
Nd. 666. Nefndarálit [170. mál]
um frv. til laga um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám. ræktun og byggingar
f sveitum.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefur athugað frumvarpið. en ekki orðið á einu máli um afgreiðslu
þess. Meiri hluti nefndarinnar. þeir Benedikt Gröndal. Jón Pálmason og Jónas
Pétursson, leggur til. að frumvarpið verði samþykkt, eins og það liggur fyrir.
En minni hlutinn. þeir Ágúst Þorvaldsson og Karl Guðjónsson, vill breyta frum-
varpinu i verulegum atriðum. Munu þeir gefa út sérstakt álit og flytja breytingar-
tillögur.

Það leikur ekki á tveim tungum, að lánamál landbúnaðarins eru með stærstu
málum þessa atvinnuvegar og þjóðarinnar allrar. Vegna verðbólgu hafa skapazt
mikil vandamál hjá lánasjóðum landbúnaðarins. Þeir höfðu tekið mikið fé að
láni i erlendri mynt. Þegar skráning krónunnar var leiðrétt. sem gert var óbeint með
yfirfærslugjaldinu 1958 og beint með gengisskráningunni 1960. var svo komið, að
lánasjóðirnir voru á barmi gjaldþrots. En jafnframt óx mjög lánaþörf landbún-
aðarins i krónutölu vegna verðfalls peninganna. Það var því eitt af hinum stóru
viðfangsefnum núverandi ríkisstj. að leysa þessi lánavandræði og byggja að nýju
traustan grundvöll undir framtíðarlánsstofnun. Hefur verið unnið að þvi undan-
farið. Árangurinn er frumv. það. sem hér er rætt um og samþ. hefur verið i háttv.
efri deild.

Við athugun á þeim samþykktum, sem gerðar hafa verið á aðalfundum Stéttar-
sambands bænda frá 1955, hafa lánamálin verið tilefni fleiri og færri samþykkta
á öllum aðalfundum frá þeim tíma. 1955er samþ., "að Búnaðarbankanum verði séð
fyrir þvi fjármagni, sem með þarf, til þess að deildir hans, veðdeild, ræktunarsjóð-
ur og byggingarsjóður, geti fullnægt hlutverkum sinum." 1956 og 1957 eru ítrek-
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aðar samþykktir um veðdeild og lán til bústofns- og vélakaupa. 1958, eftir að
vinstri stjórnin hafði verið tvö ár við völd, var gerð svo hljóðandi samþykkt:

"Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1958 telur ekki rétt né æskilegt, að stöðvuð
sé sú fjárfesting, er bændur af knýjandi nauðsyn hafa með höndum, og skorar
því á ríkisvaldið að tryggja ræktunarsjóði fé til áframhaldandi lánastarfsemi, eftir
þvi sem heilbrigt getur talizt og verða mætti m. a. til að koma i veg fyrir, að byggi-
legar sveitir fari í eyði."

Það er eins og gæti nokkurs uggs í þessari samþykkt um, að vinstri stjórnin
hafa haft áform um að stöðva fjárfestingu hjá bændum.

A aðalfundunum 1959, 1960 og 1961 voru samþ. áskoranir um eflingu lána-
sjóðanna, að lánsfénu sé beint að byggingum, ræktun, vélakaupum og lánum til
bústofnskaupa frumbýlinga og létt verði af sjóðunum gengishallanum. Enn fremur
um lækkun vaxta og lengingu lánstíma af stofnlánunum og um eflingu veðdeildar.

Þessar samþykktir eru hér raktar til að sýna, að aðalfundur bændasamtakanna
hefur gert sér ljóst, a. m. k. allt frá 1955, að lánamálin voru hin þýðingarmestu
mál, að ávallt hefur skort á, að unnt væri að leysa lánsfjárþörfina til fulls og
einkum að þvi er snerti vissa þætti, - að bændum hefur verið og er ljós nauð-
synin á þvi að byggja upp, ef unnt væri í eitt skipti fyrir öll, lánsstofnun, sem
megnar að leysa þessar þarfir allar og byggir sig upp með sem öflugustum eigin
stofni, sem er algert frumskilyrði þess, að hún geti risið undir og mætt lána-
þörfinni.

En er þá líklegt, að stofnlánadeildin, sem mynduð verður samkv. þessu frum-
varpi, verði svo öflug sem nauðsyn krefur og ætlazt er til að geti i framtíðinni
leyst úr lánsfjárþörf landbúnaðarins? Þessu verður að svara játandi. Samkvæmt
yfirliti, sem birt er sem fylgiskjal I með frumv., er gert ráð fyrir, að höfuðstóll
deildarinnar verði árið 1975 orðinn rúmar 500 millj. kr. Þar er að visu reiknað með
þeim vöxtum, sem nú gilda, af lánum til bænda. Verði þessir vextir lægri, lækkar
einnig sá höfuðstóll. En hvort sem höfuðstóllinn yrði þá 400 eða 500 millj., er
mynduð þar öflug stofnun, sem vænta má að valdi sínu hlutverki. Úr þvi verður
að vísu reynslan að skera, en það er mat meiri hluta nefndarinnar, að hér sé tekið
á málinu af stórhug og því raunsæi, sem má ekki skorta. Hér er djarflega stefnt,
en þó forsjáini gætt.

En til þess að mynda slíkan höfuðstól þarf deildin að hafa tekjur. Samkv.
4. gr. frumv. eru þær þessar:
1. Fast árlegt framlag ríkissjóðs, 4 millj. kr.
2. 1% álag á söluvörur landbúnaðarins árlega.
3. Jafnt framlag ríkissjóðs á móti.
4. %% gjald á heildsöluverð landbúnaðarvara, seldra innanlands.
5. Vaxtatekjur.

Sá tekjustofn, sem mest er gagnrýndur, er 1% álagið á söluvörur landbúnað-
arins, það verki sem skattur á kaup bænda og þeir hafi ekki skyldur umfram aðra
i þjóðfélaginu að byggja slíka lánsstofnun upp. Þetta skal þvi athugað nánar.

A útfluttar sjávarafurðir er lagt gjald, mun hærra en hér er lagt til á fram-
leiðslu bænda, til að byggja upp stofnlánasjóði sjávarútvegsins. Fiskveiðasjóður
t. d. er að mestu leyti byggður upp af sliku útflutningsgjaldi. Útgerðarmenn og
sjómenn bera minna úr býtum vegna þessa gjalds. Gjald sjávarútvegsins til stofn-
lánasjóða hans er þvi nokkuð hliðstætt þessu 1% búvörugjaldi.

En vert er að athuga málið frá fleiri hliðum.
Stofnlánadeildin gefur aukinn kraft til að rækta og byggja landið. Bændurnir

i landinu leggja árlega fram í umbætur á jörðum sinum stórfé umfram það, er
þeir fá að láni í stofnlánasjóðum, og umfram þann stuðning, sem veittur er samkv.
jarðræktarlögum. Þetta framlag til framkvæmda á jörðum sínum taka þeir af þvi
kaupi, er þeir bera úr býtum við búskapinn. Nokkuð af þessu fé leggja þeir þjóð-
félaginu til, þeir leggja það inn á reikning framtíðarinnar. Flestum mun t. d. vera
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það ljóst, að við sölu á jörðum fá bændur ekki að fullu endurgreitt það fé, er
þeir hafa lagt í umbætur á jörðum sínum. Þetta eru staðreyndir, sem kunnar hafa
verið, allt frá því að tími umbótanna hófst í íslenzkum landbúnaði. Þetta hefur
þjóðfélagið líka viðurkennt - þetta framlag bændanna til þjóðfélagsins -- með
stuðningi þess opinbera, eins og t. d. gert er samkv. jarðræktarlögum.

En þá er rétt að spyrja: Er ósanngjarnt að beina nokkru af því fé, sem bændur
hafa sjálfir lagt í umbætur á jörðum sínum, - og lagt að nokkru leyti inn á
reikning þjóðfélagsins, - beina því eftir öðrum farvegi að sama marki? Láta
dálitinn hluta af því kaupi, sem bændur verja til umbóta á jörðum sínum, verka
sem segul í Stofnlánadeild landbúnaðarins og draga að henni fjármagn, sem er
það afl, sem drýgst verður til að gera öra þróun í umbótum í sveitum. Sá er að
vísu munur á, að bændur ráða sjálfir því framkvæmda fé, er þeir leggja i um-
bætur á eigin jörð. En það er að dómi þeirra manna, er um þetta mál hafa fjallað,
hagfelldara að verja litlum hluta af þessu umbótafé bændanna eftir þjóðfélags-
legum leiðum að sama marki, því marki að rækta og byggja landið, afla véla til .
búvöruframleiðslunnar og létta hlut frumbýlinganna. Verja litlum hluta, eins og
áður segir, til að mynda segul til höfuðstólsmyndunar í stofnlánasjóði. Þetta er
skynsamlegt að gera, og að því hafa verið leidd rök hér á undan, að í 1% búvöru-
gjaldinu felst raunverulega engin ný skattlagning á bændastéttina sem heild.

Enn fremur er rétt að benda á, að með 1% búvörugjaldinu er verið að jafna
ofur Utið aðstöðuna meðal bænda innbyrðis. Þeir, sem notið hafa lánanna mest til
framkvæmda á undanförnum árum, hafa yfirleitt mun stærri bú og meiri fram-
leiðslu. Þeir eru ofan við meðalbóndann í landinu, -- ofan við meðalbóndann i
sinu nágrenni. Þeir leggja því meira af mörkum í framtíðarstofninn í lánasjóðn-
um, sem þeir njóta fyrst og fremst, sem eftir eiga enn að vinna framkvæmdirnar
á eigin jörð eða hefja búskap. Þessi leið til að byggja upp stofnlánadeildina er
þvi leið samstarfs og samhjálpar, leið félagshyggjunnar, sem reynzt hefur farsæl
til framþróunar landbúnaðarins og þjóðfélag vort grundvallast nú svo mjög á.
Bændur munu skilja þetta, skilja sanngirni þess, að þeir, sem notið hafa lán-
anna mest undanfarið, - og verðbólguþróunin létt greiðslu þeirra, en á hinn bóg-
inn aukið á erfiðleika þeirra, sem skemmra eru komnir, - bændur skilja sann-
girni þess, að þeir leggi meira af mörkum til að bæta aðstöðu þeirra bænda,
er nú eiga starfið fram undan, til þess að taka þátt í að mynda öflugan lána-
sjóð landbúnaðarins, sem getur sinnt ekki aðeins þeim verkefnum, sem hægt
hefur verið að mæta hingað til, heldur einnig fleiri verkefnum, sem hefur ekki
verið fé til, en verið hefur og er knýjandi þörf fyrir, svo sem er með lán til
kaupa á vélum og tækjum alls konar til búrekstrarins. Þetta 1% gjald er að
vísu aðeins lítill hluti af því fé, sem stofnlánadeildin fær, en hefur miklu meira
gildi en því nemur, þar sem augljóst er, að vegna þess er unnt að draga meira
fé úr öðrum áttum - af sameiginlegu fé þjóðarinnar - sem tekjur til stofnlána-
deildarinnar .

Um það verður ekki deilt, að með þeirri uppbyggingu, sem stofnlánadeiIdinni
er ætluð skv. frumv., verður hún á tiltölulega fáum árum megnug þess að mæta
mestallri þeirri lánsfjárþörf, sem fyrir hendi verður. En í 6. gr. frumv. eru talin
upp þau mannvirki og framkvæmdir, sem veita má lán til. Flest þau atriði voru
að vísu í lögum áður, en fé hefur jafnan skort til, að þeim þörfum yrði mætt. En
þar til stofnlánadeildin er orðin nægilega öflug að eigin fé til útlána, verður nauð-
synlegt að taka lán. Liggur í augum uppi, hve ólík aðstaða er til lántöku fyrir
stofnun með svo traustan fjárhagsgrundvöll sem stofnlánadeildin hefur. Um vext-
ina er það að segja, að vitanlega er æskilegt, að unnt verði að lækka þá frá því,
sem nú er. En höfuðskilyrði fyrir hagkvæmum útlánsvöxtum er einmitt öflugur
eigin höfuðstóll, árlegar tekjur. Er einmitt séð fyrir þessu atriði svo vel sem kostur
er með tekjuöflun stofnlánadeildarinnar og einnig fyrir því, að unnt sé að hafa láns-
Uma lengri en ella. Með frumv. teljum við því séð fyrir hinni miklu lánsfjárþörf
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landbúnaðarins, svo vel sem kostur er, og að unnt verði fljótlega að hefja lán-
veitingar til vélakaupa og stuðnings við frumbýlinga, sem verið hefur m. a. eitt
aðalinntak þeirra samþykkta frá aðalfundum Stéttarsambands bænda, sem vitnað
var til hér að framan. Og gengishallanum er létt af sjóðunum. Samkv. 13. gr. frumv.
er heimilt að lána veðdeild allt að 10 millj. kr. árlega, ef fé er fyrir hendi. Veð-
deildin ætti að fá það hlutverk eitt að lána til jarðakaupa, þ. e. greiða fyrir eigna-
skiptum á jörðum. Á því er mjög mikil nauðsyn, því að erfiðleikar með eignaskipti
á jörðum eru eitt af stærstu vandamálunum í landbúnaði. Reynslan verður að skera úr
um það, hvort með þessu ákvæði verði það mál leyst. En augljóst er, að það er
mikill kostur að sameina þessi lánamál í einni stofnun. Það veitir fjárhagslegt
öryggi, betri aðstöðu til lánsútvegana, betri hagnýtingu lánsfjárins og hagkvæm-
ari rekstur.

Með frumv. þessu, ef að lögum verður, skapast þáttaskil í lánamálum land-
búnaðarins. Hér er til frambúðar sköpuð sterk stofnun, sem getur leyst allar láns-
fjárþarfir landbúnaðarins. En til þessa hefur mikið skort á. að það hafi verið hægt.

Við leggjum því eindregið til, að frumv. verði samþ. óbreytt.

Jón Pálmason,
form.

Alþingi, 7. apríl 1962.

Benedikt Gröndal,
funda skr.

Jónas Pétursson.
frsm.
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