
Nd. 763. Nefndarálit [55. mál]
um frv til laga um niðurfærslu verðlags o. fl.

Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Hinn 30. apríl s.l. voru gefin út bráðabirgðalög um niðurfærslu verðlags um 2%.
Var þetta gert í kjölfar 5% hækkunar á gengi krónunnar. Að sjálfsögðu átti verðlag
i landinu að lækka í kjölfar gengishækkunarinnar. Ráðstafanir til þess að tryggja, að
svo yrði og sem fyrst, voru eðlilegar og sjálfsagðar. Að svo miklu leyti sem það var
tilgangur bráðabirgðalaganna, var hann réttmætur .

En í bráðabirgðalögunum var jafnframt kveðið á um, hvernig reikna skyldi
kaupgreiðsluvísitölu fyrir timabilið júni-ágúst 1973.Skyldi miða hana við 2% lægra
verð á vöru og þjónustu en tekið var í skýrslu í maíbyrjun 1973 til útreiknings á
visitölu framfærslukostnaðar í þeim mánuði, en við þá vísitölu er kaupgjaldsvísi-
tala fyrir júni-ágúst miðuð.

Auðvitað átti kaupgjaldsvísitalan júní-ágúst að miðast við raunverulega fram-
færsluvísitölu í maí, enda gert ráð fyrir því í samningum launþega og vinnuveitenda.
Eðlilegast hefði því verið, að ný upptaka verðs hefði farið fram, þegar verðlækk-
unarákvæði bráðabirgðalaganna áttu að vera komin til framkvæmda eða 7. maí 1973.
í 8. hefti Hagtíðinda Hagstofu íslands, ágústhefti, er hins vegar frá því skýrt í frá-
sögn af niðurfærsluaðgerðunum samkvæmt bráðabirgalögunum, að engin ný verð-
upptaka hafi farið fram, en framfærsluvísitalan 1. maí reiknuð út samkvæmt þeim
fyrirmælum bráðabirgðalaganna að miða við 2% lægra verð á vöru og þjónustu
en tekið var í skýrslu í maíbyrjun.

Verðlagsskrifstofan og önnur hlutaðeigandi yfirvöld gerðu m. Ö. o. enga tilraun
til þess að ganga úr skugga um, að fyrirmælin um 2% verðlækkun kæmu til fram-
kvæmda. Framfærsluvísitalan í mai var ekki miðuð við raunverulegt verðlag, heldur
tilbúið verðlag. Og kaupgjaldsvísitalan í júní-ágúst var miðuð við þetta tilbúna
verðlag, en ekki raunverulegt verðlag.

Lítill vafi getur leikið á því, að fyrirmæli bráðabirgðalaganna um 2% verðlækk-
un á fyrstu viku maímánaðar hafa ekki komist til fullra framkvæmda. Eftir á verður
auðvitað ekki úr því skorið, hversu mikið hefur á skort. En þá hefur kaupgjalds-
vísitalan í júní-ágúst einnig verið lægri en vera átti, þótt ógjörningur sé nú að
segja til um, hversu mikið hafi verið haft af launþegum með þessum vinnubrögðum.
En þau eru að öllu leyti forkastanleg. Þess vegna er lagt til, að 9. gr. frv. verði felld.

Alþingi, 22. april 1974.
Matthías Á. Mathiesen,Gylfi Þ. Gíslason,

frsm.
Ásberg Sigurðsson.


