
sþ. 427. Nefndarálit [68. mál]
um iðnþróunaráætlun fyrir næsta áratug.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Efni tillögunnar er að skora á ríkisstjórnina að láta gera áætlun um iðnþróun
í landinu fram til ársins 1980, að því :1ri meðtöldu, sbr. fyrirsögn tillögunnar,
en henni var útbýtt á Alþingi 28. okt. 1970. Í till. segir m. a., að fram skuli fara
"sérfræðileg, kerfisbundin könnun á því, hvaða iðngreinar hafi beztan starfs grund-
völl og henti bezt aðstæðum í landinu yfirleitt og einstökum landshlutum sérstak-
lega". Tekið er fram, að draga skuli saman "niðurstöður þeirra athugana á mögu-
leikum til orkufreks iðnaðar", sem fram hafi farið á vegum stjórnarvalda. Einnig
segir í till., að meta skuli "þær aðgerðir af hálfu löggjafans og stjórnvalda, sem til
greina koma til að efla iðnþróun og stýra henni i þær stefnur, sem hagkvæmastar
teljast samkvæmt þvi mati, sem Í áætluninni felst". Hér yrði þvi um að ræða stefnu-
markandi áætlun, en ekki líkindaáætlun eina.

Samkvæmt útreikningum og áætlunum hagfræðinga um mannfjöldaþróun á
áratugnum 1971-80 lítur út fyrir, að .vinnandi fólki í landinu fjölgi um 18 þús. á
þessum 10 árum. Hitt er svo jafnframt rétt. sem í greinargerðinni stendur, að
vaxandi tækni og framleiðni á þessum tima getur leitt til þess, að atvinna minnki,
þó að verkefni og framleiðsla haldist óbreytt. Líklegt er, að iðnaðurinn, og er þá
matvælaiðnaður meðtalinn, verði að skapa atvinnu fyrir nokkuð mikinn hluta af því
vinnandi fólki, sem við bætist á áratugnum, sem nú er að byrja. Með áætlunargerð
þarf að gera sér grein fyrir því, hvernig slíkt megi verða og hvernig þjóðfélagið
geti rækt forustuhlutverk sitt á þessu sviði. Gera þarf ráð fyrir hæfilegri verka-
skiptingu milli landshluta og staða.

Hinn 9. des. s. l. sendi nefndin tillöguna nokkrum aðilum til umsagnar. Svör
hafa borizt frá Félagi ísl. iðnrekenda, Seðlabankanum og Efnahagsstofnuninni.
Allir virðast þessir aðilar hlynntir áætlunargerð, en Seðlabankinn telur rétt að byrja
á 5 ára áætlun, og Félag Ísl. iðnrekenda telur, að málið sé í athugun á vegum ríkis-
stj órnarinnar.

Minni hl. telur nauðsynlegt, að Alþingi láti í ljós vilja sinn í þessu máli, og
mælir með því, að stefnan við áætlunargerðina verði í meginatriðum mörkuð á
þann hátt, sem gert er ráð fyrir í till. Minni hl. leggur því til, að tillagan verði sam-
þykkt eins og hún liggur fyrir á þskj. 70.

Alþingi, 26. febr. 1971.
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