
sþ. 387. Nefndarálit [27. mál]
um till. til þál. um fjáröflun til Fiskveiðasjóðs íslands.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur haft tillöguna alllengi til athugunar ásamt viðaukatillögu á þskj.
144 um veiðarfæralán úr fiskveiðasjóði, en viðaukatillaga þessi um veiðarfæralánin
er, eins og aðaltillagan á þskj. 36, flutt af hv. 4. þm. Reykn. (JSk). Minni hl.
nefndarinnar telur rétt að samþykkja aðalefni tillögunnar eða réttara sagt tillagn-
anna á þskj. 36 og 144, en meiri hl. virðist þar vera á öðru máli og mun gera grein
sérstaklega fyrir afstöðu sinni.

Auðsætt er, að fjárþörf fiskveiðasjóðs verður mjög mikil á þessu ári. Ekki er
á þessu stigi hægt að segja um það með fullri nákvæmni, hver hún verður, en sam-
kvæmt áætlun stjórnar sjóðsins eru líkur til, að hann muni skorta um 30 millj.
kr. til að geta fullnægt hlutverki sínu á árinu. Samkvæmt skýrslum Skipaskoðunar
ríkísins voru rúmI. 50 stórir fiskibátar i smíðum erlendis um síðustu áramót, og
gera má ráð fyrir, að þá hafi nokkuð á vantað, að búið væri að gera smíðasamn-
inga út á öll bátaleyfi, er veitt höfðu verið eða samþykkt á s. I. ári. Verð bátanna
í Ísl. krónum hefur nú hækkað mjög mikið vegna gengisbreytingarinnar og þar með
þau lán, sem veita þarf út á þá úr sjóðnum. Sama er að segja um verð bátavéla,
sem settar eru í notaða báta og sjóðurinn veitir lán til. Dýptarmælar og önnur
hjálpartæki við veiðar hækka einnig í verði, en kostnaður við slík tæki er tekinn
til greina, þegar veitt eru lán til endurbóta á fiskibátum. Nýsmíð báta innanlands
er í vexti. Þá er þess að gæta, að sjóðnum er ekki aðeins ætlað að veita stofnlán
til skipa, heldur einnig til að koma upp aðstöðu til að gera sjávarafla að markaðs-
vöru, og hefur hann reynt að sinna því verkefni eftir föngum, en vissulega væri
þörf á að auka fremur en hitt þann þátt lánastarfseminnar frá þVÍ, sem nú er.
Enn má nefna það, að afborganir og vextir af erlendum lánum sjóðsins hækka nú
i isl. krónum af sömu ástæðu og verð skipa, véla og tækja. Þess ber að geta, að
tekjur sjóðsins af útflutningsgjaldi hækka vegna hinnar nýju gengisskráningar, en
þó er sýnt, að sá tekjuauki hrekkur skammt til að vega á móti verðhækkunum
innfluttra skipa, véla, tækja og efnis til nýsmíða innanlands. Skýrir þetta allt áætlun
sjóðsstjórnarinnar um lánsfjárþörfina.

Minni hl. fellst á, að ástæða sé til að athuga möguleika til þess, að komið verði
fastri skipan á veitingu lána til kaupa á verðmiklum veiðarfærum og þau lán að-
greind frá venjulegum rekstrarlánum. Þarf að athuga m. a., hvort hér gæti orðið
um að ræða föst lán til lengri tíma en einnar vertíðar gegn veði í veiðarfærum,
sem hafa þá endingu, að fært sé að taka þau að veði fyrir slíkum lánum. Hins
vegar telur minni hl. ekki ástæðu til að binda þessa athugun við fiskveiðasjóð
sérstaklega.

Með tilvísun til þess, sem nú hefur verið sagt, leggur minni hl. til, að tillagan
verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGU:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninnni:
1. að beita sér fyrir því, að Fiskveiðasjóður Íslands fái á þessu ári það fjár-

magn til umráða, sem stjórn sjóðsins telur nauðsyn til bera að lána út
samkvæmt lögum sjóðsins og starfsreglum;

2. að láta athuga, hvort unnt sé að skipuleggja hjá einni eða fleiri lánsstofn-
unum veitingu fastra lána til kaupa á sérstaklega verðmiklum veiðarfærum,
sem hafa þá endingu, að fært sé að taka þau að veði fyrir slíkum lánum.

2. Fyrirsögn tillögunnar verði:
Tillaga til þingsályktunar um fjáröflun til Fiskveiðasjóðs íslands og lán

til veiðarfærakaupa.

Alþingi, 4. mai 1960.

Gísli Guðmundsson,
frsm.

Björn Pálsson. Hannibal Valdimarsson.


