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Efni: Umsögn ASÍ um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 
116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari^reytingum, 657. mál 
og um frumvarp til laga um veiðigjöíd, 658. mah\
Vegna þess hve frumvörpin um stjórn fiskvelðS~T5g'veiðigjöld eru nátengd 
sendir Alþýðusamband fslands sameiginlega umsögn um bæði frumvörpin,

Alþýðusamband íslands telur mikilvægt að eyða þeirri övissu sem verið 
hefur í sjávarútvegi vegna boðaðra breytinga á fiskveiðistjórnarkerfinu. 
Jafnframt telur ASÍ mikiivægt að sköpuð verði aukin sátt um 
sjávarútveginn með nýjum lögum.

Afstöðu sína til frumvarpanna byggir ASf á stéfnu sambandsins í 
atvinnumálum en í henni segtr m.a:

„77/ náttúruauðlínda í eigu þjóðarinnar teljast m.a. nytjastofnar á 
íslandsmiðum, auðlindir á /í /eða undir hafsbotninum (utan netalaga) svo 
og náttúruauðlindir i þjöðlendum. Á grundveHi stefnu um nýtingu og 
verndun náttúruauðlinda geta stjórnvöid veitt heimild til nýtingar á 
auðlindum sem eru í eigu þjóðarinnar gegn gjaldi að því tilskyldu að 
nýtingarrétturinn sé timabundinn eða að honum megi breyta. Við útgáfu 
nýtingarleyfa á auðiindum sem eru í eigu þjóðarínnar skal m.a. hafa 
eftirfarandi að ieiðarljósi:

• Leyfin skuiu veitt á grundvelli hlutlægra viðmiðana sem gerð eru 
opinber í auglýsingum.

• Setja skal ströng skilyrði fyrir veitingu ieyfanna, m.a. um að 
áætlanir um rannsóknir og nýtingu séu í samræmi við stefnu um 
nýtingu og vernd auðlinda, að þær uppfylli kröfur um umhverfismat 
og skipuiag og gangi ekki gegn reglum um réttindi launafólks, laun 
og vinnuvernd.
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• Gegn leyfum komi endurgjald; í fyrsta lagi vegna kostnaðar ríkisins 
af rannsóknum og eftirliti með nýtingu auðlinda (þjónustugjald); í 
öðru lagi til að tryggja þjóðinni hlutdeild í umframarði sem nýting 
auðlinda í þjóðareign skapar (auðlindagjald) ;  og í þriðja lagi, þar 
sem það á við,til að tryggja hagkvæma nýtingu (umhverfisskattur).

• Gæta ber hófs við beitingu eignarnámsheimilda og tryggt verður að 
vera að efnisleg skilyrði um almannaþörf sem og öll formleg skilyrði 
séu uppfyllt."

Síðar í stefnunni er fjallað um aðlögun að breytingum í atvinnulífinu en um 
siíkar breytingar segir:

„Þróun í atvinnulífinu getur haft í för með sér tímabundna erfiðleika fyrir 
einstök heimili, fyrirtæki eða byggðarlög. Til að gæta réttlætis og stuðla 
að víðtækri sátt þarfað gefa Öllum tækifæri á að laga sig að breytingum. í  
þessu tilliti er einkar mikilvægt að tryggja virka upplýsingamiðlun svo og 
samráð og samningaviðræður á öllum stigum breytinga, hvort sem um er 
að ræða skipulagsbreytingar eða tækniinnleiðingu. Styrki vegna aðlögunar 
á helst að útfæra með almennum aðgerðum, t.d, gegnum skatta- og 
veiferðarkerfið. Ef þörf er á sértækum aðgerðum eiga þær að vera 
tímabundnar, gagnsæjar, óframleiðslutengdar, miða að atvinnusköpun, 
vera árangursrikar með tilliti til kostnaðar og samræmdar að hinu 
almenna velferðarkerfi."

Um sjávarútveginn segir í stefnunni:

„Núverandi afskipti af sjávarútvegi (kvótakerfið) stuðlarí meginatriðum að 
hagkvæmrí sókn í leyfilegan heiidarkvóta. Stjórnvöld fara með 
eignarréttinn yfir auðlindinni í umboði þjóðarinnar. Þetta þýðir m.a. að 
þeim ber að ákveða heiidarkvóta út frá vísindalegum niðurstöðum um 
afkomu stofna. "

Eftirfarandi eru helstu markmíð frumvarpanna og falla þau vel að 
framangreindri stefnu ASÍ í atvinnumálum:

* Að stuðla að verndun og sjálfbærri nýtingu fiskistofna við ísland.
• Að stuðla að farsælli samfélagsþróun með hagsmuni komandi kynslóða 

að leiðarljósi.
• Að treysta atvinnu og byggð í landinu,
* Að hámarka þjóðhagslegan ávinning af sjávarauðlindinni og tryggja 

þjóðinni eðlilega auðlindarentu.
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• Að sjávarútvegurínn sé arðsamur og búi við hagstætt og stöðugt 
rekstrarumhverfi.

• Að kostnaði ríkissjóðs við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með 
veiðum og vinnslu sé mætt með almennu veiðigjaidi.

• Að tryggja að þjóðin í heild fái hlutdeiid í þeim arði sem nýting 
sjávarauðlindarinnar skapar með sérstöku veiðigjaldi.

Þó að markmið fraumvarpanna falli ágætlega að stefnu ASÍ í 
atvinnumálum þá er ýmislegt sem sambandið telur að færa þurfi til betri 
vegar í frumvörpunum áður en þau verða að lögum.

Helstu veikleikar frumvarpanna eru að verið er að veikja rekstargrunn 
greinarinnar. Sérstaklega þarf að hafa þetta í huga þegar horft er til þess 
að einnig er verið að leggja til að greinin greiði hluta af umframhagnaði til 
ríkisins í formi sérstaks veiðigjalds. ASÍ telur mikilvægt að lög um stjórn 
fiskveiða séu ávallt þannig úr garði gerð að þau stuðli að því að 
sjávarútvegurinn geti verið arðsöm atvinnugrein og búi við stöðugt 
rekstarumhverfi þannig að greinin geti gegnt mikilvægu samfélagslegu 
hlutverki sínu í atvinnuháttum á iandsbyggðinni.

Frum vam  tii laaa um brevtinaar á löaum nr■ 116/2006 um stiórn  
fiskveiða

ASÍ telur að of langt sé gegnið í frumvarpinu í sértækum aðgerðum sem 
veikja rekstargrundvöll sjávarútvegsins, Að mati ASÍ eru helstu veikleikar 
frumvarpsins:

• Mikil skammsýni felst í því að banna með öllu framsal að 20 árum 
liðnum. Varanlegt framsal hefur skipt miklu máli varðandi aðlögun 
sjávarútvegs að langtíma skilyrðum í greininni. Ljóst má vera að það 
er óskynsamlegt að afnema þennan aðlögunarhæfileika með öllu.

• Of stór hluti aflahlutdeilda fer í flokk 2 en það er sá hluti kerfísins þar 
sem hagkvæmni er minnst. Aukningin á flokki 2 er með beinum eða 
óbeinum hætti tekin af flokki 1. Slík tilfærsla dregur úr atvinnuöryggi 
þeirra sem starfa við sjómennsku og fiskvinnslu að aðalstarfi og veikir 
getu greinarinnar til að greiða sérstakt veiðigjald sem tryggi þjóðinni 
eðlilega hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávarauðlindarinnar getur 
skapað.

• ASÍ telur með öllu óásættanlegt að 40% af aukningu aflahlutdeilda 
umfram ákveðin mörk í ákveðnum tegundum renni í flokk 2. Verði 
þetta lögfest þá getur flokkur 2 stækkað mjög mikið á skömmum tíma. 
Sem dæmi má nefna að takist að byggja upp þroskstofninn þannig að 
heimilaðar veiðar færu í 230 þúsund tonn, rynnu um 11 þúsund tonn í
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flokk 2 sem jafngilti um þriðjungs aukningu. Slík aukning kallar á 
mikla offjárfestingu í smábátum sem aðeins eru nýttir hluta úr ári.

• Óheppilegt er að 3% af þeirri aflahlutdeild sem framseldar eru renni í 
flokk 2.

• Gert er ráð fyrir að áfram verði stundaðar strandveiðar með sama 
hætti og áður. Þessar veiðar eru óhagkvæmar og rökin að baki þeim 
eru orðin enn veikari eftir að hluta aflamarks verður ráðstafað í 
gegnum kvótaþing.

• Erfitt er að sjá að sá hluti aflahlutdeilda sem ráðherra getur ráðstafað í 
gegnum kvótaþing (leigukvóti) geti að óbreyttu ýtt undir nýliðun í 
greininni þar sem um ársleigu á aflamarki er að ræða. Nýir aðilar munu 
eiga erfitt með nauðsynlegar fjárfestingar þegar fuilkomin óvissa ríkír 
um það hvaða aflamark útgerðin hefur að einu ári liðnu.

• Ekki eru skýrar reglur um það hvernig staðið verður að ieigu aflamarks 
á kvótaþingi.

• Búið er að fella brott ákvæði um að kjarasamningur sé skilyrði fyrir 
úthiutun í bæði flokki 1 og 2, en þess í stað vísað með almennum 
orðum í lögin um stéttarfélög og vinnudeilur.

Tillöaur til úrbóta

• ASÍ leggur til að fallið verði frá því að fyrstu 4.500 tonnin af mögulegri 
aflaaukningu í þorski umfram 177.00 tonn renni í flokk 2.

• ASÍ leggur til að fallið verði frá að 40% af aukningu aflahlutdeilda 
umfram ákveðið mark í ákveðnum tegundum renni í flokk 2. Þess í stað 
verði flokkur 2 til framtíðar ákveðið hlutfall af heildaraflahlutdeild í 
viðkomandi tegundum.

• ASÍ leggur til að strandveiðpottur í núverandi mynd verði aflagður og 
sú aflahlutdeild sem sett hefur verið í strandveiðipottinn verði ráðstafað 
í gegnum kvótaþing. Slík ráðstöfun er eðlileg þar sem ná má þeim 
markmiðunum sem sett voru með strandveiðipottinum í gegnum 
kvótaþing. Að auki auðveldar það eðlilega verðmyndun á kvótaþingi.

• ASÍ leggur til að þannig verði gengið frá reglum um leigu aflamarks á 
kvótaþingi að hægt verði að leigja aflamark tii lengri tíma en eins árs til 
að auðvelda fjárfestingar og þar með nýliðun í greininni. Slíkt gæti til 
að mynda gerst með því að tryggja nýliðum ákveðinn forleigurétt til 
ákveðinna ára eða bjóða ákveðið magn heimilda út til fieiri ára og 
þannig gefið færi á að auka framleiðni yfir tíma.

• Fallið verði frá því að 3% af þeim aflaheimildum sem framseldar verða 
fari í fiokk 2. Þess í stað má skattleggja sérstakiega þær tekjur sem 
fást við siíkt framsai.

• Sett verði inn skýrt ákvæði um að eitt af skilyrðunum fyrir úthlutun að í 
gildi sé kjarasamningur.
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Frumvaro til laaa um veiðilevfaaiald

ASÍ telur skynsamlegt að sérstaka veiðileyfagjaldið verði skilgreint sem 
hlutdeild í „umframhagnaði" greinarinnar þar sem gengið sé út frá 
framlegðinni að frádreginni árgreiðsiu sem dugi til að tryggja bæði eðlilega 
endurfjárfestingu og ávöxtun á eigið fé. Slík nálgun er í senn skynsamleg 
og sanngjörn. Mikilvægt er að útfærsla sérstaka veiðigjaldsins hafí ekki 
áhrif á laun og tekjur sjómanna og fiskverkafólks. Meðfylgjandi er 
greinargerð sem ASÍ tók saman um veiðaleyfagjaldið.

Þrátt fyrir að ASÍ taki að undir þá aðferðafræði sem lögð er til varðandi 
veiðigjaldið þá eru að mati sambandsins nokkri alvariegir veikleikar í 
frumvarpinu sem nauðsynlegt er að sníða af:

• Upplýsingar um afkomu og framlegð sem Hggja til grundvallar 
útreikningi á fiskveiðirentunni byggja á allt að tveggja ára gömlum 
gögnum. (Veiðigjald 2012-13 byggir á upplýsingum frá 2010). 
Frumvarpið gerir ráð fyrir að framreikna tekjur með verðlagsvísitölu 
sjávarútvegs frá ársmeðaltali til apríí mánaðar tæpum tveimur árum 
síðar, útgjöld með vísitölu neysluverðs og rekstrarf]ármunir með 
byggingarvísitölu. Að stórum hluta endurspeglar t.d. verðlagsvísitala 
sjávarútvegs útgjöld útgerðar og vinnslu vegna þess hve laun 
sjómanna eru tengd afurðaverði. Niðurstaða framreiknings getur því 
orðið talsvert á skjön við raunveruieikann.

• Nauðsynlegt að meta frekar áhrif veiðigjalda á gengi krónunnar og 
afkomu útgerðar. Það er auðvelt í framkvæmd því að veiðigjaldið tekur 
gildi í áföngum á tveimur árum. Samkvæmt frumvarpinu byrjar 
sérstaka veiðigjaldið í 60% af reiknaðri rentu, fer í 65% á ári tvö og 
verður eftir það 70%. Eðlilegt er að nota tímann til að fá sérfræðinga til 
að meta áhrifin á gengið til lengri tíma.

• Óeðlilegt að ýta undir óhagkvæmar veiðar með afslætti af veiðigjaldi:
-  Af fyrstu 30 þorskigildistonnum greiðist ekkert gjald.
~ Af næstu 70 þorskigildistonnum greiðist hálft gjald,

• Rækja og hörpudiskur eru felid undir botnfiskveiðar og vinnslu.
Eðlilegra er að halda því aðskildu.

Tillöaur tif úrbóta

• ASÍ leggur til að reglum um framreikning tekna og gjalda við ákvörðun 
veiðileyfagjaldsins verði breytt þannig að reikna veiðigjaldið m.v. það 
ár sem rekstarreikningur er gerður, t.d. 2010 og framreikna það m.v. 
samsetta vísitölu m.v. vægi rekstrarliða til apríl 2012 til að ákvarða 
veiðigjald fyrir fiskveiðiárið 2012/2013. Til álita kemur að skilgreina 
slíkt gjald sem grundvöli að fyrirframgreiðslu sem ieiðrétt verði eftir á
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m.v. uppgjör Hagstofunnar á afkomu greinarinnar. Siíkt getur þá bæði 
leitt tll endurgreiðslu eða frekari innheimtu sem byggð verður á 
raunverulegri framlegð og afkomu.

* ASÍ leggur til að farin verði ákveðin varúðarleið við útreikning sérstaka 
veiðigjaldsins. Lagt er til að sérstaka veiðigjaldið byrji í 50% af 
fískveíðirentunni í upphafi, 55% á öðru árí og 60% á þriðja ári.
Skipaður verði hópur sérfræðinga til að meta áhrif veiðigjaldsins á 
greinina og gengið til langframa áður en ákvörðun verði tekin að ganga 
alla leið með 70% hlutdeíld. Miða þarf við að sérfræðingarnir skili 
hlutaniðurstöðum í mars 2013 og 2014 þannig að taka megi tiilit til 
þeirra við ákvörðun veiðigjaldsins í apríl 2013 fyrir fískveiðiárið 
2013/2014.

* ASÍ leggur til að veiðígjald verði greitt af öllum heimildum þannig að 
faliið verði frá því að undanskitja fyrstu 30 þorskígiidistonnin veiðigjaidi 
og því að af næstu 70 þorskígildistonnum greiðist aðeins hálft gjald.

ASÍ telur að verði tekið tillit til framangreindra tillagna um breytingar á 
frumvörpunum geti þau orðlð grunnur að góðri sátt um sjávarútveginn og 
er afstaða ASÍ tii þessara frumvarpa háð fyrirvara um framgang þessara 
tiiiagna. Jafnframt ítrekar ASÍ mikilvægi þess að sátt náist um skipan 
sjávarútvegsmála, sátt sem byggir á því að nýliðun í greininn hafi vertð 
auðvelduð, hagsmunir sjómanna, landverkafólks og hinna dreifðu byggða 
hafi verið styrktir, tryggt hefur verið að þjóðin fái notið hlutdeildar í þeim 
arði sem sjávarútvegurinn skapar og grunnur lagður að því að 
sjávarútvegurinn geti áfram verið sterk og arðsöm atvinnugrein.

F.h. Alþýðusambands íslands

Ólafur Darri Andrason 
hagfræðingur ASÍ



Framlegð og veiðigjöld í sjávarútvegi

Við skoðun á frumvarpinu um veiðigjöld hefur Alþýðusambandið lagt áherslu á að leita svara við 
eftirfarandi spurningum:

• Hvaða áhrif hefur frumvarpið á launahlutfall í fiskvinnslu og útgerð og þar með stöðu 
launafólks í sjávarútvegi?

• Hvaða áhrif hefur frumvarpið á stöðu sjávarútvegsfyrirtækjanna og getu þeirra til þess að 
eflast og þróast sem framsækin atvinnugrein?

• Hvaða áhrif hefur sérstaka veiðigjaldið á þróun gengis og verðlags?
• Mun þjóðin fá sanngjarnan hlut í afrakstri þessarar mikilvægu þjóðareignar?

Ljóst mé vera að ekki verður hægt að mæta kröfunni um að þjóðin fái sanngjarnt endurgjald fyrir 
afnot af auðlindinni án þess að það hafi einhver áhrif á greinina. Jafnframt skiptir það afar miklu máli 
við útfærslu veiðigjaldsins að það gangi ekki gegn langtíma stöðugleika og uppbyggingu í þessari 
mikilvægustu atvinnugrein landsmanna og þeim miklu atvinnuhagsmunum sem bæði fiskverkafólk og 
sjómenn hafa ásamt athafnalífi á landsbyggðinni. iafnframt er rétt að árétta þá skoðun 
Alþýðusambandsins að launahlutfallið í sjávarútvegi við núverandi aðstæður er lægra en við verði 
unað og í engu samræmi við langtíma jafnvægi ígreininni. Að sama skapi er afkoma greinarinnar, 
hvort sem litið er til framlegðar eða hreins hagnaðar, í sögulegu hámarki. Því er það Ijóst að rými fyrir 
auðlindagjaldi verður tekið af hlutdeiid fjármagns en ekki launa,

Nokkrar forsendur sem vert er að hafa f huga

Lounahlutfall ísjávarútvegi: í greinargerðinni með frumvarpinu á bls. 8 er bent á að ríkið sem fulltrúi 
eiganda auðlindarinnar fái afar lítið í sinn hlut, eða 1% af vinnsluvirði en að launafólk hafi fengið 59% 
að meðaltali og að hlutdeild fjármagns sé um 40%. Mikilvægt er að benda á þá staðreynd að hér er 
um 10 ára meðaltöl að ræða og f íitlu samhengi við sögulega þróun eða langtíma jafnvægi í greininni. 
Sögulega séð hefur hlutur launafólks ífiskvinnslu og útgerð legið á bilinu 65-67% og hlutdeild

fjármagns 33-35%. Á þensluárunum 
2004 til 2007 var raungengi krónunnar 
hins vegar sögulega hátt og í engu 
samræmi við íangtíma jafnvægi í 
utanríkisviðskiptum. Á þessum árum fór 
launahlutfallið nokkuð yfír 70% en eftir 
hrun krónunnar 2008 lækkaði 
launahlutfallið í fiskvinnslu niður undir 
40%.

Hlutfallið lækkaði minna í útgerðinní 
vegna aflahíutdeildarkerfisins og fór 

niður að 60%. Því má Ijóst vera að núverandi hlutföll milli launa og fjármagns eru mjög bjöguð og í 
engu samræmið við sögulegar viðmiðanir. Mikiar væntingar og beinlínis krafa er um það meðal 
launafólks í sjávarútvegi að endurreisa hlutföllin í greininni. Um þetta var fjallað við gerð síðustu 
kjarasamninga því fiskverkafólk hafði mátt búa við það í tveimur undangengnum kjarasamningum 
(2006 og 2008) að gefa efti'r kaupauka á móti hækkunum á launatöxtum þannig að 
heildarlaunahækkun þeirra þá var minni en almennt í maí 2011 náðist sátt um að ná þessu með
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tvíþættum hætti, annars vegar var samkomulag um að nýta góða afkomu greinarinnar og skiia aftur 
þeirri lækkun á kaupaukunum sem varð á fyrrgreindum árum þannig að laun hækki meiri í fiskvinnslu 
en öðrum greinum. Hins vegar byggja kjarasamningar á þeirri forsendu að gengi íslensku krónunnar 
styrkist um allt að 20% á þessum samningstíma í árslok 2013. Gangi þetta eftir eru allar líkur á því að 
launahlutfallið í bæði veiðum og vinnslu verði komið í 65-67% í lok samningstímans.
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Hvor leiðin sem verður ofan á, er löng reynsla fyrir því að mikið ójafnvægi í stöðu krónunnar sem 
endurspeglast í veiku raungengi fáist staðisttil lengdar. Á endanum mun hagkerfið leita jafnvægis. Á 
meðfylgjandi mynd má sjá framlegðina í sjávarútvegi á árunum 2001-2010 samkvæmt upplýsingum 
Hagstofu íslands og hvernig framlegðin þróast ef forsendur kjarasamninga ná fram að ganga, þ.e. að 
krónan styrkist um 20% og laun hækki í veiðum og vinnslu, mun framlegð í sjávarútvegí lækka úr 
ríflega 60 milljörðum króna í um 40 milljarða. Að mestu mun þetta koma fram í sterkari kaupmætti 
almennings og betri rekstarforsendum annarra atvinnugreina og að hluta til í bættum kjörum 
fiskverkafólks með hækkun launa umfram almennar hækkanir. í umfjöllun um afstöðu 
Aiþýðusambandsins til sérstaka veiðigjaldsins mun þessi staða verða höfð til hliðsjónar því ef útfærsla 
gjaldsins kemur í veg fyrir þessa þróun væri verið að leggja þetta gjald á almenning og aðrar 
atvinnugreinar en ekki sjávarútveginn.

Áhríf styrkingar krónunnar: Við hrun krónunnar árið 2008 féll raungengi hennar langt undir það stig 
sem samræmist langtíma jafnvægi og stöðugleika í verðlagi. Reynt hefur verið að leggja mat á við 
hvaða nafngengi slíkt jafnvægi verði endurreist, en engir óhlítir mælikvarðar eru á hvar það liggur. 
AGS reyndi að meta þetta í skýrslu sinni haustið 2009 m.v. mismunandi mælikvarða oggaf sú mæling 
til kynna að raungengi krónunnar væri ýmist nærri jafnvægi m.v. greiðsluflæði milli landa eða allt að 
20% sterkara en sögulegt meðaltal. Greiðsluflæðismælikvarðinn miðar við að haida genginu 
nægilega veiku til að skapa nægan afgang á vöru- og þjónustujöfnuði til að endurgreiða erlendum 
kröfuhöfum inneignir þeirra í íslenskum krónum. Litlar líkur er á því að þjóðin muni una því að 
kaupmætti verði hér haldið veikum til að erlendir áhættufjárfestar fái fjármuni sína með ríkulegri 
ávöxtun. Takist ekki að hækka raungengið með hækkun á nafngengi krónunnar á markaði er líklegt að 
hér fari í gang víxlverkun launa og verðlags sem leiða mun til þess að raungengi krónunnar hækkar 
samanborið við samkeppnislönd okkar. Þetta ferli er þegar hafið því bæði laun og verðlag hefur 
hækkað meira hér en erlendis og raungengið er því þegar byrjað að hækka -  þó krónan hafi vissulega

gefið eftir. Eins og áður sagði hafa 
samningsaðilar á vinnumarkaði 
lagt allt að 20% raungengishækkun 
sem forsendu fyrir þeim 
kjarasamningum sem gerðir voru á 
í maí 2011. Fyrst eftir gerð 
kjarasamninga hóf krónan ákveðið 
styrkíngarferli en það snérist við í 
nóvember og hefur krónan verið 
að veikjast samfellt síðan. Ólíklegt 
er að markmið kjarasamninga um 
að gengisvísitalan verði komin í 
190 í lok þessa árs gangi eftir og 

verða þá kjarasamningar í uppnámi.
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Auðlindarentan er í frumvarpinu er skilgreind framlegð (EBITDA) þar sem frá tekjum í veiðum og 
vinnslu vegna sölu afurða og leigu kvóta er dregin allur beinn rekstrarkostnaður og afskriftir af 
kvótakaupum en að frátöldum afskriftum, fjármagnskostnaði, hagnaði og sköttum. Frá framlegðinni 
dregst síðan svokölluð árgreiðsla sem reiknuð er af þeim rekstrarfjármunum sem bundnir eru í 
sjávarútvegi(8% í veiðum og 10% ívinnslu). Hugmyndafræðin að baki þessari nálgun er að skilgreina 
þann hluta af hagnaði greinarinnar sem er umfram þann „eðlilega" hagnað sem þarf að vera til að 
tryggja endurnýjun og viðgang greinarinnar. Sá hagnaður sem er umfram þessa viðmiðun er þá sá 
hluti sem myndar þátt auðlindarinnar sjálfrar og því sá stofn sérstaka veiðigjaldið er reiknað af.
Gjaldið er síðan reiknað sem 70% af þessum stofni.

Afar skynsamlegt er að nálgast úrlausn þessa viðkvæma máls á þennan máta og má færa fyrir því 
ýmis rök. í fyrsta iagi er alveg Ijóst að þau verðmæti sem til verða í greininni feíast á endanum í þeirri 
framlegð sem til verður og við það að miða við raunverulegar útflutningstekjur greinarinnar að 
frádregnum raunverulegum rekstrarkostnaði fær greinin sjálfkrafa viðurkenningu ekki bara á 
raunkostnaði heldur felst einnig í því viðurkenning á áhrifum af hlutfallslegum breytingum á launum, 
gengi og verðlagi. Slíkar breytingar geta bæði leitt til hærri eða lægri framlegðar en aðal atriðið er að 
ef staða greinarinnar versnar -  sem Alþýðusambandið telur einsýnt að muni gerast vegna 
fyrirsjáaniegrar hækkunar á raungenginu -  mun það að mestu skila sér í lækkun á gjaldstofni sérstaka 
veiðigjaldsins en ekki sjálfbærni greinarinnar.

í öðru lagi er í frumvarpinu viðurkennt að kvótakaup einstakra útgerða er staðreynd sem liggur orðið ( 
grunnforsendum í afkomu greinarinnar og óhjákvæmilegt að horfast í augu við það við ákvörðun 
sérstaka veiðigjaldsins. Þetta er gert með þvf að draga afskrift varanlegra heimilda frá EBITDA áður en 
til útreiknings auðlindarentunnar kemur, en jafnframt að bæta kvótasölu við sem tekjum. Hér er 
reyndar gengið lengra og sérstakt frumvarp boðað þar sem heimilt verður að fyrna kvótakaup á móti 
skatti sem ekki hefur verið heimilt hingað til. Þar með er bæði komið til móts við greinina og 
viðurkennt að þeir sem fengu að fénýta kvótann með því að selja hann hafa þegar tekið hluta af 
auðlindarentunni út úr greininni amk. tímabundið og nauðsynlegt að jafna það á næstu árum. Með 
því að heimila afskrift kvótakaupa gagnvart skatti er jafnframt verið að auðvelda þessum útgerðum 
að takast á við auðlindarentuna og sérstaka veiðigjaldið. í lok giidistíma frumvarpsins ætti ekki að 
þurfa að deila frekar um þá staðreynd, að auðlindin er sameign þjóðarinnar og gamlar leifar af óhefta 
framsalinu endanlega komnar út úr myndinni.

í þriðja lagi er hér miðað við talsvert hærri árgreiðsiu en áður hefur verið miðað við. Á árum áður, 
þegar gengi íslensku krónunnar var stillt af m.v. afkomu sjávarútvegs var stuðst við árgreiðsiu m.v. 6% 
af fastafjármunum þegar staða greinarinnar var metin. Tilvist þessarar aðferðar við að meta afkomu 
sjávarútvegs má rekja til deilna um eiginlega afkomu greinarinnar í Ijósi þess að afskriftareglur 
skattalaganna eru sveigjanlegar og stjórnendur fyrirtækja eiga auðvelt með að færa afkomu milli ára 
við gerð ársreikninga. Sérfræðingar Þjóðhagsstofnunar lögðu því til að tekið yrði mið af framlegðinni í 
greininni að frádreginni þessari 6% árgreiðslu. Þá var vöxtum af afurðalánum sem veðsett voru 
jöfnum höndum bætt við (sjá umfjöllun í viðauka um skilgreiningu á árgreiðsluaðferðinni). Með því 
að hækka þessa viðmiðun úr 6 í 8% af veiðum og 10% af vinnslu að viðbættu 20% álagi á 
rekstarfjármuni í veiðum vegna vei ðarfæra og búnaðar og birgðum í vinnslunni er í reynd verið að 
hækka viðmiðið um „eðlilegan hagnað" um 6-8 milljarða króna á ári. Miðað við uppgjör Hagstofunnar
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á afkomu sjávarútvegs nemur þetta um fjórðungi af framíegðinni í greininni og tvöföldun á hrelnum 
hagnaði í venjulegu ári! Ljóst má vera að svona tilfærsla hefði aldrei komið til álita hér á árum áður 
þegar þessi aðgerð var notuð við ákvörðun gengisins. Spurningin nú er hvort hækkun þessarar 
viðmiðunar sé rökrétt m.v. aðstæður bæði í greininni og á fjármálamarkaði. Miðað við að fjárbinding f 
veiðum sé um 60% og 40% í vinnsiu má ætla að vegið meðaltal þessarar viðmiðunar sé 8,8%, f 
umfjöllun Ísíandsbanka um veiðigjöldin er bent á „að mikilvægt er að skilgreina þennan kostnað rétt 
meðal annars með tilliti tií lánskjara, áhættu í rekstri og seljanleika eigna. Líklega er þessi kostnaður 
vanáætlaður," Fyrri parturinn er f sjálfu sér rökréttur en bankinn gerir hins vegar enga tilraun til þess 
að rökstyðja niðurstöðuna um vanáætlunina. í umfjöliun Deloitte um frumvarpið virðist þetta 
endurskoðunarfyrirtæki algerlega misskilja hvað feiist f árgreiðsluaðferðinni, en í henni er beinlínis 
gert ráð fyrir endurheimt allra fjármuna, þmt. eigin fjár. Deloitte gengur út frá 5,5% vöxtum af 
vaxtaberandi skuldum, sem endurskoðunarfyrirtækið telur vanáætlað sem ástæða er að furða sig á 
þar sem hér er um 3.0-20 ára raunvaxtaviðmiðun að ræða og afar Hklegt að íslensk 
sjávarútvegsfyrirtæki njóti hagstæðari lánskjara til langs tíma. Miðað við þessa vexti á vaxtaberandi 
skuldir og 25% eiginfjárhlutfall f greininni endurspeglar 8-10% ársgreiðsluaðferð um 16-24% 
raunávöxtun eigin fjár og 19% að meðaltali,

Það er einnig athyglisvert að skoða úrskurð Póst- ogfjarskiptastofnunar um heildsöluverð fyrir 
aðgang að almennu talsímaneti fyrir heimili og fyrirtæki hjá Símanum hf. Hér er verið að fjalla um 
verðlagningu á takmarkaðri auðiind og var úrskurðurinn byggður á kostnaðargreiningu þar sem unnið 
var með svipaða aðferðafræði. f umfjöliun um þá kostnaðargreiningu sem Síminn hf. hafði fengið 
ráðgjafafyrirtækið Analysys Mason til að gera gerði PFS þá breytingu, að „kostnaðargreining 
miðast við að meðalkostnaður fjármagns (WACC) fyrir Sfmann árið 2008 sé 8,61% sem er f 
samræmi við úrskurð PFS \ fyrri kostnaðargreiningum” . Þetta er heldur lægri meðalkostnaður 
fjármagns en sjávarútvegsráðherra leggur til ffrumvarpinu og ekki annað að sjá en að það sé 
ágætlega rökstutt.

Ef litið er á hlutfall framlegðar í skráðum fyrirtækjum í iðnaði f Bandaríkjunum og það borið 
saman við líklega framlegð f sjávarútvegi eftir styrkingu krónunnar og áhrifa sérstaka 
veiðigjaldsins m.v. þá stöðu er Ijóst að framlegð f sjávarútvegi verður um fjórðungi hærri eftir 
breytingu. Ef vaxtaforsenda árgreiðsluaðferðarinnar, sem endurspeglar vegin meðalkostnað 
fjármagns f greininni, er Ijóst að 8,8% meðalkrafa er mun hærri en þekkist meðal þessara skráðu 
iðnfyrirtækja, sérstaklega ef tekið er tilltt til þess að eiginfjárhlutfail skráðra fyrirtækja á markaði 
er um 80%. Að hluta til er það eðlilegt f Ijósi þess að sveiflur eru meiri f afkomu sjávarútvegs en 
flestra þeirra greina sem um ræðir, sem bæði hefur áhrif á framlegðina og veldur þvf að Ifklega 
gera lánveitendur hærri ávöxtunarkröfu á lánsfé en almennt gerist.

Þvf telur Alþýðusambandið að tillaga ráðherrans um að miða árgreiðsluna við 8-10% í stað 6% áður 
eðlilega við þessar aðstæður og að þessi hækkun ætti að tryggja eðlilega endurnýjun 
framleiðslutækja fgreininní,

f fjórða lagi er það skoðun Alþýðusambandsins að afar skynsamlegt sé að skilgreina auðlindarentuna f 
Ijósi bæði veiða og vinnslu sjávarafurða. Ástæða þessa er að þrátt fyrir ailt hefur sú stefna sem tekin 
var upp með nútfmavæðingu sjávarútvegsins upp úr 1970 að byggja hér upp öflugar landvinnslur sem 
hefðu aðgang að stöðugu hráefni með skuttogaravæðingunni skilað sér í að ísland er í fremstu röð f 
framleiðslu og sölu á fiskafurðum. Borið saman við uppbyggingu og framlag sjávarútvegs tii
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lartdsframleiðslu í formi vinnsluvirðís í öðrum iöndum stöndum við mun framar. Hér hafa orðið til 
fleiri varanleg ársstörf í sjávarútvegi en almennt gerist. Augljós vandi við þessa tengingu er 
verðmyndun sjávarafla, en hin blönduðu fyrirtæki geta meira og minna ákveðið hvar þau taka út 
hagnaðinn með því að ákveða fiskverð. Lengi framan var þetta ákveðið í verðlagsráði og tengdist 
ákvörðun stjórnvaída um gengl krónunnar eins og áður hefur verið vikið að, en undanfarna áratugi 
hefur um þetta verið samið milli sjómanna og útgerðarmanna. Tilvist blandaðra fyrirtækja íveiðum 
og vinnslu veldur því að óhjákvæmilegt er líta á greinina í heild. Þau fyrirtæki í fiskvinnslu, sem ekki 
reka útgerð en kaupa sinn fisk á mörkuðum eða í beinum viðskiptum greiða mun hærra fiskverð en 
hin bíönduðu. Þessi fyrirtæki leggja því lítið sem ekkert til auðlindarentunnar á meðan þær útgerðir 
sem selja allan sinn fisk á markaði leggja hlutfallslega meira til auðiindarentunnar. Af þessum 
ástæðum er ekki líklegt að tilkoma þessa sérstaka veiðigjalds leiði til hækkunar á fiskverði á 
mörkuðum.

Á eftirfarandi myndum má sjá hvernigframlegðin í einstaka greinum sjávarútvegs þróast með og án 
sérstaka veiöigjaldsins.
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Til að meta sveigjanleika auðlindarentunnar hefur einnig verið áætlað hvernig framlegðin í 
sjávarútvegi hefði þróast ef krónan hefði verið 20% sterkari en hún í reynd var og áhrif þess metin á 
útgjöld greinarinnar. Einnig var launaliðurinn í landi hækkaður í samræmi við ákvæði 
kjarasamninganna frá því í maí 2011 til að meta áhrifin á greinina.

Ef litið er á þessar myndir kemur ýmislegt forvitnilegt fram. í fyrsta lagi má sjá að munurinn á 
framlegð með og án veiðigjaíds er að jafnaði á bilinu 3-5 milljarðar króna eða um fimmtungur af 
framlegðinni. Frá þessari megmreglu er hins vegar mikilvæg frávik og það er þau ár sem íslenska 
krónan fellur umtalsvert eins og árin 2001, 2006 og síðan 2008-2010. Sá umframhagnaður sem 
veröur í sjávarútvegi við gengisfallið er yfirleitt umfram það sem kaila mætti „eðlileg framlegð" og fer 
því í auðlindarentuna og sérstaka veiðigjaldið.

Ef einstaka greinar eru skoðaðar kemur í Ijós að stærri hluti auðlindarentunnar verður til í veiðum 
fremur en vinnslu, nema þegar krónan felíur því þá aukast tekjur vinnslunnar hraðar vegna beinni 
tengsla við erlenda markaði.

Það er einnig mikilvægt að skoða hver framlegðin yrði í sjávarútvegi með því að breyta hlutfallslegu 
verðlagi m.v. laun, gengi og verðlag. Hér er eins og áður hefur komið fram miðað við 20% sterkari 
krónu (með afleiddum áhrifum á hráefnisverð í vinnslu, aflahlutdeild sjómanna, oliuverð og verðlag) 
og hækkun launa í samræmi við kjarasamninganna frá því í maf 2011, Þráttfyrir svo mikla raungengis- 
og launahækkun mun framlegðin vera næstum helmingi hærri en fyrir fall krónunnar -  enda var 
raungengi krónunnar lengst af allt of hátt fyrir útflutningsgreinarnar. Ef tekið er tillit til 
auðlindarentunnar og sérstaka veiðigjaldsins útfrá þessari stöðu mun framlegðin í sjávarútvegi samt 
verða um og yfir 50% hærri en árin fyrír fall krónunnar.

Nú er það Ijóst af þessum gögnum að sú útfærsla sem sjávarútvegsráðherra leggur til við útreikning 
auðlindarentunnar og í framhaldi af þvf sérstaka veiðigjaldinu kemur ekki f veg fyrir að eðlileg 
launahlutföll leiðréttist né að gengi krónunnar geti hækkað umtalsvert. Það mun hafa meiri áhrif á 
núverandi afkomu sjávarútvegs en sérstaka veiðigjaldið, enda engar forsendur til þess að gera ráð 
fyrir því að núverandi ástand sé sjálfbært Að sama skapi er það Ijóst að ef raungengi krónunnar fellur 
í kjölfar mikilla gengisfellinga mun stór hluti þess „viðbótahagnaðar" sem myndast við 
gengisfellinguna renna ti! ríkissjóðs en ekki eigenda sjávarútflutningsfyrirtækjanna. í Ijósi þess að 
gengisfallið kemur fram sem launalækkun og eignarýrnun almennings og annarra atvinnugreina er 
ekki hægt að segja annað en að slík skipan mála sé réttlát út frá almannahagsmunum.

Nú getur ávalt verið varasamt að fjalla um verðmæti milli ára í krónum og aurum vegna þess hversu 
óstöðugur gjaldmiðill krónan okkar er sem brenglar verðmætaskyn og gerir allan samanburð erfiðan. 
Þvf er rétt að skoða hreinan hagnað f sjávarútvegi m.v. árgreiðsluaðferðina bæði fyrir og eftir greiðslu

Hreínn hagnaður f sjávarútvegi sérstaka veiðigjaldsins. Hér er talið rétt að miða við að 
reikna hreina hagnaðinn m.v. 6% árgreiðsluregíuna þó 
veiðigjaldið sé reiknað miðað við 8-10% árgreiðslu því 
hækkunin á að endurspegla rfmkunn á hagnaði en ekki 
hærri vexti eða afskriftir. Á myndinni má sjá að hagnaður 
í sjávarútvegi var 40-45 milljarðar króna árin 2009 og 
2010 eða sem svarartil 14-16% af veltu. Ef afkoman er 
skoðuð þau ár sem krónan er ekki í frjálsu falíi var hreinn 
hagnaður á bilinu 6-10 milljarðar króna eða á bilinu 6-



8%. Eins og sjá má leiða líkum að því að með veiðlgjaldi og styrkingu krónunnar lækki þetta hlutfall 
niður f 4-5% af veltu. Setja má fram efasemdir um það hvort slíkt afkoma sé viðunandi til lengdar, 
hvort gengið sé of langt í sérstaka veiðigjaldinu?

Það er einnig athyglisvert að setja þessa afkomu í lengra samhengi, en í hjálagðri mynd má sjá mat 
Þjóðhagsstofnunar á afkomu veiða og vinnslu 1980-2001. Þessi mynd er fengin að láni úr erindi Gyðu 
Þórðardóttur, sem var sérfræðingur hjá Þjóðhagsstofnun, 
hélt á ársfundi LÍÚ þann 1. nóvember 2001. í þessu erindi 
kom fram að með gerð þjóðarsáttarsamninganna árið 1990 
þokaðist afkoma greinanna upp fyrir 0-ið og var lengst af á 
bilinu 2,5-4%, en með þeim samningumvar 
fastgengisstefnunni stillt af m.v. viðunandi samkeppnisstöðu 
útflutningsgreinanna. Séð í þessu langa samhengi yrði um 4- 
5% hrein afkoma greinarinnar ekki út úr korti. Engu að sfður 
er það áleitin spurning hvort ekki ætti að innleiða kerfið með 
hægari skrefum þannig að lagt verði af stað með lægra hlutfail og meta síðan stöðuna að þremur 
árum liðnum. Ef sérstaka veiðigjaidið sem hlutfall af auðlindarentunni yrði lækkað í 60% og það 
innleitt í áföngum m.v. 50,55 og síðan 60%, myndi afkoma sjávarútvegs hækka f 5-6% af veltu sem 
telja verður viðunandi.

Vandamál við útfærsiu sérstaka veiðigjaldsins: f frumvarpinu eru ýmis ákvæði sem tilefni er til að lýsa 
áhyggjum yfir. í fyrsta lagi er verður ákveðið tímasetningarvandamál við að byggja auðlindarentuna 
og sérstaka veiðigjaldið á framlegðinni. Ástæðan er að ekki er hægt að byggja gjaldið á 
samtímaupplýsingum heldur verður að bíða eftir því að Hagstofan safni ársreikningum fyrirtækjanna 
(sem ætti að gera að forsendu fyrir úthlutun kvóta að viðkomandi fyrirtæki skili ársreikningi) og vinna 
sfðan úr þeim nauðsynlegar upplýsingar. Allttekur þetta tfma þannig að f frumvarpinu er gert ráð fyrir 
að miða við upplýsingar úr ársreikningum á þar sfðasta rekstrarári. Þrátt fyrir kosti þess að skilgreina 
sérstaka veiðigjaldið m.v. afkomu fgreininni, fstað þess að hækka almenna gjaldið verulega, mun slík 
aðferð ávallt fela f sér ýmsa þá ókosti sem eftirálagning felur í sér, einkum ef afkoman er 
sveiflukennd. f frumvarpinu er reynt að bregðast við þessu á þann máta að framreikna tekjur 
greinarinnar verðvfsitölur sjávarafurða m.v. meðalgildi viðkomandi rekstrarárs til aprflgildis það árið 
sem leggja á gjaldið á. Hér er verðviðmiðunin rökrétt m.v. Ifklega þróun greinarinnar en spurning 
hvort ekki verði að taka tillit til breytinga á aflaúthlutun árið eftir viðkomandi rekstrarár þvf 
heildartekjur ráðast auðvitað einnig af heildarafla f þorskígildum talið. Rekstrargjöld greinarinnar eru 
framreiknuð m.v. neysluvfsitölu hagstofunnar sem ástæða er til að gera athugasemdir við. Ljóst má 
vera að f veiðum ræðst þróun kostnaðar annars vegar af verðlagsvfsitölunni vegna aflahlutakerfisins 
og gengi vegna þess hversu hátt hlutfall erlend aðföng eins og olfuverð og veiðarfæri eru meira háð 
gengi en innlendu verðlagi. f vinnslu er hráefnisverðið stærsti kostnaðarliðurinn, sem er háður 
verðlagsvfsitölu sjávarafurða, þó aðrir liðir geti endurspeglast af vísitölu neylsuverðs. í frumvarpinu er 
gert ráð fyrir þvf að rekstrarfjármunir verði færðir til núgildis m.v. byggingarvfsitöluna. Þetta getur 
verið rökrétt varðandi fiskvinnsluna en vandséð hvaða samband sé milli þessarar vfsitölu og 
fiskiskipanna.

Ef þessi ákvæði frumvarpsins eru notuð á raunstærðir s.l. 10 ára kemur f íjós að með því að 
framreikna þessar tekjur og gjöld frá meðalverði á rekstrarári (to) til aprflverðlags á áiagningarári (t2) 
hefði niðurstaðan orðið sú að auðlindarentan hefði orðið verulega hærri en m.v. þá rentu sem verður

Hreiau hagnaöur af fiskveiöum og -vianslu 
1980-2001

— Flskvst&nr - — Fiskvlnnsla



til á viðkomandi rekstrarári. Ástæðan er að tekjur eru framreiknaðar m.v. hærri stuðu! en sjáif gjöldin 
og við það verður til tilbúin framlegð sem ekki á sér stoð f raunveruleikanum og því engin staða fyrir 
sjávarútveginn að standa undirslíku veiðigjaldi. Auðvitað gæti þetta einnigverið á hinn veginn. Hér 
væri mun skynsamlegra að reikna út rentuna og sérstaka veiðigjaldið til enda á viðkomandi 
rekstrarári m.v. tekjur, gjöld og afla á því ári og reiknað það niður á hvert þorskígildiskíló. Þetta gjald á 
kíló má síðan framreikna með samsettri vísitölu þar sem verðlagsvísitala sjávarafurða er vegin niður 
með hækkun helstu kostnaðarliða eins og hráefni, laun, olía og verðlag. Slík aðferð er liklegri að 
nálgast betur raunverulegar aðstæður í stað þess að nota framreikniaðferð sem leiðir til 
öfgakenndrar niðurstöðu.

í öðru lagi skýtur það skökku við að veita útgerðum í Flokki 2 undanþágu frá sérstaka veiðigjaidinu 
fyrir fyrstu 100 tonnin, sérstaklega í Ijósi þess að í frumvarpi sjávarútvegsráðherra um stjórn fiskveiða 
er gert ráð fyrir verulegri aukningu veiðiheimilda í þessum hluta. Með þessu eru stjórnvöld með 
beinum aðgerðum að hvetja til óhagkvæmari veiða en afleiðing þess mun koma niður á almenningi 
bæði með því að minni verðmæti verði til skiptanna og minni tekjur hjá ríkissjóði vegna lægi 
innheimtu á sérstöku veiðigjaldi, Það er skoðun Alþýðusambandstns að þetta sé í hrópandi andstöðu 
við markmið frumvarpsins.

í þriðja lagi er óskynsamlegt að setja rækju- og hörpudiskveiðum og -vinnslu í sama flokk og 
botnfiskveiðar þar sem þessar tegundir þróast með allt öðrum hætti en botnfisktegundirnar. Eðlilegra 
er að gera ráð fyrir þessum tegundum sérstaklega, þó gjaldið yrði ekkert á meðan engin veiðt er. 
Innfjarðarrækjan hefur verið að sækja í sig veðrið og vonandi tekst að ná hörpudiskstofninum upp 
aftur.

í fjórða lagi er eðlilegt að fá sérstaka sérfræðinganefnd til þess að fylgjast náið með 
umbreytingarferlinu á fyrstu þremur árunum til þess að meta áhrif þess á bæði raunverulega afkomu 
greinarinnar og áhrifum sérstaka gjaldsins á gengi.

Tekjur ríkisins af sérstaka veiðigjaldinu ofmetnar

Eins og fram kom í upphafi eru þær forsendur sem liggja til grundvallar útreikningi 
sjávarútvegsráðherra á líklegri afkomu ríkisins af sérstaka veiðigjaldinu óraunhæfar. Raungengi 
krónunnar er í sögulegu lágmarki og einsýnt að það samrýmist ekkt stöðugleika hvorki í atvinnulífinu 
né í verðlagsmálum almennt að viðhalda svo veiku gengi. Er raungengið þegar farið að styrkjast vegna 
hærri verðbólgu hér á landi en í okkar helstu viðskiptalöndum. Líklegt er að raungengið muni styrkjast 
um allt að 20% á næstu misserum og gerist það mun það draga verulega úr þeim „umframhagnaði" 
sem nú er í öllum útflutningsgreinum, ekki bara sjávarútvegi. Slíkt mun bæði auka kaupmátt launa og 
bæta afkomu annarra greina þannig að líkur eru á meiri jafnvægi milli emstakra greina og fjármagns 
og launa. Gangi það eftir er líklegt að sérstaka veiðigjaldið verði sem hér segir.
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í stað þess að veiðigjaldið verði á bilinu 20-23 milljarðar kröna og 12-15 milljarðar nettó er líklegra að 
það verði á bilinu 8-10 milljarðar og 3-4 milljarðar nettö.

Tekjur ríkisins af veiðigjöldum

Niðurstöður

Það að byggja auðlindarentuna sem hlutfall af framlegð að teknu tilliti til kostnaðar við fjárfestingar, 
þar sem viðurkennd er ásættanleg ávöxtunarkrafa á eigið fé, viðheldur hvatanum til að þróa og efla 
greinina.

Það að skilgreina rýmri „ársgreiðslu" en áður var gert endurspeglar raunhæft mat á vegnum 
meðalkostnaði fjármagns (WACC) og dregur úr neikvæðum áhrifum veiðigjaldanna á gengi og 
verðlag.

Ef gjaldmiðillinn feliur niður fyrir langtímajafnvægi vegna aðstæðna á fjármálamarkaði er Ijóst að 
fyrirkomulag veiðigjalda veldur því að umframverðmætin fara í ríkari mæli til þjóðarinnar í formi 
hækkunar á sérstaka veiðigjaldinu, en ekki eigenda sjárvarútvegsfyrirtækjanna. Slíkt stuðlar að meira 
jafnvægi í þjóðarbúskapnum.

Ekki er líkiegt að sérstaka veiðigjaldið hafi neikvæð áhrif gagnvart fiskverkafóiki og sjómönnum og 
mun ekki koma í veg fyrir að launahlutfallið hækki á næstu misserum.

Þrátt fyrir að eigendur sjávarútvegsfyrirtækjanna missi spón úr sínum aski með tilkomu sérstaka 
veiðigjaldsins, mun afkoman í sjávarútvegi áfram vera góð og líkleg til þess að laða framtaksama 
atvinnurekendur að.

Ljóst er að afkoma og samkeppnisstaða sjávarútvegs kallar ekki á veikingu raungengisins þrátt fyrir 
tiikomu sérstaka veiðigjaldsins. Sami gjaldeyrir kemur inn í þjóðarbúið og áður og viðunandi afkoma 
greinarinnar er tryggð.



Það að byggja sérstaka veiðigjaldjð, auðiindagjaldlð, sem hlutfal! af framiegð tryggir þjóðinni 
réttmætan hlut í afrakstri auðlindarinnar, en stjórnvöld ofmeta umfengið vegna tímabundins 
veikleika krónunnar.

Til lengri tíma litið má búast við að veiðigjaldið skili 7-8 miíljarða króna í ríkissjóð á árí m.v. að gengi 
íslensku krónunnar sé eðlilegt. Er það um 25% af því sem gjaldið gæfi af sér við núverandi aðstæður í 
sjávarútvegi og ójafnvægi í þjóðarbúskapnum.
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Fylgisköl

Skilgreining á hugtakinu „árgreíösla" í sjávarútvegi.

í ritum Hagstofunnar um mat á afkomu í sjávarútvegi er eftirfarandi texti, sem rekja má til fréttabréfs 
Þjóðhagsstofnunar frá árinu 2001: „Hreinn hagnaður reiknaður út með því að draga endurmetna 
fjármagnsliði, þ.e, svonefnda árgreiðslu, og reiknaða vexti af afurðalánum frá vergrl hlutdeild 
fjármagns. Er þá reiknað með 6% ávöxtun stofnfjár í stað afskrifta og vaxta af stofnfé, en vextir af 
veltufé, sem bundið er í birgðum, eru metnir jafnir nafnvöxtum af afurðaiánum fiskvinnslunnar, Við 
uppgjör með árgreiðsiuaðferðinni eru reiknaðir 6% raunvextir á allt það fjármagn sem bundið er í 
rekstri fyrirtækjanna, einnig eigið fé fyrirtækjanna. Á árum þegar stööugleiki ríkir sýnir 
árgreiðsluaðferðin og hefðbundið bókhaidsuppgjör svipaða afkomu. Til frekari skýringa á þessum 
aðferðum er vísað tií útgáfu Þjóðhagsstofnunar Sjávarútvegur 1988-1989”

Fyrir þá sem ekki hafa þessa skýrslu Þjóðhagsstofnunar við hendina þá er á bls. 10-11 skilgreining á 
þessari aðferðafræði:

„c. Árgreiðsla.

Við mat á vaxtakostnaði i rekstraryfirlitum er að því stefnt að færa einungis raunvexti til gjalda. 
LánskjÖr eru hins vegar mjög mismunandi. Ýmist eru lánin með lágum vöxtum og verðtryggð miðað 
við innlendar verðlags- eða gengisbreytingar, eða þá með háum vöxtum án verðtryggingar. Við slíkar 
aðstæður er mjög erfitt að meta raunvexti fyrirtækja. Einnig er torvelt að nálgast raunvexti hverrar 
greinar fyrir sig, þ.e. frystingar, söitunar, o.s.frv., par sem efnahagur fyrirtækja í blönduðum rekstri er 
yfirleitt ekki aðgreindur eftir tegund rekstrar, heldur kemur hann fram í reikningum sem ein heild.

Vegna þessara erfiöleika ákvað Þjóðhagsstofnun að reikna svokallaða árgreiðslu (annuitet) í stað 
afskrifta og vaxta af fastafjármunum. Árgreiðslan miðast við, að fastafjármunum er gefinn ákveðinn 
endingartími jafnframt er við það miðað að það fjármagn, sem bundið er í rekstri, ávaxti sig með 
ákveðinni prósentu. Þar með ber bæði eigið fé og lánsfé ákveðna vexti, en slíku er ekki til að dreifa 
við hefðbundin reikningsskil. í þeim rekstraryfirlitum sem sett eru fram i töfium 1.1.1-1.1.20, er 
reiknað með 6% ávöxtun stofnfjár.

Heildarverðmæti fastafjármuna (óafskrifað) f fiskvinnslu er fundið út frá gjaldfærðum afskriftum skv. 
skattalögum. í útgerð er þessu á annan veg farið. Þar er árgreiðslan reiknuð út frá 
vátryggingaverðmæti skipa, en það er afskrifað verð. Endingartími við útreikning árgreiðslu er því 
hafður skemmri en ef reiknað væri af upprunalegu verði og hefur verið reiknað með, að 90% 
vátryggingaverðmætis afskrifist á 12 árum. Sá árafjöidi var upphaflega ákveðinn útfrá meðalaldri 
skipa. Ekki hefur þótt ástræða til að breyta þessum endingartíma, þótt um hann ríki töluverð óvissa, 
þar sem erfitt er að meta raunverulegan endingartíma skipa miðað við stöðugar endurbætur, Til 
viðbótar við vátryggingaverðmæti skipanna er reiknuð ávöxtun af 10% af vátryggingaverðmati sem 
rekstrarfjárþörf vegna veiðarfæra og þess háttar."
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Ákvörðun PFS nr. 21/2011

varðandi kostnaðargreiningu Símans hf. á heildsöluverðum fyrir aðgang að 
almennu talsímaneti fyrir heimili og fyrirtæki

Á bls. 6 er fjallað um það með hvaða hœtti tekið er tillit til fjárfestinga og endurheimt kostnaðar við 
þær í tengslum við grunnnet Stmans -  sem í eðli sínu felur í sér aðgang að takmarkaðri auðlind:

„Veginn meðalkostnaðurfjármagns (WACC)

Kostnaðargreining miðast við að meðalkostnaður fjármagns fyrir Símann árlð 2008 sé 8,61% sem er í 
samræmi við úrskurð PFS í fyrri kostnaðargreiningum.

Fjárfestingar

Ein af meginforsendum við mat á kostnaðargrunni talsímaþjónustunnar er mat á undirliggjandi 
fjárfestingum. Fjárfestingar í talsímaneti eru margar komnar til ára sinna en eru þrátt fyrtr það enn í 
notkun og því hluti af því kerfi sem notað er til að veita þjónustuna. Mjög erfitt reyndist þvi að nálgast 
sögulegt kostnaðarverð á þeim fjárfestingum sem eru grunnur að núverandi talsímakerfi.

Til að meta fjárbindingu í talsímkerfinu var því reynt að nálgast sviptivirði fjárfestinganna út frá 
endurstofnverði. Metið er hvert endurstofnverð sambærilegs kerfls yrði miðað við núverandi verðlag 
og aðstæður. Gert er ráð fyrir núverandt uppbyggingu og fjölda staða s.s. varðandi símstöðvar og 
útstig. Notuð er sambærileg skipting niður á eignaflokka og gert var f fyrri greiningu þannig að 
auðveldiega megi færa niðurstöðu úr útreikningum inn í líkan sem AM vann fyrir Símann og PFS hefur 
aðgang að.

Niðurstaðan er notuð til að reikna árgreiðslu miðað við áætlaðan líftfma eignanna og veginn 
meðalkostnað fjármagns (WACC). Þannig er fengin árgreiðsla fjárfestinga sem ásamt rekstrarkostnaði 
myndar grunn að verðskrá fyrir talsímaþjónustu á ofangreindum mörkuðum.

Endurstofnverði er jafnframt skipt niður á markaði 1-2 (aðgangur að almennu talsímaneti) 
annarsvegar og markaði 8-10 (heildsölumarkaðír fyrir upphaf, lúkntngu og flutning sfmtala í föstum 
almennum talsfmanetum) hinsvegar með sömu forsendum og gert var í fyrri greiningu/'
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Framlegð (EBITDA) og vegin meðalkostnaður fjármagns (WACC) í iðnaði í USA

í tengslum við mat á áhrifum tillagna sjávarútvegsráðherra um sérstakt veiðileyfagjald vaknar 
spurning um það hvort viðmiðun ráðherrans um 8 og 10% árgreiðsluaðferð áður en tll útreiknings 
sérstaka veiðigjaldsins kemur sé of há eða lág. Jafnframt skiptir máli að skoða hvort framlegðin eftir 
greiðslu velðileyfagjaldsins sé viðunandi. Ljóst er að tillagan um árgreiðsluna er verulega hærri 
(hækkar úr 6 í 8,8% eða næstum 50%) en áður hefur verið miðað við í umfjöllun um stöðu 
sjávarútvegs, m.a. þegar gengi íslensku krónunnar var stillt af m.v. afkomu greinarinnar. En hvernig 
lítur þetta út m.v. framlegð (EBITDA) og vegin meðalkostnað fjármagns (WACC) í USA, Til að grenslast 
fyrir um það hef ég notast við gögn sem Aswath Damodaran. Prófessor í fjármálum fyrirtækja við 
Stern School of Business við háskólan í New York, hefur safnað saman undanfarna áratugi og birtir á 
heimasíðu sinni. Um er að ræða gögn fyrir tæplega 6.000 skráð fyrirtæki í USA, þar af 1.000 fyrirtæki í 
iðnaði.

í eftirfarandi mynd má sjá framlegð í einstaka greinum iðnaðar í USA ásamt meðaitali i iðnaði og á 
öllum hlutabréfamarkaðinum. Fyrirtæki í iðnaði eru að meðaltali með 15%framlegð i sínum rekstri, 
sem þó sveiflast á milli 7,5-25%, hæst í drykkjavöruiðnaði. Meðai allra skráðra fyrirtækja er 
framlegðin hins vegar nokku hærri eða 23%.

Framlegð (EBITDA) í iðnaði í USA
Sjávenitvegur 2010 
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Ef núverandi framlegð sjávarútvegs, m.v. upplýsingar frá árinu 2010 þar sem búið er að netta út áhrif 
innbyrðis viðskipti milli veiða og vinnslu á tekjur og gjöld, er framlegðin riflega 30% sem er mikið 
sögulegt hámark, Ef tekið er tillit til þess að líkur eru á þvi að raungengi krónunnar muni hækka um 
ailt að 20% og síðan lagt sérstakt veiðiieyfagjald á þá stöðu yrði framlegðin i sjávarútvegi um 19% sem 
er nokkuð hærra en hjá skráðum fyrirtækjum í iðnaði i USA -  sem ætla má að séu almennt nokkuð 
yfir meðaltali aflra iönfyrirtækja f USA. Á þennan mælikvarða er ekki að sjá að tiliögur 
sjávarútvegsráðherra gangi óeðlilega nærri greininni þegar þess hefur verið gætt að aðlaga afkomu 
hennar m.v. raunhæft raungengi.

http://pages.stem.nvu.edu/~adamodar/New


í eftirfarandi mynd má sjá hvervegin meðalkostnaður fjármagns er i einstökum iðngreinum i USA 
m.v. nýjustu ársreikninga fyrirtækjanna, ásamt meðaltali fyrir iðnaðinn og allar greinar. Það vekur 
athygli við skoðun á þessum gögnum hversu hátt eiginfjárhlutfall skráðra fyrirtækja er i USA, en í 
þessu gagnasafni er það 78% að meðaltali. Þar sem krafa á elgið fé er iðulega hærri en vaxtakjör á 
vaxtaberandi skuldum leiðir þetta til þess að vegin meðalkostnaður fjármagns er nokkuð hærri en 
m.v. kenningar um hámörkun hagnaðar (optimal financial structure). Þrátt fyrir það meðaltal vegins 
fjármagnskostnaðar þessara fyrirtækja i iðnaði tæplega 8% og um 7% i öllum fyrirtækjum, Ef þetta 
hlutfal! er endureiknað miðað við að eigið fé sé 33% fæst mun lægri WACC, eða 5% að meðaltaii.

Vegin meðalkostnaðurfjármagns (WACC) í iðnaði í USA
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í þessari greiningu gerir Ðr. Damodaran ráð fyrir þvi að vaxtakostnaður fyrirtækjanna samanstandi af 
álagi á áhættuiausa vexti (sem eru ávöxtun 10 ára ríkisskuldabréfa á markaði), þar sem álagið ræðst 
af staðalfráviki í afkomu fyrirtækja iviðkomandt iðngreinum. f úrtaki hans í iðnaði er álagið að 
meðaltali 2% á grunnvextina sem voru í janúar 20121,78%. Ef þessari nálgun er beitt hér á landi var 
ávöxtunarkrafa á óverðtryggðum ríkisbréfum 6,9% og verðbóígan 6,3% í janúar og raunvaxtakrafan á 
10 ára íbúðabréf var 1,2% á sama tima. Ef miðað við heldur hærra álag hér á landi (hærra staðalfrávik 
afkomunnar vegna sveíflna í afkomu sjávarútvegs) má gera ráð fyrir að vaxtakostnaður fyrirtækjanna 
hér sé á bilinu 4-4,5%, eða heldur lægri en í viðmiðun Deloitte í þeirra úttekt, og sett í samhengi við 
8,8% WACC i greininni (meðaltal árgreiðsluaðferðarinnar) ætti ávöxtun á eigin fé að vera nokkuð yfir 
20% að raungildi.

Miðað við vegin meðalkostnað fjármagns er þvi ekki að sjá að gengið sé mjög nærri sjávarútvegi i 
útfærslu sérstaka veiðigjaldsins. Greinin verður áfram meðal þeirra greina sem besta afkomu hafa og 
er það ágætt, þvi það ætti að laða að fjárfestingar og aukna sókn í markaðssetningu sem er bæði 
eigendum, starfsmönnum og landsmönnum öllum fyrir mestu.
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