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Inngangur

Umrætt frumvarp ásamt athugasemdum og fylgiskjölum er nokkuð mikið að vöxtum. 
Jafnframt felur það í mörg efnisatriði sem ganga gegn þjóðarhag og því ástæða að gera 
athugasemdir við. Miðað við þetta, svo ekki sé nú minnst á systurfrumvarpið (657. mál um 
stjórn fiskveiða), er frestur sá sem gefinn er til umsagnar afar skammur. Því verður því ekki 
hjá því komist í þessari umsögn að stikla á stóru og freista þess að útskýra í tilölulega stuttu 
máli ýmislegt það sem sérlega varasamt virðist. Þar sem slík atriði eru mörg í þessu frumvarpi 
er þó ýmsu sleppt og má alls ekki líta svo á að það sem hér fer á eftir sé tæmandi listi yfir það 
sem aðfinnsluvert er.

Athugsemdir

Frumvarpið felur í sér mjög mikla hækkun á skattlagningu á sjávarútveg. Núverandi 
veiðigjald á að stórhækka og verða í tvennu lagi. Annars vegar er um að ræða fast gjald, 
svokallað almennt veiðigjald, sem ætlað er að standa undir heildarkostnaði ríkisins af 
fiskveiðistjórnarkerfinu og þjónustu við sjávarútveg. Hins vegar er sérstakt veiðigjald sem 
ráðast á af afkomu liðins (eða þáliðins) árs í bæði veiðum og vinnslu.

1. Hvers lags skattur er þetta?

Því er haldið fram í greinargerð (athugsemdum) og í fylgiskjali að með þessum gjöldum 
sé verið að skattleggja svokallaða auðlindarentu í sjávarútvegi. Það er hins vegar fjarri 
lagi. Bæði er að höfundar frumvarpsins (og fylgiskjals) virðast hafa afskaplega 
takmarkaðan skilning á því hvað auðlindarenta er og raunar renta yfirleitt og misstúlka 
þau fræði í grundvallaratriðum1 og hitt að skattur sá sem gerð er tillaga um er alls ekki til 
þess fallinn að leggjast á auðlindarentu sérstaklega. Skatturinn er í rauninni einfaldlega 
framleiðslugjald (eða veltuskattur).

2. Skattstiginn

Skatthlutfallið er annars 
vegar fast (almenna 
veiðigjaldið) og ræðst af 
kostnaði við stjórnun 
fiskveiða og hins vegar 
breytilegt (sértæka 
veiðigjaldið) sem ræðst 
af áætluðum reiknuðum 
hagnaði á grundvelli 
gagna fyrri ára (sennilega 
1 til 2 ár aftur í tímann). 
Þetta breytilega hlutfall
(sértæka veiðigjaldið) er
stighækkandi þannig að 
það er ekkert af fyrstu 30

1 Mikið efni er til um hagræna rentu og hin ýmsu rentuhugtök. Sjá t.d. Smith 1776, Ricardo 1821, Alchian 
1987, Johnson 1995, Arnason 2010 og Libecap og fél. 2011. Þetta grunnefni virðist ekki hafa verið athugað í 
vinnslu frumvarpsins. A.m.k. er ekki í það vísað.

Mynd 1
Skattstiginn í megindráttum

Metinn hagnaður á kg.
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tonnunum, hálftaf næstu 70 tonnunum og síðan fullt. Þessi hluti skattsins er því eins 
konar eftirágreiddur stighækkandi tekjuskattur. Skattinum í heild er síðan dreift á 
aflamark /fiskafla. Þess vegna virkar hann eins og framleiðslugjald eða veltuskattur. Sem 
fall af tekjum eru aðalatriði þessa skatts sem lýst er í Mynd 1.

Auðvelt er ganga úr skugga um að þetta veiðigjald getur hæglega verið hærra en 
hagnaður viðkomandi fyrirtækis. Það gerist t.d. ef hagnaður á kg. er minna en almenna 
veiðigjaldið, eða ef hagnaður núverandi árs er nægilega miklu lægri en hinn metni 
hagnaður sem byggist eins og fyrr greinir á gögnum fyrri ára. Rétt er að vekja sérstaka 
athygli á því að samkvæmt frumvarpinu er hinn fasti skattur ætíð til staðar og 
skattainneign myndast ekki þótt tap sé á einstökum árum. Því getur hæglega farið svo 
tekjur eftir skatt verði neikvæðar að jafnaði yfir talsvert árabil. Líkurnar á þessu eru þeim 
mun meiri sem skattahlutfallið er hærra og breytileiki hagnaðar fyrir skatt meiri.

3. Skatthlutfallið

Skatthlutfallið samkvæmt frumvarpinu er mjög hátt. Sértæka gjaldið er 70% af metnum 
hagnaði. Að viðbættu tekjuskatthlutfalli yrði breytilega skatthlutfallið 76% (0.7+0.2-(l-
0.7) af hagnaði. Erfitt er að finna nokkra skattlagningu á fyrirtæki á vesturlöndum, hvort 
sem þau eru í auðlindavinnslu eða ekki, sem búa við skattheimtu sem er í na'munda við 
þetta hlutfall af hagnaði.

Þjóhagsleg áhrif skattsins

Þetta veiðigjald veikir sjávarútveginn stórlega. Það mun lækka framlag hans til 
landsframleiðslunnar og leiða til minni hagvaxtar. Því mun það einnig lækka skatttekjur hins 
opinbera er fram í sækir.

1. Veiðigjaldið veikir íslenskan sjávarútveg í harðri og harðnandi samkeppni á
alþjóðlegum fiskmörkuðum (þar sem hraðvaxandi fiskeldi þrýstir nú verði á mörgum 
fiskafurðum niður) sem og í samkeppninni um aðgang að fiskistofnum í heimshöfunum.

Sjávarútvegur annarra landa greiðir nánast undantekningarlaust ekki sérstaka skatta 
umfram venjulega tekjuskatta.2 Fremur nýtur hann verulegra fjárhagsstyrkja sem 
samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum eru taldir nema frá 5-20% af aflaverðmæti (World 
Bank og FAO 2009, Sumaila og fél. 2010). Fyrirhugaður skattur þýðir því að 
samkeppnisstaða íslensks sjávarútvegs við hinn erlenda sjávarútveg, sem í mjög miklum 
mæli býr nú þegar við a.m.k. jafngott og í mörgum tilfellum við betra kerfi 
fiskveiðistjórnunar en hér á landi, versnar stórlega. Það mun óhjákvæmilega leiða til 
þess að íslenskur sjávarútvegur dregst aftur úr hinum erlenda. Okkar fyrirtæki munu 
smám saman hrekjast út af bestu mörkuðunum, þar sem þau muni ekki geta sigrað í 
verðsamkeppni eða annari markaðsbaráttu sem upp kemur þegar hin erlendu fyrirtæki 
reyna að komast inn á þessa markaði. Vegna samkeppnisyfirburða frá fyrri árum nýtur 
íslenskur sjávarútvegur nú mun hærra verðs á mikilvægum mörkuðum en

2 Rétt er hins vegar að geta þess að nokkuð algengt er í fiskveiðum sem búa við aflamarkskerfi að fyrirtækin 
greiði gjald til stjórnunar um umsjónar fiskveiðanna. Þetta gjald er yfirleitt sjaldan yfir 1 -2% af aflaverðmæti 
og dugar yfirleitt ekki nema fyrir litlum hluta stjórnunarkostnaðar.
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samkeppnisaðilarnir. Þetta á ríkan þátt í þeirri framleiðni- og hagnaðaraukningu sem 
náðst hefur í sjávarútveginum undanfarna áratugi. Með þessu veiðigjaldi myndi þetta 
forskot hverfa á tiltölulega fáum árum. Það getur hæglega þýtt verðlækkun á 
útflutningsafurðunum upp á 10-20% (jafnvel meira). Þetta er þá lækkun í 
útflutningsverðmæti upp á 15-40 milljarða króna árlega.

2. Veiðigjaldið brenglar samkeppnisstöðu sjávarútvegs við aðra atvinnuvegi innanlands, 
sem ekki þurfa að greiða sama skatt. Þeirra á meðal eru atvinnuvegir sem nota 
náttúruauðlindir þjóðarinnar í mjög ríkum mæli eins og til dæmis orkuiðnaður og 
stóriðja, ferðamannaiðnaður og landbúnaður, sem raunar njóta allir opinberrar 
fyrirgreiðslu og styrkja. Þó er það ekki aðalatriðið. Aðalatriðið er að með hinum 
sérstaka skatti, þ.e. veiðigjaldinu, verður arðsemi þess fyrir fyrirtækin að fjárfesta, 
rannsaka, leita að nýjum tækifærum o.s.frv. í sjávarútvegi minni (í þessu tilfelli miklu 
minni) en þjóðhagsleg hagkvæmni slíkrar starfsemi er. Vegna hins sérstaka skatts á 
sjávarútveg verður arðsemi þessarar starfsemi fyrir fyrirtæki í öðrum atvinnuvegum að 
sama skapi tiltölulega hærri. Afleiðin er verulega brenglað efnahagslegt framtak þar sem 
fé og mannauður flytst frá sjávarútvegi til annara atvinnuvega í andstöðu við þjóðarhag. 
Af þessu leiðir (i) þjóðhagslegt tjón sem með tímanum getur orðið mjög verulegt og 
auðvitað (ii) mjög mikil byggðaröskun er fram í sækir.

Í þessu samhengi er e.t.v. ástæða til að minna á að það var einmitt skattaleg brenglun af 
mjög hliðstæðu tagi, þar sem skilaverð fiskjar til útvegsins var lækkað til að halda uppi 
skilaverði til landbúnaðar, sem læsti sjávarútveginn í efnahagslega stöðnun og þjóðina í 
fátæktargildru í meira en tvær aldir á tímabili hinnar dönsku einokunarverslunar.

3. Veiðigjaldið mun minnka fjárfestingar í fjármunum, mannauði, rannsóknum, nýsköpun, 
markaðsöflun, markaðsþróun o.s.frv. Ástæðan er mjög einföld. Vegna veiðigjaldsins 
verður væntanleg arðsemi slíkra fjárfestinga einfaldlega miklu minni en áður. Þá má 
ekki gleyma því að allar fjárfestingar eru áhættusamar. Með álagningu veiðigjaldsins 
verður hættan á því að þær misfarist mun meiri en áður. Þar með er áhættan einnig 
meiri. Það dregur enn úr fjárfestingarviljanum. Afleiðingin er því óhjákvæmilega minni 
fjárfestingar og þar með minni framleiðniaukning í sjávarútvegi en verið hefur. Sú 
framleiðniaukning hefur á undanförnum 25 árum verið mjög mikil og er ein 
meginástæðan fyrir mikilli arðsemi sjávarútvegsins í dag. Með tilliti til vaxandi 
samkeppni á erlendum sjávarvörumörkuðum, m.a. frá þjóðum sem búa sínum 
sjávarútvegi jafnvel betra fiskveiðistjórnunarkerfi en Ísland hefur haft og leggja ekki á 
hann neina sérstaka skatta, gæti framleiðniaukning í íslenskum sjávarútvegi jafnvel 
orðið neikvæð. Hvort sem svo fer eða ekki, er það einfalt reikningsdæmi hverju það 
breytir fyrir afkomu í sjávarútvegi og þjóðarframleiðslu á Íslandi ef framleiðniaukning í 
sjávarútvegi minnkar um t.d. 1% eða 2% á ári. Þar eru tölurnar fljótar að vaxa og innan 
tiltölulega fárra ára getur munað miklu.

Rétt er að taka fram að það er auðvitað hugsanlegt að innheimtuaðili skattsins, þ.e. ríkið, 
noti skattekjurnar jafn vel eða betur, þ.á.m. til þjóðhagslega arðbærari fjárfestinga, en 
þeir einkaaðilar sem skattinn greiða. Að svo miklu leyti sem svo fer mun draga úr þeim 
áhrifum sem að ofan er lýst. Reynslan, bæði um víða veröld og hér á landi gefur hins 
vegar ekki ástæðu til bjartsýni að þessu leyti. Öðru nær. Þar við bætist að jafnvel þótt 
opinberir aðilar notuðu skattekjurnar jafn vel eða betur en einkaaðilar, þá munu hin 
neikvæðu áhrif á fjárfestingar og nýsköpun ekki hverfa. Það er vegna þess að hinar 
neikvæðu afleiðingar skattsins á alþjóðlega samkeppnisstöðu íslensk sjávarútvegs og sú
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brenglun sem skatturinn veldur í efnahagslífinu innanlands dregur úr þjóðarframleiðslu. 
Þar með verður einfaldlega minna fé til fjárfestinga. Þá dugir ekki þótt skatttekjurnar 
yrðu notaðar til skynsamlegra fjárfestinga.

4. Veiðigjaldið mun sömuleiðis minnka nýjunga- og framfarahvöt í sjávarútvegi — eftir 
álagningu þess er minna (raunar nánast ekkert miðað við skattahlutfallið í frumvarpinu) 
upp úr slíku að hafa. Þetta þýðir að hvatinn í sjávarútveginum til að finna ný tækifæri; 
fiskistofna, fiskimið, veiðiaðferðir, nýtingaraðferðir, vinnslutækni, markaði o.s.frv. 
stórminnkar. Afleiðingin er auðvitað miklu minni framfarir. (Hefðu t.d. makrílveiðar 
verið þróaðar ef fyrir hefði legið að 80% af mögulegum hagnaði yrði gerður upptækur, 
ef menn hefðu þá á annað borð fengið aflahlutdeildir?). Hægari framfarir verða fljótar 
að snúast upp í tiltölulega afturför, þegar íslenskur sjávarútvegur er í stöðugri og 
harðnandi samkeppni við erlendan sjávarútveg á útflutningsmörkuðunum.

5. Ljóst er að með álagningu veiðigjaldsins verður tiltölulega ábatasamara en áður að reka 
sjávarútveginn frá erlendri grund eða með erlendri heimilisfesti. Því myndi 
sjávarútvegurinn flytjast eins og unnt væri úr landi. Fyrir því eru auðvitað viss takmörk 
vegna staðsetningar fiskistofna og efnahagslögsögunnar. Hins vegar gildir ekki það 
sama um fiskvinnslu, rannsóknir, markaðsþróun og markaðssetningu. Þar að auki er 
verulegur hluti íslenskra fiskveiða utan efnahagslögsögunnar og þær veiðar þurfa þess 
vegna ekki að vera stundaðar frá Íslandi. Ennfremur er þróun í heimsfiskveiðum og 
viðskiptabandalögum eins og ESB þannig að sá einkaréttur sem felst í 
fiskveiðilögsögum veikist nú fremur en styrkist.

6. Sem kunnugt er hefur vaxið upp öflugur atvinnuklasi, svokallaður sjávarklasi, 
umhverfis sjávarútveginn (sjá t.d. Ragnar Árnason og Þór Sigfússon 2012). Þessi 
sjávarklasi, sem nú þegar bætir mjög miklu við framlag hefðbundins sjávarútvegs (veiða 
og vinnslu) til landsframleiðslunnar (e.t.v. 10% af heildarframlagi sjávarútvegsins upp á 
liðlega 25%), hefur byggst upp í skjóli hefðbundins sjávarútvegs, með stuðningi hans og 
stundum beinum fjárframlögum. Þessi sjávarklasi á sér mikla vaxtamöguleika, ekki síst 
á alþjóðlegum mörkuðum. Það er t.d. vel mögulegt að umsvif hans geti í framtíðinni 
orðið margföld á við núverandi hefðbundinn sjávarútveg. Augljóst er að fyrirhugað 
veiðigjald dregur mjög úr þessum möguleikum. Í fyrsta lagi getur það ekki orðið til 
annars en að minnka stuðning hefðbundins sjávarútvegs við klasann. Í öðru lagi dregur 
það stórlega úr því fé sem sjávarútvegurinn hefur til fjárfestinga í klasanum, en það er 
einmitt frá hinum hefðbundna sjávarútvegi sem mjög mikið af þessu fjármagni hefur 
komið. Í þriðja lagi hlýtur að draga úr eftirspurn sjávarútvegsins eftir þjónustu frá 
klasanum — vegna skattsins verður minna um nýsköpun og þróunarstarfsemi í 
sjávarútvegi, sem fyrr er rakið. Í ffjórða lagi þýðir skatturinn það, jafnvel þótt hann 
leggist ekki beint á fyrirtækin í þessum klasa, að vænlegra verður fyrir þau að staðsetja 
sig erlendis en verið hefur til þessa.

7. Umrætt veiðigjald mun þegar í stað lækka markaðsvirði aflaheimilda. (Það fer eftir því 
hver greiðir skattinn, leigusali eða leigutaki, hvort markaðsvirði leigukvóta mun einnig 
lækka). Ástæðan er sú að hagnaður af notkun þessara kvóta lækkar sem nemur 
veiðigjaldinu. Þessa lækkun má reikna nákvæmlega, en í stórum dráttum má segja að 
hún nemi hlutfalli veiðigjaldsins að frádregnum áhrifum minni tekjuskatts eða nálægt 
56% (56%-20%). Miðað við virði aflaheimilda í sæmilega velhönnuðu aflamarkskerfi 
(eins og því sem hér var til staðar árið 2008) jafngildir þessi lækkun hundruðum 
milljarða króna. Þá uphæð er sömuleiðis unnt að reikna nákvæmlega og, miðað við
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fjárhagslegt mikilvægi málsins, ótrúlegt annað en viðkomandi ráðuneyti hafi þegar gert 
það. Rétt er að taka fram að ýmislegt annað í frumvörpunum tveimur mun lækka virði 
aflaheimilda enn frekar, en það er ekki til umræðu hér.

Afleiðingar þessa verða m.a. eftirfarandi:

a. Eignir í sjávarútvegsfyrirtækjum, bæði þær sem bókfærðar eru og rauneignir 
lækka stórlega. Í megindráttum þýðir þetta að þorri fyrirtækjanna verður með 
neikvæða eiginfjárstöðu.

b. Eignir lánstofnana lækka einnig mjög verulega. Ástæðan er sú að miklu fleiri 
lán en áður verða fyrirsjáanlega ekki endurgreidd. Önnur lán verða ótryggari. 
Hvort tveggja krefst afskrifta í reikningum viðkomandi fjármálastofnana. 
Upphæðir þær sem hér um ræðir má reikna nákvæmlega. Ólíklegt er að þær 
verði undir 100 milljörðum króna og þær geta hæglega farið yfir 200 milljarða 
króna.

c. Eignir þjóðarinnar, a.m.k. þær sem erlendir fjárfestar og lánveitendur taka tillit 
til, minnka einnig verulega. Það stafar af því að efnahagsreikningar 
sjávarútvegsins og bankakerfisins rýrna sem að ofan er rakið. Þar við bætast 
óvænlegri rekstrarhorfur fyrir sjávarútveginn sem lækka hinn metna efnahag 
þjóðarinnar enn frekar. Á móti þessu kemur sá bætti efnahagur ríkisins sem 
felst í aukinni skattheimtu. Sá ávinningur verður í fyrsta lagi mun minni en 
hinni upphaflegu skattheimtu nemur vegna uppdráttarsýkinnar í 
sjávarútvegnum og sjávarklasanum og rakin var hér að framan. Í öðru lagi hafa 
erlendir ffjárfestarar jafnaði ekki mikla trú á uppsöfnun eigna í ríkisgeiranum 
með skattheimtu. Í þriðja lagi í horfa erlendir fjárfestar fremur til formlegs 
efnahagsreiknings og rekstrarafkomu fyrirtækja á líðandi stundu en einhverra 
væntanlegra skatttekna hins opinbera á komandi árum. Þeir vita sem er að 
skatttekjur verða ekki til nema efnahagslífið sé heilbrigt og atvinnuvegir 
öflugir.

d. Allt þetta þýðir svo að vextir (eða öllu heldur vaxtakrafan) hækkar gagnvart 
sjávarútvegsfyrirtækjum, bönkunum og landinu i heild. Þetta getur orðið 
þjóðinni afar kostnaðarsamt, ekki síst við ríkjandi aðstæður á 
fjármálamörkuðum. Þetta atriði veldur því sjálfstæðri lækkun í 
þjóðarframleiðslunni til viðbótar við það sem þegar hefur verið rakið.

Allt þetta dregur úr framleiðniaukningu í sjávarútvegi — hún gæti jafnvel hæglega orðið 
neikvæð. Það dregur úr vexti landsframleiðslu. Auðvelt að reikna hvenær sú aukning 
skatttekna sem verður í upphafi vegna veiðigjaldsins snýst upp í andstæðu sína og verður 
beinlínis til að minna skattekjur hin opinbera. Í skýrslu Hagfræðistofnunar frá árinu 2002 voru 
t.a.m. framkvæmdir reikningar af þessu tagi sem bentu til þess að þetta gæti gerst innan 
tiltölulega fárra (10-20) ára. Þegar að því kemur verður hagkvæmni í sjávarútvegi einnig orðin 
verulega minni en áður, atvinnuvegurinn miklu veikari og þjóðaframleiðslan einnig orðin 
verulega minni en ella hefði orðið. Staða þjóðarbúskaparins verður að sama skapi lakari en 
hún var fyrir álagningu veiðigjaldsins.

Auk ofangreinds eru einnig allmargar aðrar afleiðingar af fyrirhugaðri hækkun veiðigjalds 
sem vert er að hafa í huga:
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1. Veiðigjaldið er byggðaskattur

Þar sem sjávarútvegurinn er mun veigameiri atvinnuvegur utan höfuðborgarsvæðisins 
en innan og raunar helsti atvinnuvegurinn í flestum strandbyggðum landsins er þetta 
fyrirhugaða veiðigjald í rauninni byggðaskattur. Með því yrðu mjög verulegar upphæðir 
dregnar út úr sjávarútvegsplássum út um allt land inn í ríkissjóð. Miðað við áætlaða 
upphæð skattsins í frumvarpinu (sjá t.d. athugasemdir með því) gæti skatturinn hæglega 
numið 20-30 milljörðum króna á ári. Lauslegt mat bendir til þess að skatturinn (þ.e. 
veiðigjaldið) jafngildi að jafnaði yfir 150 þús. krónum á mann utan 
höfuðborgarsvæðisins og um 30 þús. krónum á mann á höfuðborgarsvæðinu. Á 
meiriháttar útgerðarstöðum eins og t.d. Ísafirði, Bolungarvík, Vestmananeyjum, 
Neskaupstað og víðar gæti upphæð veiðigjaldsins hæglega numið allt að hálfri milljón 
króna á íbúa. Þetta er auðvitað aðeins stærðargráður skattbyrðarinnar. Nákvæma 
reikninga er auðvelt að framkvæma og sjálfsagt að sjávarútvegsráðherra, sem ætla má 
að hafi þegar látið gera þá, leggi þá fram.

Veiðigjaldið sjálft er einungis ein hlið dæmisins. Hin hliðin lýtur að ráðstöfun 
veiðigjaldsteknanna. Fyrir liggur að þorri skattfjár hin opinbera er varið á 
höfuðborgarsvæðinu. Miðað við opinber framkvæmdaáform, framlög til 
fjármálastofnana og hina þungu endurgreiðslur lána hins opinbera getur ekki talist 
líklegt að tekjum af veiðigjaldi verði í umtalsverðum mæli ráðstafað á annan hátt hvorki 
í bráð né lengd. Almennt tal um að bæta einstökum byggðalögum upp hluta skattsins 
með einhverjum hætti er auðvitað lítið umfram hjómið eitt, sérstaklega þegar til lengdar 
lætur og aðrir stjórnmálamenn taka við af þeim sem nú gefa vilyrði. Þar með virðast 
vera yfirgnæfandi líkur á að veiðigjaldið verði til þess að sjúga fé frá landsbyggðinni til 
að fjármagna opinberan rekstur á höfuðborgarsvæðinu.

2. Minni fjárfestingahneigð í öðrum atvinnuvegum

Líklegt er að veiðigjaldið minnki fjárfestingarhneigð í öðrum atvinnuvegum. Ástæðan 
er í fyrsta lagi minna fjárfestingarfé sem nemur upphæð skattsins. Í öðru lagi er hún 
óhjákvæmilegur ótti annara atvinnuvega um að þeir verði beittir hliðstæðu 
skattaharðræði ef þeir sýna góða afkomu. Því er vænlegra að að eyða tekjum en fjárfesta 
til að auka hagnað. Á það ekki hvað síst við um þá atvinnuvegi sem byggja í ríkum 
mæli á náttúruauðlindum, en raunar hina líka (enda byggj a þeir allir á náttúruauðlindum 
einnig ef að er gáð). Þá má fullvíst telja, að þessi sérstaka skattheimta, sem lækkar 
einnig óhjákvæmilega tekjur sjálfbjarga heimila (m.a. vegna verri afkomu í sjávarútvegi 
og minni hagvaxtar) og dregur almennt úr arðsemi sparnaðar, leiði til minni sparnaður í 
landinu yfirleitt og þar með minna fjárfestinga.

3. Lækkuð laun sjómanna og starfsfólks í sjávarútvegi

Fullvíst má telja að fyrirhugað veiðigjald muni setja þrýsting á launkjör allra þeirra sem 
vinna við sjávarútveg. Ástæðan er afar einföld. Jaðarábati fyrirtækjanna af hverri 
vinnustund (en hann ræður vilja þeirra til launagreiðslna) lækkar sem nemur skattinum. 
Fyrirtækin munu því leita leiða til að lækka þessi laun og e.t.v. einnig fækka 
stafsmönnum. Þannig má ætla að laun og kjarasamningar sjómanna, sem hafa verið 
tiltölulega góð, verði samstundis fyrir þrýstingi, síðan laun allra annarra sem vinna við 
fiskveiðar og -vinnslu og að lokum allra sem vinna við sjávarútveg og í 
þjónustugreinum hans.
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4. Bankakerfið mun taka skell.

Bankakerfið verður sem fyrr er rakið fyrir verulegum ffjárhagslegum áföllum vegna 
veiðigjaldsins. Sú upphæð er tæpast undir 100 milljörðum króna og gæti verið miklu 
hærri. Þetta mun veikja bankana og ffjármögnunarmöguleika þeirra og leiða til hærri 
vaxtamunar og þjónustugjalda sem allir verða að greiða. Frá þjóðhagslegu sjónarmiði er 
þó alvarlegast að líklegt er að erlend vaxtakrafa og áhættuálag gagnvart Íslandi muni 
hækka í kjölfar veiðigjaldsins. Ástæðan er eiknum veikari ffjármálastofnanir og 
óvænlegri horfur í efnahagsmálum Íslands almennt.

5. Aukin lóðréttur samruni og samþjöppun

Miðað við þá hönnun þessa veiðigjalds að miða við samanlagðan hagnað í veiðum og 
vinnslu en reikna af aflamarki og/eða fiskafla verður ekki annað séð en gjaldið verði 
þeim sjávarútvegsfyrirtækjum sem einungis stunda veiðar sérlega þungbært. Til þess að 
þessi fyrirtæki geti haldið vatni neyðast þau sennilega til að heffja einnig vinnslu eða, 
það sem líklegra er, sameinast fyrirtækjum með vinnslu. Veiðigjaldið virðist m.ö.o. ýta 
undir frekari lóðréttan samruna (milli veiða og vinnslu) og þar með samþjöppun 
fyrirtækja.

6. Smáútgerðir verða tiltölulega hagkvæmari

Fyrirhugað veiðigjald, eins og það er hannað í frumvarpinu, skapar rekstrarumhverfi þar 
sem smáútgerð verður tiltölulega miklu hagkvæmari en áður. Afli skip undir 30 tonnum 
er veiðigjaldið ekkert og ekki nema hálft af næstu 70 tonnum. Að þessu leyti er því 
hagkvæmara að vera með smáútgerð fremur en halda áfram með þá útgerðarhætti sem 
þróast hafa hér á landi og um víða veröld og hafa reynst hagkvæmastir. Verði 
frumvarpið að lögum mun sérhver útgerð þurfa að velta fyrir sér tveimur kostum. Á að 
halda áfram að nota öflug veiðskip til að veiða aflamarkið og greiða 70% af metnum 
hagnaði í veiðigjald aða nota flota smábáta til að veiða sama aflamagn og greiða ekkert 
sérstakt veiðigjald. Augljóst er að séu öflugu veiðiskipin ekki a.m.k. 70% hagkvæmari 
en smábátarnir er hagkvæmara fyrir útgerðina að velja síðari kostinn. Nákvæm skoðun 
gæti leitt það í ljós hvort sá kostur sé í reynd raunhæfur. Hvort sem svo er eða ekki er 
ljóst að með frumvarpinu er verulega ýtt undir að íslensk útgerð hverfi áratugi eða aldir 
aftur í tímann og til þeirrar smábátaútgerðar sem hér ríkti fram á 20. öldina.

7. Nýtt millifærslukerfi?

Í frumvarpinu eru ákvæði (8.gr) sem heimila ráðherra tiltekin frávik frá sérstöku 
veiðigjaldi. Auk þess hefur sjávarútvegsráðherra opinberlega talað um að við 
framkvæmd málins komi til greina að skila hluta veiðigjalds til viðkomandi 
sjávarbyggða og/eða fyrirtækja sem illa standi. Fyrir liggur að hið opinbera hefur 
margar leiðir og rekur ýmis kerfi og stofnanir sem nota má í þessu skyni. Verði 
frumvarpið um veiðigjald framkvæmd á þennan hátt er ljóst að það leggur grunninn að 
viðamiklu millifærslukerfi þar sem hagkvæmari útgerðir eru skattlagðar til að styrkja 
óhagkvæmari útgerðir. Þar með er þeim refsað sem reka útgerðir sínar vel en þeir 
verðlaunaðir sem gera það illa. Ekki þarf að fara orðum um þá efnahagslegu og 
samfélagslegu hvata sem í þessu felast. Svona kerfi þarf ekki að vera lengi við lýði þar 
til arðsemi í sjávarútvegi verður með öllu horfin. Hliðstætt kerfi hefur verið til staðar í 
landbúnaði landsmanna nokkuð lengi með þekktum afleiðingum sem fáir telja að hafi 
orðið bændum landsins eða neytendum til hagsbóta. .
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8. Aukin ríkisafskipti í atvinnulífinu

Ein hlið þessa máls er að með fyrirhuguðu veiðigjaldi er verið að auka svo um munar 
afskipti og þátttöku ríkisins í atvinnulífi landsmanna. Taka á fé út úr atvinnulífinu og 
nota í það sem stjórnmálamenn telja heppilegt þar á meðal í atvinnumálum. Raunar er 
ekki öllum stjórnmálamönnum treyst. Þeim sem starfa á vettvangi sveitarfélaga er ekki 
treyst. Þetta er hugsjón ríkisforsjár. Forsenda slíkrar stefnu er að fólkið í landinu viti 
ekki hvað því er fyrir bestu, en stjórnmálmennirnir sem fara með valdatauma ríkisins 
viti það, eða a.m.k. þeir viti það betur.

Þetta er nákvæmlega viðhorf miðstýringar og ríkisforsjár sem nokkuð víða var við lýði í 
heiminum á 20. öldinni. Reynslan er ólygin um afleiðingarnar þessar stefnu fyrir 
viðkomandi þjóðir

Nokkur meginatriði: Samantekt

Fyrirhugað veiðigjald mun:

1. Stórlega veikja íslenskan sjávarútveg og samkeppnishæfni hans á alþjóðlegum 
mörkuðum.

2. Draga verulega úr vexti framleiðni og hagkvæmni í sjávarútvegi.
3. Minnka vöxt þjóðarframleiðslunnar
4. Minnka opinberar skatttekjur er fram í sækir
5. Minnka ffjármagnsstofn þjóðarinnar samstundis og þar með lánstraust hennar
6. Gera fjölda fyrirtækja í sjávarútvegi tæknilega gjaldþrota
7. Valda verulegri byggðaröskun
8. Sjúga fé frá landsbyggðinni og valda þannig hnignun hennar.
9. Valda verulegum áföllum i fjármálakerfi landsmanna
10. Rýra lánskjör þjóðarinnar erlendis og þar með möguleikana á erlendri fjármögnun

Það er óðs manns æði að skattleggja íslenska atvinnuvegi, umfram það sem gengur og gerist 
erlendis. Það verður aðeins til þess að veikja þá atvinnuvegi og þar með efnahag þjóðarinnar 
og skattekjur hins opinbera.

Þetta á við um sjávarútveg ekki síður en aðra atvinnuvegi. Fullyrðingar um að skattlagning á 
sjávarútveg hafi engin áhrif eru á starfsemi hans eða rekstur eru byggðar á sandi og eiga sér 
ekki stuðning í hagfræði.

Vegna alþjóðlegrar samkeppni (i) um fiskkafla, (ii) á fiskmörkuðum, (ii) um fjármagn og (iv) 
mannauð getur sérstök skattalagning á innlendan sjávarútveg ekki orðið til annars en hann 
dragist aftur úr hinum erlendu samkeppnisaðilum og þjóðhagslegt framlag hans minnki. 
Afleiðingin er augljóslega veikari atvinnuvegir og minni landsframleiðsla. Framhaldið er 
fólksfækkun, fyrst úr sjávarbyggðunum, síðan frá landinu í heild.
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