
Nd. 765. Nefndarálit [184. mál]
um frv. til 1. um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Frv. þetta hefur verið til athugunar í sjávarútvegsnefnd, og hefur hún ekki getað
orðið sammála. Frv. hefur áður verið til umræðu í efri deild, og hafa þar ýmsar
breytingar verið gerðar á hinu upphaflega stjórnarfrv. Aðalágreinlngurinn í nefnd-
inni er út af tekjuöflunaraðferðinni. Í frv. eins og það kom frá ríkisstjórninni var í
8. gr. gert ráð fyrir því, að tekna væri aflað með því, að lagt væri gjald á óskiptari
vertíðarafla bátaflotans, er næmi 1%. Hefði þetta gjald átt að geta orðið, miðað við
aflann 1947, um 1.6 millj. króna, en 1948 um 1.3 millj. króna. A móti þessu átti
ríkissjóður að leggja jafnhátt framlag, svo að tekjur sjóðsins hefðu skv. upphaflega
frv. orðið um 3. millj. króna 1947, en ekki meira en um 2.6 millj. króna árið 1948.
Við þenna lið er það að athuga, að iðgjald til hlutatrygginga af óskiptum afla og
þar með að hálfu af sjómönnum, sem með samningum hafa tryggt sér bæði lág-
markstryggingu og tiltekinn hlut, er í alla staði óeðlilegt og óréttmætt. Höfuðtilgangur
hlutatryggingasjóðsins er að gera útgerðum vélbáta kleift að standa við þá samn-
inga, sem þær hafa gert við sjómenn, og það er því ranglátt, að ríkisvaldið skerist
í leikinn og leggi gjald þetta að hálfu á sjómennina. Það er óþolandi ranglæti gagn-
vart verkafólki, að ríkisvaldið blandi sér þannig inn í samskipti verkafólks og atvinnu-
rekenda, að það lækki umsamið kaupgjald. Hinn höfuðókostur þeirrar tekjuöflunar-
leiðar, sem var í upphaflega frv. stjórnarinnar, er sá, að fjárhagur hátaútvegsins er
það bágur, að það mundi mjög miklum örðugleikum bundið að innheimta 1% af
aflanum.
Í efri deild flutti fulltrúi Sósíalistaflokksins í sjávarútvegsnefnd, Steingrímur

Aðalsteinsson, tillögur um, að teknanna til þessara trygginga væri aflað þannig:
1. ~ % útflutningsgjalds af öllum útfluttum afurðum bátaflotans.
2. Að Landsbanki Íslands og Útvegsbanki Íslands leggi lO% af árlegum nettóhagn-

aði í sjóðinn.
3. Ef tekjur af þessum tveim gjöldum ná ekki 4 millj. króna, þá leggi ríkissjóður

til það, sem á vantar, að árlegar tekjur sjóðsins séu 4 millj. króna.
Útflutningsgjald af sjávarafurðum mun þegar fram í sækir að miklu leyti lenda

á bátaútveginum, en þeim mun minna þó, sem gjaldið er lægra, þannig að %% gjald
mundi koma mjög óverulega niður á útveginum. Framlagið frá bönkunum er mjög
eðlilegt; bæði er það, að fjárhagsafkoma bankanna hefur verið mjög góð, og svo er
á hitt að líta, að hlutatryggingasjóðurinn er til þess ætlaður að tryggja útgerðir vél-
báta gegn sjóveðskröfum, sem bankarnir mundu að öðrum kosti neyðast til að leysa
af skipunum til þess að verja veðrétt sinn fyrir lánum þeim, sem þeir eiga hvílandi
á skipunum.

Það er erfitt að fullyrða, hve mikil tekjuþörf sjóðsins þarf að vera, en allt bendir
þó til þess, að árs tekj urnar megi ekki fara niður fyrir 4 millj. króna, og því var lagt



til, að ríkissjóður legði árlega til sjóðsins það, sem á vantar, að tekjurnar nemi
þeirri upphæð.

Við 2. umræðu þessa máls í efri deild var samþykkt að leggja á sérstakt inn-
flutningsgjald, er næmi lh % af innfluttum vörum, og skyldi innflytjendum vera
óheimilt að leggja gjald þetta á vörurnar, sem þeir flytja inn. Það verður ekki séð,
:Ið ósanngjarnt sé, að innflytjendur, sem reka ábatasamasta atvinnuveg. sem þekkist
í þessu landi, og það einmitt vegna gjaldeyris þess, sem sjávarútvegurinn aflar og
ríkið úthlutar þeim, án þess að þeir þurfi að taka á sig nokkra áhættu til að fram-
leiða, leggi nokkuð af mörkum í þann sjóð, sem ætlaður er til þess að verja útveginn
hinum þyngstu áföllum vegna veiðibrests. En svo kynlega brá við, er þessi tillaga
hafði verið samþykkt við 2. umræðu, mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og Fram-
sólmarflokkurinn samtök um að fella þetta niður. Þessir flokkar mega ekki heyra
það nefnt, að innflytjendur taki nokkurn þátt í þeim áhættum, sem sjávarútveginum
eru samfara, þó þeir fái allan gjaldeyrinn til ráðstöfunar. Og svo mikil er ákefðin
í þessu: efni, að ekki er hikað við að leggja stórgjöld á ríkissjóðinn, sem þessir sömu
menn eru alltaf að stagast á, að rísi ekki undir þeim kröfum, sem til hans eru gerðar.

Með tilliti til þessa flyt ég tillögu um, að 2. tölul. 9. gr. verði breytt þannig,
að innflutningsgjald verði lagt á innfluttar vörur án þess að bæta megi þVÍ við sölu-
verð varanna, eins og samþykkt var við 2. umr. í efri deild. Frv. er eins og þ:lð
kemur frá efri deild mjög mikið í brotum og þyrfti að gera á því ýmsar breytingar,
sem leiðir af breytingum þeim, sem samþykktar voru í efri deild í upphaflega frv.
Ég mun þó ekki bera fram nema sem fæstar tillögur, þar sem nú er kornið að þing-
lausnum og mikil nauðsyn er á því að afgreiða þetta mál.

Með tilliti til þessa legg ég til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 5 gr. Málsliðurinn: "Vanræksla ii tilkynningu varðar réttindamissi til bóta-

greiðslu úr sjóðnum" falli niður.
2. Við 9. gr. 2. töluliður orðist svo:

lh % innflutningsgjald af verðmæti allra innfluttra vara, hverju nafni sem
nefnast. Skal gjald þetta reiknast af verði vörunnar á sama hátt og önnur inn-
flutningsgjöld, og má ekki bæta því við söluverð varanna innan lands.

Alþingi, 14. maí 1949.

Aki Jakobsson.


