
Nd. 114. Nefndarálit
um frv. til 1. um gjaldeyrisverzlun o. fl.

F rá  minni hl. fjái’hagsnefndar.

Með frv. þessu er ætlað að gera n okkra r  brevtingar á gildandi lögum um  gjald- 
eyrisverzlunina. Hefir eigi náðst samkomulag um frv. í nefndinni. Vill meiri hl. samþ. 
frv. óbreytt, en minni hl. getur ekki aðhyllzt nokkur þeirra  nýmæla, sem í frv. fel- 
ast, og skal nú gerð stutt grein fyr ir  skoðun minni hl. í málinu.

Veigamesta breytingin frá gildandi lögum felst í 2. gr. frv. Þ a r  segir, að ú thluta 
skuli gjaldevrinum og innflutningsleyfum eftir reglum, sem f járm álaráðherra  setur, 
að „fengnum tillögum þeirra banka, sem fulltrúa eiga í gjaldeyris- og innflutnings- 
nefnd“, en í gildandi lögum stendur „samþykktum  af bönkuin þeim, er fu lltrúa eiga 
í g jaldeyrisnefnd“ . Breytingin er m. ö. o. í því fólgin, að vald bankanna í þessum efn- 
um verði einskorðað við tillögurétt, í stað neitunarvaldsins, er þeir til þessa hafa 
haft, og gildir því um  að gera sér ljóst, hvort þessi tilfærsla valdsins frá bönkunum  
vfir í hendur ráðherra  er til bóta.

Minni hl. hefir aflað sér nokkurra  gagna um löggjöf nágrannaþjóðanna og reglu- 
gerðir um  gjaldeyrisverzlunina. E r af þeim auðsætt, að þess eru engin dæmi, að ráð- 
herra  sé ætlað svipað vald y fir  gjaldeyrisverzluninni og frv. þetta gerir ráð  fyrir. 
Mun vald ráðherra  í þessum efnum vera hvað mest í Danmörku, en er þó þar háð 
samningum við þjóðbankann, en auk  þess í höndum  gjaldevrisráðsins (Valuta- 
raadet) og gjaldeyrisnefndar ( Valutacentralen), sem hvortveggja eru m annm argar 
nefndir, skipaðar fu ll trúum  framleiðenda, verzlunar, iðnaðar o. fl. Hefir gjaldeyris- 
nefndin með höndum  ú th lu tun  gjaldeyrisleyfa, þó þannig, að þar sem því verður við 
komið skal ú th lu ta  eftir tillögum frá  félögum kaupsýslumanna. En auk  þessa eru 
svo ýms öryggisákvæði í sjálfum gjaldeyrislögunum, svo sem t. d. að gjaldeyrisnefnd- 
inni skuli skylt að sjá uni, að þeir, sem samskonar innflutningsverzlun reka og eru 
viðurkenndir innflytjendur, njóti allir sama ré tta r  til innflutnings, án hliðsjónar 
af hvort um einstaklinga, hlutafélög, samvinnufélög eða aðra er að ræða (sbr. 1., 2., 
3. og 6. gr. dönsku gjaldeyrislaganna frá 31. marz 1937).

Af þessu sést, að jafnvel þar, sem vald ráðherra  v fir  gjaldeyrisverzluninni er 
livað víðtækast, fer því þó mjög fjarri,  að ráðherra  sé einráður, heldur er valdinu skipt 
milli m argra  aðilja, svo sem þjóðbanka, gjaldeyrisnefnda o. fI., auk þess sem sjálfur 
löggjafinn með beinum ákvæðum laganna tryggir borgurum  landsins visst jafnrétti, 
sem í aðalefnum miðar að því að skcrða ekki, eða sem minnst, afkomuskilyrði 
þeirra, er þurf t  hafa og þurfa  erlendan gjaldeyri til s tarfrækslu sinnar.

Þegar nú íslendingar hafa í hyggju að taka upp nýja stefnu í gjaldeyrismálun- 
um, alveg þveröfuga við þær grundvallarreglur, er að rar þjóðir — sem lengri hafa 
reynslu og meiri fjárm álaþroska — fylgja, verður að teljast eðlilegt, að um  það sé 
spurt, hvort nokkuð sé það, er sérstaklega helgi, að öðrum reglum sé fylgt hér en i 
nágrannalöndunum  að því er g jaldevrisúthlutun snertir. Hefir m inni hl. engin slík 
rök heyrt fram  færð, og telur þau ekki heldur vera fyrir  hendi, nema ef vera skyldi, 
að frem ur bæri að stefna í öfuga átt  við það, er frv. gerir, og setja ráðherravaldinu 
þrengri skorður hér en annarsstaðar.

Það er augljóst mál, að með reglum um úth lu tun  gjaldeyris er mjög auðvelt að 
svipta m annm argar stéttir í þjóðfélaginu lífsviðurværi, en fá ja fn fram t öðrum í 
hendur sérréttindi til að reka alla innflutningsverzlun þjóðarinnar. Um það getur 
ekki verið ágreiningur, að varhugavert sé, að snöggar breytingar, sem færa myndu 
atvinnumissi yfir mikinn fjölda manna, verði á þessu sviði atvinnulífsins sem öðr- 
um. En af því leiðir, að löggjafanum ber skvlda til að iniða þau ákvæði gjaldeyris- 
laganna, er að þessu lúta, einmitt við það, að sem bezt sé girt fy r ir  slíka skaðlega 
jafnvægisröskun.



Minni hl. lítur svo á, að alveg sé tvímælalaust, að sú tilfærsla valdsins vfir út- 
h lutun gjaldevris — frá hönkunum  til ráðherra  , sem frv. mælir fy r ir  um, miði í 
skakka átt. B ankastjórarn ir eru venjulega mjög kunnugir  öllum högum og háttum 
atvinnulifsins. Þeim er Ijóst, að saman fer hagur bankanna og almennings um að 
forðast allar byltingakenndar raskan ir  í atvinnulifinu, og almennt h lý tur að mega 
trevsta þvi, að þeir hafi enga tilhneigingu til að miða tillögur sinar við neitt annað.

Mjög mikil hætta er hinsvegar á, að allt öðru máli geti gegnt um ráðherra . Harð- 
vitugar flokkadeilur valda eðlilega nokkurr i  einsýni þeirra, er m ikinn v irkan  þátt 
taka i þeim, en auk þess verður að viðurkenna, að sé einum einasta stjórnm álam anni 
falið einræði um úth lu tun  alls gjaldevris þ jóðarinnar, er fullkomin ástæða til að 
óttast, að baktjaldaáhrif ágengra sam herja geti neytt hann  til að ganga jafnvel lengra 
í misbeitingu þessa örlagaríka valds en réttlætiskennd hans sjálfs hefði óskað.

A nnarsstaðar hefir þetta sjónarmið öðlazt viðurkenningu í löggjöf og fram- 
kvæmd. Hér er þess því meiri þörf, sem stjórnm álabaráttan  er harðvítugri og per- 
sónulegri en annarsstaðar og revnsla okkar íslendinga um siðsemi og réttlæti hins 
pólitíska framkvæmdavalds m isjafnari en annara  þjóða.

Minni hl. er því algerlega andvígur þessu ákvæði frv., en er fús til samkomulags 
um breytingar á ákvæðum núgildandi laga, er um þetta fjalla, að því tilskildu, að 
ekki sé aukið vald ráðherra  v fir  ú th lu tun  gjaldevris frá því, sem nú er, enda er vald 
ráðherra  að óbreyttum lögum ákaflega mikið, bæði samkvæmt beinum lagabókstaf 
og allri aðstöðu til áhrifa  á bankana og gjaklevrisnefnd.

Minni hl. telur rétt, í sambandi við þessa fyrirhuguðu lagabrevtingu, að vekja 
athygli á því, að á síðari árum  er Alþingi að ganga æ lengra inn á þá braut, að fá ráð- 
herra  í hendur vald, sem ýmist á að liggja h já  Alþingi sjálfu eða dómstólum landsins. 
Miðar slikt mjög i einræðisátt og hefir þegar dregið mjög úr virðingu almennings 
fyr ir  Alþingi, en ja fn fram t skapað allríka skoðun á því, að ráðherra  séu allir vegir 
færir, hvað sem líði lögum og rétti.

Fer  illa á slíku í lýðræðislandi.
í 1. gr. frv. er beint fyrirmæli um, að óheimilt sé að „flytja til og frá útlöndum 

íslenzkan gjaldeyri“ . Samskonar ákvæði m unu lögfest í einræðislöndunum, a. m. k. 
í Þýzkalandi. í  Danmörku er hinsvegar heinúlt þeim, er ú r  landi fara, að hafa með 
sér 100 kr. í seðlum, og innflu tningur seðla er frjáls, hvort heldur seðlarnir hafa 
komizt ú r  landi á löglegan hátt  eða verið smvglað.

Útflutningur og innflu tn ingur seðla hefir að undanförnu  verið bannaður hér á 
landi, þótt hæpin eða engin heimild standi til, og sér minni hl. ekki ástæðu til að beita 
sér gegn því.

Þá er i 1. gr. nýmæli, er bannar m önnum  að fara utan án skírteinis „gjaldevris- 
og innflutningsnefndar fvr ir  því, að þeir hafi aflað sér nauðsvnlegs erlends gjald- 
evris á löglegan hátt.“

Ekki er ólíklegt, að finna megi svipuð ákvæði í löggjöf einhverra einræðislanda, 
— en annarsstaðar tæplega. A Xorðurlöndum er hvergi neitt ú tflutningsbann á fólki. 
í Danmörku er bönkum og öllum gjaldevrissöluin fr jálst að selja hverjum, sem þess 
óskar, erlendan gjaldevri til ferðaþarfa, að því einu tilskildu, að kaupandi nndirriti  
æru- og samvizkuyfirlýsingu um, að hann ætli ekki að verja gjaldevrinum til annars 
en ferðakostnaðar, og hafi eigi fengið annarsstaðar gjaldevri til ferðarinnar.

Lagaákvæði sem þetta eru gagnslítil, vekja andúð og m unu áður en varir  geta 
orðið beinlínis skaðleg. Má að visu vera, að einhverjir lendi i banni gjaldevrisnefnd- 
ar, en varla til verulegs sparnaðar, enda er með því alls ekki sett undir  versta lekann, 
og m unu menn hér eftir sem hingað til finna ýms ráð til að afla sér erlends gjald- 
eyris, og eyða i utanferðum, langt um fram  það, sem gjaldevrisnefnd hefir veitt leyfi 
til, en einmitt sú evðsla skiptir miklu meira ináli en þótt eitthvað hafi eyðzt í siglingu 
efnalitils og oft ungs fólks, er farið hefir utan meira til fram a en af beinni nauðsvn.

En skaðlegt getur þetta útflutningsbann orðið með þeim hætti, að aðrar þjóðir 
beiti okkur sama bragði og setji sinum þegnum samskonar reglur um gjaldeyri til



íslandsferða og hér gilda. Myndi þá taka fvrir  tekjuvonir af ferðamennsku hingað, 
en þær tek ju r  ættu auðvitað að verða m argfaldar við u tanfarakostnað íslendinga.

í 3. gr. frv. er nýmæli um 2'« skatt af uppha'ð innflutningsleyfa. Má að vísu 
bæði deila um þá stefnu, er þar kem ur fram, sem og hver nauðsyn sé, að gjaldið sé 
svo hátt, en ekki m un minni hl. flvtja um það breytingartillögu.

Minni hl. f lv tur brtt. í samræmi við það, sem að fram an greinir, en vill auk  þess 
gera tvær breytingar á frv. Ö nnur fjallar um það, að til viðbótar þeim lánum, sem 
frv. ákveður, að heimilt sé að greiða af erl. afborganir, en það eru lán ríkissjóðs, 
lán, sem rikissjóður er ábvrgur fyrir, og þarfir bankanna, — komi lán bæjar- og 
sveitarfélaga, enda verður að viðurkenna, að slík lán eru mjög svipaðs eðlis og lán 
með ábyrgð rikissjóðs, m. a. vegna þess, að þau eru aldrei tekin án samþykkis ríkis- 
s t jórnarinnar. Hafa tveir nefndarm anna (SkG og SvbH) tjáð sig samþykka þeirri 
breytingu, en ekki gefizt kostur að ræða hana við aðra tvo (StSt og AA).

Hin brevtingin er um heimild útvegsmönnuin til handa til ráðstöfunar á þeim 
gjaldeyri, sem fæst fyrir  útflutningsvöru þeirra, að því levti sem þeir þurfa  hans til 
greiðslu á vörum til útgerðar sinnar. Hefir frv. þess efnis áður verið flutt af tveim 
þm. í Nd. og notið að maklegleikum mikils fvlgis í ölluin flokkum, þótt enn hafi það 
eigi náð lögfestu. E r það mál svo kunnugt, að eigi þvkir ástæða til að rökstvðja það 
sérstaklega hér.

Minni hl. leggur til, að frv. verði sam þvkkt með eftirfarandi

BREYTIXGUM.
1. Við 1. gr.

a. A eftir orðunuin „þangað til öðruvísi verður ákveðið" í 1. málsgr. komi: Þó 
skal ú tgerðarm önnum  heimilt að ráðstafa þeim erl. gjaldevri, sem fæst fyrir  
útflutningsvörur þeirra, að þvi levti sem þeir þurfa hann  til greiðslu á vör- 
um  til útgerðar sinnar.

b. Aftan við 2. málsgr. bætist: með þeirri undantekningu. sem gerð er í þessari 
grein.

e. 3. málsgr. falli niður.
2. Við 2. gr.

a. í stað orðanna „að fengnum tillögum þeirra banka, sem fulltrúa eiga í gjald- 
eyris- og innflutningsnefnd“ k o m i: sam þvkktum  af bönkum  þeim, sem full- 
t rú a  eiga í gjaldevrisnefnd.

b. Á eftir orðunum  „af lánum ríkissjóðs“ komi: lánum bæjar- og sveitarfélaga.

Alþingi, 11. nóvember 1937.

Ólafur Thors.


