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Bókhaldskerfi í áskrift 
Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda 

bókhaldskerfi landsins og fæst í mánaðarlegri áskrift.

Þú færð fullbúna viðskiptalausn með
sérkerfum frá Wise á navaskrift.is

Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

26. janúar 2017
2. tölublað, 6. árgangur 

Elfar Logi Hannesson, leikari frá Bíldudal hefur unnið mikinn leiksigur í Þjóðleikhúsinu 
með sýningu sinni og félaga hans Þrastar Leó Gunnarssonar um Gísla á uppsölum í Selárdal 
í Arnarfirði. Aðsókn hefur farið fram úr öllum áætlunum og bætt hefur verið við sýningum. 
Þegar eru 10 sýningar ákveðnar og kann að bætast við þær.

Leiksigur 
elfars Loga í 
Þjóðleikshúsinu

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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Í 25 ár

Í gögnum veiðigjaldsnefndar um 
veiðigjald fiskveiðiárið 2016/17, 
sem byggð eru á gögnum um af-

komu í sjávarútvegi 2014  kemur fram 
að framlegðin af veiðum á 1 kg af þorski 
er 45% og 46% af ýsu.  Samkvæmt út-
reikningum nefndarinnar  fæst 247 kr 
að jafnaði fyrir hvert kg af þorski. Laun 
og annar breytilegur kostnaður vegna 
veiðanna eru 132 kr/kg. Eftir standa 
þá 114 kr/kg eða 45% af tekjunum til 
þess að standa undir föstum kostnaði.  
Veiðigjaldið var ákveðið 11,09 kr/kg  
sem er 9,6% af framlegðinni.

Nefndinni reiknaðist til að meðal-
tekjur af hverju kg af ýsu hefðu verið 
265 kr og að breytilegur kostnaður 
hefði verið 146 kr/kg. Framlegðin er 
því 119 kr/kg eða 46% af tekjunum. 
Veiðigjaldið var ákvarðað 11,53 kr/kg. 

Til samanburðar var meðalverð 
ársins 2014 á leigðu aflamarki í þorski 
samkvæmt upplýsingum á vef Fiski-
stofu 215,54 kr/kg. Byggist með-
alverðið á viðskiptum með 40.552 
tonn af þorski fyrir rúma 5 milljarða 
króna. Meðalverðið á aflamarki af ýsu 
var á sama ári 304,11 kr/kg og er það 
meðaltal af 8.620 tonnum af ýsu sem 
leigð voru á árinu fyrir samtals 2.427 

milljónir króna. Áætlað veiðigjald yf-
irstandandi fiskveiðárs 2016/17 fyrir 
veiðar á 370 þúsund þorskígildistonn-
um af kvótabundnum fiskitegundum 
er um 4,8 milljarðar króna. 

Það er séstaklega athyglisvert 
hversu hátt leiguverðið á markaði er 
miðað við útreikninga veiðigjalds-
nefndar um framlegðina af veið-

um í þorski og ýsu. Í þorskinum er 
leiguverðið tvöfalt hærra en reiknuð 
framlegð og 155% hærra í ýsunni. 
Línuívilnun og byggðakvóti geta skýrt 
þennan mun að einhverjum hluta þar 
sem það eru ókeypis veiðiheimildir, 
sem gera útgerðarmönnum sem þær 
hafa, kleyft að greiða hærra verð í 
leigu.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið 
birti í síðustu viku skýrslu um 
dreifingu þeirra 72 milljarða 

króna sem varið var til lækkunar á höf-
uðstól íbúðalána á síðasta kjörtímabili. 
Skýrslan er svar Bjarna Benediktsson-
ar fjármálaráðherra við beiðni 10 al-
þingismanna frá 15. október 2015 und-
ir forystu Katrínar Jakobsdóttur.  

Fram kemur í skýrslunni að þau 
10% framteljanda sem áttu mestar 
eignir áttu að meðaltali 82,6 milljónir 
króna í hreina eign umfram skuldir. 
Þessi hópur, liðlega 20.000 manns fékk 
nærri 10 milljarða króna lækkun á 
höfuðstól skulda sinna. Þegar flokkað 
er eftir tekjum en ekki eignum kem-
ur í ljós að 10% tekjuhæsti hópurinn 
hafði að meðaltali 21,6 milljón króna 

í árstekjur árið 2014 og skuldaði um 
22 milljónir króna. Ekki kemur fram 
að hve miklu leyti eignahópurinn og 
tekjuhópurinn falla saman. 

Ef skuldalækkunin hefðu dreifst 
eftir jafnt eftir eignastöðu hefði hver 
tíund framteljenda fengið 10% fjár-
hæðarinnar í sinn hlut.  Það varð ekki 
svo samkvæmt því sem fram kemur í 

skýrslunni. Lægsta tíundin fékk um 
12%  höfuðstólslækkunarinnar og 
þrjár efstu eignatíundirnar (70-100% 
eignamestu framteljendurnir) fengu 
68% af milljörðunum 72. Sextíu pró-
sent framteljendanna (frá 10-70% 
eignamestu) fengu aðeins 20% í sinn 
hlut. Þeir sem áttu mest fengu lang-
mest.

Framlegðin er 45% í þorski 
- leiguverðið tvöfalt hærra

Höfuðstólslækkunin: Þeir 
sem áttu mest fengu mest

Heildarmeðaltekjur sjó-
manna á bátum og skipum 
félagsmanna Verkalýðs-

félags Vestfirðinga vor 1.200 þús 
krónur á mánuði á tímabilinu jan-
úar - júní 2016 samkvæmt upplýs-
ingar sem blaðið Vestfirðir fékk hjá 
Finnboga Sveinbjörnssyni, formanni 
félagsins. 

Finnbogi segir að gert hafi verið 
úrtak meðal allra sjómanna sem taka 
laun skv. kjarasamningi VerkVest við 
SFS fyrir tímabilið jan -jún 2016. Úr-
takið byggir á gögnum úr félagkerfi 
félagsins  og eru  meðaltal heild-
ar launa á tímabilinu. Meðaltalið 
er með orlofi sem er frá 10,17% til 

13,04%. Í úrtakinu eru allir bátar og 
skip yfir 30 tonnum á félagssvæði 
Verk Vest.

Þegar sjómenn á öllum skipum 
og bátum voru teknir með voru 
heildarmeðaltekjur kr.1.207.000 pr. 
mán. með orlofi. Þegar sjómenn á 
frystiskipi voru teknir frá þá lækk-
uðu heildartekjur í kr. 1.070.000 pr. 
mán með orlofi. Inn í þessum tölum 
eru allir aukahlutir sem greiddir 
voru á tímabilinu. T.d. er bátsmaður 
með 1,2 hluti. 

Finnbogi segir rétt að benda á 
að ekki er hægt að greina frá auka-
hluti, en lausleg könnun á hásetahlut 
á ísfiskitogara þar sem ekki er um 

aukahluti að ræða sýnir kr. 833.000 
í mánaðarlaun með orlofi. 

Fyrir skömmu hélt fram-
kvæmdastjóri samtaka útgerðar-
manna, Heiðrún Lind Marteinsdóttir 
því fram  í grein að meðallaun sjó-

manna hefði árið 2014 verið 2,1 millj-
ón króna á mánuði og enn hærri árið 
2015 eða 2,3 milljónir króna. Eins 
og tölurnar frá Verkalýðsfélagi Vest-
firðinga bera með sér hefur verið ræki-
lega fært í stílinn hvað Vestfirði varðar.

vestfirðir:

Meðaltekjur 
sjómanna 1.200 
þús kr. á mán.

metrostav 
og Suður-
verk með 
lægsta boð
Á þriðjudaginn voru opnuð tilboð í 
Dýrafjarðargöng.  Alls bárust 5 til-
boð og var lægsta tilboðið 93% af 
kostnaðaráætlun eða 630 milljónum 
króna undir áætluninni. Tvö næstu 
tilboð voru nánast jafnhá og bæði 
100% af kostnaðaráætluninni , sem 
var 9,3 milljarðar króna. Tvö tilboð 
voru hærri en kostnaðaráætlun og það 
hærra var 16,5% yfir henni. Nú verð-
ur farið yfir tilboðin og væntanlega 
fljótlega mun Vegagerðin taka lægsta 
tilboðinu. 
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Í síðasta vísnaþætti varð innslátt-
arvilla í einni af vísum Ólínu 
Þorvarðardóttur sem nauðsynlegt 

er að lagfæra. Vísan fjallaði um miklar 
sprengingar á gamlárskvöld fyrir utan 
gluggann á heimilinu:

Gerast vár með geysi hljóðum:
Gamla árið kveður senn.
Nýja árið nálgast óðum.
Nú mun fárið magnast enn. 

Stillur og stormar hafa skipst 
á samkvæmt veðurkortum. Ólína 
Þorvarðardóttir orti af því tilefni: 

Allt á veginn einhvern fer
þótt ýmislega viðri.
Vonar þróttur uppi  er.
Annað liggur niðri.

En nú er komin ný ríkisstjórn. 
Hagyrðingarnir láta sér detta ým-
islegt í hug af því tilefni. Nýr sjávar-
útvegsráðherra er Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, sem var ráðherra 
Sjálfstæðisflokksins fyrir og í hruninu 
og fjármál hennar fjölskyldu komu 
þar við sögu. Indriði Aðalsteinsson, 

bóndi á Skjaldfönn fékk hvatningu frá 
vinu sínum, Sigmundi Sigurðssyni frá 
Steinadal í Strandasýslu um að yrkja 
um Þorgerði Katrínu. 

Ekki stóð á því:
Bætir varla búskapinn
bóndinn mun þess gjalda
að kúlulánakerlingin
komin er til valda.

Skjaldfannarbóndinn bætti svo við 
um ríkisstjórnina:

Nú er ekki á verra von
völd fékk Bensi Jóhannesson
Proppé flatur í skít og skarni
skömmina kórónar Panama Bjarni.

Auðvaldssól á himni hækkar
hlutur þeirra snauðu smækkar.
Engeyingar aðeins bara
eld að sinni köku skara.

Hýrnar gengi, hækkar sól
hagnast bófaflokkur.
Þeir sem leita í skattaskjól
skora hæst hjá okkur.

Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörs-
eyri við Hrútafjörð velti einnig fyrir 
sér kosningaúrslitunum:

Var um daginn að hugsa um þessa 
hægri sveiflu sem virðist vera í stjórn-
málum hér á landi og í hinum vest-
ræna heimi. Er þá allt í lagi á vinstri 
vængnum? Þar ber mest á sundrungu.

Úr þeim hugleiðingum varð þessi 
vísa.

Fyrst svo margir Hægrið hylla
og hampa öfga sálum
Þá hefur Vinstrið unnið illa
úr öllum sínum málum.

Látum þetta vera vinstri mönnum 
til umhugsunar, en ljúkum vísna-
þættinum nú í byrjun þorra með 
þessari "uglu" frá Georg Jóni:

Uglunni fannst hún fín
fágaði klæði sín.
Forðaðist þras
fékk sér í glas.
En það var nú bara up á grín. 

Með bestu þorrakveðjum
Kristinn H. Gunnarsson

Ójöfnuður vex með 
hnattvæðingunni en 
sár fátækt minnkar

Hnattvæðingin er umdeild. Alþjóðavæðing kapítalismans hefur á 
sér ýmsar myndir, sumar hverjar óásættanlegar. Taumlaus græðgi,  
vaxandi ójöfnuður í dreifingu eigna og tekna, á köflum yfirgengileg 

ósvífni og alger firring á samfélagslegri ábyrgð og skyldum hafa valdið óróa og 
vaxandi vantrú á kapitalismanum sem efnahagskerfi. Fjölþjóðafyrirtækin hafa 
mörg hver vafið stjórnvöldum einstakra ríkja um fingur sér og komast upp 
með að greiða ekki eðlilega skatta af starfsemi þeirra og hagnaði. 

Íslendingar þekkja þetta hjá sumum alþjóðafyrirtækjum sem starfa á Ís-
landi, en fyrst og fremst eru það íslenskir auðmenn sem hafa nýtt sér Panama 
og Tortóla skattaskjólin í slíkum mæli að líklega er um heimsmet að ræða, 
hvort sem mælt er í fjárhæðum eða samkvæmt höfðatölu.  Tækniframfarir í 
formi rafrænna viðskipta og internetsins ásamt frjálsum fjármagnsflutningum 
milli landa og ólíkra gjaldmiðla hafa bætt  nýrri vídd við hnattvæðinguna.

Ýmsar aðrar slæmar verkanir fylgja hnattvæðingunni svo sem að störf við 
framleiðslu hafa flust frá einu landi til annars á skammri stundu og valdið 
a.m.k. svæðisbundnum vanda. Bílaverksmiðjur flytja starfsemi sína til landa 
þar sem vinnulaun eru lág miðað við heimaríkið.  Þetta á við ýmsa aðra fram-
leiðslu. Þegar ný störf koma ekki fljótlega í stað þeirra sem fluttust getur orðið 
alvarlegt atvinnuleysi. Eins eru mörg dæmi þess að innflytjendur hafa verið 
tilbúnir til þess að vinna fyrir lægri laun en þeir sem fyrir voru.

Af þessu verður hljómgrunnur fyrir málflutningi sem gengur út að færa 
aðstæður aftur til fyrra horfs. Hinn nýi Bandaríkjaforseti boðar tolla og inn-
flutningshöft á vörum til Bandaríkjanna og hyggst þannig fá störfin aftur 
heim. Trump daðrar líka fullum fetum við  andúð á útlendingum og hefur 
upp heitstrengingar um að reka milljónir manna úr landi. Svipaðan tón hefur 
mátt heyra í Bretlandi og hvað skýrast í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um 
úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu. Sameiginlegt er þessum málflutningi 
er fráhvarf frá áratugalangri þróun í átt til aukins viðskiptafrelsins í heiminum.

kínverjar styðja hnattvæðinguna
Það er út fyrir sig ærinn umsnúningur að höfuðríki frelsins í verslun og við-
skiptum, Bandaríkin, skuli nú vera undir stjórn forseta sem snýst gegn hug-
myndafræðilegum grundvelli þess.  Það eru mikil tíðindi vegna þess að sívax-
andi viðskiptafrelsi og alþjóðlegir samningar hafa sannanlega bætt lífskjörin. 
Allt frá lokum seinni heimsstyrjaldar hefur þessi alþjóðlega stefna verið borin 
fram af Bandaríkjunum og fylgt dyggilega af Bretum og verið leiðarstefið í 
heimsviðskiptunum. Lífskjör í þessum löndum og mun fleirum hafa batnað 
meir á þessu tímabili en dæmi eru um. Íslendingar hafa notið góðs af þessari 
alþjóðlegu stefnu.  Fríverslun með fisk fleytti lífskjörum fram meir en nokkuð 
annað.

En við umsnúning Bandaríkjamanna bætist svo afstaða Kínverja, eina mið-
stýrða kommúnistaríkisins sem eitthvað kveður að. Þeir hafa líka snúið við 
blaðinu. Á nýafstaðinni ráðstefnu í Davos í Sviss sagði forseti Kína að það væri 
rangt að skella allri skuld á hnattvæðinguna. Hnattvæðingin væri góð og bætti 
lífskjörin í mörgum ríkjum. Skýrasta dæmið er Kína með sína 1300 milljónir 
manna. Hagvöxtur hefur þar í aldarfjórðung samfleytt verið langt yfir öllum 
meðaltölum og lífskjör hundruða milljóna Kínverja hafa tekið stórstígum 
framförum. Það hefur líklega komið í veg fyrir óróa og uppreisn í landinu. Þessi 
breyting byggist á útflutningi, á viðskiptum Kínverja við aðrar þjóðir. Viðskipt-
in hafa fært Kínverjum ábata en ekki síður íbúum þeirra ríkja sem hafa keypt 
vörur og þjónustu af Kínverjum. Fyrir þá hafa viðskiptin lækkað verðlagið og 
þannig bætt lífskjörin. Íslendingar hafa nýtt sér lág vinnulaun í Kína til þess að 
framleiða vörur í Kína og flytja þær svo heim til sölu. Nú er svo komið að talið 
er að þeir Kínverjar sem búa við mikla kaupgetu séu álíka margir og allir íbúar 
Evrópu til samans. Bandaríkjamenn hafa líka hagnast á hnattvæðingunni. Kína 
er orðinn einn stærsti markaður fyrir útflutningsvörur þeirra. 

viðskiptafrelsið bætir lífskjörin
Í þessu ljósi er eðlilegt að Kínverjar styðju hnattvæðinguna og þeir hafa rétt 
fyrir sér í því að hún bætir almenn lífskjör. Á síðustu 25 árum hefur margt 
áunnist. Sár fátækt sem er mikil í heiminum hefur minnkað mjög. Miðað er við 
þá sem hafa minna en 1,90 bandaríska dollara í tekjur á dag. Árið 1990 er talið 
að 35% jarðarbúa hafi búið við þennan þrönga kost. Nú er talið að hlutfallið 
hafi lækkað niður í 10%. Fátækum í þessum skilningi hefur fækkað úr 1850 
milljónum í 767 milljónir. Það er mikill árangur og stór liður í því er að opna 
markaði fyrir vörur og þjónustu frá þessum fátæku löndum. Fyrir þær þjóðir er 
viðskiptafrelsið leiðin úr fátækt. Á þetta benda bæði Alþjóðabankinn og hjálp-
arsamtökin Oxfam í nýlegum skýrslum sínum.

 En það er líka á það bent að á síðustu árum hefur ójöfnuður vaxið. Fáir að-
ilar auðgast mikið en lífskjör stórs hóps fólks í hinu kapitalíska hagkerfi batnar 
lítið sem ekkert. Sívaxandi ójöfnuður er orðið eitt stærsta vandamálið sem taka 
þarf á. Í stað þess að hverfa frá meginreglunni um frelsi í viðskiptum væri nær 
að afmarka gallana og ná samkomulagi um bráðnauðsynlegar úrbætur. Aftur-
hvarf til einangrunar og hafta þýðir aðeins verri lífskjör fyrir alla, sérstaklega 
fyrir fátækustu þjóðirnar. Fyrir þær er aukið viðskiptafrelsi lífsnauðsyn.

Kristinn H. Gunnarsson   

Leiðari
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Sýningin um Gísla á Uppsölum 
sem Þröstur Leó Gunnarsson 
og Elfar Logi Hannesson hafa 

búið til flutnings hefur rækilega slegið 
í í Þjóðleikhúsinu. Leikur Elfars Loga 
og túlkun hans á Gísla á Uppsölum 
þykir með afbrigðum góð og fær góða 
dóma. Sýningar eru orðnar miklu 
fleiri en til stóð og aðsókn er mikil.

Gísli á uppsölum 
- sýningin slær í gegn

vestfirska vísnahornið
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Holl, ristuð hafragrjón
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Framlegð í sjávarútvegi á ár-
inu varð mun betri en ári 
áður samkvæmt því sem fram 

kemur í nýrri skýrslu frá Hagstofu Ís-
lands um hag veiða og vinnslu fyrir 
árið 2015. Heildartekjur sjávarút-
vegsins urðu 259 milljarðar króna 
og þegar tilkostnaður við öflun tekn-
anna  hefur verið dreginn frá stóðu 
eftir 70 milljarðar króna. Í tölum 
Hagstofunnar er veiðigjaldið sem 
greitt er ríkinu vegna veiðanna talið 
með rekstrarkostnaði, sem er óvenju-
legt vegna eðlis gjaldsins. Veiði-
gjald ársins var 7,5 milljarðar króna. 
Framlegðin á síðasta ári  var 77,5 
milljarðar króna þegar veiðigjaldið 
hefur verið fært úr rekstrarkostnaði. 
Framlegðin var því hvorki meira né 
minna en 30% af tekjum. Framlegðin 
í fiskveiðum varð um 47 milljarðar 
króna og um 30 milljarðar króna í 
fiskvinnslunni. Hagnaður ársins varð 
47 milljarðar króna samanlagt í veið-
um og vinnslu þegar frá framlegðinni 
er dregnar afskriftir, fjármagnskostn-
aður og veiðigjald. 

Olíukostnaður lækkaði um 
2,5 milljarða króna
Það eru einkum þrjú atriði sem gera 
það  að verkum að afkoman batnaði 
frá fyrra ári. Í fyrsta lagi hækkaði verð 
sjávarafurða á erlendum mörkuðum í 
íslenskum krónum um 6,5% og skil-
aði verðhækkunin um 13 milljörðum 
króna í viðbótatekjur miðað við fyrra 
ár. Í öðru lagi lækkaði verð á olíu í ís-
lenskum krónum um 17%  frá fyrra 
ári samkvæmt því sem fram kemur 
í skýrslu Hagstofunnar. Olíukostn-
aðurin varð 14.364 milljónir króna 
og ætla að verðlækkunin hafi 
lækkað olíureikninginn um 
2,5 milljarða króna. Í þriðja 
lagi lækkaði veiðigjaldið 
um 1,5 milljarð króna 
frá 2014.  Það ár varð 
veiðigjaldið um 9 
milljarðar króna en 
lækkaði í 7,5 millj-
arða króna. Tölur 
liggja fyrir um 
álagt veiðigjald á 
hverju fiskveiðiári 
en það fellur ekki 
saman við alman-
aksárið og þarf því 
að áætla fjárhæðina 
þar sem Hagstofa 
Íslands sundurlið-
ar ekki veiðigjaldið 
sérstaklega  í gögnum 
sínum og færir það í einn 
safnreikning. Engu að síður 
er ljóst að heildarfjárhæð veiði-
gjaldsins á hverju almanaksári er 
ekki fjarri því veiðigjaldi sem lagt er á 
miðað við fiskveiðiárið. Aflahlutir til 
sjómanna voru 41 milljarður króna á 

árinu 2015 og hækkuðu um 4 millj-
arða króna frá fyrra ári.

eigið fé jókst um  
35 milljarða króna
Í skýrslu Hagstofunnar er einnig gerð 
grein fyrir breytingum á efnahag sjávar-
útvegsins. Skuldlaust eigið fé nam í árs-
lok 2015 liðlega 220 milljörðum króna 
og hafði það aukist um 35 milljarða 
króna frá árinu á undan. Skuldir námu 
370 milljörðum og höfðu þær lækk-
að um 19 milljarða króna. Eignir voru 
metnar á 590 milljarða króna og jukust 
um 16 milljarða króna á milli ára. Fiski-
fréttir sögðu frá því í nóvember 2016 að 
arðgreiðslur vegna 2015 í sjávarútvegi 
hafi verið 15 milljarðar króna.

Fiskiskipaflotinn  
27 ára gamall
Í skýrslu Hagstofu íslands eru einnig 
birtar upplýsingar um fiskiskipaflot-
ann. Alls voru 1309 skip í flotanum að 
meðaltali 694 brúttótonn að stærð, 36 
metrar að lengd, með 1364 kW vélar-
afl og meðalsmíðaár var 1988 eins og 
árið áður.Meðalaldurinn var því 27 ár 
og hækkaði um eitt ár frá 2014.

Vátryggingarverðmæti skipa-
flotans var í árslok 2015 nærri 132 
milljarðar króna. Aflaverðmætið 
var heldur hærra eða 155 milljarð-
ar króna. Veiddi flotinn á árinu sem 
svarar 13% umfram eigið verðmæti. 
Voru það heldur meiri tekjur en 2014 
þegar aflaverðmætið var 9% umfram 
vátryggingarverðmæti flotans. Það 
vekur athygli hversu hár meðalaldur 
skipanna er í ljósi þeirra afskriftar-

reglna sem lög um tekjuskatt kveða á 
um. Þar sem að afskrifa skuli skip og 
skipsbúnaði um 10-20% á ári. Sam-
kvæmt því verða skip fullafskrifuð á 5 
- 9 árum. Endingartíminn er augljós-
lega mun meiri og vekur það spurn-
ingar um hvort afskriftir séu ekki of 
hraðar og ættu að dreifast á mun fleiri 
ár. 

eigið fé hefur hækkað 
um 300 milljarða 

króna
Eigið fé sjávarútvegs-

fyrirtækja hefur auk-
ist um 300 milljarða 
króna frá árslokum 
2008. Eftir hrun 
viðskiptabankanna 
á haustdögum 
2008 með til-
heyrandi gengis-
fellingu íslensku 
krónunnar á því 
ári hvarf eigið fé í 

sjávarútvegi og var 
það neikvætt um 80 

milljarða króna í lok 
árs 2008. Í árslok 2015 

var það orðið 220 millj-
arðar króna og var eiginfjár-

hlutfallið orðið 37% af eign-
um. Eigendur fyrirtækjanna hafa 

því eignast mikið fé á aðeins 7 árum 
sem kemur til af því að gríðarlega góð 
afkoma hefur verið í greininni eftir 
hrunið á haustdögum 2008.

2015: 30% framlegð í sjávarútvegi

54
Greiddur 
arður

300
Hækkun og 
eiginfjár

61
Annað, 
óútskýrt

41
Veiðigjald

eigið fé í sjávarútvegi

Þegar skoðaðar eru skýrslur Hagstofu Íslands um hag veiða og vinnslu frá 2008 til 2015 má sjá að samanlögð framlegð í sjávarútvegi 
á verðlagi hvers árs 2009 - 2015 er 456 milljarðar króna. Sjávarútvegsfyrirtæki hafa greitt um 41 milljarð króna í veiðigjald til ríkisins á 
þessum 7 árum. Það eru um 9% af framlegðinni sem hefur runnið til ríkisins sem endurgjald fyrir einkaréttinn til veiðanna. Samkvæmt 
því sem fram kemur í fréttaskýringu í vefritinu Kjarninn 4. nóvember 2016 var hluthöfum í sjávarútvegsfyrirtækjum greitt 54 milljarðar 
króna í arð vegna áranna 2010 - 2015. Meðfylgjandi skífurit sýnir hvernig framlegðinni hefur verið ráðstafað samkvæmt skýrslum 
Hagstofu Íslands um hag veiða og vinnslu.

Hækkar veiðigjaldið 
um 6 milljarða króna?
Í skýrslu Hagstofu Íslands um hag veiða og vinnslu 2015 eru upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru til þess að ákvarða veiðigjaldið fyrir næsta fiskveiðiár 2017/18. 
Veiðigjaldið er ákvarðað samkvæmt sérstökum lögum frá alþingi sem sett voru í 
júlí 2015. Þar er kveðið nákvæmlega á um hvernig veiðigjaldið skuli reiknað. Sérstök 
veiðigjaldsnefnd annast útreikninga og á hún fljótlega að ákvarða veiðigjaldið fyrir 
næsta fiskveiðiár 2017/18. Það verður í síðasta skipti sem veiðigjald verður ákvarðað 
samkvæmt þessum lögum því þau eiga að falla úr gildi í árslok 2018. Hvað við tekur 
liggur ekki fyrir. Það er því algerlega óvíst hvort veiðigjöld verða innheimt áfram 
og ef svo verður þá er óljóst hvernig það verður ákvarðað eða hversu hátt gjaldið 
verður.

nú liggja flestar forsendur fyrir sem þarf til að reiknað veiðigjaldið fyrir 2017/18 
og benda þær til þess að veiðigjaldið muni hækka verulega frá þeim 4,8 milljörð-
um kr sem það er á yfirstandandi fiskveiðiári. töluverð hækkun á framlegðinni 2015 
frá því sem var 2014 bæði í veiðum og vinnslu bendir til þess að veiðigjaldið gæti 
hækkað í 11 milljarða króna. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi 
telur að veiðigjaldið gæti verið 8-9 milljarðar króna samkvæmt því sem fram kemur 
á heimasíðu samtakanna þann 21. okt. 2016.

Framlegð í sjávarútvegi 2009-2015 
- samtals 456 milljarðar kr.
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Brattabrekka ófær“. „Klettsháls 
ófær“,“beðið með mokstur þar 
til veðri slotar“. Þannig tilkynn-

ingar dynja á okkur þegar vetur konung-
ur heilsar á venjubundinn hátt. Hafa þó 
verið mildir vetur undanfarin misseri. 
Ég nefni þess fjallvegi sérstaklega því 
ég,og margir telja að þar hafi verið gerð 
mistök að bora ekki göng undir þessa 
fjallvegi. Þeir verða ætíð faratálmar og 
slysagildrur,þar til boruð verða göng 
undir þá. Það er því þyngra en tárum 
taki að Vegagerð ríkisins ætli að sýna 
þá þráhyggju að einblína á vegagerð um 
Teigskóg og Hallsteinsnes í stað þess 
að velja leið D-2 sem er skynsamasta 
leiðin á allan hátt og mun duga byggð-
inni best til framtíðar.Auk þessa er hægt 
að breyta veginum um Ódrjúgsháls og 
byggja einfaldan vegskála. Það er furðu-
legt að ekki hafi fyrir löngu verið ráðist 
í að breyta 60 ára gömlum ýtuslóða á 
Ódrjúgshálsi til betri vegar með nýrri 
tækni og stórvirkum vinnuvélum. Eða 
bora undir hann ! Auk þess hefði átt 
að sleppa veglagningu út á Skálanes,og 
bora göng frá Gufudal að Galtará. En 
það er önnur saga sem hefði betur verið 
tekin til skoðunar.

 Nokkurs sinnuleysis hefur orðið 
vart  með fyrirhugaða leið Þ-H og 
eins og fólki finnist að nú hafi verið 
„saumaður silkipoki úr svínseyranu“ 
að búið sé að finna einhverja töfra-
lausn sem hægt sé að ryðjast með 
gegnum skóginn. Því er rétt að tæpa 
á nokkrum fréttum og staðreyndum 
um framkvæmdina,tekið af vef Reyk-
hólahrepps. (innskot greinarhöfundar 
eru skáletruð)

Árið 2000 mynduðu sveitarfélög-
in í Barðastrandarsýslu og Dalasýslu 
(Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, 
Reykhólahreppur, Dalabyggð og Saur-
bæjarhreppur) samstarfshóp til að 
vinna að sameiginlegum hagsmuna-
málum þeirra er snerta vegagerð. 
Hópurinn sendi „Ákall til samgöngu-
ráðherra og Alþingis. Vestfjarðavegur, 
lífæð byggðanna í Barðastrandarsýslu 
og Dalasýslu“. Þar kemur fram að þeir 
búast ekki við að vegur út Hallsteins-
nes og yfir firði komist í gegnum um-
hverfismat og taka sérstaklega fram að 
mikið sé til þess vinnandi að koma í 
veg fyrir slíka mannvirkjagerð:

 
• Frá árinu 2000 hefur fátt breyst 

annað en það að tækni við jarðgangna-
gerð hefur fleygt fram og reynsla kom-
in við íslenskar aðstæður. Það væri 
fróðlegt að taka saman þann kostnað 
sem hefur verið af snjómokstri og 
vandræðum á Klettshálsi miðað við 
ef göng hefðu verið grafin undir hann. 
Helstu rök fyrir því að bora ekki göng 
undir Hjallaháls,sé kostnaðurinn. En 
hver er hinn raunverulegi kostnaður 
þegar upp er staðið ?  Viðhald,snjó-
mokstur,slys,veðuraðstæðum sem 
fylgja því að fara um nes. En er ekki 
aurinn til staðar.Á ekki svæðið „mikið 
inni“ eftir áratuga svelti og sinnuleysi 
?  Skorti Vegagerð ríkisins fé, ætti að 
vera í lófa lagið að láta nú ALLAN 
aurinn sem er innheimtur af bensín-
gjaldi og öðrum sköttum á bíleigendur 
renna til vegagerðar. Sá kostnaður sem 
munar,(um 4 milljarðar) verða fljótur 
að vinnast upp í minna viðhaldi,snjó-
mokstri og öruggari vegi. 

 
Í umsögn hreppsnefndar Reyk-

hólahrepps frá 22. október 1999 um 
drög að verndaráætlun Breiðafjarðar 
segir:

 
• „Rekstur verksmiðjunnar [þ.e. 

Þörungaverksmiðjunnar] ... byggir al-
farið á því að strandlengja Breiðafjarð-

ar, þar með talið eyjar og sker haldist 
hreint og verði ekki spillt frá því sem 
nú er.“ „ ... skal hér tekið undir þau 
sjónarmið að verndun svæðisins verði 
fólgin í varðveislu fágætra minja, nátt-
úrulegs umhverfis, sérstaklega marg-
breytilegu dýralífi og öðrum sérkenn-
um Breiðafjarðar.“

Og þetta er haft eftir öðrum fylgis-
manni vegarlagningar á þessu svæði í 
grein í Mbl. 29. ágúst 2007:

 
• „Að sjálfsögðu hafnaði Skipulags-

stofnun þeirri leið sem Vegagerðin 
lagði til, um miðjan þéttasta skóginn. 
Jónína Bjartmars skar svo á hnútinn og 
heimilaði lagningu vegar með skilyrð-
um. En í stað þess að fara fjöruleiðina 
mun ætlunin vera að leggja veginn 
í 60-70 m hæð yfir sjávarmáli með 
fjallsrótumum mjög snjóþungt svæði. 
Símastaurar voru þar nærri í kafi í 
snjóþungum árum.“

Í matsskýrslu Vegagerðarinnar 
stendur m.a. þetta:

 
• „Verði þessi leið fyrir valinu rask-

ast heildstætt, nánast ósnortið land frá 
Þórisstöðum að Hallsteinsnesi, auk 
þverunar Djúpa- og Gufufjarða.“

• „Þó að vegagerðin sjálf raski að-
eins hluta skógarins, gerir lögun hans 
það að verkum að nánast allur skóg-
urinn verður fyrir áhrifum af fram-
kvæmdinni. Skógurinn er víðast 200-
500 m breiður og því mun vegstæði 
um hann endilangan og opnun námu-
svæða einnig hafa veruleg áhrif á það 
sem eftir stendur. Fimm af sex námu-
svæðum eru jafnframt klettarranar 
sem mynda skjól fyrir skóginn þar 
sem hann er vöxtulegastur.“

• Þarna ber að staldra við. Hafa 
lesendur og þeir sem vilja skilyrð-
islaust veg um skóginn kynnt sér 
fjölda náma og staðsetningu þeirra. 
Og síðast en ekki síst þarf eflaust að 
opna fleiri námur en ætlað er í ljósi 
sögunnar. Þarna verða svöðusár um 
allar trissur.Rúmlega 40 hugsanlegar 
námur eru merktar á teikningum

 
Í gróðurskýrslunni sem fylgdi um-

hverfismatsskýrslu Vegagerðarinnar 
stendur þetta:

 
• „Þetta er eina stóra skóglendið 

[þ.e. í A-Barð] sem snýr í suður og 
eitt af tveimur sem er á utanverðum 
nesjum. Hitt er á Vattarnesi, þar sem 
vegur fer um nú þegar og þar er nokk-
ur sumarhúsabyggð.“ ... „Samkvæmt 
ofannefndri Birkiskógakönnun er nú 
aðeins ríflega 1% landsins vaxið birki-
skógi, og er þar um að ræða misþétta 
og misstóra skógarteiga. Mjög fá af 
þessum svæðum eru vaxin svo þétt-
um skógi og svo ósnortin af mönnum 
og búsmala sem þessi skógur.“ ... „Við 
skoðun vakti mesta athygli hve þéttur 
en jafnframt fjölbreyttur skógurinn 
er.“ ... „Verndargildi lýtur annars vegar 
að því að hér hefur skógurinn verið 
mjög lengi og því er um að ræða heild-
stætt þróað vistkerfi og hins vegar því 
erfðaefni sem þarna er að finna. Hugs-
anlega hefur orðið einhver aðgreining 
á erfðaefni eftir aðstæðum þannig að 
mikilvægt er að vernda samfelld svæði 
þar sem aðstæður eru misjafnar.“

umsögn umhverfisstofnunar
Umhverfisstofnun er afar ítarleg og 
bendir hún á að vegagerð eftir leið B 
hafi mikið rask í för með sér og veru-
leg neikvæð umhverfisáhrif. Vegagerð 
um Teigsskóg muni hafa áhrif á nán-
ast allan skóginn, þegar tekið er tillit 
til áhrifa sem verða vegna efnisvinnslu 
og slóðagerðar. Niðurstaðan varðandi 
leið B er þessi:

 
• „Leið B mun eyðileggja Teigsskóg 

í núverandi mynd, óháð því hvaða 

útfærsla á leiðinni verður valin, og 
arnarsetur við Djúpafjörð, auk þess 
sem leiðin mun hafa mikil áhrif á 
landslag. Óvissa ríkir um áhrif þver-
ana á sjávarfitjar og leirur. Umhverfis-
stofnun telur að leið B muni hafa í för 
með sér umtalsverð umhverfisáhrif á 
birkiskóga, erni, votlendi, strendur, 
lífríki, landslagsheildir og jarðmynd-
anir og er hún að áliti Umhverfisstofn-
unar einnig í andstöðu við markmið 
laga um vernd Breiðafjarðar vegna 
áhrifa á lífríki, landslag og jarðmynd-
anir. Umhverfisstofnun telur að leið B 
sé ekki í samræmi við þær forsendur 
fyrir vali leiðar sem voru leiðarljós 
samkvæmt matsskýrslu, að reynt yrði 
að sneiða fram hjá þeim svæðum sem 
talin eru lífríkinu mikilvægust.“

• „Umhverfisstofnun telur að 
Teigsskógur hafi mikið verndargildi 
og að það rask á skóginum sem verð-
ur vegna fyrirhugaðrar vegagerðar sé 
með öllu óásættanlegt. Slíkt er enn 
fremur niðurstaðan í skýrslu Nátt-
úrustofu Vestfjarða um gróður. Í því 
sambandi skiptir ekki máli hvaða 
veglína verður fyrir valinu þar sem 
einstök svæði innan skógarins eru lík-
lega mjög misjöfn í svona fjölbreyttu 
landslagi þar sem skiptast á skýldir, 
rakir bollar og opin holt.“

 
Svör Vegagerðarinnar við umsögn 

Umhverfisstofnunar eru í tveimur 
bréfum. Í öðru bréfinu er fjallað um 
gróður og kemur þetta fram:

 
• „Sett hefur verið fram sú kenning 

að þau tré sem standa í skóglendum 
eins og Teigsskógi séu teinungar af 
aldagömlum rótum, þó að einstaka 
stofnar séu ekki nema hundrað ára 
gamlir. Þetta er ekki vitað, en ef rétt er, 
hlýtur það að auka verndargildi svæð-
isins.“

• „Þrátt fyrir það hversu mikið hef-
ur tapast af birkiskógum landsins er 
enn gengið á þá og ekki einbert að það 
litla sem eftir er njóti sérstakrar vernd-
ar, samanber framlagða leið B í þeirri 
framkvæmd sem hér er til umræðu. 
Því ber að fagna þeirri stefnumörkun 
sem fram kemur í Velferð til framtíð-
ar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi 
um að: „Áhersla verði lögð á þær vist-

gerðir sem hefur verið raskað hvað 
mest á grunni vinnu við að skilgreina 
og kortleggja vistgerðir á Íslandi. For-
gangsmál í því sambandi eru m.a. 
votlendi og birkiskógar“.“

Skipulagsstofnun bað Umhverfis-
stofnun um frekara álit á verndar-
gildi Teigsskógar annars vegar og 
framkvæmdina í heild hins vegar. 
Umhverfisstofnun svaraði í tveimur 
bréfum (bæði dags. 30.1.2006). Vega-
gerðin tekur sérstaklega fram í bréfi til 
Skipulags-stofnunar (dags. 6.2.2006) 
að hún geri ekki athugasemdir við 
umsögn Umhverfisstofnunar á 
verndargildi Teigsskógar.

Niðurlag. Þetta er slæmur kostur að 
velja leið þ-H. Slæmur á tvennan hátt.

 1.  Það má teljast furðulegt að eftir 
að hafa verið flengd  í hæstarétti skuli 
vegagerðin þráast við og ætla að ryðj-
ast út um nes og eyðileggja Teigsskóg, 
búa til enn eitt verkfræðiklúðrið og 
snjóagildru. Því miður með fulltingi 
einhverra heimamanna,oftar en ekki 
embættismanna sem koma og fara.  
Eins og segir í skýrslu umhverfis-
stofnunar „ Leið B  mun eyðileggja 
Teigsskóg í núverandi mynd „ Ég hvet 
forsvarsmenn vegagerðarinnar til að 
snúa af villu síns vegar og velja þá leið 
sem mun verða landi og þjóð til heilla.

 2. Vegagerðin leggur krók á leið 
sína. Jarðgöng eru langbesti og ódýr-
asti kosturinn þegar allt er reiknað. 
Vönduð vegagerð er jú markmiðið.
Það er skammgóður vermir að spara 
eyrinn en kasta krónunni. Hvað skyldi 
kostnaðurinn vera kominn hátt í 
krónum talið við alla þessa endur-
hönnun,aðkeypta vinnu og lögfræði-
kostnað. Væri ekki rétt að láta náttúr-
una njóta vafans,og landeigendur að 
njóta eignaréttarins. Og síðast en ekki 
síst þá er ekki hægt að meta vernduð 
svæði eins og Teigsskóg til fjár. Með 
hverju árinu sem líður kemur betur 
og betur í ljós hve ósnortin svæði eru 
dýrmæt. Það er einfaldlega hlutverk 
þessarar kynslóðar að skila Teigskógi 
betri til þeirrar næstu. Það sem eyði-
lagt er í umhverfinu fæst ekki bætt. 
Aldrei.

Höfundur er Breiðfirðingur.
Stefán Skafti Steinólfsson.

verndun teigsskógs
–Fyrirhyggja í vegagerð
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Hlutabréf (og kvótar) af himnum ofan
Í stjórnarsáttmála núverandi ríkis-

stjórnar kemur fram að stefnt er 
að því að almenningur fái einhvern 

hlut í viðskiptabönkum í eigu ríkisins 
afhentan endurgjaldslaust. Rökstuðn-
ingur fyrir þessari leið er knappur en 
hún er sögð liður í því að ná sem mestri 
dreifingu eignarhalds. Útfærsla liggur 
ekki fyrir, hvorki upphæðir eða hlutföll 
né tímasetningar og ekki ljóst af sátt-
málanum hvort þetta eigi við um bréf 
í einum eða fleiri bönkum. Þessi hug-
mynd er raunar ekki ný af nálinni og 
var eitthvað rædd í kosningabaráttunni 
þótt hún virtist ekki vekja mikla athygli 
og hafi aldrei verið útfærð eða útskýrð 
mjög nákvæmlega.

Það er því nokkuð erfitt að átta sig á 
því nákvæmlega hver hugmyndin er og 
því sjá hvaða kosti og galla hún kann að 
hafa. Það er þó auðvitað hægt að fjalla 
almennt um kosti og galla þess að ríkis-
valdið afhendi þegnum sínum einstakar 
eignir sínar eða hlut í þeim. Hér verður 
reynt að gera það og raunar víða komið 
við.

Fordæmi
Gjöf hins opinbera á hlutabréfum til 
almennings er ekki fordæmalaus. Skýr-
ustu fordæmin sem virðast vera í ætt 
við hugmynd stjórnarflokkanna eru frá 
fyrrum austantjaldslöndum á tíunda 
áratug síðustu aldar. Eftir hrun komm-
únismans og Sovétríkjanna þurfti að 
gerbreyta hagkerfum þessara landa og 
einkavæða gríðarlega mörg fyrirtæki og 
aðrar eignir hins opinbera. Fjármála-
kerfið var engan veginn undir þetta búið, 
hlutabréfamarkaður vart til og sparnað-
ur almennings mjög takmarkaður.

auglýsing
Þá var einkavæðingin afskaplega við-
kvæm af mörgum ástæðum, m.a. vegna 
þess að fjölmargir misstu vinnuna 
þegar úreltar verksmiðjur og önnur 
ósamkeppnishæf fyrirtæki voru lögð 
niður. Loks var mikil og raunveruleg 
hætta á spillingu sem birtist m.a. þannig 
að vel tengdir aðilar („innvígðir og 
innmúraðir“) fengu góða bita á vildar-
kjörum. Það gerðist raunar í stórum stíl 
og lagði grunninn að veldi fjölmargra 
ólígarka nútímans en það er saga sem 
ekki verður rakin hér.

M.a. af þessum ástæðum var gerð 
tilraun með einkavæðingu sem byggði 
á því að gefa þegnunum fyrrum ríkis-
fyrirtæki. Tékkóslóvakar riðu á vaðið en 
síðan fylgdu Rússar og fleiri í kjölfarið. 
Útfærslan var nokkuð snúin og raunar 
mismunandi á milli landa en byggði í 
grunninn á því að hver og einn fékk eins 
konar ávísanir (vouchers) sem hann gat 
notað til að kaupa hlutafé.

Framkvæmdin gekk upp og ofan og 
þiggjendurnir urðu almennt ekkert sér-
staklega ánægðir með gjafirnar. Margir 
seldu snemma fyrir slikk og urðu svo 
hundfúlir þegar bréfin reyndust verð-
mætari síðar. Aðrir eignuðust bréf sem 
urðu síðar verðlaus og þeir urðu ekki 
síður fúlir. Þetta reyndist því ekkert 
sérstakt snilldarbragð út frá því sjón-
arhorni að það tryggði stjórnvöldum 
miklar vinsældir eða stuðning við að 
takast á við mikla erfiðleika í efnahags-
málum. Tíundi áratugurinn varð afar 
erfiður í þessum heimshluta.

Hlutabréfamarkaðir náðu þó að skjóta 
rótum og eru starfræktir með sambæri-
legum hætti nú og í löndunum sem voru 
fyrir vestan járntjaldið. Smám saman 
tók líka að sjá til sólar í efnahagsmálum 
með tiltölulega kröftugum hagvexti. Nú, 
rúmum aldarfjórðungi eftir hrun komm-
únismans í Evrópu, eru flest ríkin miklu 
betur stödd en áður og nálgast nágranna 
sína í vestri í lífskjörum. Frá því eru þó 
nokkrar undantekningar, einkum þar 
sem ekki hefur tekist að ná tökum á póli-
tískri spillingu, svo sem í Úkraínu.

Það er nokkuð snúið að leggja mat 
á kosti og galla þessarar gjafaeinkavæð-
ingar út frá þessari sögu einni saman, til 
þess breyttist allt of margt annað á sama 
tíma. Þó tókst ekki verr til en svo að 

hugmyndin getur vart talist galin, a.m.k. 
ekki við aðstæður sem gera aðrar leiðir 
jafnvel verri.

Það er hins vegar ekki þar með sagt 
að þetta sé skynsamleg leið til einkavæð-
ingar almennt eða á Íslandi sérstaklega. 
Aðstæður eru vitaskuld allt aðrar á Ís-
landi 2017 en í ríkjum sem voru að rísa 
úr öskustó kommúnismans fyrir aldar-
fjórðungi.

erfitt að selja banka
Íslenska ríkinu er raunar verulegur 
vandi á höndum. Það er hreint ekki 
hlaupið að því að finna kaupendur að 
íslensku bönkunum sem uppfylla allar 
þær kröfur sem eðlilegt er að gera til 
eigenda banka. Lífeyrissjóðir eru einu 
aðilarnir innanlands sem eiga nægt fé, 
fyrir utan ríkið sjálft, en þeir gætu vart 
keypt nema einn banka. Það er auðvitað 
ekki nóg þegar þrír eru til sölu. Raun-
ar væri vart skynsamlegt að þeir ættu 
nema hluta í einum banka á móti öðrum 
fjárfestum. Um þetta fjallaði greinarhöf-
undur í fyrri grein í Kjarnanum.

Það eru e.t.v. ekkert sérstaklega sterk 
rök fyrir því að gefa almenningi hlutabréf 
í ríkisfyrirtækjum að það sé erfitt að finna 
kaupendur að bréfunum. Ríkið getur 
vitaskuld alltaf selt bréfin en kannski ekki 
á verði sem þykir ásættanlegt. Önnur rök 
og aðeins betri eru að það sé bönkunum 
í hag að vera í mjög dreifðu eignarhaldi. 
Það geti jafnvel gert það auðveldara að 
selja þann hlut sem ekki verður gefinn 
almenningi að almenningur hafi þegar 
fengið tiltekinn hlut.

Samþjappað eignarhald
Einn af veikleikum íslenska hlutabréfa-
markaðarins er nefnilega hve samþjapp-
að eignarhald er orðið. Skráð íslensk 
hlutafélög standa fæst, ef nokkurt, undir 
því að geta kallast almenningshlutafé-
lög. Það dregur úr skilvirkni og gagnsæi 
verðmyndunar og getur verið verulegt 
vandamál fyrir samkeppni þegar sömu 
eigendur eiga umtalsverðan hlut í tveim-
ur eða fleiri fyrirtækjum sem starfa á 
sama markaði. Sem dæmi má nefna að 
þegar 20 stærstu hluthafar í Símanum 
og Vodafone eru skoðaðir sést að nú 
eiga sömu tíu aðilarnir, einkum lífeyris-
sjóðir, annars vegar 56% í Vodafone og 
hins vegar vegar 63% í Símanum. Svip-
aðar tölur má sjá hjá tryggingafélögum 
og fasteignafélögum í Kauphöllinni. Það 
er mjög sérstök staða, svo að ekki sé 
dýpra í árinni tekið.

Þetta er þó ekki séríslenskt vanda-
mál. Þróunin víða erlendis hefur verið í 
sömu átt. Beint og mjög dreift eignarhald 
almennings í hlutafélögum er á undan-
haldi en í þess stað eiga fáir fagfjárfestar 
sívaxandi hlut og oftar en ekki sömu 
eigendur í mörgum samkeppnisaðil-
um. Oftast er um einhvers konar sjóði 
eða sjóðastjórnunarfyrirtæki að ræða. 
Á alþjóðavísu er Blackrock stærst. Á 
Íslandi eiga lífeyrissjóðir stóran hluta í 
öllum skráðum hlutafélögum og sam-
eiginlega eiga þeir í flestum tilfellum, 
þó ekki öllum, ráðandi hlut. Um þetta 
fjallaði greinarhöfundur m.a. í grein í 
Vísbendingu í fyrra (Lárétt eignarhald. 
20. tbl. 6. júní 2016).

almenningshlutafélög
Íslenski hlutabréfamarkaðurinn er 
miklu yngri en í nágrannalöndunum 
en um skeið þá var algengt að umtals-
verður hluti bréfa í flestum skráðum 
fyrirtækjum dreifðist á mjög stóran 
hóp smárra hluthafa. Skýringarnar á 
því voru einkum tvær, annars vegar 
einkavæðing sem hvatti til svokallaðrar 
kennitölusöfnunar og hins vegar skatt-
frádráttur sem launþegum bauðst ef 
þeir keyptu hlutabréf fyrir tiltölulega 
lága upphæð á hverju ári.

Í árslok 1999 voru þannig 37.860 
hluthafar í Búnaðarbankanum og 26.702 
í Landsbankanum. Eimskip var í þriðja 
sæti með 15.172 hluthafa (tölum Kaup-
hallarinnar og félaganna sjálfra ber ekki 
alveg saman um þetta en litlu munar). 
Eimskip var fyrsta íslenska almenn-

ingshlutafélagið og lengi vel það eina 
sem stóð undir því nafni. Fékk raunar 
sæmdarheitið óskabarn þjóðarinnar. Um 
14.000 keyptu hlut í félaginu við stofnun 
þess fyrir rúmri öld eða sem samsvarar 
um 15% Íslendinga þá. Félag sem væri í 
eigu jafnstórs hluta þjóðarinnar nú hefði 
tæplega 50 þúsund hluthafa.

Því fer hins vegar fjarri að slíkt félag 
sé til nú. Flest skráð íslensk hlutafélög 
eru með á milli 1 og 2 þúsund hluthafa. 
Hluthafahópurinn er fjölmennastur í 
Össuri, 4.033 í árslok 2015. Össur er 
vitaskuld eitt af örfáum félögum sem 
voru skráð í kauphöll fyrir hrun og 
komu lítt sködduð út úr hruninu. Marel 
er annað, með tæplega 2 þúsund hlut-
hafa. Í nokkrum tilfellum ná hluthaf-
arnir ekki einu þúsundi. Núverandi 
Eimskipafélag, sem deilir nafni en ekki 
kennitölu með forvera sínum, var með 
innan við eitt þúsund hluthafa í árslok 
2015. Þeir þyrftu að vera 50 sinnum 
fleiri til að ná sama hlutfalli þjóðarinnar 
og við stofnun.

Það er á ýmsan hátt slæmt að 
eignarhald á helstu atvinnufyrirtækj-
um landsmanna sé svo þröngt. Það 
eykur fjarlægðina á milli vinnuafls og 
fjármagns, svo notuð séu gamalkunnug 
hugtök úr hagfræðinni, þýðir að tiltölu-
lega þröngur og frekar einsleitur hópur 
ræður mjög miklu í efnahagslífinu og 
dregur úr skilvirkni hlutabréfamark-
aðarins. Þá skiptir þetta miklu máli 
fyrir tekju- og eignaskiptingu í landinu. 
Loks er það sem fyrr sagði afleitt fyrir 
samkeppni, sem aftur bitnar á neytend-
um, að keppinautar á markaði séu að 
stórum hluta í eigu sömu aðila.

Lífeyrissjóðir sameign
Hlutafélögin í Kauphöllinni eru þó 
auðvitað almenningshlutafélög sé tekið 
tillit til þess að helstu eigendur þeirra, 
lífeyrissjóðirnir, eru sjálfir í afar dreifðri 
eigu. Langflestir fullorðnir Íslendingar 
eiga einhver réttindi í lífeyriskerfinu. 
Eignarhaldið er hins vegar óbeint. Því 
fylgir enginn atkvæðaréttur á hluthafa-
fundum og engin leið til að hafa áhrif 
á hvaða bréf eru keypt eða seld. Í flest-
um tilfellum hafa sjóðfélagar ekki mik-
ið, ef nokkuð, um það að segja hverjir 
stjórna sjóði sem þeir greiða til. Flestir 
Íslendingar hafa líklega mjög takmark-
aða, jafnvel enga, hugmynd um það 
hvaða eignir, þ.m.t. hlutabréf, standa á 
bak við lífeyrisréttindi þeirra. Fjarlægð-
in á milli fyrirtækjanna og endanlegra 
eigenda þeirra er því orðin mjög mikil.

Þegar fyrirhuguð hlutabréfagjöf er 
sett í þetta samhengi þá hefur hún þann 
kost að hún kemur þjóðinni, ef svo má 
að orði komast, í beint samband við 
viðkomandi hlutafélag, í þessu tilfelli 
banka. Það er hins vegar ekki þar með 
sagt að sambandið verði varanlegt. 
Væntanlega verður nefnilega hægt að 
selja bréfin aftur. Það eru allar líkur á því 

að margir muni einfaldlega gera það. 
Það gerðist a.m.k. í kjölfar kennitölu-
söfnunarinnar fyrrnefndu. Hluthöfum 
Landsbankans fækkaði þannig t.d. um 
ríflega helming frá árslokum 1999 til 
ársloka 2004, úr 26.702, eins og áður 
sagði, í 12.699. Þeim fjölgaði reyndar 
aftur árið eftir, í 26.975, þegar Eimskip, 
sem þá hét orðið Burðarás, rann inn í 
bankann og fyrrum hluthafar í Eim-
skipi urðu hluthafar í Landsbankanum 
(og Straumi) en það er önnur saga, sem 
endaði auðvitað með ósköpum.

Það sama gerðist í Búnaðarbankan-
um. Þar fækkaði hluthöfum um meira 
en 13 þúsund á þremur árum, úr 37.860 
í árslok 1999 í 24.754 í árslok 2002. 
Árið eftir sameinaðist hann Kaupþingi. 
Þátttakendur í hlutafjárútboði Búnað-
arbankans árið 1998 voru raunar miklu 
fleiri en þetta eða um 92.900. Meiri hluti 
þeirra hafði hins vegar aldrei áhuga á að 
eignast bréfin og framseldi kauprétt sinn 
til annarra gegn smávægilegri þóknun.

Peningaregn
Áhrifin af slíkri gjöf væru því að veru-
legu leyti sambærileg við að gefa öllum 
landsmönnum tiltekna peningaupp-
hæð, þ.e. þá sem fæst við sölu hlutabréf-
anna. Það myndi væntanlega fyrst og 
fremst auka einkaneyslu þótt eitthvað 
færi í sparnað og fjárfestingu. Frá hag-
stjórnarsjónarmiði getur stundum verið 
æskilegt að ýta undir einkaneyslu, til að 
örva hagkerfið, en þess er engin þörf 
nú og varla á næstu árum m.v. hagspár. 
Þvert á móti er frekar áhyggjuefni að 
þensla sé að verða óþægilega mikil.

Í þenslu væri því hlutabréfagjöf ekk-
ert sérstaklega gott skref frá hagstjórn-
arsjónarmiði. Væri verðmæti bréfanna 
lítið, þ.e. einungis brot af heildarhlutafé 
væri gefið, hefði það þó að sjálfsögðu 
minni áhrif en ella.

Mun betra væri hins vegar frá þess-
um sjónarhóli að hvetja til sparnaðar, 
t.d. með skattalegum hvötum. Ein leið 
til þess væri að endurvekja fyrrnefnd-
an afslátt sem veittur var af tekjuskatti 
vegna hlutabréfakaupa árum saman en 
hætt í árslok 2002. Útfærslan á því nú 
þyrfti ekki að vera sú sama og þá en í 
grundvallaratriðum þyrfti með ein-
hverjum hætti að veita fjárhagslegan 
hvata til sparnaðar. Ef pólitískur vilji 
er til þess að ýta undir hlutabréfaeign 
almennings lægi beint við að skilyrða 
afsláttinn við hlutabréfakaup en frá hag-
stjórnarsjónarmiði væri allt eins gott að 
hvetja til annarra sparnaðarforma svo 
sem innlána eða skuldabréfakaupa.

Sjávarútvegur
Kvótar í sjávarútvegi skipta miklu meira 
máli en kvótar í landbúnaði. Þar er líka 
sá eðlismunur á að í sjávarútvegi eru 
kvótar skynsamleg lausn á mikilvæg-
um vanda, þ.e. því hvernig hægt er að 
tryggja að veiðar gangi ekki of nærri 

fiskstofnum. Með vel útfærðu kvóta-
kerfi er hægt að stuðla að sjálfbærri nýt-
ingu auðlindarinnar.

Það er hins vegar engin ástæða 
til þess að gefa kvótana. Fyrir því eru 
hvorki hagræn rök né umhverfisrök. 
Þvert á móti stenst það enga skoðun 
að gefa sameiginlega eign þjóðarinnar 
til tiltölulega lítils hluta hennar (lát-
um liggja milli hluta að skv. skilningi 
ýmissra lögfræðinga getur þjóðin ekki 
átt neitt, það skiptir engu í þessu sam-
hengi, fiskimiðin eru augljóslega sam-
eiginleg eign landsmanna allra í þeim 
skilningi sem flestir landsmenn leggja 
í hugtakið eign). Það er gert nú. Kvót-
inn er afhentur endurgjaldslaust og þeir 
sem þiggja hann geta hvort heldur nýtt 
hann sjálfir eða leigt eða selt frá sér og 
hirt afraksturinn sjálfir. Á móti kemur 
einungis málamynda auðlindagjald sem 
er miklu lægra en verðmæti gjafarinnar.

Á þessu eru tvær augljósar lausnir 
sem báðar eru betri en núverandi fyr-
irkomulag sem stenst engan veginn 
eðlilega kröfu um jafnrétti þegnanna 
þegar kemur að úthlutun sameiginlegra 
gæða. Fyrri lausnin er að ríkið selji sjálft 
eða leigi frá sér kvótana gegn gjaldi sem 
ræðst af eftirspurn. Þá rynni afrakstur-
inn af auðlindinni í sameiginlega sjóði 
og gæti verið nýttur þar landsmönnum 
öllum til hagsbóta.

Nákvæmlega hver nýtingin yrði 
er pólítísk spurning. Til greina kem-
ur í grófum dráttum að veita opinbera 
þjónustu, lækka skatta eða greiða af-
raksturinn beint til þegnanna, þar sem 
allir fá jafnt. Síðasta leiðin er m.a. farin 
í Alaska fylki í Bandaríkjunum. Þar fá 
íbúar á hverju ári ávísun frá fylkisstjórn-
inni vegna hlutdeildar sinnar í hagnaði 
af olíuauðlindum fylkisins. Þessum 
þremur leiðum má svo auðvitað blanda 
saman með ýmsum hætti.

Síðari lausnin er meira í anda hug-
myndarinnar um að senda landsmönn-
um hlutabréf í ríkisfyrirtækjum í pósti. 
Þá myndi ríkið senda sérhverjum lands-
manni sinn hlut í kvótanum og fengju 
þá auðvitað allir jafnt. Síðan gæti hver 
og einn tekið ákvörðun um hvort hann 
vill selja sinn hluta, leigja hann frá sér 
eða jafnvel nýta hann sjálfur. Sjálfsagt 
myndu flestir selja.

Vitaskuld þyrfti slík breyting, hvort 
heldur er sala ríkisins á kvóta eða af-
hending ríkisins til þegnanna, að gerast 
á nokkrum tíma, t.d. áratug, til þess 
að þeir sem nú nýta kvótana hafi eðli-
legt svigrúm til að laga sig að breytt-
um aðstæðum. Þannig væri t.d. hægt 
að afhenda þjóðinni einn tíunda af 
kvótanum á ári í tíu ár eða selja sama 
hlutfall. Jafnframt væri skynsamlegt 
að láta þá hverja úthlutun vera til tíu 
ára. Þannig væri hægt að koma á stöð-
ugleika í greininni og tryggja jafnframt 
annað hvort tiltölulega stöðugar tekjur í 
ríkissjóð eða tekjustreymi til þegnanna 
um alla framtíð. Afkoma sjávarútvegs 
þegar til lengdar lætur yrði hins vegar 
svipuð og nú enda skiptir ekki máli fyr-
ir greinina hvort hún kaupir eða leigir 
kvóta af ríkinu eða almenningi frekar en 
aðilum sem hafa fengið kvóta úthlutað 
einhvern tíma í fyrndinni eða keypt af 
þeim sem fengu hann þá.

Hugmyndir af þessum toga eru ekki 
nýjar. Þær hafa margoft verið settar fram 
áður en aldrei verið hrint í framkvæmd, 
fyrst og fremst vegna mikillar og harðrar 
andstöðu þeirra sem hafa hag af því að 
auðlindarentan renni til þeirra, frekar en 
þjóðarinnar. Það er þó engin ástæða til 
að ætla annað en að fyrr eða síðar verði 
betra kerfi komið á. Þá er auðvitað betra 
að það gerist fyrr frekar en síðar. Það 
skiptir mun meira máli en hvort ríkið 
afhendir þjóðinni einhvern hluta af eign 
sinni í einum eða tveimur bönkum.

Gylfi Magnússon
Höfundur er doktor í hagfræði frá 

Yale og dósent við Háskóla Íslands.
Greinin birtist fyrst  

á vefritinu Kjarninn.
Greinin er birt nokkuð stytt.
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SJÓNAUKA R
&  fjarlægðarmælar

7x50 COMMANDER RACE 
Hágæða Nano slípun. HD skerpa, jafnvel við 
léleg birtuskilyrði. Sjónsviðið er 133 metrar á 
900 metra færi. Nitrogenfylltur og móðufrír frá 
heimskautakulda að eyðimerkurhita.
Vatnsþéttur að 10 metra dýpi. 

kr. 136.000

7x50 NAVIGATOR PRO
Háskerpuslípun. Bjartari í ljósaskiftum. 
Sjónsvið 112 metrar á 900 metra færi.
Vatnsþéttur að 5 metrum. 
Nitrogenfylltur og móðufrír. 

kr. 68.414

7x30 NAVIGATOR PRO
Háskerpuslípun. Bjartari í ljósaskiftunum. 
Sjónsvið 112 metrar á 900 metra færi. 
Vatnsþéttur að 5 metrum. Sjálfvirkur 
fókus. Fáanlegur með innbyggðum 
áttavita. Taska og hálsól fylgir.

kr. 57.266

Hjá vélasölunni finnur þú hágæða Steiner sjónauka fyrir leik eða störf. 

Nano slípun á linsum gerir yfirborðið svo slétt að vatn og óhreinindi loða 
illa við það. Steiner sjónaukarnir eru með sjálfvirkum fókus, Nitrogen-
fyllingu (14psi) og eru því móðufríir. Steiner sjónaukar eru fáanlegir með 
innbyggðum áttavita. Taska og hálsól fylgir öllum sjónaukum.

Einnig bjóðum við hárnákvæma fjarlægðarmæla, hentuga fyrir 
útivistarfólk, í golfið o.fl.

Dugguvogi 4
104 Reykjavík
Sími, 520 0000

www.velasalan.is

8X42 FOCUS EAGLE
Vandlega meðhöndlaðar linsur skila bjartri 
og skarpri mynd. Réttir og nákvæmir litir 
við erfið birtuskilyrði. Tilvalinn fyrir veiðina 
og fuglaskoðun. Aðeins 715 gr. 

kr. 53.050

Gæða sjónaukar 
á frabæru verði

FOCUS RANGEFINDER
Fjarlægðarmælir
Mælir fjarlægð af mikilli nákvæmni + - 0,2%
Drægni allt að 600 metrar. Greinir smáa hluti frá 
umhverfi. Regnheldur og vegur aðeins 185 gr.

kr. 27.961

TM

TM
TM

TM

7x50 FOCUS AQUAFLOAT
Með vítt sjónsvið og góða skerpu frá 20 metrum. 
Vatnsheldur með Innbyggðum áttavita. 

kr. 32.715

atvinnutekjur drógust saman 
um 8,2% frá 2008 til 2015 í Ísa-
fjarðarbæ. Á sama tíma fækk-

aði íbúum sveitarfélagsins um 8,9%. 
Annars staðar á Vestfjörðum jukust at-
vinnutekjur um 5,9% og íbúum fækkaði 
um 0,1%.  %. Íbúafjölgun varð í Vest-
urbyggð, í Bolungavík stóð fólksfjöldi 
í stað en annars staðar varð fækkun. 
Þegar þróunin á Vestfjörðum er tekin 
saman yfir allan fjórðunginn lækkuðu 
atvinnutekjur um 2,2% og íbúum fækk-
aði um 5,4% frá 2008 til 2015. 

Þetta kemur fram í skýrslu 
Byggðastofnunar um atvinnutekjur 
2008 - 2015 eftir atvinnugreinum og 
svæðum, sem kom út í desember 2016. 
Skýrslan byggir á gögnum sem fengin 
voru frá Hagstofu Íslands og voru þau 

unnin úr staðgreiðsluskrá Ríkisskatt-
stjóra. Um var að ræða sérvinnslu 
fyrir Byggðastofnun. Atvinnutekjur 
eru skilgreindar sem staðgreiðslutekj-
ur einstaklinga, þ.e. laun og reiknað 
endurgjald. Þetta eru ekki heildartekjur 
einstaklinga þar sem upplýsingarnar 
innihalda ekki greiðslur eins og bætur 
almannatrygginga, greiðslur úr lífeyris-
sjóðum og aðra liði sem ekki teljast vera 
atvinnutekjur. Gögnin innihalda ekki 
heldur hagnað af rekstri einyrkja sem 
eru með rekstur á eigin kennitölu. Tekj-
ur einstaklinga fylgja lögheimili þeirra 
og eru því atvinnutekjur íbúa ákveðins 
sveitarfélags eða svæðis. Allar tölur í 
skýrslunni hafa verið færðar til verðlags 
ársins 2015 og eru því að því leyti samb-
ærilegar á milli ára. 

nánast engin aukning  
Megin niðurstaða Byggðastofnunar er 
að nánast engin hækkun hafi orðið á 
atvinnutekjum, eins og þær eru skil-
greindar, frá 2008 til 2015. Í skýrslunni 
stendur:

Atvinnutekjur á landinu í heild juk-
ust um 1,2% á milli áranna 2008 og 
2015, úr 968 milljörðum  kr. í 979,6 
milljarða kr. Á saman tíma fjölgaði 
íbúum á landinu um rúmlega 5,4%.  
Atvinnutekjur á hvern íbúa eru því enn 
nokkuð lægri en þær voru árið 2008, 
fyrir hrun.

Annað sem vekur sérstaka athygli 
er að raunhækkun atvinnuteknanna 
varð aðeins 0,3% á höfuðborgarsvæð-
inu. Á landsbyggðinni varð hækkunin 
hins vegar tíu sinnum meiri eða 3%.  Af 

þessum tölum má draga þá ályktun að í 
lok árs 2015 hafi atvinnutekjur pr mann 
enn verið heldur lægri en var fyrir hrun 
en hafi batnað meira á landsbyggðinni 
en á höfuðborgarsvæðinu.

Önnur athyglisverð niðurstaða er 
að þróunin í öllu Norðvesturkjördæmi 
hefur verið undir landsmeðaltali og 
einna síst á landinu öllu að Austurlandi 
frátöldu. Á Vesturlandi hækkuðu at-
vinnutekjur óverulega eða um 0,2%. Á 
Vestfjörðum voru atvinnutekjur 2,2% 
lægri og á Norðurlandi vestra varð 
einnig lækkun, um 1,4%.  Þessar tölur 
þarf hins vegar að skoða með hliðsjón 
af fjölda starfa. Á Vesturlandi fjölgaði 
íbúum um 1,3% en á báðum hinum 
svæðunum varð íbúafækkun, 4,9% á 
Vestfjörðum og 4,7% á Norðurlandi 
vestra. 

Birtar eru í skýrslunni upplýsingar 
um meðalatvinnutekjur eftir lands-
svæðum. Meðalatvinnutekjur eru fund-
ar út þannig að deilt er í atvinnutekjur 
með fjölda íbúa á aldrinum 18-67 ára. 
Meðalatvinnutekjurnar voru árið 2008 
hæstar á Höfuðborgarsvæðinu 5,0 
milljónir króna en voru 2015 hæstar á 
Austurlandi 5,1 milljón króna. Á Vest-
fjörðum eru meðalatvinnutekjurnar 
aðeins lægri 2015 en 2008, 4,4 milljónir 
króna í stað 4,5 milljónir króna.  

20 milljarðar í atvinnutekjur
Á Vestfjörðum voru árið 2015 atvinnu-
tekjur 20 milljarðar króna og voru 440 
milljónum króna lægri en árið 2008. 
Í Ísafjarðarbæ voru meðalatvinnu-
tekjur þær sömu og landsmeðaltalið 
en á Vestfjörðum utan Ísafjarðarbæj-
ar voru meðalatvinnutekjurnar 94% 
af landsmeðaltalinu 2015. Munurinn 
á meðalatvinnutekjunum er um 300 
þúsund krónur á milli svæðanna á 
Vestfjörðum. Um þriðjungur atvinnu-
tekna á Vestfjörðum er í sjávarútvegi, 
bæði veiðum og vinnslu. Það er nærri 
fjórfalt meira vægi en er á landsvísu. 

Á hinn bóginn er vægi framleiðslu án 
fiskvinnslu, verslunar og heilbrigðis- og 
félagsþjónustu mun lægra á Vestfjörð-
um en landsmeðaltal eða samtals 20% 
atvinnutekna í stað 30%. 

Liðlega helmingur allra atvinnu-
tekna á Vestfjörðum var í Ísafjarðarbæ 
10,8 milljarðar króna. Þar varð 960 
milljóna króna samdráttur frá 2008. 
Í skýrslunni segir að langmestur hafi 
samdrátturinn orðið árið 2009 og í op-
inberri stjórnsýslu og almannatrygging-
um og þarfnist nánari útskýringar. Talið 
er hugsanlegt að breyting hafi orðið í 
skráningu og að atvinnutekjur hafi ver-
ið færðar frá þessum flokki yfir í aðra 
flokka. Sé það rétt myndi engu að síður 
heildarsamdrátturinn í sveitarfélaginu 
verða óbreyttur. 

aukning í fiskvinnslu og 
fiskeldi
Nokkrar breytingar urðu á atvinnu-
tekjum í einstökum atvinnugreinum á 
Vestfjörðum. Tekjurnar margfölduðust 
í fiskeldi og hækkuðu atvinnutekjur 
2015 um 427 milljónir króna frá 2008. 
Þá varð veruleg aukning í fiskvinnslu 
eða um 593 milljónir króna. Atvinnu-
tekjur jukust einnig í rekstri gististaða 
og veitingaþjónustu um 104 milljónir 
króna, veitustarfsemi um 153 milljónir, 
leigustarfsemi um 153 milljónir króna 
og fræðslustarfsemi um 167 milljón-
ir króna.  Samdráttur var verulegur í 
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 
eða um 706 milljónir króna, fiskveið-
um um 241 milljón króna, verslun og 
viðgerðir ökutækja um 205 milljón-
ir króna, fjármála- og vátryggingar-
starfsemi um 334 milljónir króna og 
loks opinber stjórnsýsla og almanna-
tryggingar um 781 milljón króna, eins 
og fyrr var vikið að.

Í lokin eru breytingar á Vestfjörðum 
dregnar saman með þeim orðum að 
atvinnutekjur hafi dregist saman í Ísa-
fjarðarbæ en aukist utan hans.

8% samdráttur í Ísafjarðarbæ

atvinnutekjur:
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 1 fasa og sparsöm. Tilbúin á vegginn.

isvelar.is

400 kg
á sólarhring
tæp 2 kör

Tilboð

Iðnaðarviftur

 

Blikktengi

Þakblásarar Kælar - frystar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  ∑  www.ishusid.is

ísvélar
Fjárfesting sem borgar sig!

Hljóðlátar viftur
Fyrir heimili og hótel

Varmaendurnýting

Loftræsting með 
varmaendurnýtingu

Í SKÍÐAFERÐINA

Oakley bretta- 
og skíðagleraugu. 

Oakley bretta- 
og skíðahjálmar,

margir litir,
frá kr. 25.900. 
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ríkisstjórn Framsóknarflokks-
ins,sem var að fara frá,  ætlaði 
að koma á svokölluðu starfs-

getumati  fyrir öryrkja og hún ætlaði 
að hækka eftirlaunaaldurinn.Það átti 
að hækka aldurinn úr 67 árum í 70 ár 
í áföngum.Starfsgetumat felst í því að 
falla frá læknisfræðilegu örorkumati 
og byggja í staðinn örorkumatið á því 
hvað hver öryrki geti unnið mikið.Rík-
isstjórn Framsóknar hvarf frá hvoru 
tveggja.Öryrkjabandalag Íslands mót-
mælti starfsgetumatinu  harðlega, 
einkum vegna þess að það hefði ekki 
verið kynnt nóg og bandalagið  benti 
á , að ef taka ætti upp starfsgetumat 
þyrfti það langan undirbúningstíma; 
m.a. þyrfti að tryggja, að öryrkjar, sem 
treystu sér til þess að vinna hlutastörf, 
fengju slík störf svo og full störf, ef ör-
yrkjar treystu sér í þau.Eldri borgarar 
gerðu einnig verulegar athugasemdir 
við tillöguna um að hækka eftirlauna-
aldurinn í 70 ár. Ríkisstjórnin ákvað 
að falla frá báðum þessum umdeildu 
atriðum.

Ætlar nýja stjórnin  
að endurtaka klúðrið?
En þrátt fyrir örlög þessara tveggja 

atriða er nýja stjórnin farin af stað 
með þau bæði aftur sbr nýja stjórn-
arsáttmálann.Það er alveg augljóst, 
að ríkisstjórnin ætlar að reyna að 
spara ríkisútgjöld með því að hækka 
eftirlaunaaldurinn í 70  ár. Það á að 
láta eftirlaunafólkið sjálft greiða auk-
in útgjöld almannatrygginga! Nýja 
stjórnin gerir sér einnig vonir um að 
fækka öryrkjum með því að taka upp 
starfsgetumat. Öll vinna fyrrverandi 
ríkisstjórnar að málefnum öryrkja í 
almannatryggingafrumvarpinu  var 
eitt  allsherjarklúöur. 

Hlaðið undir þá, 
sem hafa meira en nóg!
Nú segist nýja stjórnin ætla að hækka 
frítekjumark vegna atvinnutekna og 

vinna að sveigjanlegum starfslokum.
Fyrst skera Sjálfstæðismenn frítekju-
mark vegna atvinnutekna niður við 
trog en segjast svo skömmu síðar ætla 
að hækka það!  En ekkert á að hækka 
lífeyri þeirra, sem einungis hafa lífeyri 
frá almannatryggingum enda þótt 
ekki sé unnt að lifa af þeim lífeyri.
Það er furðulegt. Það er eins og öllum 
stjórnmálamönnum sé það keppikefli 
að halda öldruðum og öryrkjum, sem 
ekki hafa lífeyrissjóð, við hungur-
mörk. En á sama tíma taka stjórn-
málamennirnir sér ríflegar kauphækk-
anir sjálfir; um 44 % hækkuðu laun 
þingmanna 13.oktober 2016 , áður 
en þeir mættu í vinnuna.Laun þing-
manna hækkuðu þá í 1100 þúsund kr 
á mánuði fyrir skatt en laun ráðherra 
hækkuðu í 2 milljónir kr á mánuði fyr-
ir skatt.Lífeyrir aldraðra og öryrkja er 
hins vegar áfram rúmlega 200 þúsund 
á mánuði eftir skatt; hækkaði aðeins 
um 5-9%..Þetta er réttlætið á Íslandi í 
dag: Níðst er á þeim,sem verst standa 
en hlaðið meiria og meira undir hina, 
sem hafa nóg.

Björgvin Guðmundsson
Fyrrv borgarfulltrúi

nÍðSt á Þeim, 
Sem verSt 
Standa„Það á að láta 

eftirlauna-
fólkið sjálft greiða 
aukin útgjöld  
almannatrygginga!

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888
www.pog.is
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Líf og fjör
Þorrablótið í Bolungavík fór fram að venju fyrsta laugardag í Þorra.  
Aðsókn var góð sem endranær og salurinn í Félagsheimilinu var þéttsetinn. 
Myndirnar tók Bjarni Benediktsson.

Vertu viðbúinn vetrinum
LÉTTAR – STERKAR – TRAUSTAR

SNJÓKEÐJUR

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna 
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ÁRÍÐANDI TILKYNNING
TIL FARSÍMAEIGANDA
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537 7000
hringdu.is

ÞÚ GETUR BÆTT VIÐ NETI Í PAKKANN EFTIR ÞÖRFUM

Allt þetta fyrir aðeins á mánuði

Ótakmörkuð símtöl og skilaboð á Íslandi
Ótakmörkuð símtöl til Evrópu, USA og Kanada
Notaðu símann þinn í Skandinavíu eins og á Íslandi 
- án auka kostnaðar

ÍSLAND    EVRÓPA    KANADA    USA

ROAM LIKE HOME
Í SKANDINAVÍU

+ 1GB
Grunngjald 990 kr.

1 GB netið í símann 990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

1.980 kr.Samtals

+ 5GB
Grunngjald 990 kr.

5 GB netið í símann 1.990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

2.980 kr.Samtals

+ 15GB
Grunngjald 990 kr.

15 GB netið í símann 2.990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

3.980 kr.Samtals


