
Nd. 367. Frumvarp til laga.
um breyting á lögum nr. 42 14. apríl 1943, um dýrtíðarráðstafanir.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

1. gr.
Aftan við lögin bætist svo hljóðandi:

BRÁÐABIRGÐAÁKV ÆÐI.
1. Hækkun sú á verði landbúnaðarafurða eftir verðlagsvísitölu samkvæmt lögum
um dýrtíðarráðstafanir frá 14. apríl 1943, sem ganga átti í gildi 15. sept. 1944, skal
falla niður og verð landbúnaðarafurða á tímabilinu 15. sept. 1944 til jafnlengdar
1945 reiknast eftir vísitölu næsta tímabils á .undan, sbr. þó 2. lið.

2. Verði hækkun it kaupgjaldiá tímabilinu 15. sept. 1944 til 15. sept. 1945, sem
áhrif hefur á vísitölu landbúnaðarafurða eða vinnslu- og sölukostnað þeirra
samkvæmt útreikningi hagstofunnar, skal verðlagið hækkað í samræmi við það.
Breytingar þessar skal hagstofan reikna út mánaðarlega, og koma þær til fram-
kvæmda næsta mánuð á eftir.

3. Ríkisstjórnin leggur fram fé úr ríkissjóði, eftir því sem með þarf, til þess að
halda óbreyttu útsöluverði á landbúnaðarafurðum á innlendum markaði til 15.
sept. 1945. Fjárframlag ríkissjóðs i þessu skyni greiðist mánaðarlega og að öðru
leyti á sama hátt og verið hefur.

4. Ríkisstjórnin greiðir verð uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir á tímabilinu
15. sept. 1944 til jafnlengdar árið 1945, eftir því sem með þarf, til þess að fram-
leiðendur fái verð fyrir þær samkvæmt 1. og 2. lið þessara laga. Verðuppbæt-
urnar greiðist útflytjendum, um leið og kaupendur borga vörurnar.

5. Bráðabirgðaákvæði þessi halda gildi sínu til 15. sept. 1945 þrátt fyrir ákvæði
3. málgr. 4. gr. laganna.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er byggt á ályktunum um verðlagsmál, sem samþykktar voru á
nýafstöðnu búnaðarþingi. Eru ályktanir búnaðarþingsins birtar hér með sem fskj.
Flutningsmenn hafa óbundin atkvæði um breytingartillögur, sem fram kunna að
koma.

Fylgiskjal.

Ályktanir aukabúnaðarþings 1944 um dýrtíðar- og verðlagsmál.
I. Búnaðarþingið lýsir yfir því, að það heldur fast við réttmæti ályktana sinna

frá 1943, þar sem það lýsir yfir því, að það sé reiðubúið að samþykkja, að verð á
landbúnaðarvörum yrði fært niður, ef samtímis færi fram hlutfallsleg lækkun á
launum og kaupgjaldi. og endurnýjar nú þetta tilboð til þeirra aðila, er hlut eiga
að máli.

Jafnframt vill búnaðarþing taka fram, að það telur enn sem fyrr, að það sé á
engan hátt vegna sérhagsmuna landbúnaðarins, að fært sé niður útsöluverð á land-
búnaðarvörum með greiðslu neytendastyrks úr ríkissjóði um stundarsakir.

II. En með því að upplýst er, að eins og níl standa sakir, næst ekki samkomu-
lag um gagnkvæma niðurfærslu kaupgjalds og verðlags, lýsir búnaðarþing yfir því,
að það getur vegna nauðsynjar alþjóðar á því að stöðva verðbólguna í landinu fallizt
á, að ákveðin sé nú þegar niðurfærsla sú af hálfu landbúnaðarins, sem um ræðir í
fyrsta lið, með því að gera ekki kröfu til að fá greidda þá 9,4% hækkun á sölu-



verði framleiðsluvara þeirra, sem þeim ber frá 15. sept. 1944 til jafnlengdar 1945
samkvæmt útreikningi hagstofunnar.
Tilboð þetta er gert í trausti þess, að hér eftir fari fram hlutfallslegar kaup-

lækkanir í landinu. Fari hinsvegar svo, að samræmingar verði gerðar í kaupgreiðsl-
um, skal hagstofunni falið að afla jafnóðum gagna til að reikna út, hvort þær hafi
áhrif á verðlagsvísitölu landbúnaðarvara eða vinnslu- og sölukostnað þeirra til
hækkunar, og skal þá verð á þeim vörum þegar hækkað á innlendum markaði í
samræmi við það.
III. Framlag bænda, sem hér um ræðir, til stöðvunar verðbólgunni, er bundið því

skilyrði, að bændur fái greiddar uppbætur á útflutningsafurðir sínar, sem koma á
markaðinn eftir 15. sept. 1944 til jafnlengdar 1945, miðað við landbúnaðarvísitölu
síðastliðins tímabils.

IV. Að lokum lýsir búnaðarþing yfir því, að ekki komi til mála, að bændur
færi niður verð á afurðum sínum á nýjan leik, fyrr en tilsvarandi lækkun, þeirri er
b-ér um ræðir, hefur farið fram á launum og kaupgjaldi.


