
Nd. 327. Nefndarálit

um  frv. til laga um  rekslrarlán  fyrir bátaútveg og smáiðju.

Frá  m inni hl. sjávarútvegsnefndar.

Fyrir  nefndinni hafa legið tvö frv. um  þetta efni, frv. sjálfstæðismanna, 
sem flutt hefir verið á m örgum  þingum undanfarið, og svo frv. jafnaðarm anna.

Nefndin hefir ekki getað orðið sam m ála  um  afgreiðsluna á m álum  
þessum og ber mjög á miili, þar eð meiri hl. vill hvorugu frv. sinna.

Minni hl. á litur hinsvegar þörf nú  sem áður á þvi, að bætt verði úr 
rekstrarlánaskorti smábitaútvegsins.

Á vetrarþingi þessa árs vildi þáverandi meiri hluti sjávarúlvegsnefndar, 
Benedikt Sveinsson, H ákon Kristófersson og Jóhann  Jósefsson, láta sam þykkja  
frv. og færði til ástæ ður þær, er hér fara á eftir:

»Frv. um  atv innurekstrarlán  var flutt fyrst á þingi 1928, og var þá hin 
sam a hugm ynd lögð til grundvallar, sem er fyrir þessu frv., sú, að ríkisstjórnin 
ábyrgist reikningslán til bankasto fnunar frá ári til árs, en þessu láni sé svo 
aftur veitt til sm æ rri fram leiðenda og iðnrekenda gegn ákveðnum  félagsskapar- 
skilyrðum, fyrir miliigöngu sparisjóða og anuara  tryggra peningastofnana. Það 
frv. náði að vísu ekki fram  að ganga, en á þinginu 1929 flutti stjórnin frv. um 
sam a efni, en því var ætlað að ná eingöngu til þeirra, er landbúnað  stunda.

Tillögur kom u fram  um  að láta lögin (um  landbúnaðarbanka)  einnig 
ná til smábátaútvegsins u tan  kaupstaða, en þær voru  felldar, og náði þó heim- 
ildin ekki nem a til sm ábáta  útvegsbænda u tan  kaupstaða, að tilætlun land- 
búnaðarnefndar. Sjá Alþingistíðindi A. 1929, 2. brtt., þingskjal 228.



Þá var það loforð gefið af hálfu stjó rnarinnar, að hún  m undi beita sér 
fyrir undirbúningi löggjafar um  rekstrarlán  til smábátaútvegsins fyrir næsta 
þing, 1930. Alþingistíðindi 1930, B. bls. 82.

Sá ráðherra , er því lofaði, forsætisráðherra T rÞ , lagði þá mikla áherzlu  
á það, að b æ n d u r  hefðu B únaðarbankann  algerlega ú t  af fyrir sig, og lagðist 
fast á móti þvi, að nokkurt  ákvæði væri sett um  lán úr þeim banka  til smá- 
bátaútvegsins.

Þeirri skoðun hefir verið haldið fram í nefndinni af m inn i hl. sjávar- 
útvegsnefndar, að með áðurgre indum  lögum um  B únaðarbanka , og með inn- 
skotsfé því, er rikið lét Ú tvegsbankanum  i té sam kvæ m t lögum  frá siðasta 
þingi, hafi verið gerðar þær ráðstafanir til ú r lausnar  reks tra r lánum  fyrir smá- 
bátaútveginn, sem við megi una  i bili.

Um lán úr B únaðarbankanum  til rekstra r  fiskibáta er vitaskuld ekki 
að tala, enda skýr afstaða tekin til þess máls af meiri h lu ta  þings, þegar lögin 
voru sett, eins og áður  segir.

Hvað Útvegsbankann hinsvegar snertir, þá er það vitanlegt, að á hann  
yfirfærðust skuldbindingar gamalia viðskipta ís landsbanka, og hefir innskots- 
féð eðlilega fyrst og fremst gengið til að fullnægja þessum skuldbindingum , 
bæði í enska lánið svo nefnda, skuld bankans  við H am bro  fyrir yfirdrátt og 
skuld við P rivatbankann.

Innskotsfé rikisins hefir þvi eigi getað orðið til stuðnings þeim hluta 
s jávarútvegsm anna, sem sérstaklega er hafður fyrir augum  með þessu frv., 
sm ábátaú tvegsm önnum .

Um annað  fjármagn Útvegsbankans, t. d. innlánsfé sparisjóðseigenda, 
leiðir það af sjálfu sér, að eins og hag hans var komið, hafi það verið fast í 
ú t lánum  að m iklu  eða öllu leyti. Þegar hér við bættist svo illt árferði að því 
er sölu a furðanna snerti, og þar af leiðandi erfið afkom a m argra  sku ldunau ta  
bankans, er það auðsætt, að þessi breyting, að Is landsbanka er breytt í Út- 
vegsbanka með ríkisstyrk, hefir ekki orðið til hagsbóta fyrir bátaútveginn. Fé 
bankans er eftir sem áður bundið  í eldri ú tlánum  að mestu leyti.

Meiri hluti sjávarútvegsnefndar fær því eigi séð, að þær m ótbáru r  gegn 
sam þykkt þessa frv., er nú  hefir verið um  getið, séu á ré t tum  rökum  byggðar.

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

Meiri hluti nefndarinnar er að vísu sam þykkur  því, að rétt sé að ríkið 
styðji að einhverju leyti tilraunir til útfl. ísvarins fiskjar sm ábátanna , enda eru 
þegar m argskonar erindi kom in  til þingsins um  það efni, og virðast þar  ráða 
ým sar skoðanir  um  hversu þann  stuðning skuli i té láta.

Þótt eitthvað kunni að verða gert í þessu efni, sem ra u n a r  er enn  í
óvissu, svo að vel getur ágreiningur um  leiðir orðið til þess, að úr þessum
stuðningi verði ekkert, þá er ekki með því levsl ú r  lánsfjárþörf smáútvegs- 
ins, sem á k reppu tim um  eins og nú  á svo örðugt, að m enn  hafa verið í 
hreinustu vandræ ðum  í ým sum  veiðislöðvum með að geta byrjað úthaldið, 
sökum  skorts á handbæ ru  fé til óhjákvæmilegustu útgjalda.



Jafnvel þó útflutningur á nýjum  fiski væri hafinn svo um  m unaði, en 
til þess eru tá skilyrði fyrir hendi, þá m u n u  m enn  ávallt þurfa nokkurt láns- 
fé, til þess að byrja m eð útgerðina að m innsta kosti.

Loks er eftir að m innast á þá m ótbáru , sem einnig kom  fram í nefnd- 
inni af hálfu minni hlutans, að ríkinu m undi verða um  megn að tryggja þau 
rekstrarlán, 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. k róna  til eins árs i senn, með 
ábyrgð ríkissjóðs. Hér er þvi ekki um  fasta lántöku ríkisins að ræða, eins og 
t. d. lánið, er tekið var handa B únaðarbankanum , heldur um  ábyrgð frá ári 
til árs á reikningsláni, sem Fiskveiðasjóður á að veita sm áútvegsm önnum  
og iðnrekendum  í h inum  ým su landshlutum  fyrir milligöngu sparisjóða, banka- 
útibúa eða annara  tryggra peningastofnana.

Meiri öryggisráðstafanir eru gerðar samkv. frv. til að tryggja lán þessi 
he ldur en nú  á sér stað um Ián til útgerðar, þar sem aðeins má lána til fé- 
laga með gagnkvæmri ábyrgð allra félagsmanna, og þar  að auki eru takm örk  
sett fyrir hæstu lánsupphæ ð til hvers einstaks félagsmanns. Lánin, sem þessi 
félög veita, eiga líka að vera reikningslán og veitast aðeins gegn fullri trygg- 
ingu, sem hver einstakur félagsmaður setur.

Á rikissjóði hvílir sam kv. frv. engin skylda að útvega það fé, er þarf 
til þessara lána. Það verður stjórn  Fiskveiðasjóðs að gera á hverjum  tím a.

Þegar hinsvegar er litið á öll ákvæði til tryggingar réttri meðferð 
þessa lánsfjár, þau er frv. gerir ráð fyrir, fær meiri hlu tinn ekki séð, að rík- 
inu  ætti að vera það nein veroleg áhætta að taka á sig þessa ábyrgð reikn- 
ingsláns hvers árs fyrir sig. Á hinn bóginn m yndi efling smábátaútvegsins og 
iðnaðar í sam bandi við hann, sem af sam þykkt frv. leiddi, verða til að auka 
verulega tek jur  ríkissjóðs.

Þörfin fyrir lánsstofnun, sem sérstaklega hafi það m arkm ið  að styrkja 
smábátaútveginn, er engu m inni nú en h ú n  var árið 1928, þegar frv. um  at- 
v innurekstrarlán  kom  fyrst fram  i. þinginu. Þessi þörf  hefir aukizt en ekki 
m innkað  síðan harðnaði í ári og að kreppti sökum  söluerfiðleika sjávarafurða. 
Loforð þau, er gefin voru af s tjó rnarinnar  hálfu 1929, þegar kom ið var skípu- 
lagi á B únaðarbankann , bæði rekstrar- og bústofnslánadeildir, um  sam skonar 
eða tilsvarandi stoð fyrir sjávarútveginn h inn smærri, eru hvað rekstrarlánin  
snertir  enn óuppfyllt.

Öll sanngirni mælir þvi með þvi, að þingið láti nú ekki ú r  höm lu 
dragast að veita sm ábátaútveginum  og þeirri smáiðju, sem beinlínis s tendur i 
sam bandi við sjávarútveg, þessa stoð, sem hann á fulla kröfu til, ef jafnréttis 
er gætt milli a tvinnuveganna.

Þau skilyrði, er í frv. eru sett um  félagsskap lánþiggjenda, m yndu  
hvetja útvegsmenn þá, er hér um  ræðir, til sam vinnu  og félagsskapar, frekar 
en nú  á sér stað, og ve rður sízt vanþörf á því talin. Meiri hlutinn álitur, að 
þessi og ö n n u r  ákvæði frv., sem að því lúta, að m enn hafi sem glöggast yfir- 
lit yfir rekstrarkostnað og afkom u útgerðarinnar, séu nauðsynleg, bæði vegna 
útvegsmanna sjálfra og lánsstofnana þeirra, er þeir skipta við. Yfirleitt er nauð-



synlegl til tryggingar þeim  lánum , sem  hér um  ræ ðir, að lánssto fnan irnar hafi 
sem  bezt yfirlit yfir hag hvers félags á r  hvert, svo og, að fast sé gengið eftir 
greiðslu rekstrarlána í lok hvers reikningsárs. Þótt ákvæði trv . í þessu efni séu 
allströng, eru þau nauðsynleg og m unu  reynast lán takendum  haldkvæ m ust 
þegar til lengdar læ tur.

Eins og áður  er á minnzt, vill meiri h lutinn sam þykkja  frv. Þó þykir 
réttara að sam ræ m a ákvæði þess um  veð i óveiddum  afla við gildandi lög í 
því efni, og þykir því réttara  að breyta orðalagi siðasta m álsliðar 4. gr. frv. 
sam kvæ m t því«. *

Núverandi m inni hluti er þess fullviss, að þingið hljóti, ef ekki nú, þá 
í náinni framtíð, að veita bátaútveginum þann  stuðning, er felst i tillögum frv.

Hér er um svo mikla réttlætiskröfu að ræða, sam fara  knýjandi þörf 
þeirra, er lánanna eiga að njóta.

E n n frem u r  hefir núv. forsætisráðherra gefið skýlaust loforð um , að 
stjórn  hans m yndi beita sér fyrir þessu máli, reks tra r lánum  til smábátaútvegs- 
ins. Það loforð var gefið á þinginu 1929, þó af fram kvæ m dum  hafi ekki orð- 
ið ennþá.

Minni hl. getur fallizt á, að hásetar, sem ráðn ir  eru upp  á aflahlut, 
eigi aðgang að rekstrar lánum  með útvegsm önnum , og flytur breytingartillögu 
þar að lútandi.

Sam kvæ m t þvi, er að ofan segir, leggur m inni hl. til, að frv. verði sam- 
þykkt m eð eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. 1. málsgrein.

Á eftir o rð inu  »bátaútvegsm anna« kom i: og sjóm anna.
2. Við 4. gr. Siðasti málsliður g reinarinnar orðist þannig:

Heimilt er félagsmanni að setja félaginu að sjálfsvörzluveði afla af 
skipi sínu fyrir eitt útgerðartím abil i senn.

Alþingi, 17. ágúst 1931.

Jóhann  Þ. Jósefsson, Guðbr. Isberg.
frsm.


