
Nd. 137. Frumvarp til laga [83. mál]
um stofnun og rekstur Iðnaðarbanka Íslands h/f.

Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.

I. KAFLI
Um stofnun Iðnaðarbanka Íslands h/f.

1. gr.
Stofna skal hlutafélag, er heiti Iðnaðarbanki Íslands h/f. - Hlutverk félagsins

skal vera að starfrækja banka, er sérstaklega hafi að markmiði að styðja verk-
smiðjuiðnað og handiðn í landinu.

2. gr. .
Heimili og varnarþing félagsins skal vera í Reykjavík. Félagsstjórninni skal

þó vera heimilt að ákveða, að bankinn hafi umboðsskrifstofu og útibú utan Reykja-
víkur.

3. gr.
Hlutafé félagsins skal nema allt að 6 milljónum króna. Ríkissjóður skal leggja

fram allt að 2% milljón króna. Félag íslenzkra iðnrekenda og Landssamband
iðnaðarmanna skal safna og leggja til hvort um sig l1jz milljón kr. hlutafjár, en
% milljónar kr. skal aflað með hlutafjársöfnun innanlands samkvæmt opinberu
útboði, þegar stjórn hlutafélagsins ákveður að fengnu samþykki fjármálaráðherra.
Fé það, er ríkissjóður leggur fram samkvæmt grein þessari, er ríkisstjórninni heimilt
að taka að láni.

4. gr.
A hluthafafundi félagsins skulu engar takmarkanir vera á atkvæðisrétti að

því er hlutafé ríkissjóðs snertir.

II. KAFLI
Um stjórn hlutafélagsins.

5. gr.
Stjórn félagsins skal kosin með hlutfallskosningum á árlegum aðalfundi. Skal

hún skipuð 5 aðalmönnum og 5 mönnum til vara, er kosnir skulu á sama hátt.

6. gr.
Stjórnin ræður bankastjóra, ákveður laun hans og setur honum erindisbréf.

7. gr.
Á fyrsta aðalfundi félagsins skal setja því samþykktir. Þá skal og setja reglu-

gerð um starfsemi bankans. Samþykkth: félagsins og reglugerð bankans skulu liggja
undir samþykki iðanðarmálaráðherra. I samþykktum og reglugerð má setja nánari
ákvæði um félagið og um bankann, og skulu þar á meðal vera ákvæði um endur-
skoðun á reikningum bankans.

III. KAFLI
Starfshættir bankans.

8. gr.
Bankanum skal heimilt að taka við peningum sem irmlánl eða með sparisjóðs-

kjörum eða á hlaupareikning. að kaupa og selja víxla og ávísanir, að veita lán gegn
tryggingum og að annast öll önnur venjuleg bankastörf.



9. gr.
Bankinn skal eiga a. m. k, sem svarar 10% af innlánsfé með sparisjóðskjörum

í tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréf'um, verðbréfum Lands-
banka Íslands, Búnaðarbanka Íslands og öðrum jafntryggum verðbréfum. Verð-
bréfaeign þessa skal hækka upp í allt að 20%, ef fjármálaráðherra, að fengnum
tillögum fulltrúaráðs bankans, telur þess þörf.

10. gr.
Hlutafélagið skal njóta sömu sérréttinda og Landsbankanum eru veitt í 50., 52.

og 55.-58. grein laga nr. 10 15. apríl 1928.

IV. KAFLI
Um iðnlánasjóð.

11. gr.
Iðnaðarmálaráðherra gerir samning við Iðnaðarbanka Íslands h/f um það, að

bankinn taki að sér stjórn og starfrækslu Iðnlánasjóðs Íslands, þannig að sjóður-
inn verði sérstök deild í bankanum með aðskildum fjárhag og sérstakri bókfærslu,
og fari að öðru leyti um sjóðinn eftir þeim reglum, er um hann eru settar í lögum
þeim og reglugerðum, er um hann gilda.

12. gr.
Bankanum er heimilt að starfrækja fleiri deildir innan bankans, sem vinna að

því markmiði, sem um er rætt í 1. grein.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt samkvæmt beiðni bankanefndar iðnaðarsamtakanna,
og er bréf hennar prentað sem fylgiskjal á eftir greinargerðinni. Iðnaðarnefnd gat
ekki orðið sammála um flutning málsins. Meiri bl. (Gunnar Thoroddsen, Emil Jónsson
og Sigurður Guðnason) ákvað að flytja það. Minni hl. (Andrés Eyjólfsson og Skúli
Guðmundsson) taldi ekki tímabært að flytja það og vildi, að beðið yrði eftir áliti
þeirrar stjórnskipuðu milliþinganefndar í bankamálum, sem nú situr að störfum.

Frumvarp þetta var flutt á síðasta þingi, og fylgdi því þá svo hljóðandi greinar-
gerð:

Landssamband iðnaðarmanna og Félag íslenzkra iðnrekenda hafa farið þess á
leit við iðnaðarnefnd, að hún flytji frv. um stofnun og rekstur Iðnaðarbanka Ís-
lands h/f. Frv. er samið af fulltrúum þessara samtaka. Iðnþingið, sem háð var í
haust, fjallaði um málið og óskaði eindregið eftir lögfestingu frv.

Iðnaðarnefnd gat ekki orðið sammála um flutning málsins. Meiri hl. (Emil
Jónsson, Gunnar Thoroddsen og Sigurður Guðnason) telur rétt að verða við til-
mælum iðnaðarmanna og iðnrekenda og flytur frv. í þeirri mynd, sem það barst í
hendur iðnaðarnefndar. Einstakir nefndarmenn meiri hl. áskilja sér rétt til að flytja
og fylgja brtt. Minni hl. n. (Bjarni Ásgeirsson og Skúli Guðmundsson) vildi ekki
taka þátt í flutningi frv. og taldi eðlilegra, að fram væri borin þátill. um málið.

Frv. fylgdi svofelld greinargerð frá höfundum þess:
Reykjavík, 4. apríl 1949.

"Frumvarp þetta er þannig til orðið, að á s. I. sumri skrifaði iðnaðarmálaráð-
herra bréf til Landssambands iðnaðarmanna, með beiðni um, að sambandið semdi
frumvarp til laga um iðnaðarbanka. Sambandsstjórnin lagði mál þetta síðan fyrir
iðnþing Íslendinga, sem háð var í Reykjavík síðastliðið haust. Iðnþingið samþykkti
að bjóða Fél. ísl. iðnrekenda að tilnefna tvo fulltrúa, er ásamt tveimur fulltrúum
frá Landssambandi iðnaðarmanna skyldu semja frumvarp til laga um iðnaðarbanka.
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Fél. ísl. iðnrekenda varð vel við þessum tilmælum. Nefndin varð endanlega þannig
skipuð, að Sveinbjörn Jónsson byggingarmeistari og Þorsteinn Sigurðsson hús-
gagnasmíðameistari áttu sæti þar fyrir hönd Landssambands iðnaðarmanna, en H. J.
Hólmjárn efnafræðingur og Páll S. Pálsson lögfr. fyrir hönd F. Í. I.

Nefndin hefur haldið allmarga fundi og orðið sammála um frumvarp það, sem
liggur fyrir.

Nefndin telur rétt og skylt, áður en gerð er grein fyrir hverjum lið frumvarps-
ins, að drepa nokkrum orðum á lánsfjárþörf iðnaðarins.

Allt fram um síðustu aldamót var landbúnaðurinn langstærsti atvinnuvegur
landsmanna. Á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar hófst sjávarútvegurinn til
vegs og virðingar, sem vera bar. Þriðji aðalatvinnuvegur þjóðarinnar, iðnaðurinn,
er naumast til fyrr en eftir árið 1930, nema sem handverk. Verksmiðjuiðnaður
fer ekki að blómgast hér á landi fyrr en eftir þann tíma.

Árið 1940 er svo komið atvinnuskiptingu landsmanna, að 30.6% höfðu beint
lífsframfæri af landbúnaði, 21.3% af iðnaði og 15.9% af sjávarútvegi. Fullyrða má,
að síðan hefur þróunin gengið í þá átt, að þeim hefur fækkað hlutfallslega, sem
stunda landbúnaðarstörf, en iðnaðarmönnum og iðnverkafólki hefur fjölgað.

Allmikið misræmi hefur ríkt um lánsfjárafstöðu atvinnurekenda, eftir því hvaða
atvinnugrein þeir stunda.

Með stofnun Búnaðarbankans, sem nú hefur starfað í meira en tuttugu ár, var
bændum á margvíslegan hátt tryggður aðgangur til hagkvæmra lána til íbúðar- og
gripahúsabyggingar, til jarðræktar, til stofnunar nýbýla o. fl. o. fl.

Lög um stofnun Útvegsbanka Íslands h/f eru nú 19 ára gömul. Það er athyglis-
vert, að í fyrstu grein þeirra laga segir, að bankinn skuli sérstaklega styðja sjávar-
útveg, iðnað og verzlun landsmanna. Bankinn átti upphaflega að heita Sjávarútvegs-
banki Íslands. Einhverjir þingmenn voru óánægðir með þetta og vildu láta bankann
heita Verzlunar- og útvegsbanki Íslands.

Það kom hvergi fram í greinargerð þessa lagafrumvarps eða í umræðunum um
það á þingi, að bankanum skyldi ætlað það hlutverk að styðja iðnaðinn í landinu,
þó að þessi skrautfjöður stæði í frumvarpinu. Reyndin hefur líka orðið sú, að iðn-
aðurinn á engan aðgang að Útvegsbankanum fram yfir aðra banka. Þegar vel árar,
njóta iðnaðarmenn og iðnaðarfyrirtæki lánsviðskipta hjá öllum bönkum með venju-
legum láns- og vaxtakjörum, en þegar að þrengir og bankarnir draga úr útlána-
starfsemi, þá telja lánsstofnanirnar það vera fyrir utan sitt verksvið að greiða sér-
staklega úr lánsfjárþörf iðnaðarins, vegna þess að sérstakur iðnaðarbanki er ekki til.

Iðnaðarfyrirtækin vantar sérstaklega tryggingu fyrir því, að einhver viss láns-
fjárstofnun fullnægi lánsfjárþörf þeirra, þegar erfitt er að fá lán og þeim er mest
þörf á lánum til þess að reksturinn stöðvist ekki.

Á það skal bent, að iðnfyrirtækin þurfa á miklu handbæru fé að halda til þess
að þau geti keypt hráefni með nægilegum fyrirvara. Nægar efnisbirgðir verða ávallt
að vera fyrir hendi, svo að ekki komi til rekstrarstöðvunar af þeim sökum. Það getur
tekið nokkra mánuði að vinna úr aðkeyptum efnum, gera þau aftur að markaðs-
hæfri vöru og koma þeirri vöru til kaupenda. Á þann hátt liggur ávallt mikið fé
bundið í fyrirfram greiddum og óseldum vörum, sem veldur því, að iðnfyrirtækin
þurfa að hafa greiðan aðgang til rekstrarfjár.

Lagasetning síðari ára og viðskiptareglur bankanna um efniskaup hafa stórum
aukið rekstrarfjárþörf iðnfyrirtækja. Þriðji hluti efnis þarf að greiðast fyrirfram
við pöntun, en efnisvaran kemur til landsins mörgum mánuðum og jafnvel ári síðar,
og féð liggur bundið á meðan.

Háir tollar verða að greiðast við komu efnisvaranna, en þær eru marga mánuði
að komast í söluhæfa framleiðsluvöru. Vegna viðskiptahaftanna verður að haga inn-
kaupum þannig, að vörusendingar verði stærri og færri en verið hefur.

Þá er og vitað, að geysimikið fjármagn er bundið í verksmiðjum og iðnaðar-'
vélum á landi hér, svo að auðsætt er, að stofnlánaþörf iðnaðarins er mjög mikil.
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Samkvæmt skýrslu fjárhagsráðs um rannsókn á iðnaðinum í landinu er talið, að
fjármagn, bundið í framleiðslutækjum iðnaðarins, hafi 1. okt. 1947 eigi verið undir
300 milljónum króna, miðað við bókfært verð.

Svo er til ætI azt samkvæmt þessu frumvarpi, að iðnaðarmenn leggi sjálfir fram
verulegan hluta af stofnfé bankans. Framlag ríkissjóðs verður af þeim ástæðum all-
miklu minna en ella, og virðist ekki vera tilfinnanlegt, sé það t. d. borið saman við
árlegt framlag til Búnaðarbankans.

Að vísu hefur fyrirhugaður iðnaðarbanki ófullnægjandi fjármagni yfir að ráða,
þó að stofnfé sé að fullu greitt. En þó að svo sé, er enginn vafi á því, að bank-
inn mun veita iðnaðinum ómetanlegan stuðning.

Um frumvarpið sjálft er l?að að segja, að það er að nokkru leyti samið með hlið-
sjón af lögum Útvegsbanka Islands h/f, en er þeim þó á ýmsan hátt frábrugðið.
Frumvarpið er mjög stutt, með tilliti til þess, að hægt sé að ákveða einstök fyrir-
komulagsatriði í reglugerð bankans, en það auðveldar göngu frumvarpsins gegn-
um hreinsunareld Alþingis, að það sé ekki margort og flókið.

Frumvarpið nefnist frumvarp um Iðnaðarbanka Íslands h/f. Er nafnið Iðnaðar-
banki valið fremur en Iðnbanki. vegna þess að bankanum er ætlað að starfa fyrir
handiðn og verksmiðjuiðnað.

Um frumvarpið er þetta að segja:

Um 1. gr.
Heppilegra þótti að velja hlutafélagsform fyrir bankann, þar sem svo er til

ætl azt, að stofnfé sé lagt fram af mörgum aðilum, ríkissjóði, félagssamtökum og
einstaklingum. Bankanum er sérstaklega ætlað að styrkja iðnaðinn í landinu. Verður
að leggja áherzlu á, að þó að bankinn fari inn á þær brautir að annast almenn við-
skipti, þá verði starfsemi hans hagað í samræmi við þennan sérstaka tilgang.

Um 2. gr.
Ekki er líklegt, að til þess komi í bráð, að bankinn þurfi að setja upp útibú utan

Reykjavíkur, en þó getur svo farið, þegar honum vex fiskur um hrygg, og þess vegna
þykir rétt, að félagsstjórnin hafi þær leiðir opnar, án þess að breyta þurfi lögum
þessum.

Um 3. gr.
Ætlazt er til, að ríkissjóður leggi fram 2% milljón, landssamtök iðnaðarins 3

millj. og hálfrar millj. sé aflað með almennu útboði.
Framlag iðnaðarsamtakanna er skyldubundið. þannig að samtökin verða að

leggja fram tilskilið fé, en hins vegar er þetta ekki tímabundið, þannig að hægt er
að stofna bankann, þegar kominn er verulegur hluti af framlaginu. Framlag félags-
samtakanna er ekki bundið við það, að fé sé tekið einvörðungu úr sjóði þeirra, heldur
miklu fremur hugsað á þá lund, að samtökin safni fé þessu hjá áhugasömum iðn-
aðarmönnum. ÞÓ er þetta algerlega sett í sjálfsvald samtakanna.

Um 4. gr.
Vegna ákvæða hlutafélagalaganna um takmörkun á atkvæðisrétti í % atkvæða-

magns hjá hverjum hluthafa, þótti rétt að taka fram í lögum þessum, að atkvæði
ríkissjóðs skyldi eigi háð þeim takmörkunum.

Um 5. gr.
Nú mun starfa svonefnt bankaráð við hvern hinna þriggja banka, sem starf-

andi eru í Reykjavík. Þar sem hér er um hlutafélag að ræða, þykir eðlilegt, að fé-
lagsstjórnin sjálf annist stjórn bankans, að svo miklu leyti sem stjórn hans er ekki
í höndum bankastjóra. Sanngjarnt er, að þeim þremur aðilum, sem mest leggja fram,
ríkisstjórninni, F. í. I. og Landssambandi iðnaðarmanna, verði hverjum fyrir sig
tryggður fulltrúi í Iélagsstjórninni, en vegna fyrirmæla hlutafélagalaganna verður
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það ekki gert á annan veg en með sérstöku lagaákvæði, svo sem hér er lagt til.
Til þess að hlutur þessara þriggja aðila skerði ekki rétt annarra hluthafa til út-
nefningar tveggja stjórnarmanna, þá fer hver hluthafi með eitt atkvæði við kosn-
ingar, án tillits til hlutafjáreignar.

Um 6.-7. gr.
Þurfa ekki skýringar við.

Um 8. gr.
Hér er gert ráð fyrir almennum bankaviðskiptum, sem sjálfsagt er. Rétt þykir,

til trausts og tryggingar fyrir viðskiptamenn bankans, að ríkissjóður ábyrgist inn-
stæður. Það virðist ekki vera áliættsamt fyrir ríkissjóð, þegar þess er gætt, hve
framlagt hlutafé iðnaðarmanna sjálfra er mikið, en það yrði eigendum þess að sjálf-
sögðu tapað fé, áður en til þess kæmi, að ábyrgðin félli á ríkissjóð.

Um 9. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Um 10. gr.
Það er bæði til hagræðis fyrir bankann sjálfan og þá, sem við hann skipta, að

bankinn öðlist þau réttindi, sem Landsbankanum eru veitt í lögum nr. 10 1928, 50.
gr. (glötun viðtökuskírteinis), 51. gr. (ávöxtun á fé ófullráða manna og almanna-
stofnana. Geymslufé), 52. gr. (innistæður undanþegnar kyrrsetningu), 54. gr. (kaup-
laust veðbókarvottorð), 55. gr. (samningur um að ákvæði tilskipunar 18. febr. 1847,
10. gr., sé tekið upp í veðskuldabréf), 56. gr. (að bankinn missi ekki kröfu, sem
glatast fyrir óhapp), 57. gr. (uppboð á handveði), 58. gr. (undanþága skatta og
stimpilgjalds), 59. gr. (bann við sölu fasteigna á nauðungaruppboði, nema áður sé
rannsakað, hvort eignin sé veðsett bankanum).

Um ll. gr.
Ætlunin er, að Iðnlánasjóðurinn verði sérstök deild við bankann, með svipuðum

hætti og Fiskveiðasjóður við Útvegsbankann. Iðnlánasjóður hefur starfað um 9 ára
skeið, ófullnægjandi að vöxtum og getu, en hefur þó sýnt það, hve þörf iðnaðarins
fyrir lánsfé er mikil, því sjóðurinn hefur verið alls ófær um að lána stærri iðnaðar-
fyrirtækjum, en hins vegar hefur hann rétt ýmsum handverksmönnum og smærri
iðnaðarfyrirtækjum hjálparhönd til stofnlána.

Þörfin fyrir bankann er sérstaklega brýn, vegna þess að Iðnlánasjóður hefur
lítið reynzt aflögufær um rekstrarlán, en samkvæmt 3. gr. laga um Iðnlánasjóð, er
honum fyrst og fremst ætlað að annast stofnlán.

Vegna þess að sjóðurinn hefur fengið fast form sem lánsfjárstofnun, þá leggj-
um vér til, að hann haldi áfram að starfa, en sem sérstök deild innan bankans.

Um 12. gr.
Þarf ekki skýringar við."

Fylgiskjal.

FÉLAG ÍSLENZKRA IÐNREKENDA
Reykjavík, 12. okt. 1951.

Iðnaðarnefnd neðri deildar Alþingis.
Bankanefnd iðnaðarsamtakanna, sem skipuð er tveimur fulltrúum frá Lands-

sambandi iðnaðarmanna, Þorsteini Sigurðssyni og Sveini Guðmundssyni, og tveimur
fulltrúum frá Félagi ísl. iðnrekenda, H. J. Hólmjárn og Páli S. Pálssyni, leyfir sér
hér með að fara þess á leit við háttavirta iðnaðarnefnd, að hún beri fram á ný á yfir-
standandi Alþingi frumvarp það til laga um Iðnaðarbanka, er dagaði uppi á síðasta
Alþingi.

Er það ósk vor og von, að samkomulag geti náðst með öllum fulltrúum iðn-
aðarnefndar um endurflutning frumvarpsins, enda horfir málið betur við nú, þegar
fyrir liggur yfirlýsing ráðherra um, að fjárframlag ríkissjóðs til bankans verði
tryggt fyrir næstu áramót.

F. h. bankanefndar iðnaðarins,

Páll S. Pálsson.
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