
Ed. 359. Nefndarálit [114. mál]
um frv. til 1. um Atvinnumálastofnun, fjárfestingu og gjaldeyrisnotkun.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frv., en eigi getað náð samstöðu um afstöðu til þess.
Undirritaður meiri hl. n. leggur til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar, en
aðrir nm. munu skila séráliti.

Meginefni frv. er það, að komið verði á fót sérstakri atvinnumálastofnun, sem
falið sé víðtækt vald í atvinnu-, fjárfestingar- og gjaldeyrismálum. Skal nefndin
vinna að áætlanagerðum um fjárfestingu til langs tíma og enn fremur a. m. k. fyrst
um sinn að áætlunum um uppbyggingu atvinnuvega í einstökum landshlutum.
Stofnunin skal enn fremur hafa heimild til þess að banna um tíma tilteknar tegundir
fjárfestingar og gjaldeyrisnotkunar.

Meiri hl. er því andvígur, að teknar verði upp beinar hömlur á innflutningi, í
hvaða mynd sem það er. Slíkt brýtur í bága við þá stefnu, sem núverandi ríkisstjórn
og stuðningsflokkar hennar fylgja í viðskiptamálum, en í öðru lagi mundi slfkt
brjóta í bága við skuldbindingar, sem ísland hefur gengizt undir með þátttöku á
ýmsum vettvangi í alþjóðlegri samvinnu á sviði viðskiptamála, og torvelda aðild
þess að öðrum slíkum. samtökum, sem Íslendingar kynnu að telja sér hagkvæma
af öðrum ástæðum. Þar sem slíkar beinar innflutningshömlur eru yfirleitt fordæmd-
ar á vettvangi samvinnu milli ríkja um efnahagsmál, væri hætta á því, að þær
kynnu að hafa í för með sér gagnráðstafanir af hálfu erlendra aðila, sem gætu
orðið skaðlegar útflutningsframleiðslu okkar og markaðsöflun.

Um ráðstafanir þær, sem frv. gerir ráð fyrir að gerðar verði í fjárfestingar-
málum, gegnir hins vegar talsvert öðru máli. Allri fjárfestingu, sem einhverja þýðingu
hefur, er í rauninni þegar "stjórnað" í þeim skilningi, að í hana verður ekki ráðizt,
nema til komi leyfi eða fyrir greiðsla í einni eða annarri mynd frá einhverjum opin-
berum aðila. Eru engar líkur á því, að hér verði breyting á í náinni framtíð. Meiri hl.
gerir sér vel ljóst, að sú víðtæka stjórn, sem hið opinbera þegar hefur á þessum
málum, er ekki svo vel samhæfð og skipulögð, að tryggt sé, að sú fjárfesting, sem
þjóðarbúskapnum má telja mikilvægasta hverju sinni, sitji í fyrirrúmi fyrir öðrum.
Að þvi hefur þó verið unnið með margvíslegu móti í tíð núverandi rikisstjórnar að
koma þessum málum í betra horf. Má þar nefna bæði hinar almennu framkvæmda-
áætlanir og áætlanir um uppbyggingu atvinnuvega í einstökum landshlutum, sem
nú er unnið að. Fyrir þessu þingi liggur einnig frv. um skipulagningu framkvæmda
á vegum hins opinbera, og um s. I. áramót var komið á fót atvinnum.álanefndum í
einstökum. kjördæmum, og er þar að nokkru komið til móts við hugmyndir, sem i
frv. eru settar fram. En samt sem áður er þörf frekari aðgerða í þessum málum.
Meiri hl. telur að vísu hæpið, að stofnun, sem skipuð er á þann hátt, sem frv. gerir
ráð fyrir, þannig að Alþingi og ríkisstjórn getur þar engin áhrif haft, sé falið svo
víðtækt vald sem lagt er til samkvæmt frv. Engu að síður erum við þeirrar skoðunar,
að æskilegt sé í þessum efnum sem víðtækast samstarf milli stjórnvalda og stétta-
samtaka og annarra almenningssamtaka, er málin varða. Allar tillögur, sem í þá
átt hníga, teljum við því athugunarverðar og leggjum samkvæmt því til, að frv. verði
vísað til ríkisstjórnarinnar.
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