
Nd. 177. Nefndarálit
UIIl frv. til 1. um breyt. á I. nr. 70 1947, um fjárhagsráð. innf'lutningsverzlun og
verðlagseftirlit.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Í frv. þessu er lagt til, að meðan fyrirmæli um vöruskömmtun eru í gildi, skuli út-
hlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa til verzlana og iðnfyrirtækja fyrir skömmt-
uðum vörum miðast við þá skömmtunarseðla, er fyrirtækin afhenda viðskiptanefnd.
Enn fremur, að mönnum skuli heimilt að afhenda verzlunar- eða iðnaðarfyrirtækj-
um skömmtunarseðla fyrirfram og fela þeim að útvega vörur fyrir þá, ef viðkom-
andi fyrirtæki hefur ekki nægilega mikið af einhverri vörutegund til að fullnægja
eftirspurn.

Með þessum ákvæðum, ef þau verða í lög tekin, er tryggt, eftir þvi sem verða má,
að menn geti keypt vörur sínar þar, sem þeir telja sér hagkvæmast að verzla, en
að þVÍ er skylt að stefna samkvæmt fyrirmælum i 12. gr. laga nr. 70 frá 5. júní 1947.

A tímum frjálsrar og haftalausrar verzlunar geta menn að jafnaði hagað við-
skiptum sínum eftir því, sem þeir telja sér bezt henta. Þá geta menn valið um það
tvennt að kaupa vörur, sem fyrirliggjandi eru hjá verzlunum á hverjum tíma, eða
að fela einstökum verzlunarfyrirtækjum vöruútvegun fyrir sig, eftir því hvort þeir
telja sér hagstæðara. Þetta frelsi Í viðskiptum munu flestir helzt kjósa, því að i skjóli
þess má vænta eðlilegrar samkeppni milli verzlana og heilbrigðra verzlunarhátta.
Ekkert verzlunarfyrirtæki getur þá þrifizt, nema það sé að dómi viðskiptamann-
anna samkeppnisfært við önnur. Þær verzlanir, sem fá lakasta einkunn við það
próf, hljóta þá að tapa viðskiptum, en þær hæfustu halda velli.

ÞVí miður eru ekki horfur á því, að í náinni framtíð geti landsmenn búið við
fullkomið verzlunarfrelsi. Innflutningshömlur og vöru skömmtun verður sennilega
óhjákvæmilegt fyrst um sinn. En þótt slíkar takmarkanir séu óumflýjanlegar um
sinn, er ekki þar með sagt, að þörf sé að útiloka allt frjálsræði í viðskiptum. Þegar
takmarkað er með skömmtun það vörumagn, sem menn geta keypt, er jafnvel enn
ríkari ástæða til þess að veita þeim ákvörðunarrétt um það, hvernig þeir haga vöru-
kaupunum. Með skömmtunarseðlunum fá menn í hendur ávísanir á ákveðið magn
af nauðsynjavörum, og þeir eiga sjálfir að fá að ráða því, hjá hvaða fyrirtæki þeir
kaupa vörurnar eða hverjum þeir fela útvegun þeirra. Menn þurfa að hafa frelsi
til þess að gera kaupin þar, sem þau bjóðast bezt á hverjum tima. Um þetta ætti ekki
uð vera ágreiningur, a. m. k. ekki meðal þeirra, sem á annað borð aðhyllast nokkurt
frelsi í verzlun og viðskiptum.

Í 12. gr. laga nr. 70 frá 5. júní þ. á., um fjárhagsráð. innflutningsverzlun og
verðlagseftirlit, eru m. a. fyrirmæli um það, að reynt skuli að láta þá sitja fyrir inn-
flutningsleyfum, sem bezt og hagkvæmust innkaup gera og sýna fram á, að þeir
selji vörur sínar ódýrast i landinu. En hver á að dæma um það, hvaða fyrirtæki
gera bezt og hagkvæmust innkaup og selja vörurnar ódýrast? Ekki verður hér fallizt
it þá skoðun, að heppilegast sé, að opinbert ráð eða nefnd fari með dómsvaldið Í
þeim efnum og úrskurði um það, við hvaða verzlanir landsmenn eigi að skipta á
hverjum Uma. íhlutun yfirvalda um málefni landsmanna eru vissulega nógu mikil,
þótt hún komi ekki hér til. Hitt mun hollara, að þetta dómsvald sé í höndum al-
mennings, enda er það í fullu samræmi við það, sem segir í framhaldi lagagreinar-
innar, sem vitnað var til hér að framan. Þar segir, að úthlutun innflutningsleyfanna
skuli við það miðuð, "að neytendur geti haft viðskipti sin þar, sem þeir telja sér
hagkvæmast að verzla".

Verði sú aðferð nottð við skiptingu vöruinnflutningsins, sem frv. þetta gerir
ráð fyrir, og kaupendur skömmtunarvöru hafi þannig möguleika til þess að velja
um viðskiptastaði. má vænta þess, að þeir geri sér yfirleitt fal' um að kynna sér
vöruverð og vörugæði hjá verzlunum og láti þá njóta viðskiptanna, sem bezt kjör
bjóða. Slíkt verðlagseftirlit af hálfu viðskiptamannanna og frjálst val þeirra um
viðskiptastaði mundi leiða til vaxandi viðskipta hjá þeim verzlunum, sem selja
beztar og ódýrasta I' vörur, og er réttmætt, að þær njóti yfirburða sinna i auknum
viðskiptum. Hins vegar mundu þær verzlanir, sem lakari eru, dragast aftur úr og
eiga á hættu að tapa viðskiptum, nema þeim takist að koma rekstrinum í betra horf.
A þennan hátt gæti frjáls samkeppni i verzlun komizt að og notið sín þrátt fyrir
skömmtun og innflutningshömlur, eins og á þeim tímum, þegar viðskiptin eru frjáls.

Samkvæmt framansögðu leggjum við til, að frumvarpið verði samþykkt með
þessum
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Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþingi, 10. des. 1947.

Skúli Guðmundsson, Einar Olgeirsson.


