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Efnl: Umsögn um frumvarp til laga um veiðigjöid, 658. mál.

Þar sem VM -  Félag vélstjóra og málmtæknimanna hefur ekki hagfræðing í starfi hjá félaginu til að 
leggja sjáifstætt mat á tillögur um veiðigjöld, mun VM í umsögn sinni leggja efnislegt mat á 
hugmyndafræði veiðigjaldanna. Mjög misvísandi útreikningar hafa verið settir fram um gjöldin og 
harmar félagið það að ekki liggi fyrir nægilega glöggir útreikningar og útfærslur á gjöldunum, áhrif 
þeirra á efnahag fyrirtækja í veiðum og vinnslu og samfélagsins alls til framtíðar.

VM er sammála því að gjöld séu lögð á veiðar og vinnslu sem afgjald fyrir afnot af sameiginlegri 
auðlind þjóðarinnar, að þjóðin í heiid fái hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávarauðlindarinnar skapar. 
Einnig að gjaldið sé lagt á veiðar og vinnslu meðan það fyrirkomulag er við líði að veiðar og vinnsla 
eru á sömu hendi og um leið stýring á einhliða verlagningu hráefnis í sumum veiðigreinum. Með 
þessu er komið í veg fyrir að fyrirtæki stýri hvar hagnaðurinn er tekin út til að komast undan gjaldinu.

Félagið lýsir þungum áhyggjum sínum um að gjaldið muni verða tekið af launum sjómanna.
Félagið leggur því til að Verðlagstofa skiptaverðs verði efld og hlutverk stofnunarinnar um eftirlit og 
upplýsingagjöf um afurðarverð erlendis verði tryggt, til að tryggja það að eðlilegt afurðarverð skili sér 
til landsins. Einnig að rétt fiskverð sé gert upp við sjómenn, en þar hefur við verið brotalöm á vegna 
manneklu stofnunarinnar.
Vitað er að þó nokkur sjávarútvegsfyrirtæki reka sína eigin sölufyrirtæki erlendis og sú freisting sem 
því fylgir að vera með veiðar, vinnslu og sölumál á sömu hendinni, er fyrirkomulag sem ekki hefur 
gefið góða raun í fyrirtækjarekstri. Því verður að vera tryggt að allt eftirlit sé í fullkomnu lagi til að 
koma í veg fyrir misnotkun og tortryggni. Félagið vill bend á að í dag er engin opinber stofnun sem 
fylgist með því hvort eðlilegt heimsmarkaðsverð sjávarafurða er að skila sér til landsins fyrir þann 
sjávarafla sem er seldur á erlendum mörkuðum, það er grunnurinn fyrir því að rétta afgjald af 
auðlindinni skili sér.
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Út frá þeím gögnum sem VM hefur kynnt sér þá er hugmyndafræðin fyrir efnahagslegum áhrifum 
gjaldanna jákvæð, og getur ýtt undir ábyrgari hagstjórn til framtíðar. AHir útreikningar á 
auðlindagjaldinu eru hinsvegar ofreiknaðir og allt og háir vegna vonandi tímabundins veikleika 
krónunnar í dag. Það verður hagur sjávarútvegsfyrirtækja að tryggja stöðugt gengi og haga rekstri 
sýnum samkvæmt því. Hvati á að vera í fjárfestingum í nýjum atvinnutækjum vegna frádráttar og 
afskrifta og mikils hagnaðarhlutar áður en afkomugjaldið er lagt á. Lendi hér hinsvegar allt í ógöngum 
í hagstjórn og gjaldmiðillinn gefur eftir þá muni sá tímabundni gengishagnaður deilast á fyrirtækin og 
þjóðina. Þetta mun í raun líka tryggja stöðuleika ítekjum ríkissjóðs, því eins og alkunna er þá dragast 
neysluskattar mjög samann við fall gjaldmiðilsins og minni kaupmátt. Félagið telur að með eðlilegu 
auðlindagjaldi þá sé verið að leggja grunn að sameiginlegri sátt í samfélaginu um nýtingu 
sjávarauðlindarinnar til framtíðar. Félagið varar hinsvegar við að ofurskattlagning geti skaðað 
atvinnugreinina.

VM lýsir yfir furðu sinni á þeirri árátta í lagafrumvarpi um stjórn fiskveiða sem nú liggur fyrir Alþingi 
og þessu frumvarpi að verið er að hygla óarðbærum veiðum, t.d. með afslætti á veiðigjöldum. Félagið 
ítrekar það að bæði í lögunum um stjórn fiskveiða og frumvarpi um veiðigjöld verði hagkvæmni og 
samkeppnishæfni sjávarútvegsfyrirtækja tryggð, verði það ekki haft að leiðarljósi mun það bitna á 
afkomu alls almennings í landinu til framtíðar. Þær breytingar sem orðið haf í samfélaginu vegna 
breyttra atvinnuhátta og hagræðingar í sjávarútvegi verður að leysa með öðrum ráðum en í lögum 
um stjórn fiskveiða og deilingu veiðigjaldanna ti! sveitarstjórna, Gjöldin eiga að renna óskipt til 
ríkissjóðs eins og aðrarauðlindatekjur, sem stjórnvöld hverju sinni ákveða í ríkisfjárlögum um 
ráðstöfun þeirra fyrir alla landsmenn.

Virðingafyllst,
f.h. ...................... .. '■ ' 1 nanna
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