
Nd. 5. Frumvarp til laga [5. mál]
um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku handa stofnlánadeildum Búnaðarbanka
Íslands, Byggingarsjóði og Ræktunarsjóði.

(Lagt fyrir Alþingi á 72. löggjafarþingi, 1952.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka að láni allt að 22 milljónum króna eða jafn-

virði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og endurlána fé þetta stofnlánadeildum
Búnaðarbankans: Byggingarsjóði og Ræktunarsjóði, með sömu kjörum og það er
tekið.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Ríkisstjórnin hefur haft forgöngu um að útvega til stofnlánadeilda Búnaðar-
bankans: Byggingarsjóðs og Ræktunarsjóðs, nokkurt fjármagn. Þannig voru Bún-
aðarbankanum lánaðar af gengishagnaði bankanna árið 1950 13.75 millj. og árið
1951 af greiðsluafgangi 15 millj. kr. Nú á þessu ári er tekið lán í Alþjóðabankanum,
sem gengur til þessara deilda Búnaðarbankans, og nemur það um 16 millj. kr. Með
þessari lánsfjáröflun, til viðbótar því fjármagni, sem sjóðirnir hafa annars staðar
frá, hefur verið unnt að lána út á byggingar og ræktun í sveitum eftir þeim reglum,
sem settar eru í lögum og reglugerðum um þær lánveitingar.

Ríkisstjórninni er ljóst, að mikill hnekkir mundi að því verða fyrir landbún-
aðinn og þjóðarbúskapinn yfirleitt, ef draga yrði stórlega saman þessar lánveit-
ingar til fjárfestingar í sveitum landsins. Er það ætlun ríkisstjórnarinnar að gera
allt, sem í hennar valdi stendur, til þess að svo þurfi ekki að verða, og er þá næsta
verkefnið að útvega lánsfé, sem nota mætti á næsta ári. Þykir ríkisstjórninni því
rétt að afla sér nú heimildar Alþingis til lántöku í þessu skyni, og er því þetta
frumvarp flutt.

Ekki er hægt að segja með vissu á þessu stigi málsins, hvar lánsfé geti orðið
aflað. Þykir ástæða til að álíta, að hægt muni verða að fá meira lánsfé hjá Alþjóða-
bankanum til landbúnaðarins en þegar er fengið, en hvort ný lán fást nógu
fljótt til þess að geta komið að fullu liði á næsta ári er ekki hægt að segja nú. Færi
svo, að nýtt lánsfé frá Alþjóðabankanum fengist ekki nógu snemma, þá yrði að leita
annarra úrræða, þótt við erfiðleika geti orðið að etja í því sambandi. Kynni svo að
fara að gera þyrfti sérstakar ráðstafanir, til að tryggja að lánsfé fengist. Verður
þessi hlið málsins athuguð nánar, meðan frumvarp þetta er til meðferðar á Alþingi,
og telji ríkisstjórnin nauðsyn að setja ný ákvæði í frumvarpið varðandi það atriði,
mun hún á síðara stigi flytja tillögu í þá átt.


