
Nd. 469. Nefndarálit [90. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 33 29. maí 1958, um útflutningssjóð o. fl.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Ríkisstjórnin hefur flutt þetta frv. til þess að fá staðfest samkomulag, sem hún
gerði um síðustu áramót við útvegsmenn og eigendur vinnslustöðva sjávarafurða
um hækkun á bótum til þeirra. Áætlað er, að þetta valdi um það bil 80 millj. kr.
hækkun á gjöldum útflutnings sj óðs.

Hér skal ekki rætt um einstök atriði i hinum margbrotnu samningum ríkis-
stjórnarinnar við eigendur útflutningsafurða. En meðan sá háttur er á hafður, að
ríkisvaldið skammtar framleiðendum verðið fyrir gjaldeyrinn, sem fæst fyrir út-
f'lutningsvörurnar, og það er ákveðið lægra en svo, að nægi til greiðslu á fram-
leiðslukostnaðinum, verður ekki komizt hjá því að greiða bætur í einhverju formi
til að jafna hallann. Hins vegar verður að telja óforsvaranlegt, að .bráðabirgða-
stjórn, sem ekki nýtur stuðnings meiri hluta í báðum deildum Alþingis, skuli leyfa
sér að gera svo fjárfreka samninga án þess að hafa um það samráð við Alþingi.

Núverandi ríkisstjórn hefur aukið stórkostlega niðurgreiðslur á vöruverði inn-
anlands, nær eingöngu á landbúnaðarvörum. Hefur árlegur kostnaður við niður-
greiðslurnar verið aukinn um nokkuð á annað hundrað millj. kr.

Niðurgreiðsla á vöruverði hefur lengi átt sér stað, en aldrei fyrr í svo stórum
stil sem nú. Er mjög varhugavert að fara svo langt út á þá braut sem nú hefur
verið gert. T. d. er nú svo komið, að útsöluverð á landbúnaðarvörum til neytenda
er orðið lægra en það verð, sem framleiðendum sjálfum er reiknað til tekna við
verðlagsútreikninginn. Er hlutur bændanna hér gerður verri en annarra, og þarf að
fást leiðrétting á því.

Í lögunum um útflutningssjóð, sem samþykkt voru á Alþingi 29. mai s. I. ár,
voru útflutningsbætur m. a. ákveðnar þannig:
a. Á allan fisk og fiskafurðir, að undanteknum síldarafurðum, 80%.
b. Á afurðir úr sumarveiddri Norður- og Austurlandssíld 55%.
c. Á afurðir úr annarri síld (Faxasíld og smásíld) og loðnu 70%.

Allar aðrar útfluttar vörur átti að setja í einhvern þessara flokka. Ákveðið var,
að ríkisstjórnin mætti, að fengnum tillögum stjórnar útflutningssjóðs, flytja ein-
stakar vörur milli bótaflokka. Samkvæmt upplýsingum, er fjárhagsnefnd fékk hjá
ríkisstjórninni, var þessi heimild notuð þannig s. I. ár, að á síld, sem talin er í e-lið
(Faxasíld, smá síld og loðnu), var greidd 80% uppbót í stað 70%. Og á verulegan
hluta af sumarveiddri síld, sem lögð var á land á Austfjörðum, var greidd 70%
uppbót í stað 55%.

Enn hefur ríkisstjórnin ekki samið við síldar útvegsmenn um uppbætur á síldina
á komandi sumri. En í athugasemdum með frv. þessu er áætlað, að hækkun bóta
á sumar- og haustsíld, umfram greiðslu trygginga fyrir bátana, muni nema 5Y2
millj. kr. Er talið, að sú hækkun sé hlutfallslega hin sama og hækkun bóta til báta
á þorskveiðum.

Ég tel, að hækkun útflutningsbóta til síldarútvegsins hljóti að verða meiri en hér
er áætlað. Síldveiðarnar hafa gengið erfiðlega mörg undanfarin ár, svo að ýmsir
þátttakendur í þeim hafa orðið fyrir tjóni. - Verðið fyrir síldina hefur heldur
ekki hækkað eins mikið undanfarin ár og þurft hefði að vera til að mæta hækkun
á útgerðar- og verkunarkostnaði. Síldarverksmiðjur hafa líka verið reknar með
tapi. Þegar á þetta er litið, verður ekki séð, að sanngjarnt sé að hafa þann mun á
útflutningsbótum á síld og aðrar vörur, sem nú er í lögunum. En eins og áður segir
hefur ríkisstjórnin heimild til að flytja vörur á milli bótaflokka og getur þvi hækk-
að útflutningsbætur á síldina, þó að ekki verði gerð breyting á lögunum. Verður að


