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Fréttatilkynning	  frá	  Samtökum	  fiskframleiðenda	  og	  útflytjenda	  vegna	  þeirrar	  stöðu	  sem	  
upp	  er	  komin	  vegna	  viðskiptabanns	  Rússa	  gegn	  Íslandi	  

Svo	  virðist	  sem	  þátttaka	  Íslands	  í	  þvingunaraðgerðum	  ESB	  og	  Bandaríkjanna	  gegn	  Rússlandi	  
vegna	  aðgerða	  Rússlands	  gagnvart	  Úkraínu	  og	  innlimunar	  Krímskaga	  í	  Rússland	  muni	  valda	  
íslenskum	  fiskútflytjendum	  tjóni.	  Ekki	  verður	  séð	  að	  stjórnvöld	  hafi	  lagt	  mat	  á	  mögulegar	  
afleiðingar	  áður	  en	  ákvörðun	  var	  tekin	  um	  þátttöku	  íslands.	  Utanríkisráðuneytið	  hefur	  
bersýnilega	  greint	  stöðu	  mála	  kolvitlaust.	  

Það	  er	  athyglisvert	  að	  utanríkisráðherra	  og	  aðrir	  ráðamenn	  skuli	  jafn	  skjótt	  og	  Rússar	  
tilkynntu	  um	  innflutningsbann	  á	  íslenskar	  sjávarafurðir	  hafa	  rokið	  til	  og	  boðað	  bætur	  og	  
ríkisstyrki	  til	  stórútgerðarinnar	  vegna	  þess	  tjóns	  sem	  hún	  getur	  orðið	  fyrir	  vegna	  lokunar	  
Rússlandsmarkaðar.	  	  

Stórútgerðin	  hefur	  mörg	  undanfarin	  ár	  skilað	  gríðarlegum	  hagnaði	  af	  uppsjávarveiðum	  m.a.	  
vegna	  mjög	  hagstæðrar	  gjaldtöku	  af	  hálfu	  stjórnvalda	  fyrir	  aðgang	  að	  auðlindinni	  í	  hafinu.	  Á	  
sama	  tíma	  hefur	  hún	  notað	  lögverndað	  samkeppnisforskot	  sitt	  á	  önnur	  fyrirtæki	  í	  greininni	  til	  
að	  drepa	  markvisst	  niður	  heilbrigða	  samkeppni	  í	  íslenskum	  sjávarútvegi.	  Stuðningur	  
stjórnvalda	  við	  stórútgerðina	  hefur	  verið	  óbilandi.	  

Nýjasta	  dæmi	  þess	  er	  tilraun	  sjávarútvegsráðherra	  til	  að	  kvótasetja	  makríl	  og	  setja	  
smábátaútgerð	  undir	  kvótakerfi	  síðastliðið	  vor.	  Hvaða	  almennu	  hagsmuni	  var	  
sjávarútvegsráðherra	  að	  vernda	  með	  tilraun	  sinni	  til	  kvótasetningar	  á	  smábátasjómenn?	  
Enga	  aðlögun	  átti	  að	  gefa	  við	  kvótasetningu	  makríls	  heldur	  einungis	  að	  horfa	  tvö	  ár	  aftur	  í	  
tímann	  við	  ákvörðun	  úthlutunar.	  

SFÚ	  bendir	  á	  að	  stórútgerðin	  hefur	  selt	  makríl	  í	  miklu	  magni	  á	  lágu	  verði	  inn	  á	  
Rússlandsmarkað	  og	  víðar.	  Markaðsstarf	  hefur	  verið	  í	  mýflugumynd	  og	  vart	  merkjanlegt	  
nema	  þá	  helst	  hjá	  litlum	  sjálfstæðum	  fyrirtækjum,	  sem	  hafa	  unnið	  makríl	  sem	  lúxusvöru	  á	  
erlenda	  markaði	  á	  10-‐20	  földu	  verði	  samanborið	  við	  það	  sem	  skóflað	  er	  út	  á	  vegum	  
stórútgerðarinnar.	  Sá	  makríll	  sem	  unninn	  er	  í	  hágæðavöru	  er	  veiddur	  af	  smábátum	  og	  
gjarnan	  seldur	  í	  gegnum	  fiskmarkaði.	  

Það	  skýtur	  skökku	  við	  að	  stjórnvöld,	  sem	  í	  þrjú	  ár	  hafa	  skellt	  skollaeyrum	  við	  beinum	  
tilmælum	  Samkeppniseftirlitsins	  um	  brýnar	  úrbætur	  á	  samkeppnisumhverfi	  í	  sjávarútvegi,	  
þar	  sem	  markaðsmismunun	  hyglar	  stórútgerðinni	  á	  kostnað	  annarra,	  skuli	  að	  fyrra	  bragði	  
bjóða	  bætur	  og	  ríkisstyrki	  til	  sterkustu	  fyrirtækja	  landsins,	  sem	  hafa	  hagnast	  um	  
stjarnfræðilegar	  fjárhæðir	  á	  uppsjávarveiðum,	  og	  þá	  ekki	  síst	  makrílveiðum.	  Stjórnvöld	  
standa	  um	  leið	  vörð	  um	  kerfisbundna	  samkeppnismismunun	  í	  sjávarútvegi,	  sem	  kemur	  í	  veg	  
fyrir	  að	  þjóðin	  nái	  að	  hámarka	  afrakstur	  sinn	  af	  sameiginlegri	  auðlind.	  


