
sþ. 813. Nefndarálit [178. mál]
um till. til þál. um rekstur gömlu togaranna.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Vill meiri hlutinn af-
greiða það með rökstuddri dagskrá, en minni hlutinn telur hins vegar rétt, að till.
verði samþykkt.

Nú um alllangan tíma hafa gömlu togararnir legið bundnir í höfn. Hefur mörg-
um ofboðið að sjá þessi atvinnutæki liggja þannig aðgerðarlaus, enda verða sífellt
háværari kröfurnar um það, að hafizt sé handa um að gera þá út til veiða.

Bæði ríkið, Reykjavíkurbær og einstaklingar hafa nú lagt stórfé í fiskiðjufyrir-
tæki. Má þar til nefna Fiskiðjuver rikisins, Faxaverksmiðjuna og Hæring. Nú standa
þessi dýru fyrirtæki ónotuð, vegna þess að þau vantar hráefni til vinnslu. Sér hver
maður, hverjar afleiðingar það hefur að láta allt það fjármagn standa óarðbært.
Hér er búið að byggja fyrirtæki, sem bæði áttu að tryggja fjölda fólks atvinnu og
skapa gjaldeyri fyrir þjóðarbúið. Jafnframt þessu hefur atvinnuleysið farið mjög í
vöxt á síðustu mánuðum, svo sem staðfest hefur verið með atvinnuleysisskráning-
um þeim, er fram hafa farið.

Þá ber enn fremur þess að geta, að verðlag sjávarafurða fer nú hækkandi á heims-
markaðinum. Má þar sérstaklega nefna síld og síldarafurðir, er hækka nú mjög í
verði, og einnig hraðfrystan fisk, fiskmjöl o. fl. Eykur sú staðreynd stórum líkurnar
fyrir því, að rekstur togaranna geti beinlínis orðið arðbær, og þvi meiri ástæða til að
láta þá ekki lengur liggja við landfestar.

Þá er ekki síður ástæða til að benda á þá miklu þörf, sem þjóðin hefur nú fyrir
auknar gjaldeyristekjur. Nú er fyrirhugað að auka neyzluvöruinnflutning til lands-
ins til stórra muna, að nokkru fyrir Marshallfé og einnig fyrir yfirdrátt eða lán hjá
Greiðslubandalagi Evrópu. Hefur Alþingi nýlega veitt ríkisstjórninni heimild til
slíkrar skuldasöfnunar, allt að 65 millj. kr. Mega það teljast furðulegir stjórnar-
hættir að ætla þjóðinni að lifa á slíkum lánum, en láta togara og verksmiðjur standa
og liggja hreyfingarlaus og þar með dýrasta verðmætið, vinnukraftinn, ónotað, jafn-
framt því sem tekjuskortur sverfur að fjölda heimila vegna atvinnuleysisins.

Við leggjum því til, að tillagan verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 5. marz 1951.
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