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Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd þessarar deildar hefur haft frv. þetta til skoðunar þann stutta
Uma, sem þinginu hefur verið skammtaður til að kynna sér þetta mál, sem lengi
hefur verið beðið eftir, og birtast i því úrræði þau, sem hv. ríkisstjórn hefur lagt
fram til viðreisnar í atvinnumálum landsmanna.

Eftir fyrri yfirlýsingum stjórnarinnar að dæma hefði mátt búast við veiga-
meiri tillögum frá hendi hennar en þeim, sem í frv. birtast. Sýnt er, að stjórnin
hefur eftir allar fyrri fullyrðingar sínar um þessi mál horfið að því ráði að halda
áfram á þeirri braut, sem flokkar þeir, er að henni standa, hafa áður fordæmt, og
að auki er með því ýtt undir vaxandi verðbólgu, en engar tryggingar fyrir þvi
gefnar, að með frv. verði úr henni dregið.

Að þvi er snertir þann stuðning, sem sjávarútveginum er ætlaður með frv., er
rétt að geta þess, að fyrir hann álítur minni hlutinn vera fulla þörf og að hann sé
samkvæmt því sízt meiri en sjávarútvegurinn og fiskiðnaðurínn þarfnast, eins og
nú er komið.

Stjórnarflokkarnir sýna með frv., að þær byrðar, sem á þennan atvinnuveg hafa
vt>rið lagðar á undanförnum árum, eru orðnar svo þungar, að hann þarfnast nú
miklu meiri stuðnings frá hinu opinbera en hann hefur áður þurft. Þessi viðurkenn-
ing núverandi ríkisstjórnar er þeim mun eftirtektarverðari, þegar þess er gætt. að hún
kemur frá sumum þeim flokkum, sem árum saman hafa staðið fyrir kröfum á hendur
atvinnuvegum landsmanna og orðið þess valdandi, að tilkostnaður við framleiðsluna
hefur sífellt farið vaxandi.

Auðsætt er, að þeim, sem mestu hafa hér um ráðið, er skyldast að rétta við
hlut þess atvinnuvegar - sjávarútvegsins, er harðast hefur orðið úti vegna aðgerða
þessara flokka, er gerðar hafa verið hér undanfarið af pólitískum ástæðum til að
koma af stað öngþveiti i efnahagsmálum þjóðarinnar.

Frv. felur í sér, að því er talið er, 500 millj. króna skattlagningu á þjóðina,
og af þeirri upphæð eru um 240 millj. nýjar álögur.

Minni hlutinn vill ekki vefengja, ef staðið verður við þau fyrirheit um stuðning
við sjávarútveginn, sem í frv. felast, að þörf verði þess fjár, er áætlað er að inn-
heimta af þjóðinni á þennan hátt. Hins vegar er frv. mjög óljóst, og álögurnar koma
í ~'msum greinum mjög þungt niður á framleiðslunni, jafnvel þeirri, er þvi er ætlað
að styrkja, svo og iðnaði og byggingarstarfsemi. .

Þá er þess og að geta, að í greinargerð frv. eru boðuð ný afskipti ríkisvaldsins
af sölusamtökum sjávarútvegsins, sem virðast eiga að vera fylgihnöUur þeirra
bjargráða fyrir þennan atvinnuveg, sem frv. að öðru leyti boðar.

Frv. er sýnilega bráðabirgðafyrirbæri, að þvi er snertir stuðning við sjávarút.
veginn, og fjáröflun samkvæmt því töluvert laus í reipunum í ýmsum atriðum, og
getur verið eftir geðþótta stjórnarvaldanna, hversu framkvæmd fer úr hendi.

Mjög hefur verið um það deilt að vonum, hversu réttlátt þær álögur koma
niður á landsfólkið, sem i frv. felast, en sökum þess, hve naumur tími þinginu er
ætlaður til þess að athuga þetta stórm ál, hefur langt frá því nokkur kostur verið
til þess fyrir þingmenn að athuga frv. svo sem skyldi með breytingar fyrir augum.

Eins og áður segir, er minni hlutinn samþykkur því, að útvegurinn þurfi ekki
minni stuðnings við en frv. gerir ráð fyrir, en þar sem frv. er mjög gallað að öðru
leyti og býður nýrri verðbólguöldu heim, jafnframt því sem lýst er yfir í greinar-
gerð þess fyrirætlunum um ný ríkisafskipti af sölusamtökum útvegsmanna, sem
þeim eru mjög andstæð, getur minni hlutinn ekki fallizt á frv. eins og það liggur
fyrir og mun greiða atkvæði samkvæmt því.
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