
sþ. 664. Tillaga til þingsályktunar [180. mál]
um að tryggja atvinnuvegunum rekstrarvörur.

Flm.: Finnur Jónsson, Gylfi Þ. Gíslason, Emil Jónsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta nú þegar fara fram athugun á því,
hverjar birgðir eru til í landinu af helztu vörutegundum, sem nauðsynlegar eru til
rekstrar sjávarútvegs, landbúnaðar og iðnaðar. Jafnframt geri ríkisstjórnin ráð-
stafanir til þess, fyrir milligöngu sendiráða Íslands erlendis eða með milliríkja-
samningum, að tryggja innflutning á slíkum vörum til landsins, enda beini hún
gjaldeyri landsmanna einkum til kaupa á slíkum vörum.

Greinargerð.
Svo sem vitað er, verður með hverjum degi sem líður erfiðara að fá keyptar

í öðrum löndum ýmsar rekstrarvörur, sem nauðsynlegar eru til rekstrar sjávar-
útvegs, landbúnaðar og iðnaðar. Er hér um margar vörutegundir að ræða, en þó
einkum þær, sem svo nauðsynlegar eru til framleiðslunnar, að vöntun hverrar einnar
varðar stöðvun viðkomandi atvinnuvegar. Verður því eigi hér farið út í nánari upp-
talningu, þar eð öllum, sem við innflutningsmál fást, er málið kunnugt. Verður eigi
annað séð en sjávarútvegur geti tafizt eða stöðvazt vegna vöntunar á veiðarfærum,
ræktun stöðvist vegna skorts á girðingarefni, þó eigi væri annað, og ýmiss konar
iðnaður vegna skorts á alls konar járni svo og atvinnureksturinn yfirleitt vegna
vöntunar á varahlutum. Segja má, að um ærið verkefni væri hér að ræða fyrir
ríkisstjórnina, fyrst að rannsaka þetta mál og síðan hefjast handa til úrbóta, en
engin ástæða er til að láta sér verkefnið vaxa í augum, þar eð hér er mjög mikið í
húfi. Augljóst virðist, að auðvelt væri að fela skömmtunar skrifstofunni og fjár-
hagsráði athugun málsins, en fyrirgreiðsla sendiráðanna erlendis svo og milliríkja-
samningar eru leiðir, sem áður hafa verið notaðar með ágætum árangri. Þá er og
augljóst, að í þessu ískyggilega útliti ber bráða nauðsyn til að verja gjaldeyri lands-
manna framar öllu til kaupa á rekstrarvörum fyrir atvinnuvegina, til þess að forða
þeim frá stöðvun í lengstu lög.

Eigi er vitað, að ríkisstjórnin hafi enn látið sig þessi mál nokkru skipta, en
þar eð ástandið í þessum málum fer hriðversnandl, telja flm., að þegar beri að
hefjast handa til úrbóta. Það megi engan tíma missa.

Nánar í framsögu.


