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Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að bera undir Alþingi til samþykktar
eða synjunar reglur þær, sem hún hefur sett varðandi ráðstöfunarrétt útvegsmanna
á gjaldeyri þeim, er þeir fá fyrir tilteknar bátaafurðir, svo og allar breytingar, sem
gerðar kunna að verða á þessum reglum.

Greinargerð.
Þegar ljóst var orðið á síðastliðnum vetri, að gengislækkun sú, sem framkvæmd

hafði verið vorið 1950,mundi ekki ná þeim tilgangi sínum að tryggja afkomu báta-
flotans, greip ríkisstjórnin til þess úrræðis að halda áfram á gengislækkunarbraut-
inni og lækka krónuna nú óbeint gagnvart verulegum hluta innflutningsins og
útflutningsins. og hefur það skipulag verið kennt við bátagjaldeyri. Útflytjendur
tiltekinna bátaafurða hafa haft frjálsan ráðstöfunarrétt yfir helmingi útflutnings-
andvirðisins til kaupa á tilteknum vörutegundum, sem aðeins hefur mátt kaupa fyrir
þennan gjaldeyri. Í skjóli þess, að verðlagseftirlit allt með vörum þessum hefur verið
afnumið, hafa eigendur gjaldeyrisins selt innflytjendum hann með álagi, sem numið
hefur allt að 60%, en þeir hafa síðan lagt gjald þetta á vöruna, auk þess sem þeir
hafa jafnframt hækkað álagningu sína gífurlega í kjölfar þess, að verðlagsákvæði
hafa verið afnumin.
Ráðstafanir þessar voru svo stórfelldar, að með þeim var í raun og veru tekin

upp tvenns konar skráning á íslenzkri krónu. Útflytjendur flestra bátaafurða fá
annað verð fyrir þann gjaldeyri, sem þeir eignast, en útflytjendur annarra íslenzkra
afurða. Innflytjendur verða að greiða tvenns konar verð fyrir gjaldeyrinn eftir því,
hvaða vörur á að kaupa fyrir hann, og neytendur verða að greiða tilteknar vörur
miklu hærra verði en svarar til hinnar opinberu gengisskráningar.

Það hlaut að orka mjög tvímælis, hvort slíkt skipulag gæti samrýmzt reglum al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins, sem Íslendingar eru aðilar að. Það vakti undrun, að ríkis-
stjórn sú, sem beitt hafði sér fyrir gengislækkuninni vorið ]950, skyldi fara út á þessa
braut, þar eð slíkar ráðstafanir, þ. e. tvöföld skráning á íslenzku krónunni til styrktar
tiltekinni útflutningsframleiðslu, höfðu verið fordæmdar mjög eindregið í hagfræði-
legri álitsgerð, sem fylgdi gengislækkunarfrumvarpinu sem megin-rökstuðningur
fyrir þeim ráðstöfunum, er þar var gert ráð fyrir.
Jafnvel enn furðulegra var þó, að ríkisstjórnin skyldi treysta sér til að gera

slíkar ráðstafanir sem þessar sem stjórnarathafnir einvörðungu, þ. e. án þess að Al-
þingi fjallaði um þær, og það meira að segja rétt eftir að Alþingi lauk. Ríkisstjórnin
mun rökstyðja heimild sína til þessara ráðstafana með því, að hér sé í raun og veru
aðeins um það að ræða, að útvegsmenn fái hluta af því verði, sem hægt sé að fá



hér innanlands án verðlagsettirlits fyrir vörur þær, sem fluttar eru inn fyrir bátagjald-
eyrinn. En í því sambandi verður þess að minnast, að útvegsmenn fá gjald sitt greitt
í skjóli þess, að þeim hefur verið veittur einkaréttur til innflutnings vissra vöruteg-
unda og jafnframt heimild til að framselja þennan rétt sinn. Nú er það að vísu svo,
að lögum samkvæmt úthlutar ríkisvaldið innflutningsleyfum fyrir þeim vörum, sem
innflutningur er ekki frjáls á, og eru það venjulegar stjórnarathafnir, en markmið
innflutningsleyfaskipulagsins hefur auðvitað verið að áskilja ríkisvaldinu ákvörð-
unarrétt um, hversu mikið sé flutt til landsins af hverjum einstökum vöruflokki.
Að því er snertir vörurnar á hinum skilyrðisbundna frílista (bátavörulistanum)
heldur ríkisvaldið ekki ákvörðunarrétti sínum um, hversu mikið sé flutt inn af hverj-
um flokki. Ríkisvaldinu er ekki ætlað að hafa nokkur afskipti af því, þótt fluttir
væru inn nælonsokkar eða niðursoðnir ávextir fyrir allan bátagjaldeyrinn, ef eig-
endur hans teldu sér slíkt hagkvæmt. Hlutverk bátavörulistans er það eitt að tryggja,
að vara sú, sem á honum er, verði ekki flutt inn fyrir gjaldeyri, sem keyptur er við
hinu opinbera gengi, og veita eigendum bátagjaldeyrisins þannig skilyrði til þess
að fá hærra verð fyrir sinn gjaldeyri. Hlutverk bátavörulistans og þeirra innflutn-
íngsleyf'a, sem veitt eru samkvæmt honum, er því að tryggja eigendum tiltekins
gjaldeyris hærra gengi en skráð er. Hér er um að ræða gerbreytingu á hlutverki inn-
flutningsleyfakerfisins. Fyrir slíkri beitingu þessa kerfis er ekki hægt að finna stoð
í þeim lögum, sem kveða á um takmörkun innflutnings og innflutningsleyfi í því
sambandi.

Forsætisráðherra boðaði það í áramótaræðu þeirri, sem hann flutti í útvarpið,
að bátagjaldeyrisskipulaginu yrði haldið áfram á ári því, sem nú er nýbyrjað, og að
fleiri vörur yrðu settar á bátavörulistann. Alþýðuflokkurinn telur sjálfsagt, að Al-
þingi fjalli um þetta mál. Með birtingu bátavörureglugerðarinnar á síðastliðnu ári
var gengi íslenzkrar krónu í raun og veru lækkað á ný gagnvart tilteknum innflutn-
ingi og útflutningi. Nú virðist eiga að halda áfram á sömu braut og sigla þannig hrað-
byri í átt til nýrrar almennrar lækkunar á krónunni. Gengisskráningarvaldið er óum-
deilanlega í höndum Alþingis. Ef ríkisstjórnin hyggst halda bátagjaldeyrisskipulaginu
- sem í fyrra var sagt, að tekið hafi verið upp til bráðabirgða, og gefið var í skyn um,
að yrði ekki framlengt - og meira að segja láta það ná til fleiri vörutegunda, án af-
skipta Alþingis, þá er hún raunverulega að svipta Alþingi hinu eiginlega gengisskrán-
ingarvaldi. Svo kann þá að fara eftir stuttan tíma, að hið opinbera gengi, sem Alþingi
hefur ákveðið með lögum, verði nafnið eitt, og lagasetning um nýja gengislækkun
formsatriði fyrst og fremst, þar eð hin raunverulega gengislækkun hafi þegar verið
framkvæmd af ríkisstjórninni með stjórnarathöfnum.

Alþýðuflokkurinn telur, að slíkt megi ekki eiga sér stað. Þær ráðstafanir, sem
gera á, verður að ræða á Alþingi fyrir opnum tjöldum, áður en þær eru gerðar. Og
Alþingi sjálft verður að taka um þær ákvörðun. Að öðrum kosti er gengið á snið við
hinar mikilvægustu lýðræðisreglur .


