
Ed. 424. Nefndarálit
uni frv. til laga uin gjaldeyrisverzlun o. fl.

Frá minni liluta fjárliagsnefndar.

Minni hluti nefndarinnar er sannnála meiri ldutanum um þær breytingar, 
sem bornar eru fram  á þskj. 383, í samanburði við frv. sjálft. En hann vill ganga 
lengra og gera þær breytingar á frum varpinu, að úr því séu felldar allar bömlur 
á innflutningi vara, en gjaldeyrisráðstöfununum  einum sé baldið. Breytingar- 
tillögur í þessa átt er þó naumast unnt að liera fram  fyrr en séð er fyrir 11111 
afdrif lireytingartillagnanna á þskj. 383, og verður það því að bíða til 3. umræðu.

Frá Verzlunarráði íslands barst f járbagsnefnd vönduð greinargerð 
um þetta mál, sýnilega rituð af m jög góðri sérþekkingu á þessu máli öllu, og 
er liún liirt hér sem fylgiskjal.

Alþingi, 13. nóv. 1934.

Magnús Jónsson.

Fylgiskjal.

VERZLU X ABR ÁÐ  ÍSLANDS
Reykjavik, 27 . október 1934.

Verzlunarráðið befir móttekið lieiðrað liréf yðar frá 12. þ. m., og samkvæmt 
tilmælum yðar tekið tilsent „frum varp til laga um gjaldeyrisverzlun o. f l.“ til 
ýtarlegrar athugunar.

Verzlunarráðið hefir og leitað umsagnar á frum varpinu lijá stjórniun flestra 
jieirra stétta- eða sérgreinafélaga kaup.sýslumanna, sem að Verzlunarráðim i 
standa og sem liægt var að ná til á svo skömmiim tíma. Svar liefir þegar borizt 
frá Félagi isl. stórkaupinamia, Félagi vefnaðarvörukaupm aiina, Félagi bygging-



arefnakaupmanna, Félagi m atvörukaupmanna, Félagi isl. botnvörpuskipaeigenda 
og Verzlunarm annafélagi Reykjavíkur, og þykir skylt að geta þess, að afstaða 
Verzlunarráðsins til frum varpsins, og sem hér fer á cftir, er í fullu samræmi 
við sam þykktir þær, er fulltrúar þessara félaga bafa gert um málið.

Það niun vera óþarft að vekja athygli hæstvirtrar fjárhagsnefndar á því, að 
Verzlunarráðið liefir oftlega látið í Ijós álit sitt á kjarna þessa máls, sem frum - 
varpið fja llar um. Með erindum til Alþingis, til fyrrverandi stjórna og með opin- 
berum skrifum  um m álið hefir Verzlunarráðið, með yfirgnæ fandi meiri hluta 
verzlunarstéttarinnar að liaki sér, kom ið fram  með rökstuddar skoðanir um, að 
það telur gjaldevrishöm lur og innflutningshöft óheppileg ráð, jafnvel oft skað- 
leg, til að kom a á jafnvæ gi í viðskiptum okkar við útlönd.

Með þeim forsendum, að kaupgeta almennings í landinu sé sá búskaparlegi 
faktor, sem í rauninni ákveði innflutninginn, hefir verið hent á, að þegar til 
lengdar láti, þurfi engin innflutningsbönn eða gjaldeyrisskam m tanir til að þess- 
ar stærðir, innflutningurinn og kaupgetan innanlands, haldist í liendur —  með 
öðrum orðum, að jafnvæ gi sé á i viðskiptum  okkar við útlönd. Með viturlegum  
og sjálfsögðum  varúðarráðstöfunum  hankanna mun enginn innflytjandi hafa til- 
hneigingu til að flv tja  meira af vörum til landsins en hann getur selt —  þ. e. 
meira en kaupgeta almennings leyfir. Hér væri nú ástæða til að athuga, hvað 
það er, sem raunverulega ákveður kaupgetuna, en það nægir þó í þessu sam- 
handi að slá því föstu, að það kaupmagn, sem til annara landa leitar, ákveðst 
af útflutningnum og engu öðru, og er hér þá að sjálfsögðu einnig tekið tillit til 
„sýnilegs og ósýnilegs“ inn- og útflutnings. A f þessu leiðir sú einfalda staðreynd, 
að innflutningur í samræmi við hina réttu kaupgetu landsmanna getur aldrei 
verið hættulegur fyrir  þjóðarliúskapinn, aldrei verið orsök á röskun á jafnvæ gi 
greiðslujafnaðar okkar við útlönd. Því er hér óbætt að endurtaka það, sem áður 
er sagt, með þeim orðuin, að heilbrigð og áliyrgðarrík verzlunarstétt 11111 n ekki 
a f sjálfsdáðum  og án uppörvuiiar frá bönkuni, lánsstofnunum eða fyrir  pólitík 
ríkisins sjálfs flytja  inn meira af vöruni en hún er fæ r 11111 að greiða með út- 
flutningi sínum.

Það atriði, sem hér liefir villt niönnuni mest sýn og valdið niestum 111 isskiin- 
ingi, skal einnig tekið hér lítillega til athugunar, enda mun slíkt vera nauðsyn- 
legt, þar eð ahiienningsálitið á bágt með að sælta sig við staðreyndina 11111 hið 
eðlisbundna jafnvæ gi á inn- og útflutningi eins lands. Astæðan fyrir  þessum 
misskilningi manna er oft og tíðum erlendar lániökur, og þá sérstaklega þegar 
þær fara að kom a fram  í greiðslujöfnuðinuni sem „óliagstæðar“ stærðir. Er 
lántökur eiga sér stað, eru þær í rauninni fyrir  lántakandann óeðlileg kaupgeta, 
einskonar fyrirfram úttekt. Þær verða að grciðast af fram leiðslu ókomins tíma, 
og til þess þarf að jafnaði hagstæðan verzlunar- eða þjónustujöfnuð —  eins og 
þær liafa venjulega óhagstæðan verzlunarjöfnuð í för með sér, er þær eru teknar 
(t. d. Island 1930). Sé nú kom ið að þvi, að land, sem tekið hefir m ikið af er- 
Iendu fé að láni, eigi að fara að greiða það, þá kem ur oft fyrir, að slíkt er ekki 
liægt, nema með söfnun nýrra skulda erlendis. (ireiðslujöfnuðurinn er þá ekki 
í jafnvægi, það er lialli á viðskiplunum  við útlönd —  og nú er innflutningmmi 
kennt 11111 og fullvrt, að hann eigi sök á jafnvægisröskuninni. Hér er það, að



meinlokan liggur. Þess er ekki gætt, að það er eitthvað, sem ræður þvi, hve 
m ikið er flutt inn, hve mikið er keypt af vörum frá útlöndum, og eins og áður 
er getið, þá er það einmitt kaupgetan í landinu. Innflutningurinn og kaupgetan 
geta eftir þessu verið htutfallslega réttar stærðir, þött ekki takist að gera öllum 
tilfallandi kröfum  útlendinga á þjóðarhúskapnum full skil í bili, nema með söfn- 
un nýrra skulda. En hverju er þetta ósamræmi í viðskiptunum þá að kenna? 
Aður var bent á, að innflutningurinn væri þessu ekki valdandi, því að hann 
stjórnast af kaupgetu þegnanna. Með öðrum orðum, kaupgeta landsins virðist 
eiga sök á vandræðunum —  hún virðist vera of mikil. Þetta kann að hljóm a 
einkennilega, en er þó rétt, þegar það er skilið á þann Iiátt, að of m iklu af 
tekjum  landsmanna sé leyft að beinast að vörukaupum. I þessu sambandi er nú 
nauðsynlegt að kom a aftur að lántökunum, að þeirri óeðlilegu kaupgetu, sem 
flutt var inn í landið og greiðast átti á þann hátt, að heildartekjum  þegnanna 
(eða réttara lántakans) yrði ekki öllum varið til neyzlu. í stuttu máli, jiað, sem 
gerist í ofangreindu dæmi, er röskun kemst á viðskiptajöfnuðinn, er, að ekki er 
gert ráð fyrir  þeim „óbagstæðu“ greiðslum, sem öll lán koma til að hafa í för 
með sér. Lántakinn vanrækir að gera ráð fyrir afborgunum  eða endurgreiðslum 
lánanna —  hann takm arkar ekki tekjur sínar til vörukaupa, heldur lætur þær 
allar ganga til neyzlu eða aukningar á fram leiðslutæ kjum  sínum.

Sé rikið sjálft lántakandinn, þá takm arkar það á auðveldastan og réttastan 
liátt kaupgetu almennings, er það leggur skatta á þegnana, tekur tolla af vörum 
þeim, er þeir nevta, o. s. frv. Með því takm arkar það innflutninginn - Jiindrar. 
að of mikið af tekjum  þegnanna Iieinist að vörukaupum —  og sér jafnfram t 
fyrir  því, að jafnvæ gi geti verið á greiðslujöfnuðinum , ef það notar það fé, sem 
kaupgetuskerðingin nemur, til að greiða með erlendar skuldlnndingar sínar. Hér 
til athugunar má einnig benda á, að tekjuhallafjárlög eru ekki ósjaldan vottur 
þess, að löggjafinn eigi sjálfur sök á því, að greiðslujöfnuðurinn er ekki í jafn- 
vægi, að Jiann liafi vanrækt að takm arka svo kaupgetuna og þar með innflntn- 
inginn, að greiðsla á lánunum væri tryggð.

Þessum málum er nákvæmlega eins farið, þótt gert sé ráð fyrir. að einliver 
einstaklingur þjóðarheildarinnar sé Jántakandinn, sem gert er að greiða skuld 
til útlanda. Sé um hvgginn og áreiðanlegan kaupsýslumann að ræða, mun hann 
ætíð gera ráð fyrir  afborgunum  og vöxtum  af þvi erlenda eða innlenda fé, sem 
hann vinnur með og á ekki sjálfur. Þetta gerir hann með þvi að nota ekki allar 
íekjur sínar til neyzlu —  til vörukaupa — , og liefir það að sjálfsögðu sínar af- 
leiðingar á innflutninginn. Verði þessi kaupsýslum aður aftur á móti fyrir vand- 
ræðum, standi ekki í skilum við erlenda lánardrottna og valdi með þvi röskun á 
greiðslujöfnuðinum , þá er vert að geta þess, að úr þeim viðskiptavandræðum 
verður aldrei bætt með innflutningshöftum, heldur eingöngu með því að stuðla 
að þvi að gera atvinnureksturinn arðbæran.

Hér má einnig benda á, að innflutningsbönn eru illa til þess fallin, ef ekki 
óhæf, að kom a greiðslujöfnuði okkar við útlönd í jafnvæ gi, ef það eru greiðslur 
ríkisskulda, sem vandræðunum valda. Með takm örkunum  á kaupgetunni í land- 
inu gegnum skatta og tolla er hægt að tryggja ríkissjóði greiðslumöguleika á er- 
lendum lánum, jafnfram t því að halda á heilbrigðan liátt innflutningnum innan



nauðsynlegra tafcmarka, eins og áður er bent á. Með þvi að skerða innflulning- 
inn á þann hátt, að leyfa aðeins takm arkað innflutningsm agn eða banna inn- 
flutning vissra vörutegunda, er að sönnu dregið úr kaupgetunni i landinu, og 
þar með innflutningnum. En allt er þetta þö gert á m iklu óheppilegri máta. 
Yerðhækkun á sér stað, svo að menn fá  einungis minna vörum agn fyrir tekjur 
sínar en áður. Með þessu er samt ríkinu, sem gert er að greiða af lánum til út- 
landa, ekki séð fyrir  möguleikum til slíks; þvert á móti má gera ráð fyrir, að 
tekjur ríkissjóðs rýrni ahnennt við innflutningshöftin, —  tolltekjurnar lækka, er 
úr dregur innflutningnum, og tekjur af sköttum réna, er höftin þrengja að at- 
vinnurekstrinum.

Með þessu, sem að ofan er sagt, er sýnt, að með viturlegri skatta- og tolla- 
löggjöf eru innflutningsbönn m eð.öllu óþörf til að kom a á jafnvæ gi i viðskipt- 
um okkar við útlönd. Einnig hefir verið bent á þá villu, að gera innflutningimi 
ábyrgan fvrir  röskun á viðskiptajafnvæ gi okkar við útlönd —  orsökin liggur 
dýpra, eða í kaupgetu þegnanna, sem ræður innflutningnuni. —  Y ilji löggjafinn 
ráða bót á þessu meini, þá verður hann að fást við sjúkdóm sorsakirnar, en ekki 
s j úkdómseinkennin.

Áður en lagafrum varp ]iað, sem hér er til umsagnar, er tekið til at- 
hugunar sérstaklega, þykir rétt að lienda á atriði, sem ekki er liægt að ganga 
fram lijá, er rætt er um innflutningshöftin ahnennt. Skal þá fyrst geta þess, að 
fyrir nokkrum  árum  kom u allar þær þjóðir, sem að Þjóðabandalaginu standa, 
sér sanian uni að fella niður úr verzlunarlögum  sínum lieimildir eða ákvæði 
n 111 innflutningsliöft. X’ okkrar undantekningar voru að vísu gerðar með tilliti til 
lieilbrigðis- eða liernaðarlegra ástæðna. Þessi samningur strandaði á andstöðu eins 
einasta lands, Póllands. Það hefir raunar m argt breytzt undanfarin þrjú ár, en 
þetta sýnir þó glögglega, hvernig þjóðirnar líta á þetta mál —  og livers er að 
vænta fyrir þjóðir, sem nota slíkar ráðstafanir til að bægja frá erlendum vöruni 
og fram leiðslu. '

Þá er þess oft getið. að iniiflutningsliöftin styrki imilendan iðnað og skapi 
Iionum þróunarmöguleika, og skal það fyllilega játað liér —  en þó með þeirri 
athugasemd, að löggjafinn á völ á niörgum öðrum ráðstöfunum, sem tryggia 
hetri árangur, en kom a vægar við neytendur.

Sé nú snúið sér að frum varpinu sérstaklega, ]iá kem ur í ljós, að megintil- 
gangur þess er tviþættur. Annarsvegar er því stefnt að þvi m arki að ná og tryggja 
jöfnuð viðskiptanna við útlönd með innflutningsbanni, og liinsvegar er því ætlað 
að ná sama tilgangi með ákveðnum fyrirm æluin uin meðferð og verzlnn erlends 
gjaldeyris. í ofanrituðu hefir Yerzlunarráðið þegar látið álit sitt í Ijós á skaðsemi 
þeirri, sem innflutningshönn liafa í för með sér, og virðist óþarft að færa að þvi 
frekari rök. Yerzlunarráðið leggur það því eindregið til og skorar á Alþingi að 
sam þykkja ekki lög, sem heimila eða jafnvel ákveða innflutniiigsbann á vörum. 
Telnr það slíkt liættulegt, enda ekki þörf á því, jafnvel ekki að áliti þeirra, sem 
annars liafa trú á þessum ráðstöfunum , ef ákvæði frum varpsins uiii meðferð 
og verzlun erlends gjaldeyris ná fram  að ganga. Það bendir ekkert til þess, að sá



stakkur, sem verzluninni og viðskiptunum við útlönd er sniðinn með ákvæðum 
þessum, gefi innflutningnum of mikið svigrúm. Sú viðbára, að liætla sé á, að 
vörur verði fluttar lúngað til landsins með láni erlendra verzlunarfyrirtæ kja, og 
muni slíkt eyðileggja lánstraust landsins út á við, er byggð á misskilningi. Ev 
Iend verzlunarfyrirtæ ki fylgjast það vel með þeim hérlendu lagafyrirm ælum , sem 
viðskipti þeirra snerta, að þau muiui áður en langt um líður engar vörur selja 
hingað til landsins, livað þá lána, án þess að viðkom andi innflytjandi sýni fram  
á, að hann liafi leyfi til að greiða vörurnar. Xii kann jiað að sönnu að kom a fyrir, 
að innflytjandi reynist vanskilam aður við erlenda lánardrottna, en þá má hér 
einnig vekja athygli á þvi, að slíkt er rikinu með öllu öviðkomandi og bakar 
því ekki tjón. íslenzka genginu þarf heldur ekki að stafa hætta af því, þótt vörur 
séu fluttar inn í heimildarleysi, því að það er algerlega á valdi bankanna, scm 
samkv. frum varpinu eiga að ráða yfir  öllum crlendum gjaldeyri landsmanna, 
live mikið fram boð verður á íslenzkum gjaldeyri erlendis. Þetta atriði er alveg 
sérstaklega athyglisvert öllum þeim, sem gera sér grillur út af þvi, að innflutn- 
ingur einstaklinganna geti, án vilja ríkisins, þýtt fjárliagslegt lirun eða voða 
fyrir  öryggi og festu íslenzku krónunnar.

Um liina aðallilið frum varpsins, ákvæðin 11111 meðferð og verzlun erlends 
gjaldeyris, vill Yerzlunarráðið taka fram , að afstaða þess til málsins liefir að 
nokkru breytzt frá því 1931. Yerzlunarráðið er samt enn sem fyrr þeirrar skoð- 
unar, að gjaldeyrisskam m tanir og ófrjáls verzlun með erlendan gjaldeyri séu 
óheppilegar ráðstafanir til að koma á jafnvæ gi í viðskiptum við útlönd, ahnennt 
séð. En eins og háttv. fjárhagsnefnd er kunnugt, hafa ýms lönd, er við skiptum 
við, lagt þær hömlur á ísl. útflutning, að okkur er nauðsynlegt að beina utan- 
ríkisverzluninni, og þá sérstaklega innflutningnum, á vissa markaði. Þetta virð- 
ist í fljótu  bragði vart hægt með öðru en ákveðnum fyrirm æ lum  um nieðferð 
og notkun liins erlenda gjaldeyris, sem við ráðum yfir.

Yerzlunarráðið lýsir sig því sam þykkt þeim ákvæðum frumvarpsins, sem 
ganga í þá átt, með fyrirm æ lum  11111 notkun gjaldeyrisins, að liafa áðurnefnd 
álirif á utanríkisverzlunina, þó með þeirri atlnigasemd, að þetta sé skoðað sem 
bráðabirgðaráðslöfun, sprottin af vandræðum núverandi ástands sérstakega.

U111 hinar einstöku greinar frum varpsins vill Yerzlunarráðið leyfa sér að 
taka þetta fram :

1. gr. Sam kvæm t þvi, sem að ofan er sagt, virðist liggja lieinast við, að til- 
greindum bönkuni sé veittur einkaréttur til ]iess að verzla nieð crlendan gjaldeyri. 
En í sambandi við þetta ákvæði þykir Yerzlunarráðinu ástæðulaust að veita fjár- 
m álaráðherra heimild til að breyta þessum fyrirm æ lum  með reglugerð. Með til- 
liti til afstöðu bankanna til ríkisins virðist það eðlilegast, að báðum þessum pen- 
ingastofnunum sé trvggður þessi einkaréttur, svo lengi sem Jiessum málum er 
skipað á þann liátt, er frum varpið gerir ráð fyrir.

í  sambandi við heimild 1. gr. að ákveða með reglugerð, að allur erlendur 
gjaldevrir, sem fvrir  útfluttar afurðir fæst, skuli renna til bankanna, væri at- 
hugavert, hvort ekki væri ástæða til að veita útgerðarniönnum einhverja sérað- 
stöðu, að því er það snertir að mega halda eftir Iiluta af andvirði því, er þeir fá 
fyrir  seldar afurðir, til kola og saltkaupa o. s. frv. Þetta léttir starf þeirra að



m örgu levti og sparar þeim kostnað (ómakslaun banka). Yirðist þetta sann- 
gjarnt, þegar þess er gætt, að gjaldevrisforði bankanna er að m iklu leyti kominn 
undir dugnaði og heppni útgerðarmanna. Yerzlunarráðið leggur til, að þessi 
möguleiki sé atliugaður grandgæfilega.

2 . gr. Yerzlunarráðið hefir þegar látið í ljós álit sitt á skaðsemi innflutnings- 
banns á vörum , og skal því ekki vík ja  frekar að því hér.

En i sambandi við ákvæðið um valdsvið gjaldeyris- og innflutningsnefndar 
leyfir ráðið sér að beina þeirri spurningu til háttv. fjárhagsnefndar, hvort ekki 
sé óeðlilegt, að ríkisstjórnin sjálf, svo og bankarnir, eigi það undir sam þvkki 
nefndarinnar að fá þann erlenda gjaldeyri, sem þessir aðilar þurfa á að halda 
til að standa skil á erlendum skuldbindingum sínum. Yerzlunarráðinu leikur 
grunur á, að þessi ákvæði um valdsvið nefndarinnar brjóti i bága við fvrirm æli, 
sem bönkunum eru sett.

3 . gr. Um afstöðu Yerzlunarráðsins til þessarar greinar er það að segja, að 
ráðið leggur eindregið á móti því ákvæði greinarinnar, að fjárm álaráðherra skipi 
þrjá af finim  mönnum nefndarinnar, án tilnefningar. Hinir m iklu örðugleikar, 
sem fy lg ja  fvrirkom ulagi þessu á gjaldevrisverzluninni, sem frum varpið gerir 
ráð fyrir, munu gera starf nefndarinnar óvenjuvandasamt og erfitt. Gjaldeyris- 
skammtanir eru sérstaklega viðkvæm t mál, þeim sem um leyfin sækja, og er 
því m ikil nauðsvn, að þeir, sem hlut eiga að máli, kaupsýslumennirnir, geti horið 
fullt traust til þeirra manna, sem skam m tanirnar eiga að hafa með höndum. 
Því er það að áliti Yerzlunarráðsins, og allra þeirra, er Yerzlunarráðið hefir 
leitað um sagnar lijá, með öllu ótækt, að frum varpið skuli ekki gera ráð fvrir, 
að fjárm álaráðherra sé gert að skipa einn mann i nefndina, sem skoðazt geti 
fulltrúi verzlunarstéttarinnar sérstaklega. Yerzlunarráðið skorar því eindregið 
á háttv. fjárhagsnefnd að leggja það til, að fjárm álaráðherra skipi nefndina 
sem liér segir: Einn eftir tilnefningu bankastjóra I.andsbanka íslands, einn eftir 
tilnefningu bankastjóra Útvegsbanka íslands h/f, einn eftir tilnefningu Yerzlun- 
arráðs íslands, einn eftir tilnefningu Sambands isl. sam vinnufélaga, og loks 
einn án tilnefningar.

4 . gr. Það, sem Yerzlunarráðið tekur fram  viðvíkjandi þessari grein sér- 
staklega, á að ýmsu leyti við frum varpið i heild. Það kem ur hvergi eins fram  og 
einmitt hér, hve frum varpið kveður í rauninni lítið á um það, hvernig gjaldevris- 
málunum verður endanlega skipað. Það er ef til vill of djúpt tekið í árinni að 
fullvrða, að frum varp þetta til lága um gjaldevrisverzlun o. fl. sé í þessum efn- 
um ein allsherjarheim ild til fjárm álaráðlierra og væntanlegrar gjaldevrisnefnd- 
ar, að fara með þessi m ál nákvæmlega eins og þeim sýndist eða þvkir bezt henta. 
Að minnsta kosti saknar Yerzlunarráðið m jög, að ekkert skuli ákveðið um það, 
livernig leyfisveitingunum  skuli hagað (kvotasystem ), ekkert getið um það, hvaða 
aðstöðu ný verzlunarfyrirtæ ki skuli njóta móts við eldri verzlanir til að fá um- 
ráð yfir gjaldeyri, engar upplýsingar um það, livaða skilyrði nefndinni er heim- 
ilt að setja fvrir  leyfisveitingunum  o. s. frv. Yerzlunarráðið lítur svo á, að allt 
þetta séu svo m ikilsverð atriði, að nauðsynlegt sé að ákveða nánar um það i frum - 
varpinu sjálfu, hvernig þessum m álum skuli fyrir  komið.

5.— 9. gr. Akvæði þau, sem greinar þessar innihalda, eru að mestu nauðsvn-



leg viðbót við þau ákvæði frum varpsins, sem raunverulega er ætlað að skipa 
gjaldeyris- og innflutningsmálunum, og þegar befir verið rætt 11111. Það þvkir 
því ekki þurfa að gera efni þessara greina liér að um ræðuefni sérstaklega.

Með tilliti til þess, að liáttv. fjárliagsnefnd aíski frekari skýringa á afstöðu 
Verzlunarráðsins til þessa máls, skal það tekið fram , að þær niunu fúslega 
látnar í té.

Virðingarfyllst.

Verzlunarráð íslands.

H. Benediktsson. A. Claessen. Richard Thors. C. Proppé.
Jóli. Ólafsson. Jes Zimsen.

T il fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.


