
sþ. 906. Nefndarálit n08. mál I
um till. til þál. um greiðslu rekstrar- og afurðalána til bænda.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin leitaði umsagnar um tillöguna hjá mörgum aðilum og verður hér á
eftir drepið á nokkur atriði úr þeim sem bárust.

Landsbanki Islands segir m. a.:
"Af þvi, sem hér hefur verið sagt, er ljóst, að í framkvæmd eru miklir ann-

markar á þeirri tilhögun, sem tillagan gerir ráð fyrir, og hafa þeir ekki verið kann-
aðir til hlítar."

I umsögn Búnaðarbanka Islands stendur:
"Það er því ekki sjáanleg leið til að framkvæma núverandi afurðalánakerfi. ef

greiða ætti lánin beint til bænda án milligöngu þeirra fyrirtækja, sem hafa afurð-
irnar í sinni vörslu og annast sölu þeirra."

Frá Búnaðarfélagi Íslands barst eftirfarandi ályktun Búnaðarþings:
"Búnaðarþing mælir gegn því, að tillaga til þingsályktunar um greiðslu rekstrar-

og afurðalána til bænda (l08. mál 99. löggjafarþings) verði samþykkt."
Frá Stéttarsambandi bænda barst eftirfarandi bókun stjórnarinnar:
"Stjórn Stéttarsambands bænda telur framkvæmd slíkrar lánabreytingar sem

hér um ræðir miklum vandkvæðum bundna og ekki líklegt flð hún verði bændum
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almennt til hagsbóta. Ekki hafa komið fram óskir frá samtökum bænda um slíka
breytingu og getur stjórnin ekki mælt með samþykkt tillögunnar."

Mjólkursamsalan bendir á að bændur og mjólkurbú fái ekki kerfisbundin
rekstrarlán. en segir síðan!

"Um afurðalánin gildir annað. Þar hafa mjólkurbúin fengið lán út á vinnslu-
vörubirgðir. Æskilegt væri að þau lán yrðu hækkuð í 90% heildsöluverðs varanna.
En útilokað er að breyta greiðslufyrirkomulagi þessara lána, því mjólkurbúin ein
geta veðsett birgðirnar."

Umsögn stjórnar Sláturfélags Suðurlands hljóðar þannig:
"Af þessu tilefni vill stjórn Sláturfélags Suðurlands taka fram, að hún telur

ekki þörf skipulagsbreytingar á fyrirkomulagi afurðagreiðslna frá Sláturfélaginu
til bænda. Í áratugi hefur sá háttur verið á hafður hjá Sláturfélagi Suðurlands, að
andvirði afurða er greitt til bænda með þeim hætti, að peningar eru lagðir inn á
bankareikninga á nöfnum framleiðendanna, sem þeir geta síðan að sjálfsögðu ráð-
stafað að vild. Það sem einkum hefur háð því, að þetta fyrirkomulag teljist fullnægja
þörfum búvöruframleiðenda innan Sláturfélagsins, er að lán út á afurðabirgðir
hafa verið allt of lág hlutfallslega miðað við verðmæti afurðanna. Af þeim sökum
hafa framleiðendurnir orðið að biða eftir fullnaðaruppgjörum of lengi eða þar til
að afurðirnar eru að fullu seldar, og getur þetta vegna eðlis framleiðslu sauðfjár-
afurða oft tekið á annað ár. því ber að leggja höfuðáherslu á hækkun afurðalánanna
hlutfallslega miðað við verðmæti, svo að framleiðendur geti fengið sem mestan
hluta afurðanna greiddan í bankareikninga sína, sem fyrst eftir afhendingu afurð-
anna til vinnslustöðvanna. Stjórn Sláturfélags Suðurlands telur, að það fyrirkomulag,
að bankar mundu greiða afnrðaandvirði beint til bænda, yrði mjög þungt i vöfum,
einkanlega þegar kæmi að endurgreiðslum lánanna frá framleiðendum til viðskipta-
bankanna.

Ef um væri að ræða, að bændur fengj II afurða- og rekstrarlánin beint til sín,
mundu greiðslur til þeirra frá afurðafélögunum ekki geta farið fram fyrr en jafn-
óðum eftir sölu, væntanlega þá mánaðarlega og aðeins að litlum hluta andvirðis
hvern mánuð, en hver bóndi yrði þá væntanlega einnig að endurgreiða bönkunum
hlutfallslegan hluta lána mánaðarlega eins og afurðafélögin gera nú."

Umsögn Sambands íslenskra samvinnufélaga er þannig:
"Vegna þess, að umræður um þessi mál undanfarið hafa verið mjög almenns

eðlis og stundum yfírborðskenndar, er nauðsynlegt, að menn fái rétta mynd af
afurða- og rekstrarlánum landbúnaðarins. Þess vegna verður þetta álit nokkru
lengra en ella.

Þingsályktunartillagan f'[allar raunverulega um tvö mál:
1. Annars vegar afurðalánin, sem veitt eru út á birgðir búvara og greiðast upp

eftir því sem vörurnar seljast, og
2. bins vegar svonefnd rekstrarlán út á sauðf'[árafurðlr, en líta má á þau sem

fyrirframgreiðslu upp í afurðir, sem til fa Ila i sláturtíð, en rekstrarlánin greiðast
upp með afurðalánunum.

Afurðalánin.

Reglur Seðlabankans miðast við það, að hann endurkaupi afurðalánavíxla frá
viðskiptabönkunum að hámarki 52% af heiIdsöluverði búvara og eru birgðir i mán-
aðarlok lagðar til grundvallar. Ofan it þessa upphæð lána viðskiptabankarnir 15.6%
af heildsöluverði, þannig að afurðalánin ern samtals um 67.6% af heildsöluverði.
Afurðalánin eru veitt sláturleyfishöfum og mjólkursamlögum út á birgðir og bera
þessir aðilar ábyrgð á því að skila bönkunum niðurgreiðslu á lánunum af sölu-
andvirði.

Hvað varðar Sambandskanpfélögin, þá hafa þau greitt afurðalánin beint til
bænda (og annarra innleggjenda) og í svo til öllum tilfellum hafa þau sjálf bætt
við bankalánin með því að greiða 75-85% nr innleggi í lok sláturtíðar og eftirstöðvar
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þegar afurðir eru seldar. Kaupfélögin hafa greitt þessar upphæðir inn á viðskipta-
reikninga innleggjenda, sem er hliðstætt því að fjárhæðirnar hefðu verið greiddar
inn á bankareikninga viðkomandi aðila. Kaupfélögin eru hluti af bankakerfinu, og
staðfestir Seðlabankinn þann skilning með því að gera innlánsdeildum skylt að
greiða í Seðlabankann bindingu af spariinnlánum. Ekki virðist ástæða til að gera
greinarmun á reikningsinnstæðu í Sambandskaupfélögunum, sem nú annast slátrun,
og innstæðu í viðskiptabanka.

Þingsályktunartillagan er þvi óþörf hvað varðar afurða lán Sambandskaup-
félaganna.

En það er annað atriði, er snertir afurðalánin, sem ástæða er til að leggja
áherslu á, og það er að taka undir ályktanir bændafundanna. að afurðalánin verði
hækkuð úr 67.6% í 90-100%. Það er þetta atriði, sem bændur leggja höfuðáherslu
á. Fyr-irkomulag greiðslunnar hefur ekki, svo vitað sé, verið ágreiningsatriði á
bændafundum.

Rekstrarlánin.

Kaupfélögin hafa lengst af, frá því fyrsta félagið var stofnað árið 1882, verið
aðalbankastofnanir bænda. Kaupfélögin hafa haft þá reglu í nær heila öld að gefa
bændum kost á að fá lán út á væntanlegt haustinnlegg. Rekstrarmál bænda hefðu
vart orðið leyst á annan veg. Kaupfélögin hafa einnig veitt bændum lán til upp-
byggingar og er ekki ofsagt, að félagsmenn kaupfélaganna hafi beitt félögunum
fyrir uppbyggingu í sveitunum, eftir því sem kostur var á í hverju félagi. Þessi
bankastarfsemi kaupfélaganna var félagsmönnunum ekki aðeins nauðsynleg heldur
einnig mjög hagstæð, samanborið við aðra möguleika.

A seinni áratugum hafa orðið miklar breytingar í landbúnaði hér á landi.
Vélar hafa leyst handafl af hólmi. Rekstrarvörur, svo sem áburður og kjarnfóður,
hafa orðið æ þýðingarmeiri þættir í landbúnaðinum og landbúnaðurinn í dag er
rekinn sem fjármagnsbúskapur. Það er ekki síst sauðfjárbúskapurinn, sem þarf
mikið rekstrarfé vegna þess m. a. hve langan tíma tekur að fá afurðir af húrekstr-
inum. Rétt er í þessu sambandi að bregða upp mynd, er skýrir þetta betur.

Bóndi, sem kaupir áburð á tún sitt nú í vor, heyjar túnið í sumar og gefur bú-
fénu heyið ásamt kjarnfóðri veturinn 1978-1979. Í maí 1979 fæðast lömbin fyrst,
en afurðir þeirra eiga að greiða allan rekstrarkostnaðinn við sauðfjárbúskapinn
og þá koma aftur áburðarkaup og heyöflun til næsta vetrar. Í sept';okt. 1979 er
dilkunum slátrað og verið er að selja afurðirnar til hausts 1980. Þannig líða nær
tvö ár frá því byrjað er að eyða verulegu fjármagni í rekstrarkostnað, sem er
margþættur, þar til afurðaverðið skilar sér endanlega. Hér verður líka að vekja
athygli á hinum mikla fjármagnskostnaði, en vextir hér í verðbólgunni eru bænd-
um mjög þungir í skauti og auka á misræmi framleiðslukostnaðar hér miðað við
samkeppnislöndin.

A árunum 1955-1956 byrjaði bankakerfið að veita sérstök rekstrarlán vegna
sauðfjárframleiðslu. Má segja, að með þessu hafi verið greitt fyrir því, að sam-
vinnufélögin og aðrir sláturleyfishafar gætu haldið áfram að veita bændum lán
út á haustinnlegg sitt.

Árið 1958 voru rekstrarlánin. sem Seðlabankinn veitti, 1)3.8% af hei1dsöluverði
sauðfjárafurða og voru lánin veitt á tímabilinu mars til ágúst. Þessi lán fóru svo
lækkandi næstu árin og árið 1977 voru þau 17.1)% af heildsöluverði (rniðað við
ágúst 1977). í þessu sambandi er þó rétt að geta þess, að til viðbótar hafa komið
lán lít á áburð frá Áburðarverksmiðjunni.

Þrátt fyrir það, að rekstrarlánin fóru hlutfallslega svo mjög lækkandi, reyndu
kaupfélögin að halda hinni áratugagömlu reglu, að veita bændum lán út á haust-
innlegg sitt. Þetta hefur þó orðið kaupfélögunum ofraun. Sveiflan i fiárhagsstöð-
unni frá mars til nóvember hefur verið meiri en félögin gætu ráðið við.

Til þess að útskýra þetta nánar er rétt að nefna dæmi: .
Á árinu 1976 (tölur fyrir 1977 liggja ekki enn fyrir) kom í ljós, að skuldir
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viðskiptamanna Sambandskaupfélaganna, að frátöldum innstæðum, hækka frá 1.
janúar til in. ágúst 1976 um 4.1 milljarð króna (4100 millj.), en lækka svo aftur
þegar haustafurðalánin koma til skila, og staðan er jákvæð um áramót. Til frá-
dráttar á þessari sveiflu koma svo rekstrarlánin til landbúnaðarins, sem veitt voru
frá Seðlabankanum, þar með lán til áburðarkaupa, á tímabilinu frá mars til ágúst,
1.1 milljarður. Sveiflan frá janúar til ágúst er þannig 3 milljarðar. Þessa upphæð
þurftu kaupfélögin að fjármagna. Að sjálfsögðu gátu félögin ekki axlað þessa
byrði án þess að fá til þess aðstoð. Sambandið hefur á undanförnum áratugum
komið inn í myndina og árið 1976 er talið, að af 3 milljörðum hafi lent á Sam-
bandinu 1.3 milljarðar. Mismunurinn 1.7 milljarðar lenti á félögunum sjálfum. Það
gefur auga leið, að auðvitað þurftu félögin og Sambandið að leita til bankanna til
þess að geta axlað þessa byrði. En þrátt fyrir nokkra fyrirgreiðslu þaðan varð
staðreyndin sú, að það varð félögunum og Sambandinu ofraun að veita hina miklu
lánafyrirgreiðslu til landbúnaðarins á s.l. ári eins og reyndar undangengin ár, og
óhagstæð lausafjárstaða hjá flestum félaganna og Sambandinu varð dragbítur á
reksturinn.

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir því, að það hefur komið í hlut
kaupfélaganna að leysa að stærstum hluta rekstrarlán landbúnaðarins vegna sauð-
Ijárbúskaparins.

Frá sjónarhóli samvinnuhreyfingarinnar yrði það mjög hagstætt ef bændum
yrði, með fyrirgreiðslu úr bankakerfinu, gert kleift að staðgreiða kostnaðinn við
búreksturinn. Slíkt mundi leysa stóran fjárhagsvanda samvinnufélaganna og losa
þau við þá klemmu, sem þau hafa lent í vegna rekstrarlána til bænda.

En þessi mál eru kannske ekki svo einföld í framkvæmd. Fyrsta spurningin
verður sú, hvort bankakerfið sé reiðubúið að taka að sér að leysa rekstrarlánin,
sem mundi þýða margföldun lánanna frá því sem nú er.

Yrði þá lágmarkið að vera það, að bændur ættu kost á rekstrarlánunum sem
svaraði 65% af heildsöluverði sauðfjárafurða og væru þau lán veitt á tímabilinu
mars til september, og afurðalánin yrðu þá einnig að hækka mjög verulega. Önnur
spurning er trygging til viðskiptabankanna. Þriðja spurningin er stóraukinn kostn-
aður fyrir bændur vegna breytts fyrirkomulags. Lánafyrirgreiðsla kaupfélaganna
til bænda hefur verið ódýr, að henni hefur verið tímasparnaður fyrir bændur, þeir
hafa verið, í flestum tilfellum, leystir undan því að sitja í biðstofum til lánsút-
vegunar og þeir hafa ekki þurft að greiða lántökukostnað. Fjórða spurningin hlýt-
ur þó að vega mest: Vilja bændur sjálfir gera á þessu breytingu, treysta á að
bankakerfið leysi rekstrarlánin. en kaupfélögin hætti að lána út á haustinnlegg?

Þessi lánamál landbúnaðarins eru afar þýðingarmikil og vandasöm viðfangs
og þurfa að athuga st í samhengi.

Sambandið telur, að breyta ætti tillögunni á þessa lund:
"Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að bændur eigi kost

á rekstrar-lánum, sem geri þeim kleift að staðgreiða reksturskostnað sinn. Jafn-
framt verði hlutast til um, að afurðalán út á birgðir verði hækkuð verulega og þar
með komið á móti óskum bænda. Tilhögun lánveitinganna verði ákveðin í samráði
við Stéttarsamband bænda."

Með tilliti til þessara umsagna leggur minni hluti nefndarinnar til, að hún verði
afgreidd með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem tillögu þessari er andmælt einróma af öllum þeim, sem þar eiga hlut

að máli og leitað hefur verið umsagna hjá, þá telur sameinað Alþingi ekki fært að
samþykkja hana og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 5. maí 1978.

J ón Helgason,
Iundaskr., frsm.

Jón Skaftason. Magnús T. Ólafsson.
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