
Ed. 767. Nefndarálit

um frv. til laga um Kreppulánasjóð.

Frá landbúnaðarnefnd.

Eitt örðugasta og mikilvægasta verkefni þings og þjóðar nú sem stendur 
er að ráða bætur á hinum niiklu erfiðleikum, sem landbúnaðurinn er í. Fyrir 
þinginu liggja ýtarlegar skýrslur um efnahagsástæður bændastéttarinnar. Er 
með skýrslum þessum lagður góður grundvöllur fvrir ráðstöfunum landbún- 
aðinum til viðreisnar, enda eru frv. miðað við þann fróðleik, er þær veita. Er 
með frv. fundin m jög beppileg leið til að lctta hinum mikla skuldaþunga af 
bændastéttinni, sem lagzt liefir á liana á síðasta áratug.

Þrátt fyrir þetta lítur nefndin svo á, að æskilegt sé að gera á frv. nokkrar 
breytingar. Fvrst og fremst virðast vextir af lánum, er Kreppulánasjóður veit- 
ir bændum, alls ekki mega bærri vera en 4%, þegar litið er til þess, hve mikl- 
ar skuldir hvíla á búum bænda og live erfiðlega liorfir um að láta þau bera 
sig. Eftir frv. mundu raunverulegir vextir verða allt að 4,7% eða meira, þar 
sem gert er ráð fyrir allt að 10% afföllum  af vaxtabréfunum.

I frv. eins og það var lagt fvrir þingið var gert ráð fvrir, að bréfin væru 
með nafnverði fullgildur gjaldeyrir til greiðslu eldri skulda, og með því móti 
urðu vextir aðeins 4%.

Mótmæli munu liafa komið fram frá Landsbankanum gegn þvi, að bréfin 
yrðu affallalaus, og því er vitanlega ekki að neita, að líkur eru til, að bank- 
inn bíði nokkurn halla af því að verða að taka bréfin affallalaus gegn 4% %  
vöxtuni, miðað við að lána fé sem því neniur með núv. útlánsvöxtum. Á hitt 
er þó að líta, að bankanum mun vera kleift að lækka samtímis nokkuð innláns- 
vöxtu af iunstæðum og útlánsvöxtu uiii leið, sem atvinnuvegirnir sárþarfnast; 
yrði þá tap bankans af bréfunum að sama skapi minna. Svo er og liitt, að 
Kreppulánasjóðurinn mun ekki að litlu leyti stuðla að því, að bankanum greið- 
ist útistandandi lán, svo og að útlánastarfsemi lians meðal bænda í framtíð- 
inni verði langtum trvggari fvrir batnandi afkomu þeirra.

Það virðist því ekki m jög viðurhhitamikið að fvrirskipa, að vaxtabréfin 
séu affallalaus, á þann liátt sem uppbafl. frv. gerði ráð fyrir.



Sú uppástunga hefir kom ið fram, að stjórn Kreppulánasjóðsins gæfi sjálf 
út skuldabréfin, í stað þess að ríkisstjórnin gerði það, og að til tryggingar þeim 
væru svo skuldabréfin frá lántakendum, stofnfé sjóðsins og ríkisábyrgð.

A þetta fyrirkomulag að trvggja enn betur, að árgjöldin frá lántakendum 
gangi beint til að inna af höndum þær greiðslur, sem á sjóðnum hvíla, svo að 
hann vei-ði ríkissjóðnum til sem minnstrar byrði umfram það, sem flýtur af 
stofnfjárframíaginu í upphafi.

Nefndin gerir ráð fyrir, að ýmsum bændum niuni að sjálfsögðu verða veitt 
lán úr sjóðnum, þrátt fvrir það, að þeir séu svo efnum búnir, að ekki sé ástæða 
til að krefjast afsláttar á skuldum þeirra, og kemur þá ekki til, að frv. til 
skuldaskila fvrir þá verði samið. Það virðist fulliiart gagnvart veðhöfum að 
veita sjóðsstjórninni skilyrðislausan rétt til að svipta þá að nokkru verulegu 
leyti þeirri trygging, er veðsetning veitir þeim (sbr. 15. gr.).

Þá vill nefndin taka beint fram i lögunum, að vextir, sem lántakendur 
greiða, skuli ekki vera hærri en 4%. Jafnframt leggur hún áherzlu á, að lán 
úr sjóðnum séu veitt til mismunandi langs tíma eftir ástæðum.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGUM.

1. I stað tveggja fyrstu gr. frv. koma þrjár nýjar greinar, svo liljóðandi:
a. (1. gr.) Á tímabilinu frá 1. júlí 1933 til 31. des. 1942 leggur ríkissjóður 

fram allt að 2,5 millj. kr. til sérstakrar lánsstofnunar, er nefnist Kreppu- 
lánasjóður. Skulu árlegar vaxtagreiðslur Búnaðarbanka íslands, þar með 
taldar vaxtagreiðslur Ræktunarsjóðs og veðdeildar bankans, ganga upp 
í ofannefnt framlag ríkissjóðs, sem er vaxtalaust stofnfé Kreppulánasjóðs.

b. (2. gr.) Til viðbótar ofangreindu stofnfé skal útvega Kreppulánasjóði 
starfsfé með útgáfu liandhafaskuldabréfa. Skulu þau gefin út af stjórn 
sjóðsins, og má fjárliæð þeirra nema allt að 9 millj. kr. Trygging fyrir 
skuldabréfunum skal vera:

1. Stofnfé sjóðsins.
2. Skuldabréf þau, er sjóðurinn fær frá lántakendum.
3. Ábyrgð ríkissjóðs.
Vextir af bréfunum skulu vera 4,5% á ári. Þau skulu gefin út í ein- 

um flokki, og skal innlevsa eigi minna en 1/40 hluta þeirra á ári liverju, 
í fyrsta sinn 1935. Fjármálaráðherra gefur fyrirmæli um sjóðinn, og skal 
þar nánar kveðið á um gerð bréfanna, fjárhæð þeirra, greiðslu vaxta, 
innlausn þeirra og annað, er þurfa þykir.

Færi svo, að reiðufé Kreppulánasjóðs reyndist eigi nægjanlegt til að 
greiða skuldbindingar bans, skal ríkissjóður leggja fram það, sein á vant- 
ar, og skulu þá þau framlög síðar endurgreiðast af eignum sjóðsins, ef 
þær lirökkva til.

c. (3. gr.) Skuldabréf Kreppulánasjóðs skulu með nafnverði vera gildur 
gjaldeyrir til greiðslu á skuldum eldri en frá 1. jan. 1933, að svo miklu



leyti sem þær eru ekki trvggðar með fasteignaveði eða handveði, svo sem 
nánar er fyrir mælt í lögum þessum. Sama gildir um greiðslu á vixlum, 
sem gefnir hafa verið út eftir 1. jan. 1933, ef skuldin upphaflega hefir 
verið stofnuð fyrir þann tíma.

2. Við 3. gr., sem verði 4. gr.
a. Síðari málsl. fyrri málsgr. falli hurt.
h. I stað „ríkisskuldabréfum“  í síðari málsgr. kom i: skuldabréfum Kreppu- 

lánasjóðs.
3. Við 9. gr., sem verði 10. gr.

Aftan við 1. málsl. bætist: ef hún telur að hann þurfi að fá eftirgjöf á 
skuldum.

4. Við 15. gr., sem verði 16. gr.
Aftan við 1. tölulið bætist: enda óski veðhafi ekki eftir kaupum á liinni 

veðsettu eign fvrir að minnsta kosti 15% hærra verð en matsverð.
5. Við 16. gr., sem verði 17. gr.

Annar málsl. orðist þannig: Hann má ekki selja eignir sínar umfram 
venjulega afurðasölu og ekki veðsetja þær, nema fyrir nauðsynleguin rekstr- 
arlánum, og yfirleitt ekk,i gera neinar þær ráðstafanir, er veruleg áhrif geti 
haft á efnahag hans.

6. Við 17. gr., er verði 18. gr.
a. I stað „skuldarinnköllun“  í síðasta málsl. komi: skuldainnköllun. 
h. I stað „réttaraðgerða“  í sama málsl. kom i: réttargerða.

7. Við 18. gr., er verði 19. gr.
í  stað síðari málsl. 1. málsgr. komi: Vextir af lánunum skulu vera 4 

af liundraði á ári. Lánstiminn skal fara eftir ákvörðun sjóðsstjórnar, þó 
aldrei lengri en 42 ár. Afborgunarskilmálum skal eftir því sem unnt er haga 
svo, að Kreppulánasjóður geti staðið straum af innlausn skuldabréfa sinna 
samkvæmt 2. gr.

8. Við 21. gr., sem verður 22. gr. 1 stað „1934“  kom i: 1935.
9. Við 22. gr. Greinin falli burt.

10. Við 23. Greinin orðist þannig:
Auk þeirra lána, er ræðir um hér að framan, er stjórn Kreppulánasjóðs, 

með samþykki ráðherra, lieimilt að veita hændum lán til greiðslu á um- 
sömdum afborgunum og vöxtum fasteignaveðslána í opinberum lánsstofn- 
unum, eftir þvi sem nánar kann að verða ákveðið i sérstökum lögum.

Alþingi, 22. maí 1933.

Páll Herniannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson,
form. fundaskr. frsm.


