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Hver er staðan ?



Hver er staðan ?

Tegund
Ráðgjöf 

2019
Ráðgjöf 

2018
Breyting Þegar mest 

var
Hlutdeild í 

Eyjum
Humar 235 1.150 -79,6% 2.100 22,4%

NÍ síld 589 384 53,2% 1.642 31,62%

Kolmunni 1.144 1.388 -17,6% 1.500 13,10%

Makríll 318 551 -42,2% 969 25,12%

Íslandssíld 35 38 -7,9% 150 25,33%



Hvað getum við gert ?

 Til skammstíma:

 Hagrætt

 Draga úr fjárfestingum og viðhaldi

 Reyna auka virði annarra afurða

 Til langstíma:

 Auknar rannsóknir

 Efla samkeppnisstöðu íslensk sjávarútvegs



Rannsóknir

 Loðnan birtist eftir 10 daga storm

 Kom upp úr Víkurálnum



Rannsóknir



Rannsóknir

 Sjómannaverkfall í gangi

 Sjómannasamband Íslands hafnaði
undanþágubeiðni Hafró um að fá fleiri
skip til loðnuleitar

 Ráðherra neitaði að láta frekari
fjármuni í loðnuleit



Rannsóknir

 Þá tóku útgerðamenn sig til

 Greiddu viðbótarúthald upp á 45 
milljónir



Rannsóknir

 Hafa orðið miklar breytingar á hegðun loðnunnar

 Erum ekki að fylgja því nægjanlega vel eftir

 Ný aflaregla kallar á meiri rannsóknir



Samkeppnisstaða

 Launakostnaður fiskvinnslu hækkað (á föstu verðlagi)

 Fækkun starfsmanna um rúm 64%



Samkeppnisstaða

 Framlegð dregst saman um 40%

 Vinnsluvirði er það sama

 Má rekja þessa þróun nær eingöngu til
hækkana á launum og launatengdum
gjöldum



Samkeppnisstaða

 Kolefnisgjöld
 Hækkað um 50% í upphafi árs 2018

 Hafði þá þrefaldast frá árinu 2010 þegar það var sett á

 Frekari hækkanir 2019 og 2020

 Hverjir borga
 Flugfélög nánast ekkert

 Lituð olía ekkert

 Flutninga- og skemmtiferðaskip ekkert

 Fiskiskip í Danmörku, Þýskalandi og Portúgal undanþegin eldsneytissköttum

 Fiskiskip í Noregi fá endurgreitt kolefnisgjald



Samkeppnisstaða

 Olíunotkun hefur minnkað frá 1990 úr 246.ooo tonnum í 133.000 tonn árið
2017

 Parísarsamkomulagið klárt, minnkun um 54%

 Hvað skýrir þetta

 Aukin raforkuvæðing fiskimjölsverksmiðja = fjárfesting greinarinnar

 Aukin hagræðing í aflaheimildum = fjárfesting greinarinnar

 Fjárfesting í nýjum skipum og tækni = fjárfesting greinarinnar



Samkeppnisstaða

 Stimpilgjöld

 Aðeins á skip yfir 5 brúttótonnum

 Kaupskip undanþegin

 Vinnuvélar undanþegnar

 Flugvélar undanþegnar

 Fiskiskip einu vinnutækin sem bera stimpilgjöld

 Noregur, ekki lagt á atvinnutæki



Samkeppnisstaða

 Veiðigjöld 33% af hagnaði

 Ekki lengur frádráttarbært frá gjaldstofni

 hærra hlutfall afkomu

 10% álag ofan á tekjur í uppsjávarveiðum

 Gætir greitt veiðigjald af uppsjávarveiðum þótt greinin sé rekin með tapi

 Skatthlutfall 46,4%

 Noregur, engin veiðigjöld. Óbeinir ríkisstyrkir veittir til sjávarútvegs



Samkeppnisstaða

 Og fleira

 Tryggingargjald +0,65%

 Kostnaður við veiðieftirlitsmenn

 Kostnaður við annað eftirlit (Matvælastofnun, vinnueftirlit o.fl)



Samkeppnisstaða



Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og
Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um 
ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis

Tryggja þarf samkeppnishæfni
sjávarútvegs á alþjóðlegum mörkuðum

og að hann geti áfram staðið að
nýsköpum og vöruþróun til að auka

virði afurðanna



Takk fyrir


