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Formáli 
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Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði við 

Háskóla Íslands.  Ég vil þakka honum fyrir gagnlegar ábendingar við ritgerðarsmíðina.  
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Útdráttur 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvort það sé marktækt samband milli 

samþjöppunar og hagnaðar í sjávarútvegi. Tímabil rannsóknarinnar nær frá árunum 

1993 til ársins 2015. Með því að athuga hvort samþjöppun í sjávarútvegi auki hagnað 

fyrirtækja í atvinnugreininni, er samtímis verið að athuga hvort stærðarhagkvæmni sé til 

staðar í sjávarútvegi upp að vissu marki. Í þessari rannsókn er þróun hlutdeildar tíu 

stærstu fyrirtækja í sjávarútvegi af heildaraflamarki notaður sem samþjöppunarstuðull. 

Til þess að meta  sambandið á milli samþjöppunar og hagnaðar í sjávarútvegi er notuð 

aðferð minnstu kvaðrata.  Niðurstöður sýna að samþjöppun  hefur tölfræðilega 

marktæk jákvæð áhrif á hagnað í sjávarútvegi. Því er hægt að álykta að það sé til staðar 

stærðarhagkvæmni í sjávarútvegi á Íslandi. 
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1  Inngangur 

Sjávarútvegur hefur lengi vel spilað stórt hlutverk fyrir íslenska þjóðarbúskapinn. Til að 

mynda var hann mikilvægasti atvinnuvegur Íslendinga á 20. öld og voru sjávarafurðir 

þýðingarmesta útflutningsvaran (Ragnar Árnason & Sveinn Agnarsson, 2005).  Engan 

þarf því að furða að umræða um sjávarútveg hefur alla jafna verið fyrirferðarmikil í 

þjóðfélaginu. Mikið hefur verið rætt um áhrif kvótakerfisins á samþjöppun aflaheimilda 

frá árdögum kerfisins hér á landi. Umræðan hefur að mestu snúist um það að of mikil 

samþjöppun aflaheimilda sé talin óæskileg. Þá hefur verið bent á að samþjöppunin hafi 

leitt til tilfærslu aflaheimilda  milli byggðarlaga og haft slæm áhrif á skipan atvinnumála í 

litlum bæjarfélögum. Samþjöppunin geti þannig leitt til þess að  fyrirtæki gætu meðal 

annars ætlað sér að ná einokunarstöðu á markaði með samþjöppun. Þannig hafa verið 

sett þök á hlut einstakra fyrirtækja í aflaheimildum meðal annars til að koma í veg fyrir 

fákeppni (Sveinn Agnarsson, 2000). 

Raunin er hins vegar sú að frá innleiðingu kvótakerfisins hefur orðið mikil hagræðing í 

greininni. Þannig hefur arðsemi og afkoma batnað í sjávarútvegi. Samhliða því jókst 

samkeppni innan greinarinnar sem hefur leitt til aukinnar hagkvæmni í rekstri. Í kjölfar 

innleiðingar kvótakerfisins myndaðist svigrúm til að ná fram stóraukinni 

stærðarhagkvæmni í greininni.  Þessi stærðarhagkvæmni felst í því að stór fyrirtæki hafa 

yfirburði yfir smærri keppinauta sína þar sem þau geta stundað fiskveiðar með minni 

tilkostnaði (Greiningardeild Arion banka, 2012). Ef tekið er mið af því þá ættu stór 

fyrirtæki að vera með betri afkomu og arðsemi en þau minni.  

Margar rannsóknir hafa fjallað um sambandið milli markaðshlutdeildar og arðsemi 

bæði á Íslandi og erlendis. Bjarni Jónsson rannsakaði  sambandið milli stærðar og 

arðsemi hjá 250 íslenskum fyrirtækjum frá 2000-2004.  Sérstaklega var horft til 

fyrirtækja í fiskveiðum og fiskvinnslu á árunum 2002-2004. Sú greining sýndi að stærð 

fyrirtækja hafði engin tölfræðileg marktæk áhrif á arðsemi, óháð því hvernig stærð eða 

arðsemi eru mæld (Bjarni Jónsson, 2007). Ef horft er til annarra greina en sjávarútvegs, 

til að mynda bankageirans, þá hafa nýrri rannsóknir meðal annars sýnt að 

bankasamrunar í Bandaríkjunum hafi leitt til aukins hagnaðar (Berger & Mester, 2003) 
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og (Akhavein, N. Berger, & David, 1997). Í rannsókn, þar sem farið var í saumana á 

samrunum í fjölda landa og í mörgum atvinnugreinum, fékkst sú niðurstaða að þrátt 

fyrir að afleiðing margra samruna sé minni hagnaður og minni skilvirkni, finni höfundar 

vísbendingu um að ákveðinn hluti samruna auki þó hagnað og skilvirkni í tiltekinni grein 

(Gugler, Mueller, Yurtoglu, & Zulehner, 2003).  

Í þessari ritgerð er leitast við að svara því hvort samþjöppun auki hagnað í 

sjávarútvegi upp að ákveðnu marki. Fyrst er gerð grein fyrir sögulegri þróun 

samþjöppunnar aflaheimilda og í kjölfarið er farið í saumana á fræðilega grunninum. 

Eftir það eru gerð skil á þeim gögnum sem notuð eru í þessari greiningu og að lokum eru 

niðurstöður rannsóknarinnar birtar ásamt umræðu um niðurstöðurnar.   
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2 Þróun í sjávarútvegi eftir 1990  

Tuttugasta öldin einkenndist af miklum breytingum í íslenskum sjávarútvegi en 

grundvallarbreyting varð þegar ný lög um stjórn fiskveiða voru sett 15. maí  1990. Með 

þeim var komið á samræmdu aflamarki á öllum veiðum og sóknardagakerfið endanlega 

lagt af. Aflamarkskerfið, betur þekkt sem Kvótakerfið, var í raun upprunalega sett á fót 

árið 1984.  Það fól í sér að hverju skipi var veitt heimild til að veiða ákveðna hlutdeild af 

hverri tegund botnfisks. Einn helsti munur á hinu nýja aflmarkskerfi var að sala 

aflahlutdeilda milli skipa var leyfð. Með þeirri breytingu var ekki lengur takmörkun til 

staðar á að eingöngu væri hægt að flytja aflahlutdeildir af skipum sem tekin voru af 

skipaskrá. Nú var hægt stunda viðskipti með aflaheimildir og handhafar aflamarks gátu 

nú eignast varanlegar aflaheimildir (Sveinn Agnarsson, 2000). Má þar einnig nefna aðra 

þætti sem höfðu áhrif á greinina, útflutningshindranir voru afnumdar, árið 1987 tóku 

fiskmarkaðir til starfa og Ísland gerðist aðili að EES-samningnum 1994 (Bjarki Vigfússon 

& Haukur Már Gestsson, 2016). 

 

2.1 Samþjöppun 

Það var því ljóst að ekki varð komist hjá hagræðingu í sjávarútvegi í lok níunda áratugar, 

þar sem útgerðin var í miklum fjárhagsvanda meðal annars vegna offjárfestingar í 

skipaflota og samdráttar í afla. Í kjölfar heimilda til framsals opnuðust dyr fyrir 

hagkvæmari ráðstöfun en áður hafði verið á framleiðsluþáttum í sjávarútvegi. 

Ein helsta breytingin frá árinu 1990 var því ört stækkandi hlutdeild einstakra 

fyrirtækja í heildaraflamarki en það var leið fyrirtækja til að ná fram samlegðaráhrifum. 

Hagræðingin lýsti sér í mikilli samþjöppun á aflaheimildum frá litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum til hinna stærri.  Í umræðunni hefur þessi þróun, sem hér er nefnd, verið 

kölluð „samþjöppun aflaheimilda“.  Á mynd 1 og mynd 2 má sjá þróun aflaheimilda 

meðal stærstu sjávarútvegsfyrirtækja frá 1990 (Auðlindanefnd, 2001) og (Fiskistofa, 

2018). 

 



 

10 

 

Mynd 1 Hlutdeild 5 stærstu sjávarútvegsfyrirtækja af heildarkvóta (Heimild: Hagstofa Íslands og Skýrsla 
Auðlindanefndar)  

 

Mynd 2 Hlutdeild 10 stærstu sjávarútvegsfyrirtækja af heildarkvóta (Heimild: Hagstofa Íslands og 
Skýrsla Auðlindanefndar) 

 

Frá árinu 1990 hefur orðið talsverð samþjöppun í aflahlutdeildum þar sem stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækin hafa aukið hlutdeild sína í heildaraflaheimildum. Má þar nefna, í 

því samhengi, að hlutfall fimm stærstu fyrirtækja nam rúmum 13% fiskveiðiárið 

1990/1991 en fiskveiðiárið 2014/2015 hafði það hækkað í 32%.   

Áhugavert er að velta fyrir sér hvað það er sem hefur helst rekið áfram  þessar 

sameiningar. Hægt væri að nefna breyttar áherslur varðandi gæði í vinnslu sjávarafurða 
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sem og aukna kröfu um tækni sem ollu framleiðnibyltingu í íslenskum sjávarútvegi. 

Framleiðnibyltingin hefur gert fyrirtækjum, sem hafa fjárhagslega burði, kleift að færa 

sér í nyt þá sem minni eru. Þættir eins og áhættudreifing, greiðari aðgangur að lánsfé, 

nýsköpun og útrás á erlend mið hafa einnig átt sinn þátt í að auðvelda sameiningu 

fyrirtækja. Bættar samgöngur, tilkoma fiskmarkaða og flutningatækni hafa þannig 

ennfremur einfaldað sameiningu eignarhalds aflaheimilda án þess að öll framleiðslan sé 

bundin á einum stað. Því er hægt að ná fram ákveðinni hagræðingu án þess að flytja 

kvótann sjálfan. Erfitt er að sannreyna hvort samþjöppunina megi rekja til 

aflamarkskerfisins eingöngu. Líklegra er að aðrir þættir, sem tilgreindir eru hér að ofan, 

hafi áhrif (Axel Hall, Ásgeir Jónsson, & Sveinn Agnarsson, 2002). 

 

2.2 Afkoma 

Við skipulagt aflamarkskerfi, þar sem sókn hefur verið óheft, er viðbúið að framleiðni í 

fiskveiðum aukist. Þar sem takmarkanir á sókn ættu að leiða til aukinnar framleiðni 

vegna þess að fiskstofnar fá þá tíma til að vaxa. Aflamarkskerfi getur þannig einnig haft 

áhrif á framleiðni í fiskveiðum án þess að það þurfi að vera bundið við takmörkun á 

sókn. Höfuðmarkmið útgerðarinnar breytist með tilkomu aflamarks á einstök skip þar 

sem ekki er lengur einblínt á að veiða sem mest. Heldur er áhersla lögð á gæði þar sem 

megináhersla hjá útgerðarmönnum er að ná sem mestum verðmætum úr aflahlutdeild 

sinni með því að lágmarka kostnað af veiðunum. Aftur á móti þurfa þeir að hámarka 

aflaverðmæti samtímis. Aukin áhersla er á að samræma veiðar og vinnslu til að bæta 

nýtingu, bæði vinnu og fjármagns. Aflamarkskerfi með frjálsu framsali skapar þannig 

aukinn möguleika á sérhæfingu sem síðan leiðir til aukinnar framleiðni og meiri 

hagræðingar (Þjóðhagsstofnun). 

Til að mæla afkomu íslensks sjávarútvegs er meðal annars stuðst við hreinan hagnað 

af starfsemi og er hann reiknaður á tvo vegu. Fyrri aðferðin byggist á því að hreinn 

hagnaður er reiknaður á hefðbundinn hátt. Þá eru bókfærðar afskriftir, 

verðbreytingarfærslur og vaxtakostnaður dregin frá vergri hlutdeild fjármagns. Sú síðari 

nefnist árgreiðsluaðferðin sem Þjóðhagsstofnun tók upp í byrjun níunda áratugarins til 

að áætla raunhæfan fjármagnskostnað. Markmið þessarar leiðar var að reyna að mæta 

erfiðleikum við að áætla raunvexti í ljósi tíðra gengisbreytinga. Árgreiðsluaðferðin 
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byggist á því að draga árgreiðslu og reiknaða vexti af afurðalánum, svokallaða 

endurmetna fjármagnsliði, frá vergri hlutdeild fjármagns. Í stað afskrifta og vaxta af 

stofnfé er því reiknað með 6% ávöxtun stofnfjár. Vextir af veltufé sem eru bundnir í 

birgðum, eru metnir jafnir nafnvöxtum afurðalána fiskvinnslunnar. Með 

árgreiðsluaðferðinni eru því reiknaðir 6% raunvextir á allt það fjármagn sem bundið er í 

rekstri fyrirtækjanna þar á meðal eigið fé fyrirtækjanna (Hagstofa Íslands, Lýsigögn; 

Afkoma sjávarútvegsins-Hagur veiða og vinnslu, 2018). Mynd 3 sýnir því afkomu mælda 

miðað við árgreiðsluaðferð og 6% ávöxtun sem hlutfall af tekjum (Hreinn hagnaður 

miðað við árgreiðsluaðferð, 2018). 

 

 

Mynd 3 Hreinn hagnaður fyrirtækja í sjávarútvegi í milljónum króna (Heimild: Hagstofa Íslands) 

 

Á sama tíma og framsal heimilda var leyft, árið 1990, hefur hagnaður að mestu verið 

jákvæður. Breytingar urðu á efnahagsumhverfi fyrirtækja í sjávarútvegi við upphaf 

tíunda áratugarins en þar má meðal annars nefna lækkun verðbólgu og almennan 

efnahagslegan stöðuleika. Þetta bætta umhverfi hefur því án efa haft áhrif á viðsnúning í 

afkomu sjávarútvegsfyrirtækja. Hins vegar er ekki hægt að útiloka að aflamarkskerfið 

hafi líka lagt lóð sína á vogarskálina. Með því að hafa áhrif á framleiðni í fiskveiðum og 

þannig komið í veg fyrir halla í rekstri sjávarútvegs í byrjun tíunda áratugar þegar lægð 

varð í þorskstofninum. Þegar á heildina er litið hefur afkoma því batnað í greininni eftir 

að aflamarkskerfið var sett á laggirnar (Þjóðhagsstofnun).  
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3 Fræði 

3.1 Stærðarhagkvæmni 

Samlegðaráhrif geta komið fram þegar fyrirtæki sameinast og við það myndast meiri 

verðmæti samanlagt en voru fyrir samrunann. Það skýrist af lækkun heildarkostnaðar 

eða auknum heildartekjum. Stærðarhagkvæmni er skyld samlegðaráhrifum þar sem tvö 

fyrirtæki í sömu grein geta hlotið ávinning af því að sameinast (Sudarsanam, 2003). 

Stærðarhagkvæmni er þegar breyting verður á meðalkostnaði hverrar framleiddrar 

einingar. Meðalkostnaður („MK“) er kostnaður við að búa til framleiðslueiningu og fæst 

með því að deila kostnaði fyrirtækisins í framleiðslumagn. Kostnaður fyrirtækisins 

samanstendur af breytilegum og föstum kostnaði.  Þegar MK fer minnkandi með aukinni 

framleiðslu þá er talað um vaxandi stærðarhagkvæmni. Þegar MK helst stöðugur við 

aukna framleiðslu er talað um fasta stærðarhagkvæmni. Þegar MK hækkar með aukinni 

framleiðslu er talað um fallandi stærðarhagkvæmni. Þróun stærðarhagkvæmni eftir 

framleiðslumagni má sjá á mynd 4. Á A-hluta ferilsins fer stærðarhagkvæmni hækkandi, 

á B-hluta ferilsins er föst stærðarhagkvæmni og á C-hlutanum fer hún minnkandi.  

 

 

Mynd 4 Þróun meðalkostnaðar eftir því sem framleiðslumagn eykst 
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Meðalkostnaðarferlar geta haft ýmis konar lögun og þurfa því ekki endilega að hafa 

þá U-lögun eins og má sjá á mynd 4. Fyrirtæki í samkeppni hafa aftur á móti oftast U-

lagaða meðalkostnaðarferla (Perloff, 2011). 

Hagkvæmni getur verið þegar mikill fastur kostnaður er til staðar. Þegar framleiðsla 

er aukin þá dreifist fasti kostnaðurinn á fleiri framleiddar einingar sem lækkar 

meðalkostnað fyrirtækisins. Kostnaður vegna sölu eða markaðssetningar getur til dæmis 

lækkað þótt hann tengist ekki beint framleiðslunni, þ.e.a.s. kostnaðurinn er óháður 

framleiddu magni. Það er því ljóst að með samruna hafa fyrirtæki tök á því að selja 

meira en þau myndu geta í sitt hvoru lagi þar sem aukin hagkvæmni er fólgin í stærðinni. 

Þó geta stærðaráhrifin líka verið til vandræða þar sem stór fyrirtæki geta vaxið umfram 

hagkvæmasta framleiðslustig. Þá myndast óhagræði við að auka framleiddar einingar 

þar sem meðalkostnaður fer hækkandi (Sudarsanam, 2003).  

 

3.2 Gagnleg fallsambönd og hegðun fyrirtækja 

Þegar kemur að ákvörðun fyrirtækja og hegðun þeirra þá eru margir þættir sem þarf að 

hafa í huga. Fyrirtæki eru sett upp á ákveðinn hátt í þeim tilgangi að ná fyrirliggjandi 

markmiðum sem geta verið af ýmsum toga. Grunnforsenda flestra hagfræðilegra 

greininga er sú að starfsemi fyrirtækja gengur út á að hámarka hagnað. Til þess þurfa 

fyrirtæki að framleiða vörur með eins lágum tilkostnaði og mögulegt er (Varian, 1984). 

 

3.2.1 Hagnaðarhámörkun  

Hagnaður er mismunur tekna sem fyrirtæki aflar og kostnaðar sem fellur til við 

starfsemina. Varian (1984) skilgreinir hagnað á þann veg að bæði tekjur og kostnaður 

séu háð ákveðnum aðgerðum fyrirtækis. 

Hagnaður fyrirtækisins er skilgreindur sem:  

 = 𝐩 ∙ 𝐲 − 𝐰 ∙ 𝐱   (1) 

Þar sem p er vektor afurðaverða, y er vektor afurða, w er vektor aðfangaverða og x er 

vektor aðfanga. Þá má sjá að fyrri hluti jöfnunnar p*y eru tekjur og seinni hluti w*x er 

kostnaður fyrirtækisins. 

Má þá rita hagnaðarfallið á eftirfarandi vegu: 
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     𝜋 = 𝒑 ∙ 𝑭(𝒙) − 𝒘 ∙ 𝒙    (2) 

 

Afurðir eru því framleiddar úr aðföngum samkvæmt framleiðslufallinu: 

  𝒚 = 𝐹(𝒙)       (3) 

þar sem 𝐹(𝒙)er sívaxandi í 𝒙 

 

Þegar fyrirtæki leitast við að hámarka hagnað stendur það frammi fyrir eftirfarandi 

vandamáli: 

𝐻á𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎 
𝑥

 𝜋 = 𝒑 ∗ 𝑭(𝒙) − 𝒘 ∗ 𝒙   (4)

      

Nauðsynleg skilyrði fyrir lausn eru því eftirfarandi: 

𝒑 ∙ 𝑭𝒙(𝒙) − 𝒘 = 𝟎   (5) 

     𝒚 = 𝑭(𝒙)    (6) 

 

Enn fremur getum við gert ráð fyrir að þetta skilyrði sé einnig nægilegt ef 

framleiðsluföllin eru hvelfd. Eftirspurnarfall fyrirtækis má skilgreina sem hagkvæmustu 

notkun aðfanga sem fall af aðfanga- og afurðaverði: 

𝒙 ∗= 𝑋(𝒑, 𝒘)    (7) 

 

þar sem 𝒙 ∗ táknar notkun aðfanga sem hámarkar hagnað. 

Þegar horft er til styttri tíma geta sum aðföng fyrirtækis verið föst sem þýðir að aðeins 

framleiðsluplön með þessum föstu þáttum eru möguleiki. Þá höfum við takmarkað 

hagnaðarfall (e. restricted profit function). Það hámörkunarvandamál má því rita á 

eftirfarandi hátt: 

𝐻á𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎 𝜋 = 𝒑 ∗ 𝒚, þ𝑎𝑛𝑛𝑖𝑔 𝑎ð 𝒚 𝑒𝑟 í 𝑌(𝒛)   (8) 

 

Þar sem 𝑌(𝒛) táknar takmarkaða framleiðslu valmöguleika sett (e. restricted production 

possibilities set) (Varian, 1984). 
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3.2.2 Kostnaðarföll 

Hér höfum við takmarkað kostnaðarfall (e. restricted cost function). Jafnframt gerum við 

ráð fyrir að fyrirtæki framleiði aðeins eina afurð. Það lágmörkunarvandamál má því rita 

(Varian, 1984): 

𝐿á𝑔𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎  𝒘 ∗ 𝒙  , þannig að (y,-x) er í Y(z)   (9) 

 

þar sem x er vektor af aðföngum sem getur framleidd y einingar af afurð. 

Hagkvæmasta notkun aðfanga verður því fall af afurð og vektornum z: 

 

𝑥 ∗= 𝑋(𝑦, 𝒛)   (10) 

 

Hægt er að skrifa takmarkað kostnaðarfall (e. restricted cost function) á eftirfarandi 

máta: 

𝐶(𝒘, 𝑦, 𝒛) = 𝒘 ∗ 𝒙 = 𝑤 ∗ 𝑋(𝑦, 𝒛)   (11) 

 

3.2.2.1 Eiginleikar kostnaðarfalla: 

Eiginleikar kostnaðarfalla eru eftirfarandi (Varian, 1984): 

(i)Ekki fallandi í aðfangaverðum 

 If 𝒘′ ≥ 𝒘, 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑐(𝒘′, 𝑦) ≥ 𝑐(𝒘, 𝑦)    

(ii) Einsleitt af fyrstu gráðu í aðfangaverðum.  

 C(tw,y)=tc(w,y) for t>0      

 (iii)Hvelft í aðfangaverði 

 C(tw+(1-t)w’+(1-t)w’, y)≥tc(w,y)+(1-t)c(w’, y) for  0≤t≤1    

 (iv) Samfellt í aðfangaverðum 

 C er samfellt sem fall af w, fyrir w>>0. 
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3.2.3 Hagnaðarföll: 

Samkvæmt ofansögðu má því rita takmarkaða hagnaðarfallið(e.restricted profit 

function) þegar við höfum eina afurð á eftirfarandi máta (Varian, 1984): 

 

𝜋 = 𝑝 ∗ 𝑦 − 𝒘 ∗ 𝑋(𝒛, 𝑦)   (12) 

 

Þar sem p er núna skalar (e.scalar) verð af afurð. 

 

3.2.3.1 Eiginleikar hagnaðarfalla: 

Eiginleikar hagnaðarfalla eru eftirfarandi (Varian, 1984): 

 

(i) Ekki fallandi afurðaverði og ekki vaxandi í aðfangsverði 

 Ef p′ ≧ p og 𝐰′ ≦ 𝒘, þá 𝜋( 𝑝′, 𝒘′) ≧  𝜋(𝑝, 𝒘) 

(ii)Einsleitt af fyrstu gráðu í bæði aðfanga- og afurðaverðum p, w 

 𝜋(𝑡𝑝, 𝑡𝒘) = 𝑡 𝜋(𝑝, 𝒘) þ𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑡 > 0 

(iii)Kúpt í verðum, afurða og aðfanga 

 Látum (𝑝′′, 𝒘′′ ) = (𝑡𝑝 + (1 − 𝑡) ∗ 𝑝′, 𝑡 ∗ 𝒘 + (1 − 𝑡) ∗ 𝐰′) þá fæst 

 𝜋(𝑝′′, 𝒘′′ )  ≦  𝑡𝜋(𝑝, 𝒘) + (1 − 𝑡) ∗ 𝜋(𝑝′, 𝒘′ ) fyrir öll 0 ≦ 𝑡 ≦ 1  

(iv)Samfellt í verðum afurða og aðfanga (p,w) 

 Að minnsta kosti þegar p>0, w>>0. 
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4 Gögn 

Töluleg gögn sem stuðst var við í þessari rannsókn eru fengin frá Hagstofu Íslands, 

Bloomberg og Fiskistofu. Líkanið samanstendur af fjórum breytum: Hagnaður í 

sjávarútvegi, verðvísitala sjávarafurða, olíuverð og samþjöppun. Allar tímaraðirnar eru 

frá árinu 1993 til 2015 og innihalda því 23 gagnapunkta. Gögnin voru öll árleg þar sem 

tekið var meðaltal yfir almanaksárið nema hjá breytunni samþjöppun þar sem hún er 

mæld yfir fiskveiðiár. Tímabilið 1993-2015 varð fyrir valinu vegna þess að við upphaf 10. 

áratugarins tóku aðstæður í íslenskum sjávarútvegi töluverðum breytingum og má þar 

helst nefna að framsal aflaheimilda var heimilað milli skipa 1991.  

Hagnaðartímaröðin sem var notuð í þessari rannsókn er: hreinn hagnaður í 

sjávarútvegi sem er reiknaður með árgreiðsluaðferðinni. Sú aðferð byggist á að dregnir 

eru endurmetnir fjármagnsliðir frá vergri hlutdeild fjármagns eins og nefnt var í öðrum 

kafla ritgerðarinnar. Tímaröðin er fengin frá Hagstofu Íslands og er hreinn hagnaður 

mældur í milljónum króna (Hagstofa Íslands, Lýsigögn; Afkoma sjávarútvegsins-Hagur 

veiða og vinnslu, 2018). 

Tímaröðin samþjöppun er hlutdeild tíu stærstu fyrirtækja af heildarkvóta hvers árs. Í 

þessari rannsókn var ákveðið að nota aflamark tíu stærstu fyrirtækja í sjávarútvegi sem 

hlutfall af úthlutuðu aflamarki hvers árs.  Þar sem hlutdeild þeirra hefur vaxið mikið 

síðan framsal aflaheimilda var heimilað. Hefur hlutdeild þeirra aukist frá 21% árið 1991 í 

51% árið 2015. Ósamræmi er milli almanaksárs og fiskveiðiárs þar sem fiskveiðiárið er 

frá 1. september til 31. ágúst. Fyrir liggur að fiskveiðiár er ekki sambærilegt almanaksári 

og var því ákveðið að skilgreina seinna tímabilið á fiskveiðiári sem viðmiðunarár fyrir 

samþjöppun. Sem dæmi má nefna að fiskveiðiárið 2014/2015 skilgreint sem 

viðmiðunarárið 2015. Gögn fyrir árin 1991 til 2000 voru fengin úr skýrslu 

Auðlindanefndar (Auðlindanefnd, 2001) og gögn fyrir árin 2000 til 2015 voru fengin frá 

Fiskistofu (Fiskistofa, 2018). 

Olíutímaröðin er tímaröð fyrir Brent Crude Oil  og var fengin frá Bloomberg. Notast 

var við Brent Crude Oil þar sem olíukaup á Íslandi fylgja verði á Brent Crude Oil. 

Tímaröðin var í einingunum USD/á tunnu og er umreiknuð, miðað við sölugengi ISK/USD  

ár hvert, í  ISK/á tunnu (Bloomberg, 2018). 
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Tímaröðin verðvísitala sjávarafurða er mælikvarði á verðþróun þess verðs sem 

fyrirtæki í sjávarútvegi fær fyrir fullunna afurð innanlands. Var sú tímaröð fengin frá 

Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, Verðvísitala sjávarútvegs, 2018). 
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5 Mat og matsniðurstöður 

Líkt og kom fram í öðrum kafla hefur afkoma batnað og samþjöppun í sjávarútvegi 

aukist síðan kvótakerfið var sett á laggirnar. Fyrirtæki í sjávarútvegi hafa sameinast í 

þeim tilgangi að  reyna að ná fram samlegðaráhrifum, þ.e. að ná fram meiri 

verðmætum. Hér er kannað hvort samþjöppun í sjávarútvegi hafi jákvæð áhrif á 

heildarhagnað greinarinnar.  

 

5.1 Mat 

Í þessari tímaraðagreiningu var aðferð minnstu kvaðratrata (e. Ordinary Least Square) 

notuð. Aðferðin gengur út á það að lágmarka summu ferninga leifarliða líkansins til að 

byggja mat línulegrar væntingar á stuðlamati. Ákveðnar forsendur verða hins vegar að 

gilda um skýribreyturnar og leifaliðinn til þess að mat með aðferð minnstu kvaðrata sé 

óbjagað (e. Unbiased) og skilvirkt (e. Efficient) (Gujarati, Essentials of Econometric, 

2006).  Gert er þá ráð fyrir að þessar forsendur gildi hér.   

Í líkaninu sem notað er í þessari greiningu er notast við hagnaðarfall (H): 

𝐻 = 𝐻(𝑃, 𝑊, 𝑆)   (13) 

 

Við gerum ráð fyrir því að hagnaðarfallið (13) ráðist af verðvísitölu sjávarafurða (P), 

olíuverði (W) og samþjöppun (S), en þetta eru meðal annars þær ytri breytur sem skipta 

helst sköpum  þegar kemur að hagnaði í sjávarútvegi (Hrund Einarsdóttir, 2012). 

Til þess að kanna hvort að um línulegt fallform er að ræða eða ekki var náttúrulegi 

lógarithminn tekinn af breytunum. Niðurstöðurnar úr þeirri greiningu sýna að um 

línulegt fallform væri að ræða. Enn fremur var kannað hvort tímaraðirnar væru 

ósístæðar (e. non-stationary) með því að framkvæma Dickey-Fuller próf. Niðurstöður 

Dickey-Fuller matsins sýndu að allar þær tímaraðir, sem notaðar eru í þessari greiningu, 

eru ósístæðar. Til að fá sístæðar (e. stationary) tímaraðir var tekinn fyrsti mismunur (e. 

difference) (Heij, Boer, Franses, Kloek, & Dijk, 2004). Skilgreinum líkanið á eftirfarandi 

hátt:  

ΔHt=+β1ΔPt+β2 ΔWt +β3ΔSt+ ϵt.   (14) 
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Þar sem Δ táknar fyrsta mismun eða, breytinguna milli tímabils t-1 og t. β eru stuðlar 

sem mæla sambandið milli verðvísitölu sjávarafurða (ΔPt), olíuverðs (ΔWt), 

samþjöppunar (ΔSt) á hagnað (ΔHt), á tíma t.  ϵt er leifaliður sem við gerum ráð fyrir að 

sé normaldreifður.  

Þar sem breyturnar eru ekki allar í sömu einingum þá komu upp viss vandkvæði við 

túlkun á β stuðlunum. Til þess að leysa það vandamál var notast við teygni til að túlka 

áhrif samþjöppunar á hagnað, þar sem teygni er óháð einingum og einfaldar því 

greiningu gagnanna. Teygnin er reiknuð með því að margfalda hinn metna β3 stuðul úr 

jöfnu (14) og hlutfalli meðaltals samþjöppunar og hagnaðar:  

 

𝜕𝐻(𝑡)/𝜕𝑆(𝑡) =𝛽3   (15) 

 

𝐸(𝐻, 𝑆) =
�̅�

�̅�
∗𝛽3=

�̅�

�̅�
∗

𝜕𝐻(𝑡)

𝜕𝑆(𝑡)
   (16) 

 

 

Gert er ráð fyrir efri og neðri vikmörkum (öryggisbil) sem reiknuð eru á eftirfarandi vegu: 

 

𝛽3 ± 𝑡𝛼/2,𝑛−𝑝 ∗ 𝑆𝐸  (17) 

 

Til þess að draga úr mögulegri misdreifni og sjálffylgni (e. heteroskedasticity and 

autocorrelation) þá var notast við HAC staðalskekkju (e. standard error), en með því er 

hægt að draga ályktanir eins og engin misdreifni og sjálffylgni væru til staðar (Gujarati & 

Porter, Basic Econometrics, 2009). VIF-próf (variance inflation factor) var notað til þess 

að kanna hvort marglínuleiki væri til staðar í líkaninu. Niðurstöður prófsins sýndu að 

enginn marglínuleiki væri til staðar í líkaninu sem notað er í greiningunni. 
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5.2 Matsniðurstöður 

Aðferð minnstu kvaðratróta (e. Ordinary Least Square) var notuð til að meta líkanið. Í 

þessari greiningu var stuðst við tölfræðiforritið Gretl. Þar sem um tímaraðagreiningu er 

að ræða skapast hætta á delluaðhvarfi (e. spurious regression) ef tímaraðirnar eru 

ósístæðar (e. non-stationary) (Verbeeck, 2004). Því var notað líkan á mismunaformi eins 

fram kom hér að framan en við það fellur út ein athugun. Aðhvarfsgreiningin innihélt því 

22 athuganir. Í töflu 1 má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningarnar á líkaninu þar má finna 

staðalfrávik, metla og teygni fyrir samþjöppun.  

Tafla 1 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar 

  
Metinn stuðull 

(β) Staðalskekkja Teygni Vikmörk 

Verðvísitala 
sjávarafurða 

469,25*** 
35,12     

Olíuverð -0,05 0,49 
 

  

Samþjöppun 122.146,00** 45.351,70 2,34a 0,51 ; 4,17 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.       
a
Vegna misræmis á einingum er horft á teygni við þessa breytu.

  

 

 

Sambandið á milli verðvísitölu sjávarafurða og hagnaðar í sjávarútvegi er jákvætt og 

marktækt við 99% öryggismörk. Sem þýðir að þegar verðvísitala sjávarafurða hækkar þá 

hefur það jákvæð áhrif á hagnað. Þetta kemur heim og saman við eiginleika 

hagnaðarfalla þ.e.a.s. að það er ekki fallandi í afurðaverði sjá umfjöllun um hagnaðarföll 

í kafla 3.  Samband olíuverðs og hagnaðar í sjávarútvegi er aftur á móti ekki marktækt. 

Það kemur á óvart þar sem olíukostnaður er einn stærsti kostnaðarliður 

sjávarútvegsfyrirtækja. Marktækt samband er  milli samþjöppunar og hagnaðar í 

sjávarútvegi. Þegar samþjöppun hækkar um 1% þá hækkar hagnaður í sjávarútvegi um 

2,34%. Þar sem úrtak er lítið liggur fyrir að öryggisbilið er vítt og því var horft til 

vikmarka. Neðri mörk öryggisbilsins eru 0,51% og efri mörk 4,17%. Því er hægt að segja 

með 95% öryggi að teygnin liggi á þessu bili. 
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6 Umræða 

Niðurstöður líkansins benda til þess að útskýra megi aukin hagnað í sjávarútvegi með 

samlegðaráhrifum eða stærðarhagkvæmni í samræmi við umfjöllun í þriðja kafla.  

Jákvæð fylgni milli samþjöppunnar og hagnaðar í sjávarútvegi  kemur þá heim og saman 

við tilgátuna sem var sett fram í upphafi. Niðurstöður ritgerðarinnar eru því í takti við 

fræðilega grunninn.  

Taka ber fram að breyturnar, sem notaðar eru, hafa mismunandi einingar og þess 

vegna ber að varast að túlka samband hagnaðar og samþjöppunar einungis með að líta 

til stuðulsins. Sú leið var farin að notast við teygni til að túlka sambandið milli 

samþjöppunar og hagnaðar í sjávarútvegi. Einnig er þetta lítil úrtaksstærð sem gerir  

öryggisbilið hátt og þýðir að einnig verður að taka tillit til vikmarka. Heppilegra hefði 

verið að hafa stærra úrtak til að minnka öryggisbilið. Áhugavert væri að gera frekari 

rannsóknir á þessu sviði með því að skoða til að mynda annan stuðul, til að mynda 

Herchman stuðul fyrir samþjöppun sem myndi styðja þessa tilgátu.  

Stærðarhagkvæmni næst þegar meðalkostnaður á framleidda einingu lækkar við 

aukningu á  framleiðslu. Sá kostnaður dreifist á fleiri framleiddar einingar, sem lækkar 

meðalkostnað fyrirtækisins við framleiðsluna. Þetta skiptir auðsjáanlega miklu máli í 

sjávarútvegi, hvort sem er við veiðar á kostnaðarsömum skipum eða við vinnslu afurða, 

þar sem nægilegt framboð hráefnis þarf ávallt að vera tryggt. Ef fyrirtækið getur ekki 

tryggt framboð er eðli málsins samkvæmt ekki grundvöllur fyrir rekstri þess. Með 

aukinni stærðarhagkvæmni geta stærri fyrirtæki þannig dregið úr þeirri óvissu sem 

myndast getur á markaði, er varðar framboð, gæði hráefnis og sölu afurða á markaði. Á 

sama tíma er fyrirtækið að koma betur til móts við auknar kröfur neytenda.  

Samþjöppun  í sjávarútvegi getur því stuðlað að auknum ábata í greininni upp að 

vissu marki og ætti að stuðla að auknum þjóðhagslegum ábata. Sjávarútvegsfyrirtæki 

leitast við að hámarka hagnað sinn með því að lækka tilkostnað sinn. Því er líklegt að sú 

samþjöppun, sem hefur átt sér stað í sjávarútvegi, hafi styrkt þau fyrirtæki sem starfa í 

greininni og auðveldað þeim að ná fram markmiðum sínum.  

Rekstur sjávarútvegsfyrirtækis, eins og annar rekstur, er áhættusamur. Áhætta í 

íslenskum sjávarútvegi getur verið með ýmsum hætti. Áhætta þessi getur verið vegna 

aðstæðna á heimsmarkaði, náttúrulegra aðstæðna eða jafnvel vegna óstöðugra 
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stjórnmála. Mikil áhætta kallar á rekstur sem hefur fjárhagslega burði og forsendur til að 

standa af sér sveiflur.  
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Viðauki 

Tafla 2 Gögn sem notuð voru í aðhvarfsgreiningu. 

Ár Verðvísitala Samþjöppun Hagnaður Olíuverð 

1993 108,80 0,25 3233,00 1157,37 

1994 112,80 0,25 4441,40 1113,65 

1995 119,10 0,25 3485,00 1099,67 

1996 118,50 0,26 1903,20 1356,56 

1997 122,00 0,27 45,10 1376,74 

1998 135,00 0,27 5290,70 955,35 

1999 131,80 0,33 -1145,30 1310,61 

2000 134,10 0,35 1816,80 2262,48 

2001 163,30 0,42 22506,80 2436,28 

2002 160,60 0,41 12829,00 2282,05 

2003 146,10 0,43 10191,60 2196,03 

2004 142,40 0,44 6121,90 2685,36 

2005 138,60 0,44 8814,90 3483,12 

2006 166,70 0,48 27611,14 4648,96 

2007 125,70 0,51 12806,00 4665,89 

2008 180,80 0,51 33181,60 8303,60 

2009 216,50 0,50 45176,22 7797,51 

2010 224,30 0,51 43541,53 9752,77 

2011 251,50 0,51 59539,93 12870,97 

2012 269,50 0,48 57201,60 13988,20 

2013 253,00 0,51 48926,69 13298,26 

2014 255,30 0,52 36376,71 11670,50 

2015 272,10 0,51 46018,78 7146,41 

 


