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aðstoð.     
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Útdráttur 

Sjávarafurðir voru öldum saman önnur af tveimur stoðum íslensks útflutnings, ásamt 

landbúnaðarafurðum. Á 20. öld var sjávarútvegurinn óumdeilanlega mikilvægasta 

undirstaða vaxandi velmegunar og er enn mikilvægasta útflutningsgrein landsins. Í 

alþjóðavæðingu nútímans líta margir á heiminn sem eitt markaðssvæði og því er 

mikilvægt að skoða af hverju náðst hefur betri eða lakari árangur á ákveðnum 

markaðssvæðum. Einn af mörkuðunum fyrir íslenskt sjávarfang er Kanada en þangað 

flytja íslensk sjávarútvegsfyrirtæki einungis um 0,5% af heildarútflutningi landsins á 

sjávarafurðum. Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir mögulegum ástæðum fyrir þessari 

stöðu og kannað hvort þarna séu tækifæri til aukins útflutnings fyrir íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki.   

Til að greina þessa stöðu og möguleg sóknarfæri er fyrst rýnt í fræðikenningar um 

alþjóðavæðingu fyrirtækja og þá sérstaklega kenningar um alþjóðavæðingu og helstu 

inngönguleiðir fyrirtækja á erlendan markað.  Því næst er gerð greining á þeim kröftum 

sem hafa áhrif á Kanada sem markað fyrir íslenskar sjávarafurði.  Í greiningu á fjær-

umhverfi (macro) er stuðst við PESTEL greiningu og við skoðun á nær-umhverfinu 

(micro) er gerð Task umhverfisgreining.   

Niðurstöður benda til þess að tækifæri íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja til aukins 

útflutnings til Kanada séu fyrir hendi. Fríverslunarsamingur EFTA og Kanada, auknar 

samgöngur milli landanna, stöðugt fiskverði, jákvæð ímynd íslenskra sjávarafurða í 

Kanada og öflugar grunnstoðir innanlands eru allt þættir sem gera Kanada að mjög 

áhugaverðum markaði fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki.   

Ritgerðin er trúnaðarmál 1. febrúar 2015. 
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Abstract 

Seafood has for centuries been one of the mainstays of Iceland’s export products. 

Export of seafood products was the driving force behind Iceland’s economic 

development in the 20th Century and today it still is the backbone of Iceland’s export 

revenue.  In today’s global environment it is very important to understand why certain 

markets have done well while others have not.  Canada is a market that represents 

around 0,5% of the total export of Icelandic seafood products.   

To study this situation and potential growth we begin by discussing the practical 

theories regarding internationalisation and entry modes that companies use.  To 

analyse the external macro environment for the Canadian market we use the PESTEL 

model. For the micro environment we rely on the Task environment model. 

The main findings of this study are that there are indeed opportunities for Icelandic 

seafood producers in Canada. The Free Trade agreement between EFTA and Canada, 

improved communications between Iceland and Canada, stable fish prices, the positive 

reputation Icelandic seafood enjoys in Canada and sound infrastructure makes Canada a 

very interesting country for Icelandic seafood producers.   
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1  Inngangur  

Sjávarafurðir hafa um aldir verið meðal mikilvægustu útflutningsvara Íslendinga og á 20. 

öldinni varð sjávarútvegurinn sú atvinnugrein sem lagði undirstöðuna að bættum hag 

landsins og efnahagslegum framförum. Greinin sjálf, ekki síst markaðsstarf hennar, 

hefur tekið stöðugum breytingum. Evrópa er mikilvægasti markaður Íslands fyrir 

sjávarafurðir og útflutningur til Asíu hefur heldur vaxið. Athyglisvert er að hlutdeild 

Norður-Ameríku er lægri nú en um síðustu aldamót. Þetta sterka markaðssvæði, tengt 

Íslandi með reglubundnu áætlunarflugi og siglingum, hlýtur að vera áhugaverður kostur 

fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. Í þessari ritgerð verður sjónum beint sérstaklega að 

Kanada enda hafa verið að skapast ný tækifæri þar með tilkomu fríverslunarsamnings 

EFTA og Kanada og bættum samgöngum eftir að Icelandair hóf reglulegt flug til 

kanadískra áfangastaða.   

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hver þessi tækifæri séu.  Í upphafi er 

farið yfir helstu kenningar og líkön um alþjóðavæðingu og inngönguleiðir fyrirtækja á 

markaði. Þá er fjær-umhverfi Kanadamarkaðar (macro) kannað með PESTEL greiningu. Í 

því samhengi er m.a. leitað svara við því hvaða möguleg tækifæri sköpuðust við 

undirskrift fríverslunarsamnings EFTA og Kanada árið 2009.  Viðskiptaumhverfið eða 

nær-umhverfi Kanadamarkaðar (micro) er skoðað með svokallaðri „Task“ 

umhverfisgreiningu. Stoðkerfið og sá stuðningur sem íslenskum fyrirtækjum býðst við 

útflutning til Kanada er rætt og í lok ritgerðar eru niðurstöður greininganna teknar 

saman og fundið út hvaða tækifæri séu fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki á 

Kanadamarkaði. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

Hvaða tækifæri hafa skapast fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki á Kanadamarkaði á 

síðustu árum.      
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2 Aðferðarfræði  

Byggt er á tveimur aðferðum við að greina aðstæður og sóknarfæri fyrir íslenska 

framleiðendur sjávarafurða á Kanadamarkaði. Á fjær-umhverfið (Macro Environment) er 

beitt PESTEL greiningu en Task umhverfisgreiningu á nær-umhverfið (Micro 

Environment).  

2.1 PESTEL greining 

PESTEL greiningin er, eins og fram hefur komið, rannsókn á fjær-umhverfi fyrirtækja.  

Litið er til lykilþátta sem ráða þróun í iðnaði, atvinnugrein eða á markaði.  PESTEL er 

skammstöfun á enskum heitum þessara áhrifaþátta á umhverfi fyrirtækja en þeir eru 

pólitískir, efnahagslegir, félagslegir, tæknilegir, umhverfislegir og lagalegir.  Fyrirtæki 

geta sjaldnast haft áhrif á þessa þætti sem þó skipta miklu máli varðandi stefnumótun 

þeirra og starfsemi.    

Þessir umhverfisþættir geta haft mismunandi áhrif á fyrirtæki eftir því í hvaða 

atvinnugrein þau starfa eða á hvaða markaði.  Greining á þeim er mikilvæg því hún getur 

hjálpað stjórnendum að þróa sína stefnumótun fyrir fyrirtækið.  Síðar í ritgerðinni er 

farið yfir sérstaklega yfir hvern þátt fyrir sig og hann rannsakaður út frá Kanadamarkaði. 

(Johnson, Scholes, Whittington, 2006).  

2.2 Task umhverfisgreining 

„Task“ umhverfið eru þær þættir í nær-umhverfi fyrirtækisins sem hafa beinust áhrif á 

það. Þetta eru markaðurinn, viðskiptavinurinn, samkeppnisaðilar og dreifileiðir.  Undir 

hvern þátt falla mikilvæg atriði sem fyrirtæki þarf að greina þegar farið er á markað 

(Cotler, 2003).  Síðar í ritgerðinni er hver þáttur fyrir sig greindur út frá íslenskum 

sjávarútvegsfyrirtækjum á kanadíska markaðnum.  
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3 Kenningar um alþjóðavæðingu 

Ákvörðun um það hvort og þá hvernig fyrirtæki eigi að sækja inn á ný markaðssvæði er 

ekki aðeins mjög mikilvæg heldur einnig krefjandi og vandasöm (Klein,Frazier og Roth, 

1990).  Fjöldi ólíkra leiða eru í boði þegar ákvörðun hefur verið tekin um að hefja 

útflutning.  Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki þurfa að beita sömu aðferðafræði og önnur 

fyrirtæki í alþjóðavæðingu sinni. 

Í markaðssetningunni verða öll fyrirtæki að leggja áhersluna á söluráðana fjóra, þ.e. 

vöruna, verðið, vegsaukann eða kynningarstarfsemina og vettvanginn eða 

dreifileiðirnar. Bent hefur verið á að stjórnendur fyrirtæki hafa gjarnan minnsta 

fræðilega þekkingu á fjórða þættinum, það er dreifileiðunum og þar sé því mesta 

áskorunin fyrir alþjóðavæðingu fyrirtækja (John og Reve, 2010). Við markaðssetningu á 

þjónustu er gjarnan bætt við þremur söluráðum í viðbót, þ.e. starfsfólk (people), 

umgörð og útlit (physical aspects) og ferla (process) (Hollensen, 2011).  Afar brýnt er að 

reynsla og þekking á þessum sviðum sé byggð upp með markvissum hætti innan 

fyrirtækja og því hafa verið settar fram kenningar um hvernig alþjóðavæðingu skuli 

háttað og líkön til að máta sig við. 

Í sögulegu samhengi hafa sjávarafurðir verið mikilvægasta útflutningsvara 

Íslendinga ásamt landbúnaðarvörum og eru til upplýsingar í Hagskinnu um útflutning 

þess frá árinu 1624 (Jónsson og Magnússon, 1997).  Fiskveiðar hafa verið stundaðar frá 

landnámi en á 14 – 15 öld urðu miklar breytingar á efnahag og atvinnulífi en það tímabil 

hefur verið nefnt fiskveiðiöldin.  Þá fór íslenskur sjávarútvegur að hafa áhrif á efnahag 

landsins sem meðal annars leiddi til fólksflutninga að sjávarsíðunni.  Helstu 

útflutningsvörurnar voru harðfiskur, skreið og lýsi en á 18. öld tók saltfiskurinn við (Jón 

Þ. Þór, 2002). Með vél- og tæknivæðingu atvinnugreinarinnar á 20 öldinni varð mikil 

breyting á útflutningi íslenskra fyrirtækja. Aflinn jókst mikið en meira þurfti að hafa fyrir 

því að selja afurðirnar.  Því var mikilvægt að finna aðferðir til að auka samkeppnishæfni 

íslenskra sjávarafurða á erlendum mörkuðum (Jón Þ. Þór, 2003).  

Ein af þeim leiðum sem íslenskir framleiðendur sjávarafurða fóru til að auka 

samkeppnishæfni sína á erlendum mörkuðum var að stofna með sér formleg 
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sölusamtök. Árið 1942 var Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna stofnuð og var tilgangurinn, 

eins og segir í lögum félagsins, „að selja sjávarafurðir, sem ætlaðar eru til sölu á 

erlendum markaði og framleiddar eru í hraðfrystihúsum félagsmanna, annast innkaup 

nauðsynja til reksturs hraðfrystihúsanna, leita eftir nýjum mörkuðum fyrir afurðir 

húsanna og gera tilraunir með nýja framleiðslu og framleiðsluaðferðir í 

hraðfrystihúsunum“ (Icelandic, 2013).  Með þessum aðferðum náðu íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki að byggja um sterkt vörumerki og þau gátu afhent gæða 

sjávarafurðir í miklu magni á réttum tíma.  Í dag er landslagið breytt og flest fyrirtækin 

sækja með afurðir á markaði á eigin forsendum.  

Við mat á vænlegum aðferðum við sókn á alþjóðlega markaði er gjarnan stuðst við 

kenningar og líkön á sviði alþjóðavæðingar. Í þessum kafla er litið nánar á fjórar helstu 

kenningarnar á því sviði, þ.e. Uppsala líkanið, viðskiptakostnaðargreininguna, 

tengslakenninguna og kenninguna um hnattræn fyrirtæki.  

3.1  Uppsala líkanið 

Ein elsta kenning um alþjóðavæðingu fyrirtækja er nefnd Uppsala líkanið eftir aðsetri 

höfunda hennar sem voru prófessorar við háskólann í Uppsölum í Svíþjóð.  Uppsala 

líkanið er byggt á rannsókn á sænskum fyrirtækjum sem sýndi að þróun þeirra á 

alþjóðavettvangi fólst ekki í stórum fjárfestingum á viðkomandi markaði heldur í smærri 

skrefum. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu auk þess til að flest fyrirtæki kanni markað 

fyrst og hefji svo sölu með aðstoð söluaðila.  Seinna sjá fyrirtæki þörf á að stofna 

söluumboð og enda á að hefja framleiðslu í viðkomandi landi (Johanson og Vahlne, 

1977). 

Algengt er að fyrirtæki hefji sína alþjóðavæðingu í smáum en stigvaxandi skrefum. 

Fyrirtæki eru talin velja markaði með lítilli sálfræðilegri fjarlægð (psychic distance), sem 

oftast eru nærmarkaðir viðkomandi fyrirtækis. Síðan er byggt á þeirri reynslu og þá 

getur fyrirtæki þróað sig yfir á fjær markaði (Whitelock, 2002). Sálfræðileg fjarlægð vísar 

til þess hve mikill munur er á þáttum eins og menningu, tungumáli, menntun, 

stjórnmálaumhverfi og þróun iðnaðar í viðkomandi landi og á hinum erlenda markaði. 

Því meiri munur sem er á milli landa því fjærlægari er markaðurinn sálfræðilega 

(Johanson og Vahlne, 1977). Grunnhugmynd kenningarinnar að baki Uppsala líkansins er 

að skortur á þekkingu á viðkomandi markaði sé það sem helst komi í veg fyrir að 
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fyrirtæki fari í alþjóðastarfsemi en þá þekkingu er samt sem áður einungis hægt að 

byggja upp með reynslu á mörkuðum (Garvey og Brennan, 2006). Uppsala líkanið byggir 

á því að alþjóðavæðing sé röð stigvaxandi ákvarðana, sem teknar eru útfrá 

markaðsskuldbindingu (Market Commitment) og vegna þekkingar á markaði (Market 

Knowledge). Markaðsskuldbinding og markaðsþekking eru þeir þættir sem hafa hvað 

mest áhrif á það hvernig starfsemi fyrirtækis er háttað á viðkomandi markaði. 

Markaðsþekking byggir á því að greina möguleg vandamál og tækifæri og slíkt er 

einungis hægt að fá með þátttöku á viðkomandi markaði. Með slíkri markaðsþekkingu er 

hægt að draga úr markaðsóvissu.  Sagt er að  þrír þættir hafi áhrif á þessi stigvaxandi 

skref fyrirtækja:  

1) Fyrirtæki getur tekið stærri skref þar sem það hefur meiri bjargir. 

2) Stöðugur og einsleitur markaður getur gert fyrirtækjum kleift að öðlast 

markaðsþekkingu án mikillar reynslu.  

3) Reynsla fyrirtækja af öðrum svipuðum markaði  (Johanson og Vahlne, 1990).  

Þó svo að Uppsala líkanið sé talið til mikilvægra kenninga um alþjóðavæðingu 

fyrirtækja hefur það verið gagnrýnt fyrir að fjalla einungis um upphafsferli 

alþjóðavæðingar en ekki næstu skref.  Auk þess að erfitt er að greina/mæla áhrif reynslu 

og þeirra sálfræðilegu fjarlægðar sem fyrirtæki upplifa milli landa (Andersson, 2004).   

Ein megin gagnrýni á Uppsala líkanið er að það byggi á því að ekki sé hægt að ná sér 

í reynslu eða þekkingu á viðkomandi markaði án þess að fara á hann.  Bent er á að slíka 

reynslu og þekkingu megi einnig fá með samvinnu við önnur fyrirtæki sem eru að vinna 

á viðkomandi markaði, klasasamstarfi og eða öðrum lögbundnum stofnunum.  Auk þess 

hefur verið bent á að samkvæmt Uppsala líkaninu sé fyrirtæki mjög bundið ákveðnum 

mannauði sem búi yfir þessum mikilvægu markaðsupplýsingum, og því hafi það mikil 

áhrif ef miklar breytingar verði þar á (Forsgren, 2002).  Líka hefur verið bent á að 

Uppsala líkanið henti ekki fyrir þjónustu fyrirtækjum, þar sem áherslunar séu ekki eins 

einsleiddar og þegar talað er um vörur (Carneiro, Rocha, Silva, 2008).   
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3.2 Greining viðskiptakostnaðar  

Á fullkomnum markaði er enginn viðskiptakostnaður fyrir fyrirtæki þar sem allar 

upplýsingar eru fyrir hendi, ákvörðunartaka er auðveld og rökrétt, auk þess að það er 

nóg af birgjum og viðskiptavinum og enginn viðskiptakostnaður milli aðila á markaði.  

Þetta á sjaldnast við um fyrirtæki á alþjóðamarkaði (Johanson og Mattsson, 1987).  Því 

varð til líkan um greiningu viðskiptakostnaðar (Transaction cost analysis model) sem 

byggt er á kenningu Coase´s (1937). Kenningin gengur út á að hægt sé að lækka kostnað 

með því að leggja áherslu á innri starfsemi fyrirtækis með öflugra eftirliti, stjórnun og 

framkvæmd.  Á meðan getur fyrirtæki treyst á að markaðurinn og sjálfstæðir aðilar (t.d. 

umboðs – og söluaðilar) skapi kostnaðarlegan ávinning (Hollensen, 2011).  Auk þess 

kemur fram í viðskiptakostnaðargreinunginni að ef kostnaður við að stofna fyrirtæki á 

erlendum markaði er of hár þá er líklegra að samið sé við umboðsaðila um að dreifa 

vörunni. Ef kostnaðurinn er hins vegar lítill þá er líklegra samið sé um sérleyfi eða byggt 

upp sameignarfyrirtæki (Brouthers, K.D., 2002).  

Upphafleg útfærsla Coase (1937) var að viðskiptakostnaður væri tvennskonar; 

beinn kostnaður (direct costs) vegna samskipta við viðkomandi aðila og 

tækifæriskostnaður (opportunity costs) sem inniheldur ákveðin stjórnunar- og 

óvissukostnað (Rindfleisch og Heide, 1997).   

Til er ítarlegri útfærsla á kenningu Coase, svokallaður „Williamson 

örgreiningarrammi“ (microanalytical framework), en samkvæmt honum eru 

tvennskonar forsendur fyrir persónulegri hegðun, svokölluð skynsemishöft (bounded 

rationality) og hentisemi (opportunism). Auk þess væru tvennskonar forsendur fyrir 

viðskiptakostnaði, þ.e. sérhæfni eigna (asset specificity) og óvissa (uncertainty) 

(Rindfleisch og Heide, 1997).  Viðskiptakostnaði vegna sambands kaupanda og seljanda 

má skipta niður í tvo meginþætti:  

Undirbúningskostnaður (Ex ante costs), skiptist í tvo undirþætti. 

 Leitarkostnaður (Search costs): Allur sá kostnaður sem felst í að safna saman 

upplýsingum um viðkomandi markað. 

 Samningskostnaður (Contracting costs): Samanlagður kostnaður við 

samningagerð.  
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Kostnaður þegar á markað (Ex post costs), skiptist í tvo undirþætti: 

 Eftirlitskostnaður (Monitoring costs): Kostnaður við að fylgjast með að 

staðið sé við alla samninga á milli kaupenda og seljenda.  

 Fullnustukostnaður (Enforcement costs): Að framfylgja því að staðið sé við 

alla samninga og samþykktir milli aðila.  

 

Fyrirtæki þurfa að leita allra leiða til að lækka þennan kostnað.  Sé 

viðskiptakostnaður á milli kaupanda og seljanda meiri en það kostar fyrirtækið að hefja 

sína eigin framleiðslu í viðkomandi landi þá á fyrirtækið að hefja framleiðslu sjálft 

(Hollensen, 2011). 

Ghoshal and Moran (1996) bentu á að í kenningu um viðskipakostnað hafi 

Williamson (1996) ofureinfaldað mannlegt eðli.  Ouchi´s (1980) benti á mikilvægi þess 

að byggja upp samband sem báðir aðilar hagnast á (win-win situation).  Slíkt samstarf 

gæti leitt til þess að viðkomandi umboðs- eða söluaðili yrði á endanum samstarfsfélagi 

(Hollensen, 2011).  Auk þess hefur verið bent á að framleiðslukostnaður er ekki tekin til 

hliðsjónar þegar verið er að skoða viðskiptakostnað t.d. rannsóknir/þróun, kostnaður við 

að framleiða vöru og markaðskostnaður. 

3.3 Tengslalíkanið  

Í alþjóðavæðingu fyrirtækja er tengslamyndum afar mikilvæg fyrir árangur þeirra.  Þó er 

mismunandi hversu mikilvæg hún er og fer það aðallega eftir stærð fyrirtækja.  Því er 

talið að Tengslalíkanið (The network model) eigi helst við um lítil og meðalstór fyrirtæki 

auk þeirra sem falla undir skilgreininguna „Born global“ fyrirtæki sem rætt er um í kafla 

3.4 hér á eftir.  Þetta eru fyrirtæki sem ekki hafa byggt upp sambönd milli landa og hafa 

litla þekkingu á markaði. Því er áhættan mikil og nauðsynlegt að byggja þekkingu og 

sambönd upp með tengslum við fyrirtæki á viðkomandi markaði.  Fyrir stærri fyrirtæki, 

sem hafa verið á erlendum markaði, er þessi þáttur ekki eins mikilvægur þar sem 

þekking, reynsla og fjármagn er til staðar þegar sótt er á nýjan markað (Matsen og 

Servais, 1997). 

Því má draga þá ályktun að tengslalíkanið byggi í meginatriðum á því að miðlun 

þekkingar og upplýsinga sé í gegnum mannleg tengsl (Zhou, Wu og Luo, 2007).  
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Hollensen (2011) segir að tengslalíkanið lýsi sambandi milli fyrirtækja á innlendum 

markaði sem nýtist sem einskonar brú yfir á aðra markaði. Það þýðir að þau sambönd 

sem fyrirtæki hefur nú þegar búið til geti aðstoðað við að komast á aðra markaði.   

Í alþjóðavæðingu fyrirtækja skiptir tvennt mestu máli:  

• Ytri alþjóðavæðing (outward internationalization): Leit og sala á erlendum 

markaði, þróun tengsla við fyrirtæki á viðkomandi markaði.  

• Innri alþjóðavæðing (inward internationalization) sem eflir stjórnunarhæfileika, 

ný tækni og bein fjárfesting frá erlendum markaði. 

Rannsóknir sýna að tengslamyndum er nauðsynleg til að fyrirtæki geti greint ný 

tækifæri hvort sem um er að ræða ytri eða innri þætti í alþjóðavæðingu (Zhou o.fl., 

2007).   

Fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki geta atriði innan virðiskeðjunnar á borð við 

rannsóknir, þróun, framleiðslu og markaðs- og dreifileiðir skipt miklu máli í 

tengslamyndun.  Mismunandi er hvort fyrirtæki leiti eftir tengiliðum vegna allra þessara 

atriða eða hvort þau leiti að samstarfsaðilum fyrir t.d. einungis markaðs- og dreifileiðir.  

Því er mikilvægt að greina hvaða tengslamyndum er mikilvægust fyrirtækinu til að 

byggja upp samband vegna þessara þátta.  (Hollensen, 2011).  

Við myndun viðskiptatengsla er mismunandi hvernig fyrirtæki tengjast aðilum á 

erlendum markaði.  Slíkt samband getur breyst með stuttum fyrirvara vegna breytinga í 

umhverfinu.  En til að halda sambandinu er mikilvægt að persónuleg sambönd milli aðila 

séu til staðar.  Aðrir þættir eru tæknilegir, efnahagslegir og löglegir þættir (Hollensen, 

2011). 

3.4 Hnattræn fyrirtæki  

Alþjóðavæðingu fyrirtækja er ólíkt háttað. Ákveðið hlutfall fyrirtækja eru talin svokölluð 

Hnattræn fyrirtæki (Born global) sem er það nafn sem venjulega er notað í 

viðskiptaheiminum.  Rannsóknir benda til að fjórðungur allra fyrirtækja séu hnattræn 

fyrirtæki (Bouchard, 1994), þ.e. fyrirtæki sem líta á alþjóðlega markaði sem eðlilegan 

heimavöll sinn nánast frá upphafi.  Yfirleitt er um að ræða  lítil og meðalstór fyrirtæki, 

með færri en 500 starfsmenn og árlega sölu innan við 100 milljónir bandaríkjadala.  

Þetta eru gjarnan hátæknifyrirtæki sem hafa annað hvort þróað sérhæfða vöru eða nýtt 
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ferli í nýsköpun (Hollensen, 2011). Hnattrænu fyrirtækin eru gjarnan ung en hafa að 

minnsta kosti fjórðung sölutekna sinna af erlendum mörkuðum (Andersson, 2004).   

Hnattræn fyrirtæki eru sögð leitast við að ná samkeppnisforskoti með því að nýta 

bjargir og sölu á öðrum mörkuðum (Oviatt og Phillips, 2005). Einnig er hægt að segja að 

hnattræn fyrirtæki séu frumkvöðlafyrirtæki. Oviatt og Phillips (2005) skiptu hnattrænum 

fyrirtækjum (international new ventures) í fernt: 

1. Frumkvöðlar í innflutningi/útflutningi (import/export start up) 

Fyrirtæki sem flytja inn og út af svipuðum mörkuðum og þau sjálf starfar á.  

2. Fyrirtæki í fjölþjóðlegum viðskipti (Multinational trader) 

Fyrirtæki sem kannar tækifæri til að hefja viðskipti í mörgum löndum á sem 

einfaldastan hátt 

3. Landfræðileg afmarkaðir frumkvöðlar (Geographically focused start up) 

Fyrirtæki sem velur verkefni vegna sérstakra aðstæðna sem skapast á 

viðkomandi markaði.  

4. Alþjóðlegir frumkvöðlar (Global start up) 

Algengasta tegund fyrirtækja í flokki frumkvöðla á alþjóðamarkaði eru þau 

sem leita að tækifærum þar sem hvorki staðsetning né landfræðilegir þættir 

skipta máli. 

Vandamál frumkvöðla fyrirtækja er að þau eru oft einungis með eina vöru og því 

má sálfræðileg fjarlægð (psychic distance) ekki hafa mikil áhrif. Þess vegna er innkoma 

þeirra á alþjóðamarkað ekki endilega í anda hefðbundinna kenninga á borð við Uppsala 

líkanið (Moen og Servais, 2002).  
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4 Inngönguleiðir 

Eins og vikið var að hér að framan er val fyrirtækis á leið inn á nýjan markað mikilvægt. 

Vel valin inngönguleið getur gefið viðkomandi fyrirtæki ákveðið samkeppnisforskot.  

Sagt er að til séu fjórar megin inngönguleiðir fyrirtækja inn á erlenda markaði, þ.e. 

útflutningur, leyfisveiting, samstarf við fyrirtæki og rekstur eigin dótturfélags á 

viðkomandi markaði.   

Hægt er að velja inngönguleið sem felur ekki í sér beinar fjárfestingar (non-equity 

mode) með því að fara í útflutning (export) sem skilgreindur er þannig að fullbúin vara 

er framleidd annarsstaðar en þar sem kaupandinn er staðsettur eða með 

samningsbundinni framleiðslu (contractual agreements).  Inngönguleiðir sem fela í sér 

erlenda fjárfestingu (equity mode) eru að reka dótturfyrirtæki á viðkomandi markaði 

(wholly owned subsidiary) eða sameignarfyrirtæki (joint venture) (Yigang og Tse, 2013).  

Skilgreining á erlendri fjárfestingu er að byggð á skilgreiningu OECD á beinni erlendri 

fjárfestingu, þ.e. að fjárfestirinn hafi langtímahagsmuni af rekstri fyrirtækis í öðru landi 

en sínu heimalandi og tilgangur með eignarhlutanum er að hafa bein áhrif á rekstur 

fyrirtækis.  Miðað er við að um sé að ræða a.m.k. 10% eignarhlut í viðkomandi fyrirtæki 

(Seðlabanki, 2013a).  

Val á inngönguleið hefur áhrif á þrjá þætti: Hve mikla skuldbindingu þarf frá aðila 

sem er utan fyrirtækisins? Hve mikla stjórn hefur fyrirtækið á ferlinu? Hver er hættan á 

að tæknileg þekking (áþreifanleg eða óáþreifanleg) tapist?  Draga má úr áhættu á tapi 

tæknilegrar þekkingar með meiri stjórnun.  Allt eru þetta þættir sem þarf að vega og 

meta þegar fyrirtæki tekur ákvörðun um inngönguleið (Osland, Taylor og Zou, 2001, 

Kue, Kao, Chang og Chiu, 2012).  

Bunkley og Casson (1976) bentu á að í grunninn þyrftu fyrirtæki að svara tveimur 

spurningum til að ákveða hvaða inngönguleið verði fyrir valinu: 

 Á hvaða markað skal fara? 

 Hvaða stjórnunarstig telur fyrirtækið sig þurfa? 
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Stjórnunarlegt vald fyrirtækis á viðkomandi markaði er því mikilvægur þáttur. Hægt að 

er að skipta stjórnunarvaldinu í þrjú stig þ.e.a.s hátt, milli og lágt.  Undir hátt 

stjórnunarstig (high control modes) fellur bein erlend fjárfesting eða rekstur 

dóttirfyrirtæki. Undir milli stjórnunarstig (intermediate modes)  fellur 

sameignarfyrirtæki.  Undir lágt stjórnunarstig (low control modes) fellur takmarkað 

stjórnunarlegt vald fyrirtækis svo sem við útflutning eða sumar leyfisveitingar.  Í 

rannsókn frá árinu 2011, á vali danskra fyrirtækja á inngönguleiðum út frá 

stjórnunarlegu valdi, kemur fram að fyrirtæki sem leggja mesta áherslu á veltu gerðu 

kröfu um hátt stjórnunarstig í sinni inngönguleið. Fyrirtæki sem völdu milli 

stjórnunarstig lögðu mest upp úr tengslamyndun.  Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

skoða inngönguleiðir út frá öllum þáttum þannig að það tryggi grundvallar forsendur 

fyrirtækisins.  Hér á eftir er farið nánar yfir fjórar helstu inngönguleiðir fyrirtækja á 

erlenda markaði (Hollensen, Boyd og Ulrich, 2013). 

4.1 Samningsbundin framleiðsla  

Samningsbundin framleiðsla (contract manufacturing) er þegar fyrirtæki ákveður að láta 

erlendan aðila, sérhæfðan í viðkomandi framleiðslu og tækni, framleiða sína vöru.  Slík 

nálgun gerir fyrirtækinu kleift að leggja meiri áherslu á rannsóknir og þróun, 

markaðssetningu, dreifileiðir og sölu og þjónustu því framleiðslan er á ábyrgð 

utanaðkomandi aðila (Hollensen, 2011). Ábyrgð greiðslna er í höndum fyrirtækisins, en 

framleiðandi útvegar starfmenn og þekkingu til þess að afgreiða vöruna.  Fyrirtækið 

útvegar auk þess framleiðanda, hráefni og ber ábyrgð á allri framboðskeðjunni.  Annars 

hefur ábyrgð framleiðanda verið að aukast. Á það oft við þegar framleiðandi er farinn að 

framleiða fyrir marga áþekka vöru fyrir mörg fyrirtæki sem kallar á aukna ábyrgð á öflun 

hráefna.  Þetta er þó mismunandi eftir því hverskonar vörur eiga í hlut (Chan og Chung 

(2002). 

Samningsbundin framleiðsla getur skapað mörg tækifæri, einkum fyrir fyrirtæki þar 

sem styrkleikarnir liggja fremur í markaðs- og dreifingarmálum, en færni eða kunnáttu 

við framleiðslu vörunnar. Miklu skiptir hvernig samningar eru gerðir við viðkomandi 

framleiðanda.  Því leggja fyrirtæki sig fram um það ná samningum sem gefa þeim sem 

mest stjórnunarlegt vald yfir framleiðsluferlinu til þess að gæði og afhendingar standist 

(Hollensen, 2011).    
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4.2 Leyfisveiting  

Leyfisveitingu (licensing) felst í því að leyfisveitandi (licensor) veitir erlendum leyfishafa 

(licencee) rétt til að nota eitthvað af eignum fyrirtækisins á borð við einkaleyfi, 

vörumerki, nafn fyrirtækis, tækni og eða viðskiptalegar aðferðir fyrirtækis.  Leyfisveiting 

er alltaf án erlendra fjárfestinga og er oftast til lengri tíma.  Í flestum tilfellum greiðir 

leyfishafi annað hvort ákveðna leyfisupphæð eða hlutfall af sölu (Osland, Taylor og Zou, 

2001).   

Leyfisveitandi getur samið með tveimur mismunandi aðferðum við leyfishafa:  

1. „Stand-alone“: Gengur aðallega út á grundvallar lagalega þætti sem tryggja 

rétt og greiðslur til leyfisveitanda. 

2. „Licensing plus“: Leyfisveitandi fær ekki aðeins greiðslur fyrir viðkomandi 

samning heldur líka langvarandi samband milli aðila. Slíkt getur falist í 

samvinnu um rannsóknir og þróun eða að leyfishafi eignist hlut í fyrirtækinu.   

Leyfisveitngar eru í raun tvíhliða samningur þar sem leyfisveitandi getur fengið 

upplýsingar um mögulega tækni og vöru sem leyfishafi hefur uppá að bjóða og þannig 

náð að þróa sína vöru og þjónustu betur. Leyfisveitandi þarf að hafa í huga pólitíska 

áhættu sem gæti falist í undirritun samkomulags við leyfishafa. Í slíkum tilfellum er 

hugsanlegt að leyfisveiting sé gegn hærra verði og til styttri tíma.  Eins og í öðrum 

inngönguleiðum er mikilvægt að skoða alla fleti sem geta haft áhrif á viðkomandi 

leyfisveitingu. 

Helstu kostir við leyfisveitingu eru að fyrirtæki getur samstundis hafið útflutning og 

nýtt sér reynslu og þekkingu leyfishafa á viðkomandi markaði.  Auk þess tryggir hún rétt 

viðkomandi leyfisveitanda í löndum eða á markaðssvæðum þar sem erfitt gæti reynst að 

tryggja slíkan rétt.  Helstu gallar eru að leyfisveitandi verður af tekjum sem hann hefði 

hugsanlega fengið hefði hann farið sjálfur á markaðinn. Þá er leyfisveitandi með 

takmarkað stjórnunarlegt vald yfir leyfishafa. Loks er hætta á því að leyfishafi geti orðið 

samkeppnisaðili á viðkomandi markaði þegar leyfisveiting fellur úr gildi (Hollensen, 

2011). 
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4.3 Sérleyfi  

Sérleyfi (franchising) er samningur milli sérleyfisveitenda (franchisor) og sérleyfishafa 

(franchisee) þar sem sérleyfisveitandi gefur sérleyfishafa rétt að nota viðskiptahugmynd 

fyrirtækisins í öðru landi, gegn ákveðinni greiðslu.  Innifalið í því er nafn fyrirtækisins,  

starfsaðferðir, þekking og hæfni viðkomandi sérleyfisveitenda.  Sérleyfissamningar geta 

annarsvegar falið í sér leyfi til að nota vörur og nafn fyrirtækis en hinsvegar heildar 

viðskiptalíkan fyrirtækis (Hollensen, 2011). Samkvæmt Hollensen (2011) geta sérleyfi 

geta til dæmis falið í sér: 

 Vörumerki / nafn fyrirtækis 

 Höfundarrétt 

 Hönnun 

 Einkaleyfi 

 Þekkingu fyrirtækis 

 Viðskiptaleyndarmál 

 Hönnun sölustaða 

 Staðsetningarval 

Sérleyfisveitanda ber að bera að varðveita ímynd vörumerkis og viðhalda stöðugri 

markaðssetningu við sérleyfishafa. Í Bandaríkjunum hefur sérleyfi verið notað hvað mest 

en notkun sérleyfa hefur verið að aukast í Evrópu á síðustu árum og þá aðallega hjá 

smásölum, hótelum, skyndibitastöðum og bílaleigum. Samkvæmt rannsókn Quinn og 

Alexander (2002) virðast fyrirtæki sem nýta sér sérleyfi líklegri til að fara á nærmarkað 

eða markað þar sem menningarlegur mismunur er ekki mikill. Til dæmis eru  bandarísk 

fyrirtæki líklegri til að fara á kanadíska markaðinn þegar þau fara fyrst á erlendan 

markað (Quinn og Alexander, 2002).   

Helstu kostir sérleyfa eru meiri stjórnun en þegar innganga á markað er gerð með 

leyfisveitingu.  Aðrir kostir eru minni áhætta, hlutfallslega lítil kostnaður auk þess að 

sérleyfishafi hefur jafnan mikla þekkingu á viðkomandi markaði.  

Helstu gallar eru að fyrirtækið hefur ekki fulla stjórn á viðkomandi fyrirtæki og að 

fyrirtækið á erlenda markaðnum getur haft neikvæð áhrif á vörumerkið eða nafn 

fyrirtækisins (Hollensen, 2011).    
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4.4 Samstarf fyrirtækja 

Samstarf fyrirtækja eða sameignarfyrirtæki (joint venture) er þegar tvö eða fleiri 

fyrirtæki sameinast um að stofna nýtt fyrirtæki. Þar sem fyrirtækin geta þannig 

sameinast um að leggja til sín bestu úrræði eykur það möguleika nýja fyrirækisins á að 

ná árangri. Hér ber þó að setja fyrirvara um samkeppnisáætlanir móðurfélaganna. 

Samstarf fyrirtækja er alþjóðlegt þar sem eitt  af móðurfélögunum er á erlendum 

markaði eða stór hluti starfsemi þess er á öðrum markaði (del Mar Benavides-Espinosa 

og Ribeiro-Soriano, 2012). 

Margar ástæður geta verið fyrir því að fyrirtæki fari í samstarf, eins og:  

 Ákveðin tækni eða stjórnunarhæfni gerir það að verkum að fyrirtæki sjá hag sinn 

að vinna saman á ákveðnum markaði. 

 Fyrirtækin sjá hag sinn í að finna samstarfsaðila á markaði sem getur flýtt fyrir því 

að hægt sé að ná árangri á viðkomandi markaði.  

 Lönd eins og Kína og Suður Kórea, reyna að koma í veg fyrir erlent eignarhald 

(Hollensen, 2011). 

Samstarf fyrirtækja er oftast flokkuð sem bein erlend fjárfesting.  Þar er 

stjórnunarvaldi deilt útfrá því hversu mikið eignarhald viðkomandi fyrirtækis er á 

nýstofnuðu fyrirtæki (Osland, Taylor og Zou, 2001).  Einnig er til samningsbundið 

samstarf (strategic alliance) fyrirtækja sem eru ekki erlend fjárfesting heldur 

samstarf fyrirtækja  sem deila kostnaði við fjárfestingu, áhættu og framtíðar 

hagnaði. 

Samkvæmt rannsóknum Hollensen (2011) eru sjö stig í þróun á samstarfi fyrirtækja :   

1. Markmið samstarfsins. 

Greining á markmiðum og marmiðaáætlun. 

2. Kostnaðargreining. 

Kostir og gallar samstarfs bornir saman við við aðrar inngönguleiðir eins og 

leyfisveitingu.  Þetta væru atriði eins og fjárhagsleg skuldbinding, 

stjórnunarlegt aðhald, áhættuþættir og fleira. 

3. Val á samstarfsaðila. 

Lýsing á viðkomandi samstarfsaðila, mat á samstarfsaðilum og val á 

samstarfsaðilum. 
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4. Þróun viðskiptaáætlunar. 

5. Samningaviðræður. 

6. Undirritun samnings. 

7. Mat á árangri samstarfsins. 

Næsta skref er að láta samstarfið virka eins vel og kostur er.  Rannsóknir hafa sýnt 

að meðalaldur samstarfsfyrirtækja er aðeins um sjö ár og um 80% þeirra enda á því að 

annar aðili samstarfisins selur sig út úr því (Hollensen, 2011).  Því hafa rannsóknir 

staðfest mikilvægi þess að fyrirtæki virði skuldbindingar sínar í viðkomandi 

samstarfsverkefni til að auka traust milli aðila.  Með trausti er hægt að taka farsællega á 

þeim vandamálum sem upp geta komið í samstarfinu og tryggja að samstarfsaðilarnir 

sjái hag sinn að taka áfram þátt í því (del Mar Benavides-Espinosa og Ribeiro-Soriano, 

2012).   

4.5 Niðurstöður um val á inngönguleiðum 

Hér hefur verið farið í gegnum fjórar algengustu inngönguleiðir inná markað með sýna 

vöru og þjónustu.  Allar þessar leiðir snúast um áherslur út frá viðkomandi markaði og  

hversu mikið stjórnunarvald viðkomandi fyrirtækið er tilbúinn að veita.  Hvort sem um 

samningsbundna framleiðslu, leyfisveitingu, sérleyfi eða samstarf fyrirtækja, eru þetta 

stórar og mikla ákvarðanir fyrir fyrirtæki að taka sem hafa mikil áhrif á stefnumótun 

þess. Því er undirbúningur fyrirtækisins lykilatriði svo að fyrirtæki geti náð 

samkeppnisforskoti.  Þá skiptir máli að nýta alla þá hjálp sem í boði er fyrir fyrirtæki  við 

ákvörðun á markaði. Þar geta fyrirtæki eins og Íslandsstofa veit ákveðna þjónustu sem 

tryggja sem bestan undirbúning.  Því verður næst lýst í hverju starfssemi Íslandsstofu 

felst.   
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5 Stuðningur Íslandsstofu 

Aðgengi að öflugu stoðkerfi getur stytt útflutningsfyrirtækjum leiðina á nýja markaði. 

Íslandsstofa er fyrirtæki sem veitir stoðþjónustu sem meðal annars íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki geta nýtt sér þegar þau eru að fara í útflutning. Íslandsstofa hefur 

það hlutverk, eins og kemur fram í 2. grein laga um Íslandsstofu, „að veita alhliða 

þjónustu og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir útflutning á vöru og þjónustu“ 

(Íslandsstofa, 2013b). Auk þess er markmið Íslandsstofu að efla ímynd og orðspor 

Íslands, laða að erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins (Íslandsstofa, 2013b).  

Þjónusta Íslandsstofu við íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hefur verið nokkuð víðtæk 

undanfarin ár, má þar nefna að Íslandsstofa hefur farið að meðaltali á fimm 

sjávarútvegssýningar á ári með sjávarútvegsfyrirtæki. Þar á meðal eru European Seafood 

Exposition sýningin sem haldin er í Brussel ár hvert og er stærsta sjávarútvegssýning í 

heimi og Boston Seafood sem er stærsta sjávarútvegssýning í Norður-Ameríku 

(Íslandsstofa, 2013c).   

Auk þess býður Íslandsstofa uppá ráðgjöf og þjálfun fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi.  

Árið 2011 - 2012 tóku um 17 fyrirtæki þátt í námskeiði sem miðaði að því að styrkja og 

aðstoða sölumenn sjávarútvegsfyrirtækja í að markaðsetja og selja vöru sína á erlendum 

mörkuðum.  Námskeiðið stóð yfir í fjóra mánuði (Íslandsstofa, 2013d).   

Íslandsstofa veitir ráðgjöf sem miðar að aðstoð á viðkomandi markaði.  Þar má nefna 

verkefnið Útstím sem aðstoðar fyrirtæki við að ná fótfestu á erlendum markaði fyrir 

sínar vöru og þjónustu.  Þá er haft samband við ráðgjafa á viðkomandi markaði sem 

gerir markaðsathugun út frá starfsemi viðkomandi fyrirtækis (Íslandsstofa, 2013e). 

Íslandsstofa er auk þess framkvæmdaraðili vegna eins árs markaðsverkefnis í Suður 

Evrópu á íslenskum saltfiski.  Ríkið leggur 20 milljónir í verkefnið og aðrir þátttakendur 

leggja til að minnsta kosti sömu upphæð.  Íslenskur saltfiskur hefur verið ein af 

mikilvægustu útflutningsafurðum á viðkomandi markað en salan hefur dregist saman á 

undanförnum árum.  Því er lögð áhersla á að styrkja orðspor og ímynd íslenskra 

saltfiskafurða, með áherslu á uppruna og sérstöðu hans sem tengist gæðum og 

hreinleika (Íslandsstofa, 2013f).   
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Innan Íslandsstofu er fagráð sjávarútvegs sem er til ráðuneytis við að stofna og 

móta áherslur fyrir viðkomandi atvinnugreinar hjá Íslandsstofu. Þeim ber að sýna 

sjálfstæði í mótun tillaga, en endanleg ákvörðunartaka er alltaf í höndum stjórnar 

Íslandsstofu.  

Þess má geta að Íslandsstofa er framkvæmdaraðili Iceland Responsible Fisheries 

sem er upprunamerki fyrir íslenskar sjávarafurðir.  Það var tekið í notkun árið 2009 en 

nánar verður farið í það hér að neðan.  

5.1 Erlendar systurstofnanir  

Erlendar systurstofnanir Íslandsstofu sem aðstoða sjávarútvegsfyrirtæki eru eins  

mismunandi og þjóðirnar eru margar.  Margar þjóðir líta til Noregs hvað varðar 

markaðsáherslur í sjávarútvegi.  Norwegian Seafood Council er stofnum sem hefur það 

að markmiði að bæta ímynd norskra sjávarafurða.  Stofnunin hefur í þessum tilgangi 

markaðsett norskan sjávarafurðir á meira en 150 markaðssvæðum (Norwegian Seafood 

Council, 2013).   

Fyrir 10 árum hóf Norwegian Seafood Council að markaðseta norskar sjávarafurðir 

undir einu vörumerki, „NORGE – Norwegian seafood“. Þetta vörumerki á að tryggja 

neytendum eftirfarandi:  

 Viltur fiskur er veiddur í norskri landhelgi og kemur frá merktu skipi. 

 Fiskeldi er sinnt af fyrirtækjum sem hafa leyfi frá norskum 

sjávarútvegsyfirvöldum. 

 Heildsalar eru samþykktir af norskum matvælayfirvöldum. 

 Allir hlutir innan virðiskeðjunar eru samþykktir af norskum 

matvælayfirvöldum (Norwegian Seafood Council, 2013a) 

Dæmi um markaðsherferðir sem Norwegian Seafood Council hefur farið í er tveggja 

ára markaðsherferð á breska markaðinn með áherslu uppruna og sjálfbærni sem hófst 

árið 2011.  Þessi markaðsherferð kostaði um 8,4 milljónir norskra króna eða um 167 

milljónir íslenskra króna.  Talið er að vegna þessa verkefnis hafi 149 blaðagreinar birst í 

dagblöðum sem ná til samtals um þriggja milljóna lesenda. Sala norskra sjávarafurða 

jókst um 30% - 200% á meðan markaðsherferðinni stóð (The Marketer, 2013). 
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6 PESTEL greining á Kanadamarkaði fyrir íslenskt sjávarfang 

Til að greina þá ytri þætti sem hafa áhrif á tækifæri íslenskra framleiðenda sjávarafurða 

á Kanadamarkaði er hér stuðst við PESTEL greiningu. PESTEL stendur fyrir pólitíska, 

efnahagslega, félagslega, tæknilega, umhverfistengda og lagalega þætti sem geta haft 

áhrif á inngöngu á nýjan markað (sjá mynd 1).  

 

Mynd 1. PESTEL greining (Johnson, Scholes, Whittington, 2006). 

Mikilvægt er að fyrirtæki greini þá þætti sem geta haft áhrif á uppbyggingu 

atvinnugreinar, iðnaðar eða markaðar til að árangur verði sem bestur á viðkomandi 

markaði (Johnson, Scholes, Whittington, 2006). 

6.1 Pólitískt umhverfi  

Því verður svarað hver Pólitískur bakgrunnur Kanada, ríkisstjórn landsins og afstaða 

stjórnvalda til erlendra fyrirtækja er meðal þeirra pólitísku þátta sem geta haft áhrif í 

alþjóðavæðingu fyrirtækja á kandíska markaðinn. 
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6.1.1 Pólitískur bakgrunnur 

Kanada er fyrrverandi nýlenda Bretlands.  Árið 1867 skrifuðu fulltrúar fjögurra fylkja; 

Ontario, Quebec, Nova Soctia og New Brunswick, undir „bresku Norður-amerísku lögin“ 

(British North American Act), sem var sameiginleg stjórnarskrá. . Frá árinu 1867 bættust 

fleiri fylki í hópinn og árið 1982 skrifaði Elísabet II Bretadrottning undir fullt sjálfstæði 

Kanada. Kanada var áfram hluti af breska samveldinu og hefur drottningin táknrænt gildi 

í landinu (Encyclopedia of the Nation, 2013). Í Kanada er þingbundin konungsstjórn svo 

forsætisráðherra er valdamesti maður landsins (Elect, 2013). Stephen Harper (2013) er 

forsætisráðherra landsins og er þetta þriðja kjörtímabil hans. Harper leiddi íhaldsmenn 

(The conservative party) og sigruðu þeir kosningar í maí 2011 (sjá fylgi flokka í töflu 1).  

Tafla 1. Helstu flokkar í Kanada og prósentufylgi þeirra í tvennum síðustu kosningum (The Economist 
Intelligence Unit, 2013b)  

Kosningar 2008 2011 

Íhaldsmenn (The Conservative party) 37,7 39,6 

Frjálshyggjuflokkurinn (The Liberal party) 18,2 30,6 

Lýðræðisflokkurinn (New democratic party) 26,6 18,9 

Quebec blokkin (Bloc Quebecois) 10,0 6,0 

 

Næstu kosningar verða í október 2015 (The Economist Intelligence Unit, 2013a). Á 

Kanadaþingi sitja 308 þingmenn og þar af 105 í öldungadeild sem forsætisráðherra 

tilnefnir. Í öldungadeild eiga íhaldsmenn 62 fulltrúa og næst stærstur er 

fjálshyggjuflokkurinn með 40 fulltrúa. Öldungadeildin hefur vald til þess að fresta 

innleiðingu laga. 

6.1.2 Afstaða stjórnvalda gangvart erlendum fyrirtækjum  

Alþjóðabankinn (The World Bank) gefur árlega út skýrslu um það hvernig er að eiga 

viðskipti í 185 af hagkerfum heims.  Ákveðnir lykilþættir eru mældir sem eiga að gefa 

innsýn í það hvernig viðkomandi hagkerfi stendur.  Helstu mælikvarðar eru hvernig sé að 

hefja rekstur í viðkomandi landi, fá rafmagn, eignast fasteign, hefja bankasamstarf, 

greiða skatta og fleira.  Í dag trónir Singapore á toppnum yfir þau lönd sem auðveldast 

er að stunda viðskipti í.  Ísland er í 14. sæti árið 2013 sem er einu sæti neðar en það var 
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árið 2012 (The World Bank, 2013a). Kanada er í 17. sæti og hefur fallið um tvö sæti frá 

árinu 2012, aðallega vegna breytinga á leyfisveitingum og skráningarferli (sjá töflu 2).  

Í kaflanum um lagaumhverfið hér á eftir verður vikið nánar að viðhorfum 

kanadískra stjórnvalda til erlendra fjárfestinga í fyrirtækjum á sviði auðlindanýtingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Future Brand Country Brand Index 2012 -2013 er Kanada í öðru sæti af 25 löndum.  Í 

fyrsta sæti er Sviss. Í þessari úttekt er lagt mat á grunngildi ríkja svo sem pólítíska stöðu, 

tjáningarfrelsi og stöðugleika í lagaumhverfi. Auk þessa er litið til þess hve auðvelt er að 

eiga þar viðskipti, lífsgæða, ferðamennsku og menningararfs. Kanada hélt 1. sætinu tvö 

ár í röð en missti það til Sviss í skýrslunni fyrir 2012-2013 þar sem heildar lífsgæði þóttu 

meiri í Sviss. 

Í öllum þessum rannsóknum er Kanada ofarlega á lista en nákvæm staða fer eftir 

þeim forsendum sem lagðar eru til grundvallar matinu  (Future Brand, 2013).   

Kanada hefur lagt töluverða áherslu á gerð fríverslunarsamingar milli landa.  Í dag 

hefur Kanada fullgilt 11 fríverslunarsamninga, meðal annars við Bandaríkin, Chile, Ísrael 

og Perú. Auk þess er í gildi fríverslunarsamningur við Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) 

en honum verða gerð nánari skil í kafla 6.5.2.  Kanada á í samningaviðræðum um 

fríverslun við 15 aðila og þeirra á meðal eru Evrópusambandið, Japan, Kórea og Indland 

(Foreign Affairs and International Trade Canada, 2013).  

Tafla 2. Niðurstöður alþjóðabankans fyrir Kanada (The World Bank, 2013b) 
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6.1.3 Niðurstöður greiningar á pólitíska umhverfinu 

Af framansögðu má draga þá ályktun að á alþjóðamælikvarða sé frekar auðvelt að hefja 

viðskipti við Kanada út frá pólitískum aðstæðum.  Skattaumhverfi er stöðugt í Kanada 

eru skattar stöðugir auk þess sem lagaumhverfi og viðskipti við önnur lönd hafa haldist 

stöðug síðustu ár. Pólitískur stöðugleiki virðist vera mikill. Allt hefur þetta mikilvæg áhrif 

á uppbyggingu í viðkomandi landi.  Kanada kemur vel út úr samanburðarrannsóknum á 

viðskiptaumhverfi ríkja. Þá leggur Kanadastjórn áherslu á að auka samstarf milli landa 

með gerð fríverslunarsamninga.   

6.2 Efnahagsumhverfi  

Með efnahagsumhverfi í PESTEL greiningu er átt við verga landsframleiðslu, stýrivexti, 

verðbólgu, atvinnuleysi og hagvöxt  (Johnson, Scholes og Whittington, 2006). Hér á eftir 

verður efnahagsumhverfi í Kanada gerð skil en fyrst er rétt að átta sig á öðrum helstu 

stærðum Kanada. 

6.2.1  Stærð markaðar 

Að flatarmáli er Kanada annað stærsta ríki heims á eftir Rússlandi eða 9.984.670 km2.  

Bandaríkin eru örlítið minni.  Íbúar voru 34,8 milljónir 2012 og Kanada er 37. 

fjölmennasta ríki heims.  Um 55% landsmanna eru á aldrinum 25 til 64 ára, og 16,4% eru 

yfir 65 ára (The World Factbook, 2013). Inn- og útflutningur í Kanada hefur breyst 

töluvert á undanförunum fimm árum. Útflutningur frá Kanada dróst saman í 

efnahagskreppunni árið 2008 en var að mestu leyti komin í sama far og fyrir kreppu í lok 

árs 2010 (Statistics Canada, 2013).  Á síðasta ári var andvirði útflutnings frá Kanada um 

481,7 billjónir bandaríkjadala (USD) samanborið við 463,1 billjón bandaríkjadala árið 

2011.  Stærsti hluti fór til Bandaríkjanna eða um 73,7%, en síðan var Bretland með 4,2% 

árið 2011. Meðal helstu útflutningsvara Kanada eru varahlutir í vélhjólavélar og tæki, 

flugvélar, viður, gas og ál.  

Innflutningur til Kanada nam 480,9 billjónum bandaríkjadala árið 2012 en 460,7 

billjónum árið 2011.  Mest er flutt inn frá Bandaríkjunum eða  49,5% alls innflutnings, frá 

Kína koma 10,8% innflutnings og 5,5% frá Mexíkó árið 2011.  Meðal helstu 

innflutningsvara eru vélar og tæki, rafmagn, gróf olía og neysluvörur (The World 

Factbook, 2013). Síðar verður fjallað sérstaklega um inn- og útflutning á sjávarafurðum.   
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Atvinnuleysi í Kanada hefur minnkað töluvert á undanförnum fimm árum eins og 

sjá má á mynd 2 hér að neðan.  Þar sést að atvinnuleysi var mest um mitt ár 2009 eða 

um 8,3%.  Það er að vísu ekki það mesta í 30 ára sögu Kanada en það fór mest í 12,0% 

árið 1983 (Human Resource and Skills Development Canada, 2013).  

        

 

      Mynd 2. Atvinnuleysi í Kanada 2008 – 2013 í % (Statistics Canada, 2013a). 

 

Á atvinnuleysiskrá eru um 1,4 milljón manns sem samsvarar 7,2% atvinnuleysi.  Í 

mars (2013) síðastliðnum bættust óvænt 54,500 manns á atvinnuleysisskrá.  Svo margir 

hafa ekki misst vinnunna síðan í febrúar 2009.  Atvinnuleysi er mismunandi eftir 

svæðum en í febrúar síðastliðnum var mesta atvinnuleysi í Nunavut, sjá nánar mynd 3.  
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             Mynd 3. Atvinnuleysi í Kanada eftir svæðum (feb,2013) - (Canadian Business, 2013). 

 

Mest er atvinnuleysi hjá aldurshópnum 15 til 24 ára eða um 14,5% og hefur lítið 

breyst milli ára.  Í aldurshópnum 25 til 54 er atvinnuleysið um 5,8% og hefur aukist um 

0,6 prósentustig milli ára. Í heildina hefur störfum fjölgað um 0,9 prósentustig milli ára 

eða um 163.000(Statistics Canada, 2013a).  Sé atvinnuleysi í Kanada er borið saman við 

önnur lönd stendur Kanada nokkuð vel að vígi. Í Bandaríkjunum var atvinnuleysi um 

7,5% í febrúar 2013 (United States Department of Labor, 2013) og á Evru svæðinu (27 

ríki) var það um 11,0% í apríl 2013 (European Commission, 2013). 
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6.2.2 Verg landsframleiðsla 

Verg landsframleiðsla (GDP) í Kanada hefur vaxið umtalsvert á liðnum árum.  

Samanlagður árlegur vöxtur í öllum iðnaði hefur numið um 1% á árunum 2007 til 2012. 

Verg landsframleiðsla á vörum er þriðjungur af virðisauka af öllum atvinnugreinum í 

Kanadíska hagkerfinu. 

 

 

 

Á framangreindu tímabili hefur verg landsframleiðsla vaxið að einu ári undanskildu 

en þar var árið 2009 þegar hún dróst saman um 2,8% (Industry Canada, 2013). Búist er 

við að verg landsframleiðsla muni vaxa að meðaltali um 2,4% á tímabilinu 2012 til 2030 

(sjá töflu 3).  

Tafla 3. Spá um verga landframleiðslu fram til ársins 2030 (The Economist Intelligence Unit C, 2013). 

 2012-2020 2021-2030 2012-2030 

Growth and productivity (% change; annual av)    

Growth of real GDP per head 1,4 1,6 1,5 

Growth of real GDP 2,3 2,4 2,4 

Labour productivity growth 1,4 2,4 2,0 

 

Þjónusta vóg þyngst í vergri landsframleiðslu Kanada árið 2012 eða 69,6%, þá 

iðnaður með 28,6% og landbúnaður vóg 1,9% 2012 (The World Factbook, 2013a). 

Mynd 4. Árleg breyting vergrar landsframleiðsla í Kanada á árunum 2007 - 2012  
(Industry Canada, 2013). 
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Sex fylki í Kanada eru með verga framleiðslu yfir landsmeðaltalinu sem var 47.606 

Kanadadalir (CAD) á íbúa árið 2010.  Þessi fylki eru Northwest Territories ($ 107.141), 

Alberta ($ 70.826), Yukon ($ 67.421), Saskatchewan ($ 60.877), Nýfundnaland og 

Labrador ($ 55.140) og Nunavut ($ 53.453). Verg framleiðsla á íbúa var minnst í Prince 

Edward Island ($ 34. 938).  

 

Mynd 5. Verg landsframleiðsla á mann 2009 í G7 ríkin og OECD, (USD) (Human Resources and Skills 
Development Canada, 2013a). 

Þegar verg landsframleiðsla á íbúa í Kanada er borin saman við G-7 og OECD ríkin 

árið 2009 kemur fram að hún er næstmest í Kanada sbr. mynd 5 (Human Resources and 

Skills Development Canada, 2013a). 

6.2.3 Verðbólga  

Vísitala neysluverðs (CPI) er mæling á breytingum á verði fyrir vörur og þjónustu sem 

keypt er af viðskiptavininum.  Vísitala neysluverðs er algengasti mælikvarðin á verðbólgu 

(Statistic Canada, 2013a).  Verðbólgu í Kanada hefur verið 2,2% á ári að meðaltali yfir 

tímabilið 2002 – 2012.  Minnst var hún árið 2009 eða 0,3% en mest 2,9% árið 2011.  Árið 

2012 var hún 1,5% sbr. töflu 4 (Statistic Canada, 2013c).   

Tafla 4. Þróun verðbólgu í Kanada frá árinu 2002 - 2012 (Statistic Canada B, 2013). 

ÁR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

VERÐBÓLGA 2,2 2,8 1,8 2,2 2,0 2,2 2,3 0,3 1,8 2,9 1,5   
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Í öllum fylkjum Kanada hefur vísitala neysluverðs hækkað yfir 12 mánaða tímabil á árinu 

2012 nema í Alberta, þar sem vísitalan lækkaði um 0,5%.  Mest hækkaði vísitala 

neysluverð í Quebec um 0,6% (Statistic Canada, 2013b). 

6.2.4 Gjaldmiðill 

Í Kanada er notaður kanadadalur (CAD) sem á sér sögu aftur til 16. aldar (Bank of 

Canada, 2013).  Þann 1. janúar 2013 var kanadadalur nánast jafnvirði bandaríkjadals; 1 

USD = 1,01 CAD.  

Gjaldeyrisforði Kanada hefur verið stöðugur undanfarin ár þrátt fyrir alþjóðlegu 

fjármálakreppuna.  Stærð gjaldeyrisforða Kanada sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 

á tímabilinu 1998 – 2012 hefur verið um 2,7% - 4,6%. Stærð gjaldeyrisforðans var 3,6% 

árið 2012 sem er yfir markmiði ríkistjórnar um forða sem nemur 3% af vergri 

landsframleiðslu (Bank of Canada, 2013a).  Á mynd 6 hér á eftir má sjá þróun 

gjaldeyrisforða Kanada frá árinu 2003. 

 

Gengi kanadadals hefur einnig verið nokkuð stöðugt eftir efnahagshrunið.  Að mati 

Seðlabanka Kanada stafar stöðugleikinn af árangursríkri stefnu G-20 ríkjanna sem þau 

mörkuðu í Pittsburgh í september 2009.  Í kjölfarið fylgdi seðlabanki Kanada þeim 

áætlunum með þeim árangri að Kanada stendur betur en önnur lönd innan G-20. Meðal 

Mynd 6. Þróun gjaldeyrisforða Kanada frá árinu 2003 – 2012 (Department of Finance Canada, (2013). 
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aðgerða voru að tryggja sjálfbærni skulda í ríkisfjármálum, meiri sveigjanleika í 

gengismálum og endurskipuleggja bankaumhverfið.  

Eins og sjá má á mynd 7 hér að neðan hefur þróun kanadadals og bandaríkjadals 

gagnvart íslensku krónunni verið áþekk síðustu áratugi en sveiflurnar heldur minni 

gagnvart kanadadal (Bank of Canada, 2013b). 

 

Mynd 7. Árlegt gengi íslensku krónunnar gagnvart kanadadal og bandaríkjadal frá 1980, byggt á 
gögnum Seðlabanka Íslands (Datamarket, 2013). 

6.2.5 Bankastofnanir 

Kanadískir bankar hafa verið nokkuð sterkir miðað við aðra banka á alþjóðavísu. Þar 

hefur verið lagt upp með strangt aðhald í útlánum og sterka eiginfjárstöðu.  Um 87% 

kanadabúa telja kanadíska banka vera örugga og stöðuga banka sem kann að skýrast af 

árangri þeirra í alþjóða fjármálakreppunni sem hófst 2008.  Í kanadískum bönkum starfa 

um 275 þúsund starfsmenn og 108 þúsund starfa í útbúum utan Kanada. Bankarnir 

stuðla að 3,1% af vergri landsframleiðslu í Kanada (Canadian Bankers Assocation, 2013).  

Í Kanada eru 24 innlendir bankar, 24 erlendir bankar, 25 útibú frá erlendum 

bönkum og fimm erlendir útlánabankar með útibú í Kanada.  Heildareignir allra þessara 

banka er um 3,6 trilljónir kanadadala (Canadian Bankers Assocation A, 2013).  

Stærsti banki Kanada, miðað við heildareignir og markaðsvirði, er Royal Bank of 

Canada, metinn á um 824,4 billjónir kanadadala. Hann hefur verið nefndur öruggasti 

banki í Norður Ameríku og númer 10 í heiminum af blaðinu Global Finance árið 2012.  

Bankinn fær góða lánshæfiseinkunn hjá helstu matsfyrirtækjum eins og Standard & 

Poor´s sem gefur honum AA- og Moody´s sem gefur bankanum Aa1.  Næst stærstur er 
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Toronto-Dominion Bank sem er sá 10. stærsti í Norður Ameríku.  Í lok janúar 2012 voru 

eignir bankans metnar á um 773,3 billion CAD.  Þriðji stærsti bankinn er Bank of Nova 

Scotia en hann er með 19,5 milljónir viðskiptavina í 55 löndum. Þann 31. janúar 2012 var 

hann metinn á 736,361 billion CAD (Banks around the world, 2013). Fimm stærstu 

bankar Kanada eru taldir upp í töflu 5 hér á eftir. 

Tafla 5. Fimm stærstu bankarnir í Kanada (Banks around the world, 2013). 

Staða Banki 

1 Royal bank of Canada 

2 Toronto-Dominion bank 

3 Bank of Nova Scotia 

4 Bank of Montreal 

5 Canadian Imperial Bank of Commerce 

 

Á listanum yfir 10 sterkustu banka heims eru fjórir kanadískir bankar. Listinn var 

útbúinn með mati á stöðu 78 banka með eignir yfir 100 billjónir bandaríkjadala 

(Bloomberg, 2013).  Því er óhætt að fullyrða að bankar í Kanada standi vel að vígi á 

alþjóðamarkaði.  

6.2.6 Niðurstöður greiningar á efnahagsumhverfi 

Út frá helstu efnahagsstærðum og hagþróun er ljóst er að Kanada er áhugaverður 

markaður fyrir íslensk útflutningsfyrirtæki.  Þar búa um 34 milljónir manna sem virðast 

hafa góða kaupgetu þrátt fyrir að alþjóðlegu fjármálakreppuna sem hófst um mitt ár 

2008.  Verðbólga hefur nokkurn veginn verið undir því marki sem stjórnvöld hafa sett 

sér. Gjaldeyrisforði landsins hefur náð að vaxa í hlutfalli við stefnu og áætlanir 

seðlabanka Kanada.  Gengi kanadadals hefur einnig verið stöðugt og með áætlunum 

sem unnar voru í samvinnu við G-20 ríkin hefur Kanada náð einum besta árangri meðal 

þeirra. Grunnurinn að þessu hefur verið öflugt bankaumhverfi þar sem lögð hefur verið 

áhersla á sterka eiginfjárstöðu og stranga útlánastarfsemi.  Bankar í Kanada eru með 

þeim sterkustu í heiminum og eru fjórir kanadískir bankar á topp 10 listanum.  Því er 

hægt að segja að efnahagsumhverfið sé öruggt í Kanada og því engin fyrirstaða yfir 

íslensk sjávarútvegsfyrirtæki.    
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6.3 Lýðfræðilegt umhverfi  

Í þessum kafla verður lýðfræðilega umhverfið skoðað, en það er meðal annars 

aldursdreifing, tungumál, vinnuafl og atvinnuvegir og menntun. Þessir þættir gera það 

að verkum að hægt er að fá nokkuð skýra mynd af stöðu markaðar út frá félagslegum 

gildum.  

6.3.1 Aldursdreifing og fólksfjölgun 

Íbúar Kanada voru 34,8 milljón þann 1. júlí 2012 og er það um 1,1% fjölgun frá árinu 

áður.  Kanada er með einna hæðstu fæðingartíðni meðal G-8 ríkjana.  Þó ber þess að 

geta að þróunin mun líklega breytast á næstu áratugum, þ.e. þegar svokölluð „Baby 

Boomers“ kynslóð og börn hennar eldast. Reiknað er með að um 2026  stöðvist 

fólksfjölgunin milli ára (Statistics Canada, 2013b).  Meðalaldur íbúa Kanada er 40 ár. Frá 

1992 til 2012 hefur meðalaldurinn hækkað um 6,4 ár.  Meðalaldur kvenna er 41 ár en 

hjá körlum 39 ár.  Þetta meðalaldursbil  hefur farið minnkandi með jafnari lífslíkum 

kynjanna.  Íbúar yngri en 14 ára eru um 5.663.200 sem er um 16,2% af heildar íbúafjölda 

árið 2012. Þetta er hlutfallsleg fækkun í þessum aldurshópi um  4,5% frá árinu 1992.  

Árið 2012 voru 5.186.800 íbúar eldri en 65 ára.  Sá hópur samsvarar 14,9% af heildar 

íbúafjölda sem er 3,3% aukning frá árinu 1992.  Meðalaldur er mismunandi eftir fylkjum.  

Hlutfallslega yngsta fólkið býr í fylkjum á borð við Nunavut og Northwest Territories, en 

þeir elstu búa í kringum Atlantic svæðið sem eru New Brunswick, Prince Edward Island, 

Nova Scotia, Newfoundland og Labrador.  Meðalaldur íbúa Alberta er 36,1 ár sem er sá 

lægsti af fylkjum Kanada (Statistics Canada, 2013c).   

Höfuðborg Kanada er Ottawa í Quebec sem er annað fjölmennasta fylkið í Kanada 

með um  8 milljón íbúa.  Fjölmennasta fylkið er Ontario með um 13,5 milljónir íbúa árið 

2012.  Í Ontario er Toronto, stærsta borg Kanada.  Þá koma fylkin British Columbia með 

um 4,6 milljónir íbúa og Alberta með um 3,8 milljónir íbúa árið 2012.  Fæstir búa í 

Nunavut eða um 33 þúsund árið 2012 (Statistics Canada, 2013d).  
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6.3.2 Tungumál  

Árið 2011 voru töluð yfir 200 mismunandi tungumál í Kanada.  Enska og franska eru 

opinber tungumál í Kanada enda var landið frönsk og bresk nýlenda.  Um 7,7 milljónir 

íbúa hafa frönsku sem móðurmál eða um 23,2% af heildar íbúafjölda Kanada árið 2011.  

Enska er útbreiddasta tungumálið en hana tala um 24,8 milljónir manna eða 75% allra 

íbúa. Af þeim segja 19 milljónir að enskan sé sitt móðurmál.  Um 1,8% íbúa í Kanada tala 

hvorki ensku né frönsku.  20,6% sögðu hvorki ensku né frönsku vera sitt móðurmál árið 

2011. Um 5,8 milljónir manna (17,5%), nota tvö tungumál á heimilinu.   Á eftir ensku og 

frönsku eru Punjabi, kínverska, kantónska, spænska, tagalog, arabíska, mandarín, 

ítalska, urdu og þýska algengustu málin. Hraðastur hefur vöxtur ílipíska tungumálsins 

Tagalog verið eða um 64% frá 2006 til 2011 þegar 279 þúsund íbúar kváðust tala það 

daglega.  Önnur tungumál í örum vexti eru mandarín (50% fjölgun frá 2006 til 2011), 

arabíska (47%), hindi (44%) og spænska (32%).  Færri íbúar tala ítölsku, pólsku og grísku 

en 2006 og eru þessi tungumál einkum notuð af afkomendum elstu innflytjenda Kanada. 

Flestir sem tala annað tungumál en ensku og frönsku, eða um 80% þeirra, búa í helstu 

þéttbýliskjörnum Kanada; Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton og 

Ottawa. Quebec fylki er langsterkasta vígi frönskunnar í Kanada en þar segja um 80% 

frönsku vera móðurmál sitt, eina eða með öðru máli. Frönskumælandi Kanadabúum 

hefur fækkað hlutfallslega á liðnum áratugum.  

Fyrirtæki sem hyggja á útflutning til Kanada verða að kynna sér vel hvaða tungumál 

er ríkjandi á þeim markaðssvæðum sem þau stefna á.   

6.3.3 Vinnuafl og atvinnuvegir 

Í Kanada voru um 17,5 milljón manna starfandi árið 2012 sem var um 1% fjölgun milli 

ára.  Flestir starfa í þjónustu eða um 13,6 milljónir. Aðrir starfa í framleiðslu eða um 3,8 

milljónir árið 2012.  Þegar störf í þjónustugeiranum eru skoðuð nánar, starfa flestir við 

almenn viðskipti eða um 2,6 milljónir manna. Næst kemur heilbrigðiskerfið með um 2,1 

milljón starfsmanna, menntakerfið með 1,2 milljónir starfsmanna og bankakerfið með 

1,9 milljónir starfsmanna.  Sé framleiðslugeirinn skoðaður nánar kemur í ljós að stærsti 

hlutinn starfar við framleiðslu á vörum eða um 1,7 milljón manna, þá 

byggingarframkvæmdum 1,2 milljónir manna. Í sama flokki eru svo skógrækt, fiskeiðar, 



 

44 

námuvinnsla, grjótnám og olía og gas með um 309 þúsund starfandi einstaklinga 

(Statistics Canada, 2013e).  

Helstu atvinnugreinar Kanada eru á sviði þjónustu, auðlinda og framleiðslu. Stærstu 

náttúrulegu auðlindirnar eru skógar, málmar, steinefni og olía og gas.  Árið 2010 skilaði 

starfsemi byggð nýtingu náttúruauðlindir 11,5% af vergri landsframleiðslu.  Skógnýting 

stóð á bak við  1,9%, málmar og steinefni 2,8% og orka (þ.m.t. olía og gas) 6.8% (Natural 

Resources Canada, 2013). Kanada er þriðji stærsti framleiðandi jarðgas í heiminum og 

sjötti stærsti framleiðandi olíu.  Auk þess er Kanadafimmti stærsti framleiðandi á orku í 

heiminum í dag.  Olíu og gas er að finna í 12 af 13 sýslum Kanada (Canadian Association 

of Petroleum Producers, 2013).  

Þegar helstu framleiðslugreinar eru skoðaðar kemur í ljós að stærsta 

framleiðsluvara Kanada árið 2012 voru varahlutir í samgöngutæki, þá matvæli og loks 

almennir varahlutir.  Auk þessara iðngreina eru málmsmíði og efnaframleiðsla 

mikilvægar framleiðslugreinar í Kanada (Statistics Canada, 2013f).  

6.3.4 Menntun 

Í Kanada eru 95 háskólar sem eru aðilar að samtökum háskóla og framhaldsskóla.  Níu 

kanadískir háskólar ná inn á topp 200 lista QS World University Ranking og með hæstu 

einkunn af þeim er McGill háskólinn í Montreal í 18. sæti.  Samkvæmt skýrslu OECD eru 

yfir 50% fullorðinna með háskólamenntun sem gerir Kanadabúa að einni mest 

menntuðu þjóð í heimi.  Háskólanám er að vísu dýrt í Kanada og verðið hækkar stöðugt 

á milli ára.  Skólaárið 2011/2012 voru skólagjöld á hvern nemanda um  5.599- 

kanadadalir eða um 660 þúsund ísl. krónur sem er 3% hækkun frá árinu áður. Komið 

hefur í ljós að fleiri og fleiri nemendur hafa meiri áhyggjur af því að standa undir 

skólagjöldin en náminu sjálfu (Passport, 2012).  Þrátt fyrir þetta er háskólanám enn 

ódýrara en í Bandaríkjunum sem skýrir um 50% fjölgun bandarískra nemenda sem sækja 

kanadíska háskóla (Dailymail, 2013).   

Þegar menntunarstig er skoðað eftir fylkjum (mynd 8) kemur í ljós að mesta fjölgun 

menntafólks á tíu ára tímabili er í Ontario. Hlutfall fólks á aldrinum 25 til 64 ára með 

framhaldsnám í Kanada í heild hefur aukist úr 40% árið 2000 og upp í 51% árið 2010 eða 

um 11 prósentustig. Því má slá föstu að menntastig sé hátt í Kanada (Education 

Indicators in Canada: An International perspective, 2012).  
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Mynd 8. Hlutfall háskólamenntaðra á aldrinum 25 - 64 ára í fylkjum Kanada árin 2000  og 2010 
(Education Indicators in Canada: An International perspective, 2012). 

6.3.5 Kjör almennings  

Eins og kom hér að framan er verg landsframleiðsla á hvern íbúa önnur hæsta meðal G-

7 og OECD ríkja.  Athugun á tekjum íbúa eftir skatta árið 2010 sýnir að par með 

barn/börn er með hæstu tekjurnar eða um 78.100 kanadadali (9,2 milljónir ISK) að 

meðaltali á ári.  Næst koma barnlaus pör en þeirra meðaltekjur voru 64.900 kanadadalir 

(7,7 milljónir ISK). Lægstu meðaltekjurnar eru um 26.000 kanadadalir á ári (3 milljónir 

ISK).  Árið 2010 voru 9% manna (3 milljón) í Kanada flokkuð með lægstu tekjur.  Frá 

árinu 1996 hefur fækkað í þessum hópi um 32%.  Flestir í tekjulægsta hópnum eru 

einhleypir á aldrinum 45 – 64 ára (Human Resources and Skills Development Canada, 

2013d).  

Þegar fylki Kanada eru borin saman kemur í ljós að íbúar Alberta hafa hæstu 

meðaltekjurnar eftir skatta eða um 78.100 kanadadali (9,2 milljónir ISK) út frá 

svokölluðum efnahagslegum hópi1 árið 2011. Næst koma fylkin Saskatchewan með 

70.100 kanadadali (8,3 milljónir ISK) og Ontario með 69.300 dali (8,2 milljónir ISK).  Íbúar 

Nýfundnalands og Labrador voru með lægstu meðaltekjur eftir skatta árið 2011 eða 

                                                      
1 Efnahagslegur hópur er skilgreindur sem hópur af tveimur eða fleirum sem tengdir eru 

blóðböndum, hjónabandi og ættleiðingu.  Allir innan þess hóps eru sameiginlega tengd fjárhaglegum 

skuldbindingum.   
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56.300 dali (6,6 milljónir ISK). (Human Resources and Skills Development Canada, 

2013b).   

Mesta viðskiptaeyðsla var í Ontario eða um 374 billjónir bandaríkjadala árið 2011. 

Innan þess fylkis eru höfuðborgin Ottawa og stærsta borg Kanada, Toronto.  Næst 

kemur Quebec með viðskiptaeyðslu upp á um 205 billjónir bandaríkjadala. Nunavut, 

sem er strjábýlt og fámennt fylki, er með minnsta viðskiptaneyslu eða um 703 milljónir 

bandaríkjadala. Þó er þar mest eyðsla á hvert heimili í Kanada (Euromonitor 

International, 2013).   

Eignir kanadískra fjölskylda hafa aukist frá árinu 1999 – 2005 um 45.308 kanadadali 

(5,3 milljónir ISK) að meðaltali.  Þessi aukning er að mestu leyti til komin vegna hærra 

markaðsvirðis á fasteignum og fleiri fasteignareigendum.  Þeir sem eru á aldrinum 55 til 

64 ára eiga að jafnaði mestar eignir eða upp á samtals um 407.417 kanadadali (45 

milljónir ISK). 35 ára og yngri eiga minnstar eignar og eru þær að jafnaði metnar á um 

18.750 kanadadali (2,2 milljónir ISK) (Human Resources and Skills Development Canada, 

2013c).   

Þróun árlegrar neyslu og ráðstöfunartekna á hvern einstakling í Kanada hefur 

haldist í hendur.  Í kjölfar efnahagskreppunnar dró úr vexti ráðstöfunartekna og neyslu 

árið 2009 en gert er ráð fyrir að eysla og ráðstöfunartekjur neytenda muni vaxa um 8,7% 

og 8,2% frá 2013 til 2020 eina og sjá má á mynd 9.    

Mynd 9. Árlegar meðalráðstöfunartekjur á einstakling, eyðsla og sparnaðarhlutfall: 2006 - 2012 USD 
(Euromonitor International, 2013). 
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Sparnaður hefur vaxið á undanförnum árum í Kanada en frá árinu 2006 hefur hann farið 

úr 5,4% í 6,1% af ráðstöfunartekjum árið 2011.  Er búist við að sparnaðarhlutfall verði 

áfram 6,1% af ráðstöfunartekjum Kanadabúa fram til ársins 2020 (Euromonitor 

International, 2013).   

6.3.6 Matarvenjur  

Matarvenjur í Kanada eru frekar ólíkar eftir landsvæðum enda byggir mataræði mikið á 

staðbundum mat og hefðum.  Sem dæmi má nefna að í fylkjunum sem liggja að 

Atlantshafi er meira neytt af sjávarafurðum en í vestur Kanada er meiri neysla á 

nautakjöti.  Með bættum samgöngum milli fylkja er að verða breyting á þessu mynstri 

og nú er nánast hægt að frá kjöt frá Alberta og humar frá Nýfundnalandi í hvaða búð 

sem er í Kanada.   

Morgunmatur er sú máltíð sem flestir Kanadabúar neyta heima hjá sér.  Samt vilja 

langflestir ekki eyða meiri tíma en fimm mínútum í að fá sér morgunverð.  Algengasti 

morgunverðurinn er ristað brauð, jógúrt, pönnukökur eða vöfflur.  Öll þróun í 

matarvenjum hefur verið í átt að fljótlegri og handhægari lausnum. Sem dæmi má nefna 

hefur sala á þeytingi (smoothie) aukist hvað mest á veitingarhúsum í Kanada.  Í 

nóvember 2011 höfðu um 80 milljón þeytingar selst í Kanada, en þetta er næstum 

tvöföldun frá árinu áður (Passport, 2012).   

Meira en helmingur þeirra sem borðar hádegismat neytir hans utan heimilis.  Í 

rannsókn sem gerð var árið 2009 kemur fram að 17% Kanadabúa taka mat með sér að 

heiman, 11% borða á veitingarhúsi, 8% borða ekki heima og 2% sækja mat og borða 

heima. Um 48 % borða heima í hádeginu.  Langflestir borða samloku eða að meðaltali 

96%, 51% ávexti, 45% grænmeti og 43% súpu (Alberta.ca, 2013). Í rannsókn sem 

kanadíska skyndibitakeðjan Tim Hortons gerði árið 2012 kom fram að 68% þátttakenda 

hafði 30 mínútur eða styttri tíma til að borða hádegismat.  Auk þess kom fram að 20% 

þeirra sem höfðu útbúið nesti hentu því og fóru út að borða (Tim Horton, 2013).  Farið 

verður sérstaklega yfir fiskneyslu Kanadabúa síðar í ritgerðinni.  
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6.3.7 Niðurstöður greiningar á lýðfræðilegu umhverfi 

Óhætt er að segja það Kanada sé ríkt af auðlindum hvort sem þær eru náttúrulegar eða 

fólgnar í mannauði  Kanada hefur eitt eitt hæsta menntunarstig í heimi og er ríkt af 

skógum, málmum og steinefnum, olíu og gasi.  Sem dæmi er olíu og gas hægt að vinna í 

12 af 13 fylkjum Kanada.  Sama þróun blasir þó við Kanadamönnum og öðrum þjóðum 

Vesturlanda, þ.e. að þjóðin er að eldast og fæðingartíðni minnkar.   

Í Kanada eru tvö opinber tungumál en hundruð tungumála eru töluð í landinu.  Kjör 

almennings eru góð miðað við sambærileg lönd.   

Algengasta máltíð Kanadabúa er morgunmatur, þó þeir vilji ekki eyða miklum tíma í 

að neyta hans.  Hefur þróunin verið sú að æ fleiri hafa ekki tíma til þess að borða 

morgunmat eða hádegismat.   

Þegar litið er yfir lýðfræðilega þætti í heild styðja þeir við það mat að 

Kanadamarkaður sé áhugaverður fyrir útflytjendur.    

6.4 Tæknilegt umhverfi  

Í þessum kafla er litið til þátta á borð, svo sem samgöngur og samskiptakerfi í Kanada. 

6.4.1 Samgöngur 

Samgöngur eru góðar í Kanada. Í köflunum hér á eftir verður fjallað um hafnir, vegakerfi, 

flugsamgöngur og lestarkerfi.  Þegar samgöngur eru skoðaðar kemur í ljós að 

eldsneytisþátturinn hefur mest áhrif á arðsemi samganga.  Má nefna sem dæmi að á 

tímabilinu frá 2006 til 2011 hækkaði meðalverð á díselolíu um 23,5%, lestarolía hækkaði 

um 28,2%, flugeldsneyti um 32,1% og skipaeldsneyti um 32,6%.  Þessu til viðbótar þurfa 

samgöngufyrirtæki að huga að því að  að þjóðin er að eldast og að þjónustan muni 

mæta þörfum þess hóps (Transport Canada, 2013).  

6.4.2 Hafnir 

Hafnir í Kanada gegna veigamiklu hlutverki í inn- og útflutningi.  Í Kanada eru meira en 

540 hafnir og yfir 940 smærri iðn- og fiskihafnir.  Í Kanada eru 18 hafnir sem reknar eru 

af Hafnaryfirvöldum Kanada (Canada Port Autorities CPA) sjá mynd 10 (Transport 

Canada, 2013).  
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Mynd 10. Kort yfir hafnir sem heyra undir Hafnaryfirvöld Kanada árið 2012 (Transport Canada, 2013a). 

Hafnaryfirvöld Kanada reka helstu alþjóðahafnir Kanada og eru þær einnig tengdar við 

járnbrautakerfi landsins.  Mestur innflutningur fer í gegnum hafnirnar í Vancouver, 

Montreal, Québec City, Sept-lles og Saint John.  Hafnaryfirvöld Kanada hafa töluverðar 

áhyggjur af samkeppni á þessum markaði og hafa bandarísk yfirvöld til dæmis fjárfest 

mikið í uppbyggingu hafna á undanförnum árum.  Því hafa Kanadamenn sett af stað 

áætlun til ársins 2020 um að bæta hafnaaðstöðu í landinu með 26.000 fermetra 

geymsluplássi, tveimur vöruhúsum, auknu öryggi og framleiðni.  Þessar aðgerðir eiga 

auka geymslugetu hafna í Kanada um 22%.  

Heildarmagn flutninga um kanadískar hafnir var 392 milljónir tonna árið 2010 (þar 

af 269 milljónir tonna í gegnum CPA hafnirnar), sem er um 10% aukning frá árinu áður. 

Af þessu voru 58 milljónir tonna vegna innlendrar starfsemi, 103 milljónir tonna vegna 

flutninga milli landamæra og 231 milljón tonn vegna alþjóðlegra viðskipta. Stærstur hluti 

þess sem fluttur er í gengum hafninnar eru afurðir nátturuauðlinda svo sem olíuvörur, 

steinefni, járn og kol.  Fjölbreyttar gerðir skipa nota kanadískar hafnir. Frá ársbyrjun 
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2011 og út janúar 2012 voru 62.000 skip skráð í kanadískar hafnir. Þar af voru 19.660 

afþreyingarskip, 23.559 fiskiskip og 4.482 farþegaskip (Transport Canada, 2013b).  

6.4.3 Vegakerfi  

Kanada býður upp á mjög öflugt vegakerfi.  Stærsti hluti þess heyrir undir Þjóðvegakerfi 

Kanada (National Highway System eða NHS).  Af þeim eru 38.069 kílómetrar skilgreindir 

sem mikilvægustu vegir Kanadabúa árið 2010.  Allt að 93% fólksbílaumferðar Kanada er 

eftir vegum sem falla undir Þjóðvegakerfi landsins og um 95% umferðar flutningabíla. Í 

Kanada er um 90% af eyðslu í samgöngur vegna einkasamgangna en um 10% fer í 

almenningssamgöngur (Transport Canada, 2013c). 

Um 225 milljarðar tonna var fluttir með flutningabílum árið 2010, sem er 8,1% 

aukning frá árinu áður.  Í inn og útflutningi milli Kanada og Bandaríkjanna eru 

landflutningar eftir vegum mikilvægastir eða um 56,5% alls flutnings milli þessara landa 

og 42,7% af öllum útflutningi Kanada. Þetta samsvara 45,1% af útflutningi og 73,5% af 

flutningi til og frá Bandaríkjunum.  Árið 2010 fóru 10,5 milljónir flutningabíla yfir 

landamæri Kanada og Bandaríkjanna það sem er um 1% aukning milli ára.  (Transport 

Canada, 2013c) 

  Fullyrða má að Þjóðvegakerfi Kanada  skiptir veigamiklu máli í öllum flutningi vara 

bæði til og frá Kanada og innan landsins. 

6.4.4 Flugsamgöngur 

Vegna stærðar landsins eru flugsamgöngur mikilvægar fyrir Kanada. Í landinu eru 1.889 

flugvellir, þar af 26 sem falla undir National Airport System (NAS) sem er í eigu 

kanadískra samgönguyfirvalda. Um flugvelli NAS fer um 90% af öllum skipulögðum fólks- 

og fraktflutningum með flugi til og frá Kanada.  Árið 2011 voru 1.497 aðilar með leyfi til 

að fljúga í Kanada.  Sama ár komu um 78,4 milljónir manna til landsins með flugi og var 

það 2,5% fjölgun frá fyrra ári.  Fraktflutningar jukust um 9,2% milli áranna 2010 og 2011  

og námu 739 milljónum tonna (Transport Canada, 2013d).  Stærstu flugvellir Kanada, 

bæði hvað varðar fólks- og vöruflutninga, eru Toronto Pearson International og  

Vancouver International þá Calgary International er þriðji stærstur hvað varðar 

fólksflutninga en Montreal Trudeau International er í þriðja sæti hvað varðar umfang 

fraktflutninga (Transport Canada, 2013e).  
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Stærstu flugfélögin Kanada eru Air Canada sem er jafnframt 15. stærsta 

farþegaflugfélag í heimi með um 205 flugvélar og WestJet flugfélagið sem flýgur á um 76 

áfangastaði með um 97 flugvélar.  Kelowna Flightcraft Air er stærsta flugfélagið í 

fraktflutningum með um 23 flugvélar.  Næst stærst er Cargojet með 13 flugvélar og 

flýgur á 12 áfangastaði.   

Icelandair er eina flugfélagið á Íslandi sem flýgur beint til Kanada.  Þar er um tvo 

áfangastaði að velja hvort sem um er ræða fólksflutninga eða fraktflutninga.  Þeir eru 

Halifax í British Columbia fylki og Toronto í Ontario fylki (Icelandair Cargo, 2013).  Í apríl 

síðastliðnum kynntu Icelandair og Westjet samstarf sitt á milli sem einfaldar sölu og 

farseðlaútgáfu á flugleiðum beggja félaga (Icelandair, 2013). 

6.4.5 Lestarkerfi 

Yfir 46.000 kílómetrar af járnbrautarteinum liggja um Kanada.  95% af umferð um þá er 

vegna fraktflutninga en 5% er önnur umferð, svo sem farþegaflutningar. Í Kanada eru 

tvölestarfélög langstærst, þ.e. Canadian National Railway (CN) með um 50% 

markaðshlutdeild og Canadian Pacific Railway (CPR) með um 35% markaðshlutdeild.  

Samanlagt flytja þessi tvö félög um ¾ af allri frakt sem fer um kanadíska 

járnbrautarkerfið. .  Árið 2011 voru 313 milljónir tonna af frakt fluttar með lestum sem 

var 14,9% aukning frá fyrra ári (Transport Canada, 2013f).  

Í tonnum talið var mest var flutt út af timburafurðum frá Kanada með lestum árið 

2011, næstmest af áburði og loks kemískum.  Í innflutningi með lestum var mest af 

kemískum efnum í tonnum talið. Mesta virði út frá vörunúmeri  í inn- og útflutningi með 

lestum voru varahlutir í bíla árið 2011.  

Ljóst er að lestarkerfi Kanada skiptir veigamiklu máli fyrir atvinnugreinar eins og 

skógariðn, framleiðslu varahluta og framleiðslu kemískra efna (Transport Canada, 

2013g).  

6.4.6 Fjölmiðlar 

Þegar gæði fjölmiðla eru metin er oft litið til þess hvernig almennt málfrelsi er í 

viðkomandi landi.  Í rannsókn sem Fréttamenn án landamæra (Reporters without 

Borders) gerðu árið 2012 var Kanada í 10. sæti og hafði færst upp um sæti frá fyrra ári.  

Þetta mat var byggt á aðgengi að upplýsingum og hvernig stjórnvöld stuðluðu að 
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almennu málfrelsi fréttamanna án ritskoðunar.  Bandaríkin lentu í 47. sæti og féllu um 

20 sæti milli ára, aðallega vegna handtöku 25 blaðamanna (Reporters Without Borders, 

2013). 

Í Kanada koma út um 122 dagblöð á ensku og frönsku. Neytendur greiða fyrir áskrift 

að 95 þeirra en 27 eru fríblöð.  Útbreiddasta blað Kanada er Toronto Star sem selst í um 

tveimur milljónum eintaka í hverri viku.  Einn af hverjum fimm Kanadabúum yfir 18 ára 

aldri kaupir dagblað daglega en það er með hæsta hlutfalli sem þekkist í heiminum. Árið 

2011 voru um 3,8 milljónir eintaka prentuð á hverjum degi. Átta af hverjum 10 

Kanadamönnum lesa dagblöð annaðhvort í rafrænum vefútgáfum eða á prenti. Að 

meðaltali eru um 22% blaðalesenda sem lesa blöðin eingöngu í vefútgáfum. Öll 95 

dagblöð Kanada bjóða upp á vefútgáfu og hefur sú útgáfa aukist milli ára.  Langflest 

dagblöð í Kanada eru í eigu aðila sem eiga fleiri en eitt blað.  Meðal stærstu félaganna 

eru Torstar/Metroland Media Group, Black Press Group og Brunswick News 

(Newspapers Canada, 2013).   

Nær öll kanadísk heimili eru með sjónvarp (98,5%) og 94% heimila eru með 

tengingu við kapalstöðvar.  Kanadískar konur eyða meiri tíma fyrir framan sjónvarpið en 

karlar og árið 2012 horfðu þær að jafnaði á sjónvarp í 29 klukkustundir á viku 

samanborið við 26 klukkustundir hjá körlum. Árið 2011 voru 331 sjónvarpsstöðvar í boði 

í Kanada (TVB, 2013).  Útvarpsstöðvar eru um 2.000 talsins og af þeim er ríkisútvarpið 

eða Canadian Broadcasting Corperation (CBC) stærst og rekur fjórar stöðvar (The world 

Factbook, 2013b).   

6.4.7 Samskiptaumhverfi 

Árið 2011 voru 10 stór fyrirtæki á fjarskiptamarkaði Kanada með samtals um 94% 

markaðshlutdeild. 88% fyrirtækjanna eru inn á öllum helstu mörkuðum innan 

fjarskiptageirans. Fjarskiptamarkaðurinn veltir um 43,7 billjónum kanadadala árlega og 

er stærstur hluti þess í þráðlausum netlausnum eða um 45% af heildinni.  Næst eru 

beinlínutengingar eða heimasími (Wireline Voice) með 28%, þá internet með 17% og 

loks gagnaflutningar og lokaðar línur með um 10% af heildarframlegð í 

fjarskiptamarkaðnum árið 2011. Mesta aukningin er í þráðlausum netlausnum eða um 

7% milli árana 2007 og 2011 (Canadian Radio-Television and Telecommunications 

Commission, 2013).  
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6.4.7.1 Símakerfi  

Árið 2011 voru 18.201 milljónir símalína í notkun í Kanada sem skilar landinu í 16. sæti 

þegar ríkjum heims er raðað eftir fjölda símalína (The World Factbook, 2013c).  Um 91% 

allra heimila í Kanada hafa því símalínu. Yfir 100 aðilar buðu upp á þjónustu innan svæða 

og 150 buðu upp á langlínuþjónustu árið 2011 (Canadian Radio-Television and 

Telecommunications Commission, 2013). 

Um 27.4 milljónir farsímar voru í Kanada árið 2011. (The World Factbook, 2013c). Í 

rannsókn sem Google gerði kom fram að 70% allra Kanadabúa nota farsíma og þar af 

nota 80% snjallsíma.  79% kváðust ekki yfirgefa heimili sitt án farsíma og fjórðungur 

sagðist myndu vilja skipta á sjónvarpi og snjallsíma árið 2012 (6S Marketing, 2013).   

6.4.7.2 Internet 

Í Kanada voru um 8.743 internet þjónustuveitur árið 2012 sem setur þá í 14. sæti yfir 

flestar þjónustuveitur í heiminum í dag (The World Factbook, 2013c).  27,4 milljónir 

manna eru með internet eða 80% allra íbúa Kanada árið 2012. Hver einstaklingur eyðir 

að meðaltali 17,2 klukkutímum á internetinu í hverjum mánuði (6S Marketing, 2013).  

6.4.8 Niðurstöður greiningar á tæknilega umhverfinu 

Kanada stendur vel þegar kemur að tæknilegum þáttum í umhverfinu.  Boðið er upp á 

trausta innviði og fjölbreytta valkosti í samgöngum eins og fram kemur í umfjöllun um 

hafnir, vegakerfi, flugvelli og lestarkerfi.  Allt stuðlar þetta að því að flutningar til og frá 

Kanada eru auðveldir í alþjóðlegu umhverfi. Fjölmiðlar eru margir og fjölbreyttir og 

samskiptaumhverfið öflugt en hvort tveggja getur haft mikil áhrif á tækifæri til að ná til 

neytenda.   
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6.5 Lagalegt umhverfi 

Hér á eftir er lagalega umhverfið í Kanada tekið sérstaklega fyrir þótt áður hafi verið 

fjallað um pólitíska umhverfið. Áherslan er á það hvort lög og reglugerðir í viðkomandi 

landi hafi áhrif á fyrirtæki sem fyrirhugar innflutning til landsins, til dæmis 

fjárfestingarlög, starfsmannaréttindi og vöruréttindi.  Einnig er lýst fríverslunarsamningi 

EFTA og Kanada, því samningar geta haft mikil áhrif á samskipti og aukið viðskipti milli 

landa.  

6.5.1 Lög og reglugerðir 

Ein besta leiðin til að skoða lög og reglur í því landi sem hefja á innflutning til er að beina 

athygli að því hve auðvelt sé að eiga viðskipti þar. Eins og komið hefur fram hér að 

framan eru til ákveðnir mælikvarðar á það hversu auðvelt er að hefja viðskipti í 

einstökum löndum samanber árlegar skýrslur Alþjóðabankans.  World Economic Forum 

gefur árlega út skýrsluna Global Competitiveness Report þar sem lagt er mat á helstu 

þætti sem hafa áhrif á samkeppnishæfni þjóða. Í útgáfu skýrslunnar fyrir árin 2012 – 

2013 kemur fram að Kanada er í 14. sæti af 144 þjóðum  Í umfjöllun skýrsluhöfunda 

kemur fram að Kanada sé mjög öflugur markaður, með trausta innviði, vel menntað 

starfsfólk og fjármálastarfsemi sem sé til fyrirmyndar. Einnig kemur fram að stofnanir 

samfélagsins séu öflugar og gegnsæjar. Þrátt fyrri þetta féll Kanada um tvö sæti á 

listanum milli ára sem skýrist af því að dregið hafi úr gæðum opinberra rannsóknastöðva 

og vægi nýsköpunar. Önnur skýring er sú að þótt menntunarstig í Kanada sé gott 

samanborið við aðrar þjóðir kemur fram að menntunarstig starfsmanna hafi lækkað 

undanfarin ár og þá sérstaklega hjá háskólamenntuðum starfsmönnum. (World 

Economic Forum, 2013).    

Þótt lög um fjárfestingar í Kanada séu talin nokkuð gegnsæ og skýr, hafa erlendir 

fjárfestar í Kanada lent í vandræðum.  Kanadísk stjórnvöld hafa til dæmis beitt sér við 

sölu og yfirtökur á ákveðnum fyrirtækjum.  Skoðanir stjórnvalda á erlendum 

fjárfestingum eru sterkari þegar um er að ræða fyrirtæki sem vinna með 

náttúruauðlindir. Til dæmis stöðvuðu kanadísk stjórnvöld sölu á olíu- og gasfyrirtækinu 

Nexen sem kínverskir fjárfestar hugðust kaupa árið 2012.  Auk þess komu stjórnvöld í 

veg fyrir sölu á PotashCrop árið 2010, en fyrirtækið er stærsti framleiðandi 

vatnsleysanlegrar ösku úr brenndum plöntum.  Þrátt fyrir þetta eru Kanadísk stjórnvöld 
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með skýra áætlum um beina erlenda fjárfestingu og hafa verið að setja auka fjármagn í 

rannsóknir á þeim málaflokki (Euromonitor International, 2012a).  

6.5.2 Fríverslunarsamningur EFTA og Kanada 

Þar sem fríverslunarsamningur er í gildi á milli Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og 

Kanada er mikilvægt að kanna hvaða áhrif slíkur samningur hefur og getur haft fyrir 

íslensk sjávarútvegsfyrirtæki.  Í þessum kafla verður því farið yfir þýðingu EFTA, innihald 

fríverslunarsamningsins og áhrif hans á íslensk sjávarútvegsfyrirtæki greind.  

6.5.2.1 Saga EFTA 

EFTA stendur fyrir Fríverslunarsamtök Evrópu (European Free Trade Association).  

Samtökin voru stofnuð árið 1960 með svokölluðum Stokkhólmssamningi.  Stofnaðilar 

voru Austurríki, Bretland, Danmörk, Noregur, Portúgal, Svíþjóð og Sviss.  Ísland gekk í 

EFTA árið 1970. Nú eru aðeins fjögur ríki eftir í EFTA: Ísland, Noregur, Liechtenstein og 

Sviss.  Öll ríkin sem undirrituðu stofnsamninginn hafa yfirgefið EFTA og gengið í 

Evrópusambandið, að Sviss undanskildu. (Utanríkisráðuneyti, 2011a).   

Þegar aðildarríkjum EFTA hafði fækkað í fjögur þótti nauðsynlegt að endurskoða 

Stokkhólmssamninginn og því var nýr samningur undiritaður í júlí árið 2001, Vaduz 

samningurinn, sem tók gildi 1. júní 2002.  Við gerð nýja samningsins var kaflinn um 

vörukaup meðal annars endurskoðaður og reglum um landbúnaðarvörur breytt til að 

auðvelda viðskipti milli aðildarríkja. Þá gildir gagnkvæm viðurkenning á skýrslum, 

vottunum leyfum og fleiru slíku á milli EFTA-ríkjanna (Utanríkisráðuneyti, 2011a).  

Flestir fríverslunarsamningar sem Ísland er aðili að eru gerðir á vegum EFTA 

(Utanríkisráðuneytið, 2010b). EFTA leggur mikla áherslu á að gera fríverslunarsamninga 

við lönd bæði innan og utan Evrópusambandsins til að koma í veg fyrir 

samkeppnisröskun á milli landa í EFTA og Evrópusambandinu.  Fríverslunarsamningar 

EFTA við lönd utan ESB eru mjög svipaðir þeim samningum sem gerðir hafa verið milli 

EFTA ríkjanna sjálfra.  Í samningunum er lögð höfuðáhersla á fríverslun með 

iðnaðarvörur, unnar  landbúnaðarvörur, fisk og fiskafurðir  (Utanríkisráðuneyti, 2010d). 

Fríverslunarsamningar hafa verið gerðir við lönd á borð við Egyptaland, Ísrael, 

Jórdaníu, Króatíu, Líbanon, Makedóníu, Marokkó, Singapúr, S- Kóreu og Tollabandalag 

Suður- Afríkuríkja (SACU). Samningar hafa einnig verið gerðir við ríki í Ameríku, svo sem 
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Mexíkó, Chile, Kólumbíu, Perú og Kanada.  Auk þess er verið að skoða önnur 

markaðssvæði og eru samningaviðræður í gangi við lönd á borð við Tæland og Indland 

(Utanríkisráðuneyti, 2010c). Nýjasti fríverslunarsamningur sem íslensk stjórnvöld hafa 

gert er við Kína en hann var undirritaður 15. apríl 2013.  Við fullgildingu þess samnings 

verða allir tollar á sjávarafurðum í viðskiptum milli landanna felldir niður.  Samningurinn 

mun ekki öðlast gildi fyrr en Alþingi Íslendinga og kínverska þingið hafa samþykkt 

saminginn (Utanríkisráðuneyti, 2013e).  

6.5.2.2 Samningurinn við Kanada 

Þann 26. janúar árið 2008 var undirritaður samningur á milli EFTA ríkjanna og Kanada.  

Hann tók gildi 1. júlí árið 2009 (Utanríkisráðuneyti, 2010d).  Sá samningur var hluti af 

þeirri stefnu EFTA ríkjanna að styrkja samkeppnisstöðu sína á Norður-Ameríku markaði.  

En í hverju felst gagnkvæmur hagur Kanada og Íslands/EFTA af 

fríverslunarsamningi? Í fyrsta lagi eru EFTA ríkin 16. stærstu vöruútflytjendur í 

heiminum.  Í öðru lagi er velta innflutnings EFTA ríkja til Kanada um 9,1 billjónir 

kanadadala (2008). Í þriðja lagi er bein erlend fjárfesting til Kanada frá Noregi og Sviss 

um 18,4 billjón kanadadala (2008) (Foreign Affairs and International Trade Canada, 

2011).  Fyrir Kanada voru EFTA ríkin sjöundi stærsti kaupandi útflutningsafurða landsins 

en þangað fluttu kanadamenn út fyrir  4,2 billjónir kanadadala (2008). Milli þessara ríkja 

fóru því vörur að andvirði um 13,2 billjónir kanadadala. Því er ljóst að 

fríverslunarsamningur felur í sér mikil tækifæri fyrir báða aðila (Foreign Affairs and 

International Trade Canada, 2013a). 

6.5.2.3 Greining á samning  

Til að skoða áhrif fríverslunarsamningsins á útflutning íslensks sjávarfangs til Kanada var 

rýnt í skrár Hagstofunnar yfir útflutninginn eftir tollanúmerum, fyrir og eftir gildistöku 

hans.   

Í töflu 6 hér að neðan má sjá upplýsingar um heildarútflutning á hverri tegund á 

árunum 2010 – 2013.  Tímabilið 2007 til 2013 er birt í viðauka 1. Undir hverri tegund eru 

mörg tollnúmer eftir því hvernig hver og ein vara unnin í framleiðsluferlinu. Til þess að 

átta sig á því hvort fríverslunarsamningurinn hafi haft áhrif þarf að skoða öll tollanúmer 
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á umræddum tegundum. Það er gert með því að skoða íslenska tollnúmerið og bera 

saman við kanadísku tollaskrána2. 

Tafla 6. Upplýsingar um útflutning í þyngd og krónum milli ára til Kanada (Hagstofan, 2013b). 

(Janúar - apríl)

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013

Tegundir Þyngd kg Fob kr Þyngd kg Fob kr Þyngd kg Fob kr Þyngd kg Fob kr

Síld                                                        187,655 54,845,220 188,245 65,057,354 208,830 74,907,219 19,470 8,528,373

Loðna                                                       139,542 97,741,318 21,060 9,012,718 19,955 17,505,529

Kolmunni                                                    

Makríl l                                                      21,208 3,817,155 197,322 35,413,841 838,012 179,565,659 448,645 61,448,058

Þorskur                                                     453,474 189,845,647 247,242 171,686,020 824,746 399,065,844 587,864 229,705,246

Ýsa                                                         327 229,142 25,389 26,994,236 5,602 7,339,827

Ufsi                                                        685,880 258,388,427 149,901 63,277,717 411,928 180,956,813 360,969 146,341,237

Karfi                                                       122,090 8,392,660

Steinbítur                                                  490 498,828

Langa                                                       1,900 526,249 36,210 18,349,507 30,303 19,904,926 13,000 6,110,224

Blálanga                                                    

Keila                                                       100 34,028 160 39,790 5,620 2,073,775

Grásleppa                                                   40,595 73,959,127

Annar botnfiskur                                            10,696 9,791,006 51,581 30,484,961 191,822 58,054,202 39,735 33,133,172

Grálúða                                                     272 418,059

Lúða                                                        1,886 1,259,176 34 50,756

Skarkoli                                                    871 1,065,057 290 377,947

Annar flatfiskur                                            353 390,107

Rækja                                                       55,109 48,019,110

Humar                                                       150,786 517,063,738 92,913 295,565,361 70,644 250,495,291 2,885 10,995,316

Smokkfiskur                                                 1,920 179,349

Beitukóngur                                                 20,006 5,172,492 20,230 6,210,610

Sæeyra                                                      

Krabbadýr, skeldýr og lindýr ót.a.                          43,207 9,046,223

Aðrar sjávarafurðir                                         812,430 39,077,761 2,165,240 152,724,427 2,391,495 207,933,264 909,289 74,860,038

Alls 2,622,588 1,307,327,501 3,172,317 849,310,624 5,015,915 1,416,627,389 2,516,608 590,663,623  

Í viðauka 2 kemur fram tollanúmer þeirra tegunda sem íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 

flutt út til Kanada árin 2008 – 2009, eða árin fyrir og eftir samning. Eins og sjá má í 

viðauka 2 breytti fríverslunarsamningurinn litlu fyrir útflutning á sjávarafurðum frá 

Íslandi til Kanada.  Af þeim sjávarafurðum sem íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa verið 

að selja til Kanada féll niður tollur af þremur tollnúmerum: humri, fiskmjöli og öðrum 

sjávarafurðum á tollanúmeri 41069201.  Aðrir flokkar voru án tolla fyrir samning.  Fryst 

loðnuhrogn er eina afurðin sem enn er tolluð eftir gildistöku samningsins. 

 

                                                      
2 Í tollskrá Kanada er “MFN Tariff” tollur viðkomandi vöru fyrir samning.  Síðan tiltekur flokkurinn “Applicable Preferrential 

Tariffs” hvaða fríverslunarsamningar eiga við í viðkomandi tollnúmeri.  “IT” stendur fyrir Ísland. Tollaskrá má finna á 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/tblmod-1-eng.html   

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/tblmod-1-eng.html


 

58 

 

Í töflu 7 hér að ofan má sjá öll þau tollanúmer sem breyttust við undirritun 

samnings. 

6.5.3 Niðurstöður greiningar á lagalegu umhverfi  

Kanada stendur vel að vígi hvað varðar lagalegt umhverfi út frá viðskiptalegu sjónarmiði.  

Stofnanir og regluverk er einfalt og skýrt, þótt rannsóknarumhverfið gæti verið betra.  

Kanada er í flokki þeirra 20 landa sem Alþjóðabankinn og World Econmic Forum telja að 

best sé að eiga viðskipti við.  Auk þess hafa EFTA og Kanada gert með sér 

fríverslunarsaming sem einfaldar regluverk fyrir íslensk fyrirtæki.  Fyrir íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki breyttist að vísu frekar lítið eða aðeins 11 tollanúmer við gildistöku 

samningsins.  En með fríverslunarsamingi verða viðskipti við Kanada einfaldari og lög og 

reglugerðir skýrari fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 7. Allar sjávarafurðir sem breyttust við undirritun samnings (Johnson, J., 2010). 
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6.6 Umhverfisþættir 

Þar sem auðlindir landa eru takmarkaðar hefur umhverfisþátturinn orðið æ mikilvægari í 

ytri greiningu fyrir fyrirtæki.  Því er hann oft tekinn sérstaklega fyrir í PESTEL 

greiningunni og þá út frá þeirri atvinnustarfsemi sem er verið að gera grein fyrir.  Í 

umhverfishluta PESTEL greiningar eru meðal annars skoðaðir þættir á borð við 

stefnumótun innan viðkomandi atvinnugreinar og vottanir sem geta haft áhrif á 

greinina.  Í þessum kafla er fjallað um mikilvægi umhverfisstefnu viðkomandi landa, 

sjálfbæra nýtingu auðlinda og mikilvægi vottana í viðkomandi atvinnugrein.    

6.6.1 Mikilvægi umhverfisstefnu 

Þegar ákveðnar atvinnugreinar nýta auðlindir er hætta á að gengið sé of nærri þeim 

með ágengri nýtingu og því mikilvægt að þjóðir hafi skýra umhverfis- og 

auðlindanýtingarstefnu.  Í tilfelli sjávarútvegsins hefur ofveiði verið stunduð víða um 

heim um áraraðir en vakning varð eftir að mikilvægir fiskistofnar hrundu og ekki hefur 

tekist að byggja þá alla upp aftur.  Þótt umhverfisstefna sé til staðar hjá flestum 

fiskveiðþjóðum í dag er talið að um 32% af öllum fiskistofnum hafi verið ofveiddir árið 

2008.  Aðeins 15% af fiskistofnum eru taldir full rannsakaðir. 53% eru ekki full 

rannsakaðir en hóflega nýttir.  Því mikilvægt að þjóðir stundi ákveðnar rannsóknir í 

sjálfbærni fiskistofna og leggi áherslu á það í sinni fiskveiðistjórnun (International 

Sustainabillity Unit, 2013).  

Reynd hefur verið að meta hversu sjálfbærar fiskveiðar þjóðir stunda.  En þar sem 

skilgreiningin á sjálfbærri stjórnun er mismunandi er erfitt að leggja mat á sjálfbærni 

þjóða að þessu leyti. Í rannsókn sem gerð var árið 2002 á 11 fiskveiðiþjóðum við norður 

Atlandshafið lenti Kanada í 9. sæti og Ísland í 4. sæti hvað sjálfbærni fiskveiða varðaði.  

Rannsóknin var þríþætt. Í fyrsta lagi var beitt svokallaðri „Rapfish“ aðferðafræði þar sem 

litið er til vistfræðilegra þátta, efnahagslegra, félagslegra, tæknilegra og siðfræðilegra 

þátta.  Í öðru var beitt mati Matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) á þeim 

gildum sem stýra fyrirætlanunum innlendra aðila um veiðarnar (Code of Conduct).  Loks 

var rannsakað hvort magn afla væri í samræmi við fiskveiðistjórnunina (Alder og 

Chuenpagdee, 2013).  Í dag er Kanada leiðandi í sjálfbærum veiðum. Aðferðafræði 

Kanada er skipt uppí fimm hluta sem eru áætlunargerð, rannsóknavinna, áhrif á 
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auðlindir, áherslur á regluverk sjávarútvegsfyrirtækja og mælanleiki árangurs (Fisheries 

and Oceans Canada, 2013b).  

Sjálfbær fiskveiðistjórnun er ekki bara mikilvæg fyrir fyrirtækin heldur hefur hún 

áhrif á val neytendans.  Í rannsókn sem gerð var árið 2003 í Bandaríkjunum kom í ljós að 

37% af 1.000 þátttakendum keyptu ekki fisk nema að þeir fengju nákvæmar upplýsingar 

um uppruna hans og hvort hann kæmi úr viðurkenndu sjálfbæru umhverfi (David Suzuki 

Foundation, 2013). Önnur rannsókn, sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2012, sýndi 

fram á að 80% neytenda telja að það sé mikilvægt eða mjög mikilvægt að fiskur sé 

veiddur með sjálfbærum hætti (NPR, 2013). Síðan hafa aðilar á borð við amerísku 

Walmart verslunarkeðjuna sett sér ákveðin viðmið um að allur fiskur sem þeir selja sé 

vottaður af viðurkenndum vottunaraðilum (Walmart Canada, 2013).  Ljóst er að sjálfbær 

fiskveiðsstjórnun er mikilvæg en til þess að viðskiptavinurinn sé öruggur eru 

sjávarútvegsfyrirtæki í dag að fá vottun á sitt fiskveiðiferli.  Næst munum við ræða um 

tvær mismunandi vottanir sem eru á markaðnum í dag og tengjast íslenskum 

sjávarútveg.  

6.6.2 Vottanir 

Nokkuð er um mismunandi vottanir innan sjávarútvegsins.  Ein þekkasta vottun innan 

greinarinnar er Marine Stewardship Council (MSC) vottunin en henni verða sérstaklega 

gerð skil hér á eftir.  Íslendingar ákváðu að búa til sitt eigið vottunarkerfi sem ber nafnið 

Iceland Responsible Fisheries (IRF).  Það var sett í gang árið 2007 þegar 

sjávarútvegsráðherra, forstjóri Hafrannsóknarstofnunar, fiskistofustjóri og formaður 

Fiskifélags Íslands undirrituðu samning um að upplýsa kaupendur um hvernig sjálfbærri 

nýtingu sjávarauðlinda væri háttað á Íslandi.  Áherslan var því fremur á stærri 

kaupendur sjávarafurða en einstaka viðskiptavini í smásöluverslunum úti í heimi. IRF 

vottunin tryggir að stjórnvöld vinni við sjálfbærri nýtingu sjávarauðlinda og að fyrirtæki 

geti boðið rekjanleikavottun á afurðum sínum.  Vottunin er byggð á alþjóðlegum 

viðmiðunarreglum FAO auk mati þriðja aðila sem tryggir sem mesta hlutlægni (Iceland 

Responsible Fisheries, 2013).  
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6.6.2.1 MSC vottun 

Marine Stewardship Council (MSC) er líklega eitt stærsta og þekktasta 

vottunarfyrirtækið sem metur afurðir úr villtum fiskistofnun í heiminum í dag. MSC er 

markaðsvottunarfyrirtæki fyrir smásölukúnnann. Í dag eru 206 fiskveiðisvæði með 

vottun frá MSC.  Á Íslandi hafa veiðar á á þorski og ýsu verið vottaðar af MSC.  26 

fyrirtæki mega selja þorsk með MSC vottun. Um 107 sjávarútvegssvæði eru í 

umsóknarferli um MSC vottun fyrir mismunandi fisktegundir. Á Íslandi eru 55 

annaðhvort með vottun frá MSC eða í umsóknarferli (Marine Stewardship Council, 

2013). Af heildar sjávarafla heimsins í dag veiðist um 11% á sjávarútvegssvæðum sem 

eru tengd og vottuð innan MSC.   

Í Kanada gera þrír af fimm stærstu söluaðilum á fiski kröfu um MSC vottun afurða.  

Auk þess hefur stærsta verslunarkeðja Kanada þá reglu að kaupa ekki fisk nema að 

framleiðandin sé með vottunina (Marine Stewardship Council, 2013a). Af þessu leiðir að 

íslensk sjávarútvegsfyrirtæki gætu þurf að leita eftir MSC vottun til að selja á Kanada 

markað.  

6.6.3 Niðurstöður greiningar á umhverfisþætti 

Mikilvægi sjálfbærrar stefnu innan sjávarútvegs vex hröðum skrefum. Þrátt fyrir allt 

kemur um þriðjungur af heildarafla heimsins úr ofveiddum stofnun. Þjóðir þurfa sjálfar 

að marka sér sjálfbæra stefnu innan þessarar atvinnugreinar og tryggi sjálfbærni hennar 

til frambúðar.  Neytendur gera sífellt ríkari kröfur um að þekkja uppruna afurða og fá 

staðfestingu á því að þær komi úr sjálfbærum veiðum. Því hefur vottun orðið æ stærri 

hluti af umhverfi fyrirtækja í sjávarútvegi.  Stærst þeirra er MSC vottunin sem æ fleiri 

eru farnir að gera kröfu um. Eins og Ísland hefur Kanada lagt mikla áherslu á sjálfbærni 

sjávarútvegsins og eru þessi lönd meðal þeirra fremstu á því sviði í dag. 
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7 Viðskiptaumhverfið   

Task- umhverfisgreiningin (Task Environment) er hluti af þeirri athugun sem gerð er á 

markaði þar fyrirtæki hyggst ná árangri við sölu  á vöru og þjónustu. Í þessari skýrslu 

verður Task-umhverfisgreiningu gerð skil í fjórum köflum. Fyrst er markaði lýst út frá 

stærð markaðar, vexti, landfræðilegri útbreiðslu og hagnaði. Næst verður fjallað um 

kauphegðun neytenda, þarfir, gæði þjónustu og verð. Í þriðja kaflanum fjallaðu um 

hverjir helstu samkeppnisaðilarnir séu, hver séu markmið þeirra, stefna, styrkleikar, 

veikleikar, stærð og markaðshlutdeild. Fjórði og síðasti hlutinn segir frá dreifileiðum á 

markaði, hverjar séu helstu dreifileiðir til viðkomandi viðskiptavinar og hvaða 

afkastageta er á viðkomandi leiðum (Cotler, 2003).  

7.1 Markaðurinn  

Þegar kanadískur sjávarútvegur er skoðaður kemur í ljós að hann er öflugur enda er 

Kanada í 22. sæti yfir stærstu fiskveiðiþjóðir í heiminum með ársframleiðslu uppá 1,1 

milljón tonna (Íslandsbanki, 2013). Um 85% af heildarafla Kanada er fluttur út.  

Heildarverðmæti útflutningsins var 3,6 árið 2011. Kanada var sjöundi stærsti útflytjandi 

sjávarafurða árið 2010 (The State of World Fisheries and Aquaqulture 2012, 2013).  Um 

80.000 manns starfa við sjávarútveg eða tengd störf í Kanada. Humarinn skilar mestu 

útflutningsverðmæti allra sjávarafurða Kanada eða um 1,03 billjónum kanadadala árið 

2011 (Fisheries and Oceans, 2013).  

Í næsta kafla verður umhverfi sjávarútvegs í Kanada skoðað út frá svæðisskiptingu, 

fiskneyslu, fiskverði, inn- og útflutningi og þeim tegundum sjávarafurða sem eru á 

Kanadamarkaði.     

7.1.1 Svæðisskipting 

Innflutningur sjávarafurða til Kanada er svæðisskiptur . Fimm fylki standa undir 94% af 

öllum innflutningi sjávarafurða, reiknað sem hlutfall af heildarverðmæti.  Eins og sjá má 

á mynd 11 hér að neðan eru þetta British Columbia, Ontario, Quebec, New Brunswick og 

Nova Scotia (mynd 11).   
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Mynd 11. Fimm stærstu innflutningsfylki í Kanada árið 2012 (verðmæti) (Fisheries and Oceans Canada, 
2013c). 

Árið 2012 var British Columbia stærsti innflytjandi sjávarafurða í Kanada með 

innflutningsverðmæti upp á 835 billjónir kanadadala.  Er það um 18,5% aukning milli 

ára.  Næst var Ontario sem flutti inn að verðmæti 810 billjónir kanadadala, sem er um 

2% aukning milli ára.  Eins og sjá má á mynd 12 hér að neðan innflutningur 

sjávarafurðum aukist til 8 af 12 fylkjum Kanada á síðustu fimm árum.  

 

Mynd 12. Innflutningur sjávarafurða árin 2008 - 2012 eftir fylkjum (verðmæti), (Fisheries and Oceans 
Canada, 2013c). 

Mest hefur aukningin verið í New Brunswick eða um 52% frá árinu 2008 til 2012. Á 

sama tíma var aukningin 42% í Quebec, 26,6% í Nova Scotia og 12% í Ontario. Þegar litið 
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er á þessa þróun og skiptingu innflutnings sjávarafurða eftir fylkjum er afar áhugavert 

fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að Icelandair flýgur beint til áfangastaða í þeim fylkjum 

þar sem innflutningur sjávarafurða er mestur. Í því gætu legið ný tækifæri til útflutnings 

á ferskum fiski (Fisheries and Oceans Canada, 2013c).    

7.1.2 Fiskneysla 

Fiskneysla í Kanada náði hámarki árið 1999 þegar hún nam um 10 kg að meðaltali á íbúa 

á ári. Síðan hefur nær stöðugt dregið úr henni og árið 2010 nam hún 7,32 kg á íbúa óháð 

tegund (tafla 8).  Í rannsókn sem gerð var árið 1991 kemur fram að sá markhópur sem 

borðar mest af sjávarfangi eru karlmenn eldri en 55 ára. Hluti af skýringunni gæti verið 

að þeir borða að jafnaði meira magn en konur (Health Canada, 2013).  

Tafla 8. Neysla sjávarfangs frá árinu 1988 - 2010 (Fisheries and Oceans Canada, 2011a). 

Kilograms 
per. Person, 
per year  

Fish Products (2) 

  

Seafish 
fresh and 

frozen 
Seafish 

processed Shellfish 
Freshwater 

fish 
Total 

all products 

            

1988  4,28 2,97 1,20 0,20 8,65 

1989  4,54 3,29 1,57 0,20 9,59 

1990  4,29 2,96 1,49 0,21 8,95 

1991  4,28 2,63 1,51 0,21 8,63 

1992  4,85 1,90 1,76 0,22 8,73 

1993  4,87 2,84 1,59 0,20 9,50 

1994  4,79 1,88 1,47 0,20 8,34 

1995  3,97 2,20 1,49 0,25 7,91 

1996  4,49 1,97 1,66 0,30 8,42 

1997  4,30 2,26 1,86 0,36 8,78 

1998  4,03 2,38 2,11 0,32 8,84 

1999  4,82 2,50 2,29 0,42 10,03 

2000  4,51 2,19 2,35 0,46 9,51 

2001  4,39 2,67 2,12 0,47 9,65 

2002  4,01 2,96 2,17 0,43 9,57 

2003  4,43 2,81 2,03 0,53 9,80 

2004  3,94 2,74 1,93 0,51 9,12 

2005  3,70 2,90 1,91 0,47 8,98 

2006  3,48 2,88 1,86 0,50 8,72 

2007  3,64 2,41 1,59 0,40 8,04 

2008  3,13 2,23 1,38 0,37 7,11 
2009 
2010 

2,83 
2,96 

2,43 
2,38 

1,50 
1,56 

0,42 
0,42 

7,18 
7,32 

 

Í rannsókn sem gerð var árið 2011 fyrir Canadian Aquaculture Industry Alliance 

(CAIA), voru 1200 Kanadabúar spurðir um fiskneyslu sína.  Fram kom að 88% höfðu 

borðað fisk á síðustu þremur mánuðum.  Um 77% borða einhverjar fisktegundir (e. 
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finfish3) einu til fimm sinnum í  mánuði.  15% borða fisk sex til tíu sinnum í mánuði.  Að 

meðaltali borða kanadabúar einhverja fisktegund 3,7 sinnum í mánuði.  

Þegar fylkin eru skoðuð kemur í ljós að íbúar British Columbia eru líklegri til  að 

borða einhverjar fisktegundir sex til tíu sinnum í viku en Kanadabúar að jafnaði, sbr. 

töflu 9  

Tafla 9. Fjöldi skipta svarenda sem borðar Finfish á mánuði (Aquaculture, 2013). 

 Kanada Atlantic Quebec Ontorio Central Alberta B.C 

Aldrei 5% 6% 6% 5% 3% 3% 5% 

1 – 5 sinnum 77% 80% 77% 76% 82% 87% 73% 

6 -10 sinnum 15% 13% 14% 16% 14% 8% 20% 

Yfir 10 skipti 3% 1% 3% 3% 2% 2% 4% 

Meðaltal 3.70 3.17 3.72 3.74 3.91 3.03 4.23 

  

Eldra fólk borðar meira af fiski en yngra fólk og innflytjendur borða meira en 

innfæddir Kanadabúar (tafla 10).  

Tafla 10. Fjöldi skipta sem svarendur borðuðu Finfish á mánuði (Aquaculture, 2013). 

 Kanada 18 – 29 30 – 59 60 + Maður Kona Innflytjandi 

Aldrei 5% 9% 5% 3% 4% 6% 5% 

1 – 5 sinnum 77% 78% 78% 76% 77% 78% 73% 

6 -10 sinnum 15% 9% 15% 20% 17% 13% 20% 

Yfir 10 skipti 3% 5% 2% 2% 3% 3% 2% 

Meðaltal 3.70 3.50 3.68 3.85 3.82 3.58 3.91 

 

Í rannsókninni kemur fram að lax var sú einstaka fisktegund sem flestir höfðu 

borðað á síðustu þremur mánuðum eða um 74% svarenda.  Um 48% svarenda sögðust 

                                                      
3 Finfish er allur fiskur nema flatfiskur, áll eða aðrar sjávartegundir. Fisktegund er notað hér um 

„finfish“. 
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borða fisk á sínu heimili og 42% sögðust oft panta fisk á veitingastöðum (Aquaculture, 

2013).   

Í Kanada er árleg meðalneysla dýrapróteins um 100-110 kg á einstakling. Í 

sjávarfangi var hún um 7,8 kg á einstakling árið 2009 á meðan 37,7 kg komu úr alifuglum 

og 55,5 kg úr rauðu kjöti .  Á árunum 1996 – 2009 dróst neysla sjávarfangs og rauðs kjöts 

saman eða um 2,2 og 5,3 kg. per einstakling á ári. Á sama tíma jókst neysla á alifuglakjöti 

um 6,6 kg. per einstakling á ári (Íslandsbanki, 2013). Draga má þá ályktun af 

framangreindum upplýsingum að fiskneysla hafi minnkað og að neyslan sé mest hjá 

eldra fólki.  

7.1.3 Fiskverð 

Í þessum kafla verður skoðað hvernig meðalverð hefur þróast í Kanada á fimm 

mikilvægustu fisktegundunum sem íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fluttu út árið 2012.  Þær 

eru þorskur, ýsa, humar, makríll og síld.   

Heildarútflutningur frá Íslandi til Kanada hefur ekki verið mikill undanfarin ár eða að 

verðmæti um 1,4 milljarðar íslenskra króna árið 2012 (sem er mesti útflutningur á 

síðustu átta árum). Þessar tegundir eru um 77% af heildarútflutningnum (Hagstofan. 

2013b).  Hér eru því skoðaðar tölur yfir heildarinnflutning (allra þjóðir) til Kanada á fimm 

ára tímabili og fundið út meðalverð á kíló á viðkomandi tegund.  Á mynd 13 hér að 

neðan sést meðalverð tegunda fyrir hvert ár.   

 

Mynd 13. Meðalverð á kg (Kanadadollar) á innfluttum tegundum til Kanada tímabilið 2008 - 2012 
(Fisheries and Oceans Canada, 2013c). 
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Á myndinni sést mikil sveifla í þorskverði árin 2009 og 2010.  Erfitt er að finna 

skýringu á þessari sveiflu er hjá Hagstofu Kanada en líklegast er flutt hafi verið inn ódýr 

þorskafurð. Verð á öðrum tegundum hefur haldist mun stöðugra milli ára.  Humarinn 

hefur að vísu fallið úr 10,4 kanadadölum á kíló í 7,52 kanadadali (Fisheries and Oceans 

Canada, 2013c).  

Árið 2010 var heildar löndun í Kanada metin á um 1,6 billjónir kanadadala árið 

2010. Er það um 5,9% lækkun frá árinu áður.  Mest var landað á Nýfundnalandi eða um 

34% af heildarafla að verðmæti 510 milljónir kanadadala. Næst kom Nova Scotia með 

29% af heildaraflanum. Af öllum afla sem veiddur var á Atlantshafi var um 84% landað í 

Kanada. Löndunarverðmætið nam um 82% af heildarverðmæti aflans úr Atlantshafi.   

Humar var verðmætasta sjávarafurðin sem landað var í Kanada árið 2010.  Næst 

koma tegundir á borð við krabba, rækju og hörpuskel. Á síðustu tveimur áratugum hafa 

verðmæti bolfisks og uppsjávarfisks dregist saman um 45% og 58%.  Á sama tíma hefur 

verðmæti skelfisks aukist um 126%, einkum vegna verðhækkunar á krabba, rækjum og 

humri (Íslandsbanki, 2013).  

7.1.4 Innflutningur til Kanada 

Árið 2012 nam heildarinnflutningur á sjávarafurðum til Kanada 530 milljón tonnum að 

andvirði  2.763 milljarða kanadadala.  Bandaríkin eru stærsti innflytjandi sjávarafurða til 

Kanada með um 36% af heildarinnflutningnum. Hátt hlutfall innflutnings kemur einnig 

frá Asíulöndunum Víetnam, Tælandi og Kína eins og sjá má á mynd 14 hér að neðan. 

Lönd innan Evrópusambandsins standa aðeins á bak við 2% af heildarinnflutningi  

sjávarafurða til Kanada (Fisheries and Oceans Canada, 2013d). Nánar verður fjallað 

Evrópuþjóðir í næsta kafla. 
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Mynd 14. Heildarinnflutningur á sjávarafurðum eftir löndum til Kanada 2012 (Fisheriec and Oceans 
Canada, 2013c). 

Þróun innflutnings til Kanada frá helstu útflutningslöndum hefur verið nokkuð 

stöðug milli eins og sjá má á mynd 15 hér að 

neðan.

 

Mynd 15. Heildarinnflutningur sjávarafurða til Kanada eftir löndum  árin 2009 - 2012 (Fisheries and 
Oceans Canada, 2013c). 

Þegar litið er á þær tegundir þar sem mestur vöxtur hefur orðið í innflutningi (sjá 

mynd 16 hér að neðan) kemur í ljós að innflutningsverðmæti risahumars jókst um 30% 

milli áranna 2009 og 2010 eða sem nemur 48 milljónum kanadadala. 
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Innflutningsverðmæti silungs jókst um 23% eða um 3,7 milljónir kanadadala. 

Innflutningur á þorski jókst um 5%, ýsu um 12% og smáluðu um 9%. 

 

 

Mynd 16. Mesta aukning innflutningsverðmætis eftir tegundum til Kanada árin 2009 - 2010 (Fisheries 
and Oceans Canada, 2013d). 

Þegar litið var til tímabilsins 2011 til 2012 duttu út þrjár tegundir út af listanum yfir 

söluhæstu tegundirnar. Þetta voru þorskur, ýsa og smálúða, en í staðinn komu inn 

túnfiskur, krabbi og hörpuskel.  

 

Mynd 17. Mesta aukning innflutningsverðmætis eftir tegundum til Kanada árin 2011 - 2012 (Fisheries 
and Oceans Canada, 2013d). 
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Á þessum fjórum árum hefur innflutningur á risahumri aukist mest eða um 48%.  

Næstmest hefur aukningin orðið á laxi eða um 25% (Fisheries and Oceans Canada, 

2013d).  Ljóst er mikil sveifla er milli ára hvað varðar innflutningsverðmæti eftir 

tegundum.   

7.1.4.1  Innflutningur frá Evrópu  

Eins og kom fram hér að framan eru lönd innan Evrópusambandsins aðeins með 2% af 

heildar innflutningi sjávarafurða til Kanada.  Önnur Evrópulönd eins og Noregur, 

Rússland, Ísland, Færeyjar og fleiri sem eru ekki innan Evrópusambandsins eru með 

4,5% af heildarinnflutningnum til Kanada árið 2012. Norðmenn eru sú Evrópuþjóð sem 

selur mest af sjávarafurðum til Kanada eða að verðmæti 68.977.571 kanadadala sem 

eru 12.703.866 tonn.  Þetta nemur um 36% af heildarútflutningi Evrópuþjóða til Kanada 

með Evrópusambandslöndunum meðtöldum. Útflutningur frá Noregi jókst um 50% á 

tímabilinu 2008 – 2012.  Í öðru sæti er Rússland en þaðan hefur útflutningur dregist 

saman um 75% á árunum 2008 – 2012 (Fisheries and Oceans Canada, 2013c)  Í næsta 

kafla verður sérstaklega farið yfir innflutning frá Íslandi til Kanada. 

7.1.4.2 Innflutningur frá Íslandi 

Þegar litið er til nokkurra undangenginna ár kemur fram að heildarútflutningur 

sjávarafurða til Kanada hrundi um 50% milli áranna 2004 og 2005. Síðan þá hefur 

útflutningur á íslenskum sjávarafurðum aukist jafnt og þétt og varð mestur árið 2012 

þegar aukning nam 52% frá árinu 2004.  Heildarútflutningsverðmæti íslenskra 

sjávarafurða árið 2012 var 268 milljarða króna sem var 6,7% aukning milli ára (sjá nánar 

viðauka 3), (Hagstofan, 2013c). Útflutningur til Kanada nam því aðeins um 0,5% af 

heildarútflutningi sjávarafurða frá Íslandi. Þróun útflutnings til Kanada hefur á 

undanförnun árum verið upp og niður bæði í magni og verði.  

Í töflu 11 hér að neðan er tekinn saman allur útflutningur sjávarafurða frá Íslandi til 

Kanada tímabilið 2008 – 2012. Útflutningnum er skipt í þrjá flokka:  

1. Verðmæti útfluttra sjávarafurða til Kanada.  

2. Útflutningur sjávarafurða í loftþéttum umbúðum til Kanada. 

3. Útflutningur sjávarafurða úr eldi eftir tegundum til Kanada. 
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Tafla 11. Heildar útflutningur til Kanada frá Íslandi 2008 - 2012 (Hagstofan, 2013a). 

2008 2009 2010 2011 2012

Kanada - Heildarútflutningur útfluttra sjávarafurða 1,102,000,000 1,024,000,000 1,307,000,000 849,000,000 1,417,000,000

Sjávarafurðir í loftþéttum umbúðum 13,438,000 79,803,000 95,488,000 127,858,000 46,097,000

Lax Eldisfiskur 12,626,000 8,228,000 - - -

Ferskvatnsfiskur ót.a. - - - - -

Silungur Eldisfiskur - - - - -

Ferskvatnsfiskur ót.a. - - - - -

Annar fiskur Eldisfiskur - - - - -

Ferskvatnsfiskur ót.a. - - - - -

Heildarútflutningur til Kanada 1,128,064,000 1,112,031,000 1,402,488,000 976,858,000 1,463,097,000  

   

Eins og sjá má á mynd 18 hér að neðan hefur magn sjávarafurða sem flutta eru inn til 

Kanada frá Íslandi hrunið á meðan verðið hefur verið frekar breytilegt.  Miðgengi í 

íslenskrar krónu gagnvart kanadadal var mjög stöðugt á árunum 2000 – 2007 eða í 

kringum 60 krónur.  Síðan þá hefur gengi krónunnar veikst stöðugt og í lok árs 2012 var 

hver kanadadalur um 125 krónur (Seðlabanki Íslands, 2013).   

 

 

Mynd 18. Útflutningur sjávarafurða til Kanada, FOB verð, Tonn og gengi ISK/CAD (Íslandsstofa, 2013). 

Fram hefur komið að fimm mikilvægustu útflutningstegundirnar árið 2012 voru 

þorskur, ýsa, humar, makríll og síld.  Þegar vinnsluflokkarnir eru skoðaðir kemur í ljós að 

saltfiskafurðir voru lang veigamestar eða um 41% af heildarútflutningi (sjá mynd 19 hér 

að neðan). Næst kom humar sem er flokkaður sem annað fryst sjávarfang og nam um 

18% af heildar útflutningi.  Árið 2012 var farið að flytja út ferskan fisk fyrir 2,4 milljónir 

króna og er það jákvætt skref í útflutningi (Hagstofan, 2013b). 
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Mynd 19. Flokkun vinnslutegunda til Kanada árið 2012 (Hagstofan, 2013b). 

Þegar skoðað er hvaða tegundir helst hafa verið í útflutningi frá Íslandi til Kanada á 

tímabilinu 2004 – 2012, þá eru fimm tegundir sem mest hefur verið flutt út af sjá mynd 

20.  

 

Mynd 20. Fimm verðmætustu tegundir í útflutningi til Kanada yfir tímabilið 2004 - 2012 (Hagstofan, 
2013b). 

Ufsi er verðmætasta tegundin en af honum voru flutt út um 8,7 milljónir tonna að 

verðmæti 1,9 milljarða ísl. króna.  Næst kemur humar með 593 þúsund tonn að 
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verðmæti 1,8 milljarða ísl. króna.  Aðrar tegundir sem voru á topp tíu listanum voru síld, 

makríll, keila, langa og ýsa.  Af þessum tölum er erfitt að átta sig á hvort nýundirritaður 

fríverslunarsamningur hafi haft áhrif á þessa aukningu. Eins mætti draga þá ályktanir að 

aukning í útflutningi til Kanada megi skýra með gengi íslensku krónunnar sem hrundi við 

fall bankakerfisins.  

Þegar flokkarnir fyrir eldis- og ferskvatnsfisk eru skoðaðir má sjá að útflutningur í 

þeim hefur verið mjög takmarkaður.  Þó má geta þess að útflutningur á eldislaxi sem 

hófst aftur árið 2007 er jákvætt skref í átt að fjölbreyttari útflutningi á sjávarafurðum. 

Útflutningur á eldislaxi náði hámarki árið 2006, um 7.000 tonn.  Þá voru í rekstri tvær 

stórar sjókvíaeldisstöðvar á Austfjörðum en báðar voru lagðar niður árið 2006. Árið 

2008 var heildarframleiðslan komin niður í 300 tonn (Landsamband Fiskeldisstöðva, 

2010, bls. 9).  Útflutningur á eldislaxi til Kanada árið 2008 var einungis 120 tonn 

(Hagstofan, 2010a).  Er búist við að laxeldi muni margfaldast á næstu árum.  Áætlað er 

að heildarframleiðsla í fiskeldi hér á landi verði um 8.500 tonn á þessu ári. Þar er mesta 

aukningin í laxeldi eða um 4.000 tonn og bleikjueldi um 3.400 tonn. Búist er við að eldi 

verði um 12.800 tonn á næsta ári.  Sú tala gæti farið uppí 40.000 – 50.000 tonn árið 

2030 ef áætlanir ganga eftir (Landsamband Fiskeldisstöðva, 2013a).  

Í mars síðastliðnum héldu 10 íslensk sjávarútvegsfyrirtæki til Toronto í Kanada, í 

ferð sem skipulögð var af viðskiptafulltrúa í Norður Ameríku, Íslandsstofu og sendiráði 

Íslands í Kanada.  Þar var um 150 – 200 kaupendum boðið að sjá hvað íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki hefðu uppá að bjóða.  Í kjölfar ferðarinnar var gerð könnun á 

árangrinum.  Henni svöruðu níu fyrirtæki og kemur fram að sjö af níu gengu frá einum 

samningi og tvö gengu frá tveimur samningum.  Samtals 11 samningar í heildina.  Síðan 

voru nokkrir samningar í skoðun.  Þegar fyrirtækin voru spurð út í virði þessara 

samninga þá töldu þau að heildarvirði gerðra og ógerðra samninga væri um 775 miljónir 

króna.  Gangi þetta eftir má búast við að útflutningur sjávarafurða til Kanada muni 

aukast um 11% á næsta ári vegna gerðra samninga (Gísli F. Valdórsson, 2013).    
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7.1.5 Útflutningur frá Kanada 

Heildarútflutningur Kanada árið 2012 var 595.359.303 tonn að andvirði 4.151.612.541 

kanadadalir eða um 489 milljarðar ísl. krónur. Eins og sjá má á mynd 21 eru Bandaríkin 

stærsti og mikilvægasti markaður Kanada.  Samtals nemur útflutningur til fimm stærstu 

markaða Kanada 84% af heildarútflutningi kanadískra sjávarafurða.  Lönd innan 

Evrópusambandsins eru fyrirferðamest þeirra landa sem tilheyra flokknum „aðrir“ eða 

52% af 343.650.885 kanadadölum sem jafngildir um 40 milljörðum ísl. króna. (Fisheries 

and Oceans Canada, 2013e).   

 

Mynd 21. Heildarútflutningur á sjávarafurðum eftir löndum frá Kanada árið 2012 (Fisheries and Oceans 
Canada, 2013e). 

Heildarútflutningur jókst milli áranna 2011 – 2012 um 54.313.213 kanadadali 

(u.þ.b. 6,4 milljarða ísl. króna.).  Mesta aukning milli ára var í útflutningi á laxi, humar og 

krabba.  Milli áranna 2009 – 2010 jókst útflutningsverðmætið um 266.079.226 

kanadadali (u.þ.b. 38 milljarða ísl. króna), mest í tegundum á borð við humar, lax og 

rækju (Fisheries and Oceans Canada, 2013f).  

7.2 Viðskiptavinir  

Þegar er verið að greina viðskipavini þá er litið til þátta á borð við kauphegðun, þarfir, 

gæði, þjónustu og verð.  Erfitt getur reynst að greina þessa þætti nákvæmlega fyrir 

íslensk sjávarútvegsfyrirtæki.  Eins og nefnt hefur verið hér að framan hefur kauphegðun 

Kanadamanna breyst nokkuð á undanförnum árum.  Vísbendingar eru um að fleiri sjái 
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hagræði í að elda mat heima hjá sér og þá gætir áhrifa frá staðháttum og vöruframboði 

sem hefur verið staðbundið. Þannig er enn eldað mun meira af fiski og öðrum 

sjávarafurðum í þeim fylkjum Kanada sem liggja að Atlantshafinu en hinum. (Passport, 

2012).  

Þegar rætt eru um þætti á borð við kauphegðun, þarfir, gæði og verð er mikilvægt 

að skoða hvernig Kanadabúar upplifa vörur frá Íslandi og þá sérstaklega íslenskan fisk.  

Aðstandendur Iceland Naturally verkefnisins í Norður-Ameríka hafa gert þrjár 

neytendakannanir árin 2008, 2010 og loks 2013.  Nýjasta rannsóknin var gerð á netinu 

þar sem 800 manns á aldrinum 18 – 70 ára svöruðu.  Í rannsókninni kom fram að 12% 

þeirra sem svöruðu þekkja vörur frá Íslandi en aðeins 7% svöruðu því játandi árið 2008.   

Svarendum voru gefnar átta mismunandi vörutegundir eða afurðir til að tjá sína skoðun 

á. Þetta voru sjávarafurðir, vatnsflöskur, útivistarföt, snyrtivörur, tónlist, kvikmyndir, 

lambakjöt og vodka.  Aðspurðir um hver þessara vara væri áhugaverðust 44% 

sjávarafurðir árið 2013 sem er aukning um 6 prósentustig frá árinu 2010. Vatnsflöskur 

voru í öðru sæti en 33% töldu þær áhugaverðastar. Þegar spurt var hvað kæmi upp í 

hugann tengt íslenskum sjávarafurðum sögðu 41% þær vera ferskar og 36% með háan 

gæðastaðall. 30% vissu ekkert um sjávarafurðir frá Íslandi. Af svarendunum voru það 

konur yfir 55 ára sem voru líklegastar til að telja sjávarafurðir áhugaverðastar eða 55%.  

Næst komu karlar á aldrinum 18 til 34 ára eða 46%.  Sé litið til svæða þá voru flestir 

spenntir fyrir íslenskum sjávarafurðum í Ontario eða 49%, næst kom Western (eða 

vesturströnd Kanada) með 43%.  Þegar spurt var um slagorð sem Ísland gæti risið undir 

töldu 51% að Ísland stæði fyrir hreint, náttúrulegt og óspillt.  

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru teknar saman kemur í ljós að 

sjávarvörur frá Íslandi eru ofarlega í huga þeirra sem hafa þekkingu á íslenskum vörum.  

Auk þess telja þeir að íslenskar sjávarvörur séu í háum gæðaflokki og að Ísland sé hreint 

og óspillt land.  Hér var verið að kanna vitund um íslenskar afurðir meðal almennra 

neytenda. Fróðlegt væri að vinna áfram með þeim sem stýra innkaupum sjávarafurða í 

Kanada. En ljóst er að niðurstaðan gefur vísbendingu um að jarðvegur sé til staðar hjá 

netyendum fyrir markaðssetningu íslenskra sjávarafurða. (Íslandsstofa, 2013a).  

 

 



 

76 

7.3 Samkeppnisumhverfið 

Þegar samkeppnisumhverfið er skoðað eru teknir fyrir helstu samkeppnisaðilar, 

styrkleikar þeirra og veikleikar, stærð og markaðshlutdeild á viðkomandi markaði 

(Cotler, 2003). 

7.3.1 Samkeppnisaðilar 

Í úttekt Íslandsbanka á sjávarútvegi í Kanada, voru greind 12 lykilfyrirtæki sbr. töfluna 12 

hér að neðan (Íslandsbanki, 2013).  

Tafla 12 - 12 stærstu sjávarútvegsfyrirtæki í Kanada (Íslandsbanki, 2013). 

 

Taka skal fram að þessi fyrirtæki geta líka verið viðskiptavinir íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja. Stærsta vinnslu- og dreifingarfyrirtækið í Kanada er High Liner. 

Fyrirtækið er í áttunda sæti yfir stærstu fyrirtæki í Kanada (Progress Media, 2013). Velta 

þess árið 2012 var um 943 milljónir kanadadala og jókst um 40% frá fyrra ári. Aukning á 

EBITDA var um 62% eða 92 milljónir kanadadala.  High Liner er stærsti framleiðandi á 

frosnum tilbúnum vörum.  Í desember árið 2011 keypti fyrirtækið vörumerkið Icelandic 

USA og tók yfir alla starfsemi í Bandaríkjunum og innkaupa- og framleiðslustarfsemi í 

Asíu af Icelandic Group.  Kemur fram í ársskýrslu þeirra að EBITDA fyrir Icelandic USA á 

árinu 2012 hafi verið 39,4 milljónir kanadadala og að EBITDA hafi aukist um 11,6% á 

árunum 2011 – 2012 með kaupunum á Icelandic USA (High Liner, 2013).     

Fyrirtæki Staðsetning/Höfuðstöðvar Rekstur Eignarhald 

High Liner Foods, Inc. Lunenbourg, Nova Scotia Vinnsla og dreifing Almennum markaði 

Clearwater Seafoods, Inc. Bedford, Nova Scotia Veiði, Vinnsla og dreifing Almennum markaði 

Marine Harvest Canada, Inc Campbell River, British Columbia Laxeldi Marine Harvest ASA 

Clover Leaf Canada, Ltd Markham, Ontario Niðursoðnar sjávarafurðir Bumble Bee Food Inc 

EWOS Canada, Ltd. Surrey, British Columbia Framleiðsla og dreifing fiskafóður Cermaq ASA 

Cooke Aquaculture, Inc St. George, New Brunswick Laxeldi Almennum Markaði 

Ocean Nutrition Canada, Ltd Dartmouth, Nova Scotia Framleiðsla sjávarvörur Clearwater Fine Food Inc 

Ocean Choice International, Inc St. John‘s, Newfoundland Vinnsla og dreifing Penney Group Inc og aðrir 

Barry Group, Inc. Corner Brook, Newfoundland Veiði og vinnsla Westfish International Inc 

Canadian Fishing Company, Ltd Vancouver, British Columbia Veiði, vinnsla og dreifing Jim Pattisson Group Inc 

Northern Harvest Sea Farms, Inc. Letang, New Brunswick Laxeldi Einkaeigu 

Quinlan Brothers, Ltd. St. John‘s, Newfoundland Veiði og vinnsla Einkaeigu 
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7.4 Dreifileiðir  

Þegar dreifileiðir eru skoðaðar er farið yfir hvernig viðskiptavinurinn getur nálgast sínar 

afurðir á viðkomandi stað.  Í ritgerðinni hefur hér að framan verið farið yfir flutninga, 

vegi og aðra möguleika á að flytja vörur á Kanada markað.  Hér á eftir verður því sjónum 

beint að þeim dreifileiðum sem eru til staðar fyrir söluaðila, heildsala og verslanir.  

7.4.1 Söluaðilar 

Söluaðilar eru annað hvort heildsalar eða verslanir.  Líkt og í öðrum greinum keppast 

fyrirtæki í sjávarútvegi við að sleppa við sem flesta milliliði á leið sinni að 

viðskiptavininum.  Því hefur það aukist að fyrirtækin selji beint til stórmarkaða eða 

verslunarkeðja án milligöngu heildsala.  Þróunin hefur orðið sú að minni fyrirtæki leita 

að heildsala sem getur gengið frá þeirra málum á markaði á meðan stærri fyrirtæki eru 

komin á viðkomandi markað og sjá sjálf um sín mál (Industry Canada, 2013). 

Þar sem Bandaríkin er stærsti innflytjandi sjávarafurða til Kanada skoðaði United 

States Department of Agriculture hvernig helstu dreifileiðir væru inn í verslanir í Kanada. 

Niðurstöðuna má sjá á mynd 22 hér að neðan (Foreign Agricultural Service, 2013). 

 

Mynd 22. Helstu dreifileiðir inn í Kanada (Foreign Agricultural Service, 2013). 
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7.4.1.1 Heildsalar 

Þegar starfsemi heildsala í Kanada er skoðuð kemur í ljós að mismunandi er hvernig 

söluaðilar sjávarafurða skilgreina sig.  Um getur verið að ræða heildsala, dreifingaraðila, 

innflutningsaðila og loks sjálfa stórmarkaðina.  Þessir aðilar eru jafn mismunandi og þeir 

eru margir.  Sumir sérhæfa sig í einstökum tegundum sjávarafurða á meðan aðrir 

sérhæfa sig í sölu allra tegunda en á ákveðna geira eða markaðssvæði. Samkvæmt 

upplýsingum á vefnum fis.com eru 36 heildsalar, 42 dreifingaraðilar og 23 innflytjendur 

á sjávarafurðum í Kanada.  Allir þessir aðilar eru í sölu á sjávarafurðum en með 

mismunandi áherslur (Fis, 2013).  Fyrir íslenskt sjávarútvegfyrirtæki er best að finna út 

að hvaða svæði fyrirtækið hyggst einbeita sér og leita svo aðila sem selur viðkomandi 

vöru og þekkir viðkomandi svæði.  Til að komast í samband við vænlega aðila eru leiðir 

sem nefndar hafa verið hér að framan á borð við þátttöku í sjávarútvegssýningunni í 

Boston, aðstoð frá viðskiptafulltrúa eða skipulagning kaupstefnu líkt og fram fór í 

Toronto. Mikilvægt er að undirbúa valið vel áður en farið er af stað.   

7.4.1.2 Stórmarkaðir 

Í Kanada eru margir stórmarkaðir sem hafa á undanförnum árum byrjað að kaupa beint 

af framleiðendum sjávarafurða.  Árið 2011 voru um 21.242 matvöruverslanir í Kanada. 

Mest af þeim innflutta mat sem seldur var í þessum verslunum voru ávextir og 

sjávarafurðir. Eins og fram hefur komið er stærsti hluti sjávarfangs fluttur inn frá 

Bandaríkjunum og jókst salan um 13% á milli áranna 2010 og 2011.  Í Kanada eru um 33 

milljónir viðskiptavina sem veltu um 457 billjónum kanadadala í smásölu árið 2011, sem 

er aukning um 4% milli ára (Foreign Agricultural Service, 2013).   

Fjórir stærstu stórmarkaðir í Kanada eru Loblaw Cos, Sobeys, Metro og Overwaitea. 

Loblaw Cos er með yfir 1.500 verslanir og var með um 8,5% markaðshlutdeild árið 2005.  

Næst kemur Sobeys með yfir 1.200 verslanir og 3,9% markaðshlutdeild.  Árið 2005 var 

Kanada 11. stærsti smásölumarkaður í heimi (PWC, 2013).  
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7.5 Niðurstöður viðskiptaumhverfis 

Út frá Task greiningu á Kanadamarkaði þar sem fjórir meginþættir viðskiptaumhverfisins 

eru skoðaðir kemur í ljós mynd af öflugri sjávarútvegsþjóð á alþjóðavísu (22. stærsta) 

sem hefur Bandaríkin sem sinn lykilmarkað bæði í inn- og útflutningi.  Innflutningur 

sjávarafurða hefur aukist mest til fylkjanna Nova Scotia og Ontario.  Af Evrópuþjóðum 

eru Norðmenn sú þjóð sem selur langmest af sjávarafurðum til Kanada og hefur 

útflutningur þeirra þangað aukist um 50% á fjögurra ára tímabili.  Næst kemur Rússland 

en útflutningur þaðan hefur dregist saman um 75% á sama tímabili. Frá Íslandi er mest 

selt af þorski, ýsu, humri, síld og makríl til Kanada.  Sé litið til vinnsluflokka er mest selt 

af söltuðum fiskafurðum. Á árinu 2012 gerðist það að útflutningur hófst á ferskum fiski 

til Kanada frá Íslandi en það getur skapað mun fleiri tækifæri.   

Þrátt fyrir minnkandi fiskneyslu í Kanada á undanförnum árum og mikla samkeppni 

eru töluverð tækifæri fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að skoða. Fyrst ber að nefna að í 

rannsóknum kemur fram að Ísland sé þekkt fyrir sýnar góðu sjávarafurðir og ímynd 

landsins sé góð í Kanada.  Einnig upplifðu ísl. sjávarútvegsfyrirtæki góð viðbrögð í 

viðskiptaferð á síðasta ári þar sem samningar um útflutning voru undirritaðir.  Auk þess 

hefur útflutningur á ferskum fiski hafist með beinu fraktflugi Icelandair. Taka má fram að 

Icelandair er einmitt með beint flug í þau fylki þar sem hvað mest er keypt af erlendum 

sjávarafurðum og innflutningur hefur verið vaxandi að undanförnu.  Í næsta kafla verða 

niðurstöður dregnar saman. 
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8 Niðurstöður  

Niðurstaða þessarar ritgerðar er að í Kanada hafi á undanförnum árum skapast tækifæri 

fyrir íslenska framleiðendur sjávarafurða en vanda þurfi til undirbúnings og greininga á 

aðstæðum til að sem bestur árangur náist. Í þessari ritgerð hefur verið rýnt í þessi 

tækifæri og drög lögð að markaðsgreiningu.  

Í upphafi var farið yfir helstu kenningar og líkön um alþjóðaviðskipti, það er Uppsala 

líkanið, kenningin um viðskiptakostaðargreiningu, tengslalíkanið og að endingu 

hnattræn fyrirtæki.  Allar þessar kenningar varpa ljósi á þau vandamál og viðfangsefni 

sem tengjast ákvörðunum um hvernig standa skuli að útflutningi á nýja markaði. Næst 

var farið yfir þær inngönguleiðir sem í boði eru þegar fyrirtæki hefja útflutning á 

markað.  Teknar voru fyrir þær helstu, þ.e. samningsbundin framleiðsla, leyfisveiting, 

sérleyfi og samstarf fyrirtækja. Það sem sameinar þessar kenningar er að í öllum þeirra 

er áhersla lögð á að fyrirtæki undirbúi þetta ferli vel til þess að ná samkeppnishæfni á 

viðkomandi markaði.  Því er nauðsynlegt að þekkja mismunandi áhersluatriði sem geta 

haft áhrif á slíkt sem þessar kenningar meðal annars fjalla um. Á Íslandi eru stofnanir á 

borð við Íslandsstofu sem geta aðstoðað við slíkan undirbúning.   

Þegar fjær umhverfi Kanada er skoðað út frá PESTEL greiningu koma í raun ekki 

fram neinir þættir sem torvelda íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum útflutning þangað.  

Pólitískt umhverfi er stöðugt og  Kanada kemur vel út úr samanburðarrannsóknum á 

viðskiptaumhverfi og samkeppnishæfni. Í rannsókn Alþjóðabankans er Kanada í 17. sæti 

yfir þau lönd þar sem auðveldast er að eiga í viðskiptum.  Kanada féll að vísu um tvö 

sæti milli ára sem skýrist af flóknari skráningarferlum. Efnahagslegur stöðugleiki hefur 

ríkt á undanförnum árum og verðbólgu verið haldið innan þeirra marka sem Seðlabanki 

Kanada setti.  Bankar landsins eru taldir sterkir og eru fjórir kanadískír bankar á topp 10 

lista yfir sterkustu banka í heimin. Náttúrulegar auðlindir Kanada eru miklar, hvort sem 

litið er til skóga, málma, steinefna eða olíu og gass.  Kanadabúar eru ein menntaðasta 

þjóð heims og kjör í landinu almennt góð í samanburði við önnur lönd. Allt eru þetta 

atriði sem ættu að auðvelda íslenskum fyrirtækjum að stofna dótturfélög á 

Kanadamarkaði. Í því samhengi má benda á að Kanada kemur vel út í 
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samanburðarrannsókninni Global Competitiveness Report þar sem farið er yfir helstu 

þætti sem skipta fjárfesta máli. Þar kemur fram að regluverkið sé skýrt og gegnsætt. 

Tæknilegir innviðir Kanada eru sterkir í samanburði við önnur lönd.  Grunnstoðir 

samfélagsins á borð við vegakerfi, hafnir, flugvellir og lestarkerfi eru í góðu lagi og 

samskiptaumhverfið er öflugt og fjölmiðlar traustir og margir sem skiptir m.a. máli þegar 

kemur að markaðssetningu. 

Með undirritun fríverslunarsamnings EFTA og Kanada árið 2010 urðu viðskipti milli 

þessara landa einfaldari.  Þótt fjöldi tollanúmera hafi lítið breyst við undirritun hvað 

sjávarafurðir varðar verður regluverkið fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki auðveldara 

sem einfaldar viðskipti milli landanna til muna.  

Varðandi umhverfisþættina hefur Kanada lagt mikla áherslu á að vera leiðandi í 

sjálfbærum veiðum og leggja þeir áherslu á áhrif veiðanna á auðlindir, regluverk 

sjávarútvegsfyrirækjanna og að árangur sé mælanlegur.   Auk þess eru neytendur í 

Kanada orðnir meðvitaðri um umhverfismálin og þrír af fimm stærstu söluaðilum 

sjávarafurða í landinu hafa gert kröfu um MSC vottun.   

Þegar nær umhverfi Kanada er skoðað út frá Task umhverfisgreiningunni kemur 

fram að sjávarútvegur skiptir miklu máli.  Kanadískur sjávarútvegur er mjög öflugur og 

einn sá umfangsmesti heimi.  Með bættum samgöngum hafa skapast fleiri tækifæri á 

markaði, einkum fyrir söluaðila á ferskum fiski.  Eins og staðan er í dag þá flýgur 

Icelandair Cargo til Halifax og Toronto.  Þess má geta að mestur heildarinnflutningur 

sjávarafurða til Kanada hefur verið í fylkjum þessara borga. Fiskverð á okkar aðal 

útflutningstegundum til Kanada hefur hefur haldist nokkuð stöðugt síðustu fimm árum 

með undantekningum þó. Af þeim þjóðum sem selja sjávarafurðir til Kanada eru 

Bandaríkjamenn söluhæstir. Af Evrópuþjóðum selja Norðmenn mest af sjávarafurðum til 

Kanada og hafa aukið útflutnings sinn þangað um 50% á aðeins fimm árum.  Rýna þarf 

betur í árangur Norðmanna og kanna hvort aukningin stafi af eldisfiski, 

markaðsaðgerðum í þágu annarra sjávarafurða eða hvoru tveggja. Lítilsháttar aukning 

hefur orðið á útflutningi frá Íslandi til Kanada en útflutningur þangað er aðeins 0,5% af 

heildarútflutningi á íslenskum sjávarafurðum. Sú staða skapar ein og sér ákveðið 

tækifæri.    
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Í rannsóknum á upplifun Kanadabúa á íslenskum vörum kemur skýrt fram að ímynd 

og upplifun þeirra af íslenskar sjávarafurðum er góð. Meðal íbúa í Ontario fylki var 

mestur áhugi á íslenskum sjávarafurðum og svo vill til að þar er annar áfangastaða 

Icelandair.  

Í þessari greiningu hafa aðeins verið dregnir fram nokkrir lykilþættir. Í framhaldinu 

er mikilvægt að fylla í myndina með því að fá fram sjónarmið íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtæka og mat þeirra á þessum tækifærum út frá sinni reynslu, bæði 

þeirra sem nú þegar eru að flytja afurðir til Kanada og þeirra sem stefna á útflutning á 

þann markað.   Ítarlegri greining á þeim tegundum afurða sem eiga mesta 

vaxtarmöguleika á Kanadamarkaði er einnig mikilvægt verkefni auk þess að rýna 

skýringarnar á árangri Norðmanna við að auka útflutning sinn til Kanada á svo 

skömmum tíma.  Þær rannsóknir falla utan ramma þessa verkefnis. 

Niðurstaða þessarar greiningar er að Kanada hefur upp á mörg tækifæri að bjóða og 

allar grunnstoðir útflutnings frá Íslandi eru fyrir hendi. Mikilvægast er fyrir íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki að skoða þessi tækifæri betur og greina út frá sinni stöðu til 

aukinnar alþjóðavæðingar. 
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Viðauki 1. Útflutningur á þyngd og krónur milli ára til Kanada 
Janúar - apríl

2008
2008

2009
2009

2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013
1013

Tegundir
Þyngd kg

Fob kr
Þyngd kg

Fob kr
Þyngd kg

Fob kr
Þyngd kg

Fob kr
Þyngd kg

Fob kr
Þyngd kg

Fob kr

Síld                                                        
312,745

67,655,485
225,710

65,108,497
187,655

54,845,220
188,245

65,057,354
208,830

74,907,219
19,470

8,528,373

Loðna                                                       
266,120

110,833,984
22,050

17,982,635
139,542

97,741,318
21,060

9,012,718
19,955

17,505,529

Kolmunni                                                    

Makríll                                                     
16,110

2,182,698
21,208

3,817,155
197,322

35,413,841
838,012

179,565,659
448,645

61,448,058

Þorskur                                                     
103,772

43,777,327
136,834

84,220,838
453,474

189,845,647
247,242

171,686,020
824,746

399,065,844
587,864

229,705,246

Ýsa                                                         
1,187

1,350,887
119

730,501
327

229,142
25,389

26,994,236
5,602

7,339,827

Ufsi                                                        
1,315,240

296,501,268
982,484

312,088,446
685,880

258,388,427
149,901

63,277,717
411,928

180,956,813
360,969

146,341,237

Karfi                                                       
122,090

8,392,660

Steinbítur                                                  
490

498,828

Langa                                                       
12,110

2,737,007
39,254

13,834,748
1,900

526,249
36,210

18,349,507
30,303

19,904,926
13,000

6,110,224

Blálanga                                                    
165

28,661

Keila                                                       
65,405

25,042,668
100,986

34,206,990
100

34,028
160

39,790
5,620

2,073,775

Grásleppa                                                   
40,595

73,959,127

Annar botnfiskur                                            
32,865

11,778,299
5,380

6,500,069
10,696

9,791,006
51,581

30,484,961
191,822

58,054,202
39,735

33,133,172

Grálúða                                                     
272

418,059

Lúða                                                        
1,886

1,259,176
34

50,756

Skarkoli                                                    
871

1,065,057
290

377,947

Annar flatfiskur                                            
24

21,749
353

390,107

Rækja                                                       
238,861

130,173,572
55,109

48,019,110

Humar                                                       
47,171

128,665,568
117,068

410,392,780
150,786

517,063,738
92,913

295,565,361
70,644

250,495,291
2,885

10,995,316

Smokkfiskur                                                 
1,920

179,349

Beitukóngur                                                 
20,006

5,172,492
20,230

6,210,610

Sæeyra                                                      

Krabbadýr, skeldýr og lindýr ót.a.                          
511

664,300
43,207

9,046,223

Aðrar sjávarafurðir                                         3,522,430
280,649,013

1,992,984
79,270,892

812,430
39,077,761

2,165,240
152,724,427

2,391,495
207,933,264

909,289
74,860,038

Alls
5,934,527

1,102,012,076
3,623,058

1,024,386,806
2,622,588

1,307,327,501
3,172,317

849,310,624
5,015,915

1,416,627,389
2,516,608

590,663,623  

                (Hagstofan, 2013b) 
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Viðauki 2 Greining á tollnúmerum fyrir og eftir samning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hagstofan, 2010c)  
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Viðauki 3 Heildar útflutningur til Kanada frá Íslandi 2004 – 2012 

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012

Kanada - Heildarútflutningur útfluttra sjávarafurða
949,000,000488,000,000603,000,000588,000,0001,102,000,0001,024,000,0001,307,000,000

849,000,0001,417,000,000

Sjávarafurðir í loftþéttum umbúðum
16,492,000

8,912,000
9,536,000

24,628,000
13,438,000

79,803,000
95,488,000

127,858,000
46,097,000

Lax
Eldisfiskur

-
-

-
12,225,000

12,626,000
8,228,000

-
-

-

Ferskvatnsfiskur ót.a.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Silungur
Eldisfiskur

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Ferskvatnsfiskur ót.a.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Annar fiskur
Eldisfiskur

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Ferskvatnsfiskur ót.a.
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Heildarútflutningur til Kanada
965,492,000496,912,000612,536,000624,853,0001,128,064,0001,112,031,0001,402,488,000

976,858,0001,463,097,000  

      (Hagstofan, 2013a)   


