
Ed. 579. Nefndarálit [186. mál]
um frv. til I. um útflutningssjóð o. fl.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd Ed. vann að athugun frumvarpsins með fjárhagsnefnd Nd. og
átti þátt i breytingartillögum, sem við það voru gerðar i Nd.

Að aflokinni 1. umr. um málið í Ed. tók fjárhagsnefnd Ed. frumvarpið, eins
og Nd. hafði afgreitt það, til sérstakrar athugunar.

Bernharð Stefánsson, form. nefndarinnar, var fjarstaddur vegna veikinda, en
i hans stað mætti Karl Kristjánsson.

Nefndarmenn urðu ekki sammála um afgreiðslu málsins, og klofnaði nefndin
i þrennt. Munu þrjú minni hluta nefndarálit verða lögð fram.

Undirritaðir leggja til, að frumvarpið verði samþykkt, m. a. af eftirfarandi
ástæðum:

Frumvarpið miðar að því að stuðla að hallalausum rekstri útflutningsatvinnu-
veganna og ríkisbúskaparins. Óhjákvæmilegt er að gera nýjar ráðsafanir i þeim efn-
um, til þess að unnt sé að halda framleiðslustarfseminni áfram með eðlilegum hætti.
Tekjur útflutningssjóðs, sem ákveðnar voru með lögum, er sett voru seint á árinu
1956, reyndust ekki nægar til þess að mæta þörfinni fyrir útflutningsuppbætur á
s.Lári, og þá varð einnig greiðsluhalli hjá ríkissjóði. Þá kom enn fremur fram
fyrir síðustu áramót, að ekki varð hjá því komizt að auka aðstoðina við útflutnings-
framleiðsluna, t. d. togaraútgerðina og síldarútveginn, og meiri tekjuöflun því
óhjákvæmileg.

Með ákvæðum frv. er stuðningurinn við atvinnuvegina gerður einfaldari og
auðveldari í framkvæmd og aðstaða þeirra atvinnugreina, er afla gjaldeyris i þjóðar-
búið, gerð jafnari en áður var. Gert er ráð fyrir, að allur atvinnurekstur, sem aflar
gjaldeyris, fái greiddar útflutnings- eða yfirfærslubætur. Getur þetta orðið til þess
að stuðla að fjölbreyttari framleiðslu til útflutnings og aukinni gjaldeyrisöflun,
sem er mikil nauðsyn. Þá er og með ákvæðum frv. dregið úr því misræmi í verð-
lagi, sem hér hefur skapazt undanfarin ár, bæði milli erlendrar vöru og innlendrar
og milli erlendra vörutegunda innbyrðis. En ráðstafanir til að minnka þetta ósam-
ræmi munu verða til þess að bæta verulega aðstöðu ýmiss konar iðnaðar og ann-
arra innlendra atvinnugreina i samkeppninni við erlenda vöru og þjónustu.

Alþingi, 28. maí 1958.
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