
Ed. 291. Nefndarálit [103. mál]
um frv. til laga um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Með frv. þessu er lagt til, að öll ákvæði laganna um fjárhagsráð frá 1947, sem
lúta að því að tryggja landsmönnum næga atvinnu, auka verðmæti útflutningsins
og þar með tekjur í erlendum gjaldeyri, séu úr gildi felld.

Ákvæði þessi er að finna í 2. gr. fjárhagsráðslaganna, og eru þau á þessa leið:
"Fjárhagsráð miði störf sín við eftirfarandi:

1. Að öll framleiðslugeta sé hagnýtt til fulls og öllum verkfærum mönnum tryggð
næg og örugg atvinna.

2. Að öllum vinnandi mönnum, og þó sérstaklega þeim, er stunda framleiðslu-
vinnu til sjávar og sveita, séu tryggðar réttlátar tekjur fyrir vinnu sína, en
komið í veg fyrir óeðlileg sérréttindi og spákaupmennsku.

3. Að neytendur eigi kost á að kaupa neyzluvörur sínar og framleiðendur rekstr-
arvörur sinar á hagkvæmasta hátt og vörukaup til landsins og vörudreifing
innanlands gerð eins ódýr og hagkvæm og frekast er unnt.

4. Að áframhald verði á öflun nýrra og fullkominna framleiðslutækja til landsins,
eftir því sem gjaldeyrisástæður og vinnuafl leyfir frekast, enda verði tryggt
fé til framkvæmdanna jafnóðum.

5. Að byggðar verði verksmiðjur og iðjuver til þess að vinna sem mest og bezt
úr öllum framleiðsluvörum til lands og sjávar, þannig að þær séu seldar úr
landi eins fullunnar og frekast er kostur og við staðsetningu verksmiðjanna
verði tekið tillit til hvors tveggja í senn framleiðsluskilyrða og atvinnuþarfa
einstakra byggðarlaga.

6. Að atvinnuvegir landsmanna verði reknir á sem hagkvæmastan hátt á arðbær-
um grundvelli og stöðvist ekki vegna verðbólgu og dýrtíðar.

7. Að húsnæðisskorti og heilsuspillandi íbúðum, hvar sem er á landinu, verði
útrýmt með byggingu hagkvæmra íbúðarhúsa."
Öll þessi ákvæði vill ríkisstjórnin nú fella úr gildi.
Hins vegar vill hún samkv. frv. halda óskertu því valdi, sem hún nú hefur til

að hefta innflutning á vörum til landsins og til þess að skammta erlendan gjald-
eyri eftir geðþótta. ön ákvæðin um höft og hömlur á innflutningi og gjaldeyris-
sölu, sem nú eru í lögum, eru efnislega óbreytt í frv.

Fyrsta málsgr. 1. greinar frv. tekur af ön tvímæli Í þessu efni. Þar segir svo:
"Frjáls skal vera innflutningur til landsins á þeim vörum, sem ríkisstjórnin

ákveður hverju sinni með reglugerð." Með öðrum orðum: Það skal vera frjálst,
sem ríkisstjórnin segir að sé frjálst. Allt hitt skal vera háð leyfisveitingum, höftum
og hömlum.

Hið nýja fjárhagsráð, sem í frv. kallast "innflutningsskrifstofa", á svo að hafa
með höndum alla skömmtun og leyfisveitingar í sambandi við innflutninginn. Yfir-
stjórn þessara mála allra á því að vera í höndum tveggja manna, sem ríkisstjórnin
tilnefnir, væntanlega sinn fyrir hvorn stuðningsflokk stjórnarinnar. Þeir ákveða,
hverjum skuli veitt leyfin og hve mikil hverjum. Það er á þeirra valdi að veita og
neita. Ef ágreiningur rís milli þessara tvímenninga um það, hvort Pétur sé verð-
ugri leyfisveitingar heldur en Páll, sker svo ríkisstjórnin úr. Á þennan hátt hyggst
ríkisstjórnin að taka í sínar hendur og stuðningsflokka sinna fullkomið alræðis-
vald yfir öllum innflutningsmálum og að útiloka önnur sjónarmið en flokkssjónar-
miðin ein.



Skipun núverandi fjárhagsráðs er, þótt margt megi með réttu að því finna, með
allt öðrum og lýðræðislegri hætti. Þar eiga ákveðnar stéttir og samtök sína mál-
svara. Samband íslenzkra samvinnufélaga og Verzlunarráð íslands eiga þar ákveðna
formælendur, sama er um verklýðssamtökin og félagssamtök bænda. Nú nýlega
hefur verið skipaður í fjárhagsráð maður, sem er gagnkunnugur málefnum iðnaðar-
ins. Hins vegar hefur oft verið yfir því kvartað með miklum rétti, að sjávarútveg-
urinn hafi þar átt formælendur fá.

Af þessu er augljóst, að tilgangurinn með því að setja "innflutningsskrifstöfu"
í stað fjárhagsráðs er sá einn að fækka þeim mönnum, sem hafa áhrif á skömmtun
leyfa, og tryggja það, að flokkssjónarmið stjórnarflokkanna verði þar allsráðandi.

Varðandi gjaldeyrismálin er hið sama að segja. Landsbankinn og Útvegsbank-
inn ráða þVÍ einir samkv. frv., hverjum og til hvaða vörukaupa þeir selja erlendan
gjaldeyri.

Verður af framansögðu ljóst, hvílíkt öfugmæli það er, þegar talað erum verzl-
unarfrelsi. frjálsa verzlun í sambandi við þetta frv. Það tryggir ekki frjálsan inn-
flutning á einni einustu vörutegund, sem nú er háð leyfisveitingum. Samkvæmt því
gæti ríkisstjórnin gert allan innflutning frá útlöndum háðan leyfisveitingum, ef
henni sýndist svo. Samkvæmt því getur hún látið takmarka sölu á erlendum gjald-
eyri eftir geðþótta á hverjum tíma.

Hin eina breyting í rétta átt, sem gerð er með frv. þessu, eru ákvæði 8. gr. um,
að frjálst skuli vera að byggja íbúðarhús allt að ákveðinni stærð án sérstaks fjár-
festingarleyfis. Þetta er tvímælalaust til bóta frá því, sem nú er. En þessa lagfær-
ingu má hvenær sem er gera að engu með takmörkunum á innflutningi byggingar-
efnis og sölu á gjaldeyri til kaupa á því. Enn fremur er það mjög á valdi bankanna,
annarra lánsstofnana og stjórnarvalda, hvort hægt verður að nota sér þessa rýmkun
á réttinum til að byggja yfir sig, að ógleymdum þeim erfiðleikum, sem jafnan hafa
virzt vera á því að fá byggingar lóðir hér í Reykjavík.

Ríkisstjórnin og flokkar hennar hafa mjög haldið því á loft, að tilgangurinn
með frv. þessu væri að gera verzlunina frjálsa. Ég tel, að með frv. sé alls ekki stigið
spor í þá átt. Þvert á móti. Mér þykir því rétt að sannreyna trú stjórnarflokkanna
it verzlunarfrelsið og ber þvi fram sem aðaltillögu þá breytingu við 1. gr. frv., að
innflutningur á vörum til landsins og sömuleiðis útflutningur vara úr landinu skuli
vera frjáls.

Verði sú tillaga felld, ber ég fram tillögu um, að meginreglan verði sú, að inn-
flutningurinn skuli vera frjáls, en þó skuli ríkisstjórninni heimilt að ákveða með
reglugerð, ef nauðsynlegt er talið, að einstakar, tilteknar vörutegundir skuli háðar
leyfisveitingum.

Þá legg ég og til, að hver og einn skuli eiga rétt it að fá keyptan erlendan gjald-
eyri innan ákveðins frests til greiðslu á þeim vörum, sem frjálst er að flytja inn
hverju sinni.

Enn fremur er það nýmæli í tillögum mínum, að einstaklingum skuli auðveldað
að panta sjálfir frá útlöndum til eigin nota allar þær vörur, sem frjálst er að flytja
inn.

Ég er andvígur frumvarpinu, ef ekki fást samþykktar efnisbreytingar þær, sem
felast í tillögum mínum, og mun þá greiða atkvæði gegn því.

Breytingartillögur mínar eru prentaðar á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 10. des. 1953.

H. Guðmundsson


