
Nd. 223- Nefndarálit

um frv. til laga um rekstrarlánafélög f}TÍr bátaútveg og smáiðju.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið ásátt um, hversu mál þetta skyldi afgreiða. Af- 
staða minni lilutans er nokkuð óákveðin, en meiri hlutinn vill láta samþykkja 
frv. með lítilli orðabreytingu, en vill hinsvegar taka fram það, er hér segir:

Frv. um atvinnurekstrarlán var flutt fyrst á þingi 1928, og var þá hin 
sama hugmynd lögð til grundvallar, sem er fyrir þessu frv., sú, að ríkisstjórnin 
ábyrgist reikningslán til bankastofnunar frá ári til árs, en þessu láni sé svo aftur



veitt til smærri framleiðenda og iðnrekenda gegn ákveðnum félagsskaparskil- 
yrðum, fyrir milligöngu sparisjóðs og annara tryggra peningastofnana. Það frv. 
náði að vísu ekki fram að ganga, en á þinginu 1929 flutti stjórnin frv. um sama 
efni, en því var ætlað að ná eingöngu til þeirra, er landbúnað stunda.

Tillögur komu fram um að láta lögin (um landbúnaðarbanka) einnig ná 
til smábátaútvegsins utan kaupstaða, en þær voru felldar, og náði þó heimildin 
ekki nema til smábáta útvegsbænda utan kaupstaða, að tilætlun landbúnaðar- 
nefndar. Sjá Alþingistíðindi A. 1929, 2. brtt., þingskjal 228.

Þá var það loforð gefið af hálfu stjórnarinnar, að hún myndi beita sér 
fyrir undirbúningi löggjafar um rekstrarlán til smábátaútvegsins fyrir næsta 
þing, 1930. Alþingistiðindi 1930 B. bls. 82.

Sá ráðherra, er því lofaði, forsætisráðherra TrÞ, lagði þá mikla áherzlu 
á það, að bændur hefðu Búnaðarbankann algerlega út af fyrir sig, og lagðist 
fast á móti þvi, að nokkuð ákvæði væri sett um lán úr þeim banka til smá- 
bátaútvegsins.

Þeirri skoðun hefir verið haldið fram í nefndinni af minni hl. sjávarút- 
vegsnefndar, að með áðurgreindum lögum um Búnaðarbanka, og með innskots- 
fé þvi, er ríkið lét Útvegsbankanum i té samkvæmt lögum frá siðasta þingi, hafi 
verið gerðar þær ráðstafanir til úrlausnar rekstrarlánum fyrir smábátaútveginn, 
sem við megi una i bili.

TTm lán úr Rúnaðarhankam im  til rrkstrar fiskiháta er vitaskuld ekki að 
tala, enda skýr afstaða tekin til þess máls af meiri hluta þings, þegar lögin voru 
sett, eins og áður segir.

Hvað Útvegsbankann hinsvegar snertir, þá er það vitanlegt, að á hann 
yfirfærðust skuldbindingar gamalla viðskipta Islandsbanka, og hefir innskots- 
féð eðlilega fyrst og fremst gengið til að fullnægja þessum skuldbindingum, bæði 
í enska lánið svo nefnda, skuld bankans við Hambro fyrir yfirdrátt og skuld 
við Privatbankann.

Innskotsfé ríkisins hefir þvi eigi getað orðið til stuðnings þeim hluta sjáv- 
arútvegsmanna, sem sérstaklega er hafður fyrir augum með þessu frv., smá- 
bátaútvegsmönnum.

Um annað fjármagn Útvegsbankans, t. d. innlánsfé sparisjóðseigenda, 
leiðir það af sjálfu sér, að eins og hag hans var komið, hafi það verið fast i út- 
lánum að miklu eða öllu leyti. Þegar hér við bættist svo illt árferði að þvi er sölu 
afurðanna snerti, og þar af leiðandi erfið afkoma margra skuldunauta bankans, 
er það auðsætt, að þessi breyting, að Islandsbanka er breytt í Útvegsbanka með 
ríkisstyrk, hefir ekki orðið til hagsbóta fyrir bátaútveginn. Fé bankans er eftir 
sem áður bundið í eldri útlánum að mestu leyti.

Meiri hluti sjávarútvegsnefndar fær því eigi séð, að þær mótbárur gegn 
samþykkt þessa frv., er nú hefir verið um getið, séu á réttum rökum byggðar.

Enn ein viðbára hefir skotið upp höfðinu í nefndinni, sem sé sú, að nú 
þurfi ríkið að beita sér fyrir stuðningi til útflutnings á ísvörðum fiski, og muni 
þörf smábátaflotans vera brýnni þar en til rekstrarlána.

Meiri hluti nefndarinnar er að vísu samþykkur því, að rétt sé að ríkið 
styðji að einhverju leyti tilraunir til útfl. ísvarins fiskjar smábátanna, enda eru



þegar margskonar erindi komin til þingsins um það efni, og virðast þar ráða 
ýmsar skoðanir um hversu þann stuðning skuli í té láta.

Þótt eitthvað kunni að verða gert í þessu efni, sem raunar er enn i ó- 
vissu, svo að vel getur ágreiningur um leiðir orðið til þess, að úr þessum stuðn- 
ingi verði ekkert, þá er ekki með því leyst úr lánsfjárþörf smáútvegsins, sem á 
krepputímum éins og nú á svo örðugt, að menn hafa verið í hreinustu vand- 
ræðum í ýmsum veiðistöðvum með að geta byrjað úthaldið, sökum skorts á 
handbæru fé til óhjákvæmilegustu útgjalda.

Jafnvel þó útflutningur á nýjum fiski væri hafinn svo um munaði, en 
til þess eru fá skilyrði fyrir hendi, þá munu menn ávallt þurfa nokkurt lánsfé, 
til þess að byrja með útgerðina að minnsta kosti.

Loks er eftir að minnast á þá mótbáru, sem einnig kom fram í nefndinni 
af hálfu minni hlutans, að ríkinu mundi verða um megn að tryggja þau rekstr- 
arlán, sem um er að ræða.

Eins og frv. ber með sér, er hér að ræða um reikningslán, sem ætlazt er 
til, að Fiskveiðasjóður taki, allt að 3 millj. króna til eins árs i senn, með ábyrgð 
ríkissjóðs. Hér er því ekki um fasta lántöku ríkisins að ræða, eins og t. d. lánið, 
er tekið var handa Búnaðarbankanum, heldur um ábyrgð frá ári til árs á reikn- 
ingsláni, sem Fiskveiðasjóður á að veita smáútvegsmönnum og iðnrekendum í 
hinum ýmsu landshlutum fyrir milligöngu sparisjóða, bankaútibúa eða annara 
tryggra peningastofnana.

Meiri öryggisráðstafanir eru gerðar samkv. frv. til að tryggja lán þessi 
heldur en nú á sér stað með lán til útgerðar, þar sem aðeins má lána til félaga 
með gagnkvæmri ábyrgð allra félagsmanna, og þar að auki eru takmörk sett 
fyrir hæstu lánsupphæð til hvers einstaks félagsmanns. Lánin, sem þessi félög 
veita, eiga lika að vera reikningslán og veitast aðeins gegn fullri tryggingu, sem 
hver einstakur félagsmaður setur.

Á rikissjóði hvilir samkv. frv. engin skylda að útvega það fé, er þarf til 
þessara lána. Það verður stjórn Fiskveiðasjóðs að gera á hverjum tíma.

Þegar hinsvegar er htið á öll ákvæði til tryggingar réttri meðferð þessa 
lánsfjár, þau er frv. gerir ráð fyrir, fær meiri hlutinn ekki séð, að ríkinu ætti 
að vera það nein veruleg áhætta að taka á sig þessa ábyrgð reikningsláns hvers 
árs fyrir sig. Á hinn bóginn myndi efling smábátaútvegsins og iðnaðar í sam- 
bandi við hann, sem af samþykkt frv. leiddi, verða til að auka verulega tekjur 
ríkissjóðs.

Þörfin fyrir lánsstofnun, sem sérstaklega hafi það markmið að styrkja 
smábátaútveginn, er engu minni nú en hún var árið 1928, þegar frv. um at- 
vinnurekstrarlán kom fyrst fram í þinginu. Þessi þörf hefir aukizt en ekki 
minnkað síðan harðnaði í ári og að kreppti sökum söluerfiðleika sjávarafurða. 
Loforð þau, er gefin voru af stjórnarinnar hálfu 1929, þegar komið var skipu- 
lagi á Búnaðarbankann, bæði rekstrar- og bústofnslánadeildir, um samskonar 
eða tilsvarandi stoð fyrir sjávarútveginn hinn smærri, eru hvað rekstrarlánin 
snertir enn óuppfyllt.

ö ll sanngirni mæhr þvi með þvi, að þingið láti nú ekki úr hömlu dragast 
að veita smábátaútveginum og þeirri smáiðju, sem beinlínis stendur í sambandi



við sjávarútveg, þessa stoð, sem hann á fulla kröfu til, ef jafnréttis er gætt 
milh atvinnuveganna.

Þau skilwði, er í frv. eru sett um félagsskap lánþiggjenda, myndu hvetja 
útvegsmenn þá, er hér um ræðir, til samvinnu og félagsskapar, frekar en nú á 
sér stað, og verður sízt vanþörf á þvi talin. Meiri hlutinn álitur, að þessi og önnur 
ákvæði frv., sem að þvi lúta, að menn hafi sem glöggast yfirht yfir rekstrar- 
kostnað og afkomu útgerðarinnar, séu nauðsvnleg, bæði vegna útvegsmanna 
sjálfra og lánsstofnana þeirra, er þeir skipta við. Yfirleitt er nauðsynlegt til 
trj’ggingar þeim lánum, sem hér um ræðir, að lánsstofnanirnar hafi sem bezt 
yfirlit yfir hag hvers félags ár hvert, svo og, að fast sé gengið eftir greiðslu rekstr- 
arlána í lok hvers reikningsárs. Þótt ákvæði frv. i þessu efni séu allströng, eru 
þau nauðsynleg og munu reynast lántakendum haldkvæmust þegar til lengdar 
lætur.

Eins og áður er á minnzt, vill meiri hlutinn samþykkja frv. Þó þykir 
réttara að samræma ákvæði þess um veð i óveiddum afla við gildandi lög í þvi 
efni, og þykir þvi réttara að breyta orðalagi siðasta málshðar 4. gr. frv. sam- 
kvæmt þvi.

Leggjum vér því til, að frv. sé samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.

Við 4. gr. Síðasti málshður greinarinnar orðist þannig:
Heimilt er félagsmanni að setja félaginu að sjálfsvörzluveði afla af skipi 

sinu fyrir eitt útgerðartimabil í senn.

Alþingi, 18. marz 1931.

Jóhann Þ. Jósefsson, Hákon J. Kristófersson, Benedikt Sveinsson. 
frsm. fundaskrifari.


