
Ed. 290. Nefndarálit [103. mál]
um frv. til laga um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur rætt frv. á einum fundi og ekki getað orðið sammála um afgreiðslu
þess. Vill meiri hl. láta samþykkja frv. með nokkurri breytingu, en minni hl. (HG)
getur ekki á það fallizt. Gefur hann því út sérstakt nál.

Höfuðtilgangur frv. er að gera innflutning til landsins svo frjálsan sem unnt er,
eftir því sem gjaldeyristekjurnar leyfa á hverjum tíma, og að létta af þeim höftum,
sem hvilt hafa á atvinnu- og viðskiptalífi þjóðarinnar, síðan lögin um fjárhagsráð
komu til framkvæmda, og enn fremur að draga að verulegu leyti úr þeim kostnaði,
sem meðferð þessara mála hefur haft í för með sér it undanförnum árum. Eru þess-
ar ráðstafanir í samræmi við þau loforð, sem gefin voru fyrir síðustu kosningar, og
við þá stefnu, er ríkisstjórnin markaði og stjórnarflokkarnir sömdu um á s.l. sumri.

Meiri hl. n. lítur svo á, að reynslan hafi þegar sýnt það greinilega, að við óþvingað
og eðlilegt viðskipta- og verzlunarfrelsi, ef það á hverjum tíma er í fullu samræmi við
gjaldeyristekjur þjóðarinnar og viðskiptasamninga við aðrar þjóðir, þróist bezt at-
vinnulíf landsmanna og að á þann hátt verði afkoma einstaklinga, félaga og þjóðar-
heildarinnar öruggast tryggð. Þykir því rétt, að það komi beinlínis fram í 1. gr. frv.,
að að því beri að stefna. Meiri hl. n. leggur því til, að frv. verði samþykkt með svo
hljóðandi

BREYTINGU:
Við 1. gr. Í stað 1. málsl. 1. málsgr. komi tveir nýir málsliðir, er orðist svo:
Stefna skal að því að gera allan innflutning til landsins frjálsan. Meðan gjald-

eyristekjur þjóðarinnar nægja ekki til þess, að svo megi verða, ákveður ríkisstjórnin
hverju sinni með reglugerð, hvaða innflutningur til landsins skuli vera frjáls.
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