
Nd. 400. Nefndarálit [37. mál]
um frv. til laga um oliueinkasölu.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar .

Olfur og benzín eru mikilvægasti orkugjafi islenzkra atvinnuvega og einn
stærsti kostnaðarliður útflutningsframleiðslunnar. Verðlag á olíum og benzini
skiptir þvi miklu máli fyrir afkomu sjávarútvegsins. Olia er og i síauknum mæli
notuð til húsakyndingar, og bifreiðanotkun landsmanna fer stöðugt vaxandi. Fyrir
neytendur skiptir því verðlag þessara vörutegunda miklu máli.

Nú kaupir ríkið alla olíu og allt benzin, sem til landsins er flutt, samkvæmt
millirikjasamningum, en framselur hana nokkrum hlutafélögum, sem annast flutn-
ing til landsins og dreifingu innanlands. Söluverðið innanlands er háð innkaups-
verðinu, flutningskostnaðinum til landsins og innanlandskostnaðinum við dreif-
inguna. Meðan ríkisstjórnin annast heildarinnkaupin samkvæmt viðskiptasamning-
um, má gera ráð fyrir, að þau séu hagkvæm. En eftir að olían kemst i hendur
margra hlutafélaga, er enginn vafi á því, að meirí kostnaður hleðst á hana en ástæða
er til. Hún er flutt til landsins i leiguskipum. Það er brýnt hagsmunamál, ekki
aðeins olíunotenda, heldur þjóðarheildarinnar, að olíuflutningarnir komist á is-
lenzkar hendur. Þess vegna er i frv. gert ráð fyrir því, að ríkisstjórnin kaupi eða láti
byggja olíuflutningaskip til þess að annast þessa flutninga. Það væri vissulega til
mikilla bóta, að íslenzk fyrirtæki eignuðust slík skip, miðað við það ástand, sem
nú er, en hér er um svo dýr tæki að ræða og svo mikilvægan rekstur, að hann væri
tvimælalaust bezt kominn i opinberri eigu. Ef tveir eða jafnvel enn fleiri aðilar
ættu og rækju slík skip, er mikil hætta á, að meira fjármagn yrði bundið i þessum
tækjum en þörf er á, og rekstrarkostnaður yrði ónauðsynlega mikill, líkt og nú á
sér stað varðandi dreifinguna innanlands.

Varðandi hana er þess að geta, að komið hefur verið upp með ærnum kostnaði
þreföldu dreifingarkerfi um land allt. Þetta er að sjálfsögðu fráleitt. Sá kostnaður,
sem i þetta hefur verið sökkt, verður að vísu ekki endurheimtur. En ef heildverzlunin
með benzín og olíur kæmist öll á eina hönd, mætti án efa spara mikinn viðhalds-
og rekstrarkostnað með því að gera dreifingarkerfið einfaldara, án þess þó að það
yrði olíu- og benzínnotendum óhagkvæmara.

Það er kunnara en frá þurfi að segja, að oliu- og benzinverzlunin hefur verið
mikil gróðalind. Notendur þessa mikilvæga orkugjafa hafa þvi ekki aðeins verið
skattlagðir á þann hátt, að kostnaðurinn hefur verið hærri en nauðsynlegt er vegna
flutninga til landsins með erlendum skipum, óþarflegrí fjárfestingu innanlands i
margföldu dreifingarkerfi og of miklum kostnaði við rekstur þess og viðhald. Við
þetta hefur svo bætzt mikill gróði olíufélaganna. Þann skatt, sem á þennan tvö-
falda hátt hefur verið innheimtur af framleiðendum og neytendum, á að afnema.
Það verður ekki gert, nema hið opinbera taki olíuheildverzlunina algerlega i sínar
hendur, svo sem lagt er til í þessu frv. Þess vegna mælum við með samþykkt þess.
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