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Hér að neðan er umsögn undirritaðs á frumvarpi til laga um veiðigjöld (mál nr. 658) sem nú 
er til meðferðar hjá atvinnuveganefnd Alþingis.

Inngangur

Það er megin niðurstaða fræðimanna um nýtingu náttúruauðlinda, einsog fiskistofna, að 
frjáls og óheft nýting þeirra leiði til óhagræðis og við skilyrði frjálsra fiskveiða taki hver 
einstök útgerð ekki tillit til þess verðmætaauka sem óveiddur fiskur getur haft í framtíðarafla. 
Hagnaður hverrar útgerðar af því að geyma fiskinn í sjónum þar til hann gefur mestan 
hagnað er hverfandi, því hún deilir þeim hagnaði með öllum öðrum útgerðum samhliða. 
Semsagt frjálsar og óheftar fiskveiðar leiða nær alltaf til óhagkvæmni; ofnýtingar fiskistofna, 
of mikils útgerðarkostnaðar og offjölgunar útgerða. Nauðsynlegt er því að stjórnvöld beiti 
valdi sínu til að stjórna fiskveiðum til að hafa áhrif á hagrænar og fiskifræðilegar niðurstöður 
nýtingar auðlindarinnar. Grundvallaratriði allrar stjórnunar frá hagrænu sjónarmiði er að 
hafa áhrif á fiskveiðarnar þannig að tekið sé tillit til tilvistar skuggaverðs fiskistofnsins. Með 
skuggavirði er átt við að fiskurinn í sjónum hefur ákveðið virði eða verðmæti sem ekki koma 
fram við frjálsar fiskveiðar í útgerðarkostnaði útgerðanna þar sem fiskurinn eða rétturinn til 
fisksins er ekki goldinn neinu verði. Ein þeirra aðferða sem hægt er að beita til að fá fram 
þennan kostnað eða skuggavirði fiskveiðanna er að gefa út takmörkuð veiðileyfi eða kvóta til 
útgerða við nýtingu fiskiauðlindarinnar. Árangurinn af útgáfu slíkra leyfa er tvíþættur; að 
ákvarða leyfðan afla (aflamagnið) út frá hagkvæmustu stöðu fiskistofnsins á hverjum tíma og 
að mynda ígildi nýtingarréttar (eignaréttar) á veiðileyfum eða kvóta. Ígildi nýtingarréttar 
(eignaréttarins) tryggir að útgerðirnar þurfa ekki að standa í samkeppni hver við aðra um 
veiði eða aflabrögð og ekki síður að hver útgerð lágmarkar kostnað sinn og sókn á hverjum 
tíma við hinn fastákvarðaða nýtingarrétt (kvóta). Á sama hátt er nauðsynlegt útfrá 
þjóðhagslegum forsendum að skapa hreyfanleik á nýtingarréttinum (kvóta) milli útgerða 
með heimild til sölu hans milli útgerða. Ef salan á nýtingarréttinum er ekki heimil þá 
takmarkast mjög sá hagræni ábati er af hlýst. Það stafar af því að ef aflamagnið er eina 
takmörkunarstærðin er útgerðin rekst á, þá mun hún að vísu leitast við að lágmarka kostnað 
sinn við öflun þess aflamagns er útgerðin lýtur á sem gefna stærð en útgerðin hefur 
hinsvegar enga möguleika á að nýta sér þann hagnaðarauka er líklega myndast við það að 
færa kvótann, bæta við hann eða aðrar álíka tilhliðranir á aflakvóta milli skipa, útgerða, 
landshluta o.s.frv.. Sveigjanleiki við rekstur úrgerða væri því mjög takmarkaður án möguleika 
til viðskipta með kvótann. Af þessu leiðir að markaður fyrir kvótann (nýtingarréttinn) er 
mjög mikilvægur. Markaðurinn eða sveigjanleikinn gefur möguleika til aðlögunar útgerða 
fiskiskipa eftir því sem hagkvæmast er hverju sinni. Markaðsstarfsemin tekur því til þátta er 
birtast í margskonar sveiflum í útgerðarháttum, aflabrögðum, sjávarskilyrðum, 
efnahagslegum sviftivindum og öðrum þáttum er orsakast af breytingum í tímans rás. 
Breytingar þessar geta verið mjög örar og bæði svæða- og tímabundnar. Markaðurinn eða 
sveigjanleikinn í dreifingu kvótans (nýtingarréttarins) tryggir því viðleitni útgerðarinnar til að 
aðlagast langtímabreytingum í útgerðarháttum með sem hagkvæmustum hætti í 
þjóðhagslegu tilliti. Þannig tryggir hreyfanleiki kvótans að hver útgerð leitast við að hámarka 
sinn eigin hag en jafnframt þjóðarinnar allrar. Markaðsstarfsemin með nýtingarréttin 
(kvótann) mun því velja úr þau útgerðarfyrirtæki sem hafa lægstan sóknarkostnað til lengri
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tíma litið. Summa ákvarðana einstakra útgerðarmanna er sú sama og þjóðhagslega 
hagstæðasta niðurstaða. Mikilvægt er að hafa í huga að verðmæti nýtingarréttarins 
(kvótans) er tilkominn vegna aðgerða stjórnvalda eða eiganda auðlindarinnar. Án hins 
skilgreinda nýtingarréttar eða kvótans hefur hann ekkert verðgildi (hinn óveiddi fiskur í 
sjónum) og kostnaðurinn við auðlindina sjálfa kemur ekki fram í útgerðarkostnaði. Þetta 
verðmæti er það sem kallað er auðlindarenta eða umfram arður auðlindarinnar þegar tekið 
hefur verið tillit til eðlilegs hagnaðar útgerðarfyrirtækjanna. Fram til þessa dags hefur þessi 
auðlindarenta fallið til sem aukinn hagnaður af sjávarútvegsfyrirtækjum eða lent í vösum 
þeirra sem hafa selt nýtingarrétt sinn á kvótanum. Greiðendur auðlindarentunnar eru því 
þær útgerðir sem hafa keypt nýtingarréttinn á hverjum tíma. Hagnaðurinn eða 
auðlindarentan sjálf hefur því runnið í vasa þeirra einstaklinga sem seldu nýtingaréttindin 
(kvótann).

Fiskveiðiauðlindin er sameign þjóðarinnar og því er rétturinn til arðs af auðlindinni hjá 
þjóðinni sjálfri þ.e. sá arður sem rekja má beint til hagnýtingar fiskveiðiauðlindarinnar. 
Hvernig skuli reikna eða meta þessa auðlindarentu fiskveiða er sérstakt viðfangsefni. Bæði 
er skilgreiningin á milli þess sem er rentan sjálf og hins sem er kostnaður og hagnaður 
eðlilegrar útgerðar ætið háð ýmsum skilgreiningum eða forsendum. Þær forsendur eða 
skilgreiningar hafa úrslitaáhrif á hver möguleg eða rétt útreiknuð auðlindarenta er hverju 
sinni. Fiskveiðar og vinnsla eru sérstaklega kvikar atvinnugreinar bæði vegna hefðbundinna 
sveiflna en síðan bætist við hinn líffræðilegi og umhverfislegi þáttur sem liggur í vistfræði 
hafsins og veðurfræðilegum aðstæðum.

Framkomnar hugmyndir um aðferðarfræði við útreikning á nánar skilgreindri auðlindarentu í 
íslenskum sjávarútvegi í framlögðu frumvarpi um veiðigjöld er ein nálgun slíks viðfangsefnis. 
Sem slík hefur hún nokkra augljósa kosti sem gera það því mjög álitlegt að beita henni við 
ákvörðun auðlindarentu íslensk sjávarútvegs. Þeir kostir og gallar sem til álita koma eru 
nokkuð vel útfærðir í greinargerð með frumvarpinu auk álitsgerð nefndar um heilstæða 
stefnu um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar i sjávarútvegi í fylgiskjali I með frumvarpinu. 
Tekið er undir það sjónarmið að mjög mikilvægt er að reikna út og leggja á veiðigjöld er 
byggja bæði á auðlindarentu sem mögulega er falin í útgerð annarsvegar og hinsvegar í 
fiskvinnslu. Fiskvinnsla er almennt ekki með aðgang að eða er hluti af þeim þætti sem 
myndar auðlindarentuna í sjávarútvegi enda er aðgengi að fiskvinnslu frjálst og óháð 
sérstökum nýtingarleyfum eða kvóta en saman mynda fiskveiðar og fiskvinnsla eina samfellu 
vegna innbyrðis tengsla veiða og vinnslu í stórum hluta sjávarútvegsins. Ekki eru gerðar 
athugasemdir við þann rökstuðning sem þar kemur fram fyrir aðferðafræðinni við útreikning 
auðlindarentunnar og skilgreiningar hennar sem mögulegum gjaldstofni fyrir veiðigjald.

Athugasemdir:

Um leið og framkomnu frumvarpi um veiðigjöld er fagnað í heildina er nauðsynlegt að benda 
á eftirfarandi atriði til nánari skoðunar og eiga þau sérstaklega við um 8. gr., 10. gr. og 
ákvæði til bráðabrigða um aðlögun að sérstöku veiðigjaldi frumvarpsins

a) Við upptöku sérstaka veiðigjaldsins er bætt inn nýjum kostnaðarlið í heila
atvinnugrein sem hefur töluverð áhrif á hana. Þær ákvarðanir og skuldbindingar sem
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stofnað hefur verið til í atvinnugreininni hafa lítt eða ekki gert ráð fyrir þessum 
kostnaðarlið. Upptaka sérstaka veiðigjaldsins mun valda minni hagnaði og minna 
fjárstreymi úr/frá rekstri viðkomandi fyrirtækja heldur en allar fyrirliggjandi áætlanir 
gerðu ráð fyrir. Skyndileg upptaka veiðigjalds sem ígildi auðlindarentu getur a.m.k. til 
skamms tíma (4-6 ár) haft mikil og óvænt áhrif á rekstur greinarinnar og ekki síst 
einstök fyrirtæki innan hennar. Þessi áhrif hafa ekki verið í áætlunum fyrirtækjanna 
fram til þess og rekstrarforsendur breytast því verulega á mjög skömmum tíma, svo 
skömmum að fyrirtækin geta ekki brugðist við með eðlilegum hætti í tíma og rúmi.

b) Upptaka veiðigjalds kemur sérstaklega illa við skuldsett sjávarútvegsfyrirtæki sem í 
sínum áætlunum hafa ekki tekið tillit til veiðigjaldsins í þeirri mynd sem það birtist í 
frumvarpinu. Sérstaklega á það þó við um þau fyrirtæki sem hafa fjárfest í 
nýtingarrétti (kvóta) og skuldsetningin að verulegum hluta til komin vegna greiðslu 
þessara fyrirtækja á væntri auðlindarentu framtíðarinnar á kvóta .

c) Rekstur sjávarútvegsfyrirtækja er háður sveiflum og óvissu sem ekki er til staðar í 
sama mæli í flestum öðrum atvinnugreinum. Óvissan eða áhættan snýr sérstaklega 
að eðli atvinnugreinarinnar m.t.t. margbreytileika lífríkis sjávar, aflabragða og 
leyfilegs kvóta hverju sinni en einnig vegna sérstakra aðstæðna innanlands s.s. 
gengissveiflur íslensku krónunnar og óstöðugleika íslensks efnahagslífs. Íslenskur 
sjávarútvegur er hinsvegar fyrst og fremst í samkeppni við erlendan sjávarútveg og 
fiskeldi auk annarrar erlendrar matvælaframleiðslu. Fjárfestingar og skuldbindingar 
sjávarútvegsfyrirtækja eru ekki alltaf í takti við sveiflur í lífríki sjávar til skamms tíma 
litið og því felst eðlilega takmörkuð geta sjávarútvegsfyrirtækja til að bregðast við 
þessum sveiflum á hagkvæmasta tíma. Allar breytingar á kostnaði og fjárfestingum 
taka tíma sem eru ekki endilega í sama takti og sveiflur lífríkisins eða sveiflur í 
íslenskum efnahag.

Ofangreindar athugasemdir eru því settar hér fram til að skoðuð verði nánar þau ákvæði 
þessara greina frumvarpsins sem fyrr er getið og fjalla um reiknaða ávöxtun rekstrarfjármuna 
veiða og vinnslu sjávarfangs og hlutfalls sérstaks veiðigjalds af reiknuðum grunni þess eða 
stofni. Til að bregðast við þessum álitamálum er mikilvægt að skoða eftirfarandi þætti:

1) Að taka upp sérstakt ákvæði í frumvarpinu þar sem einstökum útgerðum væri með 
umsókn og vönduðum rökstuðningi gert mögulegt að lækka hið sérstaka veiðigjald 
tímabundið til að bregðast við mikilli nýlegri (<5 ár) skuldsetningu vegna fjárfestingar í 
nýtingarrétti eða kvóta undangenginna ára. Ákvæðið yrði tímabundið t.d. til 5 -10 
ára, væri stiglækkandi og afgreiðsla umsóknar væri háð ströngum reglum og 
nákvæmri rannsókn á sannleiksgildi upplýsinganna. Þó hér sé líklega um reglu að 
ræða sem mismunar sjávarútvegsfyrirtækjum m.t.t. hvenær þau hafa fjárfest í 
aflaheimildum undangenginna ára þá má með góðum rökum segja að sú 
auðlindarenta sem sjávarútvegsfyrirtækin hafi haft á umliðnum árum hafi gengið til 
greiðslu á fjárfestingum þeirra í nýtingarréttinum og þar með auðlindarentunni sem 
hér er verið að leggja sérstakt veiðigjald á í framtíðinni. Áhrifin eru þeim mun meiri 
sem styttra er síðan viðkomandi útgerð fjárfesti í nýtingarréttinum eða kvótanum.

2) Að endurskoða hina skilgreindu ákvörðuðu reiknuðu ávöxtun rekstrarfjármuna í 
frumvarpinu sem tilgreind er 8% á fiskveiðar en 10% í fiskvinnslu. Í greinargerð með 
frumvarpinu og nefndaráliti um heilstæða stefnu í skattlagningu í sjávarútvegi í
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fylgiskjali I er fjallað um ákvörðun þessarar reiknuðu ávöxtunar rekstrarfjármuna. 
Ákvörðun ávöxtunarinnar hefur veruleg áhrif á mögulega upphæð auðlindarentunnar 
og þar með stofn til sérstaks veiðigjalds. Ekki er hinsvegar skilgreint nægjanlega eða 
vel rökstuddar af hverju nákvæmlega þessar ávöxtunarkröfur eru lagðar til 
grundvallar. Hér þarf að gera nánari grein fyrir hvernig ákvörðun ávöxtunarinnar er 
fundin. Að hækka hina reiknuðu ávöxtun rekstrarfjármuna um 1% myndi þýða að 
meðaltali tæplega 2ja milljarða lækkun árlegs auðlindarentustofns yfir árabilið 2001 - 
2010. Mikilvægt er að fullt tillit verði tekið til sérstöðu fiskveiða og vinnslu í þessu 
sambandi.

3) Sérstakt veiðigjald er ákvarðað sem 70% af reiknuðum stofni auðlindarentunnar með 
sérstakri aðlögun fyrstu tvö ár upptöku gjaldsins þ.e. 60% fiskveiðiárið 2012/2013 og 
65% fiskveiðiárið 2013/2014. Einsog áður er rakið þá er upptaka sérstaka 
veiðigjaldsins nýr kostnaðarliður í fiskveiðum og -vinnslu sem ekki hefur verið í þessu 
formi áður. Upptakan eða álagningin mun því hafa veruleg áhrif á greinina í heild og 
ekki hvað síst einstök fyrirtæki innan hennar allt eftir því í hvaða rekstri þau eru og 
eða hvernig framtíðar áætlanir þeirra eru til nánustu framtíðar. Sérstaka veiðigjaldið 
raskar þessari stöðu og engin leið að sjá fyrir sér alla mögulegar afleiðingar upptöku 
gjaldsins. Líklegasta niðurstaðan er að einhver fyrirtæki í greininni leggi upp laupana 
sem veldur annað hvort meiri samþjöppun í greininni eða að ný fyrirtæki verði 
stofnuð á grunni hinna föllnu fyrirtækja. Áhrifin munu einnig hafa áhrif út fyrir 
greinina m.a. á fjármálafyrirtæki. Að þessu virtu ætti því að endurskoða þessa 
stigmögnun álagningar sérstaks veiðigjalds. Að byrja lægra í prósentu t.d. 30% sem 
færi síðan stighækkandi að 70% á t.d. fimm ára tímabili myndi milda verulega aðlögun 
greinarinnar að upptöku hins sérstaka veiðigjalds. Rökstuðningurinn fyrir almennu 
reglunni um að sérstaka veiðigjaldið nemi 70% af reiknaðri rentu 
fiskveiðiauðlindarinnar er og verður alltaf pólitískur því fræðilega ætti öll 
auðlindarentan að mynda hið sérstaka veiðigjald. Sanngjarnt getur því talist að hún 
verði ekki öll innheimt sem veiðigjald þar sem ákveðin óvissa m.a. um aðferðarfræði 
aðferðarinnar er til staðar um hina eiginlegu auðlindarentu.

Sauðárkrókur 19. apríl 2012

Snorri Styrkársson

Undirritaður er hagfræðingur og með Cand oecon gráðu af þjóðhagskjarna frá viðskipta- og 
hagfræðideild Háskóla íslands, MSc gráðu frá Háskólanum á Bifröst í alþjóðlegum 
fjármálafræðum en einnig prófgráður úr hinum horfna Fiskvinnsluskóla í Hafnarfirði.

Þar sem frekar skammur tími gafst til að semja umsögn þessa þá eru formlegar skilgreindar 
fræðiheimildir takmarkaðar við vinnslu þessarar umsagnar nema það sem fylgir umræddu 
frumvarpi við framlagningu þess og opinberar umfjöllun um málið á síðustu vikum. Rétt er 
að geta kandídatsritgerðar undirritaðs um kvótakerfið frá janúar 1989, Kvótamarkaðurinn; 
Viðskipti með aflakvóta 1984 - 1987
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