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1. Afkoma sjóðsins fyrri hluta árs 2004, sjá reikninga

2. Lánveitingar janúar til júlí 2004, sjá meðf. fundargerc

3. Staða sérstaks afskriftasjóðs, sjá meðf. fundargerð.

4. Staða kúabænda, sjá meðf. fundargerð.
I

5. Lánveitingar og markaðsstaða í einstökum búgreinum. Umræða.

6. Markðsverð jarða er breytilegt eftir staðsetningu. A þetta að hafa áhrif við lánveitingar ?
Umræða.

7. Fyrirtæki og fjársterkir aðilar eru af því er virðist farnir að Qárfesta í vaxandi mæli í
bújörðum. Ef ekki er um búvöruframleiðslu að ræða er málið í sjálfu sér óviðkomandi
Lánasjóðnum. Ef um búvöruframleiðslu er að ræða, er grundvallarstefna sjóðsins að
form eignarhalds skipti ekki máli og raunar vandséð að önnur stefna samrýmist lögum.
Eigi að síður er umræðu þörf.

8. Almennt um stöðu sjóðsins:
A Hver er staðan i samkeppninni við aðrar f ármálastolfnanir þegar ekki er um að ræða

niðurgreidd lán ?
B Er liklegt að aðrar fjármálastofnanir fari a() koma inn í lánveitingar til jarðakaupa og

hugsanlega einnig framkvæmda á sumum hlutum landsins af meiri þunga en verið hefur ?
C Á að horfa til nýrra v iðfangsefna í lánveitingum ?

9. Ö n n u r atriði:
A Væntanlega geta lánveitingar í erlendum myntum hafist um næstu áramó
B Ávöxtunarkrafa á skuldabréfum Lánasjósins hefur verið og er hærri en á skuldabréfum

íbúðalánasjóðs. (Liklega hefur þessi munur heldur vaxið ?) Við höfum hreyft því að
komast í sameiginlegt útboð með íbúðalánasjóði en það hefur ekki gengið eftir. Líklega
er staðan sú að íbúðalánsjóður kærir sig ekki um félagsskapinn. Eftir því sem bankarnir
stækka, má ætla að þeir nái lánsfé á hagstæðari kjörum. Því er liklegt að vægi
rikisábyrgðarinnar sem tækis til að ná hagstæðustu vöxtum fari minnkandi. Allt setur þetta
Lánasjóðnum nokkuð þröngar skorður, séð til næstu ára.

C Önnur máI.


