
sþ. 367. Nefndarálit [21. mál]
um till. til þál. um athugun á samdrætti i iðnaði.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur rætt tillöguna á nokkrum fundum, en varð ekki sammála um
afgreiðslu hennar.

Meiri hlutinn telur tillöguna óþarfa og vill, að hún sé afgreidd með rökstuddri
dagskrá, en undirritaðir leggja til, að hún sé samþykkt óbreytt.

Tillaga þessi var einnig flutt á siðasta þingi. en varð þá eigi útrædd. Einnig
þá klofnaði allsherjarnefnd um tillöguna, meiri hlutinn vildi visa henni til ríkis-
stjórnarinnar, en minni hl. mælti þá sem nú með samþykkt hennar. Þá bárust um-
sagnir frá 5 aðilum, og mæltu 4 þeirra með þvi að samþykkja tillöguna, en einn
lagðist gegn henni. Að þessu sinni var tillagan aftur send til umsagnar sömu aðila
og fyrr. en nú bárust aðeins svör frá þrem þeirra.

Samband isl. samvinnufélaga og Iðja, félag verksmiðjufólks i Reykjavik mæla
enn sem fyrr eindregið með samþykkt til1ögunnar, en Félag ísl. iðnrekenda hefur
breytt afstöðu sinni síðan svar var sent hinn 31. marz 1965. Nú telja þessi samtök,
að "nefndarskipun, sem áðurnefnd þingsályktunartillaga gerir ráð fyrir", sé óþörf,
en mæltu áður eindregið með samþykkt tillögunnar.

Þrátt fyrir þá afstöðu, sem F. 1. I. hefur nú tekið til málsins, er þó staðreynd,
að i ýmsum greinum iðnaðar hefur orðið verulegur samdráttur. Ætti ekki að þurfa
að leiða rök að þvi. Öllum, sem eitthvað fylgjast með þróun þessarar atvinnugreinar,
hljóta að vera dæmi þessa kunn af eigin raun. Allmörg fyrirtæki hafa þegar orðið
að hætta rekstri, en önnur berjast í bökkum og ekki séð, hver örlög þeirra verða.
Mörg fyrirtæki hafa orðið að draga reksturinn saman og fækka starfsfólki. Á þetta
jafnt við um nýstofnuð fyrirtæki sem þau, er lengri starfsaldur eiga að baki. Meðan
svo heldur fram, er sýnt, að alvarlegir örðugleikar eru á rekstri íslenzkra iðnfyrir-
tækja og þvi að okkar dómi ótimabært að fullyrða, að athugun á rekstrar grundvelli
hans sé óþörf.

Ýmsar orsakir liggja til þeirra erfiðleika, sem hér um ræðir, m. a. minnkuð
tollvernd, erlend undirboð, lánsfjárskortur, óhagstæð skattakjör o. fl. t sumum til-
fellum hníga fleiri en ein orsök að erfiðleikunum og vega þá misjafnlega þungt.

Til þess að unnt sé að gera nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta, er óhjákvæmi-
legt að þekkja til hlítar þær orsakir, sem erfiðleikunum valda, og er það þvi skoðun
okkar. að umrædd athugun eigi að fara fram. í tillögunni er gert ráð fyrir þvi. að
ríkisstjórnin láti fara fram athugun á samdrætti, sem orðið hefur i ýmsum iðn-
greinum, og hafi um athugunina samráð við Félag islenzkra iðnrekenda og fulltrúa
iðnverkafólks. Annað er efni tillögunnar ekki, og það er skoðun okkar, að á þennan
hátt verði bezt grafizt fyrir rætur meinsemdarinnar. Andstaða F. 1. I. nú á þeim
grundvelli, að ráðgerð sé nefndarskipun til að vinna þetta verk, er því á misskiln-
ingi byggð.

Fleira fólk hefur nú framfæri sitt af hvers konar iðnaðarstarfsemi en nokkurri
einni atvinnugrein hér á landi. Þýðing iðnaðar fyrir islenzkan þjóðarbúskap er þvi
ðumdeilanleg og mun enn fara vaxandi, enda hljótum við íslendingar eins og aðrar
þjóðir að stefna að þvi að efla þennan þátt atvinnumálanna og búa honum skilyrði
eftir föngum til jafns við aðrar höfuðatvinnugreinar þjóðarinnar.

Vitað er, að hin stóraukna dýrtið, samfara lánsfjárskorli, hefur skapað iðnaðin-
um margvíslega rekstrarörðugleika. Afleiðingin er sú, að islenzkur iðnaður stendur
mjög höllum fæti i samkeppninni við erlend iðnfyrirtæki, sem búa við annars konar
kjör, að þvi er rekstrarfé og vexti varðar. Á það hefur oft verið bent, að iðnaðurinn
hér á landi eigi að geta staðizt samkeppni erlendis frá án verndartolla eða óeðlilega
hárra aðflutningsgjalda. þvi aðeins er hugsanlegt að ná þessu marki, að iðngrein-
unum sé ekki, jafnframt þvi sem erlend iðnaðarfyrirgreiðsla flæðir inn i landið,
iþyngt svo með ónógu og dýru lánsfé, að samkeppnisaðstaða hans sé þegar af þeirri
ástæðu gersamlega vonlaus.

Þótt nokkrar ráðstafanir hafi að undanförnu verið gerðar til að létta undir með
þessari atvinnugrein, sýnir reynslan. að þær nægja ekki til þess að sporna gegn
þeirri óheillaþróun, sem að undanförnu hefur átt sér stað, og með hliðsjón af því
teljum við, að umrædda athugun beri að láta fara fram, og mælum þvi með sam-
þykkt tillögunnar.

Alþingi, 22. marz 1966.
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