
Nd. 101. Frumvarp til laga [71. mál]
um ráðstöfun fjár úr mótvirðissjóði til atvinnu- og framleiðsluaukningar.

Flm.: Lúðvík Jósefsson, Ásmundur Sigurðsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilað að verja allt að 50 millj. kr. úr mótvirðissjóði tíl

lánveitinga til bæjar- og sveitarfélaga Í því skyni að bæta framleiðsluskilyrði þeirra.

2. gr.
Þá er ríkisstjórninni enn fremur heimilað að verja úr mótvirðissjóði allt að 30

millj. kr. til lánveitinga í landbúnaði, og renni sú upphæð til Búnaðarbanka íslands
og skiptist milli hinna þriggja aðaldeiIda bankans: byggingarsjóðs, ræktunarsjóðs
og veðdeildar - eftir tillögum bankastjórnar bankans og nýbýlastjórnar.

Lán úr mótvirðissjóði samkvæmt þessari grein skulu veitt til 20 ára með 4%
ársvöxtum.

3. gr.
Til þess að gera tillögur um ráðstöfun þess fjár, er um ræðir i 1. gr., kýs Al-

þingi 5 manna nefnd. Skal hún gera tillögur til atvinnumálaráðherra um lánveit-
ingar af fé þessu, en ráðherra ákveður síðan um lánveitingu.

4. gr.
Heimilt er að lána bæjar- og sveitarfélögum fé það, er um ræðir í 1. gr., til 20

ára með 4% ársvöxtum, enda samþykki nefnd sú, er um ræðir í 3. gr., ráðstöfun
fjárins og tryggingar þær, sem settar eru fyrir lánunum.

5. gr.
Lánum þessum skal fyrst og fremst varið til framkvæmda í kaupstöðum og

kauptúnum til aukinna atvinnuframkvæmda og framleíðsluaukningar, svo sem
byggingar eða endurbóta á frystihúsum og fiskimjölsverksmiðjum, bættrar aðstöðu
til afgreiðslu fiskiskipa og annarra framkvæmda, sem miða að bættri aðstöðu við
hagnýtingu sjávarafurða.

6. gr.
Heimilt er bæjar- eða sveitarfélögum að endurlána einstaklingum eða félögum

lán þessi, enda sé þá jafnframt örugglega frá því gengið, að lánin komi þannig að
fullu gagni til atvinnuaukningar á staðnum.

7. gr.
Ríkisstjórnin getur með reglugerð sett nánari ákvæði um allt, sem varðar fram-

kvæmd laga þessara.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
8. gr.

Greinargerð.

Nú í sumar eru liðin 5 ár síðan hin svokallaða Marshallaðstoð kom til fram-
kvæmda. Samkvæmt henni hefur Íslendingum verið úthlutað verulegum fjárhæðum.
Samkvæmt opinberum upplýsingum nam mótvirðissjóður, sem af þessu fé er mynd-
aður, 100 millj. kr. um síðustu áramót. Ena fremur hefur verið upplýst, að í hann
muni koma á þessu ári 156 millj. kr., svo að samtals er hér um að ræða 250--260
millj. kr. Þótt gert sé ráð fyrir, að leyfi fáist til að verja fé úr sjóðnum samkvæmt
þeim áætlunum, er þegar hafa verið gerðar. þ. e. 25 millj. til áburðarverksmiðju,
75 millj. til Sogs- og Laxárvirkjana og 50 millj. til að greiða skuldir ríkisins við



Landsbankann, þá ættu samt að verða á annað hundrað millj. kr. í sjóðnum um
næstu áramót. - Áður hefur allmiklu af Marshallfé verið varið til ýmissa fram-
kvæmda, t. d. til byggingar síldar- og fiskimjölsverksmiðja við Faxaflóa. Þá hefur
síldarbræðsluskipið Hæringur og verið keyptur fyrir það fé.

Nú verður því ekki neitað, að eins og ráðstöfun þessa fjár hefur verið fram að
þessu hefur skapazt nokkurt misræmi milli hinna ýmsu landshluta. Sá stóri hluti,
sem þegar hefur verið ráðstafað, hefur að mestu farið til framkvæmda í Reykjavík
og nágrenni hennar, og þótt skylt sé að viðurkenna, að þar sé í flestum tilfellum
um nauðsynlegar þjóðþrifaframkvæmdir að ræða, þá verður ekki hjá því komizt
að gera þá kröfu fyrir hönd annarra landshluta, bæði sveita og bæja, að þeir fái
einnig verulegan hluta þessa fjár til atvinnulegrar uppbyggingar og framleiðslu-
aukningar.

Nú er svo ástatt í atvinnumálum margra bæja og þorpa úti á landi, bæði á
Austur-, Norður- og Vesturlandi, að margir fjölskyldufeður eru komnir í vinnu við
byggingu hermannaskála á Keflavíkurflugvelli til að vinna þannig fyrir nauðsynjum
heimila sinna. Hlýtur hver maður að viðurkenna, að þótt menn lúti að slíkum úr-
ræðum, þegar nauðsyn ber að dyrum og ekki er í annað hús að venda, þá fer því fjarri,
að slíkt sé nokkur viðunandi lausn á atvinnuvandamálum viðkomandi staða. Ef þessu
heldur áfram, hlýtur það að valda enn auknum straumi fólks utan af landsbyggð-
inni til Reykjavíkur og nágrennis hennar. Ættu stjórnarvöld landsins sízt að stuðla
að þeirri þróun, svo mjög sem hún hefur fram að þessu verið talin þjóðarógæfa.
En til þess að ráða þá bót á þessum vandræðum, sem dugað geti til frambúðar,
þarf að byggja upp í þau skörð, sem enn þá eru ófyllt hvað atvinnulíf og fram-
leiðslugetu þessara staða áhrærir.

Um landbúnaðinn má segja svipað, nema þar mun lánsfjárþörfin vera enn þá
meira alhliða. Og til að undirstrika það, að báðir þessir aðilar, sveitabyggðirnar og
sjávarplássin úti um land, sem lítils eða einskis hafa notið af umræddu fjármagni
til þessa, eigi rétt á sínum hluta þess, leggjum við til, að sá réttur beggja sé tryggður
með samþykkt þessa lagafrumvarps og þannig stutt að því að tryggja fjárhagslega
uppbyggingu þessara tveggja höfuðatvinnuvega, sem öll afkoma fólks úti um lands-
byggðina byggist á.

ÞÓ að í greinargerð þessari sé sérstök áherzla lögð á lánveitingar til staða úti
á landi, ber á engan hátt að skilja það svo, að ekki sé sami réttur samkvæmt frv.
til lánveitinga til bæja og kauptúna í nágrenni Reykjavíkur, en rétt þykir að benda
á eðlilegan forgang þeirra staða til þessara lána, sem ekki hafa áður notið Mar-
shalllána.

Skal þá frekar bent á, hvaða úrræði eru tiltækilegust til hjálpar atvinnulífi þeirra
staða, sem fyrst og fremst kæmu til með að njóta lána samkvæmt 1. gr. þessa
frumvarps.

Úti fyrír Vestfjörðum veiðir Íslenzki togaraflotinn meiri hlutann af afla sínum.
Þorpin og kaup staðirnir þar, svo sem ísafjörður, Flateyri, Patreksfjörður o. fl.,
liggja sérlega vel við til að taka við afla togáranna og vinna úr honum tiltölulega
nýjum og góðum. Á Norðurlandi mætti nefna staði eins og Akureyri, Siglufjörð,
Ólafsvík. Húsavík o. fl., og á Austurlandi Fáskrúðsfjörð, Eskif jörð, Neskaupstað,
Seyðisfjörð o. fl. Enn fremur eru þeir staðir, sem enn vantar aðstöðu til að vinna
úr afla vélbátaflotans á viðkomandi stað og ættu því skilyrðislausan rétt til fjár-
hagslegrar fyrirgreiðslu eftir þessum leiðum, svo sem Hornafjörður, sem nú á þessu
ári hefur hafizt handa um byggingu fiskimjölsverksmiðju sem fyrsta áfanga í full-
kominni fiskvinnslustöð.

Það, sem þannig mun tiltækilegast að gera til viðreisnar atvinnulífi sjávarpláss-
anna á Vestur-, Norður- og Austurlandi, er að skipuleggja veiðar tosaranna með
tilliti til fullkominnar fiskvinnslu á þessum stöðum. Sé togarafloti landsins gerður
að verulegu leyti út til veiða fyrir frystihús, fiskimjölsverksmiðjur og fiskþurrk-
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unarhús, þá getur hann veitt gífurlega mikla atvinnu mikinn hluta ársins. Slík út-
gerð togáranna gæti verið hagkvæm og góð fyrir togarana sjálfa og þjóðhagslega
mjög dýrmæt, þar sem gjaldeyristekjur yrðu þannig meiri af afla skipanna. Væri
horfið að þessu ráði, mundu togararnir leggja upp til vinnslu allan afla sinn, jafnt
karfa, þorsk, ufsa, ýsu, steinbít og flatfisk. Allan aflann er hægt að frysta með
góðum árangri, og vinna má mjöl úr öllum úrgangi og umframveiði, ef afli er meiri
en afkastað verður til annarrar vinnslu.

En til þess að hægt sé með góðu móti að taka upp þannig rekstur togaranna
og frystihúsanna, er óhjákvæmilegt að gera ýmsar breytingar og umbætur á útgerð-
arstöðunum. Togararnir útheimta góða aðstöðu til fisklöndunar, afkastamikil frysti-
hús og verksmiðjur og ýmsa aðstöðu aðra. ef rekstur þeirra á að geta verið stöðugur
og hagstæður.

Það er skoðun okkar flutningsmanna, að veita eigi bæjar- og sveitarstjórnum
þeirra staða, sem hér liggja bezt við, hagstæð lán samkvæmt ákvæðum 1. gr. þessa
frv. í því skyni að gera aðstöðu sína sem bezta til þess að taka á móti miklum fisk-
afla og búa togurum og öðrum fiskiskipum góð skilyrði til fisklöndunar.

Lán þau, sem bæir og kauptún tækju samkv. frv. þessu, yrðu notuð misjafnlega
eftir núverandi aðstæðum á hverjum stað. Svo að nokkur dæmi séu tekin, má nefna:
Patreksfjörður er nú þegar allvel útbúinn í þessu efni, en vantar þó aðstöðu til
olíuafgreiðslu. - ísafjörður þyrfti að auka frystihúsaafköst sín og fá nýja eða end-
urbætta verksmiðju, ísframleiðslu og olíugeyma. - Siglufjörður þarf að fá aukin
frystiafköst og ísframleiðslu. - Akureyri þarf frystihús og ísframleiðslu. - Ólafs-
fjörður þarf ýmsar umbætur á frystingu og verksmiðju. - Húsavík þyrfti ísfram-
leiðslu og jafnvel olíugeyma og bætta löndunar aðstöðu. - Seyðisfjörður þarf aukin
frystihús, olíugeyma og ísíramleiðslu. - Neskaupstaður þarf stækkaða verksmiðju.
-Eskifjörður þarf aukin frystiafköst, ísframleiðslu og olíustöð. - Fáskrúðsfjörður
þarf bætta löndunaraðstöðu. - Hornafjörður þarf byggingu fullkomins fiskiðju-
vers til nýtingar á bátaafla. - Fleiri staðir en þessir koma hér til greina, þótt hér
séu ekki sérstaklega taldir upp.

Staðir á Suðvesturlandi eru margir allvel settir með aðstöðu til vinnslu og tog-
araafla, sömuleiðis Vestmannaeyjar, en að sjálfsögðu þyrfti þó að veita sumum
þeirra nokkur lán samkvæmt frumvarpi þessu.

Þótt hér sé gert ráð fyrir, að mestum hluta þessara lána til bæjar- og sveitar-
félaga yrði varið til undirbúnings undir að gera togurunum kleift að landa þar afla til
vinnslu, þá gerum við einnig ráð fyrir, að lánum þessum verði í sumum tilfellum
varið til framkvæmda í fiskiðnaði í þágu vélbáta.

Þar, sem svo stendur á, að ekki þykir hagstætt að auka atvinnu með aukinni
vinnslu sjávarafurða, gerum við ráð fyrir, að lánunum verði varið til annarra fram-
kvæmda, sem miða að atvinnuaukningu til frambúðar.

Skal þá vikið að landbúnaðinum nokkru nánar. Um þörfina á auknu lánsfé
honum til handa þarf ekki að fjölyrða. ÞÓ skal minnt á það, að samkvæmt áætlun
þeirri um fjárfestingarþörf landbúnaðarins, sem birt er í grein Bergs Sigurbjörns-
sonar í 1. hefti árbókar landbúnaðarins þ. á., er gert ráð fyrir, að ekki muni veita
af 53 millj. kr. árlega í næstu 10 ár í lánsfé til alhliða framkvæmda og uppbygg-
ingar, ef eðlileg þróun á að eiga sér stað. Hér er ekki rúm til að lýsa þeirri áætlun
nánar, en þörfin er augljós. Síðasta búnaðarþing, sem einnig hafði mál þetta til
athugunar, beindi þeirri áskorun til íslenzkra stjórnarvalda, að landbúnaðinum yrði
gert fært að verja til fjárfestingar 70-80 millj. hvort árið 1951 og 1952.1 samræmi
við það fórbúnaðarþing fram á, að varið yrði hvort árið 15 millj. kr. úr mótvirðis-
sjóði til fjárfestingar i landbúnaði. Hefur þó ekkert verið ákveðið í því máli síðan.

Með stofnun Búnaðarbankans var lánastarfsemi landbúnaðarins markaður grund-
völlur, er litlum breytingum tók fram að styrjöldinni. Þegar kom fram á styrjaldar-
árin, voru starfandi i bankanum, auk veðdeildar, byggingarsjóður, nýbýlasjóður
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og smábýladeild. Með þvi háa verðlagi á öllum hlutum, er varð afleiðing styrjaldar-
innar, var sýnt, að auka þyrfti mjög það fjármagn, er landbúnaðinum væri ætlað,
ef ekki ætti að koma stöðnun í þróun hans.

Með lögum um landnám, nýbyggðir og endurbyggingar i sveitum, er samþykkt
voru á Alþingi 1946, og lögum um Ræktunarsjóð frá 1947 var gerð veruleg breyting
á fyrirkomulagi þessarar starfsemi. Var þá stofnaður einn byggingarsjóður, og
skyldu hinir fyrrnefndu sjóðir renna inn í hann, en ríkissjóður leggja fram svo
mikið fé á móti, að stofnfé hans ·næmi 10 millj. kr., er lögin kæmu til framkvæmda
1. júlí 1947. Varð ríkissjóður að leggja fram milli 6 og 7 millj. kr. til að fullnægja
þessu ákvæði. En til þess að auka lánsféð enn til stórra muna var heimilað að gefa
út bankavaxtabréf, allt að þreföldum stofnsjóði á hverjum tíma. Auk þess skyldi
ríkissjóður leggja til Byggingarsjóðs 2.5 millj. kr. á ári næstu 10 ár, er varið skyldi
til að greiða vaxtamismun á innlánum og útlánum sjóðsins, en afgangurinn leggjast
við stofnsjóðinn. Þessi vaxtabréfaútgáfa hefur hins vegar aldrei orðið að veruleika
og ákvæðin um hana aðeins dauður lagabókstafur .

Nýju lögin um Ræktunarsjóð, er gildi tóku einu ári síðar, eru byggð á mjög
svipuðum grundvelli. Árlegt framlag úr ríkissjóði skyldi vera 0.5 millj., og heimild
var veitt til að gefa út vaxtabréf, sem ekki hefur verið notuð.

Það sýndi sig fljótt, er hvor tveggja lögin komu til framkvæmda, að ekki mátti
seinna vera að efla lánsfjárstofnanir landbúnaðarins, því að á tveim fyrstu árun-
um, sem sjóðirnir störfuðu, lánuðu þeir út um það bil jafnmikið fé og á öllum þeim
tíma, er þeir höfðu starfað áður. Hins vegar hlaut að koma að því, að stofnféð þryti,
ef ekki væri aflað fjár á annan hátt en með hinu lögákveðna ríkisframlagi.

Samkvæmt reikningum Búnaðarbankans nam skuldlaus eign Byggingarsjóðs í
árslok 195013784 000 kr., og skuldaði hann þá sparisjóðsdeild bankans 380 þús.
kr. Mun hafa verið svo að segja alger stöðvun nýrra byggingarlána á þessu ári,
en hins vegar reynt eftir ýtrustu möguleikum að veita framhaldslán þeim, er þegar
höfðu hafið byggingar.

Skuldlaus eign Ræktunarsjóðs nam um síðustu áramót 6880 þús. kr., og er hann
þurrausinn á sama hátt og Byggingarsjóður.

Um veðdeild bankans má sama segja, og er ekki síður bagalegt, að starfsemi
hennar sé lömuð, því að hennar hlutverk er einmitt að veita lán til ýmissa hluta,
sem ekki eru síður nauðsynlegir en ræktunarsjóðs- eða byggingarsjóðslán, en geta
þó ekki heyrt undir starfsemi þeirra sjóða. T. d. eru ýmsar byggingarframkvæmdir,
svo sem endurbætur eldri húsa, þannig vaxnar, að þær geta haft sama gildi sem
nýbyggingar, án þess að þær geti heyrt undir ákvæðin um Byggingarsjóð. Í öðru
lagi má segja, að alger skortur hafi orðið á því að tryggja lán til jarðakaupa. En
slíkt er einmitt eðlilegt hlutverk veðdeildarinnar. En til þess þarf hún stóraukið
fjármagn.

Við síðustu áramót nam skuldlaus eign veðdeildarinnar 1543 þús. kr. og skuld
hennar við sparisjóðsdeildina 440 þús. kr.

Nú hafa nýlega verið samþykkt á Alþingi lög um erlenda lántöku í þágu land-
búnaðarins, 15-20 millj. kr. En jafnframt er upplýst, að ekki muni þýða að vega
í þann knérunn aftur, a. m. k. næstu tvö ár. Samkvæmt því, sem að framan er sagt,
liggur ljóst fyrir, að þessi fyrirhugaða erlenda lántaka hrekkur skammt til að bæta
úr þeirri þörf, sem fyrir hendi er. Auk þess er það eðlileg nauðsyn að útvega þegar
innlent fé á móti hinu erlenda láni. Þeim gjaldeyri, er fæst við hina erlendu lán-
töku, ætti fyrst og fremst að verja til kaupa á innfluttum vörum til þeirra fram-
kvæmda, sem um ræðir og erlendan gjaldeyri þarf til. Verði gengið fram hjá þessu
höfuðatriði og núna látið sitja við þær 15-18 millj. kr., sem væntanlega fást í Al-
þjóðabankanum nú á næstunni, mun afleiðingin óhjákvæmilega verða sú, að annað
hvort verður að takmarka mjög lánveitingar til nauðsynlegustu framkvæmda úr
hófi fram þegar i stað eða sami lánsfjárskortur segir til sín þegar á miðju næsta ári.

Samkvæmt frumvarpi þessu er lagt til að verja 80 milljónum króna úr mót-
virðissjóði. Hér er um allmikið fé að ræða, en þess ber þá jafnframt að gæta, að
með þessu fé er ætlað að koma atvinnulífi mikils hluta landsbyggðarinnar á sæmi-
lega öruggan grundvöll.

Ört vaxandi atvinnuleysi og stöðvun atvinnulegra framkvæmda í byggðum lands-
ins boðar ískyggilega hættu fyrir þjóðarheildina og hlýtur að valda ríkinu miklum
árlegum útgjöldum, ef ekki er strax komið í veg fyrir, að atvinnuvegirnir lendi
i strand.
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