
Ed. 287. Frumvarp til laga [165. mál]
um innflutning og sölu ríkisins á olíu og benzíni.

Flm.: Steingrímur Aðalsteinsson.

1. gr.
Ríkisstjórnin skal árlega annast innflutning á nokkrum stórum förmum af olíu

og benzíni í því skyni að fá þessar vörur til landsins með sem hagkvæmustum kjör-
um og lækka verð þeirra í landinu.

2. gr.
Olíu þá og benzín, sem ríkisstjórnin annast innflutning á samkv. 1. gr., skal hún

selja í heildsölu og á sama verði alls staðar þar, sem olíuskip getur landað í olíu-
og benzíngeyma. Skal það verð vera kostnaðarverð olíunnar og benzínsins í aðal-
birgðastöð, að viðbættum áætluðum meðalflutningskostnaði með olíuflutningaskipi
ríkisins.

3. gr.
NÓ hagar svo til, að samtök útvegsmanna, sem öllum útvegsmönnum á viðkom-

andi stað er heimil þátttaka í, óska að kaupa olíu í heildsölu af ríkisstjórninni, en
hafa ekki né geta fengið afnot af olíugeymi, og er ríkisstjórninni þá heimilt, ef ein-
staklingur eða félag á olíugeymi á viðkomandi stað, að taka hann leigunámi eða
eignarnámi og framleigja hann eða selja fyrrgreindum samtökum útvegsmanna.

4. gr.
Ef stéttarsamtök bifreiðarstjóra eða samvinnufélög bifreiðaeigenda, sem hafa

akstur bifreiða sinna að aðalatvinnu, óska að kaupa í heildsölu benzín af ríkisstjórn-
inni og þau geta ekki komið þVÍ við með öðrum hætti, er ríkisstjórninni heimilt að
taka leigunámi eða eignarnámi benzingeyrna og benzínflutningabifreiðar oliufélaga,
svo sem hún telur nauðsyn bera til, og framleigja eða selja fyrrgreindum samtökum
bifreiðarstjóra eða bifreiðareigenda.

5. gr.
Ef ríkisstjórnin telur ástæðu til að ætla -- eða kemst að raun um, að einhver sá

aðili, sem hún selur olíu eða benzín í heildsölu, leggi óhæfilega á vöruna við sölu til
notendanna getur hún mælt fyrir um hámarksálagningu á vöruna.

6. gr.
Ráðuneyti það, sem sér um samninga um sölu á aðalútflutningsvörum landsins,

skal annast framkvæmd á fyrirmælum þessara laga, og er ríkisstjórninni heimilt að
taka rekstrarlán til framkvæmdanna, eftir því sem þörf krefur hverju sinni.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Olíunotkun Íslendinga hefur vaxið mjög á undanförnum árum, og mun olíu-
innflutningurinn vera orðinn einn allra stærsti liðurinn í innflutningsverzlun landsins.
Þannig hefur á þremur ársfjórðungum þessa árs verið flutt inn olía og benzín fyrir
um það hil 100 millj. kr. Það skiptir því mjög miklu máli fyrir landsmenn, að þessi
vara sé fengin til landsins með sem. hagkvæmustum kjörum, og að henni sé komið
til notendanna -- á hafnir víðs vegar um landið - með eðlilegum hætti.

Hitt er svo aftur kunnara en um þurfi að ræða, að verzlun með þessa vöru
hefur yfirleitt verið í höndum auðhringa, sem lagt hafa meiri áherzlu á það að
safna fé í eigin hirzlur heldur en hitt að sjú atvinnuvegum og einstaklingum, sem
olíuna eða benzínið þurfa að kaupa, fyrir hagkvæmum kjörum.

Eins og hér hagar til, mundi vera mjög auðvelt fyrir ríkisvaldið að grípa inn í
og "kontl'olera" verðið á þessari vöru. Ríkið á feikistóra olíustöð í Hvalfirði, sem að
nokkrum hluta er leigð einu olíufélaganna hér, en að miklu leyti er þó ónotuð. Aðal-
birgðaslöð fyrir olíuinnflutning ríkisins er þannig fyrir hendi og bíður ónotuð. Olíu-
og benzínflutningur til landsins er framkvæmdur með erlendum leiguskipum, og ætti
ríkisstjórninni ekki að vera torveldara en öðrum að fá skip til flutninganna. Ríkið á
olíuskip, sem á vegum Skipaútgerðar ríkisins hefur annazt olíu- og benzínflutninga
á hafnir úti um land og mun að sjálfsögðu gera það áfram.

það þarf sem sagt enga nýja fjárfestingu til þess, að ríkisstjórnin geti annazt þann
þátt í öflun og dreifingu olíunnar, sem frumvarpið mælir fyrir um.

Ég tel alveg sjálfsagðan hlut, að ríkisvaldið noti þessa ágætu aðstöðu til þess að
gerast þátttakandi í olíuinnflutningnum - í því skyni að afla aðþrengdum sjávar-
útvegi okkar og öðrum olíunotendum þessarar nauðsynjavöru með sem hagkvæm-
ustum kjörum, og vænti ég, ef vel er á haldið, að unnt muni að stór lækka verð á
olíu og benzíni í landinu með þessum hætti. Mundi mörgum sýnast það nærtækari



aðgerð til. aðstoðar við ~tv~ginn heldur en t. d. bátagjaldeyriskerfið, sem ríkisstjórnin
hefur tekið upp að Alþingi fornspurðu og að meiri hluta verður að milliliðagróða í
mynd okurálagningar á ýmsar nauðsynjavörur landsmanna.

Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir, að ríkið annist dreifingu olíunnar í smásölu,
~eldur ~~ein~ að.það, s~IF í heild~ölu það mag~l, sem .ríkisstjórnin annast innflutning
~, og láti olíuskip rfkisins eða onnur tankskip flytja vöruna til þeirra staða, sem
oska að kaupa hana í heildsölu og hafa aðstöðu til að veita henni viðtöku í geyma,
sem olíuskipið getur landað í. Selja skal olíuna og benzinið á sama verði á öllum
slíkum stöðum - og gert ráð fyrir því, að ríkið leggi ekki á verðið nema fyrir þeim
kostnaði, sem leiðir af innflutningi þess á vörunni og flutningi hennar í olíugeyma á
höfnum úti um land, svo sem áður segir.

Þessi starfsemi er þannig ekki hugsuð sem tekjulind fyrir ríkissjóðinn, heldur
einvörðungu, hvað þetta snertir, sem kröftugt átak til þess að lækka olíuverðið í
landinu - og til þess að koma á eðlilegum jöfnuði á verði olíu og benzíns á þeim
stöð~m, sem fyrrgreind skilyrði uppfylla.

A undanförnum árum hafa víða Í verstöðvum landsins verið mynduð olíusam-
lög, sem hafa komið sér upp olíugeymum og kaupa olíu Í heildsölu fyrir félagsmenn
sína. Slík olíusamlög yrðu sjálfsagðir viðskiptavinir ríkisstjórnarinnar í þessu
efni. Hið sama yrði um síldarverksmiðjurnar og aðrar stórar verksmiðjur og iðju-
ver, sem nota olíu sem orkugjafa; einnig olíurafstöðvar þær, sem allvíða eru á land-
inu og hafa sannarlega þörf fyrir að fá olíuna ódýrari en nú er til þess að geta
dregið úr þeim mikla mun, sem er á rafmagnsverði þeirra og vatnsaflsstöðvanna.

En þótt þegar séu margir slíkir aðilar, sem hafa aðstöðu til að neyta viðskipt-
anna við ríkisstjórnina - ef þessi háttur yrði upp tekinn - mundu þó vafalaust
margir fleiri vilja bindast samtökum til að afla sér nauðsynlegrar aðstöðu í þessu
efni.

Ég hef þess vegna tekið inn í frumvarpið ákvæði, sem heimila ríkisstjórninni
að taka leigunámi eða eignarnámi olíugeyma og nauðsynleg dreyfingartæki, ef
fyrir hendi eru, og framleigja eða selja samtökum, sem olíu- eða benzínnotendur
á viðkomandi stað hafa myndið í því skyni að taka upp viðskipti við ríkisstjórnina.

Varðandi þá staði, sem engin slík tæki. hafa og þyrftu því að byggja af grunni,
vil ég minna á lög nr. 110 30. des. 1943, um olíugeyma o. fl., en samkv. þeim er
heimilt að veita bæði beinan styrk og lán til að byggja olíugeyma.

Sá rökstuðningur, sem ég hef hér að framan flutt fyrir nauðsyn þessa máls,
er allur út frá þVÍ sjónarmiði, að olíu- og henzinnotendur eigi þess kost að fá þessa
nauðsynjavöru með lægra verði en nú er. En á þessu máli er einnig önnur hlið, sem
getur varðað atvinnu- og viðskiptalíf þjóðarinnar mjög miklu.

Ég gat þess í upphafi greinargerðarinnar, að olía og benzín væru orðin einn
stærsti liðurinn í innflutningi til landsins, þ. e. nokkuð á annað hundrað milljónir
yfir árið. Er þá ekki auðsætt, að það væri ríkisstjórninni mikið vopn í hendi í sam-
bandi við viðskiptasamninga við aðrar þjóðir að geta boðizt til að kaupa m. a. þessa
einu vöru fyrir tugi milljóna króna? Væri ekki nær að reyna að nota slíkt innkaupa-
magn til vöruskipta við aðrar þjóðir, frekar en að taka Í skiptin fullunnar iðnaðar-
vörur í stórum stíl til niðurdreps fyrir innlenda iðnaðarframleiðslu - og láta svo
olíufélögin kaupa olíuna fyrir frjálsan gjaldeyri?

Þessu mun verða svarað því, að ekki séu sjávarafurðir okkar jafneftirsóttar á
heimsmarkaðinum og olían, og er það að vísu rétt. En við það, að fleiri og fleiri lönd
brjóta af sér einokun olíuhringanna, skapast nýir möguleikar til slíkra viðskipta,
og þá möguleika á að rannsaka og nota svo sem framast er unnt.

Ég taldi því rétt að setja í frumvarpið fyrirmæli ~lm það, að framkv~mdin á
innflutningi olíunnar skyldi heyra undir það ráðuneyti, sem annast samninga um
sölu á aðalútflutningsvörum landsins - og ættu þá olíukaupin ekki að gleymast,
þegar viðskiptasamningar eru gerðir.


