
Nd. 511. Nefndarálit [97. mál]
um frv. til I. um áætlunarráð ríkisins.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar hafa í flestum löndum Evrópu verið
starfandi í einhverri mynd stofnanir, er haft hafa með höndum það hlutverk að
gera heildar áætlanir um rekstur þjóðarbúskaparins fyrir lengri eða skemmri tíma.
Svo hefur einnig verið hér á landi. Má telja nýbyggingaráð fyrsta vísinn að slíkri
stofnun, en síðan var komið á fót fjárhagsráði með mjög víðtæku valdi í þessum
efnum. En síðan það var lagt niður að frumkvæði Sjálfstæðisflokksins árið 1954,
hefur slík áætlanagerð, að því leyti sem um hana hefur verið að ræða, verið í
höndum Framkvæmdabanka Íslands.

Hlutverk "áætlunarráða" er að jafnaði tvenns konar: Í fyrsta lagi að hafa með
höndum yfirstjórn fjárfestingarmála í landinu, þannig að engin fjárfesting, er að
verðmæti fer fram úr ákveðinni upphæð, sé heimil, nema til komi leyfi stofnunar-
innar. Slíkt var meginhlutverk fjárhagsráðs, er það starfaði. En í öðru lagi
getur það verið hlutverk slíkra stofnana að vera ríkisstjórn þeirri, er að völdum
situr, til ráðuneytis um fjárfesUngarmál og efnahagsmál almennt, gera tillögur um
það, hvernig samhæfa beri afskipti ríkisvaldsins á ýmsum sviðum efnahagsmála,
þannig að framkvæmd verði á sem hagkvæmastan hátt stefna ríkisstjórnarinnar í
efnahagsmálum, hver sem hún er, gera tillögur um það, hve heildarfjárfesting
megi vera mikil, hvaða fjárfesting eigi að sitja í fyrirrúmi o. s. frv.

Auðvitað er ekkert því til fyrirstöðu, að sama stofnun gegni báðum þessum
hlutverkum.

Hvað fyrra atriðið snertir, þá er það andstætt stefnu Sjálfstæðisflokksins, að
fjárfesting sé gerð háð leyfum opinberra stjórnarvalda, þannig að flokkurinn telur
slíka skipan ekki eiga rétt á sér nema sem bráðabirgðaráðstöfun undir sérstökum
kringumstæðum. Í samræmi við þessa stefnu beitti Sjálfstæðisflokkurinn sér fyrir
afnámi fjárhagsráðs 1953.

Það mun hins vegar vaka fyrir flm. frv. þess, er hér liggur fyrir, að stofnun sú,
er gert er ráð fyrir að koma á fót, verði fyrst og fremst ráðgefandi stofnun, er
starfi á svipuðum grundvelli og slíkar stofnanir gera nú í Hollandi, Noregi og ýms-
um fleiri löndum Vestur-Evrópu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur fullan skilning á
nauðsyn þess að starfrækja slíkar stofnanir í einhverri mynd, enda átti hann hlut
að stofnun Framkvæmdabanka Íslands á sínum tíma, en honum er a. m. k. að
nokkru leyti ætlað að gegna því hlutverki, sem hér er um að ræða.

Sjálfstæðisflokknum er einnig ljós nauðsyn þess, að framkvæmd verði endur-
skipulagning þessara málefna, sérstaklega fjárfestingar- og bankamálanna. En með
tilliti til ríkjandi stjórnmálaástands telur flokkurinn ekki koma til greina, að Alþingi
það, sem nú situr, kveði á um frambúðarskipan þessara mála, enda þarf hún ýtar-
legan undirbúning.

Með tilliti til þessa leggjum við til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með tilliti til þess, að nú situr að völdum bráðabirgðastjórn, en tvennar kosn-

ingar til Alþingis eru fyrirhugaðar á næstu mánuðum, svo og þess, að mál þetta
þarf frekari undirbúning, telur deildin ekki rétt, að Alþingi það, er nú situr,kveði
á um skipan þeirra málefna, er frv. fjallar um, og tekur því fyrir næsta mál á dag-
skrá.

Alþingi, 11. maí 1959.

Ólafur Björnsson,
frsm.
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