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Almennu útreiðslurnar vaksa mest
Almennar tænastur
og fyrisiting eiga
størsta partin av
vøkstrinum í
lønargjaldingunum
fyrsta mánaðin í ár
HAGTØL
Heri á Rógvi

Almenna fyrisiting kostaði seks prosent meira fyrsta mánaðin í ár í mun til sama tíðarskeið í fjør. Almennu tænastur eru samlað voksnar við sjey prosentum í
januar.

uni vinnum sum byggivinnan, handil, fluttningur o.a.
Hesar lønarútgjaldingarnar
vóru í januar 2003 485

Úr databasuni hjá Toll og
Skatt ber til at síggja,
hvussu nógvar fyritøkur
eru stovnaðar í einum ári.
Eisini ber til at síggja,
hvussu nógvar fyritøkur
hava læst hurðarnar.
Á hvørjum ári frá 1997
til 2001 er talið av nýggjum
fyritøkum vaksið, vísur
talvan niðanfyri. Gongdin
hevur sostatt fylgt búskaparligu gongdini. Men í
2002 vendur gongdin. Tá
eru 22 færri fyritøkur settar
Ár
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Nýggj V-tøl
174
212
226
338
458
436

á stovn samanborið við
2001. Men hóast færri fyritøkur eru settar á stovn í
2002 so er tilgondin vaksin
tí talið av fyritøkum, ið
hava stongd, eru lutvíst
færri í 2002.
Í Danmark vóru 56.303
nýggj V-tøl skrásett í 2000
meðan talið bara var
52.000 í 2002. Sambært
eini kanning hjá ES hevur
Danmark næst ringasta
umhvørvið fyri íverksetarar. Orsøkin er í høvuðsheitum skattaskipanin.
Verður Føroyar samanborið við Danmark, so
liggja Føroyar á nøkunlunda sama støði tá tað
kemur til at stovnað fyritøkur. Í 2002 vóru umleið 1
fyritøka pr 100 íbúgva
stovnað í Danmark. Talið er
tað sama í Føroyum.

Strikað V-tøl
193
165
136
127
104
51

áttu 438 í lønargjaldinum
fyrsta mánaðin í árinum.
Hetta er einminking áljóðandi átta prosent.

Vinnugreinin við størsta
vøkstrinum er vinnuligar
tænastur við sekstan prosentum.

Netto tilgongd
-19
47
90
211
354
385

Kelda: Toll og Skatt. Bara V-tøl, har virkið er MVG-skyldugt, eru tikin við í
uppgerðina

Kríggið í Irak merkir
eisini, at føroysku
húsarhaldini gjalda
minni fyri hitan
PRÌSGONGD
Heri á Rógvi
Kostnaðurin fyri teir 159
litrarnar av olju, sum
rúmast í einari oljutunnu, er
minkaður nógv, síðani
kríggið í Irak brast á.
Um miðjan mars var
prísurin á einari tunnu um
amerikanskar dollarar á leið
35 dollarar, og hetta gav ein
litur prís í Føroyum
áljóðandi 4, 36 krónur fyri
vanliga gasolju, íroknað
Mvg og avgjald. Tað er
hendan oljan, flest øll húsarhald nýta til at hita húsini.
Prísurin í skrivandi stund
er 3,90 kr. Hetta svarar til
eina lækking upp á 10,5%.
Tølini hava vit fingið
upplýst frá Føroya Shell.
Hákun Djurhuus, stjóri
fyri Føroya Shell, sigur, at
ráoljuoprísurin í løtuni er
24 dollarar fyri tunnuna, og
hetta merkir eina munandi
lækking seinasta mánaðin.
Dollararin er heldur ikki
styrknaður stórvegis nógv,

og hetta gevur tískil ein
lægri prís til føroyingar til
at hita húsini.
Verandi prísstøðið er
rímiliga stabilt, sigur
Hákun Djurhuus, men
eingin vissa er fyri, at
prísurin fer at halda verandi
støði.
– Opec hevur sum ynski,
at prísirnir halda seg millum 22 og 28 dollarar fyri
tunnuna, sigur Hákun
Djurhuus.

Hóast tær enn eru líka
tungar, er tað vorðið bíligari
at fáa hendur á tunnum við
olju.
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HAGTØL
Vinnuhúsið

arútgjaldingarnar vuksu við
sjey prosentum til 480 í
januar í ár.
Framleiðsluvinnurnar

Oljuprísurin bara minkar

436 nýggjar
fyritøkur
Í 2002 vóru 436 nýggjar
fyritøkur stovnaðar í
Føroyum - 51 fyritøkur stongdu

milliónir og vuksu við seks
prosentum.
Næsti høvuðsbólkurin er
almennar tænastur o.t. løn-
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Lønargjaldingar til almenna fyrisiting í januar
vóru hægri enn tær til í
sambandi við fiskispap.
208 milliónir vórðu goldnar til vinnugreinina fiskiskap í januar 2003, og hetta
eru fimmogtjúgu ella 12%
minni enn fyri januar mánað í 2002. Størsta talið býtt
í vinnugreinir fellir í almenna fyrisiting v.m., har
vórðu goldnar 214 milliónir í januar – móti 202 milliónum í januar 2002.
Stovnar sum Fróðskaparsetur Føroya, ymsu miðnámsskúlarnir og aðrir
koma eisini undir almenna
fyrisiting.
Hetta vísa nýggjastu tølini
frá Hagstovu Føroya um lønargjaldingar millum annað.
Tilsamans eru 24 milliónir fleiri goldnar í løn
fyrsta mánað í 2003 í mun
til tann fyrsta mánaðin í
2002.
Býtt verður upp í høvuðsbólkum, og har sæst, at
størsti parturin av lønargjaldingunum eru í tænast-

