
Ed. 317. Nefndarálit [5. mál]
um frv. til l. um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku handa stofnlánadeildum
Búnaðarbanka íslands, Byggingarsjóði og Ræktunarsjóði.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndinni er það ljóst, að til þess að Byggingarsjóður og Ræktunarsjóður geti
haldið áfram að fullnægja eðlilegri stofnlánaþörf landbúnaðarins, verður að útvega
þeim lánsfé eða auka stórlega framlög til þeirra, sem ekki eru tök á nú. Er nefndin
þvi sammála um að mæla með þeirri lántökuheimild, sem frv. gerir ráð fyrir. Hins
vegar hefur nefndin verið í vafa um, hvort fært væri að láta það ákvæði frv. hald-
ast, að sjóðirnir greiði fulla vexti af láninu, þar sem þeir taka sjálfir miklu lægri
vexti en líkur eru til, að lánið fáist með. Út af þessu hefur nefndin beðið um um-
sögn Búnaðarbankans, og er svar hans birt hér sem fylgiskjal. Nefndin tekur þó
ekki afstöðu til þessa atriðis nú, en leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 25. nóv. 1952.

Bernh. Stefánsson, Gísli Jónsson, Karl Kristjánsson.
form., frsm. funda skr.

Þorst. Þorsteinsson. Brynj. Bjarnason.

Fylgiskjal

BÚNAÐARBANKI íSLANDS
Reykjavík, 12. nóvember 1952.

Sem svar við bréfi háttvirtrar fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis, dags. 1.
þ. m., þar sem óskað er umsagnar um frumvarp það, er ríkisstjórnin flytur, varð-
andi 22 millj. kr. lántöku fyrir Byggingarsjóð og Ræktunarsjóð, skal tekið fram:

Telja verður mjög aðkallandi og nauðsynlegt, að sjóðum þessum sé útvegað fé
hið allra bráðasta og kostur er til útlána, svo að ekki þurfi að stöðvast vegna fjár-
skorts hinar allra brýnustu framkvæmdir landbúnaðarins. Um það veit að sjálf-
sögðu háttvirt fjárhagsnefnd mjög vel. Hvernig eða hvar og með hvaða kjörum fé
þetta verði fengið, er aftur annað mál. En um aðrar leiðir í því efni virðist tæp-
lega að ræða en þá, sem ríkisstjórnin fer fram á, að sé heimiluð í umræddu frv.

Um það, hvort fært þætti, að Byggingarsjóður og Ræktunarsjóður tækju lán
með hærri vöxtum en aftur yrði lánað út með, verður tæplega deilt, þar sem um
væri að ræða lán hjá ríkissjóði sjálfum og öllum ljós í upphafi sú staðreynd, að
ríkissjóður sæi um greiðslur á þeim halla, sem óhjákvæmilega hlyti að verða á
þeim rekstri. Enda er hér um að ræða, eins og allir vita, sjóði, sem eru að fullu og
öllu skilyrðislaus eign ríkisins, engu síður en ríkissjóðurinn sjálfur.

Upplýsingar þær, sem óskað er eftir í síðustu málsgrein bréfs yðar, verða gefnar
á sérstöku skjali.")

Virðingarfy llst,
Búnaðarbanki Íslands,

Hilmar Stefánsson.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík.


