
Nd. 316. Nefndarálit [146. mál]
um frv. til laga um framleiðslu sjóð.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Í frumvarpi þessu er lagt til, að stofnaður verði framleiðslusjóður til þess að
greiða úr framlög til sjávarútvegsins. Í sjóðinn eiga að renna 152 millj. kr. á árinu.
Gerir ríkisstjórnin ráð fyrir að afla 115 millj. kr. með 9.9% gjaldi af tollverði nær
allrar innfluttrar vöru og 3% gjaldi af sölu innlends iðnaðarvarnings og þjónustu.
22 milljóna á að afla með 100% leyfagjaldi af tollverði innfluttra bifreiða, 40% álagi
á gjald af innlendum tollvörutegundum og sérstöku 30% gjaldi af tollverði ýmissa
innfluttra vörutegunda. En 15 millj. kr. eru í sjóði þeim, sem fjár var aflað í á síð-
astliðnu ári til greiðslu á rekstrarstyrk til togara. Í sjóðinn eiga því alls að renna
152 millj. kr.

Gert er ráð fyrir að verja þessu fé þannig, að 66 millj. kr. verði rekstrarframlag
til togarann a, 45 millj. kr. til annarra uppbóta til handa fiskibátum og fiskvinnslu-
stöðvum, 15 millj. kr. til verðuppbóta á útfluttar landbúnaðarafurðir og 26 millj.
kr. til kaupa á B-skírteinum.

Enginn vafi er á því, að nauðsyn ber til þess að gera ráðstafanir til styrktar
sjávarútveginum. Hlutdeild þeirra, sem við sjávarútveg starfa, í þjóðartekjunum
yrði of lítil, ef ekkert væri gert. Í sambandi við slíkar ráðstafanir er auðvitað aðal-
atriði, að fé það, sem veitt er til útvegsins, sé hvorki meira né minna en nauðsynlegt



er tíl þess, að tekjur þeirra, sem starfa við sjávarútveginn, verði sambærilegar við
tekjur manna fyrir önnur jafnþjóðnýt störf, og að þess sé aflað á sanngjarnan hátt,
þ. e. hjá þeim aðilum, sem bezt skilyrði hafa til þess að sjá af hluta tekna sinna og
eigna.

Varðandi fyrra atriðið hefur minni hluti nefndarinnar enga aðstöðu haft til
þess að sannreyna, hvort fjárveitingar þær, sem gert er ráð fyrir til togara, fiski-
báta og fiskvinnslustöðva, eru hæfilegar. Ríkisstjórnin hefur haft hina mestu leynd
yfir öllum undirbúningi sínum að þessum ráðstöfunum. Hún skipaði fyrir alllöngu
nefnd fjögurra hagfræðinga til þess að athuga þessi mál, og skiluðu þeir skýrslu
og ti1lögum. Ráðuneytisstjórar ásamt fiskimálastjóra hafa og unnið að söfnun upp-
lýsinga um þau. Ríkisstjórnin hefur þó verið ófáanleg til þess að láta stjórnarand-
stöðunni í té niðurstöðu þessara athugana og skýra frá, hverjar hafi verið tillögur
þeirra sérfræðinga, sem leitað hefur verið til. Mun jafnvel ríkisstjórninni og full-
trúum hennar hafa gengið illa að afla sér óhjákvæmilegra upplýsinga í sambandi
við raunverulega afkomu ýmissa greina sjávarútvegsins. Má þá geta nærri, hver
aðstaða annarra er til þess að dæma um, hver er raunveruleg þörf útvegsins fyrir
aðstoð af hálfu hins opinbera.

Það er mjög vítavert, að ríkisstjórnin skuli neita að skýra opinberlega frá
niðurstöðum þeirra rannsókna, sem hún stofnar til fyrir opinbert fé og ætlað er að
vera grundvöllur þeirra ráðstafana, sem hér er um að ræða. Slíkt háttalag vekur
ekki traust á því, að haldið sé á málum af festu og hagsýni. Það ýtir miklu fremur
undir tortryggni um, að sjálfsagt aðhald sé vanrækt og fé sóað að óþörfu.

Af frumvarpinu er a. m. k. auðséð, að ríkisstjórnin telur enga nauðsyn bera
til þess að létta af útveginum margs konar byrði, sem á hann er lögð af milliliðum
og þá fyrst og fremst olíufélögum, vátryggingarfélögum, innflytjendum útgerðar-
nauðsynja og bönkum, með því að skerða gróðaskilyrði þessara aðila. Allt það, sem
sjávarútveginum á að hlotnast samkvæmt þessu frumvarpi, á hann að fá úr ríkis-
sjóði, þ. e. af almannafé, en milliliðirnir, sem lifa á sjávarútveginum, og allir þeir,
sem stórgrætt hafa á undanförnum verðbólguárum, eiga ekkert að láta af hendi
rakna. Þá hefur ríkisstjórnin og ekki komið auga á nauðsyn þess að bæta skipu-
lags- og rekstrarhætti í sjávarútveginum sjálfum, en enginn vafi er á því, að í fisk-
vinnslunni sérstaklega mætti lækka framleiðslukostnað verulega með bættum starfs-
háttum.

Af framangreindum ástæðum tel ég mig ekki geta fellt dóm um, hvort framlög
þau og uppbætur, sem gert er ráð fyrir, séu hæfileg í einstökum atriðum. En ég álít
tvímælalaust, að hægt væri að komast af með minni upphæðir af almannafé Í þessu
skyni, ef milliliðir þeir, sem mest íþyngja útgerðinni, væru látnir selja henni þjón-
ustu sína fyrir sannvirði og rekstrarhættir væru hættir.

Að því er varðar þá tillögu ríkisstjórnarinnar að nota 26 millj. kr. úr fram-
leiðslusjóði til þess að kaupa B-skírteini, er það að segja, að útvegsmenn hafa
sjálfir ekki óskað eftir því, að sú leið yrði farin, heldur að þeim yrði veitt fyrir-
greiðsla í bönkum á þann hátt, að þeim yrðu veitt vaxtalaus lán út á skírteinin. Með
því að gera slíkar ráðstafanir mætti spara þá upphæð, sem ætluð er til B-skírteinis-
kaupanna. Varðandi þá upphæð, 10 millj. kr., sem verja á til uppbóta á söluverð
saltaðrar reknetjasíldar, er það að segja, að fastir samningar gilda þegar um þær
uppbætur, og ákveðin gjöld hafa verið lögð á til þess að mæta þeim. Er því óþarfi
að greiða þau úr framleiðslusjóði og afla honum fjár í því skyni. Útgjöld fram-
leiðslusjóðsins geta því af þessum sökum lækkað um 36 millj. kr., eða í 116 millj. kr.

Varðandi hitt atriði málsins, þ. e. hvernig ríkisstjórnin gerir ráð fyrir að afla
fjárins í framleiðslusjóðinn, er það að segja, að minni hlutinn er algerlega andvígur
því grundvallarsjónarmiði, sem þar ræður. Fjárins er fyrst og fremst aflað með
hlutfallslega jöfnu gjaldi á innflutning og tiltekna innanlandssölu. Allur almenn-
ingur á m. Ö. o. að bera byrðarnar, sem fjáröflunin í sjóðinn veldur. Menn eiga að
greiða í sjóðinn í hlutfalli við neyzlu sína, hvort sem hún er nauðsynleg eða ónauð-



synleg, og án alls tillits til þess, hvort menn hafa háar tekjur eða lágar, eiga
miklar eignir eða engar. Ég tel þetta svo ranglátt, að ekki komi til mála að sam-
þykkja þau ákvæði, og mun flytja breytingartillögur um tekjuöflunina á sérstöku
þingskjali. Á einn þátt tekjuöflunarinnar get ég þó fallizt, þ. e. 100% gjaldið af
fob-verði innfluttra bifreiða og bifhjóla. Hins vegar álít ég, að tekjurnar af þessu
gjaldi séu áætlaðar allt of lágt í frumvarpinu, þær megi áætla a. m. k. helmingi
hærri, eða 16 millj. kr. Með tilliti til þess, að 15 millj. kr. eru fyrir hendi í bif-
reiðagjaldssjóðnum frá fyrra ári, verður fé það, sem afla þarf í framleiðslusjóðinn,
85 millj. kr., ef miðað er við þau rekstrarframlög og þær uppbótagreiðslur. sem gert
er ráð fyrir i I. kafla frumvarpsins og fjár hefur ekki þegar verið aflað til. Tel ég,
að hægt sé að afla þeirrar fjárhæðar með skattlagningu á gróða og eignasöfnun
undanfarinna ára - og þá eigi tvímælalaust að gera það, í stað þess að velta byrð-
unum á bak almennings og rýra þannig lífskjör hans.

Á það verður að síðustu að benda, að með flutningi frumvarps þessa er ríkis-
stjórnin að gera ráðstafanir, sem stuðningsflokkar hennar hafa til skamms tíma
fordæmt algerlega. Þeir hafa talið það kjarna stefnu sinnar, að atvinnuvegirnir væru
reknir án ríkisst yrkja. Ef þetta frumvarp yrði samþykkt, verður öll útflutnings-
framleiðsla landsmanna stór styrkt með framlögum úr ríkissjóði. Stefna sú, sem
núverandi stjórnarflokkar grundvölluðu samstarf sitt á, hefur þá beðið algert
skipbrot.

Alþingi, 30. jan. 1956.

Gylfi Þ. Gíslason.


