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um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til kaupa á tveimur
olíuflutningaskipum.

818. Nefndarálit [163. mál]

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Um það getur varla verið ágreiningur, að æskilegt sé, að íslendingar taki olíu-
flutninga til landsins sem fyrst í eigin hendur. Um 30 millj. kr. munu á síðastliðnu
ári hafa verið greiddar úr landi í sambandi við þessa flutninga. Það fé gæti að veru-
legu leyti orðið tekjur innlendra aðila. Ef lánsfé reyndist fáanlegt til kaupa á
skipi eða skipum til þess að annast þessa flutninga, er spurningin hins vegar sú,
hvernig ætti að skipuleggja þá.

Í frv. því um olíueinkasölu, sem þingmenn Alþýðuflokksins í Nd. hafa flutt,
er gert ráð fyrir heimild til handa ríkisstjórninni til þess að leigja, kaupa eða láta
byggja olíuflutningaskip. Alþýðuflokkurinn telur skynsamlegast, að slíkir flutn-
ingar séu allir á einni hendi og þá helzt í höndum hins opinbera, enda er þá auð-
veiðast að koma við heildarskipulagningu til þess að tryggja sem lægstan flutn-
ingskostnað. Má í þessu sambandi benda á, að olían er nú keypt inn í einu lagi
f sambandi við heildarsamninga, sem ríkisvaldið annast, og má þá búast við, að
ríkið gæti annazt flutningana með hagkvæmum hætti.

Eitt 18000 smálesta skip gæti annað flutningi á allri þeirri olíu, sem lands-
menn nota nú, og meira en það. Tel ég eðlilegast, að ríkið eignaðist slíkt skip.
En sé ekki vilji fyrir því og eigi að veita ríkisábyrgð til að stuðla að kaupum á
slíku skipi af hálfu annarra, tel ég eðlilegra að veita slíka ábyrgð samvinnufyrir-
tækjum en einkafyrirtækjum. Í þessu frv. er gert ráð fyrir kaupum tveggja skipa, að
öllum líkindum af því, að báðir þeir aðilar, sem gert er ráð fyrir að fái ríkisábyrgð-
ina, vilja fá að annast þessa flutninga, þar eð þeir eru taldir gróðavænlegir. Slík
sjónarmið mega hins vegar engu ráða um lausn málsins. Og fráleitt er að láta
löngun margra fyrirtækja í hagnað af olíuflutningum verða til þess, að tekið verði
upp svo óhentugt skipulag á flutningunum, að þeir þurfi að verða dýrari en ella.
Þá verður gróðalöngun fyrirtækjanna að bagga á atvinnuvegunum.

Ég tel því rétt, að það skilyrði verði sett fyrir umræddri ábyrgð, að félögin,
sem hana fá, skuldbindi sig til þess að taka aldrei hærri farmgjöld en skráð eru
á heimsmarkaðinum á hverjum tíma. Um þetta efni hefur hv. 3. land sk. þm., Hannibal
Valdimarsson, þegar flutt breytingartillögu. Afstaða mín við endanlega afgreiðslu
frv. mun fara eftir því, hvort þessi tillaga nær fram að ganga eða ekki.

Alþingi, 10. apríl 1954.
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