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Alþingi ályktar að skora á iðnaðarráðherra að hraða störfum að gerð heildar-
iðnþróunaráætlunar fyrir íslendinga. Að þessu máli verði unnið m. a. þannig:
a. Sá mannafli, sem nú vinnur að þessum störfum, verði efldur og verkefni af-

mörkuð eftir þvi sem fært þykir.
b. Sérstök áhersla verði lögð á að leita að hentugum verkefnum á sviði iðnaðar

fyrir þorp og bæi úti á landsbyggðinni.
e. Hið fyrsta verði birt handhægt rit, er veiti upplýsingar um stöðu þessa máls

nú, hvernig að þvi hefur verið unnið, og birtist þar einnig upplýsingar um á
hvern hátt ráðherra og ráðuneyti hyggjast vinna að þessari starfsemi, þ. e.
áætlunargerðinni, í nánustu framtið.

Þar verði einnig birtar upplýsingar um þær tillögur, sem þegar eru fram
komnar og fé hefur þegar verið varið til.

Greinargerð.
Eins og alþingismönnum er án efa ljóst, hlýtur vaxtarbroddur islensks efna-

hagslífs í framtíðinni að verða á sviði iðnaðar. Ber því mikla nauðsyn til, að unnið
verði markvisst og skipulega að gerð heildaráætlunar um iðnaðarþr6unina hér á
landi með langtímasjónarmið i huga.

Um þessa skoðun getur tæpast verið ágreiningur, svo hún verður ekki rök-
studd hér.

En tillaga þessi er flutt í því skyni að beina hugum ráðamanna að þessum
málaflokki og koma á stað umræðum um hann.

Á undanförnum árum hefur talsverð viðleitni verið höfð í frammi til athugunar
á þessum málum og fjár verið aflað bæði frá iðnþróunarstofnun Sameinuðu þjóð-
anna og frú fleiri aðilum - til að vinna að þessum málum. Einnig hefur Alþingi
ákvarðað veruleg fjárframlög í þessu skyni.



Stofnanir og nefndir hafa talsvert unnið að þessu verkefni undanfarin ár,
bæði í ráðherratíð Jóhanns Hafsteins og Magnúsar Kjartanssonar, hæstvirtra fyrr-
verandi iðnaðarráðherra. Hinn síðarnefndi var svo bjartsýnn og djarfmæltur að
tala um iðnbyltingu í þessu sambandi.

Ekki vil ég vanþakka framlög þessara tveggja manna að þessum málum. Sá
er þó hængur á -- að almenningi og jafnvel alþingismönnum mun tæplega ljóst
hvað skeð hefur á þessu sviði - eða hvernig að þeim er unnið nú og hefur verið
unnið.

Sameinuðu þjóðirnar veittu á sínum tíma um 37 milljónir króna til athugana
á þessum málum.

Sérfræðingur, að nafni One Rimer, vann hér um skeið að þessum verkefnum
ásamt fleiri mönnum innlendum og erlendum. Rimer skilaði álitsgerð á ensku í
þrem þykkum bindum.

Hans Berggren og A. H. H. Delens, sem unnu á vegum International Trade
Center, störfuðu einnig hér á landi og skiluðu skýrslu, allstóru verki, um 200 blað-
síður, á ensku. Í þeirra starfi var útflutningur einkum hafður í huga.

Hvorugt þessara verka hefur verið þýtt á íslensku né heldur neinn viðhIitandi
útdráttur úr þeim. Og ekki vitum við til að almenningi né ráðamönnum, t. d.
alþingismönnum, hafi verið gefinn kostur á að kynna sér tillögur þessar.

e-liður þingsályktunartillögu þeirrar, sem hér um ræðir, beinist að því, að
ráðamönnum og almenningi verði gefinn betri kostur á því en hingað til að fylgj-
ast með þessari starfsemi - þannig að aukin og bætt skoðanaskipti og skoðana-
myndun fengju eðlileg og nauðsynleg þróunarskilyrði.

Í b-lið tillögunnar er vikið að því, að nauðsyn beri til að leita að hentugum
verkefnum á sviði iðnaðar fyrir dreifbýlið.

Með því að leggja sérstaka áherslu á þennan þátt heildarverkefnisins vakir
m. a. fyrir að beina athygli að þeim mikilvægu tengslum, sem að mati flutnings-
manna eru milli skynsamlegrar hagnýtingar fiskimiðanna og uppbyggingar iðnaðar
í dreifbýlinu. Nokkuð svipað gildir einnig um hóflega og haganlega nýtingu lands-
gæða á sviði landbúnaðar.

Að öðru leyti verður gerð nánari grein fyrir tilganginum með flutningi tillögu
þessarar í framsögu fyrir tillögunni.


