
sþ. 642. Nefndarálit [85. mál]
um till. til þál. um markaðsrannsóknir og sölustarfsemi í þágu útflutningsatvinnu-
veganna.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefur athugað tillöguna og sent til umsagnar allmargra aðila.
Eftirfarandi svör hafa borizt: Frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, Sambandi isl.
samvinnufélaga, Félagi isl. iðnrekenda, framleiðsluráði landbúnaðarins og Félagi
isl. fiskimjölsframleiðenda. Þeir fjórir aðilar, sem fyrst eru nefndir, telja allir. að
tillagan hreyfi við þýðingarmiklu máli, og mæla með samþykkt hennar, en Félag
Ísl. fiskimjölsframleiðenda "telur sér ekki fært" að mæla með tillögunni.

Það er sameiginlegt álit allsherjarnefndar, að markaðsrannsóknir og sölustarf-
semi i þágu útflutningsatvinnuveganna sé eitt þýðingarmesta viðfangsefni þjóðar-
innar í dag. Áherzlu ber að leggja á meiri úrvinnslu islenzkra hráefna, en eftir því
sem sá iðnaður eykst og útflutningsvörur verða meira unnar en áður, verða mark-
aðsmálin að sama skapi bæði þýðingarmeiri og erfiðari viðfangs. Íslenskar iðnaðar-
vörur til útflutnings hljóta að mæta meiri samkeppni á mörkuðunum en hrávör-
urnar, og sala þeirra er háðari breytilegum smekk hins almenna neytanda. Þess
vegna verður það brýnni þörf en áður að fylgjast með þörfum og óskum neytenda
i markaðslöndunum og vinna að markaðsrannsóknum í stærri stil en ætla má að
einstakir útflytjendur hafi tök á.

Nefndinni virðist því eðlilegt, að ríkisstjórnin láti fara fram athugun á því, í
samráði við fulltrúa atvinnuveganna, hvernig þessum málum verði bezt fyrir komið,
og leggi niðurstöðurnar fyrir Alþingi til ákvörðunar um það, hvernig nauðsynlegum
stuðningi verði bezt fyrir komið.

Allsherjarnefnd mælir því með samþykkt tillögunnar með svofelldri

Tillgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta athuga i samráði við fulltrúa

atvinnuveganna, á hvern hátt megi efla markaðsrannsóknir og markaðsleit i þágu
útflutningsatvinnuvega þjóðarinnar, og verði niðurstöður þessara athugana lagðar
fyrir næsta reglulegt Alþingi.
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