
Jón Þór Klemensson                                                                                                 

Lokaverkefni    vii

Abstract 
Changes in foreign markets are aspects which Icelandic exporters in the 

fishing industry have had to consider in the past and will presumibly 

continue to do so in the forthcoming future. These changes occur for a 

number of reasons and more often then not they are short term but this is 

of course not always the case. This is why it is important for those who 

export seafood to be aware of the possibility of changes and be ready to 

deal with them, that is get them to work in favour of the company not 

against it.  

The Icelandic trawler fleet has developed considerably from the mid 

eighties, when the first Icelandic freezer trawler came about, to the 

beginning of the twentie first century where numbers of freezer trawlers 

were increasing steadily. Additional competition from other countries, 

which caused reduction in prices of products from freezer trawlers, lead to 

a change in the direction of this development. The processing of cod and 

haddock which had been taking place at see was now being moved back 

on to dry land, into the factories. This was to resolve the problem of 

foreign competition, bringing the product fresh all the way to the market. 

This is an example of how change can be managed in a way that will help 

the company grow. However, the Icelandic exporters did not have an 

answer to the “problem” of increasing haddock quota, which occured 

during the period of time which is carefully studied in this assignment, 

1999 to 2004, other than to send additional volume of fish products to the 

very few markets available, with appropriate price reduction. These were 

changes which no one expected but everyone had hoped for.  

In this assignment we looked at the changes in exported quantities and 

prices for certain products from 1999 to 2004 with regards to the largest 

markets. From there the correlation between market size and price was 

examined. In five of six cases larger markets were paying a lower price. 

Seafood, markets, price, cod, haddock.
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Útdráttur 
Breytilegt ástand á erlendum mörkuðum er nokkuð sem útflytjendur 

íslenskra sjávarafurða hafa þurft að búa við og má gera ráð fyrir því að svo 

verði áfram um ókomna framtíð. Breytingar eiga sér stað af ýmsum 

ástæðum. Oft eru þær til skemmri tíma en sú er þó ekki alltaf raunin. Því 

er það nauðsynlegt hverjum þeim, sem flytur út sjávarafurðir, að vera 

ávallt á varðbergi gagnvart breytingum sem kunna að vera í uppsiglingu 

og vera þannig tilbúinn að vinna með þeim þegar þær eiga sér stað, til 

hagsbóta fyrir sig og sína.  

Miklar breytingar urðu á íslenska togaraflotanum frá miðjum 9. áratug 

síðustu aldar, þegar fyrsti íslenski frystitogarinn kom til sögunnar, og fram 

á fyrstu ár þessarar aldar þar sem fjöldi frystitogara jókst jafnt og þétt.  

Samkeppni frá öðrum löndum, með tilheyrandi lækkun á afurðaverði 

sjófrystra afurða, varð til þess að þessari þróun var snúið og sú vinnsla á 

þorski og ýsu sem átt hafði sér stað úti á sjó, árin á undan, fluttist að stóru 

leyti á ný til fiskvinnslustöðva í landi. Þannig var samkeppni við frystar 

afurðir, annars staðar frá, svarað með auknum útflutningi á ferskum 

afurðum. Er þetta glöggt dæmi um það hvernig hægt er að svara 

breytingum með því að færa sér þær í nyt. Íslenskir útflytjendur áttu hins 

vegar fá svör við þeirri miklu aukningu á aflamarki ýsu, sem varð á því 

tímabili sem til skoðunar er, önnur en þau að senda aukið magn afurða á 

þá fáu markaði sem til staðar voru með tilheyrandi verðlækkunum. Þetta 

voru breytingar sem enginn reiknaði með, en flestir höfðu þó vonast eftir, 

það er að segja mikil aukning aflamarks. 

Í þessari ritgerð var skoðað hverning útflutningsmagn og verðmæti 

ákveðinna afurðaflokka, þróuðust á árunum 1999-2004 með tilliti til 

stærstu markaða. Í framhaldi af því var athugað hvort fylgni væri á milli 

stærðar markaða og þess verðs sem þeir greiða fyrir afurðirnar. Kom í ljós 

að stærri markaðir borguðu yfirleitt lægri verð en þeir smærri.  

Sjávarafurðir, markaðir, afurðaverð, þorskur, ýsa.


