
Ed. 499. Nefndarálit [170. mál]
um frv. til laga um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og bygging-
ar í sveitum.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Byggingarsjóður sveitabæja og Ræktunarsjóður íslands hafa gegnt mikilvægu
hlutverki, allt frá því að Framsóknarflokkurinn kom því til leiðar, að þeir voru
stofnaðir. Sjóðir þessir hafa um rúmlega 30 ára skeið veitt lán með hagkvæmum
kjörum til bygginga og ræktunar í sveitum.

Eftir 1950 jukust mikið útlán þessara sjóða vegna framkvæmda í sveitum. A
árunum 1955-1958 lánuðu sjóðir þessir árlega 40-50 millj. kr. samtals. A árun-
um 1950~1958 var sjóðum þeim, sem hér um ræðir, aflað fjár til lánveitinga -
til viðbótar eigin fé þeirra - eftir ýmsum leiðum. A þessu tímabili varð oft verulegur
greiðsJuafgangur hjá ríkissjóði, sem Alþingi ráðstafaði með sérstökum lögum. Af
því fé fengu þessir sjóðir 52 millj. kr. Ræktunarsjóði var tryggt allmikið fjármagn
árlega af fé mótvirðissjóðs. Enn fremur voru af hálfu ríkisins tekin erlend lán
til að endurlána Byggingarsjóði sveitabæja og Ræktunarsjóði Íslands.

Til þess að efla þessa sjóði var sumum þeirra lána, sem þeim höfðu verið
veitt af ríkisfé, breytt í óafturkræf framlög.

Við gengisbreytingar þær, sem gerðar hafa verið að undanförnu, hækkuðu svo
stórkostlega í íslenzkum krónum hin erlendu lán, sem hvíla á byggingarsjóði og
ræktunarsjóði, og árlegar greiðslur af þeim, að fjárhagsgrundvöllur sjóðanna
raskaðist.

Það er talinn tilgangurinn með flutningi þessa frv. að styrkja fjárhagsgrund-
völl Byggingarsjóðs sveitabæja og Ræktunarsjóðs Íslands. Samkvæmt frv. á að sam-
eina þá Í einn sjóð: Stofnlánadeild landbúnaðarins.

Þegar dæmt er um leiðir þær, sem fara á samkvæmt frv. að þessu marki,
verður að taka tillit til fjárhagsaðstöðu þjóðfélagsins og hafa til samanburðar það,
sem gert er á ýmsum sviðum.

Stjórnarflokkarnir guma af því um þessar mundir, að umráða fé bankanna hafi
aukizt að miklum mun að undanförnu og fari vaxandi, og að hagur ríkissjóðs sé
góður, þótt ríkisútgjöld hafi samkvæmt fjárlögum rúmlega tvöfaldazt að krónutölu
síðan 1958.

En samkvæmt frv. þessu á að afla Stofnlánadeild landbúnaðarins fjár m. a.
með sérstökum skatti á bændastétt landsins gegn jafnháu framlagi ríkissjóðs.
Skattur þessi mun nema um kr. 1700.00 árlega af afurðum bús, sem lagt er til
grundvallar við verðlagningu landbúnaðarafurða, og samsvarar 2% kauplækkun
hjá bónda á meðalbúi.

Þennan sérstaka skatt á að leggja á eina stétt, bændastéttina, á sama tíma og
gerð er gangskör að því með nýrri lagasetningu að lækka stórkostlega skatt af
hreinum gróða og eignum auðugustu félaganna í landinu.

Þessu hafa Búnaðarþing og stjórn Stéttarsambands bænda mótmælt eindregið
með umsögnum um frv. til nefndarinnar.

Enn fremur á samkvæmt frv. að innheimta í þessu skyni sérstakt álag á
útsöluverð landbúnaðarafurða.

A þessa skattlagningu getur minni hl. nefndarinnar ekki fallizt.
Byggingarsjóður ríkisins, sem veitir lán til íbúða í kaupstöðum og kauptúnum,

starfar ekki með eigin fé nema að litlu leyti, heldur þarf hann á miklu lánsfé að
halda til starfsemi sinnar og skortir fjármagn til að geta fullnægt eftirspurn eftir
lánum. Enn hafa stjórnarflokkarnir, sem nú standa að þessu frv., þó ekki leyft
sér a.ð leggja 2% launaskatt á launþega til fjáröflunar fyrir þann sjóð, enda
ósennilegt, að launastéttirnar tækju því vel í ofanálag á aðrar búsifjar, sem hin
svokallaða "viðreisn" hefur valdið almenningi. - En þetta á nú að bjóða bændum.

Réttmætt er, að ríkið taki á sig halla stofnlánasjóða landbúnaðarins vegna
gengisfellinganna, enda ber ríkissjóður ábyrgð á skuldbindingum þessara sjóða. Með
lögum nr. 4/1960, um efnahagsmál, var stofnaður reikningur á nafni ríkissjóðs í
Seðlabankanum og á þann reikning færður gengismunur, sem er hliðstæður
gengishalla sjóða þeirra, sem hér um ræðir. Sams konar ráðstöfun var gerð með
bráðabirgðalögum í sambandi við gengislækkun s. l. sumar.

Atvinnuvegir þjóðarinnar þurfa á miklu lánsfé að halda til að standa straum
af framkvæmdum og rekstrarkostnaði.



Landbúnaðurinn er einn af aðalatvinnuvegum þjóðarinnar og á rétt á að njóta
stuðnings af því fjármagni, sem til útlána er í þjóðfélaginu á hverjum Uma, og
með þeim kjörum, að ríkissjóður leggi fram nægilega háa fjárhæð árlega til að
greiða vaxtamun af því fé, sem þannig er fengið til stofnlána í landbúnaði.

Formælendur þessa frv. segja, að örðugt sé að afla stofnlánasjóðum landbúnað-
arins lánsfjár, vegna þess að fjárhagur þeirra sé ekki traustur. Slík fullyrðing
fær ekki staðizt, þegar þess er gætt, að ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbind-
ingum þeirra.

Ræktun landsins er landnámsstarf og til þjóðnytja, en skilar ekki skjótfengn-
um arði. Bóndinn, sem leggur orku sína og verðmæti í það að rækta landið og
reisa varanleg hús, nýtur ekki ávaxtanna af því sjálfur nema að nokkru leyti.
Hann er viss um þetta: að alheimta ei daglaun að kvöldum. En hann nýtur þess
að sjá gróður vaxa upp af verkum sínum og föðurlandið verða betra og byggi-
legra en ella fyrir eftirkomendur hans. Framlög ríkisins til þess að halda lágum
vöxtum af stofnlánum til landbúnaðarins með því að greiða vaxtamun er hlut-
deild þjóðfélagsins í hinu mikilvæga landnámsstarfi, sem unnið er vegna árvekni
og framtakssemi bændastéttarinnar .

Minni hl. nefndarinnar leggur til, að miklar breytingar verði gerðar á frv. og
það fært í þetta horf:

Að ríkið taki á sig að greiða þann halla, sem Byggingarsjóður sveitabæja og
Ræktunarsjóður Íslands hafa orðið fyrir vegna gengisfellinganna 1960 og 1961.

Að Stofnlánadeild veiti ekki lán framvegis með gengisákvæði.
Að felld verði niður úr frv. ákvæðin um sérstakan skatt á bændastéttina og

enn fremur ákvæðin um sérstakt álag á útsöluverð landbúnaðarafurða, en stuðn-
ingur ríkissjóðs við Stofnlánadeildina aukinn frá því, sem lagt er til i frv.

Að upphæð lána til íbúðarhúsa í sveitum megi nema allt að 75% af kostnaðar-
verði þeirra.

Að "viðreisnar"-vextirnir af stofnlánum til landbúnaðar verði lækkaðir, en
vextir af þeim lánum lögbundnir, 372% af lánum til íbúðarhúsa og 4% af öðrum
lánum Stofnlánadeildar.

Að aukið verði að miklum mun fé veðdeildar Búnaðarbankans frá því, sem
lagt er til í frv.

Að framlög til nýbýla og ræktunar á jörðum, sem hafa minna en 10 ha. tún,
verði hækkað vegna þeirrar verðhækkunar, sem leiðir af gengislækkuninni 1961.

Að stofnaður verði bústofnslánasjóður.
Minni hl. n. ber fram á sérstöku þingskjali breytingartillögur um þetta og

fleiri atriði.
Afstaða minni hl. til frv. fer eftir því, hvort brtt. þessar verða samþykktar

eða ekki.
Alþingi, 26. marz 1962.

Páll Þorsteinsson,
frsm.

Gunnar Guðbjartsson.

Fylgiskjal I.
Búnaðarþing 1962.

Umsögn um frumvarp til laga um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun
og byggingar í sveitum.

Ályktun:
1. Búnaðarþing telur réttmætt og gerir kröfu til, að ríkissjóður greiði þann halla,

sem deildir Búnaðarbankans, Byggingarsjóður sveitabæja og Ræktunarsjóður,
hafa orðið fyrir vegna gengisfellingar, hliðstætt því, sem gert var skv. 5. gr.
laga um efnahagsmál frá 19. febr. 1960 og skv. 1. gr. bráðabirgðalaga frá 3.
ágúst 1961.



Búnaðarþing gerir enn fremur kröfu til þess, að stofnlánadeildin þurfi ekki
að taka á sig gengisáhættu af erlendum lánum, sem tekin kunna að verða skv.
12. gr. frumvarpsins.

2. Búnaðarþing telur, að landbúnaðurinn eigi fullan rétt á, sem einn af aðal-
atvinnuvegum þjóðarinnar, að fá fjármagn til stofnlána landbúnaðarins af
sameiginlegu fjármagni þjóðarinnar. Gerir þingið kröfu til þess, að auk árlegra
fjárframlaga úr ríkissjóði fái stofnlánadeildin lán frá Seðlabankanum, hliðstætt
því, sem ákveðið er í lögum um Stofnlánadeild sjávarútvegsins frá 29. apríl 1946.

3. Búnaðarþing mótmælir eindregið þeirri sérstöku skattlagningu á bændastéttina
og gjaldi á útsöluverð landbúnaðarvara, sem kveðið er á um í 4. gr. frumvarps
um Stofnlánadeild landbúnaðarins o. fl., sem nú liggur fyrir Alþingi.

4. Búnaðarþing lýsir yfir því, að landbúnaðinum er það mjög nauðsynlegt, að
vextir af stofnlánum séu lágir, vegna þess að stofnfé til bygginga í sveitum og
ræktunar skilar arði seinna en stofnfé annarra atvinnuvega.

5. Búnaðurþing telur, að tryggja þurfi veðdeild Búnaðarbankans sérstakt fjár-
framlag, sbr. ályktun búnaðarþings 1961.

6. Verði framanskráð atriði tekin til greina, vill búnaðarþing mæla með sam-
þykkt frumvarps til laga um Stofnlánadeild landbúnaðarins o. fl. í megin-
atriðum.

7. Búnaðarþing gerir kröfu til þess, að landbúnaðurinn njóti jafnréttis við sjávar-
útveginn um lánveitingar vegna lausaskulda, og verði því ákvæðinu um vaxta-
kjör í frumvarpi til laga um lausaskuldir bænda breytt til samræmis við það,
sem gildir um sams konar lán til sjávarútvegsins.

8. Búnaðarþing leggur til, að rannsóknir þær, sem um ræðir í 71. gr. frum-
varps til laga um Stofnlánasjóð landbúnaðarins o. fl., verði kostaðar af ríkis-
sjóði. Árleg fjárveiting verði 350 þús. kr.

Fylgiskjal II.

STÉTTARSAMBAND BÆNDA
Reykjavík, 21. marz 1962.

Bréf yðar, dags. 15. þ. m., um frumvarp til laga um Stofnlánadeild landbúnaðar-
ins, var rætt á fundi stjórnar Stéttarsambands bænda í dag. Allir stjórnarmenn
voru viðstaddir. Á fundinum var eftirfarandi ályktun samþykkt með öllum at-
kvæðum:

"Stjórn Stéttarsambands bænda hefur tekið til athugunar frumvarp frá Alþingi
um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum.

Stjórn Stéttarsambandsins viðurkennir, að með frumvarpinu er reynt að bæta
aðstöðu byggingarsjóðs og ræktunarsjóðs frá því, sem nú er, en telur hins vegar,
að sú leið, sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu, að skattleggja bændur í þessu skyni,
sé nevðarúrræði, sbr. 2. málsgrein 4. gr., og að afla þurfi fjárins á annan hátt.

Þá telur stjórn Stéttarsambandsins, að ákvæði frumvarpsins um kaup Stofn-
lánadeildar á bankavaxtabréfum veðdeildar Búnaðarbankans sé ófullnægjandi fyrir
veðdeildina. sbr. 13. gr., og að nauðsyn beri til að sjá betur fyrir stofnfé til hennar.
Einnig þurfi að setja skýrari ákvæði um gengistöp. Að öðru leyti getur stjórn
Stéttarsambandsins fellt sig við frumvarpið í aðalatriðum."

Fleira var ekki samþykkt í málinu.

Virðingarfyllst,
f. h. Stéttarsambands bænda,

Sverrir Gíslason.
Sæm. Friðriksson.

Til landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis,
Reykjavík.


