
Nd. 623. Nefndarálit [191. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. nr. 66 31. maí 1947, um Ræktunarsjóð Íslands.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur athugað frumvarpið. Einn nefndarmanna, KGuðj, lýsti
sig andvígan málinu. GÞG kvaðst ekki viðbúinn að taka afstöðu til þess, meðan
ekki er séð, hvernig fer um afgreiðslu á frv. um hækkun vaxta af lánum frá
Byggingarsjóði verkamanna. .

Í frv. er lagt til, að vextir af lánum frá Ræktunarsjóði verði hækkaðir úr 2Y2%
í 4%, eða um 1% af hundraði. Sjóðurinn hefur veitt lán með 2%% vöxtum síðan
í nóvembermánuði 1947. Áður voru vextir af lánum úr sjóðnum 4%%.

Eins og vikið er að í athugasemdum, er fylgja frumvarpinu, hefur orðið mikil
hækkun á vöxtum, bæði innláns- og útlánsvöxtum, síðan 1947, þegar vextir af
Ræktunarsjóðslánunum voru ákveðnir 2Y2%. Þá voru vextir af sparifé í bönkunum
aðeins 2%, en hækkuðu í ársbyrjun 1948 upp í 3Y2%. Nú munu vextir af innstæð-
um í venjulegum sparisjóðsreikningum hjá bönkunum vera 5%, en 6% af inneign-
um, sem standa óhreyfðar í 6 mánuði, og enn hærri ef spariféð er bundið í 10 ár.
Og útlánsvextir bankanna hafa hækkað um 2% á þessu tímabili. Vegna þessarar
miklu hækkunar á bankavöxtum síðan 1947 er vel skiljanlegt, að ekki verði hjá
því komízt að hækka nokkuð vexti af lánum úr sjóðum Búnaðarbankans og vexti
af lánum frá Byggingarsjóði verkamanna, en frv. um það liggur nú einnig fyrir
Alþingi.

Þegar vaxtabreytingin var gerð árið 1947, starfaði Ræktunarsjóðurinn ein-
göngu með eigin fé, enda voru lánveitingar hans þá litlar í samanburði við það,
sem síðar varð. Í árslok 1946 átti sjóðurinn útistandandi í lánum um 1.6 millj. kr.
og í árslok 1947 um 3 millj. kr. En síðan hafa þær framkvæmdir, sem Ræktunar-
sjóðnum er ætlað veita lán til, þ. e. ræktun lands og peningshúsabyggingar í sveit-
um, aukizt gífurlega, einkum síðustu árin, og lánaþörfin vaxið að sama skapi.
Kom þá að því, að sjóðurinn þurfti að taka stór lán til þess að geta nokkurn
veginn sinnt ætlunarverki sínu, svo að um síðustu áramót voru skuldir sjóðsins
um 52 millj. kr., en útistandandi eign hans í lánum tæpar 74 milljónir. Og eftir--
spurn eftir lánum úr sjóðnum fer stöðugt vaxandi.

Vextir af þeim lánum, sem sjóðurinn hefur þurft að taka, eru langtum hærri
en útlánsvextir hans, svo að um mikinn vaxtahalla er að ræða. Til nánari skýr-
ingar skal hér greint frá útreikningum, sem gerðir hafa verið um greiðslur vaxta
og afborgana af tveimur lánum, sem tekin hafa verið hjá Alþjóðabankanum handa
Ræktunarsjóði og Byggingarsjóði, og um greiðslur vaxta og afborgana til sjóð-
anna. Lánin frá Alþjóðabankanum voru samtals rúmI. 38 millj. kr., vextir af þeim
4Y2% og 5% og lánstíminn 20 ár; helmingurinn lánaður úr Ræktunarsjóði með
2% % vöxtum til 25 ára, en hinn hlutinn úr Byggingarsjóði gegn 2% vöxtum til
42 ára. Til þess að endurgreiða Alþjóðabankanum lánin að fullu á umsömdum
tíma þurfa sjóðirnir að leggja fram um 26.1 millj. kr. umfram það, sem þeir fá
innborgað á sama tíma í vexti og afborganir af lánsfénu. En þá er óinnheimt
töluvert af lánunum, einkum Byggingarsjóðslánunum, sem veitt eru til 42 ára, eða
samtals um 16.5 millj. kr. vextir og afborganir. Verður þá niðurstaðan af við-
skiptunum sú, að af þessum 38 millj. kr. lántökum og lánveitingum verður halli
sjóðanna um 9.6 millj. kr.

Það liggur í augum uppi, að með slíku áframhaldi mundu eignir sjóðanna
eyðast í vaxtahalla á skömmum tíma, og afleiðingin af því hlyti að verða sú, að
lánveitingar þeirra til framkvæmda í sveitunum stöðvuðust.

Lánsfjárþörf sjóða Búnaðarbankans fer stöðugt vaxandi, og munu þeir nú
árlega þurfa að taka að láni yfir 30 millj. kr. til þess að geta fullnægt óskum



bænda um lán, miðað við þær reglur um lánveitingar, sem nú er fylgt. Reikna
má með því, að vextir af lánum, sem sjóðirnir taka nú, séu 6%-7%. Eins og bent
er á í athugasemdum við frumvarpið, er árlegur vaxtahalli Ræktunarsjóðs 40 þús.
kr. af hverri milljón, sem hann tekur að láni með 6%% vöxtum, en lánar út gegn
2%%. Og þó að vextirnir verði hækkaðir upp í 4%, eins og lagt er til í þessu
frumvarpi, verður vaxtamunurinn af hverri milljón 25 þús. kr. Verður þannig
mikill munur á vöxtum af lánum úr sjóðnum og algengum útlánsvöxtum, þó að
þessi breyting verði gerð.

Það skal tekið fram, að vaxtahækkunin nær að sjálfsögðu aðeins til þeirra
lána, sem veitt verða eftir að frumvarp þetta er orðið að lögum, en vextirnir hald-
ast óbreyttir af þeim lánum, sem sjóðurinn á útistandandi, þegar breytingin geng-
ur í gildi.

Ekki verður séð fyrir, hvort Ræktunarsjóðurinn muni framvegis geta veitt
landbúnaðinum það lánsfé, sem nauðsyn krefur, með þeim útlánakjörum, sem hér
er lagt til að lögfesta. En hitt er víst, að með óbreyttum útlánsvöxtum er það
útilokað.

Með skírskotun til þess, er að framan greinir, leggur undirritaður meiri hluti
nefndarinnar til, að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 20. apríl 1955.
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