
sþ. 348. Nefndarálit [93. mál]
um till. til þál. um eflingu innlendra skipasmíða.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað mál þetta á nokkrum fundum og leitað umsagnar nokk-
urra aðila, þ. á m. Fiskveiðasjóðs Íslands, Landssambands ísl. útvegsmanna og
Fiskifélags íslands, og mæla þessir aðilar með samþykkt tillögunnar.

Umsagnar Seðlabanka Íslands hefur einnig verið leitað, og vitnar hann í laga-
ákvæði um fiskveiðasjóð, þar sem heimilað er að lána til fiskiskipa, sem smíðuð
eru innanlands, 75% af matsverði þeirra í stað 67% af matsverði skipa, sem smíðuð
eru erlendis.

Tillaga sú, er hér um ræðir, fjallar ekki um þetta atriði, heldur hitt, að inn-
lendar skipasmíðastöðvar fái þá aðstöðu að geta boðið viðskiptavinum sínum sömu
kjör og erlendar skipasmíðastöðvar gera, þ. e. a. s. að veita lán til nokkurra ára.

Það sést bezt á reikningum fiskveiðasjóðs, í hve litlum mæli hann hefur haft
fjármagn til þess að styðja þennan þátt, því að í reikningum hans fyrir árið 1962
á hann útistandandi í nýbyggingum skipa 10.5 millj. kr., en í árslok 1963 9 millj. kr.

Það er mjög áríðandi fyrir skipasmíðastöðvar, er veita fiskiskipaflotanum
viðgerðarþjónustu, að hafa völ á nægum fjölda kunnáttumanna, því að yfirleitt þarf



að framkvæma viðgerðir á sem stytztum tíma, þar sem sú þjónusta er í flestum
tilfellum bundin við vertiðarundirbúning.

Verkefni fyrir skipasmíðastöðvarnar, á milli þess að unnið er að vertíðar-
undirbúningi veiðiskipaflotans, er því hagsmunamál, ekki aðeins skipasmíðastöðv-
anna, heldur einnig útgerðarinnar, er þarf að fá viðgerðarþjónustuna framkvæmda
á sem skemmstum tíma.

Í þeim 17 skipasmíða stöðvum, sem starfandi eru í landinu, unnu á árinu 1961,
þegar flestir voru við störf, 537 menn, en komust niður í 357, þegar þeir voru
fæstir. Á árinu 1963 var mesti fjöldi þeirra 584, en komust niður í 375 menn.

Það fer ekki á milli mála, að öruggasta leiðin til að halda þessum kunnáttu-
mönnum í sínu fagi er, að skipasmíðastöðvunum sé gert kleift að vinna að nýsmíði
milli vertíða, en það verður því aðeins gert, að þær geti keppt við erlendar skipa-
smíðar, bæði hvað snertir lánskjör og verðlag á nýsmíði.

Nefndin leitaði einnig umsagnar Landssambands iðnaðarmanna, Félags ís-
lenzkra dráttarbrautaeigenda og Framkvæmdabanka Íslands, og eru þær umsagnir
allar jákvæðar. Umsagnir þessara þriggja aðila fylgja hér með sem fylgiskjöl.

Nefndin leggur einróma til, að tillagan verði samþykkt eins og hún liggur fyrir
á þskj. 106.

Alþingi, 3. marz 1964.

J ón Þorsteinsson,
form.

Einar Ágústsson.

Matthías Bjarnason,
fundaskr.

Ragnar Arnalds.
Pétur Sigurðsson.

Sverrir Júlíusson,
frsm.

Gísli Guðmundsson.

Fylgiskjal I.

LANDSSAMBAND IÐNAÐARMANNA

Alsherjarnefnd sameinaðs þings,
Alþingi,
Rvk.

3. febrúar 1964.
INNLENDAR SKIPASMíÐAR.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur beiðzt umsagnar Landssambands iðn-
aðarmanna um tillögu til þingsályktunar um eflingu skipasmíða innanlands.

i því tilefni leyfir Landssambandið sér að vísa til eftirfarandi ályktunar, sem
gerð var á 25. Iðnþingi íslendinga, sem haldið var í Reykjavík dagana 24.-26.
október 1963:

,,25. Iðnþing íslendinga skorar á ríkisstjórnina að gera nú þegar raunhæfar
ráðstafanir, er stefni að því að byggja upp íslenzkan skipasmíðaiðnað, þannig að
íslenzkir aðilar verði þess megnugir að fullnægja þörf þjóðarinnar um byggingu
fiskiskipa og viðhald fiskiflotans í náinni framtíð."

Landssambandið leggur því eindregið til, að þingsályktunartillagan verði sam-
þykkt, enda mundi það verða baráttu Landssambandsins á þessu sviði að miklu liði.

Virðingarfyllst,

Landssamband iðnaðarmanna,

Otto Schopka.



Fylgiskjal II.

FÉLAG lSLENZKRA DRÁTTARBRAUTAEIGENDA
Reykjavík, 29. jan. 1964.

Með bréfi yðar, dags. 18. jan. 1964, er óskað eftir umsögn Félags Ísl. dráttar-
brautaeigenda um tillögu til þingsályktunar um eflingu innlendrar skipasmíði.

Félagið mælir eindregið með samþykkt tillögunnar, en vill jafnframt benda á,
að þróun síðustu ára í stækkun fiskibátanna hefur leitt í ljós þá staðreynd, að
viðhald fiskiflotans verður ekki framkvæmt innanlands án stórfelldrar uppbygg-
ingar á skipasmíðastöðvunum.

Hin algenga stærð fiskibáta var áður 35-100 rúmlestir, og dráttarbrautir og
öll aðstaða til nýsmíða hefur verið miðuð við þá stærð báta.

Tilkoma nýrrar tækni við síldveiðar hin síðari ár hefur kallað fram stökkbreyt-
ingu í stærð fiskibáta, þannig að nú er hin algenga stærð 150-300 rúmlestir.
Margt bendir til, að stækkun fiskibáta sé ekki enn þá komin á lokastig. og undir-
strika verður sérstaklega, að tími tréskipanna er að fjara út og hin nýju skip
eru og verða byggð úr stáli.

Það er því fyrst og fremst þörf á að tryggja fjármagn til stofnlána vegna
bygginga á nýjum dráttarbrautum, er fullnægja þörf hins nýja flota, sem þegar er
kominn, og jafnframt byggja upp aðstöðu til stálskipasmíða.

Virðingarfy lIst,

f. h. Félags íslenzkra dráttarbrautaeigenda,

Bjarni Einarsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings, Alþingi.

Fylgiskjal III.
Reykjavik, 6. febrúar 1964.

FRAMKVÆMDABANKI ÍSLANDS

Framkvæmdabanka Íslands hefur borizt bréf frá allsherjarnefnd sameinaðs
þings hins háa Alþingis, þar sem farið er fram á umsögn bankans um tillögu til
þingsályktunar um eflinsu skipasmíða innanlands.

Framkvæmdabanki Islands er þeirrar skoðunar, að æskilegt sé að efla inn-
lendar skipabyggingar. Þetta er hægt að gera með því að leggja meira fjármagn
heldur en gert hefur verið í heppilega staðsettar skipabyggingastöðvar, einkum
fé til stofnlána. Þetta fjármagn þyrfti að vera það mikið, að skipabyggingastöðv-
arnar verði það stórar og vel útbúnar, að þær geti unnið með sem allra beztum
afköstum. Undanfarin ár hafa sýnt það, að þessi iðnaður á fullan rétt á sér, enda
virðist það liggja í augum uppi, að það ætti að vera hægt að reka hér skipabygginga-
stöðvar, ef hæfir menn eru til, menn, sem hafa menntun til þess, því að frjálst er
að kaupa allt það til skipanna. sem aðrir hafa aðgang að. Og hér er allstór mark-
aður fyrir skip.

Talsvert hefur verið byggt af fiskibátum úr tré. En nú eru að risa nýjar skipa-
byggingastöðvar, sem byggja úr stáli. Það verður að líta svo á, að heppilegra hefði
verið að verja nokkrum hluta þess fjármagns, sem farið hefur til þess að kaupa
skip erlendis frá, til þess að setja upp og efla skipabyggingastöðvar hér á landi.



Aðgangur að lánsfé til skipakaupa. einkum hátakaupa, er of auðveldur, þegar
miðað er við aðgang að lánsfé til annarra jafnþarfra hluta.

Framkvæmdabankinn mælir með því, að tillagan verði samþykkt.

Með sérstakri virðingu,

Framkvæmdabanki Íslands,

Benjamín Eiríksson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings, Alþingi.


