
Nd. 662. Nefndarálit
um frv. til laga um dýrtiðarráðstafanir.

Frá fjárhagsnefnd.

Fjárhagsnefnd hefur haft dýrtíðarfrv. ríkisstjórnarinnar til athugunar frá 25. 
tebr. Frá 27. febr. til 1. þ. m. héldu fjárhagsnefndir beggja deilda sameiginlega fundi 
um málið. Frá 10. marz til 25. marz starfaði 4 manna undirnefnd, einn nefndarmaður 
frá hverjum þingflokki, að málinu í samráði við rikisstjórnina. En frá 1. þ. m. hefur 
fjárhagsnefnd neðri deildar starfað ein að undirbúningi breytingartillagna. Þess skal 
getið, að rikisstjórnin flulti munnlega nýjar tillögur um efni IV. og V. kafla frum- 
varpsins á sameiginlegum fundi fjárhagsnefnda og afhenti þær skriflega 27. marz. 
Þær tillögur eru nú prentaðar á þskj. 651, frá ríkisstjórninni. Auk þess hafa nefnd- 
irnar fengið ýmsar skýrslur l’rá ríkisstjórninni, sem þó þykir ekki þörf að prenta 
hér með sem fylgiskjöl. Fjárhagsnefnd neðri deildar byggir tillögur sinar á þeim at- 
hugunum og sjónarmiðum, sem fram hafa komið á fundum, og hefur um ýmis 
meginatriði tekið tillit til breytingartillagna ríkisstjórnarinnar við IV. og V. kafla. 
Hefur nefndin leitazt við að taka þau tillit, sem nauðsynleg eru til að tillögur hennar 
geti náð ineirihlutasamþykki, og ekki bundið sig við einskorðuð flokkssjónarmið. 
Mun það sýna sig við atkvæðagreiðslu, hvort það hefur tekizt. En nefndin telur það 
knýjandi nauðsyn, að nægilegar heimildir verði gefnar ríkisstjórn til stöðvunar og 
niðurfærslu dýrtíðar og framfærsluvísitölu.

TV'efndin gerir þá tiilögu, að I. kafli stjórnarfrv., um skattskyldu af varasjóðs- 
tillögum, og III. kafli, um eignaraukaskatt, falli niður. Er það ekki vegna þess, að 
nefndin eða meiri hluti hennar sé í sjálfu sér mótfallinn grundvallarhugmyndum 
þeiria kafla, heldur vill nefndin sumpart draga þær deilur, sem verða kunna um þessa 
kafla, út úr umræðum uni sjálft dýrtíðarmáiið, og eins telja nefndarmenn, að þessir 
kaflar þurfi meiri undirbúnings við en þegar er orðinn.

5. brtt. er um sama efni og 4. gr. frv., skatt til að standast útgjöld ríkissjóðs af 
framkvæmd þessara tillagna. Kann nefndin bezt við að kenna skattinn við tilgang- 
inn og nefna hann verðlækkunarskatt. Er sú breyting gerð frá stjórnarfrv., að 
skyldusparnaði, sem þar er gert ráð fyrir, er kippt í burtu og lágmark skattskyldra 
tekna fært úr 6000 kr. í 10000 kr. Aætlar nefndin lauslega, að þessi skattur muni 
nema frá 6—8 milljónum króna, en útgjöld samkvæmt brtt. nefndarinnar eru, ef 
heimildir eru að fullu notaðar, lauslega áætluð:

13. brtt. er um sama efni og 12. gr. frv., verðlagsuppbætur á kaupgjald. Er ætl- 
azt til, að ríkisstjórnin leiti samkomulags við Alþýðusamband íslands og önnur 
stéttasamtök um, að þau fallist á, að í næsta mánuði eftir samþykkt þessara laga 
skuli greiða verðlagsuppbót á laun miðað við verðlag 1. dag þess mánaðar, i stað 1. 
dags næsta mánaðar á undan, eins og launþegar eiga yfirleitt rétt á samkvæmt samn- 
ingum. Ef vísitala lækkar úr 262 í 230, þýðir það 12.2 % kauplækkun fyrir einn mán- 
uð, en að sjálfsögðu mundi það hafa mikil áhrif til snöggrar lækkunar á dýrtíð og 
framfærsluvísitölu og tryggja lækkunina. Er hér treyst á, að samkomulag náist. Til- 
mæli eru stundum sterkari en valdboð. Bregðist þetta, þá er fótum kippt undan við- 
leitninni til dýrtíðarlækkunar að nokkru leyti. En nefndin telur sig hafa ástæðu til 
að ætla, að til slíks muni ekki koma.

16. brtt. er sama efnis og 15. gr. frv. Er ætlazt til, að skipuð verði 6 manna nefnd
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til að finna grundvöll visitölu lnndbúnaðarafurða og hlutfall milli verðlags þeirra 
og kaupgjalds. Nefndin er rannsóknar- og samninganefnd og ræður ekki úrslitum 
nema hún verði sammála. Verði nefndarmenn ekki sammála, kemur hvort sem er til 
löggjafarvaldsins kasta, og er þá rikisstjórn og Alþingi gefinn mánaðarfrestur, frá 
því nefndin á að hafa lokið störfum, til að taka sinar ákvarðanir. Samningaleiðin 
hefur enn ekki verið revnd til neinnar hlitar í þessum efnum, og er nú ekki seinna 
vænna. Má og ætla, að það hafi áhrif á slarfsháttu nefndarinnar til góðs, að sam- 
komnlag þurfi til að fullur árangur náist.

17. brtt. er um sama efni og 14. og 16. gr. frv., mjólkur- og kjötverð og greiðsl- 
ur úr ríkissjóði á verðlagsskyldar landbúnaðarvörur, þar til samkomulag næst eða 
aðrar ráðstafanir eru gcrðar. Er ætlazt til, að útsöluverð mjólkur til nevtenda verði 
kr. 1.30 á lítra, og er það fengið þannig, að tekið er mjólkurverð 1939, sem var 40 aurar 
pr. lítra, hætt við það 4 5 rr grunnverðshækkun og þar ofan á dýrtíðaruppbót miðað 
við vísitölu 230. En í tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir, að stefnt verði að þvi 
að koma verðlagsvísitölu a. m. k. niður i 230 á sem skemmstum tíma. Framleiðendur 
skulu aftur fá fyrir mjólkina núverandi verð, kr. 1.75 á lítra, að frádreginni þeirri 
hundraðstölu, sem kaup la'kkar um við lækkaða framfærsluvisitölu. Ef vísitala 
lækkar úr 262 í 230, kernur það þannig út: Kauplækkun vrði 12.2%, og 12.2% af kr. 
1.75 gerir kr. 0.21. Mismuninn, ef lækkunarheimildin er notuð til fulls, kr. 0.24, á 
svo að greiða úr ríkissjóði. t 'm  kjötverð er beitl sömu aðferð, og verður þó heild- 
söluverð á dilkakjöti kr. 4.80 ]>r. kg. l'tsöluverð vrði, með óbreyttri álagningu, kr. 
5.40, og greiðslan úr ríkissjóði til viðhótar því, sem stjórnin hefur þegar ákveðið, kr. 
1.00 pr. kg. Þessar heimildir falla úr gildi i síðasta lagi 15. sept., og verður ríkisstjórn 
og Alþingi að gera nýja skipan á um þessa hluti fyrir þann tima, ef sanminganefndin 
hefur ekki orðið sammála. Hér verður að setja tímatakmörk, því að ekki er unnt að 
kaupa niður verðlag nema um takmarkaðan tíma.

Ut af því, sem hér að framan er sagt iim að leggja til grundvallar við verðlagn- 
ingu landbúnaðarvara verð þeirra árið 1939 að viðbættri 45% grunnverðshækkun, 
vilja þeir Skúli Guðmundsson og Ingólfur Jónsson taka fram, að þeir geta ekki á það 
íallizt og viðurkenna ekki þá útreikninga, þar sem þeir telja óeðlilegt, að framleiðend- 
ur landbúnaðarvara fái minni hækkun á afurðaverðinu en sem neinur hækkun á kaup- 
gjaldi verkamanna á sama tíma. Grunnkaupshækkun daglaunamanna i 40 verka- 
mannafélögum innan Alþýðusambands íslands, þar með talin <")U fjöhnennustu fé- 
lögin, mun vera að meðaltali um 65% síðan 1939. Er hér reiknuð sú hækkun, sem 
orðið hefur á tímakaupi í dagvinnu, en þar að auki eiga verkamenn nú að fá orlofsfé, 
sainkvæmt nýjum lögu.m, sem þeir munu ekki hafa fengið árið 1939.

Út af athugasemd þeirra Skúla Guðmundssonar og Ingólfs Jónssonar vill Jón 
Pálmason geta þess, að eigi skipti máli, hvaða regla sé hugsuð um lækkunarheimild á 
landbúnaðarafurðum, þar sern þetta bráðabirgðafyrirkomulag geti á engan hátt verið 
til að binda 6 manna nefndina við, þegar hún framkvæmir rannsókn sína og gerir til- 
lögur sínar.

18. brtt. er uin stofnun 3 millj. króna atvinnutryggingarsjóðs, og skal félagsmála- 
ráðherra staðfesta reglugerð um sjóðinn, að fengntun tillögum atvinnumálanefndar og 
Alþýðusambands íslands.

Alþingi, 6. apríl 1943.

Asgeir Asgeirsson, Jón Pálmason, Skúli Guðmundsson, 
forin., frsm. fundaskr. með fyrirv. um I. kafla frv.

Ingólfur Jónssou. Einar Olgeirsson.


