
Nd. 544. Nefndarálit [63. mál]
um frv. til 1. um breyt. á I. nr. 70 5. júní 1947, um fjárhagsráð, innflutningsverzlun
og verðlagseftirlit.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur haft þett!l frv. til athugunar í langan tíma, en samkomulag ekki
orðið um afgreiðslu þess. Eg tel ekki fært að fresta því lengur að skila áliti um
málið til þingdeildar innar, þar sem ég tel nauðsynlegt, að úr því fáist skorið, áður
en þingi lýkur, hvort þingvilji er fyrir lögfestingu þeirra ákvæða, sem í frumvarp-
inu felast.

Um mörg undanfarin ár hefur viðskiptaástandið hér á landi verið þannig, að
óhjákvæmilegt hefur verið að takmarka vöru innflutning til landsins. Hefur það
verið framkvæmt þannig, að ákveðið hefur verið í lögum, að engar vörur mætti
flytja til landsins nema að fengnum innflutnings- og gjaldeyrisleyfum, og veiting
leyfanna hefur verið framkvæmd af þar til skipuðum nefndum. því miður er útlit
fyrir, að innflutningshömlum þurfi enn að beita fyrst um sinn. Engar líkur virðast
benda til þess, að í mjög náinni framtíð verði hægt að komast hjá því að takmarka
vöruinnflutninginn og hafa stjórn á því, hvaða vörur eru keyptar, til þess að tryggja
það, eftir því sem verða má, að innflutningur á nauðsynlegustu vörunum sitji í
fyrirrúmi. En meðan slíkar innflutningshömlur eru í gildi, skiptir mjög miklu máli
Ivr-ir almenning, að hið takmarkaða innflutningsvörumagn skiptist sem sanngjarnleg-
ast milli manna og að sem mest frjálsræði ríki i viðskiptunum, svo að allir lands-
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menn eigi þess kost að kaupa vörur sínar hjá þeim verzlunarfyrirtækjum, sem þeir
telja sér hagkvæmast að verzla við á hverjum tíma, og geti þannig komizt að sem
beztum kaupum. Er langt frá því, að þessa hafi verið gætt við stjórn viðskiptamál-
anna á liðnum árum, og af þeim sökum hefur vöruverð verið hærra og verzlunin
Iangtum óhagstæðari fyrir almenning heldur en þurft hefði að vera.

Á síðasta þingi fluttu þingmenn úr Framsóknarflokknum frumvarp um breyt-
ingar á fjárhagsrúðslðgnnum, sem í aðalatriðum boðaði sömu stefnu í viðskipta-
II álum og frv. það, sem hér liggur fyrir. Það fn'. hlaut ekki samþykki á því þingi.
En vegna nokkurra breytinga, sem orðið höfðu á framkvæmd viðskiptamálanna,
síðan það frumvarp lá fyrir Alþingi, þótti rétt að taka málið upp Í nokkuð breyttri
mynd á þessu þingi, og er það gert með flutningi þessa frv. M. a. hafði sú breyting
it orðið síðan í fyrra, að hætt var skömmtun á kornvörum og nokkrum fleiri vöru-
tegundum, og þótti þá ekki ástæða til að leggja til, að skömmtun á þeim vörum yrði
aftur upp tekin, en hið fyrra frumvarp framsóknarmanna hafði verið miðað við
þáverandi ástand í skömmtunarmálunum. Aftur á móti hafa verið tekin upp í það
f'rv., sem hér liggur fyrir, ákvæði um úthlutun leyfa fyrir fleiri vörutegundum
heldur en tillögur voru um í frv. því, sem flutt var á síðasta þingi.

Aðalefni frv. er Í 3. gr. þess. Eru þar í einni frumvarpsgrein tillögur um úthlutun
leyfa fyrir allmörgum vöruflokkum. Að athuguðu máli tel ég heppilegra að gera á
þessu þá formsbreytingu að skipta efni greinarinnar í fleiri frumvarpsgreinar. til
þess að auðveldara sé við atkvæðagreiðslu að taka ákvörðun Ul11 Iyrirkomulag út-
hlutunar á hverjum vöruflokki Iyrir sig. Flyt ég hér breytingartillögur lim þetta,
sem eins og áður segir eru aðallega formsbreytingar, en engar verulegar efnisbreyt-
ingar á frv. Skal hér vikið nokkuð nánar að efni hinna einstöku Irumvarpsgreina,
eins og ég legg til í till. mínum, að þær verði:

Í 1. brtt. er lagt til, að 10. gr. laganna falli burt. Sú grein er mn sérstaka inn-
Ilutnings- og gjaldeyrisdeild hjú fjárhagsráði. Sú breyting hefur að vísu verið gerð
þar á fyrir skömmu, að yfirmönnum hefur verið fækkað í þeirri deild, en þrátt
fyrir það þykir ekk i ástæða til að hafa þá sérdeild starfandi áfram, heldur annist
sjálft fjárhagsráð úthlutun leyfanna. Er málum Í raun og veru þannig fyrir komið
nú, þar sem tveir af fjárhagsráðsmönnum munu framkvæma það verk.

2. brtt. er aðeins formsbreyting, Í samræmi við 1. brtt.
Í 3. brtt. er lagt til, að aðalefni 3. gr. frv. verði sett í nokkrar nýjar lagagreinar,

eins og áður er að vikið. Eru þar í 1. lið ákvæði um úthlutun leyfa fyrir kornvörum,
kaffi og sykri. Í h-lið brtt. eru ákvæði um það, að þegar fjárhagsráð veitir fjárfest-
ingarleyfi til bygginga eða annarra framkvæmda, skuli það láta fylgja leyfunum
in ísanir á innflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir öllum helztu efnivörum. sem til
framkvæmdanna þarf. Er hér um mjög þýðingarmikið nýmæli að ræða. Að undan-
förnu hefur mörgum reynzt erfitt að fá efni til slíkra framkvæmda, sem þeir hafa
haft með höndum, og í mörgum tilfellum orðið að sæta miklu verri kjörum við
kaup á byggingarefni heldur en þurft hefði að vera. Ef menn fá slíkar ávísanir á
innflutnings- og gjaJdeyrisleyfi fyrir efni, um leið og þeir fá fjárfestingar leyfin, er
þ<tð tryggt, svo sem unnt er, að þeir geti fengið efnið og að þeir geti keypt það it
þeim verzlunarstöðum og hjá þeim verzlunarfyrirtækjum, sem þeir telja sér hag-
kvæmast. Virðist sjálfsagt að greiða fyrir mönnum á þennan hátt við efnisútvegun
til framkvæmda. í síðari málsgr. þessa tölul. eru tillögur um úthlutun leyfa fyrir
hyggingarefni til viðhalds mannvirkja og til nýrra framkvæmda, sem ekki þarf fjár-
festingarleyfi fyrir, og eru tillögurnar miðaðar við það, að efni þessu verði skipt
sem sanngjarnlegast milli landshluta.

Í e-lið till. er lagt til, að leyfum fyrir ávöxtum, kryddvörum og nýlenduvörum
skuli skipt milli verzlana í hlutfalli við skilaða skömmtunarseðla fyrir sykri. Þykir
eðlilegt að hafa sykursöluna (til annarra en iðnaðarfyrirtækja) sem mælikvarða
við úthlutun á þessum vörum, til þess að tryggja það, að þær skiptist eðlilega milli
verzlana og verzlunarstaða um land allt.
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d-g-liðir till. eru um innflutning á vefnaðarvörum og skófatnaði til smásölu-
dreifingar, um innflutning á efni til fat a- og skóiðnaðar og um skiptingu it þessum
vörum milli landsmanna. Er lagt til, að meðan innflutningur it þessum vörum er tak-
markaður, skuli þeim jafnað milli landsmanna með skömmtun. En sú skömmtun
verður með öðrum hætti, ef tillögurnar verða samþykktar, heldur en sú vefnaður-
vöru- og Iataskömmtun, sem hér er nú og hefur verið að undanförnu. Svo sem
alkunnugt er, hefur útgáfa skömmtunarseðla fyrir þessum vörum ekki verið í
neinu samræmi við innflutning þeirra. Miklu meira hefur verið gefið út af skómtnt-
unarseðlum heldur en sem svaraði til innfluUs vörumagns. Hefur skömmtunin af
þessum sökum ekki komið að því gegni, sem til var ætlazt, að jafna vörunum milli
manna. Það fólk, sem hefur haft bezta aðstöðu til að ná Í vörur eða verið :1ðgangs-
harðast í þeim efnum, hefur fengið vörur út á skömmtunarmiðana. en aðrir setið

á hakanum. - Er þetta eitt af því, sem stuðlað hefur að svörtum markaði.
Hér er það nýmæli á ferð, að skömmtunarseðlarnir verði látnir gilda fyrir

ákveðið gjaldeyrisverðmæti, og jafnframt fyrirmæli um það, að ekki verði gefnir
út seðlar fyrir meira af vörum en flutt er til landsins. Til þess að greiða fyrir því,
að menn geti strax fengið vörur gegn hinum nýju skömmtunarseðlum. er hér lagt
til, að áður en þeir verða út gefnir, verði svonefndum stofnleyfum fyrir vefnaður-
vörum og skófatnaði úthlutað til verzlana og einnig stofnleyfum fyrir efnivörum
til fata- og skógerðar til iðnaðarfyrirtækja. Er ákveðið hámark þess, sem 'leyfa má
til iðnaðarins, í hlutfalli við leyfi til smásöludreifingar Í verzlunum. Stofnleyfin eiga
að nema nokkru hærri upphæð heldur en samanlagt gjaldeyrisverðmæti þeirra nýju
skömmtunarseðla, sem út verða gefnir til kaupa á þessum vörum. Er það ákvæði
sett Í þeim tilgangi að gera mönnum auðveldara að fá vörur út á seðlana þegar í stað.

Stofnleyfin eiga aðeins að gilda í 6 mánuði. Eftir að þau hafa verið gefin út
og hinir nýju skömmtunarseðlar hafa öðlazt gildi, eiga verzlanir og iðnaðarfyrir-
tæki að fá innflutnings- og gjaldeyrisleyfi í hlutfalli við skilaða skömmtunnrseðla
fyrir þessum vörum.

Með þessum ákvæðum, ef lögfest verða, hafa skðmmtunarseðlarnir öðlazt gildi
sem ávísanir á innflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir viðkomandi vörum. Má telja
víst, að þetta verði til þess að auka heilbrigða samkeppni í verzlun með vörurnar.
Allir handhafar skömmtunarseðlanna hafa með þVÍ stórum bætta aðstöðu frú því,
sem nú er, til þess að ná hagkvæmum kaupum, og þeir hafa það á valdi sínu að auka
viðskipti þeirra fyrirtækja, sem þeir telja rekin á heilbrigðan hátt og hagfelldast að
skipta við.

Næsti liður till. (h-liður) er um úthlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa fyrir
varahlutum til bifreiða og bifreiðagúmmí. Skal leyfum þessum skipt milli kaup-
staða og sýslufélaga í hlutfalli við tölu skráðra bifreiða í hverju umdæmi. En bif-
J eiðaeigendur geta ráðið þVÍ, hvaða verzlanir og viðgerðarstöðvar í hverju' umdæmi
fái leyfin. Með þessu er áreiðanlega mjög bætt aðstaða bifreiðaeigenda til þess að
ná í nauðsynlega hluti ti] bifreiðarekstrarins með sem beztuni kjörum.

Í (j.-9. gr. frv. eru tillögur um nokkrar breytingar á :t kafla laganna, en sá
kafli fjallar um verðlag. Eru þetta að mestu orðalagsbreytingar í samræmi við þú
tillögu, sem fram er borin Í frv., um, að innflutnings- og gjaldeyrisdeildin verði
li\gð niður. En með því að nú liggur fyrir þingdeildinni sérstakt frv. um verðlag,
sem væntanlega verður samþykkt, er hér lagt til, að þessar greinar frv. falli niður,
þar sem 3. kafli laganna um fjárhagsráð fellur úr gildi við gildistöku nýrra laga
um verðlag.

E. t. v. flyt ég tillögur fyrir 3. umræðu málsins um úthlutun leyfa fyrir fleiri
vöruflokkum en tilgreindir eru í frv. og brtt., eins og þær nú liggja fyrir.

Vegna þeirrar verðhældmnar á aðfluttum vörum, sem stafar af gengisbreyting-
unni, er þess mjög brýn þörf, að allt verði gert, sem unnt er, til þess að gera verzlun-
ina svo haganlega fyrir almenning sem mögulegt er. Innflutningshöftnm er ekki
hægt að létta af enn sem komið er. En þrátt fyrir það er hægt að gera ráðstafanir
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til þess, að langtum meira frjálsræði ríki í verzluninni en verið hefur nú um langt
skeið, þannig að landsmenn eigi þess kost að ráða því sjálfir, hjá hvaða verzlunar-
fyrirtækjum þeir hafa viðskipti sín á hverjum tíma. Slíkt verzlunarfrelsi er skylt
að veita öllum þegnum þjóðfélagsins og að því er stefnt með því frv., sem hér
liggur fyrir.

Ég legg því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Á eftir 1. gr. komi ný grein, þannig:

10. gr. laganna falli burt.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

11. gr. laganna orðist svo:
Engar vörur má flytja til landsins nema að fengnu innflutnings- og gjald-

eyrisleyfi. Frá þessu getur fjárhagsráð þó gefið undanþágu með auglýsingu, að
fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar.

Fjárhagsráð úthlutar innflutnings- og gjaldeyrisleyfum til kaupa á þeim
vörum, sem háðar eru leyfisveitingum, og getur sett þau skilyrði HIn innflutn-
inginn, sem nauðsynleg kunna að vera vegna viðskiptasamninga eða af öðrum
ástæðum.

Úthlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa skal hagað samkvæmt fyrir-
mælum laga þessara.

3. Á eftir 2. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Á eftir 11. gr. laganna komi nýjar greinar, svo hljóðandi (og breytist greina-

talan samkvæmt því) :
a. (12. gr.) Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir kornvörum, kaffi og sykri

skulu: veitt eftir óskum, ef umsækjendur hafa tryggt sér gjaldeyri til greiðslu
á vörunum. Að öðru leyti skulu leyfi fyrir þessum vörum miðuð við það,
að jafnan sé nóg af þeim á öllum verzlunarstöðum á landinu til þess að full-
nægja þörfinni fyrir þær, eða til þess að, allir neytendur geti fengið það
magn af þessum vörum, sem skömmtunar seðlar gilda fyrir, ef eitthvað af
vörunum er skammtað.

b. (13. gr.) Þegar fjárhagsráð veitir fjárfestingarleyfi samkv. 5. gr., skal það
áætla, í erlendum gjaldeyri, verð þess timburs, sements, steypustyrktarjárns,
þakefriis, miðstöðvarefnis, hreinlætistækja. gólfdúks og rúðuglers, sem til
framkvæmdarinnar þarf, og skal leyfishafi fá ávísanir á gjaldeyris- og inn-
flutningsleyfi fyrir þessum vörum. Ávísanir þessar getur hann aðeins notað
þannig að afhenda þær verzlunum, kaupfélögum eða öðrum verzlunarfyrir-
tækjum, og skulu viðkomandi verzlanir þá fá innflutnings- og gjaldeyris-
leyfi fyrir þeim vörum, sem ávísanirnar gilda fyrir.

Við úthlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa fyrir byggingarefni, sem
ætlað er til viðhalds mannvirkja og framkvæmda, sem ekki þarf fjárfesting-
arleyfi fyrir, skal fylgt þeirri meginreglu, að leyfunum sé skipt milli héraða
(kaupstaða og sýsluf'élaga) í hlutfalli við mannfjölda. Í hverju héraði skal
leyfum þessum skipt milli verzlana, sem héraðsbúar skipta við, í sömu hlut-
föllum og leyfum til framkvæmda, sem fjárfestingarleyfi eru veitt til.

e, (14. gr.) Innf'Iutnings- og gjaldeyr isleyf'um fyrir nýjum, þurrkuðuni og
niðursoðnum ávöxtum, kryddvörum alls konar og nýlenduvörum, öðrum
en kaffi og sykri, skal skipt milli verzlana Í hlutfalli við skrlaða skömmt-
unarseðla fyrir neyzlusykri árið á undan.

d. (15. gr.) Þegar fjárhagsráð hefur ákveðið, hvaða fjárhæð skuli varið til
innflutnings á fatnaði, vefnaðarvörum og skófatnaði (öðrum en gúmmí skó-
fatnaði) til smásöludreifingar árið 1950, skal það veita innflutnings- og gjald-
eyrisleyfi fyrir helmingi þeirrar fjárhæðar, og gildi þau sem stofnleyfi í sex
mánuði frá útgáfudegi þeirra. Skal þessum stofnleyfum skipt þannig milli
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verzlana, að Samband islenzkra samvinnufélaga fái 4[)% handa sambands-
kaupfélögunum og önnur verzlunarfyrirtækí 5;') % af heiida rfjárhæöinni, og
séu stofnleyfin veitt öllum verzlunum it sama tíma.

e. (16. gr.) Heildarupphæð innflutnings- og gjaldeyrisleyfa fyrir efnivörum til
f'ata- og skóiðnaðar á árinu 1950 má ekki fara fram úr 50% af samanlagðri
upphæð þeirra leyfa, sem verzlanir fá fyrir fatnaði, vefnaðarvörum og skó-
fatnaði (öðrum en gúmmískófatnaði) til smásöludreifingar, enda só þess
gætt, að ekki sé veittur innflutningur til annars vefnaðarvöruiðnaðar og skó-
iðnaðar en þess, sem hagkvæmt er að hafa í landinu. Skal fyrst veita
leyfi fyrir helmingi þess cfnivöruinnflutnings, sem ákveðið el' að leyfa it
árinu, og gildi þau sem stofn leyfi í sex mánuði frá útgáfudegi þeirra. Sam-
band íslenzkra samvinnufélaga á rétt á að fá ,15 (:{; af þessum efnivöruinn ..
flutningi til þeirra lðnaðarf'yr irtæk]a, er það og félög þess reka

f. (17. gr.) Meðan takmarkaður er innflutningur á fatnaði, vefnaðarvörum og
skófatnaði (öðrum en gúmmískóíntnaðí ) , skulu vörur þessar skammtaðar.
til þess að tryggt só, að þær skiptist jafnt milli landsmanna, og skal þess
gætt, að aldrei séu gefnir út skömmtunarseðlar, er gildi fyrir meira af vör-
um en flutt er til landsins. A skömrntunarseðlunum sé tilgreint það gjald-
eyrisverðmæti, er þeir gilda fyrir, og um leið og útsöluverðið á vörunum er
ákveðið, skal einnig ákveða skömmtunarverðmæti þeirra (þ. e. gjaldeyris-
verðmæti), hverrar tegundar fyrir sig, enda séu vörurnar aðeins seldar gegn
skömmtunarseðlum, sem gilda fyrir jafnmikið og skömmtunarverðmæti vör-
unnar nemur. Skylt er að verðmerkja vörurnar, þar sem tilgreint sé hvort
tveggja, skömmtunarverðmæti þeirra og útsöluverð.

g. (18. gr.) Eftir að stofnleyfi hafa verið gefin út samkvæmt ákvæðum laga
þessara, skulu gefnir út nýir skömmtunarseðlar fyrir þeilll vörum, er þar
greinir, og má samanlagt gjaldeyriverðmæti þeirra ekki fara fram úr 80 (k
af heildarupphæð stofnleyfanna. Vörur þær, sem fluttar eru inn gegn stofn-
leyfunum, má aðeins selja gegn hinum nýju skömrntunarseðlum, eða seðlum,
er síðar verða útgefnir. Nú hafa stofnleyfin verið gefin út og nýir skörnmt-
unarseðlar hafa öðlazt gildi, og skal úthlutun innflutnings- og gjaldeyris-
leyfa til kaupa á þeim vörum, er þar greinir, þar eftir hagað þannig, að
leyfunum sé skipt milli verzlana og iðnfyrirtækja í hlutfalli við gjaldeyris-
verðmæt! þeirra skðmmtunarscðln, sem gefnir eru út smnkvæmt ákvæðum
laga þessara og þeir aðilar skila til fjárhagsráðs.

h. (19 gr.) Innflutnings- og gjaldeyrisleyfum fyrir varahlutum til bifreiða og
bifreiðagúmmíi. skal skipt milli kaupstaða og sýslufélaga í réttu hlutfalli við
tölu skráðra bifreiða í hverju umdæmi. Síðan skal úthlutun til verzlana
og viðgerðarstöðva innun hverrar sýslu og kaupstaðar fara eftir óskum
bifreiðaeigenda.

I. (20. gr.) Úthlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa til kaupa á öðrum vöruni
en þeim, sem sérstök fyrirmæli eru um í þessum lögum, fer eftir ákvörðunum
fjárhagsráð, nema fyrirmæli um það efni séu sett með öðrum lögum eða
ályktunum frá Alþingi.

4. 3. grein falli burt.
5. 6. grein falli burt.
6. 7. grein falli burt.
7. 8. grein falli burt.
8. 9. grein falli burt.
9. 10. grein falli burt.

Alþingi, 17. april 1950.

Skúli Guðmundsson,
fundaskr.

5


