
Nd. 17. Frumvarp til laga
um ráðstafan ir  g'egn dýrtíðinni.

Flni.: H araldur Guðinundsson, Asgeir Asgeirsson, Emil Jónsson, F in n u r  Jónsson.

1. gr.
R íkisstjórnin skal skipa þriggja m anna  ríkisverðlagsnefnd, eftir tilnefningu 

þriggja stærstu þingflokkanna, til þess að hafa með höndum  franikvæm dir sam- 
kvæint lögum þessum, í því skvni að halda niðri dýrtíðinni innanlands og vinna 
gegn verðbólgu.

Ríkisverðlagsnefnd skal, að fengnu samþykki r ík iss tjó rnarinnar ,  ver ja  því fé, 
sem rennur í dýrtíðarsjóð samkvæmt 6. og 7. gr. laga þessara, til þess, eftir því 
sem unn t  er, að halda niðri verðlagi til neytenda á crlendum og innlendum  vörum 
og koma í veg fvr ir  verðhækkun.

Enn frem ur er nefndinni heimilt, með samþykki r ík iss tjó rnarinnar ,  að styðja 
þá innlenda framleiðendur, sem af s tyrjaldarástæðum  verða að selja vörur sínar 
óeðlilega lágu verði, að undangenginni athugun á þeim ástæðum, sem fyr ir  hendi 
eru.

Ef gengi íslenzkrar krónu  verður hækkað, er r ík isstjó rn inni heimilt að verja  
allt að (> milljónum k róna  ú r  dýrtiðarsjóði til þess að standast útgjöld, sem á ríkis- 
sjóð falla vegna gengishækkunarinnar.

2. gr.
Ríkisverðlagsnefnd hefur með höndum  verðlagsákvarðanir þær, sem nú eru 

i höndum  verðlagsnefnda, sbr. lög nr. 118 2. júlí 1940, mjólkurverðlagsnefndar, 
sbr. lög nr. 1 7. jan. 1935, kjötverðlagsnefndar, sbr. lög nr. 2 9. jan. 1935, og verð- 
lagsnefndar þeirrar, er um ræðir í 9. gr. laga nr. 34 1. febr. 1936. Ríkisverðlags- 
nefnd hefur einnig það hlutverk að ákveða flutningsgjöld fy r ir  hvers konar flutn- 
ing með íslenzkum skipum eða skipum, sem leigð eru af íslenzkum aðilum.

Nefndin ræ ður fram kvæm darstjóra  og annað starfsfólk. Kostnaður við störf 
nefndarinnar greiðist ú r  ríkissjóði.



3. gr.
Ríkisverðlagsnefnd skal haga verðlagsákvörðunum þannig, að nettóágóði verði 

ekki vegna verðhækkunar vörunnar  meiri að upphæð en tíðkaðist í viðkomandi 
vöruflokkum eða viðskiptum fyr ir  1. sept. 1939 við sölu á sam a vörumagni, að 
viðbættu hæfilegu álagi vegna auk innar  áhættu  og kostnaðar við sölu vörunnar. 
í því skyni ákveður hún  hámarksverð  á vörum  eða hámarksálagningu, þar sem 
ekki verður komið við ákvörðun hámarksverðs. Þó má aldrei ákveða hæ rri  álagn- 
ingu á kornvörum, kaffi og sykri en 30% af innkaupsverði (cif.) samtals í smá- 
sölu og heildsölu. Við verðlagsákvarðanir skal ríkisverðlagsnefnd njóta  aðstoðar 
verðlagsnefnda þeirra, er um  ræðir í 2. gr., og er þeim skylt að láta henni í té allar 
þær upplýsingar, er hún  óskar eftir.

4. gr.
Óheimilt er að taka hæ rra  flutningsgjald fy r ir  kornvörur, kaffi, sykur og 

hráefni til smjörlíkis- og kaffibætisgerðar (sbr. 5. gr.) með islenzkum skipum eða 
skipum, sem leigð eru af islenzkum aðilum, heldur en þau flutningsgjöld, sem 
Eimskipafélag íslands tók fy r ir  flutninga á þessum vörum frá Kaupm annahöfn 
1. sept. 1939.

Nú telur ríkisverðlagsnefnd, að þessi farm gjöld séu of lág, og skal þá greiða 
uppbætur á þau lir sjóði þeim, er um ræðir í 7. gr., eftir ákvörðun nefndarinnar, 
og sé þá tekið tillit til afkomu skipaeigenda ár in  1940 og 1941.

5. gr.
Til 1. jú lí  1943 skal fella n iður tolla af: baunum , ertum, linsum, hveiti, rúg, 

rís með hýði og án hýðis, byggi, höfrum, maís og an na rr i  ómalaðri kornvöru ; 
mjöli: ú r  hveiti, ú r  rúgi, ú r rís, ú r  bygg'i, ú r  höfrum, ú r  maís og öðru ótöldu; sykri: 
strásykri, höggnum svkri (m olasykri),  sallasykri (f lórsykri) ,  púðursykri, stein- 
sykri íkandís) og toppasykri;  kaffi, óbrenndu og brenndu eða brenndu og möluðu. 
Enn frem ur af  efnivörum til smjörlíkis- og kaffibætisgerðar; ákveður fjármála- 
ráðuneytið, hvaða vörur to llsk rárinnar falla þar undir.

Til saina tíma skal hækka um 50% tolla af: áfengi og tóbaki, svo og gjald af 
innlendum tollvörutegundum, sbr. lög nr. 60 30. des. 1939, og aðflutningsgjöld af 
sanis konar vörum.

6. gr.
Rikisstjórninni er heimilt með reglugerð að leggja sérstakt útflutningsgjald 

á íslenzkar afurðir, sem flu ttar  eru út ú r  landinu og seldar eru með stríðsgróða, og 
má ákveða gjaldið allt að 10 af hundraði. E r r ík isstjórninni heimilt að ákveða mis- 
munandi hátt  gjald af hinum  ýmsu útflutningsvörum, miðað við framleiðslukostn- 
að og söluverð.

7. gr.
Til þess að standast útgjöld af ráðstöfunum, sem ákveðnar verða samkvæmt 

1. gr. laga þessara, skal stofna sérstakan dýrtíðarsjóð. í  sjóðinn skulu renna þau 
gjöld, sem ákveðin kunna  að verða samkvæmt 6. gr., en auk  þess hafi dýrtíðar- 
sjóður þessar tek jur:

1. 8 millj. kr. framlag ú r  ríkissjóði, er greiðist með jöfnum  afborgunum  mán-
aðarlega á tímabilinu 1. m arz 1942 til 31. des. 1942.

2. T ek jur af striðsgróðaskatti af skattskyldum  tekjum  ársins 1941, sbr. lög nr,
10 5. maí 1941, um striðsgróðaskatt.

3. Leggja skal sérstakt gjald á hveiti, kaffi og sykur, sem úthlutað  er sérstaklega
til veitingahúsa, iðnfyrirtækja og brauðgerðarhúsa til kökugerðar (sbr. lög nr.
37 12. jún í 1939).

Gjald þetta skal nema:
F yrir  kornvörur á kg .......................................................................  kr. 0.20

— sykur á kg................................................................................  — 0.30
— kaffi á kg .................................................................................  — 1.50



Auk þess skal leggja á þessar vörur gjald, sem nem ur á hvert kíló sem næst 
þeim farmgjalda- og tollaívilnunum, sem veittar eru á hverjum  tíma samkvæmt 
ákvæðum laga þessara. Sköm m tunarskrifstofa ríkisins sér um  innheim tu á gjaldi 
þessu, og m á krefja  það sem stimpilgjald af sköm m tunarseðlum  þeim, er 
sköm m tunarskrifstofa ríkisins ú th lu ta r  þessum fyrir tæ kjum . F járm álaráðuneytið  
setur nánari reglur um  innheim tu og ákvörðun gjaldsins í sam ráði við skömmt- 
unarskrifs tofu  ríkisins.

4. F rá  gildistöku laga þessara og til 1. jú li  1943 skal gjald það af kvikmyndasýn- 
ingum, sem greiða ber samkv. iögum nr. 56 31. mai 1937, um skem m tanaskatt  og 
þjóðleikhús, sbr. lög nr. 74 7. mai 1940, innheim t með viðauka, er nem ur 25% 
af andvirði seldra aðgöngumiða.
Nú telur rík iss tjó rn in  eigi nauðsynlegt að ráðstafa  öllu fé dýrtíðarsjóðs sam- 

kvæmt ákvæðum 1. gr., og skal þá afgangurinn lagður í sérstakan sjóð, er notaður 
verði til verklegra fram kvæm da og atvinnuaukningar, þegar lokið er heimsstyrjöld 
þeirri, er nú  stendur yfir.

8. gr.
Nú þykir sýnt, að eigi muni vera nægilega m iklar birgðir af nauðsynjavörum  á 

hverjum  tíma, og er þá r ík isstjó rn inni heimilt að kaupa  birgðir af nauðsynjavörum  
og sjá um  dreifingu á þeim. Nauðsynleg ákvæði um þetta má setja með reglugerð og 
í henni ákveða viðurlög við brotum.

9. gr.
Ákvæði um innheimtu gjalda þeirra, er lög þessi fjalla um, skulu sett i reglugerð, 

svo og um  eftirlit með fram kvæm d hennar og refsingu fyr ir  brot á lögunum eða 
reglugerðinni.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá um leið ú r  gildi lög nr. 98 9. júlí 1941.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er í öllum aðalatriðum  samhljóða frv. því, sem þrír  af þingm önnum  

Alþýðuflokksins, þeir H ara ldur Guðmundsson, F in n u r  Jónsson og Emil Jónsson, 
fluttu í neðri deild á haustþinginu 1941. Fylgdi því þá ýtarleg greinargerð. Verður 
hér aðeins b ir tu r  s tu ttur  ú td rá t tu r  ú r  henni, og verður í honum  höfð hliðsjón af þeim 
breytingum, sem nú hafa verið gerðar á frumvarpinu.

Síðan heimsstyrjöldin brauzt ú t  hefur skapazt hér í landinu ægileg dýrtíð eða 
verðbólga. F lestir  virðast sammála um, að þessi þróun  stefni til h ins mesta ófarnaðar, 
en um orsakir dýrtiðarinnar og leiðina út ú r  ógöngunum eru menn ekki jafn- 
sammála.

F lutningsm enn telja m eginorsakir dýrtíðarinnar hingað til þ r já r :
1. V erðhækkun á erlendum vöruni, og hefur hin m ikla fa rm gja ldahæ kkun átt  sinn 

drjúga þátt  í henni.
2. Hin stórfellda hæ kkun á innlendum neyzluvörum.
3. Hin m ikla  kaupm áttaraukning, er stríðsgróði ú tgerðarinnar í'læddi yfir landið 

og af völdum brezka setuliðsins hér á landi.
í sambandi við h inar  miklu farm gja ldahæ kkanir  er bent á það, aÖ eftirlit með 

farm gjöldunum  hafi verið algerlega vanrækt, enda þótt augljóst sé, að farmgjalda- 
hæ kkunin  hlaut að leiða til m ikillar aukningar á dýrtíðinni í landinu, að Eimskipa- 
félag íslands eitt hafi árið 1940 grætt á 5. millj. króna, þ rá tt  fy r ir  gifurlega aukinn 
útgerðarkostnað. Ofan á þessar gífurlegu upphæðir eru síðan lagðir tollar og síðan 
álagning ofan á allt saman.

Um verðhækkun íslenzku afu rðanna  er bent á það, að þ rá tt  fy r ir  hin háu farm- 
gjöld hafi þó verðhækkun íslenzkra afurða orðið langtum ineiri en á  erlendri nauð-



synjavöru og hafi hún venjulega verið um hehningi meiri en hæ kkun  kaupgjaldsins 
á hverjum tíma.

Af 72 stigum, sem visitalan hafði hækkað 1. okt. 1941 stöfuðu 37 stig eða meira 
en helmingur frá  hækkun á kjöti, fiski, mjólk og feitmeti og innlendum garð- 
ávöxtum. Þá er vakin athygli á því, að jiað eru opinberar verðlagsnefndir, sem hafa 
að miklu leyti staðið að verðhækkunum  á ofangreindum vörum.

Hinn mikli stríðsgróði ú tgerðarinnar, sérstaklega af ísfiskssölunni, og dvöl og' 
fram kvæm dir hins erlenda setuliðs hafa skapað h ina miklu kaupm áttaraukningu, 
sem er hin þriðja meginorsök dýrtíðarinnar. Hvort tveggja hefu r  skapað óhemju 
framboð á erlendum gjaldeyri, sem bankarn ir  hafa yfirfært, og síðan koma þessir 
peningar fram sem kaupgeta á íslenzkum markaði. Þ a r  sem vörufrainboð hefur ekki 
aukizt að sama skapi og verðlagseftirlit auk þess verið ófullnægjandi, hefur afleið- 
ingin orðið óeðlileg hæ kkun vöruverðs.

Þessari kaupm áttaraukningu  hefði m átt mæta á tvennan hátt, með gengishækkun 
og skatti á stríðsgróðann.

Gengishækkunin hefur til þessa ekki verið fær vegna verzlunarsamninga við 
Breta, en þar sem viðhorfið er nú gerbreytt á þessu sviði, niunu þingmenn Al- 
jiýðuflokksins leggja fram  tillögur um, að gengi islenzku k ró n u n n a r  verði hækkað 
til samræmis við það, sem það var fy r ir  gengisbreytinguna 1939.

Alþýðuflokkurinn hefur einnig lagt til, að stríðsgróðinn væri skattlagður miklu 
meira en gert hefur verið, bæði með hærri beinum stríðsgróðaskatti og útflutnings- 
gjaldi á h inar háu togarasölur.

Það er að áliti f lutningsmanna frum varpsins hin mesta fjarstæða, að kaupupp- 
bót launþeganna sé ein af aðalorsökum  dýrtíðarinnar. K auphækkunin  er afleiðing 
en ekki orsök dýrtíðarinnar. E r  augljóst, að ef lægra kaup  hefði verið greitt þetta 
timabil, hefði h lu tu r  s tríðsgróðam annanna einungis orðið stærri, en engar líkur til 
þess, að verðbólgan hefði orðið minni, kaupm áttaraukn ingunni hefði aðeins verið 
öðruvísi skipt, auðurinn  færst á enn færri hendui .

Þessu til stuðnings er bent á revnsluna 1914— 1918, þegar kaupgjald  hækkaði 
mjög lítið, en dýrtíðin óx ja fn t  og þétt engu síður en nú. Enn frem ur á reynsluna árið 
1940, þegar ekki var greidd full verðlagsuppbót.

Enda þótt Alþýðuflokkurinn viðurkenni ekki, að hægt sé að ráða niðurlögum 
dýrtíðarinnar með þvingunarráðstöfunum  gegn launastéttunum, telur hann  hina 
mestu nauðsyn að gera öflugar ráðstafanir til viðnáms dýrtiðinni.

Áður var minnzt á tillögur Alþýðuflokksins um gengishækkun og aukinn  stríðs- 
gróðaskatt.

Auk þess leggur Alþýðuflokkurinn til, að gerðar séu ráðstafanir þær, sem felast 
í þessu frumvarpi, og eru aðalatriði þess þau, sem hér segir:

1. Skipun 3 m anna ríkisverðlagsnefndar eftir tilnefningu þriggja stærstu  þingflokk- 
anna. Alþýðuflokkurinn leggur til, að hinn svo kallaði gerðardómur, sem nú er 
starfandi, sé lagður niður.

2. Fastari grundvallarreglur fyrir  verðlagseftirlitið til þess að starfa eftir.
3. Lækkun farmgjalda á sköm m tunarvörum  niður í það, seni þau voru fvr ir  stríð, 

og sé þá miðað við Kaupmannahafnarfarm gjöld .
4. Afnám allra tolla á þessum sömu vörum, auk n o k kurra  an n a rra  vörutegunda.
5. Stofnun dýrtíðarsjóðs og ákvæði um tekjuöflun til hans til þess að koma í veg 

fyr ir  aukning dýrtíðarinnar. Dýrtíðarsjóði séu tryggðar ea. 13 millj. króna 
tekjur, auk útflutningsgjaldsins, eins og síðar skal nánar  gerð grein fyrir.

6. Hinni ahnennu heimild um útflutningsgjald, sem nú er í lögunum, sé breytt í 
heimild til þess að leggja útflutningsgjald á vörur, sem seldar eru með striðs- 
gróða.

7. Úr dýrtiðarsjóði sé einnig varið fé til að styrkja  þá framleiðendur, sem ekki fá 
viðunandi verð fvrir  afurð ir  sínar, hvort heldur þær eru seldar innanlands eða 
f lu ttar út.



8. Heimild i'yrir ríkisstjórnina, ef nauðsyn krefur, til að kaupa bírgðir af nauð- 
synjavöruni og annast dreifingu þeirra á þann hátt, sem hún telur heppilegast. 
Skulu nú þessi 8 aðalatriði tillagnanna rædd nokkuð.

Um verðlagseftirlitið og farm gjöldin (1.—3.). 
í h inu fv rra  frumvarpi Alþýðuflokksins var bent á þann  megingalla verðlags- 

eftirlitsins, a"ð þvi væri dreift á m arga aðila, sem ekkert sam starf hafa sin á milli og 
enga sameiginlega ábyrgð á þvi að halda niðri verðlaginu.

Núverandi s t jó rnarf lokkar hafa nú loks fallizt á þessa kröfu  Alþýðuílokksins 
og hafa falið hinum svo kallaða gerðardómi eins konar y firs t jó rn  alls verðlagseftir- 
lits. Þó þetta þýðingarmikla atriði hafi verið tekið ú r  tillögum Alþýðuflokksins, hefur 
þeim þó verið stórspillt að öðru levti og því spurning, hvort ekki er verr farið en 
heima setið.

í fyrsta  lagi hefur r ík isstjórnin  við skipun dómsins gengið algerlega frain hjá 
samtökum launþega, og má það þó furðulegt heita, þar sem gerðardóm num  er jafn- 
fram t ætlað að vera æðsta úrskurðarvald  í kaupgjaldsm álum ,

I öðru lagi eru starfsreglur gerðardómsins, hvað verðlagseftirlitið snertir, alger- 
lega ófullnægjandi. Gerðardómnum er fyrirskipað, eftir hvaða reglum hæ kka megi 
kaupið, en honum  eru engin fvrirmæli gefin um verðlagsákvarðanirnar eða eftir hvaða 
reglum h ann  megi leyfa verðhækkanir. Virðist þetta har la  einkennilegt. Eins og fyrr  
var getið, leggja flutningsmenn til, að „gerðardóm ur“ þessi verði lagður niður, 
en í hans stað á að koma ríkisverðlagsnefnd sú, sem um ræðir í 1. og 2. gr. þessa frv. 
Er gert ráð fyrir, að núverandi verðlagsnefndir verði aðeins ráðgefandi.

í frum varp inu  eru rikisverðlagsnefndinni gefnar ákveðnar meginreglur að starfa 
eftir, svipaðar því, sem tiðkast erlendis. Æ tlazt er til, að nefndin hafi einnig með hönd- 
um ákvörðun farmgjalda, og eru í fru invarpinu ákveðnar allm iklar farm gjaldalækk- 
an ir  á sköm intunarvörunum  og nokkruin  öðrum tilteknum  vörum. Ekki er þó til- 
ætlunin, að sú Iækkun verði til þess, að farmgjöld á öðrum vörum verði hækkuð að 
sama skapi, heldur er gert ráð fyrir, að lækkunin  sé greidd úr dýrtíðarsjóði, að svo 
miklu leyti, sem álitið er að skipafélögin geti ekki borið lækkunina af gróða áranna 
1940 og 1941.

Um tolla lækkunina (4.).
Lagt er til, að allir tollar á sköm m tunarvörum  og nokkrum  öðrum vörum  verði 

felldir niður. Auk þess m unu þin. Alþýðuflokksins í sérstöku frum varpi bera fram  til- 
lögur um breytingar á to llskránni til lækkunar.

Greinargerð hins fy rra  dýrtíðarfrum varps Alþýðuflokksins fvlgdu útrcikningar, 
sem sýndu, að ef tollalækkun þessi vrði framkvæmd, svo og sú lækkun á farmgjöld- 
um og álagningu, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, m undu þær ráðstafanir einar nægja 
íil þess að lækka vísitöluna um tæp 5. stig, og er þá aðeins tekin með hin beina 
lækkun vísitölunnar, en ekki hin óbeina. Var þetta miðað við verðlagið 1. október.

Þótt skipafélögin hefðu fengið fullar uppbæ tur fyr ir  farm gjaldalækkunina, hefði 
þessi lækkun vísitölunnar ekki þurf t  að kosta hið opinbera néma rúinlega 2,7 millj. 
króna, eða um 566 þús. kr. á hvert stig, sem vísitalan væri lækkuð. En vitanlega ættu 
skipafélögin að geta borið einhvern hluta þessa kostnaðar.

Um dýrtíðarsjóðinn (5. og 6.).
Dýrtíðarsjóði er fyrst og fremst ætlað að standa strauni af útgjöldum til þess 

að koma í veg fyr ir  frekari hæ kkun visitölunnar, ef hægt er.
E r gert ráð fyrir, að dýrtíðarsjóður fái y fir  að ráða um  13 milljón króna tekjum 

miðað við 1 ár, auk hugsanlegra tekna af útflutningsgjaldi. Fylgdi sérstök áætlun uni 
tek ju r dýrtiðarsjóðs hinu fy rra  frumvarpi, og vísast til þess.

Verði gengi islenzku k ró n u n n ar  hækkað, þvkir  hæpið að gera ráð fy r ir  mjög 
iniklum tekjum af útflutningsgjaldi, en sjálfsagt þvkir þó, að heimildin standi, ef 
uin háar ísfiskssölur ýrði að ra*ða.



Rétt jiykir, að kostnaðurinn við gengishækkunina verði að einhverju levti greidd- 
ur ú r  dýrtiðarsjóði. E r því gert ráð fvrir, að verja megi allt að 6 milljónum króna  ú r  
sjóðnum í þessu skyni. Má og benda á það, að þörfin  til framlaga ú r  dýrtíðarsjóði 
verður miklu minni, ef gengið er hækkað.

Ef afgangur yrði af fé dýrtíðarsjóðs, skal það gevmt til þess að mæta þeim erfið- 
leikum og atvinnulevsi, sem búast má við eftir strið, og til þess að hefja ný ja r  fram- 
kvæmdir.

Um verðuppbætur til framleiðenda og birgðasöfnun (7. og 8.).
Loks eru í frum varp inu  ákvæði um verðuppbætur til þeirra  framleiðenda, sem 

ekki geta selt afurð ir  sínar viðunandi verði vegna s tyrja ldarástandsins og uin heimild 
fyrir  ríkisstjórnina til b irgðasöfnunar af nauðsynjavörum. Vísast uni þetta til h innar 
fyrri  greinargerðar, svo og um önnur atriði frumvarpsins, sem ekki hefur verið drepið 
á hér.

Nánar í framsögu.


