
Nd. 664. Nefndarálit [170. mál]
um frv. til laga um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar
i sveitum.

Frá 1. minni hl. landbúnaðarnefndar.

Landbúnaðarnefnd hefur athugað frumvarpið, en samkomulag varð ekki um
afgreiðslu þess í nefndinni.

Meiri hlutinn, þeir Jón Pálmason, Jónas Pétursson og Ben. Gröndal, vill sam-
þykkja frumv. óbreytt, en undirritaður vill gera á því miklar breytingar.

Lánasjóðir landbúnaðarins, ræktunarsjóður og byggingarsjóður sveitabæja, eru
opinberar stofnanir, sem löggjafarvaldið setti á stofn og fékk þeim það hlutverk að
styðja ræktun og byggingar í sveitum með tiltölulega hagstæðum lánum. Löggjafar-
valdinu var það ljóst þegar í upphafi, að halli hlyti að verða á rekstri þessara stofn-
ana og að þann halla yrði að jafna öðru hverju með þeim ráðstöfunum, sem til-
tækilegastar væru á hverjum tíma.

Þetta hefur meðal annars verið framkvæmt á þann hátt, að sjóðirnir hafa fengið
lán af greiðsluafgangi, sem orðið hefur hjá ríkissjóði. Síðan hefur þessum lánum
verið breytt í óafturkræf framlög. Þannig hefur það verið viðurkennt í verki, að rík-
inu bæri skylda til að sjá þessum stofnunum fyrir fjármagni, svo að þær gætu gegnt
hlutverki sinu.

Framsóknarflokkurinn hefur alltaf talið sér skylt að veita liðsinni sitt til að
efla þessa sjóði, enda átti hann upptökin að stofnun þeirra. Flokkurinn hefur alltaf
litið á uppbyggingu landbúnaðarins sem einn hinn þýðingarmesta þátt í þjóðarbú-
skapnum, bæði frá menningarlegu og þjóðhagslegu sjónarmiði. Þess vegna hefur
hann alltaf beitt sér fyrir því, að fjárhagsgrundvöllur lánasjóða landbúnaðarins væri
þannig, að bændur landsins hefðu þeirra full not við framkvæmdir á jörðum sinum.

Það, sem orðið hefur sjóðum þessum að fótakefli, eru hinar tíðu og miklu
gengisfellingar, sem hafa hækkað skuldir sjóðanna við útlendar lánastofnanir stór-
kostlega í íslenzkum krónum. .

Með þessu frumvarpi er megintilgangurinn sá að vinna það upp aftur, sem
tapazt hefur við gengisfellingarnar, og efla sjóðina að nýju. Þessum tilgangi gerir
frumv. ráð fyrir að verði náð bæði með framlagi úr ríkissjóði og með skattlagn-
ingu á söluvörur bænda, sem gerir um kr. 1700.00á ári af söluvörum meðalbús,
eins og það er nú. Þá er einnig samkvæmt frumv. ákveðið að innheimta álag á
útsöluverð landbúnaðarafurða. Sjóðunum á að steypa saman í einn sjóð, sem á að
bera nafnið Stofnlánadeild landbúnaðarins.

Þessari skattlagningu á bændur hafa samtök þeirra, sem málið var sent til
umsagnar, er það var lagt fyrir efri deild, búnaðurþing og Stéttarsamband bænda,
mótmælt. Búnaðarþing taldi í umsögn sinni, "að landbúnaðurinn eigi fullan rétt á,
sem einn af aðalatvinnuvegum þjóðarinnar, að fá fjármagn til stofnlána land-
búnaðarins af sameiginlegu fjármagni þjóðarinnar. Gerir þingið kröfu til þess, að
auk árlegra fjárframlaga úr ríkissjóði fái stofnlánadeildin lán frá Seðlabankanum,
hliðstætt þvi, sem ákveðið er i lögum um Stofnlánadeild sjávarútvegsins frá 29.
april 1946."

Þetta álit búnaðarþings tekur minni hlutinn eindregið undir og gerir orð bún-
aðarþings um þetta að sinum.

Minni hlutinn telur, að ríkisvaldinu, sem ákvað hinar miklu gengisfellingar,
er urðu lánasjóðunum að svo miklum skaða, sé skylt að bæta þeim tapið á
annan hátt en þann, að þeim, sem sjóðunum er ætlað að styðja. sé með skattgjaldi
gert að taka tapið á sig.

Samkvæmt þeim upplýsingum, sem fjármálaráðherra hefur nýlega gefið í dag-
blaðinu Vísi um aukningu sparifjár, virðist ekki vera, eins og sakir standa, um
neinn lánsfjárskort að ræða í landinu. Það er ekki nema eðlilegt og sjálfsagt, að
lánastofnanir landbúnaðarins fái að njóta að nokkrum hluta þess fjármagns, sem
safnast fyrir hjá þjóðinni sem sparifé, eins og aðrir atvinnuvegir, og að bændur
fái að njóta hóflegra vaxtakjara með því móti, að ríkissjóður greiði vaxtamun,
sent verða kann af þVÍ fé, sem á þann hátt er fengið til stofnlánaílandbúnaðinum.

Hvað snertir þann halla, er stofnlánasjóðir landbúnaðarins hafa orðið fyrir
vegna aðgerða ríkisvaldsins í efnahagsmálum, þá er hin eina sanngjarna lausn á því
máli sú, að ríkið taki á sig þann halla, enda ber ríkissjóður ábyrgð á skuldbindingum
þessara sjóða.



Slik framlög ríkissjóðs eru nauðsynleg hlutdeild þjóðarinnar allrar í því
grundvallarstarfi bændastéttarinnar að byggja, nema og rækta landið, svo að þjóðin
megi hafa hér trygga framtíð fyrir sig og komandi kynslóðir.

Samkv. þessu frumv. á uppbygging hinnar nýju Stofnlánadeildar að vera
þannig, að i stað þess, að vextir voru 3-4%, þegar framsóknarmenn réðu þessum
málum, þá eiga þeir að vera 6-6%%, og í stað þess, að lánstími var þá 20--25 ár
á lánum til ræktunar og útihúsabygginga, þá á hann nú að vera 15 ár. A þeim 14
árum, sem áætlað er að það taki að byggja Stofnlánadeildina upp, er gert ráð fyrir,
að vaxtagreiðslur bændanna nemi 485 millj. kr. og 1% skatturinn á söluvörur þeirra
verði 133 millj. kr. Þannig er gert ráð fyrir, að frá bændum komi beint 618 millj. kr.

Vaxta- og lánskjör bænda nú á tímum má telja svipaðs eðlis og leiguliðakjör
fyrri Uma bænda, þegar kirkjan og fáir auðmenn áttu flestar jarðir og bændur
voru svo pindir með hárri landskuld og kúgildaleigu, að þeir áttu sér af þeim sök-
um aldrei viðreisnar von.

Til þess að hægt sé að búa nútímabúskap á jörðum, verða bændur að hafa
lánsfé. Afkoma þeirra getur því i meginatriðum farið eftir þvi, hvernig leigukjörin
eru, bæði hvað snertir vexti og lánstíma.

Minni hlutinn hefur kynnt sér, hvernig þróunin hefur verið í lánamálum
þessara sjóða og hvernig efnahagur þeirra var, þegar framsóknarmenn létu af yfir-
stjórn þeirra og núverandi ríkisstjórn tók við og gerði sínar víðtæku efnahags-
ráðstafanir, hina svokölluðu "viðreisn".

Fer hér á eftir yfirlit um þetta.
Byggingarsjóður. Árin 1934-1939, þegar Framsóknarflokkurinn og Alþýðufl.

fóru með stjórn, voru veitt 68 lán á ári að meðaltali og fé það, er sjóðurinn lánaði
á ári, til jafnaðar 270 þús. kr. Árin 1945-1946, þegar nýsköpunarstjórnin sat,
voru veitt 33 lán á ári að meðaltali og sjóðurinn lánaði 132 þús. kr. á ári. Arin
1947-1958 - en öll þau ár var yfirstjórn búnaðarsjóðanna i höndum framsóknar-
manna - voru veitt 170 lán á ári að meðaltali og lánað úr sjóðnum alls 101
millj. kr.

Höfuðstóll sjóðsins var í árslok 1946 6.7 millj. kr., en i árslok 1958 43.3 millj. kr.
Aukning á þessu tímabili 36.6millj. kr.

Rækiunarsjóður. Árin 1934-1939 voru veitt 127 lán að meðaltali á ári og
úr sjóðnum á ári hverju til jafnaðar 280 þús. kr. Árin 1944--1946 voru lánuð
10% lán á ári að meðaltali og upphæðin úr sjóðnum til jafnaðar 131 þús. kr. Árin
1947-1958 voru veitt 600 lán að meðaltali á ári og meðaltalsupphæðin úr sjóðnum
árlega 19.6 millj. kr. Höfuðstóll sjóðsins var i árslok 1946 4.4 millj. kr., en i árslok
1958 var hann 61.7 millj. kr. Aukningin var þannig 57.3 millj. kr.

Hrein eign þessara lánasjóða var því samanlögð í árslok 1958 105 millj. kr.
Eins og sjá má af framanrituðu yfirliti, jukust lánveitingar sjóðanna, meðan

framsóknarmenn fóru með þessi mál, úr 260 þús. kr. i 28 millj. kr. á ári, og eignir
jukust um 94 millj. kr. Enn fremur var með framlagi mótvirðissjóðs tryggt 26-30
millj. kr. framlag á ári til frambúðar.

Þessar tölulegu staðreyndir sanna það, að fjárhagur sjóðanna var góður i árs-
lok 1958, þegar núverandi stjórnarflokkar tóku við yfirstjórn þessara mála.

Síðan hefur gengið verið fellt tvisvar, og þar sem sjóðirnir höfðu i veltunni
allmikið útlent lánsfé, sem þeir, eins og sjálfsagt var, endurlánuðu bændum án
gengistryggingar, þá hafa þessar miklu gengisfellingar lagt fjárhag sjóðanna í rúst.
Hin útlendu lán hafa meira en tvöfaldazt í íslenzkum krónum, og þannig hafa étizt
upp eignir sjóðanna og meira til.

Ríkissjóður ber alla ábyrgð á skuldbindingum þessara sjóða, og er það skoðun
minni hlutans, að ríkinu beri siðferðileg og lagaleg skylda til að taka á sig að greiða
þann halla, sem þessir sjóðir hafa orðið fyrir vegna gengisfellinganna 1960 og
1961. Gerir minni hl. nefndarinnar tillögu um þetta á sérstöku þingskjali og að
frumvarpið verði að pðru leyti fært i þetta horf':



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 í frv.

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

Að "viðreisnar"-vextirnir af stofnlánum til landbúnaðar verði lækkaðir, en
vextir af þeim lánum lögbundnir, 3Y2% 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 hækkuð 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 breytingartillögur þessar verða

samþykktar eða ekki.

Alþingi, 7. apríl 1962.

Ágúst Þorvaldsson.


