
Ed. 762. Nefndarálit [193. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 35 27. apríl 1950, um verðlag, verðlagseftirlit og
verðlagsdóm, o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta er undarleg samsuða. Það fjallar um þrennt, breytingu á lög-
um um verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm og lögum nr. 100 1948, þess efnis,
að fella niður sölugjald af bifreiðum, og loks er nýtt lagaákvæði um heimild til
lántöku hjá Greiðslubandalagi Evrópu, að upphæð 4 millj. dollara.

Meginefni frv. er að fara þess á leit við Alþingi, að það staðfesti ráðstafanir,
sem stjórnin er þegar búin að gera, meðan þing hefur setið á rökstólum. án þess
að spyrja það. Í fyrsta lagi að undanskilja verðlagseftirliti fjölmarga vöruflokka,
sem eigendum fisks, sem aflað er af vélbátum, skal leyft að flytja inn fyrir helm-
inginn af andvirði fisksins í erlendum gjaldeyri. Í öðru lagi að taka eyðslulán hjá
Greiðslubandalagi Evrópu til kaupa á almennum neyzluvörum.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hl. vill láta
samþykkja það án efnisbreytinga, en ég er algerlega andvígur þeirri stefnu, sem
í því felst, og tel hana háskalega fyrir efnahag þjóðarinnar.

Vöruflokkar þeir, sem undanþegnir eru verðlagseftirliti, hafa þegar verið birtir.
Er hér að langmestu leyti um almennar neyzluvörur að ræða og sumpart vörur,
sem beinlínis verður að telja til nauðsynja. Það er blátt áfram gert ráð fyrir, að
vörur þessar verði seldar með svartamarkaðsverði. Að öðru leyti hefur stjórnin
samkv. frv. heimild til að leggja verðlagseftirlitið niður með öllu, enda virðist það
ætlun hennar. Hins vegar hefur það þegar sýnt sig, að þetta ráð dugar skarnmt til
þess að tryggja rekstur bátaflotans, og framkvæmdin bendir þegar ótvírætt í þá átt,
að meginhlutinn af sölugróða þessara vara komi aldrei til skila til þeirra, sem eru
raunverulegir framleiðendur fisksins. Af þessum ástæðum er ég algerlega andvígur
1. gr. frumvarpsins.

Lántöku til kaupa á neyzluvörum tel ég blátt áfram glæfraspil, og ekki bætir
úr skák, að nokkur hluti lánsins skal greiðast í dollurum. Að stofna til slíkra
skulda, án þess að um leið séu gerðar ráðstafanir til þess að auka gjaldeyristekj-
urnar, er vísasti vegurinn til að glata með öllu efnahagslegu sjálfstæði landsins.
Það getur orðið erfitt að stöðva sig á þeirri braut. Slík eyðslulán hljóta að kalla
á ný eyðslulán, ef ekki verður stórbreyting til batnaðar á viðskiptajöfnuði landsins.

Hins vegar tel ég rétt að taka nauðsynleg lán til að koma upp framleiðslu-
tækjum til hagnýtingar á vinnuafli þjóðarinnar við framleiðslu á verðmætum,
og þá fyrst og fremst þeim, sem miða að því að bæta gjaldeyrisjöfnuð landsins.
Sömuleiðis til innflutnings á byggingarefni, þar sem gjaldeyrisskortur hefur verið
færður sem ástæða fyrir óhæfilegum samdrætti í byggingarstarfsemi í landinu. Það
er allt annars eðlis að taka lán fyrir byggingarvörum en almennum neyzluvörum,
þar sem byggingar eru varanleg verðmæti, sem spara okkur gjaldeyri Í framtíðinni.

3. greininni, um niðurfellingu sölugjalds af bifreiðum, er ég samþykkur.
Samkvæmt ofansögðu legg ég til, að á frumvarpinu verði gerðar eftirfarandi

BREYTINGAR:
1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. Við 2. gr. A eftir orðunum "allt að fjórum milljónum dollara" komi: til

kaupa á framleiðslutækjum, efnivörum til framleiðslutækja og byggingarefni.

Alþingi, 2. marz 1951.

Brynjólfur Bjarnason.


