
Nd. 674. Nefndarálit [76. mál]
um frv. til laga um togaraútgerð ríkisins til atvinnujöfnunar.

Frá 3. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefur rætt frv. þetta á nokkrum fundum, en ekki getað
orðið á eitt sátt um afgreiðslu þess. Hefur nefndin klofnað í þrjá hluta um afstöðu
til málsins. Tveir nefndarmanna (EmJ og EirÞ) - en EirÞ er annar flutnings-
maður frv. - vilja samþykkja það eins og það liggur fyrir. Einn nefndarmanna
(GG) vill breyta frv. En við, sem að þessu nefndaráliti stöndum, teljum, að frv.
mundi ekki, þótt samþykkt væri, ná tilgangi sínum og því ekki árangurs að vænta
af lögfestingu þess.

I frv. er ákveðið, að ríkið kaupi fjóra togara, geri þá út og beri allan veg og
vanda af þeirri útgerð. Markmiðið með þessari togaraútgerð ríkisins á að vera
atvinnujöfnun i kaupstöðum og kauptúnum. Eins og fyrr greinir, höfum við, sem
ritum undir nefndarálit þetta, ekki trú á því, að þessi ráðstöfun feli í sér neina
raunhæfa lausn þess vandamáls, sem henni er ætlað að leysa. Liggja til þess meðal
annars þessar ástæður:

Ríkisútgerð togara, sem rekin væri með þessum hætti, mundi óefað, miðað
við núverandi útgerðaraðstæður, leiða af sér stórfelld töp fyrir ríkissjóð - og
það jafnvel þótt afkoma togara í höndum einstaklinga, hlutafélaga og bæjarfélaga
gæfi sæmilega afkomu á sama tíma. Það er því hætt við, að hér yrði aðeins tjaldað
til einnar nætur, þó að farið yrði inn á þessa braut. Úrlausn til frambúðar fengist
ekki, en ríkissjóður sæti eftir með töpin. Hér verður þvi að leita annarra úrræða,
sem líklegri eru til að leysa málið. Allt atvinnulíf Íslendinga byggist á því í raun
og veru, að einstaklingsframtakið hafi forustuna. Með þeim hætti hefur atvinnu-
lífið i landi voru þróazt stig af stigi frá hinni frumstæðu einbeitingu handaflsins
til allra hluta í það, að vér höfum tileinkað okkur nýjustu tækni nútímans til hag-
nýtingar á flestum sviðum, bæði á sjó og landi. Og þannig hefur þróunin verið,
þrátt fyrir það þó höfuðatvinnuvegir landsmanna, landbúnaður og sjávarútvegur,
hafi löngum orðið fyrir þungum búsífjum vegna aflabrests við sjávarsíðuna og
harðirida og annars misferlis tíðarfarsins í landbúnaðinum. Reynslan sýnir ótví-
rætt, að þessi tilhögun í atvinnulífinu hefur gefið íslendingum góða raun. Nú getur
það alltaf að höndum borið, að atvinnulíf einstakra staða og byggðarlaga bíði af
sérstökum ástæðum það mikinn hnekki, að þeir, sem að atvinnurekstrinum standa,
fái ekki rönd við reist af eigin rammleik í bili - og til atvinnuleysis dragi þar
af þessum sökum. Þegar svona stendur á, er réttmætt og sjálfsagt vegna þjóðfé-
lagsöryggis, að frá því opinbera komi sú aðstoð, sem nauðsynleg er til viðrétt-
ingar þessu. Verður þá að hafa í huga, að svo sé á málum þessum haldið, að í
stuðningnum og aðstoðinni felist varanleg úrlausn til frambúðar. En það er aug-
ljóst mál, að eins og atvinnuháttum vorum er varið, þá á að beina þessari aðstoð
fyrst og fremst að því að styrkja aðstöðu þess atvinnurekstrar, sem fyrir er, hvort
sem hann er í höndum einstaklinga, hvers fyrir sig eða í félagsbundnum samtök-
um, eða á vegum bæjarfélaganna. Með þessum hætti einum er hægt að tryggja
það, að stuðningurinn leiði til varanlegra úrbóta. Þetta eru þau grundvallaratriði,
sem ekki má missa sjónar á, þegar nauðsyn þykir til bera, að hið opinbera geri
ráðstafanir til atvinnuaukningar í sérstökum byggðarlögum.

Með skírskotun til alls þessa leggjum vér til, að frv. verði afgreitt með svo
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem telja má víst, að af ríkisútgerð togara, sem rekin væri á þeim grund-

velli, sem lagður er í frv. þessu, mundi leiða mikið tap fyrir ríkissjóð - og því
engin framtíðarlausn gegn atvinnubresti með henni fengin, gagnstætt því, sem
vænta mætti af sams konar útgerð, er rekin væri á vegum einstaklinga, hlutafé-
laga eða bæj arfélaga, virðist auðsætt, þegar nauðsynlegt þykir, að af hálfu þess
opinbera. sé í té látin fyrirgreiðsla og aðstoð til aukningar atvinnu i kaupstöðum
og kauptúnum, að þá sé það gert með því að styðja einkaframtakið til að leysa
þetta vandamál, hvort sem að atvinnurekstrinum standa einstaklingar, félagsbundin
samtök eða bæjarfélög.

í trausti þess, að með þessum hætti verði fengin raunhæfari og staðbetri lausn
til frambúðar á atvinnuörðugleikum þessara staða en með ríkisútgerð togara í
þessu skyni, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 31. marz 1954.
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