
sþ. 653. Nefndarálit [109. mál]
um till. til þál. um endurkaup seðlabankans á framleiðslu- oghráefnavíxlum
iðnaðarins.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Samkomulag hefur ekki náðst í fjárveitinganefnd um afgreiðslu þessarar þáltill.
- Hún var á sínum tíma send til umsagnar nefndar, sem skýrt var frá í fjárveit-
inganefnd að hefði haft þessi mál iðnaðarins til athugunar nú um meira en eins
árs skeið, en svar hennar dróst sífellt á langinn, og var því formanni fjárveitinga-
nefndar falið að ganga eftir því. Skýrði hann svo frá því, að hann hefði hvað eftir
annað fengið loforð um, að umbeðin umsögn yrði strax send, en aldrei varð úr
þvi, og er slíkt furðuleg framkoma. Getur slíkt tæplega þjónað öðrum tilgangi en
þeim að draga afgreiðslu málsins hjá fjárveitinganefnd, eins og raun varð á, svo
að málið yrði ekki útrætt á Alþingi.

Niðurstaðan í fjárveitinganefnd varð svo sú, að meiri hlutinn - stjórnarliðið -
kvaðst mundu afgreiða málið með því að leggja til, að því yrði vísað frá með rök-
studdri dagskrá, en minni hlutinn vill, að Alþingi samþykki till. eins og hún er
á þskj. 123.

Mál þetta er ekki nýtt. Vorið 1958 sat Sveinn Guðmundsson forstjóri stuttan
tíma á Alþingi sem varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, og bar hann þá fram þáltill.
samhljóða þeirri, sem hér um ræðir. Var þessi till. Sveins Guðmundssonar tekin
til umræðu 2. júní, og færði hann fram ljós og skýr rök fyrir aðkallandi þörf,
að hlutazt yrði til um, að seðlabankinn endurkeypti framleiðslu- og hráefnavíxla
iðnaðarins, og benti enn fremur á, að hér væri einnig um réttlætismál að ræða, þar
sem iðnaðurinn væri nú óumdeilanlega orðinn einn af þrem aðalatvinnuvegum
landsmanna og nú þegar ætti hvorki meira né minna en nálega % hluti þjóðarinnar
lífsafkomu sina og velgengni undir afkomu hans. Mætti því fullyrða, að skylt væri,
að hlutazt yrði til um, að seðlabankinn léti iðnaðinum svipaða aðstoð í té og sjávar-
útvegi og landbúnaði með endurkaupum á framleiðsluvíxlum þeirra. - Þetta gerðist
2. júni 1958.

Það var sérlega vel undir þetta mál Sveins Guðmundssonar tekið á Alþingi,
sem bezt sést á þvi, að þótt alveg væri komið að þinglokum, fékk till. óvenjulega
hraða afgreiðslu í nefnd og síðan efnislega samþykkt á Alþingi 3. júní með sam-
hljóða atkvæðum allra flokka, og má geta þess, að forustumenn Sjálfstæðisflokksins
lögðu mikla áherzlu á, að málinu væri svo hraðað sem raun varð á, með tilliti til
þess, hve hér væri aðkallandi úrlausnar þörf fyrir iðnaðinn.

En tíminn leið. Sjálfstæðisflokkurinn tók raunverulega völdin í landinu fyrir
árslok 1958, en ekkert gerðist i málinu. Fyrir því flutti 7. þm. Reykv., Þórarinn
Þórarinsson, á siðasta þingi þáltill. samhljóða þeirri, sem Sveinn Guðmundsson
forstjóri hafði, eins og áður er getið, flutt 1958. Till. var vísað til fjárveitinga-
nefndar, en hún fékkst ekki afgreidd þaðan fyrr en svo seint, að hún hlaut ekki
afgreiðslu á því þingi. Nefndarálit komu samt fram. Lagði meiri hlutinn - stjórnar-
liðið - til, að málinu væri vísað frá með rökstuddri dagskrá, og var meðal annars
visað til þess, að nefnd væri starfandi, sem skipuð hafði verið af ríkisstjórninni,
og væri hún að athuga lánamál iðnaðarins með sérstöku tilliti til endurkaupa seðla-
bankans á víxlum með tryggingu í iðnaðarvörum.

Minni hl fjárveitinganefndar - framsóknarmennirnir - tæídí hins vegar, að
þar sem rikisstjórnin hefði ekkert raunhæft gert í málinu, bæri nauðsyn til, að
Alþingi ítrekaði vilja sinn frá 1958 með því að samþykkja till., enda hafði Félag
isl. iðnrekenda i umsögn sinni um málið lagt áherzlu á skjóta framkvæmd þeirrar
ályktunar, sem Alþingi samþykkti 1958 um endurkaup iðnaðarvíxla.

Þannig er saga þessa máls á Alþingi i höfuðatriðum, og sést af því. af hvaða



alvöru Sjálfstæðisflokkurinn í heild studdi að þáltill. Sveins Guðmundssonar forstjóra
vorið 1958 og hversu röggsamlega - eða hitt þó heldur - hann hefur síðan staðið
að framkvæmd málsins, sem bezt sést á því, að flokkurinn hefur nú í 272 ár haft
valdaaðstöðu til að leysa málið á þann hátt, sem Alþingi ætlaðist til og iðnaðurinn
hefur þörf fyrir og á fullan rétt á. Á þann rétt lagði Sjálfstæðisflokkurinn réttilega
mikla áherzlu vorið 1958 ásamt þeirri höfuðnauðsyn, að þessi réttur væri þá þegar
viðurkenndur i framkvæmd. Geta menn svo gert sér grein fyrir, hvað sú nauðsyn
er nú miklu brýnni, eftir að ríkisstjórnin dembdi efnahagsráðstöfunum sínum yfir
þjóðina fyrir meir en einu ári.

Það hefur flogið fyrir, að ríkisstjórnin hafi uppi ráðagerðir um að útvega Iðn-
aðarbankanum aukið starfsfé. Er þessi fregn sennileg, þar sem vitað er, að hún mun
nú á þessu ári, sem og á þvi síðastliðna, hafa yfir miklu fé að ráða, sem aflað er
erlendis frá eftir ýmsum leiðum, og ætti hún Því að hafa góða aðstöðu til að leggja
bankanum til aukið rekstrarfé, og ber að fagna því. Mjög er aðkallandi, að bankinn
geti aukið þjónustu sína við iðnaðinn og þá ekki sízt með tilliti til stofnlána, sem
hann líður nú meira en nokkurn tíma áður fyrir að hafa ekki bjarglegan aðgang
að. En þótt einhver bót verði á þessu ráðin með nokkurri eflingu Iðnaðarbankans,
þá er jafnmikil þörf óleyst með tilliti til endurkaupa framleiðsluvíxla iðnaðarins,
sem seðlabankinn einn getur annazt, þótt ekki væri nema á svipaða lund og hann
nú gerir vegna sjávarútvegs og landbúnaðar, sem að vísu hefur meir en áður verið
af skornum skammti undir handleiðslu núverandi ríkisstjórnar.

Menn eru yfirleitt orðnir ásáttir um mikilvægi iðnaðarins fyrir heildina, enda
talar það sínu máli, hversu mikill hluti þjóðarinnar á nú orðið afkomu sína undir
velgengni hans. - Vafalaust hefur iðnaðurinn nú mesta þýðingu fyrir Reykjavík
og að nokkru fyrir annað þéttbýli. En ef á að reyna í alvöru að viðhalda nauðsyn-
legu jafnvægi í byggð landsins, þá verður að stefna að því, að ýmsar greinar iðn-
aðarins geti risið upp víðs vegar um landið, þar sem skilyrði til slíks eru eða
geta orðið fyrir hendi. Og öll eðlileg réttarbót til iðnaðarins í heild er þar spor i
rétta átt.

Iðnaðurinn stynur nú, eins og aðrir atvinnuvegir okkar, undan efnahagsráð-
stöfunum þeim, sem ríkisstjórnin hefur komið á og mótazt hafa mjög af sjónar-
miðum og kenningum bókstafshagfræðinga, en minna af því, hvað þjóðinni hentar
til alhliða framsóknar og aukinnar hagsældar. Og í þeim erfiðleikum og dýrtíð,
sem fólkið á nú yfirleitt við að stríða, má telja það mikilsvert, að iðnaðurinn efl-
ist fremur en hrörni. Blómgun hans eykur atvinnuöryggi og á vafalausan þátt i
hagstæðari efnahagsþróun í landinu en ella á sér stað. Fjárhagslega lamaður iðn-
aður verður að lúta sömu örlögum og aðrir atvinnuvegir, sem þannig er ástatt um.
Hann getur ekki á hagstæðan hátt nýtt til fulls vélar né vinnu verkafólks, og af-
leiðingin verður samdráttur í framleiðslunni, fábreyttari, dýrari og sennilega gæða-
minni varningur.

Það hníga því öll rök að því, að nauðsynlegt sé að samþykkja þessa þáltill.
7. þm. Reykv. og hún sé síðan efnislega tafarlaust framkvæmd af ríkisstjórninni.
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