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Efni: Umsögn um frumvarp ti! laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, með síðarl 
breytingum, þskj. 1474-826. mál.

Landsbankinn hefur um 40-45% markaðshlutdeild í útlánum til sjávarútvegsfyrirtækja og er þar af 
leiðandi einn stærsti einstaki hagsmunaaðili í sjávarútvegi á íslandi. Af þeirri ástæðu telur 
Landsbankinn nauðsynlegt að koma á framfæri athugasemdum sínum við fyrirliggjandi frumvarp um 
breytingar á lögum um stjórn fiskveiða.

Það er mat bankans að fyrirhugaðar breytingar á lögum um stjórn fiskveiða ieiði til minni hagkvæmni 
í sjávarútvegi og aukins tilkostnaðar við veiðar. Bankinn hefur ekki að fullu metið áhrif fyrirhugaðs 
frumvarps á þau lán sem bankinn hefur veitt ti! fyrirtækja í sjávarútvegi. Það mat sem bankinn hefur 
þó gert bendir eindregið til þess að tapsáhætta bankans vegn^ þessara iána muni aukast umtalsvert 
verði frumvarpið að lögum, með samsvarandi áhrifum á efnahag bankans.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir hækkun veiðigjalds um 70%. Landsbankinn telur að hækkun 
veiðigjaldsins muni að öllum líkindum einkum hafa neíkvæð áhrif á einyrkja og minni félög í 
sjávarútvegi á landsbyggðinni, sem eru skuldsett vegna fjárfestinga undanfarinna ára. Hækkun 
veiðigjaldsins mun án vafa hafa veruleg áhrif á getu þessara félaga til þess að standa við 
skuldbindingar sínar gagnvart Landsbankanum sem og öðrum fjármáiastofnunum.

Fjárfestingar í sjávarútvegi eru þess eðlis að þær kalla á fjármögnun til langs tíma. Lán Landsbankans 
til sjávarútvegsfyrirtækja eru ti! samræmis við það flest veitt í fimm til fimmtán ár. Það varðar því 
bankann miklu að sjávarútvegsfyrirtækjum séu búin varanleg rekstrarskilyrði, með skýrum 
lagaramma. Fyrirliggjandi frumvarp gengur í þveröfuga átt en þar er sjávarútvegsráðherra veitt 
verulegt svigrúm til þess að hafa pólitísk afskipti af stjórnun fiskveiða. Bankinn telur að svo víðtæk 
völd sjávarútvegsráðherra auki óvissu og hafi mjög neikvæð áhrif á stöðugleika í sjávarútvegi.

í Ijósi framangreindra athugasemda áréttar Landsbankinn mikilvægi þess að nákvæm úttekt á áhrifum 
frumvarpsins verði gerð áður en það verður að lögum. Ekki verður séð að lagt hafi verið heildstætt 
mat á þær afleiðingar sem frumvarpið kann að hafa á rekstrarskilyrði sjávarútvegsins, en breytingar 
af þessu tagi hafa afleidd áhrif á þær fjármá!astofnanir sem veitt hafa sjávarútvegsfyrirtækjum lán. 
Landsbankinn íýsir sig hér með reiðubúinn til þess að koma að vinnu við slíka úttekt.

Landsbankinn óskar jafnframt eftir því að bankanum verði gefinn kostur á því að veita umsögn um 
frumvarp sjávarútvegsráðherra til nýrra laga um stjórn fiskveiða (þskj. 1475-827. mál).
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