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Skammstafanir 

VLF – Verg landsframleiðsla. 

VVA – Vinnsluvirði atvinnugreina. 

EBITDA – ensk skammstöfun á „Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization“ ( rekstrarafgangur fyrir fjármagnsliði, skatta og fyrningar). 
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Útdráttur 

Vestfirðir eru landssvæði sem hefur byggst upp á sjávarútvegi sem hefur verið og er 

hornsteinn atvinnulífs svæðisins.  Mikil umræða fer fram um greinina á Íslandi þar sem hún er 

ein af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar en einnig er mikil umræða innan svæðisins um 

greinina vegna stöðu hennar.  Umræðan um sjávarútveg Vestfjarða er oftast byggð á 

tilfinningum en ekki hlutlægum staðreyndum og fræðilegri umfjöllun.  Í þessari ritgerð er 

fjallað um samkeppnishæfni svæðisins með fræðilegum tilvísunum og hlutlægum 

upplýsingum sem eiga að svara hvort sjávarútvegur á Vestfjörðum sé samkeppnishæfur. 

Vegna skorts á gögnum þurfti að vinna með mikið af frumgögnum og byggja útreikninga á 

þeim en reynt var að gera það með þeim hætti að lykilgögn eins og samandregnir 

ársreikningar fyrirtækja Vestfjarða  séu samanburðarhæfir við þær tölur sem liggja fyrir um 

sjávarútveg á landinu öllu. 

Helstu niðurstöður eru þær að rekstur sjávarútvegsfyrirtækja á Vestfjörðum gengur verr en 

rekstur sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi, sem segir til um lakari samkeppnishæfni svæðisins.  

Jafnframt er reksturinn ekki sjálfbær þar sem vestfirsku sjávarútvegsfyrirtækin munu ekki í 

óbreyttri mynd ráða við þær skuldbindingar sem þau standa frammi fyrir.  Í niðurstöðunum 

verður ekki horft fram hjá því að viðskiptaumhverfið hefur ekki hjálpað til við að styrkja 

samkeppnisstöðu svæðisins en svæðið hefur átt undir högg að sækja á undanförnum árum. 

Lykilorð: Vestfirðir, atvinnulíf, byggðaþróun, atvinnuþróun, atvinnusaga sjávarútvegur, 
fiskveiðar, fiskvinnsla, hagkvæmni, samkeppnishæfni, afkoma, skuldir, viðskiptaumhverfi.  
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Abstract 

The Westfjords of Iceland is a region that has developed around fishing and fish processing 

industry.  The seafood industry is the backbone of Iceland´s and the region’s economy, 

therefore, the industry is discussed a lot on a national and regional level.  In these discussions,  

facts and academic references are rarely used and as such the discussions are more based on a 

feel for the general situation of the sector rather than statistical data and theory.  This thesis 

attempts to approach the discussion about the seafood industry with an academic perspective 

and by showing quantifiable data and measurements about the industry and its performance.  

The results are used to answer the question:  Does the seafood industry in the Westfjords have 

a competitive advantage? 

Due to the significant lack of data regarding the economy of the region a lot of primary data 

was used in the research and calculations.  All key data was handled in such a manner that it 

would be comparable with the aggregated data that is published for Iceland. 

The main findings and conclusion are that the operations of the seafood industry in the 

Westfjords regions is not as good as in the rest of the country.  Furthermore, the operating 

results are so little, that the firms within the industry are not sustainable, in the sense that they 

do not have the capability of paying back their liabilities, both in the short term and the long 

term.  The conclusion also takes into account that the business environment has not been 

suitable for the industry and has not helped in increasing the competitive advantage of a 

region that has been in steady decline.  

Keywords: Westfjords, economy, social development, economic development, economic 
history, seafood industry, fishing industry, fish processing industry, feasibility, competitive 
advantage, operating results, liabilities, business environment  
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Formáli 

Höfundur þessarar ritgerðar hefur unnið frá árinu 2002 í atvinnu- og byggðaþróunarmálefnum 

hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða sem hefur sýnt þessu verkefni stuðning.  Oft hefur skort 

hlutlægar upplýsingar um stöðu atvinnugreina og stöðuna almennt á svæðinu en notast var við 

aðgengilega mælikvarða eins og fólksfjölda, eða réttara sagt fólksflótta, til að meta stöðuna.  Í 

framhaldi af því var ákveðið  að skoða stöðu atvinnulífs á Vestfjörðum,  þar á meðal 

sjávarútvegsins.  

Verkefnið var vandasamt því ekki lágu fyrir opinber gögn um svæðið og erfitt var að fá 

upplýsingar um fjármál fyrirtækja þar sem ársreikningar þeirra liggja ekki á lausu.  Þær 

upplýsingar sem fengust dugðu þó til að draga ályktanir sem gáfu ákveðnar vísbendingar. 

Höfundur starfaði um tíma fyrir endurskoðunarfyrirtæki sem var mikilvægur grunnur fyrir 

þetta verkefni.  Þekking á starfsháttum endurskoðenda og reikniskilavenjum hjálpuðu mikið 

til við að meta hvernig fyrirtæki skiluðu inn skattframtali, sem var lykilatriði til að finna 

upplýsingarnar sem væru nauðsynlegar fyrir mat á stöðu atvinnulífsins.  Þar með var kominn 

ákveðinn grunnur að aðferðafræði og undirstaða til að ráðast  í verkefnið og var markmiðið að 

gera einn ársreikning fyrir Vestfirði.  Höfundur færir hér með Guðmundi Kjartanssyni hjá 

Endurskoðun Vestfjarða þakkir fyrir ómetanlegar leiðbeiningar og aðstoð við að átta sig á 

aðferðafræði framtalsskila og gerð ársreikninga. 

Eftir góðar leiðbeiningar frá Sigurði Jóhannessyni, leiðbeinanda við þessa ritgerð, varð 

verkefnið enn skýrara,  það þurfti að skoða samkeppnishæfni kjarnaatvinnugreinar svæðisins.   

Sigurði er hér með þakkað fyrir sínar leiðbeiningar og ráðgjöf. 

Að auki vill höfundur þakka eftirfarandi aðilum fyrir framlag sitt, ómetanlegt spjall og 

vangaveltur um viðfangsefnið: 

• Aðalsteinn Óskarsson hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða og Fjórðungssambandi 

Vestfirðinga.  

• Gunnar Þórðarson hjá Matís á Ísafirði. 

• Díana Jóhannsdóttir hjá Fjórðungssambandi Vestfirðinga. 

Að lokum er eftirfarandi fjármögnunaraðilum verkefnisins þakkað: 
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• Byggðastofnun  

• Vaxtarsamningur Vestfjarða 

• Fjórðungssamband Vestfirðinga 
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1 Inngangur	  
Mikil umræða hefur verið um erfiða stöðu Vestfjarða en mikið skortir á hlutlæga úttekt á  

stöðu fjórðungsins.  Í þessari ritgerð verður reynt að bæta úr því með faglegri úttekt á 

atvinnulífi Vestfjarða ásamt því að meta samkeppnisstöðu kjarnaatvinnuvega svæðisins.   

Byggðastofnun  hefur tekið saman upplýsingar um atvinnulíf svæðisins, með skýrslum um 

hagvöxt landshluta, en þær eru ekki nægilega miðaðar að undirliggjandi stöðu atvinnugreina 

eins og þær birtast í ársreikningum.  Hlutverk Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða er meðal 

annars að greina stöðu atvinnulífs svæðisins en það hefur ekki haft aðgengi að upplýsingum 

til þess að framkvæma slíkar greiningar.  Tilgangur þessarar ritgerðar er m.a. að leysa úr 

skorti á grunnupplýsingum um svæðið.  

Sjávarútvegur er ráðandi atvinnugrein á Vestfjörðum og er fyrirferð hans mikil í umræðu um 

byggðamál fjórðungsins.  Sú umræða hefur að mestu snúist um að skoða þróun á kvóta, afla, 

áhrif kvótakerfisins og hugsanlegar breytingar á því.  Í þeim umræðum hefur verið komið inn 

á hagkvæmni og samkeppnishæfni greinarinnar fyrir landið í heild sinni og er það ætlunin í 

þessari ritgerð að fara dýpra ofan í slíka greiningu fyrir Vestfirði sem afmarkað svæði. 

Rannsóknarspurningin er því: 

Er vestfirskur sjávarútvegur samkeppnisfær? 

Spurningunni verður svarað með því að skoða stöðu og hagkvæmni sjávarútvegs á 

Vestfjörðum með tilliti til atvinnulífs svæðisins í heild, ásamt því að gera samanburð á rekstri 

sjávarútvegs á Vestfjörðum við rekstur sjávarútvegs á landinu öllu.  Markmið rannsóknarinnar 

er að svara spurningunni um samkeppnishæfni vestfirsks sjávarútvegs og auka með því 

faglega og fræðilega umræðu um stöðu sjávarútvegs í samhengi við stöðu Vestfjarða. 

Erfitt var að afla gagna fyrir rannsóknina og eru frumgögn viðamikill hluti hennar.  Notast var 

við gögn frá ríkisskattstjóra og skil á skattframtölum fyrir árabilið 2005 – 2009.  

Aðferðafræðilega var lögð áhersla á: 

• Að skýra þá fræðilegu þætti sem liggja til grundvallar samkeppnishæfni og 

hagkvæmni í fyrirtækjum og atvinnulífi.  Við það fléttast samantekt á fyrirliggjandi 

skýrslum og útgáfum um sjávarútveg sem tengist rannsóknarspurningunni. 
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• Teknar eru saman upplýsingar úr frumgögnum sem höfundur hefur aflað og birtast í 

ritgerðinni í töflum og myndum.  Upplýsingarnar verða nýttar til þess að svara 

rannsóknarspurningunni. Í viðauka I er skýrt nánar hvernig vinnulagið við að ná í 

frumgögnin var. 

Það er von höfundar að lesendur ritgerðarinnar geti áttað sig á stöðu atvinnulífs Vestfjarða og 

þá sérstaklega stöðu og samkeppnishæfni sjávarútvegs á svæðinu.  
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2 Vestfirðir	  
Vestfirðir eru norðvesturhluti Íslands og einkennist svæðið af 

djúpum fjörðum, fjöllum, miklu fuglalífi og auðugum 

fiskimiðum.  Svæðið hefur frá upphafi byggt á sjósókn, 

hlunnindum og hefðbundnum búskap.  Mikilvægi sjávarútvegs 

hefur aukist í gegnum tíðina og er hann almennt talinn meginstoð 

atvinnulífs svæðisins. 

Vestfirðir eru að nokkru leyti landfræðilega afmarkað svæði og hagkerfi þess hefur sérstöðu 

miðað við aðra landshluta.  Frumframleiðsla í sjávarútvegi1 er ráðandi þáttur í atvinnulífinu.  

Sjávarútvegsfyrirtæki eru áberandi stærstu fyrirtækin en því til viðbótar eru fyrirtæki sem 

þjónusta greinina, meðal annars með framleiðslu á búnaði og tæknilausnum. Þar fyrir utan er 

trésmiðja sem framleiðir innréttingar á innanlandsmarkað og nýtir mannauð á svæðinu en allt 

hráefni til framleiðslu er aðflutt.  Landbúnaður hefur verið á undanhaldi á Vestfjörðum og lítil 

framleiðsla er á afurðum frá býlum. Landbúnaðarafurðir eru fluttar út af svæðinu í vinnslu 

annars staðar og aftur til baka í smásölu.  Engin mjólkurvinnsla né sláturhús eru á 

Vestfjörðum. Svæðið er tiltölulega afmarkað sem atvinnusvæði og skiptist í þrjú undirsvæði 

vegna vegalengda á milli þéttbýliskjarna, sem eru Norðursvæðið, Suðursvæðið og Strandir og 

Reykhólar. Vegna vegalengda eru þessi svæði skilgreind sem vinnusóknarsvæði 

(Byggðastofnun, 2009) en raunin er sú að fólk sækir lítið atvinnu milli þessara svæða og lítið 

er um að fólk utan Vestfjarða sæki atvinnu inn á svæðið.  Atvinnuleysi hefur verið lítið á 

Vestfjörðum og hefur þurft að flytja inn vinnuafl fyrir frumvinnslustörf í sjávarútvegi. Það 

hefur verið áberandi hversu hátt hlutfall erlendra ríkisborgara hefur verið við slík störf. (Lára 

Dögg Gústafsdóttir, 2008).  Á sama tíma hefur íbúum fækkað í fjórðungnum og lítið er um 

störf fyrir menntað fólk.  Í heildina má segja að viðvarandi fólksflótti hafi verið vandamál 

svæðisins í langan tíma og er nánar fjallað um það í kaflanum um íbúaþróun svæðisins 

(Halldór Kristjánsson ofl., 2008).   

Vestfirðir eru afmarkað hagkerfi sem reiðir sig á framleiðslu sjávarfangs og vinnslubúnað því 

tengdu, ásamt þjónustu til þess að viðhalda hagkerfinu.  Meginhluti framleiðslu í sjávarútvegi 

er til útflutnings og í öðrum atvinnugreinum er lítið um útflutning og í raun afar fá önnur 

fyrirtæki sem afla tekna utan Vestfjarða. 

                                                
1 Þar með talið fyrirtæki sem hagnýtir þörunga og kalkþörunga sem myndi líkast til ekki vera talinn hefðbundinn 
sjávarútvegur, en nýtir sér sjávarauðlindina samt sem áður. 

Mynd 1 -  Kort af 
Vestfjörðum, (Wikipedia, 
2011) 
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2.1 Íbúaþróun	  á	  Vestfjörðum	  
Íbúaþróun á Vestfjörðum hefur verið neikvæð eins og sjá má á eftirfarandi mynd. 

 

Mynd 2 Mannfjöldaþróun Íslandi, landsbyggðinni og Vestfjörðum frá 1911 (Hagstofa Íslands, 2011a). 

 

Vestfirðingar voru 7.129 þann 1. desember árið 2010 og hafði fækkað um 417 manns 

(Hagstofa Íslands, 2011a) frá árinu 2005.  Yfir lengri tíma litið eins og sést á mynd 2 hefur 

Vestfirðingum fækkað frá því að vera um 15,4% af þjóðinni niður í að vera um 2,2%.  

Myndin sýnir að mannfjöldi á Íslandi hefur tæplega fjórfaldast á þessu tímabili en á sama tíma 

hefur Vestfirðingum fækkað um helming.  Mikil samþjöppun hefur átt sér stað á 

höfuðborgarsvæðinu, sem hefur þrettánfaldast í íbúafjölda, en auk þess hafa íbúar annarra 

svæða tvöfaldast. 

Af þessu má sjá að Vestfirðingar hafa átt undir högg að sækja hvað íbúaþróun varðar og það 

langt aftur í tímann að óhætt er spyrja áleitinna spurninga um byggðastefnu stjórnvalda í því 

samhengi.   

 

2.2 Atvinnusaga	  Vestfjarða	  
Saga vestfirsks atvinnulífs er samofin íslenskri sjávarútvegssögu, og byggðist fjórðungurinn á 

góðu aðgengi að sjávarauðlindinni.  En þetta var þáttur sem hafði mikil áhrif á þróun byggðar 
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á landinu öllu.  Þróunin á Vestfjörðum varð meira tengd sjávarútvegi,  enda undirlendi til 

landbúnaðar af skornum skammti en stutt á gjöful fiskimið.  Á Vestfjörðum byggðust upp 

verstöðvar á annesjum þar sem hægt var að nýta miðin vel.  Nálægðin við sjávarauðlindina 

var því stefnumótandi þáttur í þróun byggðar á Vestfjörðum og víðar (Jón Þ. Þór, 2002). 

 
Áhrif Vestfirðinga eru mikil á íslenska sjávarútvegssögu. Bolungarvík er elsta verstöð við 

Ísafjarðardjúp og þrátt fyrir takmarkað skjól til útræðis var þar stærsta verstöð Vestfirðinga á 

árabátaöld. Vélvæðing íslenska fiskiskipaflotans hófst í Hnífsdal þegar vél var sett í 

sexæringinn Stanley sem var jafnframt fyrsti íslenski vélbáturinn.  Mikill vöxtur var í 

vélbátaútgerð í fyrri heimstyrjöldinni, með fjölgun á stærri bátum og nýliðun í greininni.  

Þetta vaxtarskeið stóð stutt, enda byggðist það á matarskorti í Bretlandi vegna styrjaldarinnar, 

sem breyttist þegar friður var kominn á.  Síldveiðar voru einnig mikilvægar á þessum tíma 

fyrir Vestfirðinga en upp úr árinu 1919 hrundu markaðir fyrir íslenska síld.  Markaðir fyrir 

saltaðar afurðir voru einnig óstöðugir en steininn tók úr við gengishækkun krónunnar árið 

1925 sem skapaði mikla erfiðleika í útflutningsverslun.  Í kjölfar þess voru bátar seldir í burtu, 

útgerðarfyrirtæki hættu  starfsemi og margir af bestu aflamönnunum fluttu burt af svæðinu.  

Til að sporna við þessari þróun var gripið til aðgerða og var stofnun Samvinnufélags 

Ísfirðinga þar mikilvægust en fyrirtækið lét smíða sjö nýja báta.  Þegar leið á fjórða áratuginn 

voru komin fram ný útgerðarfyrirtæki og útgerðin farin að nálgast fyrri styrk (Jón Þ. Þór, 

2003). 

Nýsköpunartogarar voru keyptir í kringum 1948-1951 og hófst við það tími nýsköpunar í 

vestfirskum sjávarútvegi.  Útgerðarmenn Ísborgar ÍS 250 voru fyrstir Íslendinga til að vinna 

afla um borð í togaranum í saltfisk, síðar var söltun á síld einnig unnin um borð og var það 

reynt í fyrsta skipti á Vestfjörðum.  Vestfirskir útgerðarmenn tóku þátt í nýsköpunarvæðingu 

togaraflotans sem átti sér stað um allt land.  Vélbátaútgerð dafnaði einnig vel á þessum tímum 

og voru vélbátar gerðir út í hverjum firði Vestfjarða, þó hún væri  smá í sniðum og byggði á 

vertíðar- og dagróðrabátum.  Víða var rekin öflug fiskvinnsla þar sem unnin var skreið, 

saltfiskur og hraðfrystur fiskur en á þessum tíma voru Bolungarvík og Ísafjörður mestu 

útgerðarstaðirnir.  Öflug vélbátaútgerð var í Bolungarvík á þessum tímum og vekur það 

sérstaka athygli því þrátt fyrir krepputíma virtist hún frekar dafna en hitt og var mikill 

uppgangur í sjávarútvegi í Bolungarvík fram til ársins 1970.  Það sama má segja um Ísafjörð 

og hafa söguritarar gengið svo langt að tala um að á þessum tímum, þar sem vélbátaútgerð var 

í endurreisn, hafi byggst upp fyrirtæki  í útgerð og vinnslu á Vestfjörðum sem voru  meðal 

öflugustu og best reknu sjávarútvegsfyrirtækja landsins (Jón Þ. Þór, 2005).  
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Á síðustu 30 árum hefur mikið gerst, kvótakerfið var fyrst sett á árið 1984 og svo umbreytt 

1990,  sem átti eftir að hafa mikil áhrif á þróun greinarinnar (Information Centre of the 

Minisitry of Fisheries and Agriculture, 2011).  Sérstaklega ber að nefna framsal kvóta og áhrif 

þess, en framsalið leiddi til þess að hægt var að selja kvóta frá ákveðnu svæði og kaupa kvóta 

inn á annað svæði.  Framsal kvóta getur því veikt byggð ef hann er seldur frá byggðarlagi sem 

á allt sitt undir sjávarútvegi en þetta var í sjálfu sér ekkert nýtt fyrirbrigði þar sem áður var 

hægt að selja skip á milli svæða.  Í greiningu sem unnin var fyrir Byggðastofnun  af  Haraldi 

Líndal Haraldssyni (2001) var vandi ákveðinna byggðalaga skoðaður og voru þar tekin sem 

dæmi Ísafjörður og Hnífsdalur.  Í þeirri greiningu var vísað til þeirra fornfrægu fyrirtækja sem 

komu Vestfjörðum í áberandi stöðu sem sjávarútvegssvæðis.  Í greiningunni er tekið fram 

hver áhrif framsalsins voru og sýnt fram á hvernig aflamagni, störfum og íbúum fækkaði á 

þessum tíma og var það rekið til framsalsins.  Fyrirtækjum  fækkaði, sum sameinuðust og í 

dag má segja að kjarninn í atvinnustarfsemi svæðisins byggist á 80 útgerðaraðilum, litlum og 

stórum auk stærri vinnslu- og útgerðarfyrirtækja sem eru; Hraðfrystihúsið Gunnvör, 

Íslandssaga, Oddi, Þórsberg, Jakob Valgeir, Kampi, Hólmadrangur og starfsstöð Vísis á 

Þingeyri.    

Árið 2010 var Hraðfrystihúsið Gunnvör talið 15. stærsta sjávarútvegsfyrirtækið á Íslandi með 

um 4 milljarða í veltu og með um 140 ársverk. Oddi á Patreksfirði var 22. stærsta fyrirtækið 

með um 1,5 milljarða í veltu og 64 ársverk.  Til samanburðar má nefna að stærsta fyrirtækið 

var Samherji  með um 68 milljarða í veltu og 774 ársverk, en það var áberandi stærsta 

sjávarútvegsfyrirtæki landsins.  Fyrirtækin í næstu 10 sætunum á eftir Samherja voru með 

veltu frá  7-23 milljarða króna.  Þess ber að geta að fyrirtækið Vísir sem var 11. stærsta 

fyrirtækið á landsvísu með um 6,4 milljarða veltu og 245 ársverk er með starfsstöð á Þingeyri 

en sú starfstöð er ekki tilgreind sérstaklega í greiningum og er inni í samstæðuuppgjöri 

félagsins (Guðjón Einarsson, 2011).   
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3 Sjávarútvegur	  á	  Íslandi	  	  
Sjávarútvegur er ein af grunnstoðum íslensks atvinnulífs og íslenska hagkerfisins.  Á árinu 

2010 nam útflutningur sjávarafurða um 39% af heildarvirði útflutningsvara landsins. Sá 

markaður sem skiptir höfuðmáli fyrir Íslendinga er Evrópumarkaður en um 80% af  útfluttum 

sjávarafurðum fer til Evrópu.  Sjávarútvegur skilar um 11% af vergri landsframleiðslu (VLF) 

og skapar um 8.600 störf  sem er um 5,2% af heildarvinnuafli þjóðarinnar (Sjávarútvegsteymi 

Íslandsbanka, 2011).  Því til viðbótar skapar greinin mörg afleidd störf og þegar tekið er tillit 

til margfeldisáhrifa sjávarútvegsins má reikna með að margfeldisáhrifin séu um 12%  af VLF 

og heildarumfang sjávarútvegsins með margfeldisáhrifum  því um 23%  af VLF.  Þessi 

margfeldisáhrif sjávarútvegs skapa um 8,49% af afleiddum störfum og skila því um 13,69% 

af heildarfjölda starfa á Íslandi  (Linda Björk Bryndísardóttir, 2011). 

Í greiningarskýrslum hefur komið fram að sjávarútvegur stóð sig vel árin 2009 og 2010 og 

skilað einna bestri  EBITDA íslenskra atvinnugreina (Kristrún Frostadóttir, 2011),  

(Sjávarútvegsteymi Íslandsbanka, 2011).    

Ísland var árið 2009 sautjánda stærsta fiskveiðiþjóð heimsins og hafði fallið frá árinu 2000 

þegar það var í ellefta sæti.  Heildaraflinn á Íslandi var um 1,1 milljónir tonna.  Kína og Perú 

eru með áberandi mestan afla, eða um 8,9 og 6,4 milljónir tonna.  Noregur og Ísland bera sig 

gjarnan saman og þess má geta að afli Norðmanna er tvöfalt meiri en Íslendinga eða um 2,4 

milljón tonn (Sjávarútvegsteymi Íslandsbanka, 2011).   
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4 Fræðilegur	  grunnur	  

4.1 Fyrirtæki,	  tilgangur	  og	  áhrifaþættir	  til	  árangurs	  
Verðmætasköpun er lykilatriði í rekstri fyrirtækja.  Til einföldunar er gott að ímynda sér eitt 

ákveðið fyrirtæki  í hvaða atvinnurekstri sem er, fyrirtækið framleiðir vöru eða þjónustu 

(framleiðsla) sem viðskiptavinurinn vill kaupa vegna þess virðis sem hún skilar honum. Það 

virði sem viðskiptavinurinn fær við kaupin þarf að vera meira en hann getur fengið hjá 

samkeppnisaðila fyrirtækisins.  Til að framleiða vöru eða þjónustu þarf fyrirtækið að 

skilgreina, hanna, framleiða og afhenda hana2 viðskiptavininum.  Þetta ferli þarf að skila meiri 

verðmætum en kostnaðurinn við framleiðsluna er, ásamt því að skila viðskiptavininum því 

virði sem hann býst við, þá er ferlið og þar með reksturinn hagkvæmur.  En til þess að hægt sé 

að greiða framleiðslukostnað ásamt því að skila arði til eigenda verður rekstur fyrirtækisins að 

skila nægilega miklum rekstrarafgangi til að standa undir slíkum greiðslum.  Samkvæmt 

Ehrhardt og Brigham (2011) eru nokkur lykilatriði sameiginleg hjá fyrirtækjum sem ná 

árangri og skara fram úr, en þau eru:  

• Hæft starfsfólk 

• Góð viðskiptasambönd 

• Fjármögnun  

Fyrirtæki þurfa á starfsfólki að halda á öllum sviðum rekstrar fyrirtækisins, hæft starfsfólk er 

eitt af einkennum árangursríkra fyrirtækja.  Til viðbótar við starfsfólkið,  þá rækta árangursrík 

fyrirtæki sambönd sín við þá aðila sem skipta sköpum fyrir fyrirtækið.  Þess eru fjölmörg 

dæmi að fyrirtæki sem njóta velgengni hafa verið í góðum samskiptum og sambandi við 

birgja sína og hafa auk þess skarað fram úr í því að stjórna og hlúa að viðskiptasambandi sínu 

við kaupendur.  Þetta hefur Michael Porter meðal annars gert að viðfangsefni í verkum sínum  

um samkeppnishæfni og hefur hann meðal annars sett fram líkan sem lýsir þessu vel og 

verður fjallað um síðar. 

Að lokum ber að nefna fjármögnun sem helst í hendur við fjárfestingar.  Fyrirtæki verða að 

hafa fjármögnun til þess að fjárfesta og framkvæma sínar áætlanir og fjármagna  reksturinn.  

Fyrirtæki geta lítið sem ekkert gert ef þau hafa ekki fjármuni til þess að fjárfesta í 

nauðsynlegum eignum og tækjum til þess að hefja eða styðja við reksturinn,  þetta getur verið 

kaup á landi, fasteignum, áhöldum, tækjum, efni, þekkingu og svo framvegis.  Á líftíma 

                                                
2 Til einföldunar verður héðan í frá talað um framleiðslu í stað vöru og þjónustu. 
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fyrirtækisins getur fyrirtækið svo tekið ákvarðanir um að nýta hluta af afkomu sinni til þess að 

endurfjárfesta, til þess að vaxa enn frekar.  Algengt er að slík endurfjárfesting  sé fjármögnuð 

með blöndu af eigin fé, hlutafjáraukningu og annarri fjármögnun t.d. með lántökum (Ehrhardt 

& Birgham, 2011).   

4.1.1 Fyrirtæki	  ,	  hámörkun	  hagnaðar	  og	  framleiðsla	  
Fyrirtæki umbreyta aðföngum (auðlindum) eins og vinnuafli og hráefni, auk nauðsynlegra 

eigna eins og véla og tækja, húsnæði og öðrum framleiðslubúnaði til að framleiða afurðir sem 

viðskiptavinur vill.   Hagnaðardrifin fyrirtæki hafa það sem markmið að hámarka hagnað og 

skila eigendum sínum arði.  Fyrirtæki er talið hagkvæmt nái það þeim markmiðum að skapa 

tekjur sem eru umfram þann kostnað sem það verður fyrir vegna framleiðslu sinnar (Porter M. 

, 1985).  Þegar fyrirtæki hámarkar hagnað sinn verður munur framleiðslukostnaðar og tekna 

sem mestur. Fyrirtækið reynir því eftir fremsta megni að hámarka tekjur og lágmarka 

framleiðslukostnað, til þess að skapa sem mestan rekstrarafgang og skila sem mestri arðsemi.   

Þegar verið er að hugsa um hagræna hlið framleiðsluferlisins og í stærra samhengi en bara á 

grundvelli eins fyrirtækis þá verður að hafa í huga að heildarframleiðsla ákveðins hagkerfis og 

atvinnulífsins í heild sinni byggir á samspili margra þátta.  Hegðun heimila/launþega, 

fyrirtækja, stjórnvalda, verkalýðsfélaga, fjármálastofnana og seðlabanka hafa áhrif á hagkerfi 

og heildarframleiðslu.  Heimili/launþegar geta aukið neyslu með því að eyða fjármunum 

sínum (sem þau fá meðal annars sem launagreiðslur frá fyrirtækjum) en slík hegðun eykur 

framleiðslu, heimili/launþegar geta einnig dregið úr neyslu sem dregur þá úr framleiðslu. 

Aðrir áhrifaþættir eru einnig mikilvægir,  hækkun og lækkun launa getur aukið eða dregið úr 

framleiðslu. Fyrirtæki aðlaga sig því að eftirspurn,  breytingum í kostnaði við aðföng eða 

breytingum í launakostnaði.  Fyrirtæki stýrast einnig af áhrifaþáttum eins og vaxtakjörum, 

skattlagningu og því hvernig almenn neysla og fjárfesting er í hagkerfinu.  Allt byggist þetta á 

grundvallaratriðum hagfræðinnar,  framboði og eftirspurn (Carlin & Soskice, 

Macroeconomics: Imperfections, Institutions & Policies, 2006).  Eftirfarandi er samantekt á 

þessum lykilatriðum. 

Framboð hagkerfa byggist á: 

• Framleiðsluþáttum  eins og mannafla, eignum og aðföngum.  

• Tækniþekkingu sem þarf til þess að umbreyta framleiðsluþáttunum í 

framleiðsluverðmæti. 
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• Launum heimila,  sem almenna reglu má telja að ef launagreiðslur til heimila frá 

fyrirtækjum hækka þá muni heildarframboð í hagkerfinu minnka og ef launagreiðslur 

lækka þá muni heildarframboð í hagkerfinu aukast.   

• Tekjum fyrirtækja, ef skattar eða niðurgreiðslur til fyrirtækja breytast hefur það áhrif á 

tekjurnar og þar með framboðið. 

Eftirspurn hagkerfa byggist á: 

• Einkaneyslu.  

• Fjárfestingu í eignum.  

• Aukningu í eftirspurn vegna opinberrar fjárfestingar. 

• Nettó útflutningi (heildarútflutningur að frádregnum heildarinnflutningi). 

Þessi hagfræðilega umfjöllun tengir saman umræðuna um hvernig heildarstaða hagkerfisins 

hefur áhrif á hagkvæmni og stöðu sjávarútvegsins á viðkomandi svæði og sem atvinnugrein.   

4.2 Ársreikningar	  fyrirtækja	  
Á grundvelli ársreiknings er hægt að meta hvernig rekstrar- og fjárhagsstaða fyrirtækis er og 

nota fjárfestar þá til þess að meta fyrirtæki sem fjárfestingakost.  Fjármálastofnanir meta 

greiðsluhæfi fyrirtækja út frá ársreikningum og má því segja að ársreikningurinn sé 

lykilupplýsingar hvers fyrirtækis (Ehrhardt & Birgham, 2011).   

Niðurstöður ársreikninga eru einnig notaðar til þess að láta stjórnvöld fá upplýsingar um 

reksturinn og er ársreikningurinn notaður til þess að reikna þá skatta og þau álögðu gjöld sem 

fyrirtæki í rekstri ber lagalega að greiða.  Ríkisskattstjóri safnar saman ársreikningum 

fyrirtækja á Íslandi í þeim tilgangi.  Gerð ársreikninga er bundin í lög nr. 144 frá 29. desember 

1994.  Samkvæmt þeim lögum ber fyrirtækjum að gera ársreikninga um starfsemi sína. 

Samkvæmt lögunum skulu ársreikningar innihalda rekstrarreikning, efnahagsreikning, 

sjóðsstreymi og skýrslu stjórnar.   

4.2.1 Rekstrarreikningur	  
Rekstrarreikningur inniheldur þær upplýsingar sem segja til um lykilstærðir í rekstri. Tekjur 

eru skráðar, ásamt útgjöldum sem og kostnaðarverð seldra vara, launaútgjöld, 

skrifstofukostnaður, stjórnunarkostnaður og fjármagnskostnaður.  Einnig er í 

rekstrarreikningum gerð grein fyrir reiknuðum útgjöldum eins og afskriftum, áföllnum 

vöxtum og verðbreytingum lána.  Skattar á fyrirtækið koma fram í rekstrareikningum og  
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byggjast þeir á niðurstöðum ársreikningsins sjálfs að teknu tillit til niðurstöðu fyrri ára s.s. 

uppsafnaðs taps. Rekstrarreikningarnir eiga því að gefa glögga mynd af rekstrinum og 

hagkvæmni rekstrar (Ehrhardt & Birgham, 2011). 

Í greiningum fyrirtækja er  EBITDA3  mikið notuð til þess að átta sig á stöðu rekstrar óháð 

skuldastöðu.  EBITDA er rekstrarafgangur  fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir/fyrningar.    

Fyrirtæki getur staðið mjög vel rekstrarlega með góða EBITDA  en vegna erfiðrar 

skuldastöðu getur fyrirtækið skilað neikvæðri afkomu þar sem fjármunirnir fara allir í að 

greiða vexti af lánum.  Lítil EBITDA og lítil afkoma gefa hugsanlega til kynna að 

eignir/fjármunir séu illa nýttir.  Það eru skiptar skoðanir um notkun EBITDA sem mælikvarða 

þar sem sá mælikvarði tekur ekki tillit til þátta eins og skatta og fjármagnskostnaðar lána 

(Ehrhardt & Birgham, 2011).  Tekjuskattur fyrirtækja er útgjöld sem munu óhjákvæmilega 

verða til ef fyrirtæki skilar hagnaði og fjármagnskostnaður og vaxtagreiðslur lána eru 

kostnaður sem fellur til án tillits til EBITDA og eru stærðir tengdar lánasamningum 

fyrirtækja.  Fjárfestar nota því oft frjálst fjárflæði til þess að verðmeta fyrirtæki frekar en að 

horfa á verðmæti út frá EBITDA, enda getur EBITDA verið mismunandi milli atvinnugreina.  

EBITDA er engu að síður góður mælikvarði á grunnhagkvæmni fyrirtækis og verður notast 

við hann í stórum hluta af greiningavinnu  þessarar ritgerðar, þó verður tekið tillit til gagnrýni 

á EBITDA og skoðað verður sérstaklega samhengi skulda og fjármagnskostnaðar við 

EBITDA.  Að lokum verður hagkvæmnin metin út frá afkomu fyrirtækjanna þegar búið er að 

taka tillit til þessara þátta, og telst atvinnugreinin og fyrirtækið hagkvæmt ef það skilar 

jákvæðri afkomu.  Einnig verða aðrar kennitölur skoðaðar til þess að gera samanburð við 

sjávarútveg á Íslandi.  Kennitölurnar úr rekstri sem verða skoðaðar eru: 

Laun sem hlutfall af tekjum, sem gefa mynd af framleiðni launakostnaðar þ.e.a.s. hversu mikil 

verðmæti á markaðsvirði launin ná að skapa. 

Heildarútgjöld sem hlutfall af tekjum, sem gefur mynd af framleiðni heildarrekstrargjalda 

(ekki afskriftum, fjármagnskostnaði, fjármagnstekjum, sköttum né óreglulegum liðum inni í 

heildarrekstrargjöldum). 

Fjármagnskostnaður, sem hlutfall af tekjum, sem gefur mynd af framleiðni fjármagnsgjalda. 

Afkoma sem hlutfall af tekjum, sem gefur hlutfall afkomu af heildartekjum og ætti því að 

segja til um hagkvæmnina sem næst út úr verðmætasköpun greinarinnar. 

                                                
3 EBITDA er ensk skammstöfun á earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. 
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4.2.2 Efnahagsreikningur	  
Í efnahagsreikningi koma fram upplýsingar um eignir, skuldir og eigið fé. Grunnatriði í 

efnahagsreikningi er að eignir eru jafnar skuldum að viðbættu eigin fé.  Eignirnar skiptast í 

veltufjármuni og fastafjármuni.  Veltufjármunirnir eru þær eignir sem hægt er að koma í verð 

hratt og eru ekki varanlegar eignir fyrirtækis líkt og fastafjármunir.  Fastafjármunir eru því 

varanlegar eignir fyrirtækis eins og húsnæði, land, vinnslubúnaður o.s.frv. Allar eignir eru í 

ársreikningum á bókfærðu verði og þess ber að geta að bókfærða verðið getur verið 

frábrugðið markaðsverði, sem er það verð sem hægt er að fá fyrir eignirnar með viðskiptum á 

markaði.  Ef endurmat á verðmæti bókfærðra eigna á sér stað þá getur það leitt til breytinga í 

rekstrarreikningi fyrirtækja, þar sem verðmætaaukning eigna eykur hagnað en verðlækkun 

eigna minnkar hagnað (Ehrhardt & Birgham, 2011).     

Eigið fé veitir yfirlit yfir hlutafé og það fé sem er óráðstafað og myndast af hagnaði eða tapi 

úr rekstri félagsins.  Eigið fé getur verið neikvætt, en þegar eiginfjárstaðan er neikvæð þá eru 

hættumerki í rekstri fyrirtækisins.  Neikvæð eiginfjárstaða myndast út frá rekstrartapi og ef 

slíkt hefur verið viðvarandi í lengri tíma eða ef tapið er mjög stórt á skömmum tíma þá getur 

myndast neikvætt eigið fé, nema fyrirtækið hafi ekki safnað upp góðri eiginfjárstöðu í 

gegnum árin sem mætir þessu tapi (Ehrhardt & Birgham, 2011).  

Skuldir eru sá liður efnahagsreikningsins sem sýnir fram á skuldir fyrirtækisins.  Skuldir geta 

bæði verið skammtíma- og langtímaskuldir.  Skammtímaskuldir eru þær skuldir sem greiða 

þarf innan 12 mánaða og langtímaskuldir eru þær skuldir sem hafa lengri afborganatíma en 

það (Ehrhardt & Birgham, 2011). 

Skoðað verður sérstaklega í greiningarhluta þessarar ritgerðar  hlutfall skulda af eignum, 

hlutfall eigin fjár af eignum og arðsemi eigna og eigin fjár.  En síðastnefndu 

arðsemiskennitölurnar mæla afkomu í hlutfall við eignir og eigið fé fyrirtækjanna.  Einnig 

verður skoðað hlutfall tekna og eigna til þess að meta hversu vel eignirnar skapa tekjur  auk 

þess sem skuldir sjávarútvegsins verða skoðaðar nánar út frá áætlaðri endurgreiðslu og 

fjármagnskostnaði. 
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4.2.3 Sjóðsstreymi	  
Sjóðstreymið veitir yfirlit yfir sjóðsstöðu fyrirtækis að teknu tilliti til reksturs, fjárfestinga, 

fjármögnunar og þeirra reiknuðu útgjaldaliða sem hafa í raun ekki áhrif á hið eiginlega 

fjárstreymi, t.d. afskriftir.  Afskriftir eru reiknaðar sem útgjöld sem hafa áhrif á endanlega 

rekstrarniðurstöðu með því að minnka hagnað eða auka tap en eru útgjöld sem greiðast ekki út 

úr fyrirtækinu.  Önnur útgjöld sem greiðast ekki beint úr fyrirtækinu en hafa samt áhrif á 

rekstrarniðurstöðuna eru verðbreytingar lána.  Höfuðstóll lána  getur hækkað eða lækkað á 

hverju ári t.d vegna gengisbreytinga ef um er að ræða erlend lán.  Þessi hækkun er ekki greidd 

á árinu en fellur samt til og er gerð grein fyrir henni í útgjöldum fyrirtækisins en taka þarf tillit 

til slíks í sjóðsstöðu fyrirtækisins.  Fyrirtæki sem er með neikvæða sjóðsstöðu og neikvætt 

eigið fé er almennt talið gjaldþrota en þetta þarf þó að skoðast í samhengi við væntingar til 

framtíðarafkomu og fjárstreymis til þess að hægt sé að hægt sé að meta betur stöðu 

fyrirtækisins (Ehrhardt & Birgham, 2011). 

4.3 Samandregnir	  ársreikningar	  innan	  landa	  og	  mælikvarðar	  	  
Til grundvallar fyrir hagræna útreikninga á velferð og frammistöðu landa þá eru ársreikningar 

fyrirtækja notaðir.  Þessir ársreikningar eru dregnir saman eftir atvinnugreinaflokkum og 

alþjóðlegum flokkunarkerfum.  Alþjóðastofnanir vinna að því að þessir reikningar séu 

samanburðarhæfir milli landa og svæða svo að hægt sé að meta ástand hagkerfa.  Á Íslandi er 

það Hagstofa Íslands sem heldur utan um slíka ársreikninga og vinnur að útgáfu ýmissa 

hagtalna og hagstærða og notar til þess fræðilega þekktar aðferðir sem verður gerð nánari skil 

í þessum kafla.    

4.3.1 Mælikvarðar	  á	  velgengni	  svæða	  og	  landa	  –	  Verg	  	  landsframleiðsla	  
Í fyrri kafla um ársreikninga fyrirtækja er sagt frá því hvernig hægt sé að meta hvernig 

fyrirtæki standi sig í rekstri.  Þar er fjallað um algengustu stærðirnar sem gott er að hafa í huga 

við rýni á fyrirtæki.  Þar sem verið er að taka ákveðið landssvæði fyrir í þessari ritgerð verður 

hér fjallað um þennan mælikvarða. 

Verg landsframleiðsla4  (VLF) á við um markaðsvirði afurða og þjónustu sem framleidd er í 

ákveðnu landi á skilgreindu tímabili.  Í hagfræðilegri umræðu þá er VLF á íbúa oft notuð sem 

vísbending um lífsgæðin í viðkomandi landi.  VLF er reiknuð út frá þjóðahagsreikningum en í 

þeim er notast við fjárstreymi aðila innan hagkerfisins.  Þeir aðilar eru fyrirtæki, stjórnvöld og 

heimilin í viðkomandi landi.  Í þjóðhagsreikningum eru einnig skoðuð viðskipti við útlönd.  

                                                
4 Verg landsframleiðsla er þýðing frá ensku á  Gross Domestic Production sem er skammstafað GDP. 
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Stundum er VLF aðlöguð að ákveðnum svæðum innan ákveðins lands til þess að fá betri 

mynd af frammistöðu þess svæði og er þá um að ræða verga svæðisbundna framleiðslu en 

sömu grunnatriði og grunnaðferðafræði einkenna þessa mælikvarða (Mankiw, 1998).  

Hagkvæmni fyrirtækja hefur áhrif á hver stærð VLF er hverju sinni  og eru samandregnir 

ársreikningar atvinnugreina mikilvægir fyrir slíka útreikninga. 

4.3.2 Hagvöxtur	  landshluta	  
Svæðisbundnir útreikningar voru gerðir á grundvelli mælinga á VLF fyrir svæðið og kemur 

fram að á Vestfjörðum er lítill hagvöxtur frá  2003 til 2008 eða um  3%.  Það er minnsti 

hagvöxtur á Íslandi en á tveimur öðrum svæðum hefur orðið samdráttur en ekki vöxtur,  um -

5%  á Norðurlandi Vestra og -6% á Norðurlandi Eystra.  Þegar þetta er skoðað nánar fyrir 

Vestfirði eftir atvinnugreinum þá er sjávarútvegur (veiðar og vinnsla) 40% af hagkerfinu en 

þar á eftir er opinber starfsemi um 34% og svo þjónustugreinar með 14% og aðrar 

atvinnugreinar minna.  Vöxturinn á þessum tíma var fyrst og fremst í opinberri starfsemi og 

þjónustugreinum (Sigurður Jóhannesson, 2010).  Í skýrslunni koma ekki fram upplýsingar um 

undirliggjandi stöðu atvinnugreinanna og afkomu þeirra og verður í ritgerðinni einblínt á þær 

upplýsingar til þess að draga fram niðurstöður um hvort sjávarútvegur á Vestfjörðum sé 

samkeppnishæfur. 

4.3.3 Samantekt	  
Þessi framsetning á VLF og fræðileg umfjöllun um fyrirtæki er gagnleg til þess að átta sig á 

þeim lykilstærðum og áhrifaþáttum sem þarf að skoða við þá greiningu og rannsókn sem hér 

er lagt upp með.  Í þessari ritgerð verður lögð áhersla á að skoða grunnþættina fyrir ákveðna 

atvinnugrein og meta svo hagkvæmni greinarinnar og gengið verður út frá eftirfarandi: 

• Fyrirtæki eru í rekstri til að hámarka hag eigenda sinna, og hagkvæmari fyrirtæki skila 

meiri arðsemi. Aukin hagkvæmni hefur jákvæð áhrif á mælikvarða um velferð eins og 

VLF og þá almennu mælikvarða sem notaðir eru við greiningu fyrirtækja og 

atvinnugreina og eru því mikilvægir í mati á heildarástandi svæðisins. 

• Eigna- og skuldahlið atvinnugreina verður skoðuð  til að lýsa langtíma rekstrarhæfi 

fyrirtækja og hvernig þau geta viðhaldið sér,vaxið og aukið arðsemi sína . 

4.4 Virðiskeðja	  
Virðiskeðja er hugtak sem lýsir ferli framleiðslu frá hráefni/aðföngum til neytanda og er 

mikilvægt verkfæri við að greina atvinnugreinar. Virðiskeðjan veitir yfirlit yfir feril  

ákveðinnar vöru allt frá upphafi hennar í gegnum ferlið þar sem aðföngum er breytt í afurð til 
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hins endanlega viðskiptavinar.  Hráefni og aðföngum er breytt í framleiðslu sem síðan er flutt 

á markað og þaðan í dreifingu til endakaupanda.  Hver aðili í virðiskeðjunni bætir virði við 

framleiðsluna sem neytandi greiðir síðan fyrir (Porter M. , 1985).  Einföld myndræn 

framsetning er eftirfarandi: 

 

Mynd 3 - Einföldun á virðiskeðju byggt á framsetningu Porters (Porter M. , 1985). 

Á mynd 3 er einfaldri virðiskeðju lýst en með flóknari framsetningu fléttast aðrir þættir  sem 

snúa að innri gerð fyrirtækisins, mannauðsstjórnun, rannsóknum og þróun og innkaupum.  

Fyrir þessa ritgerð er þessi einfalda framsetning fullnægjandi og verður fjallað fyrst og fremst 

um þá aðila sem eru skilgreindir innan þessarar einföldu virðiskeðju. 

Á mynd 4 er lýsing á virðiskeðju hefðbundins sjávarútvegs á Íslandi. 

 

Hráefni	  
• Kaup	  aðfanga	  frá	  birgjum	  og	  
aðfangaframleiðendum	  
• Aðflutningur	  hráefnis	  inn	  í	  
framleiðsluferlið	  

Framleiðsla	  
• Afurð	  framleidd	  úr	  
aðföngum	  
• Flutningur	  og	  
drefiing	  ql	  	  
dreifingarðila	  	  

Markaðsetning	  
og	  sala	  
• 	  Afurð	  markaðsser	  
og	  seld	  ql	  	  
endanlegra	  
neytenda	  
• Þjónusta	  gagnvart	  
afurð	  og	  kaupanda	  
veir	  
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Mynd 4:  Virðiskeðja í íslenskum sjávarútvegi (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011) 

Virðiskeðja hefðbundins sjávarútvegs nær yfir ferli frá veiðum til frumvinnslu, útflutnings, 

viðbótarframleiðslu, heildsala, smásala og að lokum til neytanda.  En í raun er keðjan oft 

flóknari en svo þar sem milliliðir eru fleiri og/eða styttri leiðir þar sem vara er t.d. fullunnin í 

fiskvinnslu á Íslandi.  Afli getur einnig farið óunninn á erlendan markað (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2011).  

Í skýrslu um breytingar á virðiskeðju í sjávarútvegi koma fram greiningar sem byggja á 

framsetningu Porter´s  um samkeppnishæfni og hagkvæmni og verður fjallað um í þessari 

ritgerð.  Þessar greiningar voru unnar í gegnum viðtöl við leiðandi fiskframleiðendur sem gefa 

góða mynd af sjávarútveginum í heild sinni.  Niðurstöður skýrslunnar sýna að íslenskur 

sjávarútvegur er árangursríkur með aukinni hagkvæmni vegna nokkurra lykilþátta og aðgerða 

(Ögmundur Knútsson o. fl., 2009), sem eru: 

• Fiskveiðistjórnunarkerfið (aflahlutdeildarkerfið) leiðir til aukins afhendingaröryggis 

sem bætir samkeppnishæfni íslensk sjávarútvegs og eykur þannig verðmætasköpun.  

Hægt er að gera langtímaáætlanir með framleiðslu og skipuleggja afhendingu til 

viðskiptavina.  Hér skiptir miklu máli að útflutningurinn sé gerður í samvinnu og á 

grundvelli samstarfs við erlenda dreifingaraðila og smásöluaðila.  

Sjávarútvegsfyrirtækin hafa því þróað langvarandi viðskiptasambönd við fáa aðila.   

• Sjávarútvegsfyrirtæki hafa í auknum mæli farið út í lóðrétta sameiningu í virðiskeðju 

þar sem framleiðendur stýra keðjunni frá veiðum til markaðar.  Með aukinni 
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samhæfingu verður auðveldara að stjórna réttum gæðum og afhendingu vörunnar, 

tveimur lykilþáttum samkeppnishæfni á markaði.   

• Aukin alþjóðavæðing hefur átt sér stað í sjávarútvegi þar sem íslensk fyrirtæki hafa 

aukið samstarf við erlenda aðila með hráefni og markaðstarf.  Íslensk fyrirtæki selja 

framleiðslu fyrir erlenda aðila og nota hráefni úr erlendum fiskistofnum.  Í þessum 

tilfellum eru markaðsupplýsingar hornsteinninn í árangri fyrirtækjanna. 

• Umboðssalar á Íslandi hafa lagt áherslu á gæði og stöðugleika afurða fyrir erlenda 

aðila.  Hér hefur verðmætasköpunin fyrst og fremst orðið til vegna sterkra 

viðskiptasambanda , tryggs framboðs í gegnum langtímasamninga við fiskvinnsluaðila 

og virkra upplýsingaskipta um markaði. 

• Markaðsaðgreining hefur átt sér stað þar sem ýsa og þorskur sem koma frá sérstökum 

skipum og fiskmörkuðum er aðgreind.  Þetta á sérstaklega við fyrir breska markaðinn 

en þar hefur salan farið fram beint til stærri smásala í gegnum breskan umboðsmann. 

• Aukin sérhæfing í veiðum og vinnslu þar sem framleiðendur hafa sérhæft sig í 

ákveðnum tegundum og losa sig við annan afla á fiskmarkað.  Þessi sérhæfing er oftar 

en ekki byggð á langtíma viðskiptasambandi við kaupanda afurða. 

Niðurstaða skýrslunnar er sú að samhæfing veiða, vinnslu og markaðsstarfs hafi leitt til 

aukinnar hagkvæmni.  Getan til þess að útvega gæðaafurðir inn á kröfuharða markaði með 

aukinni sérhæfingu hefur skilað aukinni hagkvæmni.  Sterkari viðskiptasambönd þar sem 

horft er til þarfa viðskiptavina eru orðin áberandi þar sem upplýsingar og þekking streyma 

fram og til baka með auknu samstarfi innan virðiskeðjunnar.  Allt eru þetta þættir sem skipta 

máli fyrir hagkvæmni sjávarútvegs á Íslandi og þar með fyrir sjávarútveg á Vestfjörðum .   

4.5 Samkeppnisyfirburðir	  
Michael Porter setti fram á sjöunda áratug síðustu aldar kenningar um samkeppnislega 

yfirburði fyrirtækja og í bók  hans „Competitive Strategy“  skoðar hann sérstaklega þá þætti 

sem hafa áhrif á afkomu og hagkvæmni atvinnugreina.  Samkeppnislegir yfirburðir fyrirtækja 

snúast í grunninn um það hvernig fyrirtæki geta myndað yfirburði með aðgerðum sínum.  Þær 

aðgerðir snúast í meginatriðum um að hámarka hagnað og hagkvæmni fyrirtækisins. Porter 

skilgreindi samkeppnisþætti samkvæmt svokölluðu fimm krafta líkani Porters.  Fimm krafta 

líkanið er ákveðið greiningartæki sem byggir á skilningi á þeim kröftum sem eru að verki í 

atvinnugreinum og hafa áhrif á hagnað og afkomu (Porter M. E., 1980). Samkeppniskraftarnir 

fimm eru: 
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• Innbyrðis samkeppni 

• Nýliðun í greininni 

• Staðkvæmdarvörur og stuðningsvörur 

• Áhrif  birgja 

• Áhrif  kaupenda 

Eftirfarandi er myndræn framsetning á fimm krafta líkaninu.  

 

 

Mynd 5 - Myndræn framsetning á fimm krafta líkani Porters (Porter M. E., 1980) 

4.5.1 Innbyrðis	  samkeppni	  
Innbyrðis samkeppni er áhrifaþáttur fjallar um  samkeppni milli aðila á ákveðnum markaði 

þar sem keppt er um að ná aukinni markaðshlutdeild á þeim mörkuðum sem þeir keppa á. 

Fyrsta skrefið er að skilgreina markaðinn og samkeppnisaðila.  Samkeppnishegðun getur  

verið margvísleg en mjög algengt er að fyrirtæki séu í verðsamkeppni.  Verðsamkeppni hefur 

neikvæð áhrif á hagnað þar sem lækkun afurðaverðs lækkar hagnað.  Það er einnig þekkt að 

fyrirtæki keppi á grundvelli sérstöðu‚ þar sem tæknilegar viðbætur við vörur og vöruþróun 

skapar sérstöðu vörunnar og slík aðgreining drífur áfram samkeppnina.   Aðgreining sem 

samkeppnishegðun getur gengið upp að því marki að hægt er að láta viðskiptavininn greiða 

fyrir sérstöðu þess sem hann er að kaupa.  Það sem hefur mest áhrif á hagnað fyrirtækja er þó 

verðsamkeppnin. Í þessu samhengi má segja að afurðaverð fellur ekki af sjálfu sér, heldur 

Innbyrðis	  
samkeppni	  

Nýliðun	  

Áhrif	  	  kaupenda	  

Staðkvæmdar	  -‐	  og	  
stuðningsvörur	  

Áhrif	  birgja	  
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stafar slík verðlækkun af samkeppnishegðun fyrirtækja. Samkeppnisaðili lækkar verð sem svo 

leiðir til þess að afurðaverð lækkar almennt.  Þau fyrirtæki sem hegða sér með þessum hætti 

vonast til að verðlækkunin leiði til aukinnar markaðshlutdeildar og ef orsaka-afleiðingar 

sambandið er nógu sterkt þ.e.a.s. mikil verðlækkun getur leitt til mikillar aukningar í 

markaðshlutdeild,  þá getur verðsamkeppni á þeim markaði eða atvinnugrein verið mikil. Það 

eru nokkur atriði sem ber að hafa í huga sem geta aukið verðsamkeppni (Porter M. E., 1980), 

en samkvæmt Porter (1980) eru þau: 

Fjöldi fyrirtækja á markaði:  þegar mörg lítil fyrirtæki eru starfandi á sama markaðnum þá er 

meira en líklegt að eitthvað af smærri fyrirtækjunum sé óánægt með sína stöðu  og lækki þ.a.l. 

verð til þess að ná betri markaðsstöðu. Þar sem þetta er fyrirtæki með litla markaðshlutdeild 

þá getur það talið að það hafi lítil áhrif á heildina þótt það lækki verð.   

Iðnaður er staðnaður eða í hnignun: fyrirtæki eru starfandi á þannig markaði að þau geta ekki 

aukið framleiðslu sína án þess að gera það á kostnað annarra. 

Fyrirtæki eru með mismunandi kostnaðaruppbyggingu: fyrirtæki sem eru með lága 

kostnaðaruppbyggingu geta verið óánægð því að ef afurðaverð fellur þá munu þeir sem eru 

með hærri kostnað hætta starfsemi og fara út af markaðnum. 

Umframafkastageta: fyrirtæki sem eru með umframafkastagetu geta auðveldlega aukið 

framleiðslu sína og þannig náð aukinni markaðshlutdeild. 

Einsleitni á framleiðslu og vöru: ef mörg fyrirtæki eru að framleiða einsleitar vörur og það 

kostar ekki mikið að skipta úr einni vöru yfir í aðra sambærilega vöru þá er hvati til þess að 

lækka verð til þess að ná aukinni markaðshlutdeild.     

Ekki er mikið gegnsæi í viðskiptum:  ef ekki er hægt að fylgjast með viðskiptum og verðum á 

markaði þá getur það leitt til þess  að sá sem lækkar verð tímabundið nái forskoti á 

samkeppnisaðila sína, allavega tímabundið. 

Stórar sölur og viðskipti sem eru óregluleg: ef stórar sölur eru algengar þá getur komið fyrir 

að í hverjum viðskiptasamningi fyrir sig  sé lækkað verð til þess að ná sem mestum  hagnaði 

til skamms tíma. 

Verðsamráð og verðstefna: algengt er að fyrirtæki gefi út verðstefnu sína og tilkynni verð eða 

setji sér leiðandi verðstefnu.  Þetta auðveldar öðrum verðlagningu sína og auðveldar líka þeim 
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sem vilja lækka verð að ná aukinni markaðshlutdeild.  Ef verðsamráð hefur tíðkast þá hefur 

það þau áhrif að allir eru að leitast við að verðleggja sig þannig að heildin hagnist sem mest. 

Erfitt er að komast út úr greininni: ef það er erfitt að komast út úr atvinnugreininni þá getur 

það dregið verðsamkeppni á langinn, í stað þess að fyrirtæki fari hreinlega út úr þeim geira 

sem það starfar í. 

4.5.2 Nýliðun	  
Nýliðun á við þegar nýir aðilar koma inn í atvinnugrein.  Það getur haft áhrif á hagnað þeirra 

sem eru í greininni þar sem nýliðun dreifir markaðshlutdeildinni þar sem reikna má með að 

nýr aðili muni fá einhver viðskipti,  nýir aðilar hafa mjög sjaldan þau áhrif á markaði að hann 

stækki.  Fjöldi framleiðenda eykur samkeppni og oft verður afleiðingin verðsamkeppni, með 

þeim hætti að nýr aðili getur komin inn á markaðinn og boðið lægri verð (Porter M. E., 1980). 

Samkvæmt Porter (1980)  eru nokkur atriði sem geta haft áhrif á nýliðun: 

Stærðarhagkvæmni:  Ef fyrirtæki sem koma ný inn þurfa að stækka ört eða ná vissu 

framleiðslumagni til þess að ná fram kostnaðarhagræði getur það virkað letjandi á nýliða. 

Stjórnvöld og lagasetningar: Stjórnvöld geta með lagasetningu stýrt samkeppni og þótt sumir 

nýliðar „betri“ en aðrir. 

Tryggð viðskiptavina:  Nýtt fyrirtæki á markaði verður að fjárfesta tiltölulega miklu í 

markaðsstarfi ef það ætlar sér inn á markað þar sem mikil tryggð er við vörumerki. 

Aðgengi að aðföngum/auðlindum:  Ef ný fyrirtæki hafa ekki aðgengi að nauðsynlegum 

aðföngum og verkþekkingu mun reynast erfitt fyrir þau að komast inn á markaðinn. 

Reynsla:  Ef reynsla og þekking vega þungt í frammistöðu fyrirtækja sem starfa á einhverjum 

markaði verður erfiðara fyrir nýliða að koma inn í þá grein. 

4.5.3 Staðkvæmdarvörur	  og	  stuðningsvörur	  
Staðkvæmdarvörur hafa áhrif á samkeppnisstöðu þar sem þær geta komið í stað þeirrar vöru 

sem framleidd er og stuðningsvörur geta aukið sölu afurða.  Hvort tveggja hefur áhrif á 

eftirspurn eftir vöru og þegar verið er að meta áhrif þessara þátta eru nokkur atriði sem þarf að 

skoða en samkvæmt Porter (1980) eru þau: 

Framboð á staðkvæmdarvörum og stuðningsvörum:  ef framboðið er hátt þá er meiri 

samkeppni um viðskiptavini. 
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Verðstefna: til þess að staðkvæmdarvörur geti veitt harða samkeppni þá verða þær að vera 

verðlagðar í samræmi við markaðinn og ef stuðningsvörur eru verðlagðar of hátt þá hefur það 

letjandi áhrif á framleiðslu þeirrar vöru sem hún er stuðningsvara fyrir. 

Verðteygni:  Ef verðteygni er lítil þá eru meiri líkur á því að verðhækkanir leiði til þess að 

neytendur skipti um vöru við hækkunina. 

4.5.4 Áhrif	  birgja	  og	  kaupenda	  
Birgjar geta haft veruleg áhrif á afkomu framleiðenda ef þeir eru í þeirri stöðu að geta beitt 

þrýstingi í samningaviðræðum um verð aðfanga.  Slíkur þrýstingur leiðir til hækkana á 

aðfangaverði og minnkar hagnað.  Oft er talað um kaupendamarkað ef eftirspurn er lítil en 

seljendamarkað ef eftirspurn er mikil.  Þegar um seljendamarkað er að ræða hefur seljandi 

mikil áhrif á verðlag og getur því auðveldlega haft neikvæð áhrif á afkomu þeirra sem 

framleiða úr aðföngunum.  Á kaupendamarkaði hefur birgirinn meiri áhrif á verðlagningu.  

Þetta samband birgja og framleiðenda getur tekið á sig ýmsar myndir og ef birgir þarf að 

fjárfesta í sérhæfðum búnaði, aðstöðu, áhöldum og/eða eignum til þess að uppfylla þarfir 

kaupandans, þá verður viðskiptasambandið við kaupandann sterkt og getur birgirinn því haft 

mikil áhrif á verðlagningu.  Sem dæmi um hvernig áhrifamikill birgir getur hagnýtt áhrif  sín 

er þegar hann notar yfirburði á markaði með því að hækka aðfangaverð þegar frammistaðan er 

góð og að sama skapi lækkað þegar frammistaðan er slæm.  Þessi hegðun birgja getur því haft 

bein áhrif á framleiðandann og afkomu hans (Porter M. E., 1980).  

Viðskipavinir eru grunnurinn að verðmætasköpun fyrirtækja og þar af leiðandi starfsemi 

þeirra.  Án viðskiptavina væri engin framleiðsla og enginn möguleiki á því að skapa verðmæti 

eða hagnað.  Áhrif viðskiptavina geta verið mikil eða lítil, en þegar viðskiptahópur er stór og 

mörg viðskipti á bak við tekjumyndun eru áhrif hvers kaupanda minni.  Áhrifin eru mikil 

þegar kaupendur eru  fáir, samþjappaðir eða samband framleiðanda og kaupanda er sterkt 

vegna sérhæfðs viðskiptasambands, líkt því sem þekkist og hefur verið fjallað um í 

sérhæfðum samböndum birgja og framleiðenda þar sem kaupandi gerir kröfur sem geta leitt til 

þess að framleiðandi verður að fjárfesta til þess að uppfylla þær kröfur (Porter M. E., 1980). 

Samkvæmt Porter (1980) þarf að hafa í huga eftirfarandi atriði varðandi áhrif kaupenda og 

birgja: 

• Samkeppni  um aðföng: ef samkeppni er mikil á aðfangamarkaði stýrist verð á 

lögmálum framboðs og eftirspurnar. 
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• Samþjöppun: það hefur áhrif hversu mikil samþjöppun á sér stað hjá aðilum innan 

virðiskeðjunnar,  mikil samþjöppun hjá aðfangaframleiðanda getur haft áhrif t.d. með 

verðsamráði með aðföng fyrir einhverja ákveðna framleiðendur. 

• Innkaupsmagn aðfanga: oftar er veitt betri þjónusta og hagstæðara verð þegar um 

magnpantanir er að ræða. 

• Staðkvæmdaraðföng: ef mikið er til af aðföngum sem auðveldlega er hægt að skipta út 

með öðrum aðföngum getur það sett skorður á verðmyndun aðfanganna. 

• Fjárfesting í viðskiptasamböndum: ef til þess að ákveðin viðskipti eigi sér stað þurfi 

sérhæfðar fjárfestingar, hvort sem tiltekna sambandi er á milli birgja og framleiðanda  

eða framleiðanda og kaupanda þá er meiri hætta á því að áhrif þessara sérhæfðu 

fjárfestinga stýri viðskiptasambandinu og hvar hagnaður myndast innan 

virðiskeðjunnar. 

• Birgjar fara í lóðrétta sameiningu virðiskeðju: ef framleiðsla er mjög háð aðföngum 

birgja er alltaf sú samkeppnisógn fyrir hendi að viðkomandi birgir eða birgjar yfirtaki 

hlutverk kaupenda í virðiskeðju og framleiði sjálfir afurðir úr þeim aðföngum sem þeir 

selja. 

• Verðmismunun: birgjar og kaupendur afurða geta beitt verðmismunun.  Birgjar geta 

mismunað viðskiptavinum í verði eftir stöðu þeirra í samkeppni. 

4.5.5 Sjávarútvegur	  á	  Íslandi	  og	  samkeppnislegir	  yfirburðir	  greinarinnar	  
Í skýrslu sem sjávarútvegsráðuneytið lét vinna um samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs í 

samanburði við norskan kom fram að samkeppnishæfnin væri sambærileg.  Íslenskur 

sjávarútvegur skaraði fram úr á sviði auðlindastjórnunar sem er bein stýring á aðföngum 

sjávarútvegsins.  Stjórnvöld gegna þar lykilhlutverki og kom fram í skýrslunni að íslenskum 

stjórnendum fannst  betur staðið að málum við auðlindastýringuna á Íslandi en norskum 

starfsbræðrum fannst um sitt kerfi.  Hinsvegar hafði Noregur yfirburði á sviði  hagstjórnar og 

grunngerðar.  Hagstjórn hefur bein áhrif á gengi gjaldmiðils og hefur því mikil áhrif  á 

útflutningsgreinar.  Dæmi um veikleika Íslands varðandi grunngerð í samanburði við Noreg 

var flutningskostnaður.  Ísland var talið standa betur hvað varðar vinnsluhluta,  með yfirburði 

í virkara samstarfi á milli veiða og vinnslu.  Markaðsstarfið var einnig styrkleiki íslensks 

sjávarútvegs, með betri tengsl við markaði og sölu á verðmætari afurðum til viðskiptavina 

(Verðlagsstofa Skiptaverðs og Norges fiskerihogskole, 2005). 
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Fleiri áhrifaþættir en framleiðni og hagkvæmni skipta máli fyrir samkeppnishæfni.  Í kjölfar 

aukinnar alþjóðavæðingar  og harðnandi samkeppni þar sem stór alþjóðleg fyrirtæki velja 

staðsetningu sína út frá því hvar besta viðskiptaumhverfið er í umræðunni um 

samkeppnishæfni skipta þættir líkt og stjórnmálaástand heimalands og hagstjórn ásamt 

samfélagslegum þáttum  máli ( Michael Porter , 2004 eins og vitnað er í Verðlagsstofu 

Skiptaverðs og Norges fiskerihögskole, 2005).  Með þessu er þó ekki verið að gera lítið úr né 

minnka vægi þess hvernig fyrirtækin sjálf hegða sér innan þess viðskiptaumhverfis sem þau 

starfa í,  þar sem stefnumótun, mannauður og tækniþekking fyrirtækja skiptir máli 

(Verðlagsstofa Skiptaverðs og Norges fiskerihogskole, 2005).   

Á þeim tíma sem skýrslan var unnin voru niðurstöðurnar vegna samanburðar við Noreg með 

þeim hætti að heildarafli á Íslandi var fyrir árið 2004 1.727.786 tonn með verðmætasköpun 

upp á 1.404 milljónir evra en í Noregi var heildaraflinn 2.521.000 tonn með verðmætasköpun 

upp á 3.395 milljónir evra (Verðlagsstofa Skiptaverðs og Norges fiskerihogskole, 2005).  

Þegar þessar tölur eru skoðaðar fyrir 2008 og 2009 hefur bilið í verðmætasköpuninni minnkað 

og eru Norðmenn með 6,3 milljarða norskra króna  og Íslendingar 6,2  milljarða norskra 

króna. Norðmenn eru hins vegar með heildarafla upp á 2,4 milljónir tonna sem er tvöfalt á við 

íslenska aflann sem eru um 1,1 milljónir tonna (Sjávarútvegsteymi Íslandsbanka, 2011), sem 

sýnir hæfni íslendinga til að skapa verðmæti á þessu sviði.  Jafnframt er það mat 

skýrsluhöfundar að það sem skipti sköpum í því samhengi sé sú staða að sjávarútvegsfyrirtæki 

megi stunda bæði veiðar og vinnslu, sem er aðskilið í Noregi, en þessi þáttur hefur áhrif á 

gæði þess hráefnis sem verið er að vinna úr (Morgunblaðið, 2011). 

Í ritgerð sem Þorvaldur  Helgi Auðunsson (2011) skrifaði um verðmætaaukningu í 

sjávarútvegi þar sem rannsökuð var verðmætaaukning í íslenskum sjávarútvegi voru nefndir 

nokkrir lykilþættir í þeim árangri sem hefur náðst á Íslandi við að skapa aukin verðmæti í 

sjávarútvegi en þættirnir eru: 

• stærðarhagkvæmni fyrirtækja, 

• tæknivæðing 

• endurskipulagning á rekstri 

• skipulegt markaðsstarf 

• betri gæði vörunnar 

• aukin þekking  

• aukin sérhæfing 
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• betri nýting alls hráefnis  

• nýjar vinnslutegundir 

• auknar rannsóknir   

Jafnframt er lagt það mat á stöðu sjávarútvegsins að verðmætasköpunin hafi ekki skilað sér til 

þjóðarinnar og að skuldastaða sjávarútvegsins sé með þeim hætti að hluti fyrirtækja standi 

ekki undir henni og þar með muni hugsanlega aukinn kostnaður leggjast á þjóðina frekar en 

að hún njóti góðs af greininni (Þorvaldur Helgi Auðunsson, 2011).  Ljóst er af niðurstöðum 

þessarar ritgerðar að hættumerki eru á lofti hvað varðar hagkvæmni og verðmætasköpun í 

greininni og búast má við að það sama gildi um Vestfirði. 

Við þá fræðilegu yfirferð sem mikið er notuð við greiningu á samkeppnishæfni er ljóst að það 

er margt sem hefur áhrif á hagkvæmni atvinnugreina.  Þó ekki sé farið í djúpa greiningarvinnu 

á því sem snýr að viðskiptaumhverfi  og ytri þáttum í þessari ritgerð er mikilvægt að veita 

innsýn í þá þætti sem hafa áhrif á hagkvæmni í sjávarútvegi á Íslandi og á Vestfjörðum. Ljóst 

er að á Íslandi er sjávarútvegur samkeppnishæfur og skilar meiri hagkvæmni en t.d. í Noregi, 

eins og komið hefur fram í skýrslum um málið.  Ástæður þess hafa verið raktar til 

fiskveiðistjórnunarkerfisins og samþættingar veiða og vinnslu.  Þessar aðstæður eru líka fyrir 

hendi á Vestfjörðum og því má draga þá  ályktun að sjávarútvegur á Vestfjörðum sé 

samkeppnishæfur og skili sambærilegum niðurstöðum og sjávarútvegur á landinu öllu. 

5 Samkeppnishæfnin	  á	  Vestfjörðum	  
Í kjölfar þess fræðilega grunns sem hefur verið settur fram, er nauðsynlegt að velta vöngum 

yfir samkeppnishæfni sjávarútvegs á Vestfjörðum.  Í samhengi við atvinnu- og 

byggðaþróunarsögu svæðisins er ljóst að nálægðin við auðlindina  hefur verið mikilvæg, 

þ.e.a.s. aðgengi að gjöfulum fiskimiðum, sérstaklega þorsk- og ýsumiðum eins og sjá má á 

myndum 6 og 7 en slík nálægð tryggir gott aðgengi að aðföngum og hráefni fyrir fiskvinnslu 

og er þetta mikilvægur áhrifaþáttur á samkeppnishæfni.    
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Mynd 6 -  Þorskafli á hverja sjómílu (tonn/sjm2) 2007 (Vísindavefur Háskóla Íslands, 2009). 

 

 
Mynd 7 - Ýsuafli á hverja sjómílu (tonn/sjm2) 2007 (Vísindavefur Háskóla Íslands, 2009). 

Þessi nálægð var mikilvæg þar sem stærð báta í upphafi sjávarútvegssögunnar gaf ekki færi á 

mikilli útilegu á miðum eins og hægt væri á stærri bátum og á smærri bátum með betri tækni 

eins og í dag. Þrátt fyrir vélvæðinguna og nýsköpunartogarana sem skapaði uppgangsár í 

atvinnulífi svæðisins hefur þróunin verið sú að smábátaútgerð er í meirihluta í dag á 

Vestfjörðum en ekki stærri togarar og sjá má mjög öfluga smábáta í Bolungarvík sem setja 

heimsmet í aflabrögðum í flokki smárra báta (Bæjarins Besta, 2010).  Í Bolungarvík er það 

nálægðin við miðin sem skiptir mestu máli og tróna smábátarnir frá Bolungarvík iðulega á 

toppi lista þeirra smábáta sem eru aflahæstir á landinu og er aflahæsti báturinn með svipuð 

aflaverðmæti og er hjá stærsta frystitogara svæðisins (Bæjarins Besta, 2011). Í þessu 

samhengi ætti nálægðin bæði við miðin og milli þeirra (í bókstaflegri merkingu) sem veiða 

afla og vinna að auka samkeppnisforskotið og skapa þannig rekstrarumhverfi að það ætti að 

vera aukin hagkvæmni í vinnslu.  Þessi nálægð við birgja er einmitt stór áhrifaþáttur á aukna 
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samkeppnisstöðu eins og greina má í fimm krafta líkani Porters. Það má telja að meðal allra 

útgerðarstaða á Íslandi sé nálægð við miðin almennt talin styrkleiki viðkomandi staða, líkt og 

talið er á Vestfjörðum.  Hugsanlegt er að þessi sérstaða á Vestfjörðum sé ekki meiri en í 

Stykkishólmi, Grindavík eða Vestmannaeyjum, sem auðveldlega væri hægt að taka sem dæmi 

um sveitarfélög með ríka sjávarútvegshefð og sterka sjávarútvegsstöðu.  Af því að þessi 

sveitarfélög voru tekin sem dæmi verður ekki hjá því komist að nefna annan þátt sem snýr að 

samkeppnishæfninni og fjarlægðum en það er fjarlægðin frá höfuðborgarsvæðinu.  Þá 

fjarlægð er mikilvægt að hafa í huga vegna þess að afurðir eru fluttar með útflutningsaðila 

sem er með sína útflutningshöfn í Reykjavík.  Umtalsverður kostnaður fer í flutning afurða  til 

Reykjavíkur og í raun hefur sá kostnaður verið stighækkandi, og ástandið orðið  með þeim 

hætti að stjórnvöld eru að leita leiða til þess að lækka þann kostnað meðal annars með 

strandflutningum (Thomas Möller ofl., 2010) til þess að auka samkeppnishæfni svæðisins. 

Fjarlægð Vestfjarða frá Reykjavík dregur því úr samkeppnishæfni svæðisins.  Það verður þó 

að taka fram að samgöngur á Vestfjörðum til höfuðborgarsvæðisins hafa batnað mikið  á 

undanförnum árum til kjarnans á norðanverðum hlutanum en á eftir að bæta tengingar við 

suðursvæðið og innan svæðis.  Samgöngubætur undanfarinna ára ættu því að auka 

hagkvæmnina í greininni.   

Varðandi innbyrðis samkeppni aðila þá er samkeppnin í sjávarútvegi hvað varðar markaði 

erlendis og fyrirtæki almennt ekki að berjast um markaðshlutdeild á Íslandi þar sem afurðir 

eru að langstærstum hluta fluttar út.  Í gengum tíðina hefur aðgengi að afurðamörkuðum verið 

í gegnum umboðssala sem hafa unnið fyrir landið í heild sinni (Ögmundur Knútsson ofl., 

2009).  Það hefur hins vegar verið hörð samkeppni milli útvegsmanna um aflaheimildir og eitt 

af því sem hefur verið gert að sérstöku umtalsefni í samhengi við Vestfirði og almennt um 

byggðaþróun er tilfærsla og framsal aflaheimilda á milli svæða.  Það má segja að framsalið 

geri það að verkum að svæði eins og Vestfirðir ættu að geta keypt til sín aflaheimildir til þess 

að ná aukinni stærðarhagkvæmni en staðreyndin er sú að mestu áföllin í vestfirskri 

atvinnusögu hafa tengst því að kvóti hefur verið seldur frá svæðinu.  Dæmi um slíkt er þegar 

Guðbjörg ÍS 47 var seld frá Vestfjörðum og fyrirtækið Hrönn rann saman við Samherja 

(Haraldur Líndal Haraldsson, 2001), sem nú er orðið stærsta sjávarútvegsfyrirtækið á Íslandi 

(Guðjón Einarsson, 2011).  Áður hefur komið fram í umfjöllun í fimm krafta líkaninu að 

atvinnugrein gæti talist vera stöðnuð eða í hnignum þegar greinin getur ekki aukið framleiðslu 

sína nema á kostnað annarra, eins og hefur gerst þar sem önnur svæði hafa aukið framleiðslu 

sína með kaupum  á aflaheimildum frá Vestfjörðum.   
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Nýliðun í greininni hefur verið mikið pólitískt álitamál í sjávarútvegi og eðli málsins 

samkvæmt er hún háð aðgengi að hráefni og aðföngum.  Nýliðun verður alltaf takmörkunum 

háð þar sem auðlindin er takmörkuð og nýting hennar þarf að vera sjálfbær.  Nýliðun byggist 

því á tilfærslu aflaheimilda frá einum aðila til annars, með leigu eða sölu á nýtingarrétt. Í 

vinnslunni getur í rauninni orðið nýliðun hvenær sem er og smáir verkendur gætu farið af stað 

en myndu lenda í erfiðleikum ef aðgengi að hráefni væri ekki tryggt og eru á Vestfjörðum til 

nýleg skýr dæmi um þetta.  Eyraroddi var fyrirtæki á Flateyri sem fór af stað án þess að hafa 

kvóta og lenti svo í gjaldþroti í ársbyrjun 2011, þar sem það gat ekki tryggt sér nægt hráefni 

(DV, 2011).  Stærðarhagkvæmni skiptir hér miklu máli og hafa greiningardeildir banka sýnt 

fram á að það sé erfiðara fyrir nýja aðila að keppa við reynslumeiri vegna stærðarhagkvæmni 

sem þarf vegna hárrar arðsemiskröfu í greininni í heild sinni (Greiningardeild Arion Banka, 

2011).  Eitt áhyggjuefni er stöðugur fólksflótti frá Vestfjörðum og er mikið um að það þurfi 

að flytja til svæðisins vinnuafl (sérstaklega erlendu) til þess að vinna í sjávarútvegi (Lára 

Dögg Gústafsdóttir, 2008).  Af þessari þróun að dæma er hægt að sjá að sjávarútvegsstörfin 

séu ekki mönnuð á grundvelli þess að á svæðinu sé nú þegar til staðar hæft og reynslumikið 

vinnuafl til þess að vinna í greininni, og gæti þetta að einhverju leyti veikt samkeppnisstöðu 

sjávarútvegsfyrirtækja svæðisins.  Hins vegar hafa sjávarútvegsfyrirtækin brugðist vel við 

erfiðri stöðu hvað mannafla varðar og fengið til starfa erlent starfsfólk til þess að sinna þeim 

störfum sem ekki var hægt að manna með mannafla innan svæðisins. 

Aðgangur vestfirskra sjávarútvegsfyrirtækja að  tækniþekkingu í veiðum og vinnslu hefur 

verið góður og má nefna fyrirtæki eins og Marel á sem hefur verið með starfstöð Vestfjörðum 

og unnið náið með fyrirtækjum á svæðinu.  Einnig má nefna leiðandi tæknifyrirtæki í 

vélbúnaði fyrir sjávarútver eins og 3x-Technology sem sérhæfir sig í vinnslulausnum fyrir 

matvælaiðnað, þar með talið vinnslu sjávarafurða.  Það er einmitt nálægð fyrirtækja eins og 

3x-Technology við sjávarútvegsfyrirtæki sem hefur verið driffjörðurinn í þeirra rekstri.  Þessu 

til viðbótar er unnið að markvissum rannsóknum hjá Hafrannsóknarstofnun (Hafró) í 

veiðarfæratækni.  Vestfiskur sjávarútvegur hefur því gott aðgengi að tækniþekkingu og standa 

því ekki að baki annara sjávarútvegsfyrirtækja í þeim efnum.  Ekki hefur verið skoðað 

sérstaklega hvert tæknistig vestfirsks sjávarútvegs er miðað við landið í heild,  heldur er fyrst 

og fremst verið að skoða aðgang þeirra að tækniþekkingu, að hún sé til staðar á Vestfjörðum 

líkt og annars staðar á landinu. 

Í gegnum árin hafa byggst upp öflug viðskiptasambönd milli útgerðar og fiskvinnslu en eins 

og áður hefur komið fram var ástæða uppgangs  í atvinnulífi svæðisins  meðal annars rakin til 
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samhliða uppbyggingar  veiða og vinnslu. Hvað varðar kaupendur og afurðamarkaði og þann 

sérstaka áhrifaþátt samkeppnishæfninnar,  eru vestfirsk sjávarútvegsfyrirtæki að selja inn á 

sömu markaði og önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki,  meðal annars í gegnum sömu 

umboðsaðilana og söluskrifstofurnar og hafa því sama aðgengi að markaðnum og sambærileg 

fyrirtæki á Íslandi. 

Það má því segja í heild sinni að það sem Vestfirðir eigi að hafa umfram önnur landssvæði sé 

nálægðin við miðin og sérstaða í öflugri smábátaútgerð eins og í Bolungarvík.  Þessir þættir  

ættu því að auka hagkvæmni greinarinnar og þar af leiðandi samkeppnishæfnina og ættu 

hugsanlega að vega á móti þeim þáttum sem skapa óhagræði eins og fjarlægð frá 

útflutningshöfn og dýrari aðdrætti.  Frammistaða greinarinnar verður þó skoðuð nánar til þess 

að svara betur hvort sjávarútvegur fjórðungsins sé samkeppnishæfur.   
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6 Atvinnulífið	  á	  Vestfjörðum	  
Til þess að fá upplýsingar um sjávarútveginn á Vestfjörðum var leitað að opinberum 

talnagögnum  um atvinnulífið og stöðu þess.    

Eftirfarandi kafli byggir á gögnum sem óskað var eftir frá Ríkisskattstjóra auk 

talnaupplýsinga sem unnar voru úr ársreikningum sveitarfélaga sem er að finna á vefsíðu 

Samabands íslenskra sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011) og 

talnaupplýsinga úr Ríkisreikningum  (Fjársýsla Ríkisins, 2009), (Fjársýsla Ríkisins, 2008), 

(Fjársýsla Ríkisins, 2007), (Fjársýsla Ríkisins, 2006) og (Fjársýsla Ríkisins, 2005) sem finna 

má á vef Fjársýslu ríkisins.  Nánari upplýsingar um hvernig var unnið úr þessum upplýsingum 

er að finna í Viðauka I.  Allar myndir og töflur í þessum kafla byggja á þessum gögnum, 

nema þar sem annað er tekið fram.  Draga þurfti  saman upplýsingar um Vestfirði sértaklega 

og var lögð áhersla á að vinnsla þeirra væru samanburðarhæf við þær tölur sem birtar eru og 

fjallað er um opinberlega fyrir landið í heild sinni. 
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6.1 Hver	  er	  staða	  sjávarútvegs	  og	  í	  samhengi	  við	  atvinnulíf	  Vestfjarða?	  
Eftirfarandi tafla sýnir ársreikning fyrir fyrirtæki og stofnanir á Vestfjörðum og er 

heildarmynd af stöðu atvinnulífs á svæðinu. 

Ársreikningur 
Vestfjarða           
Rekstur 2005 2006 2007 2008 2009 
Tekjur 38.971 51.936 43.927 43.485 45.023 

      Laun 10.448 13.297 12.574 11.889 12.553 

      Heildargjöld 37.661 45.101 41.872 41.959 42.272 

      Ebitda 1.310 6.835 2.055 1.525 2.750 

      Fyrningar 1.969 2.307 2.109 2.608 1.673 

      Fjármagnstekjur 783 
    Fjármagnsgjöld 

 
-6.514 -592 -38.310 -10.133 

Óreglulegir liðir 
(+tekjur/-gjöld) 1.911 3.482 1.070 3.193 -1.056 

      Afkoma 2.036 1.496 423 -36.200 -10.112 

      Efnahagur 2005 2006 2007 2008 2009 

      Eignir 73.330 110.024 108.381 83.910 104.994 

      Skuldir 57.610 84.847 81.710 103.933 118.210 
Eigið fé 15.720 25.177 26.671 -20.023 -13.216 

      Eiginfjár hlutfall 21% 23% 25% -24% -13% 
Arðsemi eigna 2,8% 1,4% 0,4% -43,1% -9,6% 

 

Tafla 1 - Samandreginn ársreikningur fyrirtækja á Vestfjörðum fyrir árin 2005-2009,  í milljónum kr. 

Sjá má í töflu 1 að miklar sveiflur einkenna svæðið og frá árinu 2005 hefur svæðið í raun 

vaxið lítillega en EBITDA hefur sveiflast mikið. 

Fjármagnsliðir eru áberandi háir á árunum 2008 og 2009 sem hefur neikvæð áhrif á afkomu 

og þar af leiðandi eiginfjárstöðu atvinnulífsins. 

 

Eignir svæðisins hafa aukist og sjá má miklar fjárfestingar sérstaklega á árunum 2005 og 2006 

og svo fjárfestingar á milli ára 2008 og 2009. 

Skuldir atvinnulífsins hafa rúmlega tvöfaldast á þessum tíma.  Eigið fé hefur þróast úr því að 

vera jákvætt í það að vera neikvætt. 
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6.2 Rekstur	  atvinnugreina	  Vestfjarða	  
Rétt er að fara yfir rekstur atvinnugreina á Vestfjörðum og skipta niður á eftirfarandi þætti: 

• Tekjur 

• Launagreiðslur 

• Kaup hráefnis og aðfanga 

• Afkoma 

6.2.1 Tekjur	  atvinnugreina	  Vestfjarða	  
Samanlagðar tekjur atvinnugreina gefa yfirlit yfir framleiðsluverðmæti þeirra á 

markaðsforsendum.  Þetta er verðmætasköpun mæld út frá tekjum fyrirtækja. Í töflu 2 og á 

mynd 6 eru dregnar saman upplýsingar um söluverðmæti þeirra afurða og þjónustu sem 

framleidd er á svæðinu.   

Tekjur           Vægi Þróun 

Atvinnugrein 2005 2006 2007 2008 2009 2009 
2005-
2009 

Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 18.123 28.990 19.660 21.943 23.900 53% 32% 
Önnur framleiðsla 3.544 3.509 2.592 2.086 2.297 5% -35% 
Byggingastarfsemi 2.769 3.047 4.092 3.642 3.266 7% 18% 
Verslun og þjónusta  6.148 5.231 4.946 4.651 4.250 9% -31% 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 1.473 2.275 2.708 604 216 0% -85% 
Gististaðir og veitingarekstur 827 922 997 941 1.205 3% 46% 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) 1.505 1.462 1.543 1.548 1.737 4% 15% 
Sveitarfélög og opinberar stofnanir 5.812 6.500 7.390 8.069 8.151 18% 40% 
Vestfirðir heild 38.971 51.936 43.927 43.485 45.023   16% 

Tafla 2: Tekjur, vægi og vöxtur skipt niður á atvinnugreinaflokka fyrir tímabilið 2005-2009, í milljónum kr. 

 

Mynd 8 – Þróun tekna atvinnulífs á Vestfjörðum 2005-2009 
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Af tekjunum (tafla 2 og mynd 8) að dæma má sjá að sjávarútvegur er ráðandi atvinnugrein 

innan svæðisins og skapar um 53% af framleiðsluverðmætum svæðisins.  Hann er einnig sú 

atvinnugrein sem hefur sveiflast einna mest.  Sjávarútvegurinn er fyrst og fremst 

útflutningsatvinnugrein þar sem afurðir fara á erlenda markaði og sé því háður gengisþróun, 

enda hafa verið miklar sveiflur á genginu á því tímabili sem skoðað er.  Yfir allt tímabilið 

hafa tekjur í sjávarútvegi vaxið og árið 2006 var áberandi toppur í framleiðsluverðmæti 

sjávarútvegs og á árinu 2009 hafa framleiðsluverðmætin í sjávarútvegi ekki náð sömu 

verðmætum og 2006. 

Ferðaþjónusta (gististaðir og veitingastaðir) vex vex hún hlutfallslega mest yfir allt tímabilið, 

en vegna smæðar sinnar hefur það lítil áhrif í heildarumfanginu.  Ferðaþjónustan hefur 

hinsvegar margfeldisáhrif í verslun og þjónustu sem ekki er gert ráð fyrir í þessum flokki en 

eingöngu er horft á rekstur og afkomu gisti- og veitingastaða.  

Ein atvinnugrein sem minnkar stöðugt er verslun og þjónusta.  Þetta er ákveðið áhyggjuefni 

þar sem þjónustustig hefur mikil áhrif á ákvörðun um búsetu (Halldór Kristjánsson  o. fl., 

2008).  Það er í sjálfu sér ekki óeðlilegt að þjónustugreinar sveiflist til með kjarnaatvinnugrein 

svæðisins en viðvarandi samdráttur er áhyggjuefni. 

Mikill samdráttur er í fjármála- og vátryggingastarfsemi. Hafa ber í huga að undir þessum 

flokki er starfsemi eignarhaldsfélaga sem sýsluðu með hlutabréf og voru í fjármálagerningum 

og var mikill fjölda slíkra fyrirtækja á árunum 2005-2007.  Þessi starfsemi hefur dregist 

verulega saman vegna efnahagslegra aðstæðna. 

Þegar tekjur eru skoðaðar er nauðsynlegt að skoða verðmætasköpunina með tilliti til 

verðbreytinga.  Hagstofa Íslands gefur út vísitölur framleiðsluverðs til þess að mæla 

verðþróun á framleiðsluvörum þegar þær eru seldar frá frameiðenda og eru þessar vísitölur 

notaðar til þess að greina á milli magnbreytinga og verðbreytinga í landsframleiðslu.  Vísitala 

framleiðsluverðs hefur hækkað um 49% á tímabilinu 2006-20095 (Hagstofa Íslands, 2008).   

Þar sem sjávarútvegur er ráðandi atvinnugrein á svæðinu er notast við verðvísitölu 

sjávarafurða sem reiknuð er hjá Hagstofunni til þess að skoða þróun í sjávarútvegi á svæðinu.  

Inni í verðvísitölu er þróun verðs með tilliti til gengisþróunarinnar.  Þróun verðvísitölunnar 

má sjá í eftirfarandi töflu: 

                                                
5 Verðvísitölur sjávarafurða og vísitala framleiðsluverðs eru hér notaðar frá árinu 2006 vegna ósamræmis í 
opinberum gögnum. 
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Verðvísitala 
sjávarafurða 

Ár 2006 120,3 
Ár 2007 125,7 
Ár 2008 180,8 
Ár 2009 216,5 
Hækkun 2006-
2009 86% 

 

 

Tafla 3  Þróun verðvísitölu sjávarafurða, eigin útreikningar byggðir á gögnum Hagstofu (Hagstofa Íslands, 2011e) 

Þegar þróun verðvísitölunnar er skoðuð í samhengi við vöxt tekna í sjávarútvegi yfir tímabilið 

2006-2009 hefur svæðið dregist saman á föstu verðlagi um 23% og ekki haldið í við þróun 

tekna miðað við vísitöluhækkun.  Þetta bendir til þess að kerfið sé að dragast saman hvað 

magn framleiðslu í sjávarútvegi varðar.  

Í öðrum atvinnugreinum er eingöngu horft á vísitöluhækkun framleiðsluverðs í heild sinni, 

sem hefur hækkað um 66%  á tímabilinu 2006-2009 og af því má sjá að engar atvinnugreinar 

halda í við vísitöluhækkunina á viðkomandi tímabili.  Þó ber að nefna að veitingarekstur og 

gististaðir, sveitarfélög og hið opinbera á svæðinu eru þær atvinnugreinar sem komast næst 

því. 

Af þessu má draga þá ályktun að kerfið sé að dragast saman í heild sinn hvað 

framleiðslumagn varðar og verður það skoðað nánar síðar, sérstaklega í sjávarútvegi. 
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6.2.2 Laun	  
Eftirfarandi kafli veitir yfirsýn yfir launagreiðslur atvinnulífsins.  Hér er um allar 

launagreiðslur að ræða og reiknað endurgjald vegna atvinnustarfsemi.  Það er mjög mikilvægt 

að hafa sýn yfir launagreiðslur atvinnugreina því það er sú innkoma sem heimilin á svæðinu 

hafa til ráðstöfunar6 (Mankiw, 1998).  Í þessu samhengi er því mikilvægt að vita uppruna 

launagreiðslna á svæðinu. 

Laun           Vægi  Þróun 

Atvinnugrein 2005 2006 2007 2008 2009 2009 
2005-
2009 

Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 4.185 6.276 4.983 4.524 5.100 41% 22% 
Önnur framleiðsla 1.079 1.009 928 813 880 7% -18% 
Byggingastarfsemi 694 842 1.203 1.004 921 7% 33% 
Verslun og þjónusta  946 972 1.001 926 819 7% -13% 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 244 319 328 142 105 1% -57% 
Gististaðir og veitingarekstur 180 201 250 230 199 2% 11% 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) 473 353 363 478 465 4% -2% 
Sveitarfélög og opinberar stofnanir 3.048 3.325 3.518 3.772 4.064 32% 33% 
Vestfirðir heild 10.448 13.297 12.574 11.889 12.553   20% 

 

Tafla 4: Launagreiðslur atvinnulífs á Vestfjörðum 2005-2009 í milljónum kr. 

 

Mynd 9 - Þróun launagreiðslna  atvinnulífs á Vestfjörðum 2005-2009 

 
                                                
6 Hafa ber í huga þá fyrirvara sem settir eru í Viðauka 1 varðandi þær atvinnugreinar sem eru vantaldar.  
Launagrunurinn er stærri en sá sem settur er hér fram en fjárhagsupplýsingar varðandi fyrirtæki, stofnanir og 
félög sem skila ekki ársreikningum, ársskýrslum eða skattframtölum er ekki að finna í þessum tölum. 
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Sjávarútvegur greiðir mest laun á Vestfjörðum með 41% af launagreiðslum atvinnulífsins til 

launþega.  Opinberi geirinn kemur þar á eftir með um 32% af launagreiðslum7 á svæðinu. 

Vestfirska hagkerfið er því að mestu leyti háð sjávarútvegi, sveitarfélögum og opinberum 

stofnunum varðandi launagreiðslur.  Þessi laun fara svo aftur í að kaupa af verslunum og 

þjónustuaðilum innan svæðisins auk þess að greiða opinber gjöld  og afborganir af 

fasteignum, bifreiðum og öðrum þeim eignum sem heimili svæðisins þurfa.  

 

Yfir tímabilið í heild sinni er vöxtur á launagreiðslum.  Launin hækkuðu mest á tímabilinu 

2005-2006 eftir að hafa lækkað á árunum 2007 og 2008 en fara nú aftur hækkandi. 

 

Til þess að skoða laun á föstu verðlagi er stuðst við almenna launavísitölu fyrir allar 

atvinnugreinarnar.  Launavísitala er reiknuð af  Hagstofu Íslands og er notuð til að skoða 

launaþróun yfir tímabil og skoða breytingar á kaupmætti (Hagstofa Íslands, 2010). Í 

eftirfarandi töflu má sjá þróun launavísitölunnar: 

 

  Launavísitala 
Ár 2005 267,2 
Ár 2006 292,7 
Ár 2007 319,1 
Ár 2008 345 
Ár 2009 358,6 
Hækkun 2005-
2009 34% 

Tafla 5 Þróun launavísitölu, eigin útreikningar byggðir á gögnum Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2010) 

Sú hækkun sem hefur orðið á launavísitölunni á umræddu tímabili 2005-2009 er 34%.  Ef 

launagreiðslur sem inntar eru af hendi á svæðinu ættu að halda sér hvað magn varðar þá ættu 

þær a.m.k. að hækka í takt við vísitöluhækkunina sem þær gera ekki.  Það eru bara þau 

fyrirtæki sem eru í byggingastarfsemi, mannvirkjagerð, sveitarfélög og opinberar stofnanir 

sem hafa greitt laun í takt við vísitölubreytingar.  Þetta gefur til kynna að launagreiðslur í 

heild sinni séu í raun að minnka þegar tekið er tillit til þeirra verðlagsbreytinga og 

launahækkana sem eiga sér stað á tímabilinu, af þessu má draga þá ályktun að launþegum 

fækki á tímabilinu sem staðfestist enn frekar ef haft er í huga hve mikill fólksflótti hefur verið 

frá svæðinu. 

                                                
7 Opinberi geirinn er vantalinn í þessum gögnum og gera má ráð fyrir að í rauninni sé hann stærri í tekjum og 
launagreiðslum.  Þetta stafar af því að stofnanir eins og Vegagerðin, Hafró, Matís og fleiri stofnanir skila ekki 
inn sér uppgjöri fyrir svæðisbundin útibú.   
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6.2.3 Heildarútgjöld	  
Til viðbótar við launagreiðslur eru önnur útgjöld, en í eftirfarandi töflu og myndum má sjá 

heildarútgjöldin. 

Heildarútgjöld            Vægi  Þróun 

Atvinnugrein 2005 2006 2007 2008 2009 2009 
2005-
2009 

Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 17.123 23.219 18.553 18.935 19.806 47% 16% 
Önnur framleiðsla 3.539 3.210 2.797 1.871 2.035 5% -42% 
Byggingastarfsemi 2.666 2.893 3.746 3.474 3.213 8% 21% 
Verslun og þjónusta  5.897 4.947 4.533 4.025 3.586 8% -39% 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 1.486 2.077 2.792 3.367 3.135 7% 111% 
Gististaðir og veitingarekstur 782 874 998 928 1.104 3% 41% 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) 1.136 1.438 1.491 1.283 1.314 3% 16% 
Sveitarfélög og opinberar stofnanir 5.932 6.442 6.963 8.076 8.079 19% 36% 
Vestfirðir heild 37.661 45.101 41.872 41.959 42.272   12% 

 

Tafla 6 Heildarútgjöld og þróun gjalda atvinnulífs á Vestfjörðum 2005-2009 í milljónum kr. 

 

Mynd 10 - Þróun heildarútgjalda 2005-2009 
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6.2.4 EBITDA	  
Eftirfarandi kafli veitir yfirsýn yfir þróun EBITDA. Þessi stærð segir til um hvað fyrirtæki 

hefur úr sinni kjarnastarfsemi og er góð til þess að meta stöðu framleiðslufyrirtækja.  Ef 

EBITDA væri t.d. neikvæð þá væri ljóst að fyrirtækið gæti ekki greitt vexti og afborganir af 

lánum né greitt viðhaldskostnað. 

Ebidta 2005 2006 2007 2008 2009 
Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 1.000 5.771 1.106 3.008 4.094 
Önnur framleiðsla 6 300 -205 215 262 
Byggingastarfsemi 103 154 347 168 53 
Verslun og þjónusta  251 284 413 626 664 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi -14 197 -84 -2.763 -2.919 
Gististaðir og veitingarekstur 45 48 -1 13 101 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) 368 24 51 265 423 
Sveitarfélög og opinberar stofnanir* -120 58 427 -6 72 
Vestfirðir heild 1.310 6.835 2.055 1.525 2.750 

 

Tafla 7 - EBITDA atvinnulífs á Vestfjörðum 2005-2009, í milljónum kr. 

 

Mynd 11 - Þróun EBITDA 2005-2009 

Þróun EBITDA á tímabilinu er mjög sveiflukennd sérstaklega í sjávarútvegi og í fjármála- og 
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Fjármagnsliðir           
Atvinnugrein 2005 2006 2007 2008 2009 
Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og 
eldi) 666 -6.818 -125 -27.136 -4.567 
Önnur framleiðsla -107 -181 -93 -811 -583 
Byggingastarfsemi -95 -129 -141 -367 -196 
Verslun og þjónusta  -358 -790 -420 -4.264 -751 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 508 1.014 -13 -3.611 -3.101 
Gististaðir og veitingarekstur -38 -76 -89 -694 -167 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) -41 -8 3 49 35 
Sveitarfélög og opinberar stofnanir* 249 474 286 -1.476 -803 
Vestfirðir heild 783 -6.514 -592 -38.310 -10.133 

Tafla 8 – Fjármagnskostnaður atvinnulífs á Vestfjörðum 2005-2009, í milljónum kr. 

 

 

Mynd 12 - Fjármagnskostnaður 2005-2009 
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6.2.6 Afkoma	  
Afkoman er hinn endanlegi mælikvarði á hagkvæmni fyrirtækisins.   

Afkoma           
Atvinnugrein 2005 2006 2007 2008 2009 
Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 1.499 -18 539 -24.419 -832 
Önnur framleiðsla -105 83 -266 -578 -356 
Byggingastarfsemi -10 12 171 -220 -156 
Verslun og þjónusta  -146 -452 149 -3.674 -180 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 436 1.297 11 -8.165 -9.340 
Gististaðir og veitingarekstur 0 -29 -87 -704 -63 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) 64 232 42 58 234 
Sveitarfélög og opinberar stofnanir* 370 370 -136 1.501 580 
Vestfirðir heild 2.036 1.496 423 -36.200 -10.112 

 

Tafla 9 - Rekstrarniðurstaða atvinnugreina á Vestfjörðum 2005-2009, í milljónum kr. 

 

Mynd 13 - Þróun afkomu 2005-2009 
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markmið geta verið mishá en almennt má gera ráð fyrir að fyrirtæki í einkageiranum vilji ná 

jákvæðri rekstrarniðurstöðu (Besanko, Dranove, Schaefer, & Shanley, 2007). 

Í opinbera geiranum er fjármunum oftast veitt í stofnanir á grundvelli áætlaðra gjalda og eru 

stofnanir oftast ekki hagnaðardrifnar og því er framlag þeirra til heildarafkomunnar tiltölulega 

lítið þ.e.a.s. opinberar stofnanir sýna oftast litla afkomu (jákvæða eða neikvæða) og eiga að 

vera sem næst því að skila núll afkomu.  Sveitarfélög hafa hins vegar töluverð áhrif á afkomu 

enda eru þau skuldbundin til þess að veita ákveðna þjónustu í samfélögum.  Í slíkum rekstri 

getur oft verið erfitt að hagræða og því getur komið fyrir að rekstrartap sé viðvarandi og hafi 

þar af leiðandi áhrif á heildarafkomu atvinnulífs svæðisins.  Af nýjustu tölunum má þó sjá 

jákvæða afkomu sveitarfélaganna og opinberra stofnanna. 

Hagnaður sem verður til í rekstri fyrirtækja er ákaflega mikilvæg forsenda fyrir vexti.  

Hagnaður sem myndast eykur eigið fé fyrirtækja sem svo er hægt að ráðstafa í annað.  

Hagnaði getur t.d. verið varið í rannsóknir og þróun sem er eitt af því sem getur leitt til vaxtar 

(Carlin & Soskice, Macroeconomics: Imperfections, Institutions & Policies, 2006).  Auk þess 

er hagnaði oft ráðstafað til fjárfestinga sem líka getur leitt til vaxtar.  Þegar fyrirtæki skila 

neikvæðri afkomu er því lítið svigrúm til fjárfestinga.  Hins vegar hefur aðgengi að láns- og 

hlutafjármagni einnig áhrif á vilja til fjárfestinga og spilar það stórt hlutverk á móti eigin 

fjármögnun fyrirtækja, því ef aðgengi að láns- eða hlutafé er gott þrátt fyrir neikvæða afkomu 

getur fyrirtæki náð að vaxa.  Þó má telja líklegt að fyrirtæki sem er með neikvæða afkomu 

geti átt í meiri erfiðleikum með að ná í fjármagn til þess að fjárfesta en það fyrirtæki sem er 

með jákvæða afkomu (Brigham & Houston, 2001). 

Þróunin fyrir tímabilið hefur verið sú að samanlögð afkoma hefur minnkað og er því þróunin 

neikvæð.  Miklar sveiflur einkenna sjávarútveginn og fjármálastarfsemi en flest allar 

atvinnugreinar eru að ganga í gegnum minni sveiflur á tímabilinu.  Afleiðingar 

efnahagshrunsins eru áberandi og má ekki líta á tölurnar án þess að hafa í huga gengisáhrif og 

áhrif tapaðra eigna (hlutafé í fyrirtækjum á markaði sem hefur tapast). 

Einu atvinnugreinarnar sem skila jákvæðri afkomu eru veitur og sveitarfélög og opinberar 

stofnanir.  Það er í sjálfu sér mjög erfitt ástand til lengri tíma þar sem þessar atvinnugreinar 

byggja á sterku atvinnulífi. 
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6.3 Efnahagur	  
Í eftirfarandi kafla eru settar fram töflur um efnahag atvinnugreina Vestfjarða, undirkaflarnir 

eru: 

• Eignir 

• Eigið fé 

• Skuldir 

Í þessum kafla er markmiðið að fara yfir eignastöðu, fjárfestingar og skuldaþróun viðkomandi 

atvinnugreina. 

6.3.1 Eignir	  
Eftirfarandi kafli veitir yfirsýn yfir eignastöðu atvinnugreina á Vestfjörðum.   

            Vægi  Þróun 

Eignir samtals 2005 2006 2007 2008 2009 2009 
2005-
2009 

Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 32.679 53.108 46.896 36.461 41.001 39% 25% 
Önnur framleiðsla 2.752 2.802 2.561 2.289 2.456 2% -11% 
Byggingastarfsemi 1.867 1.729 2.047 2.066 1.678 2% -10% 
Verslun og þjónusta  8.201 8.871 8.721 9.520 7.997 8% -2% 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 17.367 28.185 31.266 16.609 35.063 33% 102% 
Gististaðir og veitingarekstur 585 736 1.213 1.170 1.156 1% 98% 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) 5.086 5.341 5.199 5.125 5.343 5% 5% 
Sveitarfélög og opinberar stofnanir* 9.432 9.251 10.477 10.672 10.301 10% 9% 

Vestfirðir heild 73.330 110.024 108.381 83.910 
104.99

4   43% 
Tafla 10:  Eignir atvinnulífs Vestfjarða 2005-2009 í milljónum kr. 

 

Mynd 14 - Þróun eigna 2005-2009 

0	  

10,000	  

20,000	  

30,000	  

40,000	  

50,000	  

60,000	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  

M
ill
jó
ni
r	  k

ró
na

	  

Eignir	  atvinnugreina	  
Sjávarútvegur	  (veiðar,	  vinnsla	  
og	  eldi)	  
Önnur	  framleiðsla	  

Byggingastarfsemi	  

Verslun	  og	  þjónusta	  	  

Fjármála	  og	  
vátryggingastarfsemi	  
Gisqstaðir	  og	  veiqngarekstur	  

Veitur	  (raforka,	  hiq,	  gas	  osfrv.)	  

Sveitarfélög	  og	  opinberar	  
stofnanir*	  



Háskólinn	  á	  Bifröst	   	   Alþjóðaviðskipti	  MS	  

42	   	   Neil	  Shiran	  K.	  Þórisson	  
	  

            Vægi  Þróun 

Óefnislegar eignir 2005 2006 2007 2008 2009 2009 
2005-
2009 

Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 16.220 28.948 22.553 18.373 24.423 95% 51% 
 

Tafla 11 - Óefnislegar eignir atvinnulífs Vestfjarða 2005-2009 í milljónum kr. 

 

Mynd 15 – Þróun á óefnislegri eignastöðu 2005-2009. 
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rekstrarreikningi.  Það er líklegt að þetta hafi verið tilfellið t.d. með óefnislegar eignir í 

sjávarútvegi. 
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6.3.2 Eigið	  fé	  
Eftirfarandi kafli veitir yfirsýn yfir eiginfjárstöðu. 

              Þróun 

Eigið fé  2005 2006 2007 2008 2009   
2005-
2009 

Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 6.511 8.288 5.690 
-

20.185 -8.556   -231% 
Önnur framleiðsla 630 788 707 -147 -415   -166% 
Byggingastarfsemi 85 105 361 -5 -79   -194% 
Verslun og þjónusta  1.183 680 1.117 -2.942 -2.551   -316% 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 4.048 8.034 10.365 -3.152 -7.706   -290% 
Gististaðir og veitingarekstur 76 73 188 -578 -482   -735% 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) 3.953 4.413 4.445 4.452 4.687     
Sveitarfélög og opinberar stofnanir* 3.178 2.797 3.795 2.277 1.886     

Vestfirðir heild 15.513 25.179 26.667 
-

20.279 
-

13.217   -185% 
 

Tafla 12:  Eigið fé atvinnulífs á Vestfjörðum 2005-2009 í þús. kr. 

 

Mynd 16 - Þróun eiginfjárstöðu 
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Þróun síðustu ára  á eiginfjárstöðu í sjávarútvegi er neikvæð og á það sínar skýringar í 

gengisfalli krónunnar sem valdið hefur hækkun á skuldum í krónum talið, enda mest af 

skuldum í erlendri mynt.  Kjarnaatvinnugrein svæðisins er með neikvæða eiginfjárstöðu sem 

er mikið áhyggjuefni fyrir framtíð svæðisins, enda gefur neikvætt eigið fé oftast til kynna að 

það séu vandamál í rekstrinum sem þurfi að taka á. 
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6.3.3 Skuldir	  
Eftirfarandi kafli veitir yfirsýn yfir heildarskuldir atvinnulífsins. 

 
          Vægi  

Heildarskuldir 2005 2006 2007 2008 2009 2009 
Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 26.168 44.820 41.204 56.642 47.515 40% 
Önnur framleiðsla 2.122 2.013 1.855 2.435 4.913 4% 
Byggingastarfsemi 1.782 1.624 1.687 2.071 1.757 1% 
Verslun og þjónusta  7.013 8.193 7.602 12.209 10.547 9% 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 13.318 20.151 20.901 19.761 42.769 36% 
Gististaðir og veitingarekstur 509 663 1.025 1.748 1.638 1% 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) 961 928 754 672 656 1% 
Sveitarfélög og opinberar stofnanir* 6.254 6.454 6.683 8.394 8.415 7% 
Vestfirðir heild 57.610 84.847 81.710 103.933 118.210   

 

Tafla 13 -   Heildarskuldir atvinnulífs á Vestfjörðum 2005-2009 í þús. kr. 

            Vægi  
Erlendar langtímaskuldir 2005 2006 2007 2008 2009 2009 
Sjávarútvegur (veiðar, vinnsla og eldi) 12.147 27.138 22.218 40.210 24.226 40% 
Önnur framleiðsla 315 239 154 673 750 1% 
Byggingastarfsemi 5 4 44 65 59 0% 
Verslun og þjónusta  164 617 1.293 4.410 4.301 7% 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 41 66 1.297 4.995 30.599 51% 
Gististaðir og veitingarekstur 27 65 329 211 439 1% 
Veitur (raforka, hiti, gas osfrv.) 7 7 6 0 0 0% 
Sveitarfélög og opinberar stofnanir*           0% 
Vestfirðir heild 12.705 28.137 25.342 50.565 60.376   

Tafla 14 – Erlendar skuldir atvinnulífs á Vestfjörðum 2005-2009, í þús. kr. 
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Skuldsetning fyrirtækja kemur venjulega til vegna fjárfestinga í þeim fasta- og 

rekstrarfjármunum sem nauðsynlegir eru fyrir framleiðslu fyrirtækisins (Brigham & Houston, 

2001).  Skuldsetning getur því verið vegna kaupa á húsnæði, tækjum, áhöldum, bifreiðum, 

aflaheimildum osfrv.  

Skuldir atvinnulífs svæðisins hafa farið hækkandi sem að hluta til útskýrist vegna verðbólgu 

og gengistaps á langtímalánum.  Til viðbótar eru auknar lántökur til að standa undir nýjum 

fjárfestingum.  Skuldirnar hafa hins vegar étið upp eigið fé fyrirtækja sem er orðið neikvætt á 

svæðinu. 

Langtímaskuldir í sjávarútvegi eru áberandi ásamt skuldum fjármálastofnana svæðisins. Þetta 

eru háar tölur í samanburði við EBITDA sem kallar á fjárhagslega endurskipulagningu til að 

lækka verulega höfuðstól lána.  Sjávarútvegi nægir ekki hækkun á gengi, sem myndi lækka 

skuldir í krónum, þar sem tekjur myndu dragast saman samhliða því.  Mikil óvissa er um 

gengi krónunnar vegna gjaldeyrishafta ásamt ójafnvægi í ríkisfjármálum og má því segja að 

það ríki veruleg óvissa bæði hvað varðar rekstrarforsendur fyrirtækjanna auk óvissu um 

efnahag fyrirtækjanna. 

Mestu skuldirnar í atvinnulífinu eru vegna sjávarútvegs og er það í samræmi við eignastöðu 

og umfang rekstrar greinarinnar.  Skuldaaukningin í sjávarútvegi er til komin vegna 

fjárfestinga, sem eru að mestu leyti í óefnislegum eignum og þar með kvóta líkt og sjá má í 

heildareignaaukningu greinarinnar.  Í töflu 14 má sjá hvernig erlendu lánin stökkbreytast á 

árinu 2008 þegar efnahagshrunið verður og gengi krónunnar setur allt kerfið í ójafnvægi.  

Sérstök athygli kann að beinast að gríðarlegri aukningu erlendra skulda í fjármálageiranum 

2008-2009 og er engar sérstakar skýringar að finna á því, aðrar en að það kann hugsanlega að 

vanta ársreikninga fyrir árið 2008, eða að það hafi átt sér stað tilflutningur á fyrirtæki í 

þessum geira frá öðru svæði með svona miklar skuldir. 
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6.4 Niðurstöður	  um	  atvinnulíf	  á	  Vestfjörðum	  
Sjávarútvegur er stærsta atvinnugrein svæðisins með um 53% af tekjum svæðisins.  

Sjávarútvegur skapar mestu verðmætin, greiðir hæstu launin og er í heild sinni með mestu 

eignir og skuldir af atvinnugreinum Vestfjarða.  Sveitarfélög og opinberar stofnanir fylgja í 

kjölfarið.  Þegar umfang atvinnugreina er skoðað út frá tekjumyndun þá sést hversu fábreytt 

atvinnulífið er í raun og veru og byggir fyrst og fremst á sjávarútvegi.  

Þegar staða og þróun annarra atvinnugreina er skoðuð þá kemur í ljós hversu háðar þær eru 

afkomu sjávarútvegs og má sjá augljósa fylgni þar á milli frá árinu 2006.  Þróunin er þó 

jákvæð í gisti- og veitingastaðaflokknum sem hefur vaxið hlutfallslega mest á verðlagi hvers 

árs, en hann er aðeins um 3% af heildaratvinnugreinum fjórðungsins.  Þess ber að geta að 

veitinga- og gististaðarekstur er einungis hluti af þeim fyrirtækjum sem njóta góðs af 

ferðaþjónustu enda hefur greinin margfeldisáhrif fyrir verslun og þjónustufyrirtæki svæðisins. 

Á föstu verðlagi má hins vegar sjá að tekjumyndun atvinnugreina Vestfjarða heldur ekki í við 

þær verðvísitöluhækkanir sem hafa verið í framleiðslugreinum.  Næst því að standast 

samanburð við vísitöluhækkanir eru gististaðir og veitingahús. 

Launagreiðslur á svæðinu dragast saman á föstu verðlagi. Þetta þýðir að launþegum fækkar og 

heimilin á svæðinu upplifa minnkandi kaupmátt sem leiðir af sér minni veltu í verslun og 

þjónustu eins og raun ber vitni í tekjum greinarinnar á Vestfjörðum.   

Bara með því að skoða tekjumyndun og launagreiðslur atvinnugreina á föstu verðlagi er hægt 

að sjá að vestfirska hagkerfið er að skreppa saman.   

Rekstrarstaða atvinnugreinanna er ekki burðug.  Afkoman er neikvæð að undanskildum 

veitustarfsemi og sveitarfélögum og þrátt fyrir jákvæða afkomu fyrir fjármagnsliði, fyrningar 

og skatta þá er sú afkoma engan veginn nægileg til að greiða vexti og afborganir af þeim 

lántökum sem hafa átt sér stað, enda er fjármagnskostnaður ríflega 20% af útgjöldum 

fyrirtækja á svæðinu.  Í kjarnaatvinnugrein svæðisins mun á næstu árum vega þungt hversu 

mikið af skuldum muni verða afskrifað og niðurskurður hjá sjávarútvegi þyrfti að vera um 50-

60%  af skuldum til að ná rekstrarjafnvægi, miðað við framlegð ársins 2009. 

Eiginfjárstaðan í heild sinni er neikvæð og skuldirnar aukast sem er áhyggjuefni.  Verðmæti 

eigna hefur aukist, sem er jákvætt fyrir svæðið og þær atvinnugreinar sem hafa bolmagn til að 

ráðist í fjárfestingar, enda mikilvægt að fjárfestingar eigi sér stað til þess að styðja við frekari 

vöxt.  Neikvæða eiginfjárstaðan er áhyggjuefni og undir hefðbundnum kringumstæðum væri 
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hægt að benda á að ef eingöngu er horft á tölurnar, þá blasir við að fyrirtækin eru í erfiðri 

fjárhagslegri stöðu og í versta falli gæti komið til þess að fyrirtæki myndu lenda í vandræðum 

með efnahagslega stöðu sína.  Þetta er mikil einföldun á ástandinu þar sem efnahagshrunið og 

áhrif þess á skuldastöðu og fjármagnsgjöld fyrirtækjanna eru stærsta skýringin á bak við þessa 

gríðarlega neikvæðu stöðu þ.e.a.s. það er ekki framleiðsluferlið sjálft sem er vandamál enda 

skilar reksturinn jákvæðri EBITDA.  Ef horft er til framtíðar og gert ráð fyrir að krónan 

styrkist þá er komin upp sú staða að afkoman gæti minnkað og jafnvel horfið algerlega (eftir 

því hversu mikil styrking á sér stað) en það myndi svo hafa jákvæð áhrif á efnahagsreikning, 

þar sem erlendar skuldir myndu lækka og gengishagnaður á lánum myndast.  Í þessu 

samhengi er mikilvægt að benda á að ef krónan styrkist þá ætti framleiðslukostnaður að lækka 

en til samanburðar hefur framleiðsluverðsvísitala hækkað frá 2005 og hún hækkaði einnig á 

árunum 2006-2007 þegar krónan styrktist síðast og því er ekkert sjálfgefið í þeim efnum. 

Vítahringurinn sem sjávarútvegur á Vestfjörðum er í sem atvinnugrein er því alvarlegur, þar 

sem greinin er að skreppa saman og þrátt fyrir núverandi jákvæða EBITDA í greininni þá mun 

almenn efnahagsleg styrking sem leiðir til sterkari gjaldmiðils leiða til enn frekari vandamála. 

Í heildina má segja að þróunin frá 2005 til ársins 2009 sé neikvæð fyrir Vestfirði og 

samdráttur sé í hagkerfi fjórðungsins.  Framtíð svæðisins byggir fyrst og fremst á sjávarútvegi 

og reiðir sjávarútvegurinn sig á þjónustu og mannafla af svæðinu.  Þegar staða annarra 

atvinnugreina er skoðuð kemur í ljós að flestar atvinnugreinar eru með litla afkomu og skila 

tapi.  Þessi staða getur haft töluverð áhrif á sjávarútveginn sérstaklega þegar hugsað er um  þá 

almennu hegðun fyrirtækja  sem eru að hámarka hag sinn.  Er ljóst að fyrirtæki sem þjónusta 

sjávarútveginn þurfa að hækka verð eða lækka kostnað til þess að réttlæta tilvist sína og 

hámarka hag sinn.  Báðar þessar aðgerðir hafa áhrif á sjávarútveginn.  Ef  þjónustufyrirtæki 

við sjávarútveginn þurfa að hækka verð á þjónustu þá dregur það úr hagnaði 

sjávarútvegsfyrirtækjanna, nema að þau hækki sín afurðaverð samhliða hækkunum birgja.  Ef 

ekki er hægt að hækka afurðaverð sjávarútvegsfyrirtækjanna, þar sem afurðamarkaðir þola 

það ekki, neyðast sjávarútvegsfyrirtækin til að lækka kostnað með hagræðingu í mannafla, 

lækkun launa eða uppsögnum sem geta leitt til minni framleiðni og þá enn minni hagkvæmni.  

Hafa ber í huga að framboð og eftirspurn eru ráðandi í þessari atvinnugrein eins og í sérhverju 

hagkerfi.  Af atvinnulífsgreiningunni sjálfri er eingöngu hægt að draga ályktanir um hluta af 

framleiðsluþáttum sjávarútvegsins og framboði á þeim  en því til viðbótar eru 

framleiðsluþættir sem eru utan svæðis t.d. frá öðrum landssvæðum á Íslandi og erlendis, sem 

ekki er gerð grein fyrir sértaklega í þessari ritgerð. 
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7 Vestfirskur	  sjávarútvegur,	  magn,	  afurðaverð	  og	  tenging	  við	  

verðmætasköpun	  
Miklar sveiflur hafa verið í sjávarútvegi yfir tímabilið 2005 til 2009, eins og sjá má á mynd 

18.  Þó má gera ráð fyrir að stór hluti hækkunar í krónum talið sé vegna gengisbreytinga frá 

árinu 2007, en aflinn dregst saman fram til 2008 en fer svo vaxandi. 

 

Mynd 18 – Verðmæti landaðs afla (Hagstofa íslands, 2010) 

 

Afli	  og	  verðmæti	   	  	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   Breyting	  2005-‐2009	  

Ísland	   Afli	   Tonn	   1.668.927	   1.322.914	   1.395.716	   1.283.078	   1.129.621	   -‐32,31%	  

	  	   Verðmæti	   Þús.	  kr	   67.920.065	   76.163.325	   80.251.479	   99.152.533	   115.453.776	   69,98%	  

	  	   	  	   Þús.	  kr.	  á	  tonn	   41	   58	   57	   77	   102	   151,14%	  

Vestfirðir	   Afli	   Tonn	   57.213	   57.728	   50.186	   48.802	   52.476	   -‐8,28%	  

	  
Verðmæti	   Þús.	  kr	   5.512.286	   6.485.992	   6.396.662	   7.851.210	   9.679.906	   75,61%	  

	   	  
Þús.	  kr.	  á	  tonn	   96	   112	   127	   161	   184	   91,46%	  

Tafla 15 – Tafla um þróunina og breytinguna í afla og verðmæti yfir tímabilið 2005 og 2009, eigin útreikningar byggðir á gögnum 
Hagstofu (Hagstofa Íslands, 2010) 

Í töflu 15 er að finna samanburðarupplýsingar fyrir Ísland (gráskyggt svæði í töflu) og 

Vestfirði. 

Á mynd 18 má sjá yfirlit sem nær yfir allan afla sem kemur að landi og verður notast við 

heildaraflatölur í þessum kafla. Þessar aflatölur og viðeigandi verðmæti eru afmarkaðar á þá 

aðila sem eru á fyrstu stigum virðiskeðjunnar í sjávarútvegi og ná því ekki yfir verðmætin sem 

5,512	  
6,486	   6,397	  

7,851	  

9,679	  
57,213	   57,728	  

50,186	  
48,802	  

52,476	  

44,000	  

46,000	  

48,000	  

50,000	  

52,000	  

54,000	  

56,000	  

58,000	  

60,000	  

0	  

2,000	  

4,000	  

6,000	  

8,000	  

10,000	  

12,000	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  

Heildarafli	  og	  verðmæW	  á	  VesYjörðum	  
2005-‐2009	  	  

Verðmæq	  landaðs	  afla	  á	  
Vesljörðum	  2005-‐2009	  í	  
mkr.	  

Heildarafli	  í	  tonnum	  



Háskólinn	  á	  Bifröst	   	   Alþjóðaviðskipti	  MS	  

50	   	   Neil	  Shiran	  K.	  Þórisson	  
	  

sköpuð eru í vinnslu8.  Tölurnar gefa til kynna aukningu í verðmætum yfir tímabilið og 

sérstaklega á tímabilinu 2008 og 2009 en minna á milli 2005 og 2006.  Á árinu 2009 er aflinn 

orðinn um  52.476 tonn með verðmæti upp á 9,68 milljarða króna.  Magnið hefur minnkað frá 

2006 en fer svo aftur vaxandi milli áranna 2008 og 2009.  Af þessu má sjá að afurðaverð hefur 

hækkað líkt og sjá má í töflu 15.  Verðmæti afla á hvert tonn er hærra á Vestfjörðum en 

landinu öllu, um 80 þ.kr. á tonnið.  Þegar verðmæti á hvert tonn er skoðað verður að hafa í 

huga að samsetning afla fyrir landið í heild sinni er mjög frábrugðið því sem kemur á land á 

Vestfjörðum og hefur það töluverð áhrif,  þar sem meginþorri aflans á Vestfjörðum er í 

verðmætustu tegundunum, þorski og ýsu.  Verðþróunin á hvert tonn hefur verið mikil yfir 

tímabilið og miðað við árið 2005 þá hefur verð á hvert tonn hækkað um 91,46% á 

Vestfjörðum en um 151,14% á landinu öllu.  Ef haft er í huga að verðvísitala sjávarafurða 

hefur hækkað um 86% má segja að á föstu verðlagi hafi vestfirsk sjávarútvegsfyrirtæki fengið 

um 5% hækkun á verðmæti framleiðslu.   

 

Mynd 19 - Þróun afla og verkunarstaðar miðað við Vestfirði (Hagstofa Íslands, 2011b) 

Á mynd 19 sést afli og verkunarstaður miðað við Vestfirði,  þetta er allur aflinn sem kemur að 

landi bæði af innlendum og erlendum skipum og er sá afli flokkaður eftir því hvort hann er 

unninn á svæðinu (eða landað unnum, t.d. afli af frystitogaranum  Júlíusi Geirmundssyni ) eða 

afli sem er verkaður annars staðar.  Af mynd 19  sést að lítilleg aukning hefur átt sér stað í 

verkuðu magni á svæðinu milli áranna 2005 og 2006 en svo er samdráttur milli 2006 og 2007 

                                                
8 Í ritgerðinni er munur á aflaverðmætum skv. vigtarskýrslum sem er að finna í þessum kafla og rauntekjum 
fyrirtækja eins og þau eru í ársreikningum.  Þetta skýrist meðal annars af því að fyrirtæki geta verið bæði með 
veiðar og vinnslu og mynda þá tekjur sem ekki er að finna í vigtarskýrslum sem þessi kafli byggir meðal annars 
á. 
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og dregur verðmætasköpunin dám af því.  Þegar leitað var til sjávarútvegsfyrirtækja um svör 

við því hvers vegna svo mikill fiskur er fluttur burt af svæðinu voru viðbrögðin þau að 

vestfirsk fyrirtæki væru ekki samkeppnisfær í verði á þessum markaði.  Óhagræði sem skapast 

vegna flutningskostnaðar gæti haft þar áhrif á fiskvinnslu á Vestfjörðum, til dæmis vegna 

hærri flutningskostnaðar á flutningi afurða en óunnum afla (munnleg heimild, Óðinn 

Gestsson, 2011).  Miðað við þann topp sem verður í tekjum sjávarútvegsfyrirtækja árið 2006 

var búist við að sjá meiri magnaukningu árið 2006 en árin sem koma þar á eftir eru nokkuð í 

samræmi við þróun í verðmætasköpun.  Í framhaldinu var skoðað hver innflutningur hráefnis 

var inn til svæðisins en unnið magn getur í sjávarútvegi komið í gegnum innflutninginn á 

hráefni, veiðum og eldi á fiski. 

 

Mynd 20 - Innflutningur á hráefni til vinnslu á Vestfjöðrum í þús. tonna (Hagstofa Íslands, 2011d) 

Mynd 20 sýnir að mikill samdráttur verður í innflutningi á hráefni til vinnslu á milli áranna 

2006 og 2007 sem svo kemur til baka 2008 en innflutningur á rækju til vinnslu ræður þar 

mestu.  Hins vegar er ekki aukning á innflutningi hráefnis sem fer til frekari vinnslu sem 

myndi skýra þá verðmætaaukningu sem varð á árinu 2006. 

Hafa ber í huga að nánast allar afurðir svæðisins fara til útflutnings og því er gengi krónunnar 

stór áhrifaþáttur á frammistöðu greinarinnar.  Í samhengi við þá miklu hækkun á verðmætum 

er bent á þróun gengisvísitölu sem hefur hækkað um 92% á því tímabili sem skoðað er.  Þegar 

verðþróunin á Vestfjörðum er skoðuð þar sem verðmæti á hvert tonn á afla hefur hækkað um 

91,6% á tímabilinu 2005 og 2009 má sjá að hækkanirnar eru eingöngu í takt við þróun 
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gengisins.  Hins vegar hefur þessi staða verið önnur á landinu í heild sinni þar sem 

aflaverðmæti hefur hækkað umtalsvert umfram gengisþróunina. 

 

Mynd 21 – Þróun gengisvísitölu 2005-2009 (Seðlabanki Íslands, 2011). 

Á árunum 2005 og 2006 höfðu tekjur í sjávarútvegi á Vestfjörðum hækkað um 11 milljarða 

og hafði sjávarútvegur fjárfest mikið í eignum á sama tíma, eða um 20 milljarða króna.  Útfrá 

fyrri köflum má sjá að sú fjárfesting var í óefnislegum eignum fyrir um 13 milljarða, en hjá 

sjávarútvegsfyrirtækjum þá getur það verið í kvóta en einnig aðrar óefnislegar eignir sem ekki 

er hægt að greina út frá þeim tölum sem liggja nú fyrir.  Aukin fjárfesting í óefnislegum 

eignum ætti að að leiða til þess að meira magn sé unnið eða aflað á staðnum, en það er ekki 

tilfellið eins og sjá má á fyrri myndum.  Verð á sjávarfangi hefur vissulega hækkað en ekki 

nægilega mikið til þess að skýra þá miklu tekjuhækkun sem varð á milli áranna 2005-2006 og 

þarf því að leita annarra skýringa, sem gætu verið: 

• Sjávarútvegsfyrirtækin hafi bætt hráefnisnýtingu með aukinni fullvinnslu úr því 

hráefni sem berst að landi. 

• Fyrirtækin hafi fjárfest í kvóta með því að kaupa af aðilum innan svæðis. Seljendur 

kvótans myndu fá sölutekjur og hugsanlegan söluhagnað og því hafa slík viðskipti 

áhrif á tekjur og hagnað fyrirtækjanna. 

• Fyrirtækin hafi fjárfest í kvóta og leigt hann frá sér til annarra svæða og þar með 

myndað tekjur í sjávarútvegi án þess að vera við eiginlegar veiðar eða vinnslu.   

• Fyrirtækin hafi fjárfest í dótturfélögum sem eru með óskyldan rekstur en töluvert af 

óefnislegum eignum.  Dótturfélögin eru svo gerð upp sem samstæða við móðurfélagið 
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sem er sjávarútvegsfyrirtæki og sýnir þar með rekstrar- og efnahagsstöðu 

dótturfélaganna. 

8 Er	  sjávarútvegur	  á	  Vestfjörðum	  samkeppnishæfur?	  
Hér er stuðst við útreikninga sem byggðir eru á þeim frumgögnum sem notast var við í 

kaflanum „Atvinnulíf á Vestfjörðum“  auk heimilda frá Hagstofu Íslands, Hagtíðindum veiða 

og fiskvinnslu sem voru gefin út fyrir árin 2005-2009.  Í viðauka I kemur fram að í þeirri 

grein sem kölluð er sjávarútvegur eru bæði veiðar og vinnsla og í eftirfarandi kafla eru 

grunngögnin frá ríkisskattstjóra greind niður í þessa tvo undirflokka sjávarútvegsins.  Byrjað 

verður á því að skoða hagkvæmni greinarinnar út frá rekstrar- og efnahagsreikningum 

sjávarútvegsfyrirtækjanna.  
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8.1 Staða	  sjávarútvegs	  á	  Vestfjörðum	  
Tafla 16 er samandreginn rekstrarreikningur sjávarútvegsfyrirtækja á Vestfjörðum til 

samanburðar við öll íslensk sjávarútvegsfyrirtæki.  Dálkarnir í töflunni sem eru óskyggðir eru 

þeir sem innihalda upplýsingar um vestfirsk sjávarútvegsfyrirtæki.  Dálkarnir sem eru 

skyggðir og eru með skammstöfunina „Ísl“ sem forskeyti og svo ártalið (t.d. Ísl 2005 eru tölur 

fyrir Ísland 2005) eru dálkar sem innhalda sömu upplýsingar fyrir sjávarútveg á Íslandi öllu.   

          Rekstur 2005 Ísl 2005 2006 Ísl 2006 2007 Ísl 2007 2008 Ísl 2008 2009 Ísl 2009 

Tekjur 18.123 154.530 28.990 171.990 19.660 179.717 21.943 230.876 23.900 274.593 

Laun 4.185 44.229 6.276 44.730 4.983 48.347 4.524 52.665 5.100 61.347 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Heildar gjöld 17.123 133.959 23.219 139.888 18.553 154.842 18.935 183.193 19.806 211.032 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

EBITDA 1.000 20.569 5.771 32.103 1.106 24.874 3.008 47.683 4.094 63.561 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Fyrningar 955 11.336 1.067 10.606 820 3.019 1.554 11.549 647 12.216 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Fjármagnstekjur 666 3.208 
 

0 
 

1.984 
 

0 
 

  
Fjármagnsgjöld 

 
0 -6.818 -33.945 -125 -1.470 -27.136 -192.546 -4.567 -22.656 

Óreglulegir liðir 788   2.097   377   1.264   289   

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Afkoma 1.499 12.240 -18 -12.606 539 18.273 -24.419 -156.419 -832 28.690 

           Efnahagur 2005 Ísl 2005 2006 Ísl 2006 2007 Ísl 2007 2008 Ísl 2008 2009 Ísl 2009 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Eignir 32.679 353.957 53.108 387.179 46.896 434.584 36.461 504.163 41.001 590.032 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Skuldir 26.168 249.839 44.820 290.602 41.204 324.669 56.642 564.036 47.515 563.520 

Eigið fé 6.511 104.098 8.288 96.577 5.692 109.915 -20.181 -59.872 -6.514 26.512 

 

Kennitölur Sjávarútvegur 2005 Ísl 2005 2006 Ísl 2006 2007 Ísl 2007 2008 Ísl 2008 2009 Ísl 2009 
Sem hlutfall af tekjum:                     
Laun 23,10% 28,62% 21,65% 26,01% 25,35% 26,90% 20,62% 22,81% 21,34% 22,34% 
Heildarútgjöld 94,48% 86,69% 80,09% 81,33% 94,37% 86,16% 86,29% 79,35% 82,87% 76,85% 
EBITDA 5,52% 13,31% 19,91% 18,67% 5,63% 13,84% 13,71% 20,65% 17,13% 23,15% 
Fjármagnskostnaður 0,00% 0,00% 23,52% 19,74% 0,63% 0,82% 123,67% 83,40% 19,11% 8,25% 
Afkoma 8,27% 7,92% -0,06% -7,33% 2,74% 10,17% -111,28% -67,75% -3,48% 10,45% 
Aðrar kennitölur:                     
Skuldahlutfall (skuldir/eignir) 80,08% 70,58% 84,39% 75,06% 87,86% 74,71% 155,35% 111,88% 115,89% 95,51% 
Eiginfjárhlutfall (eigið fé/eignir) 19,92% 29,41% 15,61% 24,94% 12,14% 25,29% -55,35% -11,88% -15,89% 4,49% 
Arðsemi eiginfjár (afkoma/eigið 
fé) 23,03% 11,76% -0,21% -13,05% 9,47% 16,62% á ekki við á ekki við á ekki við 108,22% 
Arðsemi eigna (afkoma/eignir) 4,59% 3,46% -0,03% -3,26% 1,15% 4,20% -66,97% -31,03% -2,03% 4,86% 
Tafla 16 - Rekstrar- og efnahagsyfirlit sjávarútvegs á Vestfjörðum og á Íslandi, ásamt kennitölum fyrir árin 2005-
2009, upphæðir í milljónum króna og prósentustigum. 

Eins og hefur komið fram áður í þeim kafla þar sem atvinnulíf Vestfjarða var greint þá er 

sjávarútvegur á Vestfjörðum sú atvinnugrein sem skapar mestu EBITDA á svæðinu.   

Sjávarútvegur skilar því mestum rekstrarafgangi til að standa undir sköttum, vöxtum og 
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afskriftum.  Þróun þess tímabils sem er til skoðunar sýnir að sjávarútvegur á Vestfjörðum 

stendur sig verr hvað varðar afkomu og EBITDA miðað við upplýsingarnar fyrir allan 

sjávarútveginn á Íslandi.  Sjávarútvegurinn á Vestfjörðum er gegnum gangandi yfir öll árin 

skuldsettari en allur sjávarútvegur á landinu auk þess sem eiginfjárhlutföll eru lakari.  

Arðsemi eigin fjár og eigna er betra á árunum 2005 og 2006 en snýst svo við það sem eftir er 

af tímabilinu.   

Árin 2008-2009 eru sérstök í þessu samhengi þar sem áhrif  efnahagshrunsins 2008 koma 

sérstaklega illa við efnahagshlið sjávarútvegsfyrirtækjanna sem svo hefur áhrif á vaxtagjöldin 

í rekstrarhlið þeirra.  Staðan er því óeðlileg og háð ytri þáttum sem sjávarútvegsfyrirtækin 

ráða ekki sjálf við, en eru mikilvæg fyrir samkeppnishæfni og hagkvæmni eins og áður hefur 

komið fram í fræðilega hluta ritgerðarinnar.  Pólitískar ákvarðanir og hrun fjármálakerfisins 

leiddu til þess að viðskiptaumhverfið gjörbreyttist við hrunið.  Verðmætasköpunin jókst mælt 

í krónum og gengisstaða krónunnar stökkbreytti lánum í atvinnugreininni, bæði á Vestfjörðum 

og á Íslandi öllu eins og sjá má í töflu 16 (og í fyrri köflum þar sem erlend lán á Vestfjörðum 

og þróun þeirra eru sýnd í töflu 14).    

Í aftasta dálk í töflu 16 er að finna tölur fyrir árið 2009.  Samanburðurinn leiðir í ljós að 

EBITDA hlutfallið er lægra hjá vestfirskum sjávarútvegsfyrirtækjum miðað við öll 

sjávarútvegsfyrirtækin á landinu, á sama tíma sem sjávarútvegsfyrirtækin eru talin vera að 

skila hvað bestri EBITDA (Sjávarútvegsteymi Íslandsbanka, 2011).  Auk þess eru 

heildarútgjöld og fjármagnskostnaður hærri, hin endanlega afkoma verri og rekstrarstaða 

vestfirskra sjávarútvegsfyrirtækja í heild sinni verri miðað við sjávarútveg á landinu öllu.  Á 

árunum 2005 og 2006 eykst verðmætasköpun hjá vestfirskum sjávarútvegsfyrirtækjum þar 

sem EBITDA hlutfallið nær hámarki en það er dýru verði keypt því fjármagnskostnaður vegur 

þungt í rekstrinum  á þessum árum. Ekki eru bein tengsl milli EBITDA og 

fjármagnskostnaðar, nema hvað aukin fjárfesting getur skilað meiri tekjum ásamt því að auka 

fjármagnskostnað sem sést svo í endanlegri rekstrarniðurstöðu.  

Sjávarútvegur á Vestfjörðum skilar jákvæðri EBITDA en það dugar ekki til að greiða háan 

fjármagnskostnað og nauðsynlegt er að lækka skuldir til að forðast vandræði í rekstri og 

hugsanlega gjaldþrot.  
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8.2 Fiskveiðar	  
Fiskveiðar eru fyrsti hluti virðiskeðju sjávarútvegs og í þessum kafla verður gerður 

samanburður  á ársreikningum fyrirtækja í fiskveiðum og útgerð á Vestfjörðum og á Íslandi 

öllu.   Hafa ber í huga að sumir útgerðaraðilar reka einnig fiskvinnslu undir sinni kennitölu og 

er því um að ræða uppgjör fyrir aðila sem tilgreindir eru sem útgerðaraðilar en gæti verið með 

rekstrar- og efnahagshreyfingar sem tilheyra vinnslu. Tafla 17 er sett upp eins og fyrri 

samanburðartafla,  upplýsingar um Vestfirði í óskyggðum dálkum og upplýsingar fyrir allt 

Ísland í skyggðum dálkum.   
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Fiskveiðar 
          Rekstur 2005 Ísl 2005 2006 Ísl 2006 2007 Ísl 2007 2008 Ísl 2008 2009 Ísl 2009 

Tekjur 5.694 74.575 8.634 81.533 4.364 85.420 5.734 103.145 6.209 118.265 

Laun 1.292 27.934 1.842 30.001 1.141 31.727 1.295 36.833 1.550 41.874 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Heildar gjöld 4.430 60.026 6.060 61.748 3.786 67.117 5.053 77.324 4.462 87.205 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

EBITDA 1.264 14.546 2.574 19.785 578 18.303 681 25.821 1.747 31.059 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Fyrningar 453 9.028 481 8.310 386 331 1.061 7.679 240 7.070 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Fjármagnstekjur 415 3.120 
 

  
 

  
 

  
 

  

Fjármagnsgjöld 
 

  -3.001 -21.705 -398 -1.470 -18.145 -126.672 -2.174 -13.256 
Óreglulegir liðir (+tekjur/-
gjöld) 292   1.581   -306   886   340   

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Afkoma 1.517 8.640 672 -10.230 -513 12.562 -17.638 -108.530 -328 10.733 

           
Efnahagur 2005 Ísl 2005 2006 Ísl 2006 2007 Ísl 2007 2008 Ísl 2008 2009 Ísl 2009 

Óefnislegar eignir 7.685 
 

11.789 
 

11.707 
 

10.064 
 

11.453 
 

Fastafjármunir 2.385 
 

3.331 
 

2.186 
 

1.637 
 

1.723 
 

Aðrar eignir 5.094 
 

9.548 
 

12.670 
 

6.936 
 

4.306 
 

Eignir samtals 15.164   24.668   26.564   18.638   17.481 
 

           
Erlendar skuldir 5.880 

 
12.202 

 
14.546 

 
25.475 

 
13.030 

 
Aðrar skuldir 6.118 

 
7.326 

 
9.423 

 
9.085 

 
12.728 

 
Skuldir 11.998 

 
19.528 

 
23.968 

 
34.560 

 
25.758 

 

           
Eigið fé 3.166 

 
5.140 

 
2.593 

 
-15.926 

 
-8.277 

  

Kennitölur  Útgerð 2005 Ísl 2005 2006 Ísl 2006 2007 Ísl 2007 2008 Ísl 2008 2009 Ísl 2009 
Sem hlutfall af tekjum:                     
Laun 22,69% 37,46% 21,33% 36,80% 26,15% 37,14% 22,59% 35,71% 24,96% 35,41% 
Heildarútgjöld 77,80% 80,49% 70,19% 75,73% 86,76% 78,57% 88,12% 74,97% 71,87% 73,74% 
EBITDA 22,20% 19,51% 29,81% 24,27% 13,24% 21,43% 11,88% 25,03% 28,13% 26,26% 
Fjármagnskostnaður     34,76% 26,62% 9,13% 1,72% 316,41% 122,81% 35,01% 11,21% 

Afkoma 26,64% 11,59% 7,79% -12,55% 
-

11,76% 14,71% 
-

307,59% 
-

105,22% -5,28% 9,08% 
Aðrar kennitölur:                     
Skuldahlutfall 
(skuldir/eignir) 79,12% 

Vantar 
uppl. 79,16% 

Vantar 
uppl. 90,23% 

Vantar 
uppl. 185,43% 

Vantar 
uppl. 147,35% 

Vantar 
uppl. 

Eiginfjárhlutfall (eigið 
fé/eignir) 20,88% 

Vantar 
uppl. 20,84% 

Vantar 
uppl. 9,76% 

Vantar 
uppl. -85,45% 

Vantar 
uppl. -47,35% 

Vantar 
uppl. 

Arðsemi eigin fjár 
(afkoma/eigið fé) 47,91% 

Vantar 
uppl. 13,08% 

Vantar 
uppl. 

-
19,79% 

Vantar 
uppl. 110,75% 

Vantar 
uppl. 

á ekki 
við 

Vantar 
uppl. 

Arðsemi eigna 
(afkoma/eignir) 10,00% 

Vantar 
uppl. 2,72% 

Vantar 
uppl. -1,93% 

Vantar 
uppl. -94,64% 

Vantar 
uppl. -1,87% 

Vantar 
uppl. 

Tafla 17 - Rekstrar- og efnahagsyfirlit útgerða á Vestfjörðum og á Íslandi í heild ásamt kennitölum9 2005-2009, 
upphæðir í milljónum króna og prósentustigum. 

Fiskveiðar og útgerð sýna sömu mynd og sjávarútvegurinn í heild sinni. Á árunum 2005-2006 

er vestfirskur sjávarútvegur hagkvæmari en á landinu öllu, en eftir það snýst dæmið við og er 

þannig til ársins 2009.   

                                                
9 Eins og sjá má í töflunni vantar upplýsingar um efnahaginn fyrir  sjávarútveg á Íslandi öllu og eru þær tölur 
ekki settar fram vegna skorts á upplýsingum fyrir þennan hluta í Hagtíðindum veiða og vinnslu. Það var látið 
nægja að hafa efnahagstölurnar fyrir sjávarútveginn í heild sinni í útgáfum Hagstofunnar og því er stuðst við 
þær.  
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Athygli vekur hversu mikið lægri hlutföll eru í launaliðum en það skýrist að hluta til vegna 

samsetningar flotans, þar sem er almennt hærra hlutfall smábáta á Vestfjörðum en á landinu í 

heild. Miðað við tölurnar frá skattstjóra sem notaðar eru í þessum greiningum um fjölda 

fyrirtækja þá skýrir þessi einsleitni í útgerð á svæðinu þennan launamun.  Vegna þessa lægri 

launakostnaðar eru heildarútgjöld í útgerð hlutfallslega lægri á Vestfjörðum en fyrir útgerð á 

landinu öllu.  En ef ekki er tekið tillit til þessara lægri launagjalda eru önnur útgjöld 

útgerðaraðila hærri á Vestfjörðum. 

Ekki er hægt að fara í frekari greiningar á kennitölum en það sem snýr að rekstraryfirlitunum 

þar sem það vantar frekari upplýsingar um efnahag útgerðarfyrirtækja á Íslandi öllu til 

samanburðar.  
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8.3 Fiskvinnsla	  
Fiskvinnsla er næsti hluti virðiskeðjunnar í sjávarútvegi eftir fiskveiðum og útgerð.  Hafa ber í 

huga við lestur kaflans að þrátt fyrir að rætt sé um fiskvinnslu þá er staðan sú að fyrirtæki eru 

mörg hver með útgerð og vinnslu og eru skráð sem fiskvinnslufyrirtæki og eru því rekstrar- og 

efnahagshreyfingar útgerðarhlutans skráðar hjá fiskvinnslufyrirtækinu.  Tafla 18 er sett upp 

eins og í fyrri samanburðartöflum, upplýsingar um Vestfirði í óskyggðum dálkum og 

upplýsingar fyrir allt Ísland í skyggðum dálkum.  
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Rekstur 2005 ísl 2005 2006 Ísl 2006 2007 Ísl 2007 2008 Ísl 2008 2009 Ísl 2009 

Tekjur 12.428 79.955 20.355 90.457 15.296 94.297 16.208 127.731 17.691 156.328 

Laun 2.893 16.295 4.434 14.729 3.842 16.620 3.229 15.832 3.550 19.473 

           
Heildargjöld 12.693 73.933 17.159 78.140 14.767 87.725 13.881 105.869 15.344 123.827 

           
EBITDA -264 6.023 3.197 12.318 529 6.571 2.327 21.862 2.347 32.502 

           
Fyrningar 501 2.308 586 2.296 434 2.688 493 3.870 407 5.146 

           
Fjármagnstekjur 252 88 

  
274 1.984 

    
Fjármagnsgjöld 

  
-3.817 -12.240 

  
-8.992 -65.874 -2.393 -9.400 

Óreglulegir liðir (+tekjur/-gjöld) 496 
 

516 
 

683 
 

378 
 

-51 
 

           
Afkoma -18 3.600 -690 -2.376 1.052 5.711 -6.780 -47.889 -504 17.957 

           
Efnahagur 2005 Ísl 2005 2006 Ísl 2006 2007 Ísl 2007 2008 Ísl 2008 2009 Ísl 2009 

Óefnislegar eignir 3.059 
 

9.153 
 

2.338 
 

1.878 
 

1.878 
 

Fastafjármunir 4.222 
 

4.855 
 

3.676 
 

3.807 
 

4.667 
 

Aðrar eignir 10.234 
 

14.432 
 

14.319 
 

12.138 
 

16.975 
 

Eignir samtals 17.515 
 

28.440 
 

20.333 
 

17.823 
 

23.519 
 

           
Erlendar skuldir 6.267 

 
14.936 

 
7.672 

 
14.735 

 
11.196 

 
Aðrar skuldir 7.903 

 
10.356 

 
9.563 

 
7.347 

 
10.561 

 
Skuldir 14.169 

 
25.292 

 
17.236 

 
22.082 

 
21.757 

 

           
Eigið fé 3.345 

 
3.148 

 
3.100 

 
-4.255 

 
1.763 

  

Kennitölur Fiskvinnsla 2005 Ísl 2005 2006 Ísl 2006 2007 Ísl 2007 2008 Ísl 2008 2009 Ísl 2009 
Sem hlutfall af tekjum: 

          Laun 23,28% 20,38% 21,78% 16,28% 25,11% 17,63% 19,92% 12,39% 20,07% 12,46% 
Heildarútgjöld 102,13% 92,47% 84,30% 86,38% 96,54% 93,03% 85,64% 82,88% 86,73% 79,21% 

EBITDA -2,13% 7,53% 15,70% 13,62% 3,46% 6,97% 14,36% 17,12% 13,27% 20,79% 
Fjármagnskostnaður 

  
18,75% 13,53% 0,00% 0,00% 55,48% 51,57% 13,53% 6,01% 

Afkoma -0,14% 4,50% -3,39% -2,63% 6,88% 6,06% -41,83% -37,49% -2,85% 11,49% 
Aðrar kennitölur: 

          Skuldahlutfall (skuldir/eignir) 80,90% 
Vantar 
uppl. 88,93% 

Vantar 
uppl. 84,77% 

Vantar 
uppl. 123,89% 

Vantar 
uppl. 92,51% 

Vantar 
uppl. 

Eiginfjárhlutfall (eigið fé/eignir) 19,10% 
Vantar 
uppl. 11,07% 

Vantar 
uppl. 15,24% 

Vantar 
uppl. -23,87% 

Vantar 
uppl. 7,49% 

Vantar 
uppl. 

Arðsemi eigin fjár 
(afkoma/eigið fé) -0,53% 

Vantar 
uppl. 

-
21,91% 

Vantar 
uppl. 33,93% 

Vantar 
uppl. 

á ekki 
við 

Vantar 
uppl. 

-
28,59% 

Vantar 
uppl. 

Arðsemi eigna (afkoma/eignir) -0,10% 
Vantar 
uppl. -2,43% 

Vantar 
uppl. 5,17% 

Vantar 
uppl. -38,04% 

Vantar 
uppl. -2,14% 

Vantar 
uppl. 

Tafla 18 - Ársyfirlit, efnahagur og kennitölur fyrir fiskvinnslu 2005-200910, eigin útreikningar frá frumgögnum. 

Í upphafi þess tímabils sem skoðað er, milli áranna 2005-2006 verður mikil aukning í 

verðmætasköpun í fiskvinnslu.  Það á sér að stórum hluta til skýringar í magnaukningu og 

hærri verðum, en auk þess er líklegt að það hafi átt sér stað meiri fjárfestingar og 

verðbreytingar á eignum sem hafi skilað þessari miklu tekjuaukningu.     
                                                
10 Það vantar upplýsingar um efnahag fyrirtækjanna á Íslandi. 



Háskólinn	  á	  Bifröst	   	   Alþjóðaviðskipti	  MS	  

61	   	   Neil	  Shiran	  K.	  Þórisson	  
	  

Í tölunum er þó áberandi hvað vestfirsk fiskvinnsla skilar lakari EBITDA miðað við landið 

allt, að undanskildu árinu 2006. Launin eru hærri sem hlutfall af tekjum á Vestfjörðum,  en 

líkleg skýring á því að útgerðarhlutinn sé  inni í þeim tölum, sem skekki að hluta myndina af 

fiskvinnslunni. Þetta veldur því að heildarútgjöld í fiskvinnslu eru hærri.  Þróunin til ársins 

2009 hefur verið minnkandi hagkvæmni í atvinnugreininni á Vestfjörðum. 

Varðandi samanburðinn á fiskvinnslu á Vestfjörðum við fiskvinnslu á landinu öllu, verður að 

taka fram að almennt er fiskvinnsla á Vestfjörðum einsleit í botnfisktegundum þorski og ýsu 

og er lítið um veiðar og vinnslu á uppsjávarfiski.  Almennt er talið að framlegð í vinnslu á 

uppsjávarfiski sé miklu hærri en í botnfiski og getur það útskýrt hluta af  verri stöðu  í 

fiskvinnslu á Vestfjörðum.   Botnfiskstegundir eru 89-95% af heildarafla á Vestfjörðum yfir 

tímabilið sem skoðað er en á landinu öllu er  hlutfallið 29-41%.   Á Vestfjörðum er einungis 

1-5% af heildarafla uppsjávarfiskur en á landinu öllu er hlutfallið 56-68% og  Vestfirðir því 

með töluvert minna vægi í uppsjávarfiski en sjávarútvegur á landinu öllu (Hagstofa Íslands, 

2011c).     
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8.4 Mannafli	  ,	  laun	  og	  verðmætasköpun	  
Laun (mannafli) hefur mikil áhrif á kostnað við umbreytingu á aðföngum í afurðir, eins og 

sýnt hefur verið fram á í fræðilega hluta ritgerðarinnar.  Hér verður fjallað um launakostnað 

sjávarútvegs á Vestfjörðum í  samanburði við sjávarútveg á landinu öllu.  Hjá Hagstofunni eru 

gefnar út tölur um atvinnutekjur í fiskveiðum og fiskvinnslu fyrir Vestfirði og landið allt en 

þær tölur ná aðeins fram til ársins 2005, og þurfti því að uppfæra þær fram til ársins 2009.  Í 

eigin útreikningum fyrir fiskvinnslu var stuðst við þróun launavísitölu sem ætti að mæla 

þróun launa á þessu tímabili en öll laun ættu að meðaltali að hafa hækkað um 34,2% á þessu 

tímabili frá 2005 (Hagstofa Íslands, 2010) og við fiskveiðar var notast við þróun verðvísitölu 

sjávarafurða þar sem laun í fiskveiðum ráðast af skiptahlut sem er beintengdur 

aflaverðmætum en verðvísitalan hefur hækkað um 86% (Hagstofa Íslands, 2011e). 

Þessi hlutföll voru svo notuð til þess að uppfæra tölur Hagstofunnar eins og sjá  má í töflu 19.   

	  	   	  	   Grunnur	   %hækkun	   Áætlað	  	  

Meðalatvinnutekjur	  í	  þús.	  kr.	   2005	  
2005-‐
2009	   2009	  

Ísland	  alls	   Fiskveiðar	  (B)	   4.399	   86,00%	   8.182	  
	  	   Fiskvinnsla	  (DA	  1520)	   3.164	   34,20%	   4.246	  
Vestfirðir	   Fiskveiðar	  (B)	   2.982	   34,20%	   4.002	  

	  
Fiskvinnsla	  (DA	  1520)	   2.864	   86,00%	   5.327	  

  

Tafla 19 – Meðalatvinnutekjur uppfærðar til ársins 2009, eigin útreikningar byggðir á heimildum frá Hagstofu 
(Hagstofa Íslands, 2006) 

 
Þessar tölur voru svo notaðar til þess að reikna út hlutfall starfa í sjávarútvegi með því að 

deila meðalatvinnutekjunum upp í launagreiðslurnar sem finna má í fyrri töflum um 

sjávarútveginn (töflur 17 og 18) niðurstöðurnar eru í töflu 20. 

 
Fjöldi starfa 2005 2009 %breyting 
Fiskveiðar á Íslandi 6350 5118 -19% 
Fiskveiðar á Vestfjörðum 433 279 -36% 
Fiskvinnsla á Íslandi 5150 4586 -11% 
Fiskvinnsla á Vestfjörðum 1010 924 -9% 

    Sjávarútvegur samtals á Íslandi 11500 9704 -16% 
Sjávarútvegur samtals á Vestfjörðum 1444 1203 -17% 

 

Tafla 20 - Fjöldi starfa og þróun 2005-2009. 
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Af þessum tölum og meðaltalsnálgun má sjá að störfum í veiðum og vinnslu fækkar á 

tímabilinu, bæði á Vestfjörðum og á landinu öllu, hugsanlega vegna minni afla og bættrar 

tækni.   

Fjöldi starfa verður svo settur í samhengi við verðmætasköpun á hvert starf í sjávarútvegi til 

þess að meta hlutfall starfa og verðmæta.  Þetta er mælikvarði á hversu mikil verðmæti hvert 

starf skapar og hvernig þróunin hefur verið á tímabilinu miðað við þennan mælikvarða.  Í 

töflu 21 er þetta sett fram með því að taka fjölda starfa sem kom fram í töflu 19 og deila 

honum upp í verðmætasköpunina (úr töflum 17 og 18)  til að fá fram þessi hlutföll. 

 
Verðmætasköpun pr. starf í millj. Kr. 2005 2009 Breyting 
Fiskveiðar á Íslandi 11,74 23,11 97% 
Fiskveiðar á Vestfjörðum 13,14 22,22 69% 
Fiskvinnsla á Íslandi 15,52 34,09 120% 
Fiskvinnsla á Vestfjörðum 12,30 19,15 56% 

    Sjávarútvegur samtals á Íslandi 13,44 28,30 111% 
Sjávarútvegur samtals á Vestfjörðum 12,55 19,87 58% 

 
Tafla 21 - Verðmætasköpun á hvert starf 2005-2009. 

 
Hafa ber í huga að verðmætasköpunin í töflu 21 er á verðlagi hvers árs þ.e.a.s. það er ekki 

búið að taka tillit til verðbreytinga yfir þetta tímabil.  En þegar tekið er tillit til verðbreytinga á 

afurðaverði sem eiga að hafa verið hækkun um  86% til ársins 2009 nær svæðið ekki að halda 

í við þær verðbreytingar.  Hins vegar eru fiskveiðar á Vestfjörðum með meiri 

verðmætasköpun á hvert starf en á landinu öllu.  Skýringuna á því er hugsanlega að finna í því 

að sá afli sem kemur að landi á Vestfjörðum er í verðmætustu tegundunum í sjávarútvegi á 

meðan sá afli sem kemur að landi á Íslandi öllu er fjölbreyttari og ekki eins einsleitur. Þetta er 

einnig í samræmi við fyrri kafla þar sem komið hefur fram að aflaverðmæti á Vestfjörðum er 

meira á hvert tonn en aflaverðmæti á landinu öllu.  Í heild sinni stendur sjávarútvegur á 

Vestfjörðum þó verr heldur en sjávarútvegur á landinu öllu og munar þar mestu um þá auknu 

verðmætasköpun sem verður í fiskvinnslu annars staðar á landinu.   
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8.5 Eignir	  og	  verðmætasköpun	  
 
Eitt af því sem áhugavert er að skoða er hvernig eignirnar skapa verðmæti. 

Í töflu 21 er hægt að sjá tekjurnar í hlutfalli við eignirnar á hverju ári.   
 

Verðmætasköpun m.v. Eignir 2005 2006 2007 2008 2009 
Sávarútvegur á Íslandi 43,66% 44,42% 41,35% 45,79% 46,54% 
Sjávarútvegur á Vestfjörðum 55,46% 54,59% 41,92% 60,18% 58,29% 
 
      

Tafla 22 – Verðmætasköpun og eignir. 

Þó að hlutföllin sem koma fram í þessar töflu gætu hæglega gefið til kynna að sjávarútvegur á 

Vestfjörðum næði að skapa meira verðmæti með eignum11 sínum en sjávarútvegur á  Íslandi 

öllu, þarf að taka tillit til þeirra staðreynda að sumar eignir t.d. fasteignir eru verðminni á 

Vestfjörðum en annars staðar á Íslandi (Sigurður Jóhannesson, 2010). Þó að atvinnuhúsnæði 

sé verðminna þá má gera ráð fyrir að eignir eins og áhöld, tæki, vinnslubúnaður, skipsbúnaður 

og kvóti sé jafnverðmætur og annars staðar á landinu.  Minna verðmæti eigna leiðir til hærra 

hlutfalls í verðmætasköpun á móti eignum og þetta gæti skýrt að hluta til þann mun sem er í 

verðmætasköpun miðað við eignir í sjávarútvegi á Vestfjörðum í samanburði við sjávarútveg 

á landinu öllu.  

 

 	  

                                                
11 Kvótaeign, fastafjármunir og rekstrarfjármunir. 
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8.6 Skuldir,	  vextir	  og	  afborganir	  og	  EBITDA	  
Í töflu 24 er skoðuð 10 ára endurgreiðsla á núverandi nettóskuldum en þetta gæti verið 

ímynduð fjárhagsleg endurskipulagning með jöfnum afborgunum með 6% vöxtum, til þess að 

reyna að svara því hvort sjávarútvegurinn standi undir nettóskuldastöðunni eins og hún var 

árið 2009.  Nettóskuldastaðan er sett fram í töflu 23. 

Skuldir Sjávarútvegsins á Íslandi 2009 

Brúttóskuldir 563.520 

(-) Veltufjármunir 113.180 

Nettóskuldir 450.340 

  Skuldir sjávarútvegsins á 
Vestfjörðum 2009 

Brúttóskuldir 47.515 

(-) Veltufjármunir 9.186 

Nettóskuldir 38.329 

  Skuldir fiskveiða á Vestfjörðum 2009 
Brúttóskuldir 25.758 
(-) Veltufjármunir 3.458 
Nettóskuldir 22.300 

  Skuldir fiskvinnslu á Vestfjörðum 2009 
Brúttóskuldir 21.757 
(-) Veltufjármunir 5.734 
Nettóskuldir 16.023 

Tafla 23 - Nettóskuldir í sjávarútvegi árið 2009 í milljónum króna. 

Í töflu 24 eru fyrst settar forsendurnar fyrir útreikningunum og síðan koma útreikningar fyrir 

sjávarútveg á Íslandi, svo fyrir sjávarútveg á Vestfjörðum.  Í töflunni  er einnig farið yfir 

hvernig skulda – og afborganastaðan er í fiskveiðum og fiskvinnslu á Vestfjörðum.  Að lokum 

er í töflunni sett fram hvernig vegið meðaltal á EBITDA er fyrir árin 2005-2009 þar sem hún 

er vegin á grundvelli tekna viðkomandi ára og skipt niður á sjávarútveg og svo nánar í 

fiskveiðar og fiskvinnslu.  Í þessum útreikningum er er reynt að varpa ljósi á hverjar 

afborganir og vextir eru á þessum tíma sem áætlaður er til samanburðar við meðaltals 

EBITDA.  Í þessu skipta forsendurnar máli og hafa ber í huga að ef þeim væri breytt (t.d. með 

lægri vöxtum og lengri lánstíma) væri hægt að komast að annarri niðurstöðu.  Rökin fyrir því 

að nota styttri tíma umfram lengri eru þau hve mikil óvissa er í greininni.  
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Forsendur	   	  	  
	   	   	   	  Vextir	   6%	  
	   	   	   	  Eftirstöðvar	  

lánstíma	   10	  
	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  Sjávarútvegur	  
Ísland	   2009	   2010	   ...	   2018	   2019	  
Eftirstöðvar	   450.340	   405.306	   	  	   45.034	   0	  
Vextir	   	  	   27.020	   	  	   5.404	   2.702	  
Afborgun	   	  	   45.034	   	  	   45.034	   45.034	  
Afborgun+vextir	   	  	   72.054	   	  	   50.438	   47.736	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  Sjávarútvegur	  
Vestfirðir	   2009	   2010	   ...	   2018	   2019	  
Eftirstöðvar	   38.329	   34.496	  

	  
3.833	   0	  

Vextir	  
	  

2.300	  
	  

460	   230	  
Afborgun	  

	  
3.833	  

	  
3.833	   3.833	  

	   	  
6.133	  

	  
4.293	   4.063	  

	   	   	   	   	   	  Fiskveiðar	  
Vestfirðir	   2009	   2010	   ...	   2018	   2019	  
Eftirstöðvar	   22.300	   20.070	  

	  
2.230	   0	  

Vextir	  
	  

1.338	  
	  

268	   134	  
Afborgun	  

	  
2.230	  

	  
2.230	   2.230	  

Afborgun+vextir	  
	  

3.568	  
	  

2.498	   2.364	  

	   	   	   	   	   	  Fiskvinnsla	  
Vestfirðir	   2009	   2010	   ...	   2018	   2019	  
Eftirstöðvar	   16.023	   14.421	  

	  
1.602	   0	  

Vextir	  
	  

961	  
	  

192	   96	  
Afborgun	  

	  
1.602	  

	  
1.602	   1.602	  

Afborgun+vextir	  
	  

2.564	  
	  

1.795	   1.698	  
 

EBITDA 2009 Sjávarútvegur Veiðar Vinnsla 
Ísland 63.561 31.059 32.502 
Vestfirðir 4.094 1.747 2.347 

 

Tafla 24 – Áætlaðar afborganir, vextir og meðaltals EBITDA 2005-2009  

Miðað við ofangreinda útreikninga ætti sjávarútvegur á Vestfjörðum að þurfa að greiða frá 4,1 

milljörðum og upp í 6,1 milljarða króna í árlegar afborganir og vexti á þessu 10 ára tímabili. 

EBITDA 2009 er 4,1 milljarður. Því vantar þó nokkuð upp á að atvinnugreinin nái að standa 

við skuldbindingar sínar til skemmri og lengri tíma, en  hún nær þó að gera það á síðasta árinu 

í útreikningunum.  Með sömu nálgun fyrir fiskveiðar á Vestfjörðum má reikna út að sá hluti 

sjávarútvegs þyrfti að greiða milli 2,4 til 3,6 milljarða króna á ári í afborganir og vexti á 
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áætluðu tímabili. En EBITDA 2009 er aðeins um 1,7 milljarða króna á ári, sem dugar ekki til 

að standa undir skuldbindingum. Vinnsluhluti sjávarútvegs er með 1,7 til 2,6 milljarða króna í 

afborganir og vexti  á ári og EBITDA 2009 er 2,3 milljarða króna á ársgrundvelli, sem dugar 

ekki til að standa undir lánum í náinni framtíð en ætti að ná því á árinu 2014 miðað við gefnar 

forsendur. 

Í samanburði við sjávarútveginn á landinu öllu er áætlað að afborganir og vextir séu frá 48 til 

72 milljarða króna á ári og EBITDA 2009 var 64 milljarða króna.  Þetta gefur til kynna að 

sjávarútvegurinn standi ekki undir skuldbindingum í náinni framtíð, allavega ekki miðað við 

ofangreinda útreikninga.  Hins vegar byrjar greinin að geta staðið undir skuldbindingum 

sínum árið 2014.  

Í greiningarskýrslum Íslandsbanka hefur komið fram að hlutfall nettóskulda á móti EBITDA 

var sjö á árinu 2009, sem þýðir að sjávarútvegurinn væri sjö ár að greiða niður höfuðstólinn af 

nettóskuldum sínum (án tillits til vaxta eða annara liða) miðað við EBITDA ársins 2009 

(Sjávarútvegsteymi Íslandsbanka, 2011).  Almennt er talið að ef hlutfallið sé hærra en 3-4  séu 

hættumerki á lofti, en í því samhengi þarf líka að skoða hvernig hlutfallið er í viðkomandi 

atvinnugrein,  því í sumum tilfellum gæti hátt hlutfall verið eðlilegt. Þetta hlutfall hefur ekki 

verið undir gildinu þremur á árunum 1997-2009 en var lægst árið 2006 þar sem það var 3,6 

(Sjávarútvegsteymi Íslandsbanka, 2011).    

Ef notast er við þá almennu reglu að hlutfall nettóskulda og EBITDA eigi að vera í kringum 

3-4 þá myndi það þýða að nettóskuldirnar mættu ekki vera hærri en 3-4 sinnum EBIDTA 

ársins 2009, útreikningar slíkrar nettóskuldastöðu eru í töflu 25. 

	  	   3	  sinnum	  EBITDA	   4	  sinnum	  EBITDA	  
Sjávarútvegur	  á	  Íslandi	   190.683	   254.244	  

	   	   	  Sjávarútvegur	  á	  Vestfjörðum	   12.282	   16.376	  

	   	   	  Fiskveiðar	  á	  Vestfjörðum	   5.241	   6.988	  

	   	   	  Fiskvinnsla	  á	  Vestfjörðum	   7.041	   9.388	  
Tafla 25 - Skuldir sem eru þreföld eða fjórföld EBITDA til þess að uppfylla nettókuldastöðu, upphæðir í milljónum 
króna. 
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Niðurstöður höfuðstólslækkana nettóskulda miðað við niðurstöður töflu 25 er að finna í töflu 

26. 

	  	   Nauðsynleg	  lækkun	  
lána	  miðað	  við	  þrefalda	  
EBITDA	  

Nauðsynleg	  lækkun	  lána	  
miðað	  við	  fjórfalda	  
EBITDA	  

	  	  
	  	  
Sjávarútvegur	  á	  Íslandi	   259.657	   196.096	  

	   	   	  Sjávarútvegur	  á	  Vestfjörðum	   26.047	   21.953	  

	   	   	  Fiskveiðar	  á	  Vestfjörðum	   17.059	   15.312	  

	   	   	  Fiskvinnsla	  á	  Vestfjörðum	   8.982	   6.635	  
Tafla 26 - Nauðsynleg lækkun lána miðað við ásættanleg nettóskuldahlutföll, í milljónum króna. 

Úr niðurstöðum töflu 26 má sjá að lán þurfa að lækka umtalsvert í sjávarútvegi til þess að 

standast þessi nettóskuldahlutföll.  Fyrir sjávarútveg á Íslandi öllu þyrfti 43-58% lækkun 

skulda, fyrir sjávarútveg á Vestfjörðum þyrfti 57-68% lækkun.  Þegar Vestfirðirnir eru 

skoðaðir nánar má sjá að það þarf að lækka skuldir um 69-77% í fiskveiðum og um 41-56% í 

fiskvinnslu. 

Einnig má velta vöngum yfir því hversu há EBITDA þyrfti að vera til þess að ná að standast 

skuldbindingarnar og uppfylla þessi skilyrði um nettóskuldahlutföll, þeir útreikningar eru í 

töflu 27. 

	  	   EBITDA	  til	  þess	  að	  
standast	  3	  í	  
nettóskuldahlutfalli	  

EBITDA	  til	  þess	  að	  
standast	  4	  í	  
nettóskuldahlutfalli	  

	  	  
	  	  
Sjávarútvegur	  á	  Íslandi	   150.113	   112.585	  

	   	   	  Sjávarútvegur	  á	  Vestfjörðum	   12.776	   9.582	  

	   	   	  Fiskveiðar	  á	  Vestfjörðum	   7.433	   5.575	  

	   	   	  Fiskvinnsla	  á	  Vestfjörðum	   5.341	   4.006	  
	   	   	  EBITDA	  ársins	  2009	  	  þyrfti	  að	  hækka	  
um	  

Fyrir	  3	  í	  
nettóskuldahlutfall	   Fyrir	  4	  í	  nettóskuldahlutfalli	  

Sjávarútvegur	  á	  Íslandi	   86.552	   49.024	  

	   	   	  Sjávarútvegur	  á	  Vestfjörðum	   8.682	   5.488	  

	   	   	  Fiskveiðar	  á	  Vestfjörðum	   5.686	   3.828	  

	   	   	  Fiskvinnsla	  á	  Vestfjörðum	   2.994	   1.659	  
Tafla 27 - Hvað EBITDA þyrfti að vera til þess að standast ásættanleg nettóskuldahlutföll, upphæðir í milljónum 
króna. 
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Samkvæmt niðurstöðu í töflu 27 má sjá að EBITDA ársins 2009  þarf að vaxa umtalsvert til 

þess að standa við skuldbindingarnar sem greinin hefur.  Á Íslandi öllu þyrftu 

sjávarútvegsfyrirtækin að vera með EBITDA vöxt upp á 180-236% en á Vestfjörðum 134-

312%.  Þegar Vestfirðir eru  skoðaðir nánar má sjá að það þarf EBITDA vöxt upp á um 219-

425%  í fiskveiðum og um 171-228% í fiskvinnslu.  Það þarf mikið til ef á að ná þessum vexti 

í gegnum raunverðshækkun afurða  þ.e.a.s. hækkun tekna í íslenskum  krónum en ekki vegna 

gengisveikingar á krónunni, eða með mikilli lækkun í rekstrarkostnaði.  Í þessu samhengi má 

ekki gleyma því að aukning á leyfilegum veiðum gæti haft áhrif , vegna þess að meiri afla 

yrði landað og unnið, sem myndi þá auka tekjur án fjárfestinga.  En eins og sjá má á 

ofangreindum útreikningum á þeim EBITDA vexti sem þörf er á þá þyrfti sambærilega 

aukningu í leyfilegum veiðum og EBITDA vextinum , að því gefnu að afurðaverð í krónum 

héldist óbreytt. 

Hugsanlegt er að sú aðferð að nota EBITDA 2009 sé of mikil einföldun og það verði að gera 

ráð fyrir að viðskiptaaðstæður og viðskiptaumhverfi breytist sem hafi áhrif á afurðaverð, 

sérstaklega út frá gengi krónunnar.  Þar sem óvissa ríkir á Íslandi auk óvissu á helstu 

mörkuðum afurða í Evrópu var ákveðið að nota þessa einföldu nálgun í stað þess að áætla 

vöxt/samdrátt á EBITDA sem gæti stafað af hærra/lægra afurðaverði og/eða hærri/lægri 

rekstrarkostnaði.  

Í þessu samhengi má einnig benda á að veiðigjald sem tekið er af fiskveiðum reiknast í 

hlutfalli við EBITDA og hækkun á veiðigjaldinu mun leiða til minni afkomu í greininni.   

Enn meiri óvissa er í rauninni fyrir hendi því að útreikningarnir gera ráð fyrir að það séu til 

tryggingar og veð fyrir lánunum og þar með er gert ráð fyrir að kvótaeignin sé enn inni í 

fyrirtækjunum, sem hluti af eignum fyrirtækjanna og þar með notuð sem trygging fyrir 

lánunum.  Um eignir útgerðarfyrirtækja og fyrirtækja sem eiga kvóta ríkir hins vegar mikil 

óvissa og í drögum um nýtt fumvarp til laga um stjórn fiskveiða er skýrt tekið fram að 

aflaheimildirnar verði tímabundinn nýtingarréttur sem skapi hvorki beinan né óbeinan 

eignarétt (Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytið, 2011),  þetta gæti skapað vandamál fyrir 

þá sem nú þegar hafa fengið lán með tryggingu í aflaheimildum.   

Vegna ofangreindra aðstæðna þá er ítrekað að þessi kafli er einföldun á ytri aðstæðum og er 

settur upp til þess að fá vísbendingar um rekstrarhæfi greinarinnar í samhengi við stöðuna 

2009. 
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9 Niðurstaða	  og	  umræður	  
Í upphafi var lagt af stað með að svara því hvort sjávarútvegur á Vestfjörðum sé 

samkeppnishæfur.  Það var gert með því að skoða hvernig sjávarútvegur stendur sem 

atvinnugrein í atvinnulífi svæðisins og hvernig sjávarútvegur á Vestfjörðum stendur í 

samanburði við sjávarútveg á landinu öllu.  Svarið við spurningunni er að sjávarútvegur er 

ekki hagkvæmur og hann skilar tapi á Vestfjörðum á árinu 2009.  Greinin stendur verr miðað 

við sjávarútvegsfyrirtækin á landinu öllu og kemur ekki vel út úr þeim samanburði. 

Sjávarútvegur á Vestfjörðum er því í lakari samkeppnisstöðu en sjávarútvegurinn á Íslandi 

öllu og er margt sem þarf að skoða og bregðast við í kjölfar þessara niðurstaðna.  Eftirfarandi 

eru vangaveltur um stöðuna byggðar á rannsóknarniðurstöðunum. 

9.1 	  Sjávarútvegur	  og	  atvinnulífið	  á	  Vestfjörðum	  
Sjávarútvegur er lykilatvinnugrein svæðisins og er sú stoð sem atvinnulífið og hagkerfi 

svæðisins byggir á.  Þróun atvinnulífsins í heild sinni frá árinu 2005 bendir hins vegar til 

viðvarandi samdráttar,  því til viðbótar er viðvarandi fólksflótti frá svæðinu.  

Rekstrarniðurstaða atvinnugreina Vestfjarða er neikvæð og í einkageiranum er engin 

atvinnugrein sem skilar jákvæðri afkomu.  Þær atvinnugreinar sem skila jákvæðri afkomu eru 

sveitarfélög og opinberar stofnanir og veitustarsemi.  Þessar atvinnugreinar byggja á 

skatttekjum og gjaldtöku fyrir þjónustu sem veitt er heimilum og fyrirtækjum á svæðinu og 

þrífast í sjálfu sér ekki ef fyrirtæki eru ekki hagkvæm eða launþegar/heimili svæðisins eru 

ekki fjárhagslega sterk.  Hringrás orsaka og afleiðingar í fyrirtækjum og heimilum verður að 

vera sterk, fyrirtæki verða að geta greitt laun til heimila og heimilin að útvega mannafla til 

þess að vinna í fyrirtækjunum og þurfa einnig að viðhalda verslun og þjónustu á svæðinu með 

neyslu sinni.  

Það að öll einkafyrirtæki á Vestfjörðum skili neikvæðri afkomu getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir sjávarútveginn og hagkvæmni hans.  Ef til einföldunar er notast við þær 

forsendur að auðvelt sé að auka tekjur eða minnka kostnað (án tillits til skilyrða) til þess að 

fyrirtæki hámarki hag sinn þá þurfa fyrirtæki á Vestfjörðum að ráðast í slíkar aðgerðir.  

Áhrifin fyrir sjávarútveginn eru augljós, þau fyrirtæki sem þjónusta sjárútvegsfyrirtækin 

munu þurfa að fara í aðgerðir sem munu leiða til hækkunar á verðum þeirra (sem birgjar fyrir 

sjávarútveginn) eða lækkunar útgjalda hjá þeim til að ná meiru út úr rekstrinum.  Ef birgjarnir 

hækka verðin hefur það bein áhrif á framleiðslukostnað sjávarútvegsins og ef þau á móti þurfa 

að lækka rekstrarkostnaðinn þá þurfa þau að leita leiða til þessa að lækka laun eða segja upp 
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fólki, með hugsanlegu framleiðnitapi.  Þetta mun leiða til þess að kaupmáttur og kaupgeta 

heimila minnkar sem hefur svo áhrif á verslun og þjónustugeira svæðisins sem myndi dragast 

enn frekar saman.  Ef verslunar- og þjónustustigið dregst saman þá hefur það bein áhrif á val 

fólks til búsetu á svæðinu og þar með setur það framboð mannafla í hættu fyrir sjávarútveginn 

og aðrar atvinnugreinar.  Framboðshlið aðfanga (mannafl, þjónusta og aðföng) fyrir 

sjávarútveginn mun hafa bein og óbein neikvæð áhrif á hagkvæmni sjávarútvegsins.   

Sjávarútvegurinn er í þeirri stöðu að hann getur ekki aukið framleiðslu byggða á innlendum 

aðföngum án mikilla fjárfestinga og í mikilli samkeppni við aðra þar sem fiskurinn er 

takmörkuð auðlind sem stýrt er með kvótakerfi, þetta er í raun merki um stöðnun og hnignun. 

Sá möguleiki er fyrir hendi að fyrirtæki fjárfesti í rannsóknum og þróun til þess að auka 

eldisframleiðslu á fiski sem gæti þá verið „ný auðlind“  með hráefni til vinnslu svo að greinin 

geti vaxið.  Að lokum er sá möguleiki fyrir hendi að kaupa hráefni á mörkuðum, bæði 

erlendum og innlendum og flytja til svæðisins til vinnslu en miðað við það magn sem er flutt 

óunnið burt af svæðinu myndi það vera þversögn, að flytja frá sér hágæða hráefni og flytja inn 

erlent hráefni sem líklegast er af lakari gæðum en íslenski fiskurinn.   

Kjarni málsins er sá að fyrirtæki þurfa að hafa fjárfestingargetu til þess að auka framleiðslu 

sína, en sú fjárfestingargeta er ekki fyrir hendi.  Því til viðbótar er flutt mikið magn af óunnum 

fiski til vinnslu annars staðar á landinu sem gefur til kynna að sjálf fyrirtækin á svæðinu sjá 

ekki hagkvæmni í vinna þann fisk sem fer á uppboðsmarkaði á svæðinu. 

9.2 Sjávarútvegurinn	  á	  Vestfjörðum	  	  og	  samanburður	  við	  Ísland	  
Þegar verið er að bera saman sjávarútveginn á Vestfjörðum við sjávarútveg á landinu öllu þá 

kemur í ljós að hagkvæmnin er minni í sjávarútvegi á Vestfjörðum en í sjávarútvegi á Íslandi 

öllu. Í rauninni er sjávarútvegurinn að skila tapi á Vestfjörðum á meðan hann skilar hagnaði 

annars staðar á landinu.  Það má því segja að vestfirskur sjávarútvegur sé ekki 

samkeppnishæfur á íslenskan mælikvarða.  Hins vegar má sjá á þróuninni að hann hefur fram 

til efnahagshrunsins 2008 verið hagkvæmur (að undanskildu árinu 2007 þar sem tapið er mjög 

lítið eða um 18 mkr. fyrir heildina á Vestfjörðum).  Hrunið hefur því haft mikil áhrif á 

reksturinn og hagkvæmnina, og þrátt fyrir að útflutningsverðmæti hafi hækkað þá hafa aðföng 

gert það líka, sem leiðir til hærri framleiðslukostnaðar.  Það er mikilvægt að hafa í huga í 

þessum samanburði að fiskvinnsla á Vestfjörðum takmarkast að að mestu leyti við vinnslu á 

botnfiski en fyrirtæki á öðrum landshlutum eru meira í vinnslu á uppsjávarfiski, sem almennt 

er talið að skili meiri framlegð en botnfisktegundir.  
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9.3 Sjávarútvegurinn	  og	  skuldirnar	  
Hækkun skulda í kjölfar gengishruns krónunnar við efnahagshrunið og þeirra staðreynda að 

fjármagnskostnaður vegur þungt í rekstri fyrirtækja á Vestfjörðum, þyngra en hjá íslenskum 

sjávarútvegsfyrirtækjum almennt, er eðlilegt að skoða skuldastöðu í samanburði við EBITDA. 

Þetta var gert til þess að átta sig á því hvort greinin ráði við þá stöðu sem hún er komin í, 

þ.e.a.s. er hagkvæmni greinarinnar á Vestfjörðum nægilega mikil til þess að hægt sé að greiða 

vexti og afborganir af lánunum miðað við stöðuna 2009.  Ljóst er að sjávarútvegurinn mun 

eiga erfitt með að standast skuldbindingar sínar.  Sjávarútvegurinn stendur frammi fyrir 

hugsanlegu greiðsluþroti miðað við rekstrarforsendurnar og þær lánaforsendur sem voru 

notaðar í þessari ritgerð og skuldastaðan er því mikið áhyggjuefni.  Hagkvæmnin í 

sjávarútvegi á Vestfjörðum er ekki nægileg til þess að fyrirtækin séu sjálfbær í að greiða af 

sínum fjárfestingum til skemmri og lengri tíma.  Í þessu samhengi gæti skipt sköpum ef 

ákveðið væri að auka það magn sem leyfilegt er að veiða.  Aukin afli myndi skila auknum 

tekjum þannig bætt stöðuna, en mikið þyrfti til þess.  Aukin afli mun því ekki einn og sér 

leysa rekstarvandamál vestfisks sjávarútvegs.  

9.4 Viðskiptaumhverfið	  og	  samkeppnishæfni	  
Fram hefur komið að í auknum mæli skiptir ytra viðskiptaumhverfið máli fyrir atvinnugreinar. 

Í sjávarútveginum er ytra umhverfið stór áhrifaþáttur á reksturinn og hagkvæmni.  Greinin er 

útflutningsgrein og er háð  því að hagstjórn- og  ríkisfjármálastefna tryggi stöðugleika. Auk 

þess er framboðshlið sjávarútvegsins háð stjórnmálalegum ákvörðunum um stjórn 

sjávarútvegsmála og ákvörðun um leyfilegan hámarksafla, sem byggir á vísindalegri ráðgjöf. 

Allir þessir þættir hafa bein áhrif á hagkvæmni greinarinnar.  Í núverandi umræðu er verið að 

leggja til breytingar á kvótakerfinu sem valda mikilli óvissu og gerir það nánast ómögulegt 

fyrir fyrirtæki að fjárfesta í aukinni hagkvæmni, sem þau svo sannarlega þurfa á að halda.  

Tækifærin eru þó til staðar þar sem samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs er betri en þekkist 

hjá öðrum þjóðum.  Það sem skapar þessa stöðu sjávarútvegsins er fiskveiðistjórnunarkerfið 

og aukin samþætting útgerðar og vinnslu sem hefur leitt til stöðugs framboðs á 

hágæðaafurðum á góðum verðum. 

9.5 Samkeppnishæfni	  svæðisins	  og	  sjávarútvegur	  
Burt séð frá stöðu atvinnulífs á svæðinu sem gefur til kynna að einkageirinn sé óhagkvæmur 

er ljóst að útgjöld eru hærri hjá vestfirskum sjávarútvegi en í sjávarútvegi á landinu öllu. 

Hugsanleg skýring á því er fólgin í því að þjónustufyrirtækin á svæðinu þurfa að fá hærra verð 
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fyrir sína þjónustu til þess að ná hagkvæmni í rekstri.  Flutningskostnaður hefur líka komið 

fram sem ástæða sem dregur úr hagkvæmni vestfisks sjávarútvegs þar sem fjarlægð frá 

þjónustuaðilum í útflutningi er kostnaður sem vestfirsk fyrirtæki bera þyngra en aðrir, sem er 

efni í sérstaka rannsókn.  Rétt er að banda á að vestfisk sjávarútvegfyrirtæki liggja illa að 

veiðum og vinnslu uppsjávartegunda, sem skila oft betri framlegð en botnfisktegundir. 

Mikil sóknafæri liggja þó í fyrir vestfisk sjávarútvegsfyrirtæki að nýta betur þann afla sem 

berst þar að landi.  Einnig með auknu samstarfi veiða og vinnslu til að hámarka afkomu í 

virðiskeðju sjávarútvegs fjórðungsins.  Með því gæti skapast aukin stærðarhagkvæmni sem 

myndi leiða til aukinnar hagkvæmni og verðmætasköpunar í greininni. 

Að lokum má benda á að staðsetning Vestfjarða nærri gjöfulum fiskimiðum sem Vestfirðingar 

kunna að hagnýta sér mun vinna með samkeppnishæfni þeirra. 

9.6 Framtíð	  sjávarútvegsins	  
Það hefur komið fram í skýrslum og ritgerðum um sjávarútveginn að hann hefur náð að 

tæknivæðast, bæta gæði og markaðssetja íslenskan fisk sem gæðaafurð.  Greinin hefur náð 

stærðarhagkvæmni og hefur almennt náð verðmætaaukningu. Á árunum 2008-2009 voru 

sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi að ná góðum rekstrarárangri.  Greinin er útflutningsgrein og 

eru lykilmarkaðir í Evrópu en á þeim afurðamörkuðum hefur verið áberandi hversu slæmt 

efnahagsástandið er.  Það verður því að teljast ólíklegt að þessir markaðir muni geta viðhaldið 

neyslumynstri sínu óbreyttu og búast má við að eftirspurn verði minni, sem leiði til 

verðlækkana á afurðum.  Vaxandi eftirspurn eftir fiski í heiminum gefur tækifæri fyrir nýja 

hátt borgandi markaði og bæta rekstur íslensk sjávarútvegs til framtíðar.  Áframhaldandi 

öflugt markaðsstarf verður því lykillinn að því að greinin nái að dafna á næstu árum. Fyrir 

vestfirsk sjávarútvegsfyrirtæki með minni stærðarhagkvæmni og smærri einingar mun það 

vera lykilatriði samhliða öflugri markaðssetningu að auka sérhæfingu sína með sem virkustu 

samstarfi innan virðiskeðjunnar og aukinni samþættingu veiða og vinnslu.   

Erfitt er að spá fyrir um framtíðina varðandi viðskiptaumhverfið.  Gjaldeyrishöft eru við lýði 

og ekki hefur verið gefið út hvenær þeim verður aflétt.  Verið er að semja um inngöngu í 

Evrópusambandið sem gæti haft áhrif á viðskiptaumhverfið (bæði hagstjórnun- og 

peningamálastjórnun) og fiskveiðistjórnunarkerfið.  Verið er að leggja fram drög að 

lagafrumvarpi um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu  sem hugsanlega getur breytt 

rekstarafkomu sjávarútvegsfyrirtækjanna.  Allir þessir óvissuþættir beinlínis hamla því að 

sjávarútvegsfyrirtækin fjárfesta í að vaxa og hámarka hag sinn.  Miðað við þessa stöðu þarf 
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stórtækar aðgerðir í að fella niður lán og skuldbindingar, með tilheyrandi kostnaði fyrir 

samfélagið og hagkerfið. 

9.7 Samandregnar	  niðurstöður	  og	  vangaveltur	  
Sjávarútvegur á Vestfjörðum hefur þróast í átt að minnkandi samkeppnishæfni á því tímabili 

sem skoðað er.  Greinin skilar tapi og hvorki fiskveiðar né fiskvinnsla skila hagnaði.  Ytra 

umhverfi fyrirtækjanna og viðskiptaumhverfið hefur haft neikvæð áhrif á hagkvæmni 

greinarinnar.  Umfang greinarinnar er það mikið að hún er grundvöllur samfélags á 

Vestfjörðum.  Ljóst er að sveiflurnar í ytra umhverfi greinarinnar hafa verið það miklar að 

greinin er komin fram yfir þolmörk sín.  Í þessu samhengi má ekki gleyma að skoða í náinni 

framtíð vandlega þá kjarnahæfni sem er í greininni.  Það þarf að  leita svara við áleitnum 

spurningum um rekstrarhæfi fyrirtækjanna.  Til einföldunar má byrja á því að horfa á 

sjávarútvegsfyrirtækin út frá einföldum árangursþáttum sem voru skilgreindir í upphafi 

ritgerðarinnar, en þeir þættir eru; hæft starfsfólk, viðskiptasambönd og fjármögnun.  Þessa 

rýni á innra umhverfi fyrirtækjanna þarf að leiða af sér niðurstöður og lausnir sem koma til 

með að efla samkeppnihæfni greinarinnar, en slíkt myndi hafa jákvæð áhrif á byggðavanda 

Vestfjarða.      

Því verður ekki breytt að sjávarútvegur er langmikilvægasta atvinnugrein Vestfjarða og að 

teknu tilliti til möguleika á verðmætasköpun er engin önnur atvinnugrein sem kemst nálægt 

henni.  Að óbreyttu er takmarkað sem greinin sjálf getur gert til að auka hagkvæmni sína og 

þar með samkeppnishæfni, allavega á meðan ytra viðskiptaumhverfið skapar óvissu og 

hugsanlega eyðileggur styrkleika greinarinnar.  Það er einnig ljóst að greinin hefur ekki 

fjárhagslega burði til að fjárfesta í aukinni hagkvæmni, á tímum sem hún sárlega þyrfti að 

gera það.  Að lokum verður það samfélagið og byggð á Vestfjörðum sem mun líða fyrir þetta 

ástand og það er varla á bætandi.   
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Viðauki I – Vinnuferlið við að ná í upplýsingar um ársreikninga fyrirtækja á 

Vestfjörðum 

Fyrir þessa ritgerð reyndist nauðsynlegt að ná í ákveðnar grunnupplýsingar sem voru ekki til 

opinberlega og var lögð áhersla á að ná í þær til þess að fá fram sem bestar faglegar 

niðurstöður fyrir verkefnið.  Rekstrar- og efnahagstölur fyrir atvinnulífið og atvinnugreinar 

svæðisins eru þær frumupplýsingar sem þarf til þess að greina betur stöðu svæðisins.  Þetta 

voru þau frumgögn sem þurfti að vinna þar sem Hagstofan og Ríkisskattstjóri birta ekki sína 

útreikninga og upplýsingar fyrir afmarkað svæði eins og Vestfirði.  Í þessari skýrslu verður 

farið yfir helstu atriði samandreginna ársreikninga svæðisins og settar verða fram eftirfarandi 

upplýsingar: 

• Tekjur fyrirtækja og stofnana 

• Launagreiðslur fyrirtækja og stofnana 

• Hráefnis- og aðfangakaup fyrirtækja og stofnana 

• Afkoma fyrirtækja og stofnana fyrir fjármagnsliði og skatta 

• Rekstrarniðurstaða 

• Efnahagsyfirlit 

 

Vinnuferlið við gagnasöfnun 

1.  Greining á Ísatnúmerum og flokkun Hagstofunnar í atvinnugreinaflokka.  Til þess að 

fá greinargóðar upplýsingar um atvinnugreinaflokka fyrir svæðið þurftu að vera fleiri 

ein 7 fyrirtæki í viðkomandi flokki.  Því þurfti að setja saman nægilega fjölmenna 

atvinnugreinaflokka innan atvinnulífs Vestfjarða. Í upphafi voru bálkar teknir fyrir en 

svo voru dregnir saman almennir yfirflokkar atvinnugreina sem stuðst er við í þessari 

skýrslu. 

2. Í samráði við endurskoðanda var farið yfir skattframtalsform fyrirtækja og ákveðið að 

fá samandregnar upphæðir úr rekstrar- og efnahagstengdum reitum skattframtala 

fyrirtækja og lögaðila og framkvæma útreikninga út frá þeim.  Með því móti var hægt 

að fá yfirlit atvinnugreina á verðlagi hvers árs. Beiðni var send til Ríkisskattstjóra þess 

efnis.  
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3. Það var sett sem markmið í upphafi að fá heildarmynd af tekjum og gjöldum með 

sérstöku tilliti til þess að meta ástand svæðisins. 

4. Til þess að meta ástanda sveitarfélaga og opinberra stofnana var farið yfir rekstrar- og 

efnahagstölur sveitarfélaga sem birtar eru á vef Sambandi íslenskra sveitarfélaga  og 

vegna opinberra talna voru eingöngu skoðaðir rekstrarliðir stofnana út frá einfaldaðri 

mynd sem sett er fram í Ríkisreikningi hvers árs, svo var notast við hagræna skiptingu 

útgjalda ríkisstofnana til þess að áætla umfang launa og annarra aðfanga hjá 

viðkomandi stofnun. 

Annmarkar á gagnagrunni 

1. Gögnin ná eingöngu yfir þau einkafyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög á svæðinu sem 

skila skattframtali inn til Skattstjóra Vestfjarða eða sem eru inni í Ríkisreikningi. Þar 

af leiðandi eru ríkisstofnanir og útibú sem eru gerð upp undir móðurfélagi eða hjá 

móðurstofnun sem hefur lögheimili annars staðar en á Vestfjörðum ekki inni í 

tölunum.  Vantalinn einkageiri er óþekkt stærð innan Vestfjarða (tryggingafélög, 

bankar, flutningsfyrirtæki og smásöluverslun eru líklegast þar mest áberandi). Vonast 

er til að frekari rannsóknir geti varpað ljósi á mismun á þeim gögnum sem sett eru 

fram í þessari skýrslu og heildarumfangi hagkerfisins. Miðað við bráðabirgðatölur úr 

einstaklingsframtölum má áætla að í þessari skýrslu sé tekið á framlagi 85-90% af 

heildarhagkerfinu (miðað við heildarlaunagreiðslur úr gögnum skýrslunnar til 

samanburðar við heildarlaunagreiðslur til einstaklinga með lögheimili á Vestfjörðum 

skv. einstaklingskattframtölum). 

2. Það eru ávallt einhver fyrirtæki sem skila ekki inn ársreikningum og skattframtölum 

sínum.  Hins vegar er það mat endurskoðanda að það séu eingöngu lítil fyrirtæki með 

litla sem enga veltu sem skila ekki inn sínum framtölum tímanlega.  Þau fyrirtæki sem 

eru að fullu starfandi skila sínum gögnum með eðlilegum hætti og leiða má líkur að 

því að það séu fá fyrirtæki með fulla starfsemi sem skili ekki inn gögnum.   

3. Einnig þarf að taka tillit til þeirra aðila sem skila inn framtölum á sinni eigin kennitölu 

s.s. verktakar, bændur ofl. Skekkjan er einna mest í gögnum varðandi landbúnað þar 

sem flestir bændur skila inn framtölum og uppgjörum á sinni eigin kennitölu.  Verið er 

að vinna í frekari rannsóknum á þessu sviði.  
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Atvinnugreinaflokkar 

Hagstofan notast við samræmt kerfi til þess að framkvæma sína útreikninga og setja fram 

upplýsingar. Þar er atvinnugreinum skipt upp efir bálkum, deildum og svo einstaka Ísat 

númer.  Í framsetningunni í þessari skýrslu eru dregnar saman deildir og tengdar 

atvinnugreinar reiknaðar sér, þetta er gert til þess að fá betri mynd yfir þá kjarnastarfsemi sem 

er hér á svæðinu, auk þess að nokkrar deildir eru mjög litlar í heildarsamhenginu. Til 

einföldunar voru eftirfarandi deildir settar fram úr ársreikninga gagnagrunni RSK  og öðrum 

upplýsingaveitum: 

• Sjávarútvegur:  Úr deild A er tekinn sá hluti sem snýr að útgerð og hægt er að greina 

með greiningum Ísatnúmera undirdeildinni, við þetta er svo bætt summu þeirra 

fyrirtækja sem eru með Ísat númer í deild C sem tengjast framleiðslu á afurðum úr 

sjávarfangi. 

• Önnur framleiðsla:  Er summa fyrirtækja sem eru í deild C að frádregnum þeim sem 

gerð var grein fyrir í sjávarútvegshlutanum. Einnig voru talin með annarri framleiðslu 

þau fyrirtæki sem voru í deild A fyrir utan sjávarútveg. 

• Byggingarstarfsemi:  Deild F  

• Verslun og þjónusta:  Summa deilda  G, H, J, L,M, N, P, R, Q og S 

• Fjármála- og vátryggingastarfsemi:  Deild K 

• Rekstur gististaða og veitingarekstur:  Deild I 

• Veitur:  Summa deilda D og E 

• Sveitarfélög og opinberar stofnanir:  Handunnin greining úr Ríkisreikningi  fyrir 

stofnanir svæðisins sem eru á fjárlögum og rekstrarniðurstöðum sveitarfélaga 

svæðisins. 

Áreiðanleiki gagna 

Grunngögnin eru fengin frá opinberum upplýsingaveitum, Ríkisskattstjóra, Fjársýslu ríkisins 

og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Frá Ríkisskattstjóra eru fengin skattframtöl allra þeirra 

fyrirtækja sem hafa skilað slíkum með þeim undantekningum sem greint er frá hér fyrir ofan. 

Eitt af því sem hægt er að miða við til þess að sannreyna áreiðanleika gagnanna eru þau laun 

sem íbúar svæðisins gefa upp samkvæmt sínum eigin framtölum.  Það verður að teljast líklegt 

að sú upphæð ætti að vera í samræmi við þær launagreiðslur sem eru inntar af hendi frá 

atvinnulífi svæðisins.  Í þessu er viðbúið að það sé ákveðinn munur sem skýrist vegna 
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greiðslna á bótum Tryggingastofnunar, atvinnuleysisbótum, lífeyrissjóðsgreiðslum og 

launagreiðslum frá aðilum sem ekki eru lögaðilar innan Vestfjarða, áætla má að greiðslur bóta 

og lífeyrisgreiðslur séu um 2 milljarðar króna á ári12.  Sá launagrunnur sem ársreikningarnir 

sýna fram á hljóta því að vera lægri en heildarframtöl einstaklinga,  sem er raunin.  Framtöl 

einstaklinga gera ráð fyrir að launagreiðslur séu 14,5 milljarðar króna á meðan laun skv. 

framtölum fyrirtækjanna og  stofnana eru í kringum 10 milljarða króna  að viðbættum 

áætluðum 2 milljörðum vegna lífeyrisgreiðslna og annarra launagreiðslna sem eru því í 

heildina 12 milljarðar króna.  Þann mun sem vantar upp á má útskýra með starfsemi aðila sem 

eru á svæðinu án þess að skila framtali sem lögaðili eða sem eru ekki fastur liður á fjárlögum 

(t.d. Samkaup, Bónus, Húsasmiðjan, Vís, Sjóvá, Vísir, Vegagerðin, Hafró, Matís, 

Fjölmenningarsetur, Snjóflóðasetur, Þýðingamiðstöðin , Innheimtustofnun sveitarfélaga, 

Vinnumálastofnun, Vinnueftirlitið, Rannsóknarsetur Háskóla Íslands) auk þeirra sem ekki 

hafa skilað inn ársreikningi fyrir starfsárið 2009.    

  

                                                
12 Lífeyrissjóðsgreiðslur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga voru t.a.m. um 800 mkr. á árinu 2009 en það er líklegast ekki 
heildartalan þar sem hlutfall þeirra sem eru á eftirlaunaaldri  67 ára og eldri er um 12% af íbúum svæðisins 
(Hagstofan, 2011) og ættu að lágmarki að fá um 154 þ.kr. sem er framfærsluviðmið frá Tryggingastofnun. Það 
yrði því í heildina um 1,6 milljarðar króna. Gert er ráð fyrir að fæðingarorlof, örorkubætur o.s.frv. séu 
hugsanlega um 400 mkr. króna.  
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