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Um sérfræðihóplnn og afmorkun verkefnis
í  apríl 2012 fékk atvinnuveganefnd Alþingis þá Daða Má Kristófersson, dósent við Háskóla íslands, 
og Stefán B. Gunnlaugsson, lektor við Háskólann á Akureyri, til að skrifa greinargerð um 
efnahagslegar og byggðalegar afleiðingar samþykktar 657. þingmáls, Iög um stjórn fiskveiða og 658. 
þingmáls, lög um veiðigjöld. Greinargerðinni er ætlað að varpa Ijósi á afleiðingar þess ef fyrmefnd 
frumvörp verða að lögum. Áhersla er lögð á efnahaglsegar afleiðingar fyrir fyrirtæki í sjávarótvegi og 
byggðaafleiðingar.

Að beiðni nefndarinnar átti umfjöllunarefni greinargerðarinnar að vera sem hér segir:

a. Áhrif samþykktar Þingmálanna á rekstur og efnahag ísienskra 
sjávarátvegsfyrirtækja. Fjallað verður sérstaklega um afleiðingar flutnings 
aflahlutdeilda í potta og hækkana á veiðigjaldi.

i. Fjallað verður um áhrif á rekstur og efnahag 20-25 stærstu fyrirtækja £ 
sjávarútvegi.

ii. Fjallað verður um áhrif á rekstur og efnahag 10 fyrirtækja í 
krókaaflamarkskerfinu.

b. Áhrif mildari aðgerða á rekstur og efnahag framangreindra 30-35 fyrirtækja. 
Þannig verður fjallað um breytilegar útfærslur á gjaldhlutfalli sérstaks 
veiðigjalds og breytilegar útfærslur á frímarki veiðigjalds skv. 8. gr, frumvarps 
til laga um veiðigjöld, t.d. hver áhrifin yrðu ef frímark a-liðar 2. mgr. 
frumvarpsgreinarinnar yrði hækkað úr 30 tonnum í 100 tonn og frímark c-liðar 
sömu málsgreinar yrði hækkað úr 100 tonnum í 300 tonn.

c. Fyrirkomulag töku veiðigjalda, skilgreiningu gjaldaandlagsins og útreikninga 
sérstaks veiðigjalds. Lagt verður mat á kosti og galla þess fyrirkomulags sem 
lagt er til í frumvarpi til laga um veiðigjöld. Bent verður á leiðir til úrbóta þar 
sem slíkt er mögulegt.

d. Aðra þætti frumvarpanna sem geta haft takmarkandi áhrif á arðsemi 
sjávarútvegsfyrirtækja umfram þá takmarkandi þætti sem fmna má í umhverfí 
gildandi laga um stjóm fiskveiða. Lagt verður mat á afleiðingar þeirra fyrir 
framangreind 30-35 útgerðarfyrirtæki.

e. Líklegar afleiðingar samþykktar frumvarpanna á byggðir og byggðaþróun á 
íslandi. Lagt verður mat á þær aðgerðir sem lagðar eru til f ákvæðum 
Þingmálanna í Ijósi þeirra markmiða sem liggja til grundvallar frumvarpi til 
laga um stjórn fiskveiða um að stuðla að farsælli samfélagsþróun með 
hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi og treysta atvinnu og byggð í 
landinu.
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Markrmð frumvarpanna

Mikilvægt er að hafa markmið lagasetningar til hliðsjónar við mat á afleiðingum, svo meta 
megi að hve miklu leyti þau muni nást. Samkvæmt 1. grein frumvarps til laga um stjórn 
fiskveiða eru markmið þess efíirfarandi:

„Mcirkmið þessara laga er:

a. að stuðla að verndun og sjálfbœrri nýtingufiskistofna við ísland,
b. að stuðla aðfarsœlli samfélagsþróun með hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi,
c. að treysta atvinnu og byggð í landinu,
d. að hámarka þjóðhagslegan ávinning a f sjávarauðlindinni og tryggja þjóðinni eðlilega 

auðlindarentu,
e. að sjávarútvegurinn sé arðsamur og búi við hagstœtt og stöðugt rekstrarumhverfi. 

Nytjastofnar á íslandsmiðum eru sameiginleg og œvarandi eign íslensku þjóðarinnar. 
íslenska ríkið veitir tilskilin leyfi, fer með og ráðstafar hvers kyns heimildum til nýtingar. Slík 
veiting eða ráðstöfun myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forrœði einstakra aðila yfir 
þeim.“

Samkvæmt 2. grein frumvarps til laga um veiðigjöld eru markmið þess eftirfarandi:

„Veiðigjöld eru lögð á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit 
og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðinni í heild hlutdeild í þeim 
arði sem nýting sjávarauðlinda skapar“
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Megin tilgangur þessarar greinargerðar er að meta áhrif frumvarps til laga um stjórn fiskveiða, 
þingskjal 1052, og frumvarps til laga um veiðigjöld, þingskjal 1053 á rekstur 
útgerðarfyrirtækja. Einnig er lagt mat á áhrif byggðaaðgerða frumvarpanna.

Sjávarútvegur er undistöðuatvinnugrein á íslandi. fslendingar hafa að mörgu leyti náð góðum 
árangri í að stjórna veiðum með sjálfbærum og hagkvæmum hætti. Skiljanlegt er að ábatasöm 
nýting sameiginlegra náttúruauðlinda, þar sem sumir nýtingaraðilar hagnast verulega, geti 
verið uppspretta deilna. Þetta hefur einnig verið raunin hér á landi.

Árið 2011 lagði þáverandi sjávarutvegsráðherra fram frumvarp til laga um stjóm fiskveiða. í 
kjölfarið fékk nefnd sérfæðinga, leidd af Axel Hall hagfræðingi, það verkefni að meta áhrif 
frumvarpsins. Skilaði nefndin ýtarlegri skýrslu þar sem fjallað er um þróun 
fiskveiðistjómunar hér á landi, fræðilegar niðurstöður er varða fiskveiðistjómun og alþjóðlega 
reynslu af ólíkum kerfum. Vísað er til þeirrar skýrslu er varðar almenna umfjöllun og ýtarlegri 
umfjöllun um þau atriði er snerta þau ákvæði sem tekin hafa verið lítt eða óbreytt úr fyrra 
frumvarpi.

Veiðigjöld

Fjallað er um veiðigjöld í sérstöku frumvarpi. Frumvarpinu er ætlað að veita þjóðinni stærri 
hlutdeild en verið hefur í auðlindarentunni sem veiðamar skapa. Ekki er einfalt að meta 
umfang auðlindarentu. Auðlindarentu ónuminna auðlinda má skilgreina sem afurðaverð að 
frádregnum samfélagslegum kostnaði vegna nýtingar, þar með töldum kostnaði vegna 
fjármagns. Núverandi aflahlutdeildarkerfi hefur að stofni til verið við líði frá 1984. Viðskipti 
með aflaheimildir hafa verið umtalsverð á þessu tímabili. Gera má ráð fyrir að verð á 
aflahlutdeild endurspegli fyrrnefnda auðlindarentu að teknu tilliti til óvissu og 
fjármagnskostnaðar. Kostnaður af kvótakaupum hefur um langt skeið verið hluti af kostnaði 
veiða. Gjaldtakan sem lögð er til í frumvarpinu kemur inn í þennan veruleika, hvort sem 
menn vilja viðurkenna það eða ekki. Afleiðingarnar geta verið að gjaldtaka sem teldist hófleg 
fyrir ónumda auðlind verður óraunhæf ef tekið er tillit tii umfangs þeirrar auðlindarentu sem 
þegar hefur horfið úr greininni gegnum kvótaviðskipti.

Gjaldtökuhugmyndir fyrra frumvarps voru gagnrýndar fyrir það að álagning byggði ekki á 
raunverulegri auðlindarentu, hún tryggði ekki tekjur til að standa straum af 
stjórnunarkostnaði, dreifðist með ósanngjörgnum hætti á misarðsamar veiðar og byggði á of 
gömlum afkomugögnum. í frumvarpi til laga um veiðigjöld er að nokkru leyti komið til móts 
við þessa gagnrýni. Veiðigjaldið er tvískipt, annars vegar er almennt veiðigjald, sem ætlað er 
að standa straum af kostnaði ríkisins vegna fiskveiðistjórnunar, og hins vegar sérstakt 
veiðigjald, sem byggir á metinni auðlindarentu. Sérstakt veiðigjald er þar að auki lagt á í 
tvennu lagi, annars vegar á uppsjávarveiðar og hins vegar botnfiskveiðar. Allt er þetta til bóta, 
miðað við síðasta frumvarp.

Alvarlegir gallar eru hins vegar á mati auðlindarentu til grundvallar sérstöku veiðigjaldi. 
Alvarlegasti gallinn hefur með uppfærslu gagna að gera. Álagning sérstaks veiðigjalds byggir 
á tæplega tveggja ára gömlum rekstrargögnum sem þarf að uppfæra. Mat höfunda er að aðferð
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frumvarpsins hefði skipulega ofmetið rentu, svo nemur tugum prósenta, hefði henni verið 
beitt á undanförnum ámm. Sem dæmi hefði sérstakt veiðigjald verið 140% af metinni 
auðlindarentu ef aðferð frumvarpsins um uppfærslu gagna hefði verið beitt á tímabilinu 2006 
til 2010. Augljóst er að ekki verður búið við svo umfangsmikla skekkju.

Þessu til viðbótar má gera fjölmargar athugasemdir við aðferðafræðina við matið á 
auðlindarentu sem frumvarpið boðar. Mörg vandamál fylgja því að meta auðlindarentu 
vinnslu með rentu veiða, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, Ein af afleiðingunum er tvísköttun 
á þeim umframhagnaði sem önnur vinnsla uppsjávarfisks en bræðsla skapar. Umfang þessarar 
tvísköttunar hleypur á hundruðum milljóna á ári samkvæmt mati höfunda. Einfaldara virðist 
að fara þá leið að setja viðmiðunarverð á viðskipti milli tengdra aðila og byggja álagninguna 
alfarið á gögnum um veiðar, eins og jafnan er gert við álagningu auðlindarentuskatta.

Mat frumvarpsins á fjármagnsþörf er vanmat á raunverulegri fjármagnsþörf í veiðum og 
vinnslu. Þetta vanmat leiðir til ranglega metinnar auðlindarentu og þar með ranglega 
ákvarðaðs sérstaks veiðigjalds. Mat frumvarpsins á fjármagnskostnaði virðist tilviljanakennt. 
Betur hefði farið á því að fjármagnsþörf yrði metin af sérfræðingum á grundvelli 
markaðsgagna, eins og gert er fyrir flutning og dreifingu á rafmagni, samkvæmt 
raforkulögum.

Bæði almennt og sérstakt veiðigjald er Iagt flatt sem föst krónutala á þorskígildiskíló, Eini 
breytileikinn felst í mismunandi mati á sérstöku veiðigjaldi fyrir botnfiskveiðar og 
uppsjávarveiðar. Mikill munur er hins vegar á afkomu útgeðarflokka innan hvors flokks fyrir 
sig. Sérstaklega á þetta við um botnfiskveiðar. Flöt álagning gæti leitt til þess að sérhæfing í 
veiðum yrði erfið, ef afkoma afmarkaðra útgerðarflokka sveiflast úr takti við almenna afkomu 
í greininni. Gagnrýna verður þá ofurtrú á þorskfgildisstuðla sem sjá má í frumvarpinu. 
Þorskígildisstuðlar mæla hlutfallslegt verð ólíkra fisktegunda. Ósannað að þeir séu 
skynsamlegur mælikvarði á ábata af veiðum eða kostnað við að stýra þeim.

Gert er ráð fyrir að öll skip njóti afsláttar frá sérstöku veiðigjaldi fyrir fyrstu tonnin í 
aflamarki. Með því á að bregðast við erfiðri stöðu margra útgerða í krókaaflamarkskerfinu. 
Vara verður við því að halda of langt inn á þessa braut svo ekki sé búinn til hvati til þess að 
fjölga fiskiskipum bara til þess að draga úr greiðslum á sérstöku veiðigjaldi. Slíkt leiðir 
einungis til sóunar.

Skatthlutfall sérstaks veiðigjalds veður að teljast mjög hátt, sérstaklega í ljósi þeirra ágalla 
sem nefndir hafa verið. Ljóst er að afleiðingar gjaldtöku af þessu umfangi eru verulegar, bæði 
fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi og tengdum greinum, starfsfólk og sjávarbyggðir. Nýlega voru 
samþykkt lög á Alþingi um skattlagningu kolvetnisauðlinda, nr 109/2011. Athygli vekur að 
skattlagning þeirra ónumdu gas- og olíuauðlinda sem hugsanlega munu flnnast á hafsbotni, er 
hóflegri en tillögur frumvarps um veiðigjöld.

Að teknu tilliti til allra þessara ágalla er niðurstaðan sú að umfang gjaldtöku samkvæmt 
frumvaipinu sé langt umfram það sem útgerðin getur staðið undir. Verulegar breytingar þarf 
að gera á aðferðafræði frumvarpsins við mat á auðlindarentu áður en hægt er að ákvarða hvað 
mundi teljast hófleg gjaldtaka. Álagning sem byggir á meðaitalsgögnum heillar
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atvinnugreinar, gögnum sem aldrei var safnað í þeim tilgangi að meta auðlindarentu, þarf að 
vera hófleg. Núverandi gagnagrunnlag leyfir ekki nákvæmt mat á auðlindarentu sem 
sjávarútvegurinn skapar. Nauðsynlegt er að fram fari rannsókn á umfangi auðlindarentu og 
aðferðum sem hægt væri að nota til að meta hana áður en ráðist er í skattlagningu 
auðlindarentu í því umfangi sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

Að lokum ber að undirstrika að ekki er hægt að horfa á álagningu veiðigjalda afmarkað. 
Samræmi verður að vera milli gjaldtöku og annarrar umgjarðar fiskveiðistjórnunarkerfisins. 
Ef vegið er að möguleikum til hagræðingar og langtímahagkvæmni mun það skerða umfang 
auðlindarentunnar og draga úr getu útgerðarinnar til að standa undir veiðigjöldum, Gjaldtaka, 
sem er hófleg ein sér, getur verið óhófleg skoðuð í samhengi við önnur ákvæði.

Nýtingarleyfi

Með nýtingarleyfunum er rétturinn til nýtingar aflahlutdeildar gerður takmarkaður og 
tímabundinn. Þó virðist aðstaða núverandi eigenda aflahlutdeildar tryggð a.m.k til næstu 20 
ára og jafnframt ákveðið að breytingar verði ekki gerðar á fyrirkomulaginu með styttri 
fyrirvara en 15 árum. Með þessu er umtalsvert dregið úr ágöllum fyrra frumvarps og komið til 
móts við sjónarmið um nauðsynlegan fyrirsjáanleika útgerðarinnar vegna t.d. fjárfestinga. 
Samkvæmt frumvarpinu fellur nýtingarrétturinn ekki niður að loknum 20 árum heldur breytist 
í hreinan nýtingarrétt, án framsalsmöguleika. Ekki verður í fljótu bragði séð hvaða tilgangi 
þessi takmörkun á að þjóna. í ljósi þess hve langt í framtíðinni þessi breyting liggur eru áhrif 
hennar á núverandi rekstur sjávarútvegsfyrirtækja óveruleg.
Tvennskonar takmarkanir eru lagðar á viðskipti með aflahlutdeild. í fyrsta lagi eru ákvæði um 
forkaupsrétt ráðherra á aflahlutdeildum á grundvelli byggðasjónarmiða, sem varla telst mjög 
íþyngjandi. f öðru lagi er gert ráð fyrir að 3% hlutdeildar sem seld er flytjist í flokk 2. Þetta 
ákvæði mun draga úr umfangi ábatasamra viðskipta, hæga á eðlilegri hagræðingu í veiðum og 
skapa hvata til þess að menn leiti hjáleiða til að komast hjá greiðslu gjaldsins. Allt er þetta 
líklegt til að draga úr hagkvæmni útgerðar til lengri tíma. Einnig er með öllu óvíst hvernig 
standa á að framkvæmd slíkra reglna. Spyrja má í þessu samhengi hvort kaup og sala 
útgerðarfyrirtækja eða hluta í þeim séu viðskipti með aflahlutdeild.

Flokkur 2 og pottar

Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða gerir ráð fyrir svipaðri skiptingu heildaraflamarks milli 
flokks 1 og flokks 2 og það frumvarp sem lagt var fram árið 2011. Lagðar eru til miklar 
aukningar á aflamarki í flokki 2 sem ráðstafa á í byggðahluta, bætur, strandveiðar, línuívilnun 
og leiguhluta. Þeirra stærstur er leiguhluti.

Strandveiðar eru í eðli sínu ólympískar veiðar sem leiða til kapphlaups um afla sem hækka 
sóknarkostnað, lækka verðmæti afla og hvetja til brottkasts meðafla. Afleiðingin er að jafnaði 
slæleg afkoma og sóun auðlindarentu. Mjög mikilvægt er að strandveiðar greiði almennt 
veiðigjald eins og aðrar veiðar svo koma megi í veg fyrir að allri auðlindarentu í þeim sé sóað.

Grunnhugmyndin að leiguhluta er allrar athygli verð. Leiguhluti er augljós valkostur í 
tekjuöflun fyrir ríkissjóð sem jafnframt gæti orðið til þess að auka sveigjanleika veiða innan 
aflamarkskerfisins með því að dýpka leigumarkað fyrir aflaheimildir. Alvarlega ágalla eru þó
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enn á tillögum frumvarpsins um fyrirkomulag kvótaþings. Þar er gert ráð fyrir mikilli aðkomu 
ráðherra með reglusetningu um skilyrði fyrir kaupum. Slíkt er afar varhugavert. Leggja ber 
áherslu á að viðskiptaleg sjónarmið ráði ferðinni á kvótaþingi. Leiguhluta er ætlað að þjóna 
byggða- og samfélagsmarkmiðum, eins og að bæta skilyrði til nýliðunar. Reglur um viðbætur 
aflamarks leiguhluta í þorski, ýsu og ufsa ganga bersýnilega gegn því markmiði. Reglumar 
munu leiða til mikils breytileiki í stærð leiguhluta ár frá ári. Afar erfítt mun verða að reka 
útgerð sem byggir á leigu einvörðungu verði frumvarpið að lögum. Hreinlegra hefði verið að 
ákvarða hlutdeild leiguhluta stærri.

Áhrif á rekstur og efnahag sjávarútvegsfyrirtækja
Áhrif frumvarpanna á rekstur og efnahag eru margskonar, Takmarkanir á framsali, flutningur 
kvóta í potta ef heildarkvóti fer yfir ákveðið mark, bann á flutningi aflaheimilda á milli kerfa 
og fleira mun hafa mikil áhrif á rekstur fyrirtækjanna,

Mikilvægasta breytingin er mikil hækkun á veiðigjaldi. Eins og áður var vikið að kom 
alvarleg villa í Ijós við greiningu á frumvarpi til laga um veiðigjöld, sem Ieiðir til verulegs 
ofmats á því við núverandi skilyrði. Það var mat höfunda að tilgangslaust væri að meta áhrif 
frumvarpsins í óbreyttri mynd. Ekkert fyrirtæki er líklegt til að standa undir þeim álögum. í 
stað þess er farin sú leið að styðjast við þær tölur um veiðigjöld sem fram koma í greinargerð 
með frumvarpinu í stað texta frumvarpsins.

Bein áhrif frumvarpanna eru mikil á fyrirtækin. Að meðaltali lækkar EBITDA þeirra um 
34,4% á fyrsta ári en um 40,3% á því þriðja og þar á eftir. Mjög misjafnt er hversu mikið 
EBITDA lækkar. Mest er lækkunin hjá fyrirtækjum sem eingöngu eru í útgerð en hafa ekki 
fiskvinnslu. Fyrirtæki sem eingöngu eru í útgerð ná ekki þeim virðisauka sem verður í 
fiskvinnslunni. Veiðigjaldið leggst því mun harkalegar á þau en fyrirtæki sem bæði eru í 
veiðum og vinnslu.

Neikvæð áhrif frumvarpanna á rekstur og greiðslugetu stærstu fyrirtækjanna eru mikil. Mikil 
Iækkun er á framlegð (EBITDA) félaganna og geta þeirra til endurfjárfestinga og 
niðurgreiðslu skulda minnkar mikið. Nokkur hluti stærstu fyrirtækjanna mun þá ekki ráða við 
núverandi skuldir. Mest eru áhrifin á fyrirtæki sem eingöngu eru í útgerð og verður 
skuldastaða þeirra yfirleitt óviðráðanleg vegna áhrifa frumvarpanna.

Fjárhagsstaða þeirra fyrirtækja í krókaaflamarkskerfinu sem við skoðuðum var yfirleitt afleit. 
Fiskiskip á krókaaflamarki eru með stærstan hluta aflaheimilda sinna í þorski og því hafa þau 
mjög mikinn hag af auknum aflaheimildum í þeirri fisktegund. Nú eru horfur á að svo verði á 
næstu árum. Þá má búast við að erfið og nær vonlaus skuldastaða fyrirtækjanna í 
krókaaflamarkinu verði viðráðanleg hjá þeim flestum þegar þorskafli þeirra eykst. Framlegð 
þeirra eykst mikið og afkoman batnar stórlega. Samkvæmt frumvarpi til laga um stjórn 
fiskveiða er lagt til að 40% af aflaheimildum í þorski fari í fiokk 2 ef heildaraflamark verði 
yfir 202 þúsund tonn. Þetta mun hafa neikvæð áhrif á þau fyrirtæki sem hafa hlutfallslega 
mikinn þorskkvóta og mikil áhrif á öll fyrirtæki í krókaaflamarkskerfinu. Þau munu verða af 
stórum hluta þeirrar aukningar sem fyrirsjáanlegt er að verði í þorskafla. Því munu líkur á því 
að þau ráði við skuldir og eðlilegar endurfjárfestingar minnka verulega.
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Annað sem vert er að taka fram er að í frumvarpinu um stjóm fiskveiða er bannað að flytja 
aflahlutdeiid og aflamark á milli kerfa. Þetta mun hafa mikil áhrif á mörg fyrirtæki í 
krókaaflamarkskerfinu. Þau hafa mörg leigt til sín aflamark, sérstaklega ýsu, frá fyrirtækjum 
úr „stóra kerfinu“. Sá möguleiki mun lokast og mun hafa neikvæð áhrif á afkomu þessa veika 
útgerðarflokks.

Beðið var um að áhrif annarrar útfærslu af veiðigjöldum yrðu skoðuð. Sú útfærsla fælist í því 
að sérstakt veiðigjald yrði lækkað um helming frá því sem lagt var til í frumvarpinu um 
veiðigjald og „skipaafsíáttur“ aukinn mikið. Þessi mildari útfærsla hefur nokkur áhrif á getu 
fyrirtækjanna til að greiða upp skuldir. EBITDA lækkar um 18,5% að meðaltali hjá stóru 
fyrirtækjunum á móti 40,3% lækkun á EBITDA samkvæmt upphaflegu frumvörpunum því 
má segja að þessi útfærsla sé í raun rúmlega helmingi léttari (55%) heldur en upphaflegu 
frumvörpin. Okkar mat er að flest stærstu sjávarútvegsfyrirtækin ráði vel við þessa útfærslu.

Sem áður þá gildir að áhrif frumvarpanna með þessari útfærslu eru neikvæðari en hér er sýnt. 
Þar skiptir mestu að fyrirtækin njóta ekki nema 60% af aukningu þorskafla ef hann fer yfir 
202 þúsund tonn.

Ljóst er af að frumvörpin munu hafa veruleg áhrif á efnahag fyrirtækjanna. Áhrifin verða 
vegna þess að frumvörpin hafa þau áhrif að veiðiheimildir munu lækka að verðmætum. 
Áhrifin eru mismunandi eftir fyrirtækjum. Sum fyrirtæki bókfæra virði veiðiheimilda lágt 
önnur bókfæra þær háu verði. Auk þessa hefur almenn skuldsetning fyrirtækjanna mikið að 
segja varðandi áhrif laganna á efnahagslega stöðu fyrirtækjanna, Niðurstaðan er að hjá 
rúmlega 60% stóru félaganna, þ.e. fjórtán af tuttugu og þremur, verða með neikvætt 
endunnetið eigið fé, þ.e. raunverulegt virði eigna verður lægra en virði eftir samþykkt 
frumvarpanna. Vægari útfærsla með lægra veiðigjaldi og hærri „skipaafslætti“ hefði mun 
minni áhrif á eiginfjárstöðu fyrirtækjanna.

Breytingar á regluverki geta skapað óvissu um innihald og virði eignarréttar. Þannig mun 
innleiðing veiðigjalda hafa áhrif á virði sjávarútvegsfyrirtækja og rýra eignir eigenda þeirra. 
Ef nefna ætti eina meginstoð vestrænna hagkerfa og þeirrar velsældar sem þau hafa skapað 
væri það án efa einkaeignarrétturinn. Án hans hverfa flestir hvatar til fjárfestinga, umbóta og 
nýsköpunar. Án hans Ieggst doði yfir hagkerfin, eins og fjölmörg dæmi víða um heim sanna. 
MjÖg mikilvægt er að hið opinbera virði þetta og ráðist ekki í breytingar á regluverki nema að 
vandlega athuguðu máli, með virðingu fyrir þeim afleiðingum sem slíkt getur haft. Eins og 
fram hefur komið í umfjölluninni hér að framan er umfang þeirrar skattheimtu sem lögð er til 
í frumvarpi til laga um veiðigjöld slíkt að afleiðingarnar fyrir sjávarútvegsfyrirtækin eru 
verulegar. Af umræðum er Ijóst að pólitískur vilji er til breytinga á kerfinu. Breytingarnar 
mega þó ekki vera þannig að kostnaðurinn verði stærri ávinningnum Mikilvægt er að 
sjávarútvegi á íslandi sé sköpuð umgjörð sem tryggir áframhaldandi ábatasaman rekstur, 
stöðug umgjörð sköpuð með það að markmiði að bæta hag þjóðarinnar allrar til lengri tíma.

Byggðaáhrif

Langumfangsmesta breytingin fyrir sjávarbyggðimar em veiðigjöldin. Ljóst er af 
umfjölluninni hér að framan að áhrif þeirra á rekstur fyrirtækja í sjávarútvegi verða veruleg. 
Mörg fyrirtæki munu lenda í rekstarerfiðleikum verði frumvarp um veiðigjald að lögum. 
Samdráttur í arðsemi og auknir rekstrarerfiðleikar fyrirtækja í sjávarútvegi mun hafa áhrif á
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efnahag sjávarbyggða með beinum og óbeinum hætti. Beinu áhrifin verða minni skatttekjur 
vegna minni arðsemi, samdráttur í framkvæmdum á vegum fyrirtækja, minni kaup á þjónustu 
og aukin hætta á gjaldþrotum. Til lengri tíma mun rymi fyrirtækja til að gera vel við starfsfólk 
minnka og líklegt er að launaþróun í sjávarútvegi verði neikvæð.

Fiskveiðistjórnunarkerfið hefur á undangengnum áratugum leitt til aukinnar arðsemi í 
sjávarútvegi hér á landi. Með aukinni arðsemi ein og sér stuðlar að meiri tekjum og fleiri 
tækifærum í sjávarbyggðum. Neikvæð áhrif fiskveiðistjórnunarkerfisins á sjávarbyggðir felast 
einkum í staðbundnum samdrætti aflaheimilda. Óvissa um efnahaglegan grundvöll veikir 
atvinnulíf viðkvæmra byggðarlaga. Mótvægisaðgerðir í lögum um stjóm fiskveiða hafa 
hingað til verið eru ómarkvissar og illa til þess fallnar að ná draga úr þessum áhrifum. Þvert á 
móti hafa mótvægisaðgerðir einkennst af skammtímalausnum sem eðli málsins samkvæmt 
draga aðeins úr tímabundnum áhrifum en ráðast ekki að rót vandans. Þetta sama vandamál 
einkennir því miður þær tillögur sem felast í núverandi frumvörpum. Úthlutanir úr leiguhluta 
eru í eðlinu skammtímaúthlutanir. Jafnframt er magn afla í leiguhluta of óstöðugt til að geta 
þjónað því markmiði að auka efnahagselgan stöðugleika veikari byggðarlaga.

Þóroddur Bjamason, prófessor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri hefur bent að í stað 
byggðakvóta, strandveiða og leigupotts, væri mun skynsamlegra að skilyrða hluta 
nýtingarsamninga þannig að aflamark samkvæmt þeim yrði að landa á vissum svæðum. Þessu 
mætti ná t.d. með svæðisbundnum nýtingarsamningum eða aflaheimildum með tilteknum 
kvöðum um löndun og vinnslu. Slíkt fyrirkomulag er vel þekkt í nágrannalöndunum, s.s. í 
Noregi og Alaska. Einföld útfærsla á hugmyndum Þórodds fæli í sér að skilyrða hluta 
aflaheilda þannig að á þeim hvíldi löndunarskylda á ákveðnum svæðum. Þessi svæði væru fá 
og vítt skilgreind með hliðsjón af samgöngumöguleikum. Dæmi um fyrirkomulag af þessum 
toga eru löndunarheimildir í krabbaveiðum í Alaska. Fyrirsjáanleiki í löndunum og aðgengi 
að hráefni, á svæðum sem skilyrðing nær til ætti að geta skapað stöðugleika í 
rekstrarumhverfi fyrirtækja sem tengjast sjávarútvegi og þjónustu við hann. Verðmyndun 
byggðatengdra aflaheimilda myndi endurspegla mat útgerðarinnar á kostnaði við kvaðirnar og 
aflaheimildirnar myndu safnast til þeirra sem sæju tækifæri á hverju atvinnusvæði fyrir sig. 
Kostnaður þjóðfélagsins yrði sýnilegur í verðmuninum á skilyrtum og óskilyrtum 
aflaheimildum. í slíku kerfl fælist í tilflutningur hluta auðlindarentunnar til sjávarbyggða.
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1 Inngangur
Sjávarutvegur hefur verið undirstöðuatvinnuvegur á íslandi frá Örófí. Afkoma þjóðarinnar var 
lengst af háð fiskgengd og markaðsaðstæðum á mörkuðum fyrir sjávarafurðir. ísland er í 
sérstöðu hvað varðar aðgang að gjöfulum fiskimiðum. Varla má finna nokkur dæmi um þjóð 
sem hefur eins ríkulegt aðgengi að fiski og íslendingar, að teknu tilliti til fólksfjölda. Það skal 
því engan undra að umræður um stjórnun fiskveiðiauðlindarinnar og nýtingu hennar skipi 
mun stærri sess í umræðu hér á landi en í nokkru öðru riki.

Veiðar úr verðmætum og gjöfulum fiskistofnum skapa jafnan sterka tilhneigingu til 
ofnýtingar. Skammtímahagsmunir um hagnað til skamms tíma verða langtímahagsmunum um 
sjálfbæra nýtingu yfírsterkari ef nýtingaraðilar eru margir. Takmarka þarf veiðar með einum 
eða öðrum hætti til að aðlaga hegðun þeirra sem nýta auðlindina að langtímahagsmunum 
þjóðarinnar. Slíkum takmörkunum er nú beitt í stýringu allra veiða þar sem raunverulega er 
stefnt að sjálfbærri nýtingu. Takmarkanimar geta verið af ýmsum gerðum, allt frá 
sóknarstýringu að einstaklingskvótum.

Á undangengnum áratugum hefur mikið verið rætt og ritað um fyrirkomulag 
fiskveiðistjórnunar hér á landi. Ekki er ástæða né rúm í þessari greinargerð til að reifa þá 
umræðu hér. Höfundar þessarar greinargerðar voru meðhöfundar að umfangsmikilli 
greinargerð sem rituð var um síðasta frumvarp til laga um stjóm fiskveiða (sjá Axel Hall og 
fleiri 2011). Þar er að fmna nákvæmt yfirlit yfir þær helstu nefndir og skýrslur sem fjallað 
hafa um þessi álitamál á undangengnum árum. Er áhugasömum lesendum vísað á þá 
greinargerð.

í þessari greinargerð verður leitast við að einskorða umfjöllunina við þau atriði sem 
atvinnuveganefnd lagði áherslu á. Lögð verður áhersla á umfjöllun um þau atriði sem mest 
hafa breyst frá því frumvarpi sem lagt var fram 2011. Fjallað verður um auðlindarentu og 
skattlagningu hennar. Reynt verður að leggja mat á kosti og galla fyrirhugaðra veiðigjalda. 
Fjallað verður um önnur ákvæði frumvarpsins er snúa að breytingum á réttindum eigenda 
aflahlutdeildar og líkleg áhrif þeirra breytinga. Fjallað verður um þær byggða- og 
nýliðunaraðgerðir sem lagðar eru til og mat lagt á kosti þeirra og galla, Að síðustu verður 
greining gerð á heildaráhrifum frumvarpanna á rekstur nokkurra sjávarútvegsfyrirtækja.

ítrekað hefur verið bent á mikilvægi stöðugleika fyrir blómlegt atvinnulíf. Því auðveldara sem 
það er að gera áætlanir því tilbúnara er atvinnulífið að leggja út í langtíma verkefni, 
Heimurinn er fullur af óvissu. Óvissa er jafnan um nær allar forsendur fjárfestinga. Verð 
aðfanga og afurða breytast og forsendur fjárfestingaáætlana eru háðar óvissu. ísland, með sinn 
óstöðuga gjaldmiðil, sveiflukennda efnahag og dyntóttu náttúru býr fyrirtækjum meiri óvissu 
en fyrirtæki í nágrannalöndum eiga að venjast. Það er mikilvægt að stjórnvöld axli ábyrgð í að 
draga fremur ur en auka óvissu í rekstrarskilyrðum, ef þróun lífskjara hér á landi á að vera 
með svipuðum hætti og í nágrannalöndunum. Afleiðingar yfirstandandi tiirauna stjórnvalda 
við að breyta fískveiðistjórnunarkerfínu eru dæmi um þau lamandi áhrif sem pólitísk óvissa 
getur haft. Gríðarlega mikilvægt er að vel sé staðið að breytingum á 
fiskveiðistjórnunarkerfinu, ekki einungis vegna þess að um undirstöðuatvinnuveg er að ræða 
heldur einnig til að minnka líkur þess að breyta þurfi kerfinu aftur á komandi árum.
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2 Veiðigjöld og auðlindarenta
Þingskjal 1053 fjallar um veiðigjöld. Markmið þeirra er að þjóðin fái hlutdeild í hagnaðinum 
sem nýting fiskistofna skapar. Veiðigjöldin eru tvíþætt, annars vegar almennt veiðigjald, sem 
ætlað er að standa straum af kostnaði rfkisins vegna stjórnunar fiskveiða, og hins vegar 
sérstakt veiðigjald sem ætlað er að tryggja hlutdeild ríkisins í auðlindarentu. Mikilvægt er að 
skýra hugtakið auðlindarenta áður en lengra er haldið.

2.1 Auðlindarenta

í hagfræði er hugtakið renta (e. rent) notað yfir umframhagnað, þ.e. hagnað umfram það sem 
nauðsynlegt er til að eigendur fyrirtækja hætti fé sínu til að fjármagna rekstur, Til er 
margskonar renta. Einokunarfyrirtæki geta t.d misnotað aðstöðu sína á markaði og tekið út 
hærra verð en sem nemur framleiðslukostnaði í skjóli einokunaraðstöðu sem kemur í veg fyrir 
samkeppni sem þrýstir verði niður. Umframhagnaður þeirra er kallaður einokunarrenta. 
Náttúruauðlindir eru takmarkaðar frá náttúrunnar hendi. Takmarkað framboð þeirra getur á 
sama hátt skapað rentu, s.k. auðlindarentu. (resource rent). Sem dæmi skapa takmarkaðar 
veiðar, sem ætlað er að koma í veg fyrir ofveiði, skilyrði fyrir myndun rentu í sjávarútvegi. 
Annað dæmi um uppsprettu umframhagnaðar er nýsköpunar- og þróunarstarf og 
umframhagnaður sem skapast vegna aðstöðumunar, s.s. gæðamunar aðfanga.

Þó svo skilyrði geti verið til staðar til rentumyndunar í sjávarútvegi er alls ekki víst að renta 
verði til eða sé viðvarandi. Taka má nærtækt dæmi. Ef aðgangur að útgerð er ótakmarkaður er 
líklegt að stöðugt fleirí gerist útgerðarmenn til þess að ná hluta umframhagnaðarins sem þar er 
að fínna. Smám saman mun slík þróun hækka heildarkostnað, vegna offjárfestingar og annars 
óhagræðis. Þannig er erfitt að finna nokkur merki umframhagnaðar í sjávarútvegi 
nágrannaþjóða okkar. Þvert á móti er meginþorri sjávarútvegsins í Evrópu beinlínis rekin með 
tapi þrátt fyrir takmarkaðan heildarafla, Ekki er því nóg að takmarka umfang veiða heldur þarf 
einnig að skapa hvata til þess að auðlindarentan verði til. Þetta má t.d. gera með 
framseljanlegum aflaheimildum, eins og gert er hér á landi. Framseljanlegar aflaheimildir, 
ásamt skilvirku fyrirkomulagi viðskipta með fisk, skapa hvata til þess að hámarka hagnaðinn 
sem auðlindin getur skilað, hámarka auðlindarentuna. Mynd 1 sýnir þróun arðsemi í veiðum á 
botnfiski hér á landi frá 1980. Arðsemin er mæld sem hlutfall vergrar hlutdeildar fjármagns 
(EBITDA) afveltu.
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Mynd l Próun arðsemi veiða á botnfiski hér á landi síðan 1980 (heimild: Hagstofa íslands, 
Útvegur)

Myndin sýnir glögglega hve slæleg afkoma veiðanna var áður en aflamarkskerfinu var komið 
á. Síðan hefur þróunin verið mjög á einn veg. Arðsemin hefur verið vaxandi um að meðaltali
0,5% á ári. Þessi jákvæða afkomuþróun hefur orðið á sama tíma og magn veidds botnfisks 
hefur verið að dragast saman. Afkomuþróunin skýrist af mörgum þáttum. Aflamarkskerfið 
skapar hvata til hagræðingar. Það gerir betur reknum útgerðum kleift að kaupa verr reknar 
útgerðir út. Þannig grisjast fyrirtækjaflóran og þau arðbærustu verða eftir. Það skapar 
útgerðum tækifæri til þess að skipuleggja veiðar með það að markmiði að afla kaupendum 
þeirrar vöru sem þeir óska eftir. Það er því forsenda markaðsdrifinna virðiskeðja, sem mjög 
hafa rutt sér til rúms í hérlendum sjávarútvegi (sjá m.a. 2. kafla í Axel Hall og fleiri 2011). 
Þannig stuðlar það að stöðugt vaxandi arðsemi og því að auðlindarenta, sem annars væri sóað 
í óhagkvæma sókn, verður til. Mikilvægt er að hafa þetta hugfast þegar fjallað er um 
auðlindarentu í fiskveiðum og skattlagningu hennar. Skynsamlegt fyrirkomulag 
fiskveiðistjórnunar á veigamikinn þátt í því að sjávarútvegur er arðbær hér á landi, öfugt við 
nágrannalönd okkar þar sem auðlindarentunni er sóað með óhagkvæmri sókn. Mikilvægt er að 
breytingar á fyrirkomulagi fiskveiðistjórnunarkerfisins hér á landi spilli ekki hvörum til 
áframhaldandi sköpunar auðlindarentu.

2.2 Mæling og skattlagning auðlindarentu

Á undanförnum áratugum hefur skattlagning auðlindarentu rutt sér til rúms. Sem dæmi eru 
olíuauðlindir víðast hvar um heiminn skattlagðar sérstaklega. Rökin fyrir sérstakri 
skattlagningu auðlindarentu snúast annars vegar um eðlilegt afgjald fyrir nýtingu auðlinda í 
eigu hins opinbera og hins vegar um að skattlagning rentu hafi minni neikvæð áhrif á t.d.
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hvata til fjárfestinga en önnur skattlagning, s.s. tekju eða eignaskattar (sjá t.d. Gamaut og 
Ross 1975).

Tökum dæmi um skattlagningu auðlindarentu í olíuvinnslu. Hugmyndin að baki rentuskatta er 
að mæla umframhagnað og skattleggja hann einvörðungu. Aflað er upplýsinga um kostnað og 
tekjur olíuvinnsluverkefnis. Með í kostnaði eru aílar fjárfestingar sem nauðsynlegar eru til að 
vinnsla geti farið fram. Tekjur að frádregnum kostnaði er grunnlag mats á rentu. í upphafi 
hvers verkefnis hleðst upp fjárfestingakostnaður langt umfram tekjur. Verkefnið byrjar þannig 
í verulega neikvæðri stöðu. Þessi neikvæða staða er flutt milli ára að teknu tilliti til kostnaðar 
framkvæmdaaðilans við að fjármagna hana. Ef olía finnst verður til rekstrarafgangur sem 
smám saman dregur ur neikvæðri stöðu verkefnisins. Að lokum hefur allur uppsafnaður 
fjárfestingakostnaður verið endurheimtur með vöxtum. Þá fyrst verður til renta. Þessa rentu 
getur ríkið skattlagt.

Sýna má fram á að ef ekki er óvissa um arðsemi nýtingar auðlinda þá breyta rentuskattar ekki 
hvata fyrirtækja til að ráðast í ábatasöm verkefni því einungis er lagt gjald á hagnað umfram 
ávöxtunarkröfu. Ef ákveðið hlutfall rentu er alltaf skilið eftir handa þeim sem nýtir auðlindina 
er hvatxnn til að sækja þá rentu áfram óskertur. Álagning rentugjalda hefur verið nokkuð í 
umræðunni varðandi aðrar auðlindir, s.s. vatnsafl, jarðvarma og olíu. Umfjöllun um kosti og 
galla rentugjalda er að finna í skýrslu nefndar Karls Axelssonar of fleiri (2010) um 
fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu íslenska ríkisins. Eins og 
fram kemur í þeirri skýrslu er helsti gallx rentugjalda hve miklar upplýsingar er nauðsynlegt 
að afla um afkomu einstakra nýtingarverkefna, en nauðsynlegt er að halda sérstakt bókhald 
um tekjur, rekstrarkostnað og bundið fjármagn fyrir hvem einstakan nýtingaraðila og 
nýtingarkost. RentugjÖld eru vel þekkt x tengslum við olíuauðlindir, s.s. x Noregi, Kanada og 
Ástralíu. Útfærslu slxkrar gjaldtöku er jafnframt að fxnna i n i kafla laga 109/2011 um 
skattlagningu kolvetnisvinnslu. Rentusköttum er jafnframt beitt við skattlagningu 
vatnsaflsvirkjana í Noregi.

Helsta vandamál við skattlagningu auðlindarentu er raunhæft mat á umfangi
auðlindarentunnar. Meta þarf tekjur, kostnað, nauðsynlegar fjárfestingar, raunhæfa
ávöxtunarkröfu á bundið fjármagn og gjaldhlutfall. Að auki þarf að afmarka hvert
nýtingarverkefni. Mjög mörg álitamál koma eðlilega upp við þetta mat. Fjallað verður 
stuttíega um hvem og einn hér að neðan.

Byrjum á afmörkun nýtingarverkefna. í þeim löndum þar sem rentusköttum er beitt eru 
verkefni jafnan skilgreint þröngt og bundin við ákveðinn nýtingaraðila á ákveðnum stað. Þetta 
er gert til þess að nýtingaraðilar geti ekki skotið sér framhjá greiðslu rentuskatta með stöðugri 
uppbyggingu nýrra, og hugsanlega langsóttra nýtingarkosta. Ef fjárfestingarkostnaður nýrra 
nýtingarkosta er í raun frádráttarbær frá rentuskatti njóta nýfjárfestingar einskonar
niðurgreiðslu í formi lækkunar á rentuskatti. Einnig er jafnan tahð mikilvægt að skattleggja 
auðlindir í samræmi við arðsemi þeirra þannig að ábatasömustu verkefnin greiði hæstu 
upphæðina í rentuskatt. í nýtingu staðbundinna auðlinda, s.s. olíu eða jarðvarma, er 
landfræðileg afmörkun verkefna auðveld. Slíkt er hins vegar nær ómögulegt hvað varðar 
sjávarutveg. í frumvarpi um veiðigjöld em verkefni skxlgreind mjög vítt og skattlagningu 
jafnað á alla nýtingaraðila í tveimur grófum flokkum, uppsjávarveiðum og botnfxskveiðum.
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Galli slíkrar aðferðafræði er að hun iítur alfarið framhjá aðstöðumun sem verið getur milli 
nýtingaraðila. Bæði á þetta við um hvaða fiskistofna þeir nýta innan flokkanna tveggja sem og 
hverskonar veiðar þeir stunda. Fjallað verður um hve umfangsmikill þessi munur gæti veríð 
síðar í kaflanum.

Tekjur má jafnan sækja í bókhald fyrirtækja. Auðlindarenta getur hins vegar orðið mjög 
mikil og sterkir hagsmunir skapast jafnan hjá nýtingaraðilum til að hagræða tekjutölum 
þannig að tekjur mælist minni en ella. Af þeim sökum innihalda reglur um rentuskatt jafnan 
ákvæði um viðskipti milli tendra aðila og/eða reglur um viðmiðunarverð. Dæmi um hið 
síðarnefnda er að finna í 5 gr. laga 109/2011 um skattlagningu kolvetnisvinnslu, Hliðstætt 
vandamál kemur upp við mat á tekjum veiða innan fyrirtækja sem stunda bæði veiðar og 
vinnslu. Reglur fyrirskipa ákveðin uppgjörsverð í viðskiptum við eigin fiskvinnslu, en þau 
verð hafa verið nokkuð lægri en verð á uppboðsmörkuðum. Við þessu er brugðist í frumvarpi 
til laga um veiðigjald með því að slá saman arði veiða og vinnslu. Margt má finna að þeirri 
leið og fjallað verður nánar um það síðar í kafianum,

Almennur rekstrarkostnaður er jafnan sóttur í reikninga fyrirtækja. Hliðstætt tekjum, er 
hvati til að ýkja kostnað, t.d. með viðskiptum við tengda aðila. Um það eru jafnan sérstök 
ákvæði sem annað hvort takmarka umfang slíkra viðskipta eða ákvarða viðmiðunarverð þar 
sem það á við.

Raunhæft mat á fjármagnsþörf og kostnaöi fjármagns er án efa einn af erfiðari þáttum í 
mati auðlindarentu. í rekstraruppgjöri fyrirtækja er fjárfestingum jafnað á lengri tímabil með 
afskriftum, sem ásamt fjármagnskostnaði lánsfjár, er frádráttarbært frá tekjum. Þegar meta á 
rentu er þessi aðferð alvarlega gölluð. í fyrsta lagi er renta ekki sarmanlega orðin til fyrr en 
kostnaður vegna fjárfestinga er að fullu endurheimtur, bæði beinn fjárfestingakostnaður og 
eðlileg ávöxtun. í Öðru lagi þarf ávöxtunarkrafa við mat á rentu að taka tillit til bæði vaxta af 
lánsfé og ávöxtunarkröfu þess fjarmagns sem eigendur hafa bundið í rekstrinum. Af þessum 
sökum er umtalsverður munur á bókhaldslegum hagnaði og rentu. Nokkur munur er á þeim 
lausnum sem beitt er við mat á fjármagnsþörf og við mat á auðlindarentu. í norskum reglum 
um skatt á grunnrentu vatnsaflsvirkjana (18 kafli Lov om skatt av formue og inntekt, sjá 
lovdata.no) annars vegar og reglum um skattlagningu auðlindarentu af olíuauðlindum t.d. í 
Ástralíu hins vegar. Samkvæmt norsku lögunum um skatt af grunnrentu er fjárfestingu dreift 
með skattalegri fyrningu á fjárfestingatímabilið. Til viðbótar er gert ráð fyrir ávöxtun bundins 
fjármagns með svokölluðu frítekjumarki sem er ákveðið hlutfall skráðra eigna samkvæmt 
skattframtali. Þessi aðferð er að vissu leyti sambærileg við tillögur í fyrirliggjandi frumvarpi 
um veiðigjöld. Hlutfall fritekjumarks, sem í raun má líta á sem ávöxtunarkröfu, er ákvarðað 
árlega af norska fjármálaráðuneytinu. Það miðast nú við ávöxtun ríkisskuldabréfa. Ljóst er að 
grunnrenta getur hæglega orðið neikvæð samkvæmt þessari skilgreiningu. Þar af leiðandi er 
heimilt að draga neikvæða grunnrentu fyrri ára frá við útreikning grunnrentunnar að teknu 
tilliti til ávöxtunar sem skilgreind er af norska fjármálaráðuneytinu. Áströlsku reglumar um 
skatt á auðlindarentu gera hins vegar ráð fyrir því að enginn rentuskattur sé greiddur fyrr en 
raunvemleg renta hefur myndast, þ.e. þegar arður af rekstri virkjunar hefur greitt upp 
fjárfestingakostnaðinn að teknu tilliti til ávöxtunarkröfu. Þessi aðferð er betur í takt við
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fræðilega skilgreiningu á rentu en er erfið í framkvæmd þegar fjárfestingu er löngu lokið og 
lítið við að styðjast varðandi fjármagnsþörf annað en bókhaldsgögn.

Lykilatriði við mat á rentu er rétt skilgreining ávöxtunarkröfu. Gamaut og Ross (1979) 
benda á að rangt skilgreind ávöxtunarkrafa geti haft áhrif á hvata fjárfesta. Því lægrí sem hún 
er því meira telja tekjur í framtíðinni móti upphaflegri fjárfestingu, sem leiðir til hærri 
reiknaðrar rentu. Of há ávöxtunarkrafa getur skapað hvata til offjárfestinga meðan of lág 
ávöxtunarkrafa getur leitt til þess að ekki er ráðist í ábatasöm en áhættusöm verkefni, 
Hlutverk ávöxtunarkröfu er að tryggja að fjárfestar nái viðunandi ávöxtun á fjárfestingar sínar 
áður en gjaldtaka rentunnar hefst. Hún gegnir því mikilvægu hlutverki í að tryggja óskertan 
hvata til fjárfestinga. Ávöxtunarkrafa er hins vegar háð áhættu og viðhorfi fjárfesta til áhættu. 
Ávöxtunarkrafa er jafnan óþekkt og því eru vextir sem beitt er við mat á rentu jafnan 
ákvarðaðir af skattlagningaraðila. Jafnan er gert ráð fyrir því að lágmarkskrafa til ávöxtunar 
fjárfestinga ráðist af áhættulausri ávöxtun að viðbættri áhættuþóknun, Oft er miðað við að 
áhættulaus ávöxtun sé sú ávöxtun sem hafa mætti með fjárfestingu í ríkisskuldabréfum. Til 
viðbótar kemur áhættuþóknun fjárfestisins vegna þeirrar áhættu sem felst í viðkomandi 
fjárfestingakosti. Slík áhætta tengist m.a. óvissu um kostnað og tekjur verkefnis. Ekki er 
almennt hægt að gera ráð fyrir að ávöxtunarkrafa sé föst stærð heldur hlýtur hún að vera 
breytileg fyrir ólíkan rekstur, vegna ólíkrar áhættu, og breytileg í tíma, vegna vaxtabreytinga á 
markaði.

Að síðustu þarf að ákvarða hlutfall rentuskatta. Ljóst er af framansögðu að umtalsverð óvissa 
er um raunverulegt umfang auðlindarentu, Markmið rentuskatta er að taka einungis hluta 
umframhagnaðar og skerða ekki hvata til fjárfestinga. Skatthlutfallið þaif að tryggja að ekki 
sé gengið á eðlilegan rekstrarhagnað sem nauðsynlegur er svo nýtingaraðilar fái eðlilega 
ávöxtun á bundið fjármagn. Ekki er hins vegar hægt að gefa eina fasta tölu um „hóflegt“ 
gjaldhlutfall. Skatthlutfallið þarf að meta í samræmi við önnur ákvæði reglna. Ef mat árlegrar 
rentu er íhaldsamt og mat fjármagnsþarfar og vaxta ríflegt þannig að rentumatið sé íhaldsamt 
er óhætt að hafa skatthlutfallið hátt. Ef á hinn bóginn mat árlegrar rentu er ríflegt og mat 
fjármagnsþarfar og vaxta íhaldsamt þannig að rentumatið sé ríflegt þarf skatthlutfallið að vera 
lágt. Einnig koma til sjónarmið sanngimi, samspil við aðra skattheimtu og fleira. Skatthlutfall 
þeirra ríkja sem notast hafa við rentuskatta er af þessum sökum mjög breytilegt. Þannig eru 
teknar 50% af rentu olíuvinnslu og 27% af rentu vatnsaflsvirkjana í Noregi (til viðbótar við 
tekjuskatt), 10-20% í Kanada og 40% í Ástralíu (NOU 2000).

Sanngjörn álagning rentuskatta krefst verulegrar gagnaöflunar. Jafnan er opinberum aðila 
falið að safna þessum gögnum og yfírfara þau. Oft er þetta á hendi skattayfirvalda eða 
sérstakra eftirlitsstofnana á sviði viðkomandi auðlindanýtingar.

Nefnt var hér að framan að rentuskattar hefðu ekki bjagandi áhrif á hagkerfið svo lengi sem 
engin óvissa væri um afrakstur auðlindanýtingar. Að sjálfsögðu er þessu skilyrði aldrei 
fullnægt. Óvissa einkennir alla auðlindanýtingu. Óvissa er um umfang auðlinda, stærð 
ófundinna og ónýttra auðlinda, verð og kostnað. Við skilyrði óvissu er ljóst að skattlagning 
mun draga úr hvata til fjárfestinga í nýtingu. Sérstaklega á þetta við um ónýttar og/eða 
ófundar auðlindir. Áhættan sem fylgir því að leita nýrra auðlinda er mjög mikil. Rannsóknar, 
þróunar og leitarkostnaður kemur ekki allur til frádráttar, því rannsóknir, þróun og leit skila
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ekki alltaf árangri. Almennt hlýtur að þurfa að gæta meiri varúðar í skattlagningu við slík 
skilyrði.

Rétt er að nefna hér að lokum að heildstætt regluverk um skattlagningu auðlindanýtingar er að 
finna á einum stað í íslenskri löggjöf, í lögum 109/2011 um skattlagningu á kolvetnisvinnslu. 
í þeim lögum er að jfinna ákvæði um tvískipt gjald. Annars vegar er lagt á s.k. 
framleiðslugjald, sem er fast 5% gjald á metnar tekjur. Hins vegar er lagður á sérstakur 
kolefnisskattur sem er 45% af metnum umframhagnaði. Tekist er á við mörg þeirra álitamála 
sem hér hafa verið reifuð í þessari löggjöf, s.s. mat tekna, kostnaðar, fjármagnsþarfar og 
ávöxtunarkröfu. Vakin er athygli á því hve hófstillt álagning gjalda er miðað við þann hagnað 
sem að jafnaði er af vinnslu olíu. í því samhengi er rétt að árétta að olíuleit á djúpsævi er mjög 
áhættusöm. Hagnaðarvon þarf að vera umtalsverð ef nokkur á að fást til að hætta fjármagni í 
slíka starfsemi.

2.3 Frumvarp um veiðigjöld

Samkvæmt 2. grein frumvarps til laga um veiðigjöld er markmið þess eftirfarandi:

„Veiðigjöld eru lögð á íþeim tilgangi að mœta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjóm, eftirlit 
og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðinni í  heild hlutdeild í  þeim 
arði sem nýting sjávarauðlinda skapar“

VeiðigjÖld eru tvíþætt. Annars vegar er almennt veiðigjald. Það er ákvarðað sem föst 
krónutala á þorskígildistonn og er ætlað að standa straum af beinum kostnaði ríkisins vegna 
fiskveiðistjórnunar og þjónustu við útgerðina. Hins vegar er lagt á sérstakt veiðigjald sem er 
háð afkomu útgerðarinnar. Því er ætlað að leggjast á auðlindarentuna sem útgerð skapar.

Fá orð þarf að hafa um almennt veiðigjald. Það er hófíegt, skynsamlega rökstutt og ólíklegt til 
að hafa verulegar neikvæðar afleiðingar fyrir rekstur útgerðarinnar. Sjávarútvegur er 
undirstöðuatvinnuvegur hér á landi. Mikilvægt er að vel sé staðið að fiskveiðistjórnun, að 
veiðar séu stundaðar með sjálfbærum hætti, að nægilegt eftirlit sé haft með veiðum, að ástand 
lífríkis hafsins sé vandlega vaktað og rannsóknir stundaðar á því svo auka megi skilning okkar 
á vistkerfum þess og bæta nýtingu auðlinda hafsins til lengri tíma. Hðlilegt er að hluta arðs af 
veiðum sé varið til slíkra verkefna. Þakka má þann góða árangur sem íslendingar hafa náð í 
sjávarútvegi því mikla starfi sem hefur verið unnið í að þróa fiskveiðistjórnun og eftirlit á 
grundvelli vöktunar og rannsókna með langtímahagsmuni að leiðarljósi.

Sérstöku veiðigjaldi er ætlað að tryggja hlutdeild ríkisins í auðlindarentunni sem nýting 
fiskistofna skapar. Það er því einskonar rentuskattur. Gjaldtökuhugmyndir fyrra frumvaips 
voru gagnrýndar annars vegar fyrir það að álagning byggði ekki á raunverulegri 
auðlindarentu, dreifist með ósanngjömum hætti á misjafnlega arðsamar veiðar og byggði á of 
gömlum afkomugögnum. Reynt hefur verið að bregðast við þessari gagnrýni í frumvarpi um 
veiðigjöld. Sérstakt veiðigjald leggst á ólíkar tegundir í samræmi við þorskígildi. Gjaldið er 
tvíþætt, annars vegar á uppsjávarveiðar og hins vegar á botnfiskveiðar. Útreikningar sérstaks 
veiðigjalds eiga að nálgast auðíindarentu fremur en þáttartekjur. Tekið er tillit til 
fjármagnskostnaðar vegna bundins fjármagns og tilraunir gerðar til að leiðrétta álagninguna 
fyrir afkomuþróun frá því rekstrartímabili sem lagt er til. Ýmislegt má þó setja út á þá
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útfærslu sem lögð er til, bæði forsendur og aðferðafræði við mat á auðlindarentu. Til álita 
koma þau atriði sem áður hafa verið nefnd varðandi mat auðlindarentu. Skoða þarf 
uppfærsluaðferð frumvarpsins á gögnum en álagningin byggir á áætlunum fremur en mældum 
stærðum. Þar að auki þarf að huga að forsögunni, þ.e. að um breytingu á fyrirkomulagi er að 
ræða, ekki reglur um ónumda auðlind eins og í lögum 109/2011.

Byrjum á síðasta atriðinu. Eins og áður hefur verið nefnt má skilgreina auðlindarentu í nýrri 
ónuminni auðlind sem mismun samfélagslegs kostnaðar veiða, að teknu tilliti til eðlilegrar 
arðsemi, og afurðaverðs. Núverandi aflahlutdeildarkerfi, með fijálsu framsali aflaheimilda, 
hefur verið lengi við lýði, eða frá 1991, og hefur á þeim tíma valdið umtalsverðum 
breytingum á sjávarútvegi hér á landi. Fyrirtækjum hefur fækkað og þau stækkað og 
skipastóllinn minnkað. í skýrslu Axels Hall og fleiri (2011) er áætlað að um 17% af 
aflaheimildum í þorski og ýsu og 24% af aflaheimildum í ufsa séu í upprunalegri eigu, 
Drifkraftur þessara viðskipta hefur verið sú hagræðing sem mynd 1 bar glöggt vitni. Almennt 
má ætla að útgerðaraðili velji ekki að selja frá sér aflaheimildir nema fyrir komi verð sem 
endurspeglar núvirði þess hagnaðar sem hann hefði getið fengið með áframhaldandi útgerð, 
þar með talin sú auðlindarenta sem veiðar hans sköpuðu. Afleiðingin er sú að hluti rentunnar 
hverfur út úr útgerðinni um aldur og ævi. Upptaka umfangsmikillar skattlagningar bitnar á 
þeim aðilum sem valið hafa að halda áfram útgerð. Þeir sitja á vissan hátt uppi með Svarta 
Pétur. Þeir eiga vissulega aflaheimildirnar í dag en njóta ekki nema hluta auðlindarentunnar. 
Að sjálfsögðu má halda því fram að þeim hefði átt að vera Ijóst að breytingar gætu orðið á 
kerfinu fyrirvaralaust og hefðu átt að meta virði aflaheimilda með hliðsjón af því. Á hinn 
bóginn fór umtalsverður hluti þessara viðskipta fram á tíma sem fá teikn voru á lofti um að 
svo umfangsmiklar breytingar á kerfinu væm yfirvofandi. Ef stjórnvöld vilja stuðla að því að 
langtímasjónarmið séu ráðandi í rekstri útgerðarfyrirtækja er nauðsynlegt að breytingar séu 
gerðar með þeim hætti að rekstrargrundvelli sé ekki kippt undan fyrirtækjum. Varla virðist hjá 
því komist að viðurkenna að kostnaður af kvótakaupum er hluti af þeim kostnaði sem 
útgerðarfyrirtæki lögðu í til að auka arðsemi útgerðarinnar. Mikilvægt er að viðurkenna þetta 
þegar breytingar eru gerðar á fiskveiðistjómunarkerfinu.

Áður hefur verið fjallað um gagnaþörf við mat á auðlindarentu. Vegna þess mikla fjölda 
fyrirtækja sem stunda útgerð er Ijóst að mjög erfitt er að hefja gjaldtöku fyrirvaralaust á 
einstök fyrirtæki nema að undangenginni umfangsmikilli gagnaöflun. í stað þess að leggja 
slíkt til byggja útreikningar á sérstöku veiðigjaldi á áætlaðri meðaltals auðlindarentu fyrri ára. 
Ef öll fyrirtæki eru eins og aðstæður stöðugar frá ári til árs ætti þetta ekki að valda 
vandræðum. Sú er hins vegar ekki raunin í útgerð hér á íandi. í  fyrsta lagi er breytileiki mikill 
milli útgerðarflokka. Komið er til móts við þetta með því að tvískipta útreikningi sérstaks 
veiðigjalds, fyrir botnfiskveiðar og uppsjárvarveiðar. Hins vegar er Ijóst að umtalsverður 
afkomumunur er milli fyrirtækja eftir aflasamsetningu. Stuðst er við þorskígildisstuðla við 
mat og álagningu sérstaks veiðigjalds, og þannig tekið tillit til þess að virði er breytilegt eftir 
tegundum. Þetta er þó fjarri því að vera viðunandi. í fyrsta lagi endurspegla 
þorskígildisstuðlar einungis verðmun, ekki afkomu eða hagnaðarmun. Þetta má glögglega sjá 
á mynd 7 hér að neðan. Að sama skapi er mikill munur á afkomu undirflokka fyrirtækja, eins 
og sjá má af tölunum í töflu 1.
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Tafla 2. Verg hfutdeild fjármagns (EBITDA}, að frádregínni 6% árgreiðslu, sem hlutfall a f tekjum 
fyrir ólika flokka botnfiskveiða (Heimild: Hagstofa íslands).

Botnfisk-
veiðar

Bátar Smá-
hátar

Strand-
veiðar

Togarar Frysti-
skip

2005 10,0 6,1 3,7 - 8,7 14,6
2006 16,5 15,6 12,3 - 19,1 16,5
2007 12,6 13,6 -5,5 - 17,3 8,7
2008 16,2 22,4 6,7 - 5,3 14,0
2009 18,3 16,4 14,1 11,2 23,2 18,1
2010 15,9 12,5 10,5 -14,7 20,5 17,8

Tafla 1 sýnir glögglega að umtalsverður munur er á afkomu ólíkra útgerðarflokka. Jafnframt 
er þróun afkomu milli ára ólík. Vel sést hvernig það sem virðist vera stöðugt vaxandi arðsemi 
botnfxskveiða x heild, hylur mikinn innbyrðis breytileika. Jöfn og flöt skattheimta á alla þessa 
útgerðarflokka gæti verið sanngjörn að meðaltali en dylur mikinn undirliggjandi mun í 
áhrifum á afkomu. Mikilvægt er að viðurkenna tvennt í  þessu samhengi. í fyrsta lagi getur 
hófleg meðaltalsskattlagning hæglega veiið langt umfram rentu einstakra fyrirtækja sem og 
heilla útgerðarflokka. í öðru lagi er breytileiki milli ára mjög mikill. Nauðsynlegt er að 
reiknireglan sem beitt er taki tillit til þess að renta er breytileg og fyrir kemur að hún verði 
neikvæð.

Áður hefur verið vikið að þeim vandamálum sem upp geta komið við mat á tekjum og 
kostnaði í tengslum við útreikninga á auðlindarentu. Fyrirtæki sjá sér hag í að hagræða tekju- 
og kostnaðarskráningu svo auðlindarenta mælist sem minnst. Tilhneigingin er að reyna að 
færa hagnað yfir í rekstur sem ekki greiðir rentuskatt. Færa má rök fyrir því að hvatar 
einstakra fyrirtækja til slíkrar hegðunar hverfí vegna þess að sérstakt veiðigjald byggir á 
meðalafkomu útgerðarinnar. Aðgerðxr eins fyrirtækis hafa takmarkaðar afleiðingar fyrir þetta 
meðaltal, sem veikir mjög slxka hvata. Annað vandamál kemur þó upp vegna þeirra mörgu 
fyrirtækja sem bæði stunda veiðar og vinnslu. Tekjur veiða í  slíkum fyrirtækjum ráðast fremur 
af uppgjörsreglum milli sjómanna og útgerðarinnar en raunverulegu virði afla. Afleiðingin er 
vanmat tekna. Að sama skapi skapast vandamál x skiptingu kostnaðar milli veiða og vinnslu, 
t.d. hvað varðar skrifstofuhald og annað þvx um Iíkt. Hægt er að færa fyrir því rök að einhver 
hluti auðlindarentu í veiðum birtist sem hagnaður í vinnslu. Sú lausn sem lögð er fram í 
frumvarpi til laga um vexðigjöld er að meta saman auðlindarentu í veiðum og vinnslu og nota 
samanlagða rentu sem grunnlag fyrir álagningu sérstaks veiðigjalds. Ljóst er að við það 
verður umframhagnaður vinnsíu hluti af metinni auðlindarentu. Ýmislegt er þó við þessa leið 
að athuga. Til að þessi leið sé skynsamleg þarf að gera ráð fyrir að engin sjálfstæður 
umframhagnaður verði til í fiskvinnslu. Þetta er hæpin fullyrðing. Ljóst er að 
umframhagnaður getur orðið til af fleiri ástæðum en vegna sjávarauðHndarinnar. 
Vinnslufyrirtæki geta byggt upp orðspor á markaði, búið við aðstöðumun eða búið yfir 
eftirsóknarverðri afkastagetu sem skapar hagnað til skemmri tíma. Nauðsynlegt er að aðskilja 
eðlilegan umframhagnað vinnslu frá tilfluttri auðlindarentu. Einnig þarf að taka tillit til þess 
að fiskvinnsla er áhætturekstur sem býr við miklar hráefnissveiflur. Ávöxtunarkrafa í slíkum
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rekstri er eðlilega mun hærri en í áhættuminni rekstri. Mynd 2 sýnir þróun metins 
umframhagnaðar í botnfiskvinnslu frá 1997 til 2010 á verðlagi ársins 2010 og þróun gengis.

Mynd 2. Renta t fiskvinnslu og þróun gengis krónunnar (Helmild: Hagstofa íslands, Seðlabanki 
íslands, eigin útrelkningar)

Eins og mynd 2 sýnir hefur umframhagnaður í vinnslu verið takmarkaður. Undantekningar 
eru þau ár þar sem gengi krónunnar hafur fallið mikið, s.s. 2001, 2006 og 2008-2010. 
Meginástæða umframhagnaðar í vinnslu virðist því vera stutt tímabil bættrar 
samkeppnishæfni innlendrar vinnslu í  kjölfar falls á gengi krónunnar. Þessi hagnaður þarf að 
koma til móts við tapið sem sterkt gengi skapar s.s. á árunum 1997-2000. Bera má saman 
þessar tölur og afkomutölur í veiðum, sem eru miklu mun stöðugri, enda meginhluta 
auðlindarentunnar að finna þar.

Önnur gagnrýniverð lausn er hvernig standa virðist eiga að mati á umframhagnaði í vinnslu 
uppsjávarfisks. Samkvæmt greinargerð virðist einungis standa til að meta hann á grundvelli 
hluta vinnslunnar, þ.e. mjölvinnslu. Þetta er mjög varhugavert. í fyrsta lagi er ekkert sem 
bendir til þess að sami umframhagnaður sé í vinnslu mjöls og annarri vinnslu uppsjávarfisks. 
Verulegur munur er í afkomu ólíkra flokka í vinnslu botnfisk. Gera verður ráð fyrir að svipað 
sé uppi á teningnum í vinnslu botnfisks í mjöl og til manneldis. Renta er því örugglega 
ranglega metin með þessari aðferð. í öðru lagi er umtalsverð hætta á að þessi aðferð leiði til 
tvískattlagningar auðlindarentu eða óeðlilegs tilfiutnings á rentu milli uppsjávarfisks og 
botnfisks. Ljóst er að umtalsverður hluti vinnslu á uppsjávarfiski er flokkaður með vinnslu 
botnfisks. Sá umframhagnaður sem til verður í þeirri vinnslu er hluti gjaldstofns sérstaks 
veiðigjalds á botnfiski. Ef gert er ráð fyrir að öll vinnsla botnfisks skili sömu rentu og 
mjölvinnsla, og su upphæð lögð við rentu veiða á botnfiski eins og útreikningar í greinargerð 
frumvarpsins gera, er verið að telja aftur rentu af annarri vinnslu uppsjávarfisks og leggja við 
gjaldstofn fyrir sérstakt veiðigjald uppsjávarfisks. Þar með er sama renta tvítalin og
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tvískattlögð. Tafia 2 sýnir mat á umfangi þessarar tvítalningar miðað við þau gögn sem fram 
koma f greinargerð frumvarpsins. Tölurnar í töflu 2 byggja á þeirri forsendu að sú 
botnfískvinnsla í þorskígildiskílóum sem er umfram botnfiskveiðar tilheyri uppsjávarfiski. 
Renta uppsjávarfisks er þá samtala rentu af vinnslu botnfisks, umfram veiðar, og mjölvinnslu.

Tafla 2. Samanburður á umfangi rentu samkvæmt greinargerð frumvarps og eftir leiðréttingu á 
tvftalningu rentu í uppsjávarvinnslu

Botnfiskur
Renta
samkv.
greinarg

Renta án 
tví-
talningar

Mis-
mimur

Uppsjávarfiskur
Renta Renta án 
samkv. tví- 
greinarg talningar

Mis-
munur

Alls
Ofmat
rentu

Oftekið
veiði-
fcíald

2001 27.375 27.164 211 2.413 2.290 123 334 234
2002 10.703 10.683 20 -69 -81 12 33 23
2003 8.502 8.409 92 -677 -735 58 150 105
2004 2.789 2.791 -2 -2.241 -2.239 -2 .4 0
2005 7.063 7.064 -1 -1.411 -1.411 -1 -1 0
2006 21.675 21.197 478 466 123 343 822 575
2007 9.491 9.512 -21 508 523 -16 -37 0
2008 26.703 25.786 917 4.476 3.699 777 1.693 1.185
2009 33.423 32.834 589 4.936 4.378 559 1.148 804
2010 29.297 27,804 1.494 5.648 4.154 1.494 2.987 2.091
Meðaltöl
2001-2010 17.702 17.324 378 1.405 1.070 335 713 502
2006-2010 24.118 23.426 691 3.207 2.575 631 1.323 931

Taflan sýnir að umfang tvítalningar á rentu samkvæmt þeirri aðferðafræði sem beitt er í 
greinargerð frumvarpsins er umtalsvert og hefði leitt til oftöku sérskaks veiðigjalds um 
nimlega 900 milljónir króna að meðaltali á árunum 2006 til 2010.

Horfast þarf í augu við að aðferðafræði frumvarpsins við að meta tilflutning á rentu milli 
veiða og vinnslu er óviðunandi. Ýmis vandamál koma upp sem draga í efa að þessi 
reikniaðferð sé skynsamleg. Leysa mætti meginvandamálið og lágt skráðar tekjur af veiðum, 
með einfaldari og skynsamlegri hætti, t.d með því að sækja fordæmi til 5. gr. laga 109/2011 
sem kveður á um ákvörðun viðmiðunarverðs sem haft er til hliðsjónar við mat á tekjum af olíu 
og gassölu. Miða mætti tekjur útgerðar við viðmiðunarverð og aflatölur frá Fiskistofu og 
losna þannig við vandamál vegna verða sem notuð eru í uppgjörum milli sjómanna og 
útgerða.

Lykilforsenda við mat á rentu er mat á kostnaði vegna þess fjármagns sem bundið er í 
rekstrinum. Meta þarf bæði fjármagnsþörf og eðlilega ávöxtun bundins fjármagns. Gera 
verður nokkuð alvarlegar athugasemdir við matið samkvæmt frumvarpinu. Veginn 
fjármagnskostnaður er fastsettur, 8% fyrir veiðar og 10% fyrir vinnslu. Mjög mikilvægt er að 
veginn fjármagnskostnaður sé rétt skilgreindur og taki að fullu tillit til atriða eins og lánskjara, 
rekstraráhættu, seljanleika eigna og endingar fjárfestinga. Einnig þarf hann að taka tillit til 
endingartíma fjárfestinga, t.d, með því að beita árgreiðsluaðferð. Ef veginn 
fjármagnskostnaður er fastsettur í lögum er mikilvægt að hann sé ekki vanáætlaður. Verðmæti
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rekstrarfjármuna skal samkvæmt frumvarpinu byggja á vátryggingaverðmæti skipa að 
viðbættum 20% og bókfærðu virði annarra eigna, án afskrifta. Þessi aðferð gefur í besta falli 
gróft mat á raunverulegri fjármagnsþörf. Vátryggingaverðmæti skipa er háð aldri þeirra og 
endurspeglar því ekki raunverulega fjármagnsþörf en fylgir þó verðlagi að einhveiju leyti. Á 
hinn bóginn gerir bókfært virði það ekki. Bókfært virði hefur því tilhneigingu til að rýrna 
stöðugt vegna verðbólgu. Þannig er fjármangsþörf skipulega vanmetin og auðlindarenta þar 
með ofmetin. Þetta þarf nauðsynlega að laga. Bent skal á að vönduð ákvæði um mat 
fjármagnsþarfar er þegar að finna í íslenskri löggjöf. í 12. gr. og 17. gr. raforkulaga nr. 
65/2003 er kveðið á um tekjumörk við flutning og dreifingu rafmagns. Þar er að finna ákvæði 
um mat á hlutdeild fjármagns, hvernig meta beri umfang fastafjármuna og ákvarða veginn 
fjármagnskostnað. Þar er tekið á þessu vandamáli af festu. Viðurkennt skal að 
sjávarutvegsfyrirtæki eru mörg og erfitt gæti reynst að beita ákvæðum raforkulaga á þau nema 
til kæmi verulegt umfang skráningar og eftirlits. Á hinn bóginn eru þeir hagsmunir sem í húfí 
eru varðandi sjávarútveg verulegir og vandséð að gjaldtaka af honum verðskuldi minni 
nákvæmni en reglun á gjaldskrá rafmangsveitna. Nauðsynlegt er að ráðast í rannsóknir á 
raunverulegrí fjármagnsþörf í sjávarútvegi svo færa megi þennan hluta mats á kostnaði til 
betra horfs.

Vikið hefur verið að því nokkrum sinnum hér að framan að renta er umframhagnaður, sá 
afgangur sem eftir verður þegar allur kostnaður hefur verið dreginn frá, þar með talinn 
fjármögnunarkostnaður. Hluti fjármögnunarkostnaðar er fjármögnun taprekstrar á erfiðum 
tímabilum. Sjá má glögglega á myndum 1 og 2 að verulegar sveiflur hafa verið í 
botnfiskveiðum og vinnslu á undangengnum árum. Samkvæmt frumvarpinu leggst sértækt 
veiðigjald einungis á ef afkoma eftir reiknaða ávöxtun á verðmæti rekstrarfjármuna og 
almennt veiðigjald er jákvæð. Hins vegar er neikvæð renta fyrra árs ekki frádráttarbær frá 
jákvæðri, eins og eðlilegt er. Augljóst er að skatthlutfall rentunnar er í raun hærra en gefið er 
upp ef renta verður nokkurn tíman neikvæð. Auðveldlega má t.d. sjá að ef skiptast á ár með 
jafn mikilli neikvæðri og jákvæðri rentu er greitt sérstakt veiðigjald í góðu árunum en ekkert í 
þeim vondu. Meðal auðlindarentan er hins vegar 0. Sé litið til þeirra talna sem fylgja 
frumvarpinu koma afleiðingar þessa bersýnilega í ljós (sjá töflurnar „Tekjur af veiðigjöldum 
samkvœmt frumvarpi áœtlaðar fyrir árin 2001 til 2010“ og „Renta í sjávarútvegi 2001 til 
2010 (verðlag 2010)“ í greinargerð frumvarps til laga um veiðigjöld). Hlutfall heildar 
veiðigjalda samkvæmt tölum frumvarpsins koma fram í töflu 3.
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Tafía 3. Áætluð renta og veiðigjöfd samkvæmt greingargerð með frumvarpi tíl laga um veiðigjöld.

Utgerð alls
Áætluð
renta

Heildarv
eiði-
gjald

Hlutf
veiðigj
af
rentu

Botnfiskur
Áætluð Heildarv 
renta eiði- 

gjald

Hlutf
veiðigj
af
rentu

Uppsjávarflskur
Áætiuð Heildar 
renta1 veiði- 

gjald

Hlutf
veiðigj
af
rentu

2001 29.788 21.635 73% 27.375 19.016 69% 2.867 2.619 91%
2002 10.634 8.096 76% 10.703 7.480 70% -29 616 neikv
2003 7.825 6.620 85% 8.502 5.888 69% -502 732 neikv
2004 548 4.002 730% 2.789 3.360 120% -2.718 642 neikv
2005 5.652 5.694 101% 7.063 4.942 70% -1.412 752 neikv
2006 22.141 15.508 70% 21.675 14.839 68% 956 669 70%
2007 9.999 7.536 75% 9.491 6.656 70% 567 880 155%
2008 31.178 22.146 71% 26.703 18.051 68% 5.851 4.096 70%
2009 38.359 27.721 72% 33.423 22.984 69% 6.768 4.738 70%
2010 34.945 26.232 75% 29.297 19.464 66% 9.668 6.768 70%
Meðaltöl
2001-2010 19.107 14.491 76% 17.702 12.272 69% 2.202 2.219 101%
2006-2010 26.718 19.569 73% 23.323 15.893 68% 5.011 3.676 73%
1 Tölur um veltu í uppsjávarveiðum og vinnslu eru miðaðar við þá forsendu að öll vinnsla uppsjávarafla skili 

sömu rentu og mjölvinnsla. Þetta er rangt, eins og fjallað var um hér að framan og er rentan í töflunni því 
ofmetin. Tafla 2 sýnir sennilegri tölur.

GlÖgglega má sjá afleiðingar þess að gera ekki ráð fyrir frádrætti neikvæðrar rentu á 
raunverulegt hlutfall veiðigjalda. Umframhagnaður hefur verið af veiðum og vinnslu botnfísks 
á hverju ári undangengin 10 ár. Heildarhlutfall veiðigjalda af metinni rentu er þar af leiðandi 
nálægt þeim 70% sem frumvarpið gerir ráð fyrir, Umframhagnaður hefur hins vegar einungis 
verið af uppsjávarfiski 6 af 10 árum. Þar af leiðandi fer skattlagningin að jafnaði töluvert upp 
fyrir þau 70% sem frumvarpið gerir ráð fyrir vegna almenns veiðigjalds. Útreikningamir með 
fmmvarpinu benda til að heildarskatthlutfall á rentu í uppsjávarveiðum og vinnslu hefði verið 
101% að meðaltali á tímabilinu 2001-2010 en 73% á tímabilinu 2006-2010. Tilhneigingin til 
ofskattlagningar er því augljós, sérstaklega á erfiðum tímabilum í uppsjávarveiðum. Þetta er 
því alvarlegur galli á frumvarpinu sem nauðsynlegt er að laga. Einfaldasta lausnin er að bæta 
neikvæðri rentu síðasta árs, með vöxtum og verðbótum, við leyfðan frádrátt rentu. Þannig yrði 
komið í veg fyrir að sveifíukenndar veiðar, eins og uppsjávarveiðarnar, búi við skatthlutfall 
sem er mun hærra en ráð stóðu til.

Eitt af þeim vandamálum sem upp koma við álagningu veiðigjalds sem byggir á meðalafkomu 
er að álagning þess verður alltaf með einhverri töf. Sem dæmi liggja hagtölur um rekstur ekki 
fyrir fyrr en á haustmánuðum næsta árs á eftir. Þannig liggja afkomutölur ársins 2011 ekki 
fyrir fyrr en í haustið 2012. Rekstramiðurstöðuna er því fyrst hægt að nota fyrir það 
fiskveiðiár sem hefst 1. september árið þar á eftir. Sem dæmi mundi álagning sérstaks 
veiðigjalds fyrir næsta fiskveiðiár þurfa að byggja á rekstrartölum ársins 2010. Færa má rök 
fyrir því að beita einhverskonar uppfærsluaðferð til að leiðrétta álagninguna fyrir 
tímamismuninum milli þeirra rekstrargagna sem notuð eru til að meta auðlindarentu og 
raunverulegrar rentu þess tíma þegar sérstaka veiðigjaldið er greitt. f 5. gr. frumvarpsins segir 
um þetta:
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„Söluverðmœti afla og afurða skal byggjast á upplýsingum sem Hagstofa íslands vinnur 
árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtœkjum í fiskveiðum og fiskvinnslu, ásamt 
upplýsingum frá Fiskistofu, að teknu tilliti til brevtinsa á verðvísitölu siávarafurða frá 
meðaltali bess tekiuárs sem framtölin bvssiast á til I. avríl ár hvert fvrir ákvörðun 
veiðisialdsins.

Rekstrarkostnaður sem kemur til frádráttar, sbr. 1. mgr., skal byggjast á upplýsingum sem 
Hagstofa íslands vinnur árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtœkjum í fiskveiðum og 
fiskvinnslu, ásamt upplýsingum frá Fiskistofu, að teknu tilliti til brevtinsa á vísitölu 
nevsluverðs frá meðaltali bess tekiuárs sem framtölin bvssiast á til 1. avríl ár hvert fvrir 
ákvörðun veiðisialdsins.

Reiknaða ávöxtun rekstrarfjármuna, að meðtöldum birgðum, skal miða við áœtlað 
verðmœti þeirra í lok tekjuárs, 8% í fiskveiðum, en 10% í fiskvinnslu, sem Hagstofa Islands 
vinnur árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtœkjum í fiskveiðum og fiskvinnslu. 
Verðmœti skipakosts skal miða við vátryggingarverðmœti skipa eins og það er ákveðið af 
vátryggingafélögum að viðbœttum 20% vegna búnaðar og tœkja við fiskveiðar. Verðmæti 
fasteigna og annarra reksirarfjármuna skal miða við bókfært verð þeirra án afskrifta, að 
teknu tilliti til brevtinsa á visitölu bvssinsarkostnaðar frá meðaltali tekiuárs skattframtals til
1. apríl næst fvrir ákvörðun veiðisialdsins.“ (undirstnkanir eru höfunda)

Tekjur eru þannig uppfærðar með breytingu á verðvísitölu sjávarafurða, kostnaður með 
breytingum á vísitölu neysluverðs og verðmæti eigna með breytingum á byggingavísitölu. 
Grundvallaratriði er að breytingar þessara liða séu í samræmi við þessar vísitölur. Ef svo er 
ekki er líklegt að slík „leiðrétting“ auki frekar á skekkjur en að draga úr þeim. Mynd 3 sýnir 
samhengi hlutfallslegra breytinga á tekjum, kostnaði og fjármangsþörf per þorskígildiskíló frá 
meðaltali tekjuárs fram til apríl tveimur árum síðar samanborið við breytingu á vísitölu sem 
notuð er til leiðréttingar.

♦ Botnf.veíðar 

B Uppsj.veiðar 

Á Botnf.vinnsla 

X  Uppsj.vinnsla

Breyting á vísitölu

Mynd 3a: Breyting 6 tekjum samanborið við breytingu á verðvisitöfu sjávarafurða
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♦ Botnf.veiðar 

■ Uppsj.veiðar 

A  Botnf.vinnsla 

X  UppsJ.vínnsla

Breyting á vísitölu

Mynd 3b: Breyting á kostnaði samanborið við breytingu á verðvísitölu neysluverðs

450%

400%

% 350% 
' f t

c 300% 
RP
|  250% '10

50% 100%
Breyting á vísitölu

-X-

150%

^ Botnf.veiðar 

Uppsj.veiðar 

& Botnf.vinnsla 

X  Uppsj.vinnsla

Mynd 3c: Breyting á fjármagnsþörf samanborið við breytingu á byggingavísitölu

Mynd 3. Samhengi hlutfallslega breytingu á tekjum, kostnaði og fjármangsþörf per þorskígildisktlö 
frá meðaltali tekjuárs fram til apríl tæpum tveimur árum síðar samanboríð við breytingu 
á vísitölu sem notuð er til leíðréttingar

Myndin 3a sýnir að leiðrétting tekna með verðvísitölu sjávarafurða er ekki fjarri lagi. Þau 
greinilegu frávik sem sjást á myndinni, þar sem tekjur hafa í raun hækkað mun meira en 
vísitalan spáir, eru vegna breytinga áranna 1999 og 2000. Fylgni breytinga tekna og 
vísitölunnar liggur á bilinu 0,46 til 0,76. Mynd 3b sýnir greinilega takmarkaðri fylgni 
breytinga á kostnaði og breytinga á vísitöiu neysluverðs, en kom fram á mynd 3a. Fylgnin 
mælist á bilinu 0,33 til 0,65. Síðasta myndin bendir einnig til lítils samhengis milli breytinga á 
fjármagnsþörf og byggingavísitölu, með fylgni á bilinu 0,32 til 0,70. Tii frekari glöggvunar 
sýnir mynd 4 þróun á breytingum rekstramiðurstaðna og vísitalnanna miðað við fyrrnefndan 
tímamismun gagna (tæp tveggja ára töf) og fyrir uppsjávar- og botnfiskveiðar, álagningarárin
1999 til 2010.
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Mynd 4. Þróun á breytingum rekstrarniðurs taðna og visitalnafrá meðaltali árs, tveimur árum áður 
til apríl sama ár, fyrir uppsjávar og botnfiskveiðar, árin 1999 til 2010.

Augljóst er á mynd 4 að kostnaður, tekjur og fjármagnsþörf þróast með svipuðum hætti bæði 
í botnfisk og uppsjávar veiðum. Sú þróun er mismunandi milli útgerðarflokkanna og í 
takmörkuðu samræmi við breytingar á vísitölum. Helst virðist vera samhengi milli breytinga 
rekstrarskilyrða í botnfiskveiðum og verðvísitölu sjávarafurða. Myndir 5 og 6 sýnir 
samanburð á útkomu reiknireglunnar um sérstakt veiðigjald samanborið við „rétta“ álagningu, 
þ.e. álagningu sem byggir á samtímagögnum frá 2001 til 2010.

* * * T e k j u r  “>-=»Gjötd ““ "Fjármagn
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Myndir 5. Samanburður á sérstöku veiðigjafdi botnfisks samkvæmt reiknireglu frumvarps um 
veiðigjöld og álagningu sem byggir á samtimagögnum. Tölur á verðlagi 2010
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Myndir 6. Samanburður á sérstöku veiðigjaldi uppsjávarfisks samkvæmt reiknireglu frumvarps um 
veiðigjöld og álagningu sem byggir á samtimagögnum. Tölur á verðlagi 2010.

Niðurstöðurnar á myndum 5 og 6 eru nokkuð sláandi. Hefði reiknireglu frumvarpsins verið 
fylgt við álagningu sérstaks veiðigjalds síðastliðinn áratug hefði sérstakt veiðigjald farið langt 
upp fyrir þá álagningu sem löggjafinn ætlaði. Takið eftir að samtímagögnin endurspegla 70% 
af metinni auðlindarentu að teknu tilliti til almenns veiðigjalds. Álagning sérstaks veiðigjalds 
samkvæmt reiknireglunni er að meðaltali tæplega 140% af heildar auðlindarentu á tímabilinu 
2006-2010. Þetta er langt umfram tilætlun löggjafans. Heildar tekjur ríkisins af veiðigjaldi
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árið 2010 hefðu orðið um 38 milljarðar í stað rúmlega 20 milljarðar eins og samtímagögn 
gefa. Geta má þess að sérstakt veiðigjald samkvæmt reiknireglunni ætti að vera 109 kr. á 
þorskígildiskíló í botnfiski og 140 kr. á þorskígildiskíló í uppsjávarfiski veiðiárið 2012/20131. 
Tekjur ríkissjóðs af veiðigjaldi miðað við óbreyttar veiðar væru þá um 50 milljarðar.

Ástæður þessa mikla misræmis eru tvíþættar. Hafa má mynd 4 til glöggvunar í því samhengi. 
í fyrsta lagi er samræmi milli þróunar tekna og kostnaðar nokkuð frábrugðið þróun 
vísitalnanna. Sveiflur í rekstrargögnunum eru meiri og náin tengsl eru milli þróunar tekna og 
kostnaðar. Að öllum líkindum er þetta til komið vegna þess hve stór hluti kostnaðar er í raun 
háður fiskverði. Laun sjómanna eru t.d. nátengd fiskverði og þróast í takt við tekjur. 
Verðvísitala sjávarútvegs fangar þessar breytingar mun betur en vísitölur neysluverðs og 
byggingakostnaðar. í öðru lagi er rekstrarkostnaður útgerða að stærstum hluta í gjaldeyri eða 
nátengdur gengi krónunnar. Olía er t.d. stór útgjaldaliður í útgerð, en verð olíu þróast í takt 
við heimsmarkaðsverð og gengi krónunnar. Verðvísitala sjávarafía er mun nánar tengd gengi 
en vísitala neysluverðs. Munurinn á reiknireglunni og raungögnum er eins stór og raun ber 
vitni vegna ranglega valdra vísitöluleiðréttinga. Þessi villa kemur sérstaklega illa út fyrir árin 
eftir hrun, vegna þess að verðvísitala sjávarafurða hefur hækkað mun meira en vísitölur 
neysluverðs og byggingakostnaðar. Á sama tíma hefur kostnaður í útgerð hækkað með 
svipuðum hætti og tekjur. Niðurstaðan er alvarlega vanmetinn kostnaður samkvæmt 
reiknireglunni.

Augljóst er að ekki er hægt að styðjast við þessa reiknireglu óbreytta. Nauðsynlegt er að gera 
á henni breytingar sem leiða til betra samræmis milli reiknireglunnar og raungagna. 
Augljósasta tillagan í því efni er að uppfæra bæði tekjur og kostnað með verðvísitölu 
sjávarafurða. í Ijósi gagnanna á mynd 4 er þó Ijóst að sú leiðrétting mundi vanmeta breytingar 
á afkomu á þeim tímabilum þar sem miklar breytingar eiga sér stað á gengi. Heildamiðurstaða 
slíkrar leiðréttingar hefði t.d. verið að raunverulegt gjaldhlutfall veiðigjalda hefði verið um 
50% í stað þeirrar 70% gjaldtöku sem er markmið löggjafans. Meiri vinnu þarf því að leggja í 
útfærslu reiknireglunnar svo skynsamlegri niðurstaða fáist.

Það sætir nokkurri furði að þessi alvarlegi ágalli frumvarpsins skuli ekki hafa komið á daginn 
í þeim fjölmörgu umsögnum sem lagðar hafa verið fram við atvinnuveganefnd Alþingis um 
áhrif frumvarpsins. Sérstaklega skýtur þetta skökku við í ljósi þess að í ýtarlegri skýrslu Axels 
Hall og fleiri (2011) er sérstakur kafli helgaður tímamisræmi álagningar og afleiðingum þess 
(kafli 3.3).2 Nærtækasta skýringin á því er að útreikningarnir sem fylgja með frumvarpinu 
byggja á samtímagögnum fremur en reiknireglu frumvarpsins. Lýsa verður nokkurri undrun 
yfir þessu. Telja verður eðlilegt að fylgigögn frumvarpa fullnægi þeirri lágmarkskröfu að lýsa 
með sanngjömum hætti þeim álögum sem af lagasetningu muni hljótast.

Höfundum þessarar greinargerðar er nokkur vandi á höndum í að meta afleiðingar 
fmmvarpsins þegar álögurnar em svo bersýnilega óraunhæfar. Fremur en að lýsa frumvarpið 
ónýtt er farin sú leið að gera ráð fyrir að niðurstaða reiknireglunnar hafi verið mistök af hendi 
höfunda frumvarpsins og að hið sanna markmið löggjafans hafi verið að haga álagningu 
sérstaks veiðigjalds í samræmi við gjaldhlutfall sérstaks veiðigjalds og þær tölur um

1 Stuðst er við mars vísitölugildí sem áætlun fyrir vísitölugildi í aprfl.
2 Þær afleiðingar voru mun minni en í þessu frumvarpi enda var engri vísitöluleiðréttingu beitt í því tilfelli.
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veiðigjöld sem fram koma í greinargerð frumvarpsins. Allir útreikningar sem hér fylgja 
byggja á þessari forsendu.

Víkjum nú að skatthlutfallinu sem sérstakt veiðigjald byggir á. Samkvæmt frumvarpinu mun 
það verða 60% af metinni auðlindarentu í upphafi og hækka í þrepum upp í 70%. í almennri 
umfjöllun um skattlagningu auðlindarentu kom fram að lykilatriði slíkrar skattlagningar er að 
skilinn sé eftir nægilegur hvati til áframhaldandi nýtingar auðlindanna. Því meira af rentunni 
sem er skattlögð því minni verður hvatinn til nýtingar. Ef óvissa eru um afrakstur getur þetta 
jafnvel leitt til þess að fyrirtæki taka að flýja atvinnugreinina. Það er þess vegna afar 
mikilvægt að meta auðlindarentuna rétt svo taka megi upplýsta ákvörðun um umfang 
skattlagningar. Við ákvörðun skattlagningarhlutfalls þarf að taka tillit til nokkurra sjónarmiða. 
í fyrsta lagi þarf að gæta þess að komið sé til móts við matsskekkjur vegna einfaldana og 
nálgana við mat auðlindarentunnar með lægra skatthlutfalli, svo borð sé fyrir báru. f öðru lagi 
er ljóst að verulegur hluti auðlindarentu af veiðum hefur þegar eigngerst og horfið út úr 
sjávarútvegi í viðskiptum með aflahlutdeild, eins og áður var nefnt. Rentan sem veiðarnar 
skapa hefur þannig runnið til fyrri eigenda afíaheimildanna. Ljóst er að þær utgerðir sem eru 
skuldsettar vegna kaupa á aflaheimildum munu eiga mjög erfitt uppdráttar við þessa 
breytingu. Vandlega verður fjallað um þetta atriði síðar í greinargerðinni. Hækkanir 
veiðigjalds munu einnig hafa áhrif á virði aflahlutdeildar, en ef renta væri rétt metin með 
aðferð frumvarpsins myndi virði hlutdeildar rýma sem nemur gjaldhlutfallinu. Þannig má gera 
ráð fyrir að eignir útgerðarfyrirtækja sem bundnar em í hlutdeild falli sem því nemur með 
tilheyrandi áhrifum á hlutfall eigin fjár. Um þessi áhrif er sérstaklega fjallað í kafla 4.5 hér að 
neðan.

Athyglisvert er að bera saman gjaldtökuákvæði frumvarps um veiðigjöld og ákvæði laga 
109/2011 um skattlagningu kolvetnisvinnslu. Kveðið er á um tvennskonar gjaldtöku í báðum 
frumvörpunum. í fmmvarpi um veiðigjöld er almennt 8 krónu veiðigjald á hvert 
þorskígildiskíló, sem samsvarar um 3% af veltu árið 2010, en 5% framleiðslugjald af veltu í 
lögum 109/2011. Til viðbótar em svo tekin 70% af auðlindarentu með sérstöku veiðigjaldi en 
45% af auðlindarentu í kolvetnavinnslu. Nú er ekki að fullu víst að þessar tvær auðlindir séu 
samanburðarhæfar. Önnur hefur verið nýtt um langt skeið og er vel þekkt Hin er óþekkt. 
Önnur er ósnortin og án nýtingarsögu til að tmfla gjaldtöku, hin hefur verið nýtt frá örófi og 
með framseljanlegum nýtingarieyfum síðastliðna áratugi. Annað sjónarmiðið talar fyrir meiri 
skattheimtu í sjávarútvegi fremur en kolvetnavinnslu, hitt talar fyrir minni skattheimtu.

Undirstrikað skal að samræmi þarf að vera milli gjaldtöku annajra ákvæða fmmvarpsins sem 
breyta rekstrarskilyrðum og skerða afkomu útgerðarfyrirtækja. Ef vegið er að möguleikum til 
hagræðingar og langtímahagkvæmni útgerðarinnar mun það skerða umfang auðlindarentunnar 
og draga úr getu útgerðarinnar til að standa undir gjaldtökunni. Dæmi um íþyngjandi ákvæði 
frumvarpsins sem koma til viðbótar hækkun veiðigjalda er takmörkuð tímalengd 
nýtingarleyfa, stækkun potta, takmarkanir á viðskiptum með aflamark og skattlagning 
viðskipta með aflahlutdeildir.

í 8. gr. fmmvarps til laga um veiðigjöld er gert ráð fyrir einskonar frítekjumarki af sérstöku 
veiðigjaldi fyrir minni útgerðir. Gert er ráð fyrir að útgerðir greiði ekki sérstakt veiðigjald af 
fyrstu 30 tonnunum og hálft veiðigjald af næstu 70 tonnum. Greitt er fullt sérstakt veiðigjald 
af allri úthlutun umfram 100 tonn. Þessu frítekjumarki er ætlað að lagfæra afkomu minni
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útgerða, en afkoma þeirra er að jafnaði lakari en stærri útgerða eins og fram kemur hér að 
neðan. Tafla 4 sýnir hvemig frítekjumarkið hefði komið út fyrir ólíka flokka skipa £ úthlutun 
aflamarks fiskveiðiárið 2011/2012.

Tafla 4. Afleiðingar frítekjumarks fyrír ólíka flokka skipa í  úthlutun aflamarks í botnfiski 
fiskveiðiárið 2011/2012. Útreikningarnir gilda fyrir forsendur frumvarpsins og aukið 
frítekjumark þar sem ekkert er greitt a f fyrstu 100 tonnunum og hálft gjald upp í 300 
tonn.

Fjöldi
skipa

Heildar-
aflamark

Aflamark til 
grundallar 
sérstöku 

veiðigjaldi

Afsláttur sem 
hlutfall af 
úthlutun

Aflamark til 
grundvallar 
miðað við 

aukin afslátt

Afsláttur 
sem hlutfall 
af úthlutun

Skuttogarar 57 147.121 144.909 1,5% 135.729 7,7%
Skip 124 95.785 85.748 10,5% 71.329 25,5%
Krókaaflamark 347 34.427 21.753 36,8% 12.364 64,1%
Smábátar 84 3.914 1.478 62,2% 455 88,4%
AIls 612 281,248 253.888 9,7% 219.878 21,8%

Tafla 4 sýnir að afslátturinn sem þarna er lagður til er verulegur. Sérstakt veiðigjald mun 
þannig bitna harðar á útgerðum stærri skipa en minni. Tafla 5 sýnir álagningu sérstaks 
veiðigjalds fyrir ólíka skipaflokka miðað við álagningu í krónum á þorskígildiskíló samkvæmt 
greinargerð fmmvarpsins og tölur sem fram koma í töflu 4.

Tafla 5. Áhríf afslátta frá sérstöku veiðigjaldi á upphæð sérstaks
veiðigjalds í  kránum á þorskígildisktló

Grunngjald Með
aflsætíi

Með auknum 
afslætti

Skuttogarar 50,36 49,60 46,46
Skip 50,36 45,08 37,50
Krókaaflamark 50,36 31,82 18,09
Smábátar 50,36 19,02 5,86

Áhrif þessa afsláttar em veruleg, eins og sjá má í töflu 5. Ljóst er að hann mun skekkja 
samkeppnisstöðu milli útgerðarflokka vemlega, með ófyrirséðum afleiðingum fyrir 
heildararðsemi sjávarútvegsins. Fara ber varlega í slíkan afslátt nema að undangenginni 
vandlegri athugun. Niðurgreiðsla óhagkvæmrar atvinnustarfsemi skapar hvata til að viðhalda 
eða auka umfang hennar og bjagar hvata til eðlilegrar hagræðingar í útgerð. Færa þarf fyrir 
því sannfærandi rök að ávinningur þessa sé meiri en tilkostnaðurinn. Á hinn bóginn skal 
viðurkennt að staða útgerða í smábátaútgerð er mun veikari en útgerðarfyrirtækja sem fyrst og 
fremst gera út stærri báta, eins og glögglega má sjá í umfjölluninni hér að neðan. Ljóst er að 
frítekjumarkið mun létta mjög undir með minni útgerðum að takast á við boðaðar hækkanir 
veiðigjalds. Spuming er hvort ekki mætti fara aðra leið til að koma til móts við þær útgerðir.

Að síðustu er undirstrikað að álagning veiðigjalda sem byggir á einföldum reglum og gögnum 
um meðaltalsafkomu þarf að taka tillit til þess að afkoma er breytileg milli útgerðarflokka.
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Þorskígildisstuðlar endurspegla einungis hlutfalislegt verð, ekki hlutfallslega auðlindarentu. 
Þannig getur veiðigjald sem er hóflegt að meðaltali verið óhóflegt fyrir ákveðna 
útgerðarflokka og fyrirtæki. Þessu til stuðnings sýnir mynd 7 samhengið milli arðsemi veiða 
og hlutfalls þorsks af aflamarki, mælti í þorskígildum (ÞÍG), hjá 15 stærstu 
sjávarútvegsfyrirtækjunum árið 2010. Myndin byggir á sömu fyrirtækjum og greingin í kaíla
4 hér á eftir byggir á.
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Heimild: Ársskýrsíur fyrirtækjanna og útreikningar höfunda

Myndir 7. Samhengi miffi arðsemí veiða og hlutfalís þorsks afaflamarki, mælti í  þorskígildum (ÞÍG), 
hjá 15 stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum árið 2010 (sömu fyrirtæki og greingin í kafla 4 
byggir á)

Glögglega má sjá þann mikla mun sem er milli fyrirtækjanna. Það eitt og sér er áhyggjuefni 
gagnvart veiðigjaldi sem byggt er á meðaltalsgögnum. Einnig virðist örla á jákvæðu samhengi 
milli umfangs þorsks í afiamarki og arðsemi, sem styður efasemdir um dreifa veiðigjaldi 
einungis á grundvelli þorskfgilda.

Rétt er að benda á að renta í útgerð skiptist milli útgerðar og sjómanna, eins og fram hefur 
komið í fjölda rannsókna (sjá t.d. Nielsen og fleiri (2010) um uppsjávarveiðar í  norðanverðu 
Atlantshafi). Umfangsmikil skattlagning rentu mun lækka laun sjómanna til lengri tíma litið. 
Einnig hafa rannsóknir sýnt að samhengi er milli umfangs rentu og umgengni við auðlindir 
annars vegar og hvatans til leita nýrra nytjategunda hins vegar (sjá t.d. Wilen, 2006). 
Umfangsmikil skattlagning rentu í sjávarútvegi mun draga úr þessum hvötum. Mikilvægt er 
að tekið sé tillit til þessa kostnaðar þegar kostnaður og ábati gjaldtöku er metinn.
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3 Ákvæði laga um stjórn fiskveiða

3.1 Nýtingarleyfi

Komið er til móts við sjónarmið um eignarrétt þjóðarinnar, sbr. síðustu málsgrein 1. gr. 
frumvarps til laga um stjóm fiskveiða, með tímabundnum nýtingarleyfi. í 11. gr. fmmvarpsins 
segir:
„Fiskistofa gefur út nýtingarleyfi. Leyfi til að nýta aflahlutdeildfelur í sér ígildi samkomulags 
milli ríkisins og handhafa leyfis um handhðjh þeirra hlutdeilda sem leyfinu fylgja til 
afmarkaðs tíma. Leyfishafi viðurkennir að honum er veittur aðgangur að sameiginlegri og 
œvarandi eign þjóðarinnar, honum er skylt að fara að lögum á sviði fiskveiðistjómar og ber 
að greiða gjaldfyrir nýtingarheimild sína. Bœði leyfishafi og íslenska ríkið skuldbinda sig til 
að viðhalda og varðveita nytjastofnana sem leyfið er byggt á. Með nýtingarleyfinu skal fylgja 
skrá um aflahlutdeildir skipsins. Framsal leyfisins er ekki heimilt, hvorki að hluta né heild.
Tilkynni ráðherra ekki að annað sé fyrirhugað framlengist nýtingarleyfi um eitt ár í senn, og 
árfrá ári, þannig að 15 ár verði jafnan eftir af gildistíma þess. Tilkynningu um fyrirhugaðar 
grundvallarbreytingar eða brottfall nýtingarleyfis er fyrst heimilt að gefa út þegar fimm ár 
eru liðin a f timalengd leyfis skv. 1. mgr. Ráðherra skal, áður en slík tilkynning er gefin út, 
leita samþykkis Alþingis í formi þingsályktunartillögu. Nýtingarleyfí fellur niður sé engin 
aflahlutdeild bundin þvL
Allir þeir sem eiga fiskiskip sem hejur almennt veiðileyfi og flytja á það aflahlutdeild eiga rétt 
á útgáfu nýtingarleyfis með sömu takmörkunum um gildistima og skilyrðum sem gilda um 
upphafleg nýtingarleyfi, sbr. 1.-3. mgr. Þannig skal upphafleg timalengd nýrra leyfa miðast 
við 1. ágúst2012“
Með nýtingarleyfunum er rétturinn til nýtingar aftahlutdeildar gerður takmarkaður og 
tímabundinn. Þó virðist aðstaða núverandi eigenda aflahlutdeildar tryggð a.m.k til næstu 20 
ára. í því fmmvarpi um stjóm fiskveiða sem lagt var fyrir 2011 var gert ráð fyrir mun meiri 
takmörkunum á nýtingartíma. f skýrslu Axels Hall of fleiri (2011) em vandamálum sem fylgja 
tímabundnum nýtingarleyfum gerð ýtaríeg skil og er vísað til þeirrar umfjöllunar um 
fræðilegar forsendur. í stuttu máli em afleiðingar þess að gera nýtingartíma mjög stuttan að 
verulegt misræmi getur orðið milli langtímahagsmuna eiganda og skammtímahagsmuna 
nýtingaraðila, Þetta er svokallaður Ieigjendavandi. Draga má úr þessum neikvæðu 
afleiðingum með því að lengja nýtingartíma eða með því að auðvelda endumýjun, t.d. með 
setningu almennra viðmiðana um skilyrði endurnýjunar sem liggja fyrir með rúmum fyrirvara. 
Auknar líkur á endumýjun draga úr leigjendavandanum. í núverandi frumvarpi er tímalengdin 
miðuð við a.m.k. 20 ár og jafnframt ákveðið að breytingai' verði ekki gerðar á 
fyrirkomulaginu með styttri fyrirvara en 15 ámm. Með þessu er umtalsvert dregið úr ágöllum 
fyrra fmmvarps og komið til móts við sjónarmið um nauðsynlegan fyrirsjáanleika 
útgerðarinnar vegna t.d. fjárfestinga. Samkvæmt fmmvarpinu fellur nýtingarrétturinn ekki 
niður að loknum 20 ámm heldur breytist í hreinan nýtingarrétt, án framsalsmöguleika. Ekki 
verður í fljótu bragði séð hvaða tilgangi þessi takmörkun á að þjóna. í ljósi þess hve iangt í 
framtíðinni þessi breyting liggur em áhrif hennar á núverandi rekstur sjávarútvegsfyrirtækja 
óveruleg.
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Þó svo gert sé ráð fyrir áframhaldandi heimildum til framsals á aflahlutdeild í frumvarpinu eru 
tvennskonar takmarkanir lagðar á slík viðskipti. í fyrsta lagi eru ákvæði um forkaupsrétt 
ráðherra á aflahlutdeildum á grundvelli byggðasjónarmiða. í öðru lagi er gert ráð fyrir að 3% 
hlutdeildar sem seld er flytjist í fiokk 2 (sjá umfjöllun hér að neðan um potta). Ákvæði um 
forkaupsrétt er að finna víða í íslenskri löggjof. Þó svo slík ákvæði skerði nokkuð 
ráðstöfunarrétt eigenda ber að hafa hugfast að réttur ráðherra samkvæmt frumvarpinu gerir 
ráð fyrir uppgjöri samkvæmt markaðsverði. Ef marka má umfang á beitingu forkaupsréttar 
hins opinbera í annarri löggjöf er hér varla um mjög íþyngjandi ákvæði að ræða. Sama verður 
ekki sagt um skerðingu hlutdeildar sem gengur kaupum og sölum. Slíkar skerðingar hafa 
tilhneigingu til að draga úr umfangi ábatasamra viðskipta, hæga á eðlilegri hagræðingu í 
veiðum og skapa hvata til þess að menn leiti hjáleiða til að komast hjá greiðslu gjaldsins. Allt 
er þettá líklegt til að draga úr hagkvæmni útgerðar til lengri tíma. Einnig er með öllu óvíst 
hvernig standa á að framkvæmd slíkra reglna. Spyrja má í þessu samhengi hvað séu viðskipti 
með aflahlutdeild. Flestir mundu viðurkenna að kaup á fyrirtæki sem á afiahlutdeild hlýtur að 
flokkast sem kaup á aflahlutdeild. Ekki verður séð af reglunum að það sé þó raunin. Einnig 
koma upp spumingar varðandi kaup á hlut í fyrirtækjum sem eiga aflahlutdeild, Nánari 
umfjöllun um afleiðingar þessa ákvæðis á virði aflahlutdeildar er að finna hér að neðan, í 
kafla 4 um áhrif frumvarpanna á rekstur sjávarútvegsfyrirtækja.
Rétt er að benda á að bæði ákvæðið um skatt á sölu aflahlutdeildar og forkaupsrétt ríkisíns má 
leysa af hólmi með einfaldari og minna markaðstmfiandi ákvæðum, Ljóst er að ríkið mun 
hafa umtalsverðar tekjur af veiðigjaldi og leigu aflaheimilda í flokki 2. Eðlilegra virðist að 
ríkið fái heimild til að verja hluta þeirra tekna til kaupa á afiaheimildum, hafi það áhuga á að 
auka við aflaheimildir í flokki 2.

3.2 Flokkur 2 ~ „pottar”

Ekki eru gerðar miklar breytingar á ákvæðum fmmvarps til laga um stjóm fiskveiða miðað 
við það fmmvarp sem lagt var fram 2011. Ýtarlega er fjallað um einstaka ákvæði þeirrar 
löggjafar í skýrslu Axels Hall of fleiri (2011). Er óþarfi að fjalla um þau atriðið að nýju heldur 
vísað til kafla 7 í þeirri skýrslu. Hér verða aðeins áréttuð nokkur atriði er varða stækkun 
flokks 2 og ráðstöfun aflaheimilda í honum.
Stækkun flokks 2 mun eiga sér stað með þrennum hætti. í fyrsta lagi verður bætt í pottana úr 
þeim tegundum sem ekki tilheyrðu þeim í upphafi. Á þetta fyrst og fremst við um 
uppsjávarveiðar. Gerir frumvarpið ráð fyrir að hlutfaílið í flokki 2 fari í 5,3% fyrir þessar 
tegundir. Ljóst er að þessi skerðing mun hafa nokkur áhrif á afkomu fyrirtækja sem ekki hafa 
lagt til pottanna hingað til. Hliðstæð tillaga var í fyrra frumvarpi og ýtarlega umfjöllun um 
afieiðingar þessa er að fmna í kafla 9.3 skýrslu Axels Hall og fleiri (2011). Til viðbótar á að 
bæta 4500 tonnum af þorski í flokk 2 ásamt 9,5% af þorski, 6,9% af ýsu, 7,2% af ufsa og 
9,8% af steinbít. Samanlagt virðist þessi viðbót fela í sér um 2% skerðingu þessara tegunda 
samanlagt, mælt í þorskígildum. í öðm lagi eru í frumvarpinu hugmyndir um að 40% 
heildaraflamarks renni í flokk 2 ef heildaraflamark fer upp fyrir ákveðin viðmið. Rétt er að 
árétta viðvaranir þær sem settar vom fram í kafla 7 í skýrslu Axels Hall og fleiri (2011) vegna 
hliðstæðra ákvæða í fyrra fmmvarpi. Viðbótaraflamark sem þetta ákvæði mun gefa af sér mun 
verða mjög sveiflukennt og ólíklegt til þess að styrkja markmið frumvarpsins, t.d. möguleika 
ráðstöfunar í leiguhluta hvað varðar nýliðun og árangursríkar byggðaaðgerðir. Ekki verður t.d.
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mögulegt að úthluta þessum afiaheimildum nema til eins árs í senn vegna óvissu um framtíðar 
umfang þeirra. í greinargerð Þórodds Bjarnasonar, prófessors í félagsfræði við Háskólann á 
Akureyri, sem fylgir frumvöipunum er sérstaklega fjallað um frumorsakir þess vanda sem 
sjávarbyggðir búa við. Óstöðugleiki efnahagsgrundvallar er þar nefnd sem meginorsök. Taka 
verður þessi orð alvarlega. Sá óstöðugleiki í aflamarki í flokki 2, sem ákvæði frumvarpsins 
munu innleiða, eru líkleg til að vinna beinlínis gegn markmiðum frumvarpsins um byggða og 
samfélagsþróun. Sú hætta er einnig fyrir hendi að þegar stjómmálamenn fara að sjá fyrir 
raunvemlegar afleiðingar þessa muni þeir ekki treysta sér til að láta samdráttinn bitna á flokki
2. Afleiðingin er að flokkur 2 verði stækkaður í góðum ámm en minnki ekki í þeim erfiðu. 
Afleiðingarnar fyrír útgerðina em auðvitað mjög neikvæðar, þvf umfang skerðingar 
aflaheimilda er þá meira en áætlanir stóðu til. Að auki dregur þetta ákvæði úr hvata eigenda 
hlutdeildar til að taka þátt í uppbyggingu fiskistofna, enda njóta þeir einungis hluta ábatans af 
því, sem og að veikja hvatann til góðrar umgengni um auðlindina.
Fmmvarpið gerir ráð fyrir stofnun kvótaþings fyrir viðskipti með aflamark. Ákvæði um 
kvótaþing og ráðstöfun leiguhluta er að finna í V. Kafla fmmvarpsins. Leiguhlud skapar 
tekjur fyrir ríMssjóð og gæti aukið sveigjanleika veiða innan aflamarkskerfisins með því að 
dýpka leigumarkað fyrir aflaheimildir. Leiguhluti getur einnig stutt við nýliðun í sjávarútvegi. 
Árangurinn veltur mjög á þeim reglum sem gilda munu um kvótaþing, Ef kvótaþingi verður 
leyft að starfa með eðlilegum hætti, án pólitískra afskipta gæti það aukið skilvirkni í 
viðskiptum með aflaheimildir og dregið úr viðskiptakostnaði. Alvarlegir ágallar em þó á 
tillögum fmmvarpsins hvað varðar fyrirkomulag kvótaþings. Þar er gert ráð fyrir mikilli 
aðkomu ráðherra með reglusetningu um skilyrði fyrir kaupum. Slíkt er afar varhugavert. 
Ýtarlega umfjöllun um hætturnar sem slíkt fyrirkomulag skapar er að finna í kafla 6 í skýrslu 
Axels Hall of fleiri (2011). í inngangi skýrslunnar segir:

„/ frumvarpinu er ráðherra fengin viðtæk völd yfir áthlutun úr flokki 2. Sétfrœðihópurinn 
varar við tcekifœrum á rentusókn sem slíkt getur skapað. Samkvœmt kenningum 
almannavalsfrœðinnar eru stjórnmálamenn ekki ólíkir öðru fólki, þeir taka ákvarðanir sem 
taka mið a f eigin hag líkt og aðrir. Þannig verða til pólitiskir markaðsbrestir vegna 
umbjóðendavanda. Almannavalsfræðin kennir t.d. hvernig hagsmunahópar þrýsta á 
stjórnmálamenn sem hafa ráðstöfunarvald á rentu. Almenningur sem á litilla hagsmuna að 
gæta veitir lítt aðhald en hagsmunahópurinn sem er samanþjappaður og á mikið undir leggur 
sig fram af öllu afli, Afleiðing þess verður svokölluð rentusókn þar sem rentu er sóað við 
atferlið að öðlast hana. Rentusókn krefst þess af stjórnvöldum að þau tryggi stofnanaumgjörð 
um stjórn auðlindarínnar sem lágmarkar hana. Löggjafinn á samkvœmt þessu að lágmarka 
tœkifœrí til slíks athœfis fremur en að skapa umgjörð þar sem þessi hœtta skapast“

(Axel Hall of fleiri 2011, bls 8.)

Leggja ber áherslu á að ytri umgjörð kvótaþings sé stöðug svo markaðsaðilar geti byggt sínar 
ákvarðanir á viðskiptalegum forsendum en séu ekki háðir pólitískri óvissu um fyrirkomulag til 
framtíðar. Jafnframt má undirstrika að óstöðugleiki leiguhluta hefur afleiðingar t.d. fyrir 
nýliðun. Leiguhlutinn mun að stómm hluta byggja á aflamarki vegna afla umfram viðmið. 
Þetta aflamark er mjög sveiflukennt eins og áður var vikið að sem gerir úthlutun aflaheimilda 
til lengri tíma en eins fiskveiðiárs nærri ómögulegar. Erfitt er að sjá hvernig leiguhluti á að
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geta náð markraiðum sínum um t.d. nýliðun þegar Ijóst er að nær ómögulegt er að reka útgerð 
sem byggir á leigu úr pottinum einvörðungu.

Ekki stendur til að hrófia við strandveiðum samkvæmt frumvarpinu. Strandveiðar eru í eðli 
sínu ólympískar veiðar en reynsla af slíkum veiðum, hér á landi sem og annars staðar, er mjög 
á einn veg. Þær leiða til kapphlaups um afla sem hækkar sóknarkostnað, lækkar verðmæti afla 
og hvetur til brottkasts meðaifla. Glögglega má sjá slælega afkomu strandveiða í tölum 
Hagstofu íslands um afkomu í sjávarútvegi, sbr. töflu 1 hér að framan. Þar kemur fram að árið 
2010 var metin hagnaður strandveiða, metinn með árgreiðsluaðferð, -14,7%, meðan hann var 
10,5% hjá smábátum og 15,9% í botnfiskveiðum í heild. Skýringanna fyrir slælegri afkomu er 
m.a. að leita í stöðugri fjölgun báta sem stunda veiðarnar. Rekstraryfirlit Hagstofu íslands 
byggði t.d. á 360 strandveiðibátum árið 2009 en 568 árið 2010. Þessi niðurstaða er því miður í 
fullkomnu samræmi við spár um framvindu arðsemi í þessum veiðum (sjá t.d. Axel Hall og 
fleiri 2011). Of margir stunda veiðarnar og rentunni, sem annars hefði orðið til, er sóað í 
offjárfestingu. Aukið umfang strandveiða getur aðeins tímabundið lagað afkomu þeirra sem 
stunda þær. Bætt afkoma laðar einfaldlega enn fleiri að veiðunum með sömu afleiðingum og 
nú eru komnar á daginn. Enn meiri rentu er sóað í offjárfestingu.

Reynsla undangenginna ára hefur sýnt að byggðakvóta er úthlutað of seint og til of skamms 
tíma til að hann geti haft veruleg jákvæð áhrif á stöðugleika efnahagslífs úti á landi. Hann 
hefur ekki stuðlað að þeim stöðugleika sem svo mikilvægur er fyrir sjávarbyggðimar, og 
Þóroddur Bjarnason gerir að umtalsefni í greinargerð sinni um frumvarpið. Jafnframt bjóða 
reglur um úthlutun heim hættunni á rentusókn og spillingu, eins og vikið var að hér að 
framan. Gegnsærra og farsælla er að styðja byggðarlög í vanda með fjárframlögum sem þau 
geta varið til þeirra verkefna sem þau telja brýnust, s.s. langtímauppbyggingar 
atvinnustarfsemi.

Línuívilnun gæti verið skynsamleg aðgerð í umhverfismálum ef rétt er að henni staðið. MjÖg 
skortir þó á að gmndvöllur umfangs hennar sé nægilega traustur eins og bent hefur verið á í 
t.d. Axel Hall og fleiri (2011). Jafnframt er erfitt að finna réttlætingu þess að einskorða hana 
við handbeitta línu.
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4 Greining á áhrifom á rekstnr og efiiahag stórra og smærri fyrirtækja í 
aflamarkskerflnu

Frumvörp um stjóm fiskveiða og veiðigjaid munu hafa margvísleg áhrif á rekstur og efnahag 
íslenskra sjávarutvegsfyrirtækja. Almennt eru áhrifin til hins verra. Að hluta má rekja það til 
þess að aflaheimildir fyrirtækja minnka. Stærstu áhrifin em samt að mikil hækkun á 
veiðigjaldi hefur neikvæð áhrif á afkomu fyrirtækjanna. í þessari greinargerð er að mestu 
tekið tillit til þessara tveggja þátta og áhrifa þeirra á rekstur fyrirtækjanna. Hömlur á framsali, 
færsla aflaheimiida í potta fari heimildir yfir ákveðið mark, o.fl. hafa einnig neikvæð áhrif á 
fyrirtækin. I>au áhrif er hins vegar erfitt að meta og því er ekki tekið tiílit til þeirra við mat á 
áhrifum á rekstur félaganna. Hins vegar er tekið tillit til þeirra að hluta við mat á áhrif á 
efnahagslega stöðu fyrirtækjanna.

Hér er rekstur og efnahagur tuttugu og þriggja stærstu sjávamtvegsfyrirtækjanna 
kannaður og áhrif frumvarpanna á þau metin. Valin vom tuttugu og fimm stærstu fyrirtækin, 
þ.e. þau sem hafa mestar aflaheimildir, og staða þeirra árið 2010 var metin. Tvö af 
fyrirtækjunum höfðu ekki skilað inn ársreikningum fyrir árið 2010 og var þeim því sleppt. 
Þessi tuttugu og þrjú fyrirtæki em með u.þ.b. 69% af heildaraflahlutdeild íslenskra 
sjávarutvegsfyrirtækja og gefa því góða mynd á stöðu atvinnugreinarinnar. Að auki vom 
tekin tólf fyrirtæki - valin af handahófi - úr krókaaflamarkskerfinu, og áhrif fmmvarpanna á 
þau könnuð. Þetta em lítil, meðalstór og stór fyrirtæki í þessu kerfi. Þau eiga því að gefa 
góða mynd að stöðu þessara fyrirtækja og áhrif frumvarpanna

4.1 Fjárhagsstaða íslenskra sjávarútvegsfyrirtaekja

Vert er byrja á að skoða fjárhagsstöðu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. f töflu 6 er yfirlit yfir 
fjárhagsstöðu þeirra tuttugu og þriggja fyrirtækja í aflamarkskerfinu sem hér em könnuð. Þær 
kennitölur sem þarna em sýndar sýna skuldir í hlutfalli við framlegð, eiginfjárstöðu og getu 
fyrirtækjanna til að greiða upp skuldir.

Annar dálkurinn í töfíunni sýnir kennitöluna nettóskuIdir/EBITDA. Nettóskuldir eru 
heildarskuldir að frádregnum veltufjármunum. EBITDA er framlegð rekstrarins þ.e. hversu 
mikið reksturinn skilar fyrir vexti, afskriftir og skatta. Því má segja að ef þessi kennitala er 
10, væri fyrirtæki tíu ár að greiða allar skuldir ef það endurfjárfesti ekki, greiddi ekki skatta, 
vexti eða arð. Almennt er talið að æskilegt að þessi kennitala sé undir 5 en það er hún hjá 
ellefu af þessum félögum. Ef hún er á milli 5 og 10 er skuldastaðan erfið en það er hún hjá 
sex af fyrirtækjunum. Skuldastaðan er mjög erfið fari þessi tala yfir 10, en það gerir hún hjá 
sex af þessum tuttugu félögum. Neikvæð tala þýðir að félagið er í raun skuldlaust þ.e. 
veltufjármunir em hærri en skuldir. Efnahagsleg staða er þá afburða góð og á það við um tvö 
fyrirtæki. Tafla 6 sýnir að hjá þessum fyrirtækjum er miðgildi þessarar kennitölu 5,8. Því má 
segja að fjárhagsstaða félaganna sé þokkaleg - en mjög mismunandi.
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Tafla 6. Yfirlit yfir helstu kennitölur stærstu íslensku sjávarútvegsfyrírtækjanna 2010
Fyrirtæki Nettósk./ Bókfært Endurmetið Ár að greiða

EBITDA eiginíjárh. eiginfjárh. upp skuldir
1 10,22 -77,39% 1,54% 29,22
2 6,31 5,45% 22,73% 12,42
3 6,19 4,86% 32,08% 15,60
4 -1,76 57,77% 76,64% Skuldlaus
5 19,89 -26,72% -7,17% Aldrei
6 14,81 -9,97% 40,37% Aldæi
7 9,27 -23,05% 33,89% 57,13
8 2,72 47,01% 65,31% 5,31
9 1,51 41,19% 57,47% 2,33

10 2,60 27,32% 53,98% 4,28
11 9,52 -16,39% -17,16% 28,31
12 3,18 41,29% 50,45% 5,53
13 1,17 45,96% 74,33% 1,84
14 13,13 -71,83% -31,67% Aldæi
15 5,80 19,72% 50,31% 16,34
16 4,69 46,76% 58,84% 8,13
17 41,45 -310,80% ”97,27% Aldrei
18 1,63 43,33% 63,96% 2,64
19 4,91 19,31% 39,77% 9,02
20 -2,58 45,32% 72,57% Skuldlaus
21 3,07 30,71% 63,41% 6,09
22 12,89 4,44% 32,55% Aldrei
23 9,78 -14,37% 47,42% 49,97

Meðaltal 7,84 -3,05% 34,10%
Miðgildi 5,80 19,31% 47,42% 8,58
Staðalfrávik 9,15 76,59% 41,05%

Heimtld: Ársskýrslur fyrirtækjanna og útreikningar höfunda

Þriðji dálkurinn í töflu 6 sýnir bókfært eiginfjárhiutfall þessara fyrirtækja. Eiginfjárhlutfall er 
eigið fé deilt með eignum, Ef þetta hlutfall er 30%, sem almennt er talið vera æskilegt 
lágmark, þá fjármagnar félagið sig 30% með eigin fé en afganginn 70% með lánsfé. Að 
meðaltali er þetta hlutfall -3,05% hjá þessu félögum en miðgildið er 19,3%. Miðgildið segir 
hér réttari sögu en meðaltalið vegna þess hversu óeðlilega slæma fjárhagstöðu fyrirtæki 17 er 
með. Þrátt fyrir það er niðurstaðan að bókfærð eiginfjárstaða fyrirtækjanna er yfirleitt veik 
enda er bókfært eigið fé að mestu horfið eftir mikið gengistap sem var við hrun íslensku 
krónunnar árið 2008. Alls er þetta hlutfall neikvætt hjá sjö af tuttugu og þremur félögum en 
það þýðir að þau hafa neikvætt bókfært eigið fé og er bókfært virði eigna því minna en virði 
skulda.

í fjórða dálki í töflu 6 er sýnt endurmetið eiginfjárhlutfall. Þessi kennitala er sú sama og 
kennitalan í þriðja dálki að því undarskildu að aflaheimildir eru metnar á áætluðu
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markaðsverði.3 Mjög misjafnt er hvernig verðmæti veiðiheimilda er bókfært í ársreikmngum 
fyrirtækjanna. Sum bókfæra verðmæti þeirra mjög lágt meðan að önnur bókfæra verðmæti 
þeirra allt að 100% af áætluðu markaðsvirði. Þessi kennitala sýnir almennt góða 
eiginfjárstöðu hjá þessum fyrirtækjum en að meðaltali er talan 34,1%, en miðgildið sem sýnir 
skýrari mynd er 47,4%. Hjá fjórum félögum er þessi kennitala neikvæð en það gefur til kynna 
að eignir þeirra á markaðsverði séu minni en skuldir og því sé raunveruleg efnahagsleg staða 
þessara fjögurra fyrirtækja mjög slæm.

Fimmti dálkurinn í töflu 6 sýnir hversu lengi félögin eru að greiða upp allar skuldir. Stuðst er 
við eftirfarandi forsendur við útreikningana á því:

• Viðmiðunarárið er rekstur félaganna árið 2010. Því er gengið út frá því að rekstur 
félaganna verði til framtíðar líkt og hann var árið 2010. Árið 2010 var gott í rekstri 
íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. Við teljum að það gefi góða mynd af 
framtíðarhorfum greinarinnar. Ekki er gert ráð fyrir gengisbreytingum og 
verðlagshækkanir eru ekki inni í útreikningum. Gengi krónunnar er nú veikt og 
bendir margt til þess að það verði það áfram. Ef gengið styrkist þá lækkar EBITDA 
hagnaður fyrirtækjanna. Hins vegar lækka skuldirnar við styrkingu krónunnar og 
vegur það nokkuð á móti við útreikning á þeim tíma sem tekur að greiða niður 
skuldir. Ekki er hægt að spá fyrir um gengi gjaldmiðla og því verður gengið út frá 
óbreyttu gengi.

• Raunvextir lána fyrirtækjanna eru áætlaðir á bilinu 5,0%-6,5%. Lánskjör sérhvers 
fyrirtækis voru metin. Almennt voru kjörin áætluð lakari hjá verr stöddum 
fyrirtækjum en þeim betur stæðu og lakari hjá smærri fyrirtækjum en stærri.

• Árleg endurfjárfestingarþörf er metin hjá hveiju fyrirtæki. Afskriftir eru góður 
mælikvarði á endurfjárfestingaþörf. Frá árinu 2005 hefur aflahlutdeild almennt ekki 
verið afskrifuð í reikninum sjávarútvegsfyrirtækja og því hafa afskriftir frá þeim tíma 
verið vegna fastafjármuna. Endurfjárfestingaþörf fyrirtækjanna er metin almennt 
nokkru hærri en afskrifir. Ástæður þessa eru gengisfall krónunnar en fall hennar 
veldur því að núverandi afskriftir eru ekki í samræmi við kostnað við endumýjun 
skipa, tækja og búnaðar. Yfirleitt er endurfjárfestingaþörf fyrirtækjanna nálægt 40 
kr. á hvert þorskígiidi kvóta. Nokkrn lægra þó hjá fyrirtækjum sem eingöngu em í 
útgerð og enn lægra hjá fyrirtækjum sem em í krókaaflamarkskerfinu.

• Gert er ráð fyrir tekjuskatti og er hann reiknaður út fyrir sérhvert fyrirtæki. Tekið er 
tillit til uppsafnaðs taps þar sem upplýsingar um það liggja fyrir. Ekki er gert ráð 
fyrir arðgreiðslum til eigenda fyrirtækjanna.

Því má í stuttu máli segja að dálkur fimm í töflunni sýni hversu mörg ár er áætlað að það taki 
fyrirtækin að greiða upp skuldir ef eðlilegum rekstri er haldið áfram. Rekstur verði áfram í

Miðað var við eftirfarandi verð á aflahlutdeild á mikilvægustu fisktegundum: Þorskur 2200 kr./kg. Ýsa 
950 kr./kg. Ufsi 500 kr./kg. Hvert 1% af loðnuhlutdeild var metið á 225 millj. kr. og hvert 1% af 
síldarhlutdeild á 200 millj. kr.
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sama formi og 2010, engar eignir keyptar eða seldar og eðlileg endumýjun verði á skipum, 
húsnæði og tækjum. Taflan sýnir að fimm félög ná aldrei að greiða upp skuldir. Miðgildi 
þessarar kennitölu er 8,58 ár hjá þessum fyrirtækjum.

Þegar horft er á töflu 6 sýnir hún mjög misjafna fjárhagsstöðu. Ellefu fyrirtæki má flokka í 
góðri fjárhagsstöðu, þ.e. þau em annað hvort skuldlaus eða em mjög fljót að greiða upp allar 
skuldir. Sjö fyrirtæki má segja að séu í erfiðri fjárhagstöðu en hjá fimm sé hún mjög slæm. 
Af þeim fyrírtækjum sem em í mjög slæmri fjárhagsstöðu, þannig að núverandi rekstur nær 
ekki að standa undir skuldum, þá em þrjú með neikvætt endurmetið eigið fé. Þau eiga fáa 
kosti og líklegt að þar komi til fjárhagsleg endurskiplagning á næstu missemm.

Ekki þykir rétt að upplýsa hver þessi fimm fyrirtæki em sem em í verstri stöðu. Þó má segja 
að það sem einkenni þau er að þau em staðsett á vesturhluta landsins. Þau hafa yfirleitt ekki 
veiðiheimildir í uppsjávarfiski og þau eru í minni kantinum af þessum tuttugu og þremur 
stærstu fyrirtækjum. Ekkert af tíu stærstu fyrirtækjum er þama á meðal og raðast þessi fimm 
fyrirtæki í sæti 11-25 af stærstu íslensku sjávarútvegsfyrirtækjunum, en þá er stærð mæld eftir 
heildarkvóta í þorskígildum.

í töflu 7 em sömu upplýsingar og í töflu 6. Eini munurinn er að tafla 7 sýnir tólf fyrirtæki í 
krókaaflamarkskerfinu (litla kerflnu). Notaðar vom sömu forsendur og áður þegar reiknað var 
út hversu lengi félögin væm að greiða upp skuldir. Félögin vom valin tilviljanakennt og em 
þarna stór, miðlungsstór og lítil fyrirtæki í þessu kerfí.

Tafla 7 sýnir að almennt er fjárhagsstaða þessara fyrirtækja mjög mismunandi en yfirleitt er 
hún afleit. Tvö fyrirtæki eru í góðri fjárhagsstöðu, eitt er í erfiðri en afgangurinn níu fyrirtæki 
em í afleitri fjárhagsstöðu. Öll þessi níu fyrirtæki em með neikvætt endurmetið eigið fé þegar 
verðmæti veiðiheimilda em metnar á áætluðu markaðsverði.4 Því er raunvemlegt verðmæti 
eigna minna en skulda hjá þessum fyrirtækjum. Þau eiga því líklega fáa möguleika og líklegt 
að fjárhagur þeirra verði endurskipulagður á næstu missemm.

Ekkert samhengi var á milli stærðar fyrirtækjanna í krókaaflmarkskerfmu og fjárhagsstöðu 
þeirra. Þetta úrtak er þó of lítið til að fullyrða að svo sé ekki í raun.

Miðað var við eftirfarandi verð á aflahlutdeild: Þorskur 1850 kr./kg. Ýsa 950 kr./kg. Ufsi 300 kr./kg. 
Steinbítur 750 krVkg.
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Tafla 7 Yfiriii yíir helstu kennitölur tólf fyrirtækja í króka- 
aflamarkskerfínu á árínu 2010

Fyrirtæki Nettósk./ Bókfært Endurmetið Ár að greiða
EBITDA eiginfjárh. eiginfjárh. upp skuldir

1 24,34 -78,30% •42,65% Aldrei
2 15,21 -69,73% -36,68% 63,23
3 47,56 -89,98% -74,32% Aldrei
4 14,57 -9,49% “42,28% 51,30
5 32,68 -136,16% -103,39% Aldrei
6 14,94 -88,85% 5,88% Aldrei
7 2,85 -7,27% 41,45% 4,22
8 21,87 -1,98% -29,01% Aldtei
9 101,25 4,71% -37,38% Aldrei

10 5,49 21,64% 41,93% 9,15
11 20,86 “124,78% -131,74% Aldrei
12 9,83 »108,82% -11,50% 20,09

Meðaltal 25,95 -57,42% -34,97%
Miðgildi 18,04 -74,01% -37,03%
Staðalfrávik 26,64 55,61% 51,98%

Heimild: Ársskýrslur fyrirtækjanna og útreikningar höfunda

4.2 Áhríf frumvarpanna

Áhrif frumvarpanna á rekstur eru margskonar, Takmarkanir á framsali, flutningur kvóta í 
potta ef heildarkvóti fer yfir ákveðið mark, bann á flutningi aflaheimilda á milli kerfa og fleira 
hafa mikil áhrif á rekstur fyrirtækjanna. Þau áhrif er hins vegar erfitt að meta, Því verður hér 
eingöngu metnar þær breytingar sem bein áhrif hafa á rekstur fyrirtækjanna.

Mikilvægasta breytingin er mikil hækkun á veiðigjaldi. Við greiningu á frumvarpi til laga um 
veiðigjöld kom í ljós alvarleg villa í mati á rentu eins og rakið er í kafla 2.3 hér að framan. 
Villan leiðir til þess að veiðigjaldið verður mun hærra en t.d. gjaldhlutfall sérstaks veiðigjalds 
gefur til kynna. Það var mat höfunda að tilgangslaust væri að meta áhrif frumvarpsins í 
óbreyttri mynd. Ekkert fyrirtæki er líklegt til að standa undir þeim álögum. f stað þess er farin 
sú leið að styðjast við þær tölur um veiðigjöld sem fram koma í greinargerð með frumvarpinu 
í stað texta frumvarpsins. Rekstrarárið 2010 er lagt til grundvallar, enda eru það nýjustu 
rekstrargögn sem völ er á. Samkvæmt frumvarpinu hefði almennt veiðigjald verið 8 kr. á 
þorskígildi. Fullt sérstakt veiðigjald á hvert þorskígildi uppsjávarfiski gengum við út frá að 
hefði verið 80,32 kr. á þorskígildi og sérstakt veiðigjald á bolfiski hefði verið 52,39 kr. á hvert 
þorskígildi eins og greinargerð með frumvarpinu gefur til kynna.5 Tekið var tillit til afsláttar á 
sérstöku veiðigjaldi á fyrsta og öðru ári. Einnig var reiknað með afslætti fjölda skipa en 
ekkert sérstakt veiðigjald er á fyrstu 30 tonnunum og einungis hálft að næstu 70 tonnum, með

5 Tölurnar í greinargerðinni eru 50,36 og 78,29 kr. á þorskígildi en þar er almennt veiðigjald 10,03 kr. á 
þorskígildi. Frumvarpið kveður á um 8 kr. á þorskígildi svo sérstaka veiðigjaldið er leiðrétt fyrir því.
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hliðstæðura hætti og lýst er í töfiu 4. í útreikningum á áhrifum veiðigjaldsins tókum við 
einnig tillit til þess að félögin greiddu veiðigjald árið 2010 og gjaldfærðu það þannig að það 
lækkaði EBITDA þeirra. Miðað er við að þau hefðu þá greitt 6,44 kr. á þorskígildi á flestum 
tegundum. Að auki var tekið tillit til makrflafla fyrirtækjanna árið 2010. Þorskígildi hans er 
reiknað hjá hverju fyrirtæki og gengið út frá því að til framtíðar yrði greitt af honum bæði 
sérstakt og almennt veiðigjald.

Auk þessa er tekið tillit til bráðabirgðaákvæðis H en samkvæmt því flytjast strax 5,3% af 
kvóta annarra tegunda en þorsks, ýsu, ufsa og steinbíts í flokk 2. Þetta hefur nokkur áhrif 
einkum þau fyrirtæki sem er með miklar aflaheimildir í uppsjávarflski.

4.3 Áhrif í'rumvarpaiina á rekstur

Gert er ráð fyrir að bein áhrif á rekstur félaganna verði eins og áður var rekið vegna hækkunar 
á veiðigjaldi og flutning á aflaheimildum í flokk 2. Ekki er gert ráð fyrir því að fyrirtækin 
leigi til sín aflamark úr leigupottinum við mat á áhrifum frumvarpanna á rekstur 
fyrirtækjanna. Ástæða þessa er að óvíst er að þau fyrirtæki sem hér eru athuguð fái að bjóða í 
kvótann í leigupottinum. Samkvæmt frumvarpinu geta stjórnvöld ráðstafað leigupottinum til 
sérstakra landssvæða, útgerðarflokka, o.fl. Því er ekki hægt að gera ráð fyrir að þessi 
fyrirtæki sem hér eru athuguð fái aflaheimildir úr leigupottinum. Áhrif leigupotta á 
útreikningana verða þar að auki lítil nema leiguverð verði verulega lægra en jaðarframlegð 
(EBITDA) félaganna.

f töflu 8 eru sýnd áhrif frumvarpanna á stærstu félögin. Sýnt er hversu mikið EBITDA 
minnkar á 1 og 3 ári vegna þeirra. Einnig er sýndur sá tími sem það tekur fyrirtækin að greiða 
upp skuldir fyrir og eftir frumvörpin. Til að útskýra töfluna tökum þá sem dæmi fyrirtæki 1. 
Dálkur númer 2 sýnir að EBITDA félagsins lækkar um 29,4% á fyrsta ári vegna áhrifa 
frumvarpanna. Þessi áhrif eru einkum vegna hækkunar á veiðigjaldi auk þess sem 
aflaheimildir fyrirtækisins eru skertar. Síðan þegar veiðigjaldið er að fullu komi fram á þriðja 
ári þá skerðist EBITDA um 34,7% vegna frumvarpanna eins og dálkur 3 sýnir. Dálkur fjögur 
sýnir svo að fyrirtæki númer 1 væri 29,2 ár að greiða niður allar skuldir ef stjómkerfið væri 
óbreytt en dálkur 5 sýnir að fyrirtækið nær aldrei að greiða uppi skuldir verði fmmvörpin 
samþykkt óbreytt.

Tafla 8 sýnir að bein áhrif fmmvarpanna em mikil á fyrirtækin. Að meðaltali lækkar 
EBITDA þeirra um 34,4% á fyrsta ári en um 40,3% á því þriðja og þar á eftir. Mjög misjafnt 
er hversu mikið EBITDA lækkar. Mest er lækkunin hjá fyrirtækjum sem eingöngu em í 
útgerð en hafa ekki fiskvinnslu. Fyrirtæki númer 1, 6, 9, 20 og 23 em bara í útgerð. Að 
meðaltali lækkar EBITDA hjá þeim um 54,2% á þriðja ári vegna áhrifa frumvarpanna en hjá 
öðmm fyrirtækjum í þessari töflu er lækkunin á EBITDA á þriðja ári að meðaltali 36,4%. 
Fyrirtæki sem eingöngu em í útgerð ná ekki þeim virðisauka sem verður í fiskvinnslunni. 
Veiðigjaldið leggst því mun harkalegar á þau en fyrirtæki sem bæði em í veiðum og vinnslu.

Annað sem vert er að benda á er að fyrirtæki sem em með háan hlutfallslegan þorskkvóta 
finna minna fyrir frumvörpunum en önnur. Fyrirtæki 11,12 og 14 em með hlutfallslega mjög 
mikinn þorskkvóta af heiidarkvóta félaganna í þorskígildum. Hjá þeim er yfir 65% af
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heildarkvóta í þorskígildum þorskur. Á þriðja ári lækkar EBITDA þeirra eingöngu um 21,3% 
að meðaltali á meðan hún lækkar að meðaltali um 43,1% hjá hinum tuttugu fyrirtækjunum.

Áhugavert er að skoða hvaða áhrif frumvörpin hafa á getu fyrirtækjanna til að greiða upp 
skuldir. Best er að skoða fyrirtæki númer 21 til að átta sig á áhrifum frumvarpanna, Fyrirtæki 
nr. 21 er næst því af þessum fyrirtækjum að vera meðalfyrirtæki ef horft er á fjárhagstöðu og 
áhrif frumvarpsins á rekstur. Frumvarpið hefur þau áhrif sá tími sem það tekur fyrirtækið 
lengist úr 6,1 ári í 18,5 ár -  þ.e. rúmlega þrefaldast. Frumvaipið hefur því mjög mikil áhrif á 
fjárhagsstöðu fyrirtækisins án þess þó að ríða því að fullu. Áhrif frumvarpsins eru þó þau að 
sex fyrirtæki, af tuttugu og þremur, sem geta nú ráðið við skuldir sínar munu ekki ráða við 
þær verði frumvarpið samþykkt

Því má segja að neikvæð áhrif frumvarpanna á rekstur og greiðslugetu stærstu fyrirtækjanna 
sé mikill. Mikil lækkun er á framlegð (EBITDA) félaganna og geta þeirra til 
endurfjárfestinga og niðurgreiðslu skulda minnkar mikið. Mest eru áhrifín á fyrirtæki sem 
eingöngu eru í útgerð og verður skuldastaða þeirra yfirleitt óviðráðanleg vegna áhrifa 
frumvarpanna.
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Tafla 8. Áhrif frumvarpanna á rekstur stœrstu fyrirtœkjanna.

Fyrirtæki Breyting á Breyting á Ár að greiða Eftir frumvarp fjöld:
EBITDA á 1 ári EBTTDA á 3 ári upp skuldir ára að greiða skuld:

1 -29,39% -34,73% 29,22 Aldrei
2 -22,33% -26,06% 12,42 22,15
3 -47,46% -55,39% 15,60 Aldrei
4 -29,12% -34,19% Skuldlaus Skuldlaus
5 -40,88% -48,34% Aldrei Aldrei
6 -78,25% -91,94% Aldrei Aldrei
7 -39,62% -46,86% 57,13 Aldrei
8 -38,63% -45,15% 5,31 17,14
9 -36,57% -42,09% 2,33 4,58

10 -29,10% -33,71% 4,28 7,44
11 -17,12% -20,37% 28,31 Aldrei
12 -17,68% -20,90% 5,53 7,64
13 -26,83% -31,26% 1,84 2,86
14 -19,30% -22,77% Aldrei Aldrei
15 -36,50% -42,98% 16,34 Aldrei
16 -23,32% -27,10% 8,13 12,82
17 -41,46% -49,26% Aldrei Aldrei
18 -29,74% -34,43% 2,64 4,53
19 -27,68% -32,17% 9,02 16,84
20 -31,36% -36,76% Skuldlaus Skuldlaus
21 -36,99% -43,18% 6,09 18,49
22 -35,19% -41,74% Aldrei Aldrei
23 -55,45% -65,51% 49,97 Aldrei

Meðaltal -34,35% -40,30%
Miðgildi -31,36% -36,76%
Staðalfrávik 13,45% 15,85%
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Tafla 9 sýnir áhrif frumvarpanna á rekstur tólf félaga í krókaaflamarkskerfinu (litla kerfínu). 
Áhrifín eru heldur minni vegna þess að veiðigjaíd er lægra hjá þeim að meðaltali en hjá stóru 
fyrirtækjunum. Ástæður þessa eru að fyrstu 30 tonnin eru án sérstaks veiðigjalds og næstu 70 
tonn með hálft gjald. Að meðaltali lækkar EBITDA á þriðja ári hjá þessum fyrirtækjum um 
30,2%.

Tafta 9 sýnir vel afleita fjárhagsstöðu þessara fyrirtækja en meirihluti þeirra nær ekki að 
standa undir skuldum þrátt fyrir óbreytt veiðigjald. Til að skoða áhrif frumvarpanna á þennan 
flokk fyrirtækja er best að skoða fyrirtæki númer 10 í töflunni en það er með eðlilega 
skuldastöðu, samt fremur erfiða, og áhrif framvarpanna eru dæmigerð á rekstur þess. 
Frumvörpin hafa þau áhrif að sá tími sem það tekur fyrirtækið að greiða upp skuldir lengist úr
9,2 árum í 15,5 ár, þ.e hann lengist um 70%.

Tafía 9. Áhriffrumvarpanna á tólf fyrirtœki í  krókaaflamarkskerfinu.

Fyrirtæki Breyting á 
EBITDA á 1 ári

Breyting á 
EBITDA á 3 ári

Ár að greiða 
upp skuldir

Eftirirumvarp flöld; 
ára að greiða skuld;

1 -32,18% -38,40% Aldrei Aldrei
2 -26,26% -31,28% 63,23 Aldrei
3 -57,45% -68,71% Aldnei Aldrei
4 -24,39% -29,06% 51,30 Aldrei
5 -39,53% -47,39% Aldrei Aldrei
6 -36,17% -43,20% Aldrei Aldrei
7 -11,66% -13,90% 4,22 5,01
8 -18,63% -22,63% Aldrei Aldrei
9 -1,49% -1,49% Aldrei Aldrei

10 -26,38% -31,45% 9,15 15,53
11 -12,87% -15,60% Aldrei Aldrei
12 -16,31% -19,61% 20,09 30,29

Meðaltal -25,28% -30,23%
Miðgildi -25,32% -30,17%
Staðalfrávik 14,88% 17,82%

Slæm staða fyrirtækjanna í krókaaflamarkinu kemur ekki á óvart, í greinargerð 
sérfræðihópsins sem skilaði skýrslu í júní 2011 (Axel Hall of fleiri 2011) komu fram svipaðar 
niðurstöður um erfiða stöðu þessa útgerðaflokks. Þar var einnig útskýrt að fiskiskip á 
krókaaflamarki eru með stærstan hluta aflaheimilda sinna í þorski og því hafa þau mjög 
mikinn hag af auknum aflaheimildum í þeirri físktegund. í skýrslunni var kannað hvaða áhrif 
spá Alþjóða hafrannsóknaráðsins um aukinn þorskafla hefði á rekstur þeirra. Sú spá miðaði 
við að heildarafli á þorski við ísland ykist í 250 þúsund tonn á nokkrum árum. Niðurstaðan 
var skýr. Erfið og nær vonlaus skuldastaða fyrirtækjanna í krókaaflamarkinu verður 
viðráðanleg hjá þeim flestum þegar þorskafli þeirra eyst. Framiegð þeirra eykst mikið og
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afkoman batnar stórlega. Frá árinu 2011 hafa enn aukist líkur á auknum aflaheimildum í 
þorski. Ekki er ólíklegt að innan nokkurra ára verði þorskafli við ísland komin yfir 300 
þúsund tonn. Það hefði þá þau áhrif að framlegð (EBITDA) fyrirtækja sem eru með mikinn 
þorskkvóta mundi stórbatna og afleit skuldastaða margra fyrirtækja í krókaaflamarkskerfinu 
verður viðráðanleg.

Rétt er að undirstrika að samkvæmt frumvarpi til laga um stjóm fiskveiða er lagt til að 40% af 
aflaheimildum í þorski fari í flokk 2 ef heildarafiamark verði yfir 202 þusund tonn. Þetta mun 
hafa neikvæð áhrif á þau fyrirtæki sem hafa hlutfallslega mikinn þorskkvóta og mikil áhrif á 
öll fyrirtæki í krókaaflamarkskerfinu. Þau munu verða af stómm hluta þeirrar aukningar sem 
fyrirsjáanlegt er að verði í þorskafla. Því munu líkur á því að þau ráði við skuldir og eðlilegar 
endurfjárfestingar minnka verulega.

Annað sem vert er að taka fram er að í fmmvarpinu um stjóm fiskveiða er bannað að flytja 
aflahlutdeild og aflamark á milli kerfa. Þetta mun hafa mikil áhrif á mörg fyrirtæki í 
krókaaflamarkskerfinu. Þau hafa mörg leigt til sín aflamark, sérstaklega ýsu, frá fyrirtækjum 
úr „stóra kerfinu“. Sá möguleiki mun lokast og hafa neikvæð áhrif á afkomu þessa veika 
útgerðarflokks.

Niðurstaða þessarar greiningar er því að fmmvörpin hafi mjög neikvæð áhrif á framlegð og 
getu stærstu fyrirtækjanna til að standa undir núverandi skuldum. Hjá stærstu fyrirtækjunum 
lækkar framlegð (EBITDA) um 40,3%, vegna beinna áhrifa fmmvaipanna, þegar veiðigjaldið 
er án afsláttar eftir þrjú ár. Þetta hefur mikil áhrif á getu fyrirtækjanna til endurfjárfestingar 
og möguleika þeirra til að standa undir skuldum. Áhrif framvarpanna em það mikil að þau 
munu leiða til gjaldþrota nokkuð stórs hluta íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja.

4.4 Áhrif lægra veiðigjalds og hærri afsláttar

Beðið var um áhrif annarrar útfærslu af veiðigjöldum yrði skoðuð. Sú útfærsla fælist í því að 
sérstakt veiðigjald yrði lækkað vemlega frá því sem lagt var til í frumvarpinu um veiðigjald. 
Að auki yrði afsláttur á sérstöku veiðigjaldi hækkaður mikið. Miðað er við að sérstaka 
veiðigjaldið lækki um helming frá því sem áður var gengið út frá. Því er miðað við í þessum 
útreikninum að árið 2010 hefði sérstakt veiðigjald verið 36,16 kr. á hvert þorskígildi í 
uppsjávarfiski en 22,20 kr. á hvert þorskígildi í öðmm tegundum. Almennt veiðigjald væri 
áfram 8 kr. á þorskígildi. Gengið er út frá því að enginn afsláttur yrði af sérstaka 
veiðigjaldinu fyrstu tvö árin. Samhliða yrði afsláttur af sérstöku veiðigjaldi hækkaður 
vemlega. Miðað er við að ekkert sérstakt veiðigjald yrði greitt af fyrstu 100 tonnunum 
(þorskígildum) og hálft gjald upp að 300 tonna afiaheimildum á hvert skip.

Niðurstöður þessara utreikninga má sjá í töflu 10. Þessi tafla er í raun sambærileg við töflu 8 
þar sem áhrif fmmvarpanna vom könnuð. Allar forsendur em þær sömu en eini munurinn er 
sá að í þessari töflu er sérstakt veiðigjald helmingi lægra og „skipaafsláttur“ sérstaks 
veiðigjalds mun hærri. Auk þess er enginn afsláttur af sérstöku veiðigjaldi á fyrsta og öðm ári 
eins og er í frumvarpinu. Því er lækkun á EBITDA á þriðja ári sú sama og fyrsta og þeim 
dálki því sleppt í þessari töflu.
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Tafla 10 sýnir að þessi útfærsla hefur veruleg áhrif á afkomu stærstu fyrirtækjanna. EBITDA 
minnkar að meðaltali um 18,5% miðað við þessar forsendur. Sem fyrr hefur þessi úrfærsla 
mest áhrif á fyrirtæki sem eingöngu eru í útgerð þ.e. fyrirtæki númer: 1, 6, 9, 20 og 23. Að 
meðaltali lækkar EBITDA hjá þeim um 25,3% en hjá hinum fyrirtækjunum lækkar EBITDA 
um 16,6% að meðaltali.

Þessi útfærsla hefur nokkur áhrif á getu fyrirtækjanna til að greiða upp skuldir, Hjá fyrirtæki 
númer 21 sem er einna næst því að teljast meðalfyrirtækið í þessum hópi þá lengist sá tími 
sem það tekur fyrirtækið að greiða upp allar skuldir úr 6,1 ári í 9,0 ár, þ.e. hann lengist um 
48%.

Þegar töfiur 8 og 10 eru bornar saman sést að þessi útfærsla er mun minna íþyngjandi fyrir 
fyrirtækin heldur en upphaflegu frumvörpin. EBITDA lækkar um 18,5% að meðaltali á móti 
40,3% lækkun á EBITDA samkvæmt upphaflegu frumvöipunum því má segja að þessi 
útfærsla sé í raun rúmlega helmingi léttari (55%) heldur en upphaflegu frumvörpin fyrir stóru 
fyrirtækin.
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Tafla 10. Áhrif frumvarpanna, ef sérstakt veiðigjald er lœkkað, og „skipaaflsláttur1 ( er 
hœkkaður á rekstur stœrstu fyrirtœkjanna.

Fyrirtæki Breyting á Ár að greiða Helmingsafsláttur af
EBITDA á 1 ári upp skuldir sérstöku veiðigjaldi og hæixi skipaafsláttur

1 -14,94% 29,22 Aldrei
2 -12,55% 12,42 15,68
3 -27,06% 15,60 37,45
4 -15,98% Skuldlaus Skuldlaus
5 -19,31% Aldrei Aldrei
6 -42,64% Aldrei Aldrei
? -19,80% 57,13 Aldrei
8 -21,75% 5,31 8,01
9 -22,41% 2,33 3,21

10 -17,21% 4,28 5,51
11 -8,01% 28,31 36,82
12 -9,26% 5,53 6,33
13 -15,08% 1,84 2,26
14 -7,84% Aldrei Aldrei
15 -1.9,52% 16,34 30,54
16 -13,53% 8,13 9,98
17 -19,64% Aldrei Aldrei
18 -17,79% 2,64 3,41
19 -15,65% 9,02 11,68
20 -17,43% Skuldlaus Skuldlaus
21 -20,61% 6,09 8,99
22 -17,85% Aldrei Aldrei
23 -29,02% 49,97 Aldrei

Meðaltal -18,47%
Miðgildi -17,79%
Staðalfrávik 7,43%

Tafla 11 sýnir áhríf þessarar útfærslu á rekstur tólf félaga í krókaaflamarkskerfinu (litla 
kerfinu). Þessi útfærsla hefur þau áhrif að veiðigjald þessara fyrirtækja verður lítið og mun 
minna en hjá stóru fyrirtækjunum. Ástæðan er mikil hækkun á afslætti frá sérstöku 
veiðigjaldi sem leiðir til þess að þessi fyrirtæki, sem að jafnaði hafa litlar afiaheimildir á 
hverju skipi, greiða mun lægra veiðigjald. Eitt fyrirtæki, þ.e. fyrirtæki númer 9, er með minni 
kvóta en 100 tonna í þorskígildum mundi eingöngu greiða almennt veiðigjald. Hjá því mundi 
því EBITDA lækka sáralítið.

Þessi útfærsla hefur þau áhrif á þessi fyrirtæki að EBITDA lækkar að meðaltali um 7,3%. 
Hún hefur lítil áhrif á getu þeirra til að greiða niður skuldir en sá tími sem það tekur að greiða 
þær niður lengist lítið. Það sést best þegar fyrirtæki númer 10 er skoðað en það er með 
eðlilega skuldastöðu, en samt fremur erfíða, og hefðbundinn rekstur miðað við þennan flokk 
sjávarútvegsfyrirtækja. Hjá þessu fyrirtæki lengist sá tími úr 9,2 árum í 10,9 ár, þ.e hann 
lengist um 18%.
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Sem og áður þá gildir að áhrif frumvarpanna með þessari útfærslu eru neikvæðari en hér er 
sýnt. Þar skiptir mestu að fyrirtækin njóta ekki nema 60% af aukningu þorskafla ef hann fer 
yfir 202 þúsund tonn. Og að auki skerðir það afkomu fyrirtækja í krókaaflamarkskerfmu 
verulega að geta ekki leigt kvóta, sérstaklega ýsukvóta úr „stóra kerfinu“.

Tafla 11, Áhrif frumvarpanna, e f sérstaki veiðigjald er lœkkað, og „skipaaflsláttur*‘ er 
hœkkaður á rckstur tólffyrirtœkja í krókaaflamarkskerfinu.

Fyríríæki Breyting á 
EBfTDA á 1 ári

Ár að greiða Helmings afs láttur á 
upp skuldir sérstöku veiðigjaldi og hærri skipaafsláttur

1 -11,57% Aldrei Aldrei
2 -11,11% 63,23 Aldrei
3 -15,24% Aldrei Aldrei
4 -9,96% 51,30 Aldrei
5 -5,49% Aldrei Aldrei
6 -10,53% Aídrei Aldrei
7 -3,08% 4,22 4,38
8 -1,33% Aldrei Aldrei
9 -1,49% Aldrei Aldrei

10 -11,87% 9,15 10,86
11 -2,40% Aídreí Aldrei
12 -3,73% 20,09 21,45

Meðaltaí -7,32%
Miðgildi -7,72%
Staðalfrávik 4,88%

4.5 Áhrif á efnahag

Virði varanlegs veiðiréttar, t.d. hlutdeildar í heildaraflamarki, ræðst af núvirði tekjustraumsins 
sem veiðirétturinn tryggir eiganda sínum. Þessu samhengi má lýsa á eftirfarandi hátt:

T 2 v  = y ... .4.....
(1+r)/=0

þar sem V0 er virði á einni einingu af aflahlutdeild, Át er hagnaður á einingu af aflahlutdeild á
tímabili t, T er lokatímabil og r er ávöxtunarkrafa. Árlegur hagnaður, ræðst af afurðaverði, 
sóknarkostnaði, breytingum á úthlutuðu aflamarki, framtíðarhorfum auðlindarinnar og svo 
framvegis. Breytist þessar stærðir mun árlegur hagnaður einnig breytast og þar af leiðandi 
virði hlutdeildarinnar. Nokkur ákvæði frumvarpsins hafa bein áhrif á þessa útreikninga.

í fyrsta lagi fela ákvæði frumvarps um veiðigjald í sér verulega breytingu á umfangi árlegs 
hagnaðar útgerðarinnar og þar með virði aflahlutdeildar. Ýtarlega hefur verið fjallað um 
frumvarp til laga um veiðigjöld hér að framan og galla þess. Ljóst er að frumvarpið í 
núverandi mynd kveður á um samanlagða álagningu veiðigjalda sem er langt umfram allan 
hagnað útgerðarinnar. Virði aflahlutdeildar í slíku fyrirkomulagi er augljóslega ekkert. Vegna
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þeirra galla sem á frumvarpinu eru er hér miðað við að raunverulegt markmið höfunda 
frumvarpsins hafi verið að leggja á gjald sem nemur 70% af auðlindarentu. Til viðbótar eru 
áhríf 35% veiðigjalds einnig metin, í samræmi við verklýsingu. Ef veiðigjöld leggjast 
hlutfallslega á árlegan hagnað er ljóst að þau skala virði aflahlutdeildar Knulega. Til viðbótar 
þarf að taka tillit til áhrifa 8. gr. frumvarps um veiðigjöld, sem gefur útgerðum afslátt af fyrstu 
30 tonnunum og hálft gjald fyrir næstu 70 tonn. Gert er ráð fyrir að hlutfall almenns 
veiðigjalds sé í samræmi við meðaltal áranna 2006 til 2010, þ.e. um 20% miðað við 70% 
heildar gjaldhlutfall.

Víkjum þá að áhrifum frumvarps til laga um stjórn fiskveiða. Ekki er hægt að sjá að ákvæði 
um nýtingarleyfi muni með beinum hætti skerða virði aflahlutdeildar enda er ekki kveðið á 
um neinn eiginlegan endapunkt kerfisins. Hins vegar mun stækkun flokks 2, sbr. 8 gr. 
frumvarpsins hafa nokkur áhrif fyrir þorsk, ýsu, ufsa og steinbít þó erfitt sé að meta þau 
nákvæmlega. Ástæðan er sú að úthlutun í leigupott mun velta á stofnstærð þessara stofna á 
hverjum tíma sem eðli máls samkvæmt er óþekkt. Hér er farin sú leið og lýst er í Axel Hall og 
fleiri (2011) að leggja til grundvallar þá hermireikninga fyrir þorskstofninn sem fram komu í 
skýrslu Alþjóða hafrannsóknarráðsins, ICES (2009), og skilað var vegna staðfestingar 
aflareglu árið 2009.6 Miðað er við líkan sem byggir á Ricker nýliðunarsambandi, metið á 
grundvelli gagna eftir 1983 (íægra mat), og langtíma meðalþyngd7. Nýlegar ástandsskýrslur 
Hafrannsóknarstofnunarinnar sýna að meðalþyngd þorsks hefur aftur verið að nálgast söguleg 
meðaltol (Hafrannsóknarstofnunin 2010). Samkvæmt því líkani er virðisrýrnun vegna ákvæða 
8. gr. 7,4%. Stækkun potta samkvæmt bráðabirgðaákvæði II mun jafnframt rýra verðgildi 
aflaheimilda í öðrum tegundum en þorski, ýsu og ufsa um 5,3%, vegna framlags í flokk 2 sem 
heimfæra má beint á rýrnun verðgildis aflaheimilda uppsjávarfyrirtækja. Það að auki munu 
þessar breytingar þýða viðbótarskerðingu í botnfiski um nálægt 2%.8 Þessu til viðbótar rýrir 
ákvæði 12. gr. virði aflaheimilda um 3% við hverja sölu. Ef varlega er gert ráð fyrir 10% 
árlegum líkum á endursölu má gera ráð fyrir 2 sölum á næstu 20 árum eða um 6% 
virðisrýmun.9 Stuðst er við 7% ávöxtunarkröfu í útreikningunum. Virðisrýrnun aflahlutdeildar 
er metinn hlutfallslega sem hlutfall virðis aflahlutdeildar verði frumvörpin að veruleika sem 
hlutfall af virðinu fyrir þá breytingu. Töflur 13 og 14 sýna niðurstöður þessara útreikninga 
fyrir mismunandi forsendur um gjaldhlutfall, stærð skipa og reglur um afslátt af sérstöku 
veiðigjaldi. Stærð skipa endurspeglar úthlutun aflaheimilda fiskveiðiárið 2011/2012.

Tqfla 12. Sýnir úthlutað aflamark i upphafi ftskveiðiárs im 2011/2012 eftir flokkum skipa.
Skut-

togarar
Skip Króka-

aílamark
Smá-
bátar

Fjöldi 56 123 366 90
Aflamark 
ÞÍG  tonn 2.488 761 91 47

(Hei mild: Fiskistofa)

6 Þetta er sama líkan og stuðst hefur verið við hér að framan, t.d. hvað varðar mynd 7.1.
7ICES Advisory Committee (2009), mynd 3.2.2 bls. 49.
8 Samkvæmt frumvarpinu á ekki að felast aukaleg skerðing í bráðabyrðaákvæðinu. Útreikningar höfunda benda 

þó til þess að svo sé og við þá niðurstöðu er miðað.
9 Rétt er að benda á að áhrifin gætu verið mun meiri vegna tapaðs ábata af viðskiptum sjá t.d. Hersoug, Holm

og Ranes (2000).
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Tafla 13. Hlutfallslegt virði aflahlutdeildar eftlr breytíngu á fiskveiðistjórnunarkerfinu semfall a f 
gjaldhlutfalli veiðigjalds og skipaflokki miðað við ákvæði frumvarps um frítekjumark (30 
tonn + hálft upp í 100 tonn}.

Gjaldhlutfall
sérstaks
veiðigjalds

Án afsláttar
Skipa flokkur

Skut- Skip 
togarar

Króka-
aflamark

Smá-
bátar

35% 57% 57% 60% 69% 78%
40% 53% 53% 56% 65% 74%
50% 44% 44% 47% 55% 63%
60% 35% 35% 38% 45% 52%
65% 31% 31% 33% 39% 46%
70% 27% 27% 28% 34% 39%

Tafla 14. Hlutfallslegt virði aflahlutdeildar eftir breytingu á fiskveiðistjórnunarkerfinu sem fall a f 
gjaldhlutfalli veiðigjalds og skipaflokki miðað við aukið frítekjumark (100 tonn + hálft 
upp í  300 tonn).

Gjaldhlutfall
sérstaks
veiðigjalds

Án
afskáttar

Skipa flokkur
Skut- Skip 

togarar
Króka-

aflamark
Smá-
bátar

35% 57% 60% 66% 79% 87%
40% 53% 55% 61% 74% 83%
50% 44% 46% 52% 64% 72%
60% 35% 37% 42% 52% 59%
65% 31% 32% 37% 46% 52%
70% 27% 28% 32% 40% 45%

Rétt er að taka fram að nokkurt vanmat á eiginlegri virðisrýrnun felst í að ekki hafi verið 
fyllilega tekið tillit til áhrifa takmarkana á framsali á arðsemi til lengri tíma, né hugsanlegs 
ósamræmis milli stofns veiðigjalds og eiginlegs árlegs hagnaðar í utgerð.

4.6 Áhríf á efnahag fyrirtækjanna

Ljóst er af framansögðu að frumvörpin munu hafa veruleg áhrif á efnahag fyrirtækjanna. 
Áhrifin verða vegna þess að frumvörpin hafa þau áhrif að veiðiheimildir munu lækka að 
verðmætum. Áhrifin eru mismunandi eftir fyrirtækjum. Sum fyrirtæki bókfæra virði 
veiðiheimilda Iágt önnur bókfæra þær háu verði. Auk þessa hefur almenn skuldsetning 
fyrirtækjanna mikið að segja varðandi áhrif laganna á efnahagslega stöðu fyrirtækjanna.
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Tafla 15. Yílríil yf’ír helstu kenmtölur úr efnahagsreikningi tuttugu og þriggja stærstu
íslensku sjávarútvegsfyrirtækjanna í aflamarkskerfimi í árslok 2010 og áhrif 
frumvarpanna á endunnetið eiginíjárhlutfall. Til samanburðar er útfærsla 
ineð hálfn sérstöku veiöigjaldi og hærrí „skipaafslættiu.__________________

Fyrirtæki Bókfært Eiidurmetið
----  ’ ............................

Endunretið eigiiiQárhl. Endurmetið eiginf|áiiil.
eiginfjárh. eiginfjárh. eftir frumvörp eftir 1/2 veiðigjald og hæni skipafsl.

1 -77,39% 1,54% -146,92% -43,34%
2 5,45% 22,73% -34,17% 0,37%
3 4,86% 32,08% -28,06% 9,20%
4 57,77% 76,64% 59,77% 70,00%
5 -26,72% -7,17% -142,60% -51,60%
6 -9,97% 40,37% -6,41% 21,99%
7 -23,05% 33,89% -61,62% 4,41%
8 47,01% 65,31% 34,33% 53,60%
9 41,19% 57,47% 42,69% 50,51%

10 27,32% 53,98% 14,53% 38,85%
11 -16,39% -17,16% -212,06% -72,17%
12 41,29% 50,45% -8,34% 31,19%
13 45,96% 74,33% 52,10% 65,99%
14 -71,83% -31,67% -203,01% -86,53%
15 19,72% 50,31% -34,30% 25,52%
16 ¥>,16% 58,84% 44,66% 52,36%
17 -310,80% -97,27% -303,33% -167,87%
18 43,33% 63,96% 38,05% 53,49%
19 19,31% 39,77% -14,24% 19,48%
20 45,32% 72,57% 54,45% 65,21%
21 30,71% 63,41% 27,94% 50,37%
22 4,44% 32,55% -23,16% 11,98%
23 -14,37% 47,42% -1,47% 29,42%

Meðaltal -3,05% 34,10% -37,01% 10,11%
Miðgildi 19,31% 47,42% -8,34% 25,52%
Staðalfrávik 76,59% 41,05% 98,41% 58,49%

Heimild: Ársskýrslurfyrirtækjanna og útreikningar höfunda

Tafla 15 sýnir efnahagslega stöðu tuttugu og þriggja stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum í  
árslok 2010. Sýnt er bókfært eiginfjárhlutfall en það er eigið fé/heildar eignir. Þetta hlutfall 
þarf almennt að vera hærra en 30% svo vel sé. Miðgildi þessarar kennitölu er 19,3% þannig 
að bókfærð staða þeirra er fremur veik. f þessari töflu gefur miðgildið réttari niðurstöður en 
meðaltalið vegna þess að fyrirtæki númer 17 brenglar öll meðaltöl. Hins vegar þegar eigið fé 
er endurmetið, þ.e. þegar veiðiheimildir em metnar á áætluðu markaðsverði, breytist staðan 
nokkuð.10 Þá er eiginfjárhlutfall, þ.e. endurmetið eiginfjárhlutfall, að meðaltali 34,1% hjá

Eftirfarandi var kvótaverðið á mikilvægustu tegundunum: Þorskur 2200 kr./kg. Ýsa 950 kr./kg. Ufsi 500 
kr./kg. Hvert 1% af loðnukvóta var metið á 225 millj. kr. og hvert 1% af síldarkvóta á 200 millj. kr.
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þessum fyrirtækjum og miðgildið sem gefur réttari niðurstöðu er 47,4%. Þá eru einungis 
fjögur af tuttugu og þremur með neikvætt endurmetið eiginfjárhlutfall en sjö eru með þetta 
hlutfall bókfært neikvætt.

Fjórði dálkurinn í töflu 15 sýnir svo áhrif frumvarpanna á endurmetið eiginfjárhlutfall 
féíaganna. Gengið er út frá þeirri forsendu að frumvörpin leiði til 72% verðlækkunar á 
veiðiheimildum og verði þá 28% af upphaflegu virði. Þessi tala er fengin úr töflu 13 en þá er 
miðað við flokkana skuttogarar og skip og miðað við að gjaldhlutfall sérstaks veiðigjalds 
verði 70%. Áhrif frumvarpanna eru þau að meðal endurmetið eiginfjárhlutfall félaganna 
verður -37,0% og miðgildi þess verður -8,3%. Því munu þessi félög að meðaltali skulda 
meira en sem nemur verðmæti eigna ef þessi frumvörp ná fram að ganga. Rúmlega 60% 
félaganna þ.e. fjórtán af tuttugu og þremur verða með neikvætt endurmetið eigið fé, þ.e. 
raunverulegt virði eigna verður lægra en virði skulda.

Seinasti dálkurinn sýnir síðan hver áhrif frumvarpanna eru á endurmetið eiginfjárhlutfall ef 
sérstakt veiðigjald er helmingi lægra en gert er ráð fyrir í dálki fjögur og „skipaafsláttur“ er 
hækkaður verulega. Þá er gengið út frá þeirri forsendu að frumvöipm ieiði til 27% lækkunar á 
virði aflaheimilda og verði þau þá 63% af upphaflegu virði. Þess tala er fengin út úr töflu 14 
og er þá miðað við meðaltal á milli flokkanna skuttogarar og skip og að gjaldhlutfall sérstaks 
veiðigjalds sé 35%. Áhrif þessarar útfærslu eru miklu minni á eiginfjárstöðu fyrirtækjanna, 
Að meðaltali verður endurmetið eiginfjárhlutfall þeirra þá 10,1% og miðgildið er 25,5%. 
Fimm af tuttugu og þremur fyrirtækjum verða þá með neikvætt endurmetið eigið fé, þ.e. þetta 
hlutfall er þá neikvætt.

Tafla 16 sýnir það sama og tafla 15 nema í töflu 16 eru sýnd tólf fyrirtæki í 
krókaaflamarkskerfinu. Taflan sýnir að efnahagleg staða þessara fyrirtækja er slæm. Að 
meðaltali var bókfært eiginfjárhlutfall þessara fyrirtækja -57,4% í áriok 2010. Endurmetið 
eiginfjárhlutfall var heldur skárra en það var þá -35,0%. Einungis þrjú fyrirtæki voru þó með 
jákvætt endurmetið eigið fé í árslok 2010. Áhrif frumvarpanna eru metin á sama hátt og hjá 
fyrirtækjum í afíamarkskerfinu. Niðurstaðan er sú að frumvörpin hafa þau áhrif að 
efnahagsleg staða þessara fyrirtækja fer úr því að vera slæm í það að verða skelfileg. Þá mun 
ekkert þessara fyrirtækja vera með jákvætt endurmetið eigið fé og því verður virði eigna lægra 
en virði skulda hjá öllum þessum fyrirtækjum.

Seinasti dálkurinn sýnir svo hver áhrif frumvarpanna eru á endurmetið eiginfjárhlutfall ef 
sérstakt veiðigjald er lækkað um helming frá því sem gengið er út frá í frumvarpinu um 
veiðigjald og skipaafláttur er hækkaður verulega. Hér göngum við út frá því að frumvörpin 
leiði til 21% lækkunar á virði aflaheimilda og að virði þeirra þau verði því 79% af upphaflegu 
virði. Lækkunin er lítil vegna þess að hár „skipaafsláttur“ skiptir miklu máli hér hjá þessum 
fyrirtækjum sem yfirleitt eru með litlar aflaheimildir á hverju skipi. Áhrif þessarar útfærslu 
eru mun mildari en áhrif frumvarpanna. Fremur lítil skerðing verður á endurmetnu eiginfjár 
fyrirtækjanna í krókaaflamarkinu og slæm staða er þá vegna þess að hún er slæm fyrir en ekki 
vegna þessara áhrifa.
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Tafla 16. YíirSií yflr helstu kennitöíur úr efnahagsreikningi tóJf fyrirtækja í
krókaaflamarkskerflnu í árslok 2010 og áhrif frumvarpanna á endurmetið 
eiginfjárhlutfall. Til samanhurðar er útfærsla með hálfu sérstöku veiðigjaldi 
(>S hærri „skipaafslætti“.___________________________________________

Fyrirtæki Bókfært Bndurmetið Endurmetið eiginfjárhl. Endurmetið eiginfjárhl.
eiginfjárh. eiginfjárh. eftir frumvörp eftir 1/2 veiðigjald og hæixi skipafsl.

1 -78,30% -42,65% -235,54% -74,79%
2 -69,73% -36,68% -163,05% -61,55%
3 -89,98% -74,32% -324,94% -114,78%
4 -9,49% -42,28% -255,97% -76,18%
5 -136,16% -103,39% -430,37% -153,38%
6 -88,85% 5,88% -116,73% -15,02%
7 -7,27% 41,45% -38,84% 28,10%
8 -1,98% -29,01% -150,75% -52,60%
9 4,71% -37,38% -53,27% -42,07%

10 21,64% 41,93% -34,45% 29,10%
11 -124,78% -131,74% -489,40% -187,24%
12 -108,82% -11,50% -174,47% -37,51%

Meðaltal -57,42% -34,97% -205,65% -63,16%
Miðgildi -74,01% -37,03% -168,76% -57,07%
Staðalfrávik 55,61% 51,98% 148,55% 65,28%

Heimild: Ársskýrslurfyrirtækjanna og útreikningar höfunda
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5 Áfirif á byggðaþróun
Skv. 1. grein frumvarps til laga um stjórn fiskveiða er því ætlað: „að stuðla að farsœlli 
samfélagsþróun með hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi, " og “að treysta atvinnu og 
byggð í landinu“ Ákvæði tengd þessum markmiðum er einkum að finna í VI. kafla 
frumvarpsins. Þar er fjallað um heimildir til svæðisbundinna ráðstafana aflamarks á 
kvótaþingi, strandveiðar, byggðakvóta og línuívilnun. Jafnframt er ljóst að álagning 
veiðigjalda mun hafa afleiðingar fyrir sjávarbyggðir. Hér verða dregin fram nokkur atriði er 
þetta varðar. Ýtarlega umfjöllun um tengsl sjávarútvegs og byggðaþróunar er að finna í 11. 
kafla skýrslu Axels Hall og fleirí (2011). Sértaka umfjöllun um þessi málefni er jafnframt að 
finna í greinargerð Þórodds Bjamasonar, sem fylgir með frumvörpunum og í greinargerðinni 
Hagsmunir íslenskra Sjávarbyggða (Þóroddur Bjarnason 2012) sem Þóroddur vann fyrir 
sjávarutvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

Þóroddur Bjaraason (2012) bendir á að hnignun sjávarbyggða eigi sér samsettar skýringar, allt 
frá auknum kröfum um þjónustu og fjölbreyttari möguíeika á ýmsum sviðum, hækkandi 
menntunarstigs til sértækra skýringa á borð við aflasamdrátt og breytingar í fiskvinnslu. Hann 
telur að neikvæð áhrif núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis á sjávarbyggðir felast einkum í 
samdrætti staðbundnum samdrætti aflaheimilda og með tilheyrandi áhrifum á vinnslu og 
þjónustu við sjávarutveg. Fyrir slíkum breytingum geta verið eðlilegar forendur sem lúta að 
arðsemi útgerðar og vinnslu. Ekki verður þó framhjá því litið að hreyfanleiki aflaheimilda 
eykur til muna, óvissu um framtíð efnahagslegrar forsendu annarrar atvinnustarfsemi sem að 
meira eða minna leyti sækir rekstrarforsendur sínar til sjávarútvegsins. Þetta er óvissa sem 
dregur mjög úr stöðugleika efnahagslegs grunnlags byggða. Ljóst er að mótvægisaðgerðir í 
lögum um stjóm fiskveiða hafa hingað til verið eru ómarkvissar og illa til þess fallnar að ná 
markmiðum um aukin efnahaglegan stöðugleika viðkvæmra byggðarlaga (Axel Hall of fleiri 
2011, Þóroddur Bjarnasón 2012). Þvert á móti hafa mótvægisaðgerðir einkennst af 
skammtímalausnum sem eðli málsins samkvæmt draga aðeins úr tímabundnum áhrifum en 
ráðast ekki að rót vandans. Þetta sama vandamál einkennir því miður þær tillögur sem felast í 
núverandi frumvörpum.

Mikilvægasta forsenda þess að sjávarbyggðir geti þrifist er að sjávarútvegur sé arðbær 
atvinnustarfsemi. Án þeirrar forsendu er til lítils barist. Byggðaaðgerðum almennt er ætlað að 
vinna gegn þróun sem annars hefði orðið fyrir tilstilli markaðsafla. Að jafnaði draga slíkar 
aðgerðir úr arðsemi sjávarútvegs. Réttlæting þeirra verður að vera skýr og kostnaðurinn í 
samræmi við ávinninginn. Hættan við að fella byggðaaðgerðir inn í löggjöf um sjávarútveg er 
að kostnaður aðgerðanna verður ekki sýnilegur og erfitt verður að meta hvort árangurinn 
réttlæti kostnaðinn.

Langumfangsmesta breytingin fyrir sjávarbyggðimar eru veiðigjöldin. Ljóst er af 
umfjölluninni hér að framan að áhrif þeirra á rekstur fyrirtækja í sjávarútvegi verða veruleg. 
Mörg fyrirtæki munu lenda í rekstarerfiðleikum verði frumvarp um veiðigjald að lögum, 
Samdráttur í arðsemi og auknir rekstrarerfiðleikar fyrirtækja í sjávarútvegi mun hafa áhrif á 
efnahag sjávarbyggða með beinum og óbeinum hætti. Beinu áhrifin verða minni skatttekjur 
vegna minni arðsemi, samdráttur í framkvæmdum á vegum fyrirtækja, minni kaup á þjónustu 
og aukin hætta á gjaldþrotum. Til lengri tíma mun rými fyrirtækja til að gera vel við starfsfólk 
minnka og líklegt er að launaþróun í sjávarútvegi verði neikvæð. Það hefur áhrif á arðsemi og
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umfang annarrar atvinnustarfsemi. Tafla 17 sýnir umfang veiðigjalda eftir heimahöfn 
fiskiskipa í botnfiskveiðum og staðsetningar starfsemi í uppsjávarveiðum. Tafian sýnir 
úthlutun til stærstu sjávarbyggðanna í þorskígildis tonnum (ÞÍG) og spáð veiðigjöld miðað við 
forsendur úr greinargerð frumvarps til laga um veiðigjöld og miðað við aukið frítekjumark 
(ekkert sérstakt veiðigjald af fyrstu 100 tonnum og hálft upp í 300 tonn).

Tafla 17, Úíhlutun aflamarks jiskveiðiárið 2011/2012 í  þorskígildum og vœnt átagning 
veiðigjalda fyrir nokkur helstu sjávarpláss utan höfuðborgarinnar miðað við 
ólíkar forsendur um aflsáttýrá sérstöku, veiðigjaldi

Staður Úthlutun 
tonn PÍG1

Veiðigj
samkv.
frumv.

Veiðigj
auka
afsl.

Staður Uthlutun 
tonn ÞÍG1

Veiðigj
samkv.
frumv.

Veiðigj
auka
afsl.

Vestmannaeyjar 52.295 3.507 3.056 ísafjörður 6.454 366 335
Grindavík 26.709 1.506 1.340 Ólafsvfk 4.919 226 153
Akureyri 21.038 1.351 1.255 Skagaströnd 4.612 268 255
Neskaupstaður 19.266 1.428 1.223 Þorlákshöfn 4.563 248 201
Hornafjörður 15.862 1.035 897 Fáskruðsfjörður 4.032 263 236
Akranes 11.620 658 626 Húsavfk 3,667 194 165
Ólafsfjörður 11.616 681 654 Siglufjörður 3.389 173 142
Dalvík 10.166 598 580 Patreksfjörður 3.182 175 153
Eskifjörður 10.689 770 662 Stykkishólmur 3.148 154 115
Grenivík 10.393 705 615 Hnífsdalur 3.091 183 174
Rif 9.910 541 443 Keflavík 2.970 147 112
Sauðárkrókur 9.024 531 505 Djtípivogur 2.800 150 138
Garður 8.265 452 385 Þingeyri 2.435 136 123
Bolungarvík 8.097 436 362 Seyðisfjörður 2.346 134 126
Grundarfjörður 7.491 420 364 Vogar 2.139 124 115
Hafnarfjörður 7.243 412 383 Stokkseyri 1.987 112 95

Botnfiskaflamarki skipt samkvæmt heimahöfn en uppsjávaraflamarki samkvæmt staðsetningu fyrirtækis

(heimild: Fiskistofa og eigin útreikningar)

GlÖgglega má sjá á mynd 17 hve umfangsmikil skattlagning er fólgin í frumvarpinu fyrir 
einstök byggðarlög. Ekki þarf að orðlengja um afleiðingar þessa fyrir afkomu þessara 
byggðarlaga.

Eins og áður hefur komið fram ganga tillögur frumvarpsins út á að auka mjög þann hluta sem 
ráðstafað er í flokk 2. Þannig er ætlunin að hann stækki úr liðlega 20.000 þorskígildistonnum í 
um 36.000 þorskígildistonn. Að langstærstum hluta á þessi viðbót að fara í leiguhluta sem 
ráðstafað er á kvótaþingi. Ekki liggur fyrir hvaða umgjörð viðskiptum á kvótaþingi verður 
sköpuð en ljóst er að vilji stendur til þess að stýra viðskiptum þar til að ná pólitískum 
markmiðum. í 19. gr., um ráðstöfun til kvótaþings, segir:

„Heimilt er að ráðstafa aflamarki um kvótaþing. í  reglugerð er heimilt að skilyrða hluta 
ráðstöfunarinnar við útgerðir sem eru staðsettar á tilteknum svæðum að bundnum nánari 
skilyrðum.
Tekjur sem aflað er við ráðstöfun aflamarks úr flokki 2 samkvæmt þessari grein renna í  
sérstakan sjóð á vegum ráðherra. Úr sjóðnum er ráðstafað samkvœmt reglum sem ráðherra
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setur. Skal ríkið njóta 40% tekna, sveitarfélög 40% og markaðs- og þróunarsjóður tengdur 
sjávarútvegi 20%“

Skilyrðingu úthlutunar á kvótaþingi virðist þannig ætlað að stuðla að byggða- og 
samfélagsmarkmiðum frumvarpsins, þó svo útfærslan sé nokkuð á reyki. Nauðsynlegt er að 
rifja upp umfjöllunina hér að framan um þær reglur sem eiga að gilda um úthlutun í leiguhluta 
og afleiðingar þeirra. Ljóst er að leiguhluti verður óstöðugri og meira háður sveiflum í 
stofnstærðum en veiðar almennt. Þetta gengur þvert gegn því sem talið er vera ein af 
grunnástæðum hnignunar sjávarbyggða, óstöðug efnahagsskilyrði. Mun hreinlegri lausn 
virðist vera að auka fremur hlutdeild í flokki 2 þannig að byggðaaðgerðir geti verið varanlegri 
og stöðugri, og þannig líklegar til að stuðla að markmiðum frumvarpsins.

í greinargerð sinni um hnignun sjávarbyggða bendir Þóroddur Bjamason á að íslenskum 
sjávarbyggðum er lífsnauðsyn að fá ráðrúm til þróast í samræmi við yfirstandandi breytingar á 
atvinnu- og samfélagsháttum. Hann bendir á að í stað byggðakvóta, strandveiða og leigupotts, 
væri mun skynsamlegra að skilyrða hluta nýtingarsamninga þannig að aflamark samkvæmt 
þeim yrði að landa á vissum svæðum. Þessu mætti ná t.d. með svæðisbundnum 
nýtingarsamningum eða aflaheimildum með tilteknum kvöðum um löndun og vinnslu. Slíkt 
fyrirkomulag er vel þekkt í nágrannalöndunum, s.s. í Noregi og Alaska. Nýlega er lokið úttekt 
á kvótakerfi í krabbaveiðum í Beringsundi sem komið var á 2005 (Bering Sea and Aleutian 
Islands Crab Fisheries, sjá NPFMC2 2010). Þar var komið á kvótakerfi með aflaheimildum, 
vinnsluheimildum og löndunarheimildum. Þannig hafa framseljanlegar aflaheimildir leitt til 
mikillar hagræðingar í veiðunum. Reynslan af vinnslu- og löndunarheimildum er hins vegar 
blönduð. Kostir slíkra leiða er að hægt er að innleiða þær án skerðingar á aflaheimildum með 
beinum hætti. Þess í stað er foluti allra heimilda skilyrtur. Útgerðaraðilar sem ekki geta fellt 
sig við skilyrðinguna skipta á skilyrtum og óskilyrtum heimildum við þá sem geta fellt sig við 
þær, t.d. útgerðaraðila á því svæði sem skilyrðingin nær til. Dæmi um hugmynd að skilyrtu 
kvótakerfi er að fínna hjá Þóroddi Bjarnasyni (2012).

Einföld útfærsla fæli í sér að skilyrða hluta afíáheilda þannig að á þeim hvíldi löndunarskylda 
á ákveðnum svæðum. Þessi svæði væru vítt skilgreind með hliðsjón af 
samgöngumöguleikum. Dæmi um slíkt eru löndunarheimildir í krabbaveiðum í Alaska 
(NPFMC 2010). Fyrirsjáanleiki í löndunum og aðgengi að hráefni, á svæðum sem skilyrðing 
nær til ætti að geta skapað stöðugleika í rekstrarumhverfi fyrirtækja sem tengjast sjávarútvegi 
og þjónustu við hann. Verðmyndun byggðatengdra aflaheimilda myndi endurspegla mat 
útgerðarinnar á kostnaði við kvaðimar og aflaheimildimar myndu safnast til þeirra sem sæju 
tækifæri á hverju atvinnusvæði fyrir sig. Kostnaður þjóðfélagsins yrði sýnilegur í 
verðmuninum á skilyrtum og óskilyrtum aflaheimildum. í slíku kerfi fælist í tilflutningur 
hluta auðlindarentunnar til sjávarbyggða.
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