
Nd. 524. Nefndarálit
um frv. til I. um nýbyggingarráð.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta er um það tvennt að leggja til hliðar jafnvirði 300 millj. króna
af erlendri gjaldeyriseign Landsbanka íslands, í því skyni, að sá gjaldeyrir verði not-
aður til kaupa á framleiðslutækjum, og að skipa fjögurra lllanna nefnd til að gera
áætlun um framfarir í þjóðarbúskapnum.

Undirritaður telur það skynsamlega úkvórðun að leggja til hliðar verulegan
hluta af gjaldeyriseign bankanna og að sá gjaldeyrir verði aðeins seldur þeim, er
vilja kaupa fyrir hann ný framleiðslutæki og annað, sem miðar að framförum í at-
vinnulífinu. En með slíkri ráðstöfun er það þó engan veginn fulltryggt, að þessar
erlendu innieignir eyðist ekki til annarra hluta. Það verður því aðeins örugglega tryggt,
að þannig verði búið að framleiðslustarfseminni í landinu, að hún geti vel þrifizt, og
þannig haldið á viðskiptamáIulll þjóðarinnar, að ckk.i verði meira notað af erlend-
um gjaldeyri til daglegrar eyðslu en hægt er að borga af þjóðartekjunum á hverjum
tíma. Ef út af ber í þessum efnum, hlýtur svo að fara, þótt hluti af núverandi gjald-



eyriseign verði færður á sérstaka reikninga í bókum bankanna, að þessir fjármunir
eyðist til kaupa á venjulegum neyzluvörum eða skuldir myndist erlendis til kaupa
á þeim. En þrátt fyrir það, þótt þessi ráðstöfun ein út af fyrir sig sé ekki fullnægj-
andi, "Verður hún að teljast spor í rétta átt.

Eg tel þá upphæð, sem nefnd er Í 1. gr. frv., of lága. Astæða er til að vekja at-
hygli á því, að í ályktun, sem Alþingi hefur nýlega borizt frá þingi Farmanna- og
fiskimannasambands Íslands, er farið fram á, að eigi minna en 300 milljónir króna af
gjaldeyriseigninni verði ætlað til kaupa á skiptull og öðru í þarfir sjávarútvegsins.
En auk þess þarf að nota allmikinn gjaldeyri til kaupa á vélum til landbúnaðarins
og til kaupa á efni í rafstöðvar og rafveitur. Milliþinganefnd í raf'orkumálum, sem
1'larfað hefur að undanförnu, er um þessar mundir að skila áliti og tillögum, og gerir
hún ráð fyrir miklum framkvæmdulll í þeim efnum á næstu árum.

Gjnldeyriseign bankanna mun nú jafngilda a. m. k. 550 millj. ísl. kr. Virðist
sjálfsagt, að meginhluti þeirrar fjárhæðar verði lagður til hliðar og ætlaður til sér-
stakra, nauðsynlegra framkvæmda. Má í þessu sambandi geta um lagafrumvarp, sem
nú liggur fyrir háttv. neðri deild, um gjaldeyri til kaupa á framleiðslutækjum. Var
frumvarp þetta flutt af undirrituðum og hv, 2. þm. S.-M., nokkru áður en frumvarp
það um nýbyggingarráð, sem hér um ræðir, kom fram. Er þar lagt til, að 85% af
gjaldeyriseign bankanna verði fært á sérstaka reikninga og það fé ætlað til kaupa á
í ramleiðslutækjum. Meiri hluti f'járhagsnef'ndar, sem fékk það mál til athugunar,
hefur ekki viljað fallast á að mæla með samþykkt frumvarpsins. Ég legg því til, að
sú breyting verði gerð it 1. gr. þessa frv., að Í stað a. m. Ic 300 milljóna komi 450
millj. króna, og að báðum bönkunum, sem eiga erlendan gjaldeyri, verði gert að
skyldu að leggja fé til hliðar it þann hátt, sem áður er um getið.

Í upphafi 2. gr. frv. er ákvæði um stjórnskipaða nefnd, er nefnist nýbyggingar-
ráð. Ráð þetta á að gera heildaráætlun um "nýsköpun íslenzks þjóðarbúskapar", en
ekki eru því samkvæmt frumvarpinu ætluð nein fjárráð til framkvæmda. Verkefni
þess eru því aðallega rannsóknir varðandi atvinnulífið og að gera tillögur um fram-
kvæmdir. Er þetta að miklu leyti áframhald þeirra starfa, sem milliþinganefndir,
kosnar af Alþingi, hafa að undanförnu unnið að. Má segja, að eðlilegra hefði verið,
að Alþingi kysi slíka nefnd, heldur en að hún yrði skipuð af ríkisstjórninni, en
þó tel ég, eftir atvikum, eigi ástæðu til að gera ágreining um það atriði.

Ég er því samþykkur, að slíkri nefnd verði falið að gera ýtarlegar athuganir og
tillögur um framfarir Í þjóðarbúskapnum, En ég tel nauðsynlegt, að nánar verði
ákveðið um verkefni nefndarinnar en nú er í frv. og að henni verði m. a. falin at-
hugun á þýðingarmiklum atriðum varðandi atvinnulífið, sem ekki eru nefnd í
frv. Flyt ég því tvær breytingartillögur við 2. gr. frv.

í 2. málsgr. 2. gr. frv. eru talin helztu verkefni nýbyggingarráðs. Ég legg til,
að þeirri málsgrein verði breytt. Efnislega er þar aðallega um þá breytingu að
ræða, að samkvæmt minni tillögu á ráðið að athuga sérstaklega, hvort hægt sé að
fá . ný framleiðslutæki gerð innanlands fyrir eigi hærra verð en þarf að borga
fyrir þau, ef keypt eru frá öðrum löndum, en um þetta er ekkert fram tekið Í frum-
varpsgreininni eins og hún nú er orðuð.

Það er að sjálfsögðu þarflegt, að gerðar séu athuganir á því, hvað þjóðin þurfi
að eignast af atvinnutækjum, samgöngutækjum, byggingum og öðru slíku, og að
tillögur verði gerðar um útvegun á þeim nauðsynlegu hlutum. En fleira þarf að
gera til þess að tryggja efnalega afkomu þjóðarinnar. Það er nauðsynlegt, að jafn-
framt fyrrnefndum athugunum sé tekið til vandlegrar íhugunar, hvort eigi sé þörf
fleiri ráðstafana til þess að byggja atvinnurekstrinum traustan grundvöll og hverjar
þær ráðstafanir skuli vera. Akvæði um þetta vantar í frv., og legg ég því til í 3.
brtt. minni, að nýbyggingarráði verði falið að athuga, hverjar aðrar ráðstafanir
þurfi að gera, til þess uð landsmenn geti framleitt vörur, seljanlegur í samkeppni
við framleiðslu annarra þjóða. M. a. legg ég þar til, að ráðinu verði falið að athuga
fyrirkomulag ú rekstri hinna stærri atvinnufyrirtækja og hvernig unnt sé að stuðla



að þVÍ, með almennari þátttöku Í þeim eða á annan hátt, að þeir, sem við þau vinna,
beri úr býtum endurgjald fyrir vinnu sína í samræmi við afkomu fyrirtækjanna
og eigi þannig beinna hagsmuna að gæta um rekstrarniðurstöðuna. Í þessu sam-
bandi legg ég einnig til, að nýbyggingarráði verði falið að athuga möguleika til að
koma á ákvæðisvinnu í sem flestum atvinnugreinum. Það fyrirkomulag er mí mjög
notað í Rússaveldi og þykir þar vel gefast. Er það miklu algengara þar Í landi, að
verkamönnum séu greidd laun eftir afköstum þeirra hvers um sig, heldur en á-
kveðið dagkaup eða tímakaup. Er vissulega ástæða til að fela nýbyggingarráði að
kynna sér þetta sem vandlega st og athuga, hvort eigi sá astæða til að taka upp
þetta fyrirkomulag í atvinnurekstri hér á landi.

Stjórnarvöld landsins þurfa ávallt að gera það, sem í þeirra valdi stendur, til
þess að atvinnuvegir landsmanna geti starfað it heilbrigðum grundvelli. Sú við-
leitni þarf að koma glöggt fram hjá Alþingi og ríkisstjórn að búa þannig að at-
vinnurekstrinum, að hann gæti borið sig, til þess að landsmenn verði fúsir að
leggja fram fé sitt og vinnuafl til framleiðslustarfseminnar. Þetta tel ég mjög þýð-
ingarmikið atriði, og því er 3. brtt. mín fram borin.

Fjórða breytingartillaga mín er við 3. gr. frv. Í þeirri grein er heimild fyrir
ríkisstjórnina til að fela nýbyggingarráði störf þeirra milliþinganefnda, sem nú
eru starfandi i skipulagsmálum atvinnurekstrar eftir stríð, sjávarútvegsmálum og
raforkumálum. Verði þetta samþykkt, getur ríkisstjórnin látið nefndirnar hætta
störfum þegar eftir gildistöku laga þessara, hvernig sem störfum þeirra verður þá
komið. Ég tel, að betra gagn muni verða af vinnu þessara nefnda, ef þeim er gef-
inn kostur á að ljúka störfum og skila álitum. Legg ég því til, að þeim verði veittur
ákveðinn frestur, eigi skemmri en 3 mánuðir, til að ljúka störfum, en hins vegar
geti nýbyggingarráð þegar eftir skipun þess fengið allar þær upplýsingar, sem það
óskar að fá um störf þessara milliþinganefnda.

Samkvæmt framansögðu legg ég til, að frumvarpið verði samþykkt mco
þessum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Af innieignum Landsbanka íslands og Útvegsbanka íslands h/f erlendis
skal jafngildi 450 millj. króna fært á sérstaka reikninga í bókum þeirra, hlut-
fallslega jafnmikið hjá bönkunum eftir gjaldeyriseign þeirra. Af þeim inn-
stæðum má aðeins selja gjaldeyri gegn sérstökum leyfum viðskiptaráðs til
kaupa á framleiðslutækjum og efni til þeirra, svo sem skipum og efni til skipa-
smíða, vélum til skipa, landbúnaðnrvélum, efni til rafveitna, vélum og efni til
verksmiðja og efni til bygginga, sem nauðsynlegar eru í sambandi við fram-
farir í atvinnulífi þjóðarinnar.

2. Við 2. gr.
a. 2. málsgr. skal orða svo:

Verkefni þess er að gera heildaráætlun, fyrst um sinn miðaða við næstu
fimm ár, um framfarir í þjóðarbúskapnum. Skal þar áætlað, hvaða atvinnu-
tæki, samgöngutæki, rafveitur, hafnarmannvirki, verksmiðjur, byggingar
og aðrar sambærilegar umbætur þurfi tíl sjávar og sveita, til þess að allir
landsmenn geti haft vinnu við sem arðhærastan atvinnurekstur, svo og
hvernig nýjungum þessum verði komið í framkvæmd á heppilegastari hátt,
þ. á lll. hver skuli vera afskipti rtkisvaldsins af þeim framkvæmdum og
stuðningur við þær. Enn fremur sé athugað, hvar unnt er að fá ný fram-
leiðslutæki og efni til nauðsynlegra framkvæmda með hagkvæmustulll kjör-
um, og í því sambandi skal sérstaklega athuga, hvort hægt er að rá ný fram-
leiðslutæki gerð innanlands fyrir eigi hærra verð en þarf að greiða fyrir
þau, 'ef keypt eru frá öðrum löndum.



b, A eftir 4. málsgr. komi tvær nyjar málsgreinar, svo hljóðandi:
Enn fremur skal nýbyggingarráð athuga, hverjar aðrar ráðstafanir þurfi

að gera, til þess að atvinnuvegir landsmanna geti framleitt vörur, sem unnt
er að selja í samkeppni við framleiðslu annarra þjóða.

Nýbyggingarráð skal einnig athuga í sambandi við hinar nýju fram-
farir, hvernig bezt verði fyrir komið stóratvinnurekstri í landinu og stuðl-
að að því, að þeir, sem við hann starfa, beri úr býtum endurgjald fyrir vinnu
sína í samræmi við afkomu atvinnufyrirtækjanna og hafi þannig beinna
hagsmuna að gæta um rekstrarafkomu þeirra. M. a. séu athugaðir mögu-
leikar til þess að koma á ákvæðisvinnu í sem flestum atvinnugreinum.

:I. Við 3. gr. a. málsliður orðist þannig:
Nýbyggingarráð skal leita upplýsinga hjá og hafa samráð við milliþinga-

nefndir þær, sem nú eru starfandi í skipulagsmálum atvinnurekstrar eftir
stríð, sjávarútvegsmálum og raf'orkumálum, og er nefndum þessum skylt að
veita ráðinu allar þær upplýsingar, er þær geta í té látið. Ríkisstjórnin getur
sett milliþinganefndum þessum hæfilegan frest, þó ekki skemmri en 3 mánuði
frá gildistöku laga þessara, til að ljúka störfum og skila áliti.

Alþingi, 19. nóv. 1944.
Skúli Guðmundsson.


