
sþ. 356. Nefndarálit [21. mál]
um till. til þál. um athugun á samdrætti i iðnaði.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin ræddi tillöguna á nokkrum fundum, en varð ekki sammála um af-
greiðslu hennar. Umsagnar var leitað hjá Félagi isl. iðnrekenda, Iðju, félagi verk-



smiðjufólks i Reykjavik, Iðju, félagi verksmiðjufólks á Akureyri, Sambandi isl. sam-
vinnufélaga og Efnahagsstofnuninni.

Tillaga þessi var einnig lögð fram á siðasta Alþingi og var þá send sömu aðil-
um til umsagnar. Að þessu sinni bárust aðeins umsagnir frá Sambandi isl. sam-
vinnufélaga, sem mælir með samþykkt tillögunnar, og Félagi isl. iðnrekenda, sem
mælti með till. Í fyrra vegna samdráttar, sem það taldi að hefði orðið í veiðarfæra-
og fataiðnaði, en telur till. nú óþarfa. Bendir félagið á, að fram hafi farið sérstök
athugun á veiðarfæraiðnaðinum og fataiðnaðurinn sé nú í athugun hjá Iðnaðar-
málastofnun Islands.

Flutningsmenn tillögunnar leggja til, að athugunin verði látin fara fram í sam-
ráði við Félag isl. iðnrekenda og fulltrúa iðnverkafólks. Á það skal bent, að full-
trúar þessara aðila eiga sæti í stjórn Iðnaðarmálastofnunarinnar. Verður því ekki
séð annað en að þegar sé unnið að þessari athugun og með þeim hætti, sem flutn-
ingsmenn töldu æskilegan.

Iðnaðurinn hefur um langt árabil búið við óæskileg vaxtarskilyrði. Innflutn-
ingshöft og tollar hafa að vissu leyti valdið honum erfiðleikum og torveldað eðli-
lega uppbyggingu og tækniþróun, en að öðru leyti orðið þess valdandi, að ekki hefur
til fulls reynt á samkeppnishæfni hans og getu til aukinnar hagsældar fyrir þjóðina.

Stefna ríkisstjórnarinnar um innflutningsfrelsi og nokkur tollalækkun er til hags-
bóta fyrir neytendur, en gerir kröfur til iðnaðarins um tækniþróun og aukna fram-
leiðni. Rikisstjórnin hefur því haft til athugunar og að nokkru framkvæmt marg-
víslegar aðgerðir til þess að aðlaga þessa atvinnugrein nýjum viðhorfum. og er þess
að vænta. að þessi stefna leiði til nýsköpunar og eflingar iðnaðarins og þá að öðru
jöfnu fyrst og fremst þeirra starfsgreina, sem mesta þjóðhagslega þýðingu hafa og
skapað geta þjóðinni bezt lífskjör. Þess er einnig rétt að geta, að í nokkrum grein-
um iðnaðarins hefur þegar orðið framleiðsluaukning.

Af aðlögunaraðgerðum ríkisstjórnarinnar má nefna löggjöf á árínu 1963, sem
miðaði áð stórfelldri eflingu Iðnlánasjóðs, og frumv., sem nú hefur verið lagt fram
um nýja eflingu sjóðsins, með fimmföldun á ríkisframlagi og 150 millj. kr. hækkun
á lántökuheimild. Af þeirri lántökuheimild eru 100 millj. kr. ætlaðar til stofnunar
nýs lánaflokks í þvi skyni að veita sérstök hagræðingarlán til eflingar rekstrartækni
og aukinnar framleiðni. Þess má geta, að lánveitingar úr Iðnlánasjóði voru siðustu
árin, áður en núverandi ríkisstjórn tók við stjórnartaumunum, rúmar 2 millj. kr. á
ári að meðaltali, en voru á árinu 1965rúmar 58 millj. kr., en auk þess voru lánveit-
ingar Framkvæmdabankans til iðnaðarins á því ári um 30 millj. kr., eða samtals
nærri 90 millj. kr. Með frumv. því, sem nú hefur verið lagt fram, verður aðstaða
til lánveitinga enn aukin til muna. Þá má einnig nefna lög um breytingu á lausa-
skuldum iðnaðarins i föst lán, sem samþykkt voru á árinu 1964, og reglugerð um
vaxtabréfalán Iðnlánasjóðs, sem gefin var út s. l. vor.

Af öðrum aðgerðum má m. a. nefna verulega tollalækkun á iðnaðarvélum á
síðasta þingi og enn meiri tollalækkun á dráttarbrautum til skipaviðgerða og skipa-
smiða, og eru tollamál iðnaðarins enn í athugun.

Þá má einnig nefna nýskipan um rannsóknir í þágu iðnaðarins.
Skylt er að geta þess, að forustumenn iðnaðarins hafa tekið þessum nýju við-

horfum með miklum skilningi. Þeir hafa ekki Iagzt gegn innflutningsfrelsi eða
stefnu ríkisstjórnarinnar almennt í þessu efni. Þeir hafa lagt áherzlu á aðlögunar-
aðgerðirnar og haft um það málefnalegt og gott samstarf við ríkisstjórnina, og þess
vegna hefur svo vel orðið ágengt í þessu efni sem raun ber vitni.

Með tilvísun til ofanritaðs leggur meiri hl. nefndarinnar til, að tillagan verði af-
greidd með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
Ríkisstjórnin hefur á undanförnum árum á margvíslegan hátt unnið að aðlög-

unarmálum iðnaðarins. Má i því sambandi nefna stórfelldar umbætur á lánamálum
iðnaðarins, og enn liggur fyrir þinginu nýtt frumvarp um eflingu Iðnlánasjóðs, sem



m. a. gerir ráð fyrir nýjum lánaflokki til hagræðingarframkvæmda og aukinnar
framleiðni. Unnið er að frekarí aðgerðum og athugunum varðandi eflingu iðnaðar-
ins og þar á meðal þeirri, sem flutningsmenn tillögunnar leggja til að framkvæmd
verði, að svo miklu leyti sem þeir telja þörf á, sem því ættu að vera kunnugástir.
Alþingí telur þvi óþarft að samþykkja sérstaka ályktun um málið og tekur fyrir
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 21. marz 1966.
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