
sþ. 459. Nefndarálit [47. mál]
um till. til þál. um, að ríkisbankarnir sjái landbúnaðinum fyrir nauðsynlegum
afurða- og rekstrarlánum.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Efni þessarar tillögu er að skora á ríkisstjórnina að beita sér fyrir þVÍ, að land-
búnaðurinn fái í ríkisbönkunum það lánsfé, sem honum er nauðsynlegt til þess að
geta rekið starfsemi sína á borð við aðra atvinnuvegi. En sérstaklega er í tillögunni
fram á það farið, að bankarnir kaupi afurðavíxla af sölufyrirtækjum bænda í stærri
stíl en gert hefur verið undanfarið og að með þessum afurðavíxlakaupum verði að því
stefnt, að bændur geti, um leið og þeir afhenda búsafurðir sínar, fengið greitt það
verð, sem þeim er ætlað í verðlagsgrundvellinum á hverjum tíma.

Talið er, bændur hér á landi séu tæplega sex þúsund talsins eða ekki fjarri þeirri
tölu. Þeir voru á árinu 1962, samkvæmt nýútkomnum skýrslum frá Hagstofu Ís-
lands, tekjulægsta atvinnustétt landsins. Verð á afurðum þeirra er nú ákveðið með
sérstökum kjaradómi og á að vera við það miðað, að þeir hafi meðalkaup til jafns
við meðalkaup verkamanna, iðnaðarmanna og sjómanna, en það meðalkaup er reikn-
að út á Hagstofunni samkvæmt úrtaki skattframtala. Ef rekstrarkostnaður búanna,
annar en kaup bóndans, er of lágt áætlaður í verðlagsgrundvelllnum, hlýtur það að
koma niður á kaupi bóndans, þannig að það verður þá þeim mun lægra en til var
ætlazt. Um það mál skal ekki nánar rætt hér, enda fjallar tillagan ekki um það,
heldur möguleika á því, að bændur fái greitt á viðunandi hátt það, sem þeim ber
samkvæmt verðlagsgrundvellinum.

Aðalbúgreinar hér á landi eru sauðfjárrækt og nautgriparækt. Rekstrarkostnað
þarf búið að greiða meira og minna allt árið, þar á meðal framfærslukostnað bónd-
ans og fjölskyldu hans, sem hann á að standa straum af með kaupi sínu. Afurðir
af sauðfé fær bóndinn tvisvar á ári, en þó mestmegnis aðeins einu sinni, en aðal-
afurðir af nautgripum (þ. e. mjólkina ) daglega. Um allar þessar vörur, nema þann
hluta mjólkurinnar, sem seldur er til neyzlu, á það við, að sala þeirra á markaði fer
fram smátt og smátt, og ekki er hægt að gera ráð fyrir, að sölunni sé að fullu lokið
fyrr en árið er liðið, eða jafnvel enn lengri tími, ef illa árar að þessu leyti.

Samkv. núgildandi verðlagsgrundvelli fyrir verðlagsárið 1963-64 er talsvert
meira en helmingur af þVÍ, sem bóndinn á að fá fyrir afurðir sínar, ætlað til
greiðslu á útlögðum peningum vegna fjármagnskostnaðar, vélakostnaðar. kjarn-
fóðurs, tilbúins áburðar, aðkeyptrar vinnu, flutningskostnaðar o. s. frv. Til greiðslu
á öllu þessu, svo og til þess að bóndinn geti fengið kaup sitt, verður hann að fá
afurðirnar greiddar. Sú greiðsla þyrfti, ef vel væri, að geta farið fram um leið og
bóndinn lætur afurðirnar af hendi eða sem næst þeim tíma. Það þykir nú á tímum
yfirleitt nauðsynlegt, að fólk fái kaup sitt greitt vikulega eða mánaðarlega. Bændur
þurfa þess með eins og aðrir, ef vel á að vera.

Sölufélög bænda hafa ekki fé til að borga út að fullu þær vörur, sem ekki er
búið að selja, nema þau geti fengið það að láni í peningastofnunum. Að því þarf
að vinna, að slík lán verði veitt eins og með þarf. Hér er ekki farið fram á það, að
allir hændur fái kaup sitt greitt vikulega eða mánaðarlega. Margir mundu ekki
fá það nema tvisvar á ári, þó að allar afurðir væru greiddar við afhendingu. Þar
sem svo stendur á (þ. e. í sauðfjárbúskanum), er nauðsynlegt, að eitthvað af af-
urðalánunum sé greitt fyrir fram, t. d. síðari hluta vetrar eða að vorinu út á nokkuð
af væntanlegum haustafurðum, eins og raunar hefur átt sér stað um nokkurt árabil,
en í of smáum stíl nú í seinni tíð.

Þessi hluti hefur verið kallaður rekstrarlán. Árið 1959 voru þau, samkv. upp-
lýsingum, sem minni hl. hefur aflað sér, 162 millj. kr. Þessum lánum er ætlað að
greiða fyrir framleiðendum sauðfjárafurða við kaup á kjarnfóðri, áburði, rekstrar-
vörum til véla o. fl. Þau hafa staðið óbreytt að krónutölu síðan 1959, en verðmæti
sauðfjárframleiðslunnar hefur á sama tíma meir en tvöfaldazt.

Nú er svo komið, að bændur eiga mjög erfitt með að fá fé til áburðarkaupa
á þessu vori. Rekstrarvörurnar vaxa bæði að magni og verðmæti með hverju ári, og
t. d. sýna áburðarpantanir bænda það nú, að verðmæti áburðarins muni að lík-
indum aukast um 30% á þessu ári. Þess vegna er nauðsynlegt að hækka rekstrar-
lánin verulega.

Búnaðarþing og stjórn Stéttarsambands bænda hafa farið fram á, að rekstrar-



lánin verði aukin í 320 millj. kr. á þessu ári til samræmis við aukið magn og verð-
mæti afurðanna.

Fyrir nokkrum árum var það venja, að Seðlabankinn veitti afurðalán að haust-
inu út á búsafurðir, % af verði þeirra. Nú lánar hann aðeins rúman helming verðs,
og engar reglur eru um viðbótarlán í viðskíptabönkum, eins og á sér stað í sam-
bandi við sjávarafurðir, og má þó ekki minna vera. Hér hefur því miðað aftur á bak
í seinni tíð, í stað þess að afurðalánin hefðu fremur þurft að aukast frá því, sem
áður var. Er hér um að ræða eina af þeim breytingum, sem gerðar voru á viðhorfi
hins opinbera til landbúnaðarins svo að segja samtímis og orðið hafa til þess að
veikja fjárhagsgrundvöll hans og bændastéttarinnar. (Tr þessu þarf að bæta og
halda síðan áfram í framfaraátt, þar sem fyrr var frá horfið.

Minni hl. mælir með því, að tillgr. verði samþykkt.

Alþingi, 11. apríl 1964.
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Einar Ágústsson.


