
Nd. 243. Nefndarálit [103. mál]
um frv. til laga um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Með frv. þessu er engin breyting, sem máli skiptir, gerð á skipan innflutnings-
og gjaldeyrismála frá þvi, sem nú á sér stað. Undanfarið hefur fjárhagsráð gefið út
reglugerðir um, að innflutningur tiltekinna vörutegunda skuli vera frjáls og að aðrar
megi flytja inn með tilteknum skilyrðum, en þær vörutegundir, sem ekki hafa verið
á þessum vörulistum, hafa verið háðar leyfisveitingum. Þessu skipulagi á að halda
með þeirri breytingu einni, að nú á ríkisstjórnin að gefa út reglugerðirnar.

því fer þess vegna víðs fjarri, að með frv. þessu sé stigið nokkurt spor í áttina
til aukins verzlunarfrelsis. Það tryggir ekki frjálsan innflutning á nokkurri vöru-
tegund, sem nú er háð leyfisveitingum. Samkvæmt því gæti ríkisstjórnin gert allar
erlendar vörur háðar leyfisveitingum, ef henni sýndist svo.

Fullt verzlunarfrelsi er fólgið í því, að flytja megi inn í landið og út úr því hvaða
vöru tegund sem er. Frjáls innflutningsverzlun verður auðvitað ekki tryggð með
því einu, að ekki sé bannað að flytja inn vörur. Þeir, sem vilja flytja þær inn, verða
einnig að eiga kost á að kaupa þann gjaldeyri, sem nauðsynlegur er til innflutnings-
ins, við skráðu gengi. Þótt innflutningur væri frjáls á öllum vörum, kæmi það inn-
flytjendum og neytendum að engu haldi, ef bankar neituðu að selja gjaldeyri tíl
kaupa á tilteknum vörum. Jafngilti það auðvitað því, að höft væru á innflutningnum.

Nú er sú skipan á þessum málum, að í gildi er svo nefndur "fríIisti", og er
innflutningur á þeim vörum, sem taldar eru á honum, heimill án innflutningsleyfa,
og svo nefndur "bátalisti", en vörur á honum má aðeins flytja inn gegn leyfum,
sem greitt er af sérstakt gjald til bátaútvegsins. Önnur gjaldeyrissala er háð almenn-
um leyfisveitingum. Af ýmsum ummælum formæl enda stjórnarflokkanna mætti
draga þá ályktun, að langmestur hluti innflutningsins eða gjaldeyrissölunnar væri
nú frjáls. En það er þó hinn mesti misskilningur. Á 10 fyrstu mánuðum þessa árs
nam gjaldeyrissala til kaupa á frílístavörum aðeins 40,6% af allri gjaldeyrissölunni,
12.3% var fyrir bátagjaldeyrisvörum, 31.5% fyrir vörum, sem háðar eru almenn-
um leyfisveitingum, og 15.6% fyrir öðru en vöruinnflutningi. Þessar tölur tala skýru
máli um það, hversu þvi fer fjarri, að komið hafi verið hér á algeru innflutnings-
frelsi, Við þetta bætist svo, að innflutningur allra vörutegunda, sem eru á fríIista,
er alls ekki frjáls, því að bankarnir neita mjög oft um gjaldeyri fyrir slíkum vör-
um. Stjórn hinna raunverulegu innflutningshafta hefur því aðeins verið flutt úr
höndum fjárhagsráðs í hendur bankanna eða hinnar svo kölluðu "millibanka-



nefndar" þeirra, en hún hefur undanfarið verið einn valdamesti aðilinn í innflutn-
ingsmálunum, þótt almenningur hafi varla vitað um tilvist hennar.

Vilji menn mynda sér skoðun um það, hverjar líkur séu á því, að ríkisstjórnin
muni nota sér heimildir þessa frv. til þess að auka frjálsræðið í innflutningsmálun-
um, er rétt að athuga gjaldeyrisaðstöðuna. í lok októbermánaðar skulduðu bank.
arnir erlendis 23 milljónir kr., og er það sama upphæðin og þeir skulduðu réttu ári
áður. Ríkisstjórninni hefur m. Ö. o. ekki tekizt að halda þannig á málum, að skuldir,
sem safnað hafði verið erlendis, hafi minnkað á liðnu ári. Í raun og veru hefur
ríkisstjórninni þó tekizt miklu verr en þessar tölur gefa til kynna, því að mikið
Marshallfé barst á þessum tíma. Að frátöldu því fé varð 75 millj. kr. halli á greiðsl-
um gagnvart útlöndum á þessum sama tíma. En nú hefur því verið lýst yfir, að
ekki muni verða tekið við meira Marshallfé, og er þá enginn vafi á því, að gjald-
eyrisaðstaðan hlýtur að fara versnandi að öllu óbreyttu. Það er því síður en svo, að
líklegt sé, að í kjölfar þessa frv. muni sigla aukið verzlunarfrelsi, nema ríkisstjórnin
breyti þá jafnframt um stefnu í efnahagsmálum og tryggi aukna gjaldeyrisöflun.

Eina framfarasporið, sem stigið er með frv. þessu, er fólgið í því, að rýmkað
er um höftin á íbúðarhúsabyggingum, og ber að fagna því.

Eg hef á sérstöku þingskjali flutt breytingartillögur, bæði aðaltillögur og vara-
tillögur. Í aðaltillögunum felst það, að innflutningur og útflutningur skuli vera frjáls.
Flokkur viðskiptamálaráðherrans hefur marglýst því sem stefnu sinni, að svo skuli
vera, og staðhæft að slíkt sé framkvæmanlegt, ef fylgt sé heilbrigðri fjármálastefnu.
Ef hann telur, að fylgt hafi verið heilbrigðri fjármálastefnu síðan 1950, ætti að
vera komið það ástand, að óhætt væri að lögleiða algert verzlunarfrelsi.

En þar eð mér er ekki grunlaust um, að stjórnarflokkarnir séu ekki sann-
færðir um, að svo sé, hef ég flutt varatillögur. Felst í þeim, að aðalreglan skuli
vera sú, að innflutningur og útflutningur skuli vera frjáls, en ríkisstjórninni þó
heimilað að gefa út reglugerðir um takmörkun á innflutningi og útflutningi, ef nauð-
synlegt sé talið. Virðist sjálfsagt, að sömu reglur gildi um útflutning og innflutning.

Þá legg ég og til, að bönkunum skuli innan tiltekins frests skylt að afhenda
gjaldeyri fyrir öllum þeim vörum, sem innflutningur skal vera frjáls á, því að
hann er ekki frjáls að öðrum kosti. Ef bankarnir treysta sér ekki til þess, verður
að gera þann innflutning háðan leyfum, þar eð varhugavert er að hafa stjórn inn-
flutningshafta í höndum tveggja aðila, innflutningsskrifstofu og bankanna (milli-
bankanefndar ).

Þá er það nýmæli í tillögum mínum, að einstaklingum skuli auðveldað að
panta sjálfir til eigin nota þær vörur, sem frjáls innflutningur er á. Slíkt var mjög
algengt, áður en innflutningshöft voru tekin hér upp, enda eru í öllum nágranna-
löndum starfandi stór fyrirtæki, sem senda út vandaða verðlista og afgreiða pant-
anir frá einstaklingum. Væri að þessu mikið hagræði fyrir almenning.

Ég hef í fjárhagsnefnd óskað upplýsinga um það, hvort gerðar hafi verið áætl-
anir um breytingar á útgjöldum ríkissjóðs vegna samþykktar þessa frumvarps.
Engar slíkar áætlanir munu liggja fyrir, en látið hefur verið í veðri vaka, að i
kjölfar þessarar lagasetningar mundi sigla nokkur sparnaður á opinberu fé, og
væri vel, ef svo reyndist. Innheimta á þó jafnhátt leyfisgjald og áður. Og ekki
verður komizt hjá því að minna á reynsluna af því, er nær allt verðlagseftirlit var
lagt niður fyrir 2-3 árum. 1952 var kostnaðurinn við verðlagsákvarðanir og verð-
gæzlu 27 þús kr. hærri en hann var 1949, þótt þá hafi gilt verðlagsákvæði um
allar vörur og nær alla þjónustu, en nú hafi nær allar slíkar ákvarðanir og eftirlit
verið afnumið. Væri óskandi, að betur tækist að spara varðandi stjórn innflutn-
ingsmálanna og fjárfestingarmálanna.

Alþingi, 4. des. 1953.

Gylfi Þ. Gíslason.


