
Nd. 123. Nefndarálit
um frv . til 1. um landssm iðju.

F rá  minni hl. fjárhagsnefndar.

Eins og segir í nefndaráliti m eiri hl. fjárhagsn . (þskj. 119), gat nefndin 
ekki koinið sér sam an um tillögur i málinu, og urðum við undirritaðir i minni 
hluta. Leggjum  við til, að frv . sé fellt.

Það er álit okkar, að slík lagasm íð sem þessi um landssm iðjuna sé óþörf, 
því að sm iðjan, ef liún er þarft fyrirtæ ki og nauðsynlegt, getur lialdið áfram  
að vera til og starfa hér eftir eins og liingað til án sérstakrar lagasetningar. En 
frv. cr sýnilega einn liðurinn í því gálausa verki stjórnarflokkanna —  sem runnið 
er undan rifju m  sósíalistanna —  að kom a sem flestum  stofnunum  á ríkið og 
láta það svæla undir sig hvert fyrirtæ kið á fæ tur öðru. Ým s ákvæði frv . eru og 
beinlínis skaðleg og því óhæfa að lögfesta þau, en m eiri hl. nefndarinnar vildi 
ekki að neinu ljá  m áls á því að breyta þar um til batnaðar, né heldur vildi liann 
aðhyllast þá tillögu frá  minni hl. að leita um sagnar þeirra m anna eða stofnana



um málið, sem annað Iveggja eru þessum efnum kunnugir og liafa þekkingu 
til að bera eða eru núverandi og væntanlegir viðskiptaaðiljar við þessa sm iðju.

Þegar það var sýnt, að ckkert slík l fékkst fram  í nefndinni og leiðir skildu, 
sneri minni hlutinn sér til þess manns, sem hæði liefir sérþekkingu uni ým islegt 
þessu viðkom andi og er trúnaðarm aður félags þeirrar stéttar, sem óneitanlega 
verður að taka m ark á, er 11111 jietta ræðir, sem er Helgi Hermann Eiríksson 
verkfræ ðingur, skólastjóri iðnskólans í R evk jav ík  og form aður landssamhands 
iðnaðarmanna. Fyrirspurn  minni hl. um álit lians á efni og ákvæðum  frv . svar- 
aði liann á þessa leið:

„Með frum varpi þessu er af liálfu ríkisins farið  inn á harðvítuga og ójafna 
samkeppni við eina grein íslenzks iðnaðar, sem á aldagam la sögu og þróun að 
baki sér, samkeppni, sem vegna sérréttinda þeirra, er rikið tekur sér, hlýtur að 
miða að gjaldþroti og eyðileggingu þcirra iðnfyrirtæ kja, sem fy r ir  eru í grein- 
inni og mest liafa lagt í fram farir  og áhættu. Það er út a f fy r ir  sig, að ríkisvaldið 
leggur í samkeppni við þegna sina og skattgreiðendur og reynir að gera þeim 
erfiðar fy rir , og festir auk þess fé í fyrirtæ kj 11111, sem það á engan veg eða vanda 
a f að liafa, en liitt kastar tólfununi, þegar það auk þess ákveður sér viðskipti 
og útsvarsfrelsi með valdboði.

I 2. gr. frum varpsins er landssm iðjunni fyrirskipað að smiða fy r ir  ein- 
staklinga og félög í sam keppni við einkasm iðjur, en ja fn fram t er heimilað, að 
hanna ekki aðeins ríkisstofnununi, lieldur og fyrirtæ kjum , sem njóta ríkisstyrks, 
að skipta við aðrar sm iðjur en landssm iðjuna. Að visu er ákveðið, að verð og 
vinnubrögð skuli vera sam hærileg, en hæði er það, að vinnubrögðin er ekki liægt 
að meta fy r r  en eftir á, og auk þess er oft lengi hægt að vefja  og deila 11111 það, 
livað séu sam hærileg vinnuhrcigð, og ja fn vel verð líka. Y arð  sú raunin á, þegar 
ríkisstofnunum  fy r ir  nokkrum  áriim  var fyrirskipað að skipta aðeins við lands- 
sm iðjuna, ja fn fam t jivi að liún hafði éihundnar liendur í sam keppni við hinar 
sm iðjurnar um aðra vinnu. Hér á með lagafyrirm æ li að taka frá  einkasm iðjun- 
11111 m ikinn liluta jieirrar vinnu, sem jia'r liafa 1111 aðgang að, og verður afleið- 
ingin óhjákvæm ilega sú, að jiær verða að draga sainan seglin að niiklum  1111111 
og gera mikið a f véluni og verðmætum atliafnalaust.

Hér er jiví 11111 aukinn kostnað að ræða fy rir  jijóðina, aukinn innflutning 
á vélum og verkfæ riim , en önnur áhöld, sam skonar vélar og verkfæ ri, sem nú 
eru jiegar til í landinu hjá liiiium sm iðjuniim , gerð atvinnulaus. Ennfrenm r 
er 111 jög sennilegt, að nokkuð atviinnileysi meðal járniðnaðarm anna inundi 
fy lg ja  lireytingunni, ja fnvel jiótt landssm iðjan gæti tekið við nokkru af jieim 
vinnukrafti, sem hinar sm iðjurnar yrðu að losa sig við.

Loks verður ekki annað sagl en að jiað sé langt gengið að jivinga einka- 
fyrirtæ ki, eins og t. d. Eim skip, til jiess að skipta við landssm iðjuna, jiótt jiau 
njóti ríkisstyrks, hvernig sem jieim likar viðskiptin að öðru leyti.

í  1. gr. er gert ráð fyrir , að rikissjóður láni landssm iðjunni fé. E r  Jiar við 
tvennt að atliuga. í fyrsta lagi er landssm iðjunni Jiar með gert greiðara fy rir  
11111 lánsfé og rekstrarfé en keppinautununi, og í öðru lagi er fest fé skattgreið- 
enda að óþörfu.

í 7. gr. er loks ákveðið, að landssm iðjan skuli eigi greiða útsvar. E r  jiað



þriðja höfuðatriðið, seni léttir henni samkepþni við aðrar sm iðjur «g gerir liana 
ójafna og ósanngjarna. En auk þess eru þar enn rvrðar tekjur viðkom andi hæj- 
arfélags, hæði með því að svipta það tekjum  frá  Ik ' s s u i i i  atvinnurekanda, og svo 
með því að rýra  gjaldþol þeirra atvinnurekenda, einkasm iðjanna, sem nú greiða 
útsvar til bæjarins.

Þá þvkir m ér rétt að benda á eftirfarandi alriði, er ekki virðast nægilega 
athuguð frá  iðnfræðilegu sjónarm iði.

Smiði hreyfivéla (m ótora), sem ákveðin er í 1. gr., þarf langvinnra og kostn- 
aðarsam ra tilrauna, ef ekki á að kaupa leyfi til þess að smíða þekkta gerð og 
stvðjast við þá reynslu, sem fengizt hefir uin smíði hennar. Árleg sala slíkra 
véla 1111111 lia fa  verið um 300000 kr. og iniiini síðan innfhitningshöm lur hörðn- 
uðu. Y élar þessar eru m jög m isim mandi að stærð, 1— 100 hestorku, og fáar  
seldar a f hverri stærð. Það má því telja víst, að sm iðjan gæti ekki selt nema 
stærstu vélarnar fy r ir  kostnaðarverð. M eginþorri vélanna, allar þær sm ærri, 
yrðu annaðhvort að vera m iklu dýrari en tilsvarandi útlendar vélar eða að selj- 
ast undir kostnaðarverði.

É g  tel og óheppilegt, að ríkisstjórnin  ein tilnefni ]iá kunnáttumenn, sem 
nieta eiga nýsm íði hugvitsm anna sam kv. 2 . gr. R áðherrar hafa sjaldnast iðn- 
ræna þekkingu og eru sterkpólitískir nienn. Það er því ávallt hætta á því, að 
stjórnm álaskoðanir hugvitsm annsins og kunnáttum am ia þeirra, sem valdir 
verða, hafi áh rif á valið og tilraunirnar, þegar stjórnin á að velja  matsmennina, 
en ekki það, hverjir hezt geta dæmt um þá hluti. V erkfræ ðingafélag Islands, 
Landssainhand iðnaðarmanna, eftirlitsráð landssm iðjunnar o. fl. væru líklegri 
til þess að geta hent á heppilegustu matsmennina, því það er væntanlega ekki 
tilætlunin, að landssm iðjan eigi að kosta til tilrauna með hvað sem til hennar 
berst a f þessu tagi.

Svipað er að segja um val forstjórans. R íkisstjórnin  á að ráða til þess mann, 
er sé vel að sér um  vélfræði og smíði. Víðasthvar annarsstaðar eru heimtuð á- 
kveðin jiróf a f þeim mönnum, sem fengin cru í hendur um svifam ikil og hátt- 
launuð áhyrgðarstörf, og viðkunnanlegra virðist, að þeirri reglu væri einnig 
fylgt liér. Akvæði greinarinnar uin þetta eru m jög tcygjanleg og mikið til út 1 
hláinn.“

Minni hl. nefndarinnar er ljóst, að þessi uinmæli hr. H. H. E. eru fullkom - 
lega á rökum  hyggð, og mætti þar þó hæta við fleirum  atliugasenidum , 11111 þær 
afleiðingar, er ákvæði frv. lilytu að liafa í för með sér, ef lögfest verða, og gera til 
samans málið allskostar óaðgengilegt eins og það er lagt fyrir. Yerður nánar 
vikið að því í fram sögu.

Alþingi, 7. m arz 1936.
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