
Nd. 702. Nefndarálit [58. mál]
um frv. til l. um opinbera aðstoð við barnafjölskyldur til mjólkurkaupa.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta er búið að liggja lengi hjá nefndinni, og hefur hún ekki orðið
sammála um afgreiðslu þess. Meiri hlutinn hefur ekki getað fallizt á að samþykkja
frv., en ég tel sjálfsagt, að það nái samþykki Alþingis.

Tilgangurinn með flutningi frv. þessa má teljast tvíþættur: Annars vegar að
auka möguleika þeirra fjölskyldna, er flest börn hafa á framfæri sínu, til kaupa á
mjólk og hins vegar að auka mjólkursöluna og bæta þannig úr þeirri sölutregðu
á mjólk og mjólkurafurðum, sem borið hefur mjög á undanfarið.

Hvað fyrra atriðið snertir, þá þarf enginn að efast um þörfina fyrir fjölda af
barnafjölskyldum til þess að fá þessa lækkun á mjólkurverðinu. Reynslan mun
einmitt ótvírætt vera sú, að þessar fjölskyldur, sem vegna uppeldis yngstu kyn-
slóðarinnar mega sízt draga við sig mjólkurkaup. neyðast allra aðila fyrst til að
beita þeirri aðferð í baráttunni fyrir því að láta tekjur heimilisins hrökkva fyrir
útgjöldum. Afleiðing þessa hefur orðið sú, að fjöldi barna hefur orðið að búa við
vaxandi skort á þessari nauðsynlegu fæðutegund, sem telja má beztu undirstöðu
fullkominnar hreysti og heilbrigði yngstu kynslóðarinnar i þessu landi.

Þá er hinn þátturinn, hin óhjákvæmilega nauðsyn á að örva söluna, sem alger-
lega fer saman við þá hagsmuni neytendanna, sem hér er lýst. Fyrir nokkru birtust
í. opinberu blaði mjög merkilegar upplýsingar um ástand og horfur í þeim málum
frá formanni Stéttarsambands bænda. Í þessari grein upplýsir formaður Stéttar-
sambandsins, að mjólkurframleiðslan hafi verið 15% meiri á 11 fyrstu mánuðum
ársins 1952 en á sömu mánuðum 1951, m. Ö. o. að innvegið mjólkurmagn mjólkur-
búanna hafi numið rúmum 5 millj. lítrum meira á þessum tíma síðara árið heldur
en hið fyrra. A sama tíma óx sala aðeins um 3j{,. Má áreiðanlega fullyrða, að sú
söluaukning svarar ekki til hins aukna fjölda neytenda, sem orðið hefur á árinu,
bæði vegna fólksflutninga á neyzlusvæðin utan frá og venjulegrar fólksfjölgunar,
svo að raunverulega sé hér um samdrátt að ræða. En þetta þýðir þá a. m. k. það, að
12% aukning þarf að fara í vinnsluvörur. Getur hver maður séð, að slík þróun getur
ekki gengið til lengdar, að sífellt fari meiri hluti nýmjólkurframleiðslunnar inn
á vinnsluvörumarkaðinn, nema sala vinnsluvaranna sé trygg fyrir viðunandi verð.
Reynslan hefur aftur á móti verið sú, að sölutregðan á vinnsluvörunum hefur einnig
farið vaxandi, og er því ljóst, að verð þeirra er fyrir ofan það mark, sem getur
tryggt vaxandi sölu eftir þörfum. Ágætt dæmi þessa er það, að á síðasta ári tók
framleiðsluráð landbúnaðarins þá ákvörðun að lækka nokkuð verðið á hinu heima-
gerða bögglasmjöri. Þessi ráðstöfun hafði þau áhrif, að salan jókst og uppsafnaðar
birgðir fóru minnkandi síðari hluta ársins.

Það er því alveg ljóst, að ýtrustu ráðstafanir verður að gera til að halda hinni
almennu kaupgetu í sem mestu samræmi við framleiðslmnagnið, ef mál þessi öll
eiga ekki að reyrast í óleysanlegan hnút. Þótt nokkuð hafi verið gert í þessa átt í
sambandi við lausn síðustu vinnudeilu, er leyst var fyrir jólin, tel ég frumvarp
þetta halda sínu fulla gildi og legg því til, að það verði samþykkt.

Alþingi, 1. febr. 1953.

Einar Olgeirsson.


