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Útdráttur 

Sjávarútvegur á Íslandi hefur löngum verið á milli tannana á fólki og  þá ekki síður eftir 

innleiðingu kvótakerfisins á níunda áratugi síðustu aldar. Ótal greinar hafa verið gefnar út 

er varða sjávarútveginn og hafa flestir fletir hans verið skoðaðir ítarlega. Oftar en ekki er 

talað um sjávarútveginn og gengi íslensku krónunnar í sömu andrá og er þá sérstaklega 

rætt um áhrif gengis hennar á rekstur sjávarútvegsfélaga. 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að kanna áhrif gengisbreytinga á afkomu í 

sjávarútvegi, bæði til lengri og skemmri tíma. Í ritgerðinni er mestmegnis notast við gögn 

um rekstraryfirlit sjávarútvegsfélaga frá 1997 til 2017 sem aðgengileg eru inni á vef 

Hagstofunnar. Í framhaldi af því er erlendur hluti aðfanga og afurða metinn ásamt 

sundurliðuðum áhrifum gengisbreytinga á tekjur og kostnað í greininni. Loks eru áhrif 

gengisbreytinga á afkomu metin með aðferð minnstu kvaðrata. 

Niðurstöður benda til þess að þegar skoða á samband gengis íslensku krónunnar og 

afkomu í sjávarútvegi sé lykilatriði hvort horft sé til lengri eða skemmri tíma. Þegar til 

skemmri tíma er litið fæst sú niðurstaða að  svo lengi sem afkoma er jákvæð mun 

gengishækkun leiða til  aukinnar afkomu, bæði að nafnverði og sem hlutfall af tekjum.  

Þegar horft er til lengri tíma skiptir hins vegar lykilmáli hver gengislekinn  er. Samkvæmt 

niðurstöðum úr tölfræðimatinu fæst að ef gengið hækkar mun afkoma í greininni aukast 

til skamms tíma en með minnkandi áhrifum .
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1  Inngangur  

Mikill ágreiningur hefur verið um veiðigjöld undanfarinn áratug, bæði um umfang þeirra 

sem og hvort þau eigi að vera til staðar yfirhöfuð. Með sterkara gengi krónunnar undanfarin 

ár hefur aukin harka færst í umræðuna.  Á vormánuðum 2017 sagði Heiðrún Lind 

Marteinsdóttir formaður Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi að ef ekki yrði létt undir með 

íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum vegna veikari krónu og versnandi rekstrarskilyrða gæti 

farið svo að fyrirtæki flyttu fiskvinnslur sínar erlendis (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2017). 

Þorgerður Katrín þáverandi sjávarútvegsráðherra svaraði um hæl að ekki kæmi til greina að 

fella gengi krónunnar eða lækka veiðigjöld vegna versnandi rekstrarskilyrða (Sveinn Arnarsson, 

2017). Á árunum eftir bankahrunið var lögum um veiðigjöld breytt þannig að sérstakt 

veiðigjald var lagt á til viðbótar við það sem fyrir var (Fiskistofa, 2018). Sumir stjórnmálamenn 

vildu jafnvel ganga svo langt að bjóða upp allan kvótann (Kristján Jónsson, 2011). Þegar gengið 

styrkist krefjast útgerðirnar aðgerða til þess að létta undir rekstri en þegar gengið veikist fer 

almenningur fram á aukið framlag til ríkissjóðs í formi opinberra gjalda. Það er því ekki úr vegi 

að kanna hver áhrif gengisbreytinga á afkomu og rekstur sjávarútvegsfyrirtækja eru í raun. 

Ótal rit um íslenskan sjávarútveg hafa verið gefin út og saga hans verið rakin allt frá 

landnámi til dagsins í dag og eru mörg íslensk þekkingarfyrirtæki tengd sjávarútvegi í fremstu 

röð. Sjávarútvegur hefur þannig löngum verið Íslendingum hugleikinn og eru þar íslenskir 

fræðimenn engin undantekning. Til eru margar útgefnar fræðigreinar er tengjast iðnaðnum og 

má þar nefna grein Ragnars Árnasonar og Sveins Agnarssonar um mikilvægi sjávarútvegs 

(Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005) og skýrslu Birgis Runólfssonar þar sem snert er á 

flestum flötum sjávarútvegs á Íslandi (Birgir Þór Runólfsson, 1999). Áhrif gengisbreytinga  

íslensku krónunnar hafa einnig verið skoðuð og má þar nefna grein Gísla Magnússonar þar 

sem samband raun- og nafngengis er skoðað útfrá verðlagsmælingum til langs tíma (Gylfi 

Magnússon, 2012).  Eins hefur Rannsóknasetur Verslunarinnar skoðað áhrif gengisbreytinga á 

innlent verðlag þar sem notað var margvítt eiginfylgni líkan (e. Vector autoregression model) 

til þess að meta gengisleka og styrk hans gagnvart mismunandi vöruflokkum (Kári Joensen, 

2011). 

Sjávarútvegur og áhrif gengisbreytinga eru því nokkuð vel þekkt viðfangsefni í greiningum 

og fræðigreinum. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er hins vegar að skoða bæði viðfangsefnin 

saman og meta áhrif gengisbreytinga á afkomu í sjávarútvegi. Hér á eftir verður viðeigandi 
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hagfræðikenningum og hugtökum gerð skil eftir fremsta megni ásamt því að stiklað verður á 

stóru yfir kenningar og framþróun í sjávarútvegi og núverandi rekstrarumhverfi skýrt. Því næst 

verður aðferðafræði og grunnnálgun við greininguna útskýrð og að lokum reynt að meta þessi 

áhrif, bæði almennt og með tölfræðilegum aðferðum á tímabilinu 1997-2017. 
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2 Hagfræðikenningar og hugtök 

2.1 Áhrif nafngengis á verðlag 
Samband nafngengis og verðlags hefur lengi verið til umræðu og eru ekki allir á sama máli 

um hver áhrif þess fyrrnefnda eru á það síðara. Kaupmáttarjöfnuður (e. purchasing power 

parity) er kenning sem fjallar um að kaupmáttur landa haldist fastur eða að alltaf fáist það 

sama fyrir eina einingu gjaldmiðils sé hann færður yfir í annan (Gylfi Magnússon, 2012). Þannig 

fæst að ef við höfum vöruverð tveggja eins vara í sitthvoru landinu og færum það yfir í sama 

gjaldmiðil myndu þessar tvær vörur kosta það sama. Ef nafngengi er mælt sem verð eins 

gjaldmiðils í öðrum þá er raungengi einfaldlega nafngengi leiðrétt fyrir mismunandi verðlag. 

Þá fæst að ef kaupmáttarjöfnuður heldur myndi raungengið einfaldlega vera fasti (Sarno og 

Taylor, 2002). Þetta er þó nokkur einföldun en í raunveruleikanum er það svo að 

kaupmáttarjöfnuður heldur ekki öllum stundum, í raun síður en svo. Ástæður þess eru m.a. að 

raungengi sveiflast mikið og tekur talsverðan tíma að ná aftur jafnvægi og  verðlag í ríkum 

löndum er einnig almennt hærra en í fátækari löndum (Gylfi Magnússon, 2002). Í landi þar sem 

kaupmáttarjöfnuður heldur og raungengi er fasti myndi 10% veiking innlends gjaldmiðils leiða 

til samstundis hækkunar verðlags um 10%. 

Gengisleki (e. exchange rate pass-through) er nokkurskonar mælikvarði á það, að hversu 

miklu leyti breyting í nafngengi skilar sér út í verðlagið. Ef gengisleki er t.d. 0,5 myndi það þýða 

að ef gengið veikist um 10% myndi verðlag hækka um 5% (Kári Joensen, 2011), gengislekinn 

er þannig mældur sem teygni verðlags gagnvart breytingum í gengi. Til þess að 

kaupmáttarjöfnuður haldi og þ.a.l. raungengi vera fasti þyrfti gengislekinn að vera 1 og virka 

með engum töfum, þ.e. gengisveiking myndi samstundis skila sér í samsvarandi hækkun 

verðlags. Þær forsendur eru ansi hæpnar en helstu ástæður tafa og ófullkomins gengisleka eru 

dreifingarkostnaður til neytenda, samkeppnisaðstæður, verðlistakostnaður (e. menu cost), 

áhrif verðstöðugleika, mismunandi hlutdeild innfluttra aðfanga og afurða og veltuhraði þeirra. 

Ekki er sama hvort um gengisveikingu eða gengisstyrkingu ræðir en mæld áhrif veikari krónu 

á verðlag eru talsvert sterkari en þegar krónan styrkist (Kári Joensen, 2011).  

2.2 Staðgönguteygni 
Staðkvæmdaráhrif geta skoðað þann hluta breytingar í neyslu sem kemur til vegna 

hlutfallslegrar verðbreytingar á milli tveggja vara eða aðfanga. Ef við höfum t.d. tvær 
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venjulegar vörur, 𝑖 og 𝑗, mun hækkun verðs á vöru 𝑖 leiða til þess að vara 𝑗 verður hlutfallslega 

ódýrari en áður og neytandi neytir því meira af henni og minna af i en áður (Varian, 2014). 

Staðkvæmdaráhrifa er þó ekki einungis að gæta í neyslu en hugmyndin um 

staðkvæmdarteygni í framleiðslu var upphaflega borin upp af hagfræðingnum Sir John R. Hicks 

árið 1932 í bók hans The Theory of Wages. Lykilatriði í greiningu Hick var að benda á að áhrif 

breytinga í hlutfalli aðfanganotkunar eða verði aðfanga, á dreifingu tekna, að gefinni 

framleiðslu, geti verið sett fram sem eins konar mælanlegt gildi á jafnmagnslínu fyrirtækisins 

(Blackorby og Russel, 1989).  

Teygni staðkvæmdar lýsir því þannig hversu næm eftirspurn eftir aðföngum eða vörum er 

fyrir verðbreytingum og gefur þannig meiri staðkvæmdarteygni vísbendingu um að líklegra sé 

að því aðfangi verði skipt út fyrir annað sambærilegt. Rita má staðgönguteygni aðfanga hjá 

fyrirtæki sem notar tvo framleiðsluþætti 𝐴 og 𝐵 sem: 

 

𝐸(𝐴, 𝐵) =
𝑑

𝑎
𝑏

𝑑
𝑝
𝑝

∙

𝑝
𝑝
𝑎
𝑏

, (1) 

Þar sem 𝑎 og 𝑏 tákna magn framleiðsluþátta 𝐴 og 𝐵 en 𝑝  og 𝑝  tákna jaðarframleiðni 

aðfanga A og B (Pigou, 1934). Að því gefnu að verð aðfanga sé jafnt jaðarframleiðni þeirra 

getum við endurritað þessa staðgönguteygni sem: 

𝐸(𝐴, 𝐵) =
𝑑

𝑎
𝑏

𝑑(𝑀𝑅𝑇𝑆 , )
∙

𝑀𝑅𝑇𝑆 ,

𝑎
𝑏

, (2) 

Þar sem 𝐴 og 𝐵 eru tvö mismunandi aðföng og 𝑀𝑅𝑇𝑆 er jaðarskiptihlutfall þessara aðfanga 

sem lýsa má sem ( ) þar sem 𝑣  er verð aðfangs 𝐴 og 𝑣  er verð aðfangs 𝐵. 

2.3 Hagnaðarhámörkun fyrirtækja 
Hegðun fyrirtækja á markaði hefur löngum verið hagfræðingum hugleikin og margar 

kenningar, reglur og forsendur hafa verið settar fram í því samhengi. Forsendan um 

hagnaðarhámarkandi fyrirtæki (e. the profit maximization assumption) er að markmið 

fyrirtækja sé að hámarka hagnað og að markmið allra einstaklinga innan fyrirtækisins, að 

meðtöldum stjórnendum og eigendum, sé að hámarka nytjar sínar (Koplin, 1963). Fyrirtæki 

geta þó haft önnur markmið en ætli þau sér að lifa af á frjálsum samkeppnismarkaði þurfa þau 
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að leitast við að hármarka hagnað sinn að hverju sinni. Hagnaðarfall fyrirtækja eru tekjur að 

frádregnum kostnaði sem rita má sem: 

𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑦 − 𝑐(𝑦), (3) 

þar sem 𝜋 táknar hagnað fyrirtækis, 𝑝 er verð afurða, 𝑦 er framleitt magn og 𝑐(𝑦) er 

kostnaður við framleiðslu á tilteknum fjölda afurða 𝑦. 

Við fullkomna samkeppni er verð ytri stærð og eina stýribreytan í hagnaðarhámörkun er 𝑦, 

þá er valið það magn framleiðslu sem hámarkar mismun tekna og gjalda. Þannig má setja upp 

hámörkunarvandamál fyrirtækja sem: 

max 𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑦 − 𝑐(𝑦) , (4) 
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3 Sjávarútvegur á Íslandi 

Fiskveiðar í sjó hafa að líkindum verið stundaðar á Íslandi allt frá landnámi enda er Ísland 

eyja umkringd gjöfulum fiskimiðum. Fiskveiðar fyrri tíma voru þó heldur frumstæðar 

samanbornar við fiskveiðar nútímans en Íslendingar sigldu á þeim tíma stutt út á miðin á litlum 

bátum og veiddu á handfæri (Ágúst Einarsson, 2016). Á þennan máta veiddu Íslendingar allt 

fram til 19. aldar þegar tekin voru í notkun stærri þilskip er gengu fyrir seglum og jafnvel vélum 

(Ágúst Einarsson, 2016).  

Fræðimenn virðast að mestu leyti sammála um að sjávarútvegur sé grunnatvinnugrein á 

Íslandi og hafi að mörgu leyti staðið undir hagvexti landsins langt fram eftir 20. Öldinni  (Ragnar 

Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005). Hlutdeild sjávarafurða í úflutningi Íslendinga jókst 

framan af  síðustu öld en minnkaði svo eftir því sem leið á seinni part aldarinnar og er 

sjávarútvegur e.t.v. ekki lengur sá burðarstólpi í gjaldeyrisöflun sem hann einu sinni var (Ágúst 

Einarsson). Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson (2005) komast að þeirri niðurstöðu í grein 

sinni „Sjávarútvegur sem grunnatvinnugrein á Íslandi“ að mikilvægi sjávarútvegs sé vanmetið 

ef aðeins er horft til þjóðhagsreikninga. Þeir meta það sem svo að sjávarútvegur sé enn 

grunnatvinnuvegur á Íslandi. 

Umfang sjávarútvegsins sem atvinnugreinar hefur þannig verið nokkuð óumdeilt en rekstur 

sjávarútvegsfélaga hefur þó ekki alltaf verið dans á rósum. Oftar en ekki hefur sjávarútvegurinn 

verið rekinn með bókhaldslegu tapi og skilaði greinin t.d. tapi nánast allan níunda áratug 

síðustu aldar (Birgir Þór Runólfsson, 1999). Sjávarútvegur í heild sinni hefur hins vegar stöðugt 

skilað jákvæðri afkomu undanfarin ár með fáum undantekningum (Hagstofa, 2018e), það er 

því ekki úr vegi að velta fyrir sér hvar kaflaskilin í rekstri sjávarútvegsfélaga urðu. 

Óhætt er að ganga útfrá því að fiskistofnar á íslensku hafsvæði séu takmörkuð 

náttúruauðlind. Þessir fiskistofnar eru þannig í samkeppni og veiði eins manns skerðir 

möguleika þess næsta til þess að veiða úr sama stofni. Séu takmarkaðar náttúruauðlindir í 

sameiginlegu eignarhaldi er hætta á því að þær verði ofnotaðar. Sýnt hefur verið fram á að 

frjálsar fiskveiðar leiði nánast undantekningarlaust til mikillar ofveiði og þannig sóun á þeim 

efnahagslega umframarði sem nýting auðlindarinnar gæti annars gefið af sér (Ragnar Árnason, 

2001). Þetta  vandamál er oft kallað harmleikur sameiginlegra náttúruauðlinda (e. tragedy of 

the commons) (Hardin, 1968). Að taka upp kvótakerfið og útdeila framseljanlegum 
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aflahlutdeildum er í raun tilraun til þess að koma í veg fyrir þessa óhagkvæmni eða draga úr 

henni eftir fremsta megni (Ragnar Árnason, 2005) 

Innleiðing aflahlutdeildarkerfisins árið 1984 hefur leikið lykilhlutverk í því að snúa 

afkomuþróun í sjávarútvegi við og er í dag hornsteinn þeirrar jákvæðu afkomu sem er orðin 

regla frekar en undantekning (Birgir Þór Runólfsson, 2012). Kvótakerfið virkar þannig að hverju 

skipi var úthlutað hlutdeild af leyfilegum heildarafla hverrar tegundar á hverju fiskveiðiári fyrir 

sig en árið 1990 urðu þessar aflaheimildir svo framseljanlegar (Lúðvík Elíasson, 2012). Frá því 

að kvótakerfið var sett á hefur umhverfi og rekstur sjávarútvegsfélaga breyst til muna. Fyrir 

tilkomu kerfisins höfðu Íslendingar náð nýjum hæðum í aflamagni en sá mikli afli virtist ekki 

skila sér í arðsemi. Megináhrif kvótakerfisins eru þeir hvatar til hagræðingar, sérhæfingar, betri 

nýtingar, vöruþróunnar og markaðsstarfs í greininni sem kerfið hefur búið til. Kvótakerfið 

hefur þannig skapað grundvöll til lóðréttrar og láréttrar samþjöppunar sem er ein 

meginástæða arðsemi sjávarútvegsins í heild (Birgir Þór Runólfsson, 2012). 
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4 Gögn og matsaðferðir 

4.1 Aðferðafræði og grunnnálgun 
Gengið er út frá þeirri hugmyndafræði að fyrirtæki á markaði taki ákvarðanir með 

hagnaðarhámörkun í huga (Koplin, 1963). Fyrirtæki í sjávarútvegi standa frammi fyrir nokkuð 

einföldu hagnaðarfalli sem við ritum: 

𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑔 ∙ 𝑧 − 𝑤 ∙ 𝑥 , (5) 

 

þar sem 𝑝 er erlent afurðaverð gefið upp í erlendri mynt, 𝑔 er gengið þ.e. krónur fyrir eina 

einingu af erlendri mynt, 𝑞 er afurðamagn, 𝐼 er fjöldi erlendra aðfanga, 𝐽 er fjöldi innlendra 

aðfanga, 𝑣  er verð erlendra aðfanga í erlendri mynt, 𝑤  er verð innlendra aðfanga í krónum, 

𝑥  er magn innlends aðfangs i og 𝑧  magn erlends aðfangs 𝑗. Mikilvægt er að þegar rætt er um 

„gengið“ í þessari ritgerð er átt við krónur fyrir hverja einingu af erlendri mynt en þá fæst að 

gengishækkun þýðir veikari króna og öfugt. 

Þegar áhrif gengisbreytinga á hagnaðarfallið eru skoðuð er hægt að setja þau fram á tvo 

vegu, annars vegar í einfaldri mynd þar sem aðrar breytur en gengið eru fastar og fæst þá að: 

𝑑𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑑𝑔 − 𝑣 ∙ 𝑧 ∙ 𝑑𝑔 , (6) 

Samkvæmt þessari nálgun munu áhrif gengisbreytinga á afkomu þessara fyrirtækja einungis 

ráðast af því hvor liðurinn sé stærri, erlendar tekjur fyrirtækja eða kostnaður vegna erlendra 

aðfanga. Það þýðir þá að gert er ráð fyrir því að fyrirtæki geti á engan hátt brugðist við 

gengisbreytingum. Þá er gert ráð fyrir því að breytingar í gengi hafi engin áhrif á kostnað vegna 

innlendra gjaldaliða. Þessar forsendur verða að teljast ansi hæpnar.  

Skoðum nú aðra nálgun þar sem allar breytur hagnaðarfallsins geta aðlagast: 

𝜋 = 𝑞 ∙ 𝑔 ∙
𝑑𝑝

𝑑𝑔
+ 𝑝 ∙ 𝑔 ∙

𝑑𝑞

𝑑𝑔
+ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑑𝑔 − 𝑣 ∙ 𝑔 ∙

𝑑𝑧

𝑑𝑔
+

𝑑𝑣

𝑑𝑔
∙ 𝑔 ∙ 𝑧 + 𝑣 ∙ 𝑧

∙ 𝑑𝑔 − 𝑤 ∙
𝑑𝑥

𝑑𝑔
+ 𝑥 ∙

𝑑𝑤

𝑑𝑔
∙ 𝑑𝑔, (7) 
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Þessi nálgun gefur allt aðra og talsvert flóknari mynd af áhrifum gengisbreytinganna sem er 

þó líklega nær raunveruleikanum. Gert er ráð fyrir því í þessari nálgun að fyrirtæki reyni ávallt 

að hámarka hagnað sinn og því reyni fyrirtæki að bregðast við breyttum aðstæðum eins og 

hærra eða lægra gengi. 

Í fyrsta lið á hægri hlið jöfnu 7 eru skoðuð áhrif breytinga í gengi um dg á tekjuhlið 

fyrirtækisins. Skoðaðar eru breytingar í gengi á erlent afurðaverð, það afurðamagn sem selt er 

ásamt beinum áhrifum gengishækkunarinnar. Í næsta lið eru skoðuð áhrif gengisbreytingar á 

kostnað við erlend aðföng, bæði á  magn erlendra aðfanga og erlent verð þeirra ásamt þeim 

beinu áhrifum sem hljótast við gengisbreytinguna. Í síðasta liðnum skoðum við svo áhrif 

breytinga í gengi á innlenda kostnaðarliði, bæði það magn innlendra aðfanga sem keypt er og 

svo innlent verð á þessum sömu aðföngum.  

Í jöfnu 7 er þannig gert  ráð fyrir því að þau fyrirtæki sem starfa í geiranum geti að einhverju 

leyti brugðist við breytingum og að markaðsskilyrði, þ.e. verð, geti sömuleiðis gert það. Jafna 

7 lýsir þá bæði beinum og óbeinum áhrifum gengisbreytinga. Í þessari greiningu verða aðeins 

áhrif gengishækkunar skoðuð. 

Til þess að hægt sé að meta þau heildaráhrif sem lýst er hér að ofan þarf að meta hversu 

stór hluti aðfanga og afurða er erlendur. Þá er hægt að ákvarða hversu stór hluti verður fyrir 

beinum áhrifum gengisbreytinga. Að meta óbeinu áhrif gengisbreytinganna er ögn flóknara en 

þá verður að leggja mat á formerki og stærðarhlutföll þeirra afleiða sem þar koma fram. Til 

þess þarf að meta möguleika á breytingu í afurðamagni, staðgöngumöguleikum aðfanga, áhrif 

gengisbreytinga á erlent verð aðfanga og afurða og loks áhrif gengishækkunar á innlent 

verðlag. Þegar þessu er lokið verða áhrif breytinga á rekstrarafkomu metin með tölfræðilegum 

aðferðum  

4.2 Lýsing gagna 

4.2.1 Gengisvísitala 

Við greiningu á áhrifum gengisbreytinga var ákveðið að notast við opinbera gengisvísitölu 

Seðlabanka Íslands en hún er byggð á vísitölu meðalgengis og notast við þrönga viðskiptavog. 

Tímaröð gengisvísitölunnar var sótt á ársgrundvelli frá 1997 til 2017 og miðast við miðgengi 

(Seðlabanki Íslands, e.d.) Sjáum á mynd 1 að gengið er tiltölulega stöðugt fram að 
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fjármálakreppunni sem reið yfir á árunum 2008-2009 en þá skýst gengið upp. Gengisvísitalan 

lækkar svo nokkuð hratt síðustu fimm ár tímaraðarinnar. 

Mynd 1: Vísitala meðalgengis frá árinu 1997-2017 (Seðlabanki Íslands, e.d.) 

4.2.2 Rekstraryfirlit íslensks sjávarútvegs 

Þegar kemur að gagnasöfnun um rekstur í sjávarútvegi eru hæg heimatökin en Hagstofa 

Íslands geymir á heimasíðu sinni talsvert stóran gagnabanka sem viðkemur íslenskum 

sjávarútvegi. Vefurinn hefur að geyma rekstraryfirlit sjávarútvegarins í heild frá árinu 2008 til 

2017. Viðskipti með hráefni á milli fiskveiða og fiskvinnslu hafa verið felld niður þar sem gjöld 

fiskvinnslunnar koma inn sem tekjur í fiskveiðum og jafnast viðskiptin þannig út fyrir 

sjávarútveginn í heild. (Hagstofa Íslands, 2018e). Þar sem gögn um sjávarútveginn í heild ná 

aðeins aftur til ársins 2008 var ákveðið að setja saman sömu gögn frá árinu 1997 til 2007 til 

þess að fá lengri tímaröð. Miklar breytingar voru í gengi árin 2007-2009 og er því ákjósanlegt 

að hafa tímaröðina lengri til þess að ná yfir þetta tímabil. Frá árinu 1997 liggja fyrir sundurliðuð 

gögn yfir rekstraryfirlit fiskveiða (Hagstofa Íslands, 2018c) og fiskvinnslu (Hagstofa Íslands, 

2018d). Í Rekstraryfirliti fiskveiða og fiskvinnslu eru gjöldum og tekjum ekki skipt niður í sömu 

flokka og gert er í rekstraryfirliti sjávarútvegsins í heild. Rekstraryfirlit fiskveiða og fiskvinnslu 

eru einnig mjög frábrugðin hvoru öðru enda starfsemi fyrirtækja í þessum greinum ekki sú 

sama og því eðlilegt að þeim fylgi ekki sömu gjalda- og tekjuflokkar. Ákveðið var að hafa vexti 

og gengismun í flokki gjalda en allur gangur er á því hvort sú stærð sé jákvæð eða neikvæð í 

krónum talið. Skiptingu tekna og gjalda má sjá í töflu 1 hér að neðan. 
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Tafla 1: Sundurliðun tekna og gjalda (Hagstofa Íslands, 2018c); (Hagstofa Íslands, 2018d); (Hagstofa Íslands 
2018e). 

Tekjur 

Fiskveiðar Fiskvinnsla Sjávarútvegur í heild 

 Skilaverðmæti Útflutnings 

 Selt hráefni 

 Aðrar tekjur 

 Skilaverðmæti útflutnings 

 Innanlandssala afurða 

 Selt hráefni 

 Aðrar tekjur 

 Skilaverðmæti Útflutnings 

 Aðrar tekjur 

Gjöld 

Fiskveiðar Fiskvinnsla Sjávarútvegur í heild 

 Aflahlutir 

 Önnur laun 

 Launatengd gjöld 

 Olíur 

 Veiðarfæri 

 Viðhald 

 Frystikostnaður, umbúðir  

 Flutningskostnaður 

 Laun v/skrifstofu 

 Skrifst. Kostnaður 

 Tryggingar 

 Sölukostnaður 

 Löndunarkostnaður 

 Kvótaleiga 

 Önnur gjöld 

 Vextir og gengismunur 

 Afskriftir 

 Hráefni 

 Rafmagn 

 Olíur 

 Tryggingar 

 Umbúðir 

 Flutningskostnaður 

 Viðhald 

 Önnur aðföng 

 Laun og tengd gjöld 

 Skattar á framleiðslu 

 Vextir og gengismunur 

 Afskriftir 

 Hráefni 

 Rafmagn 

 Olíur 

 Tryggingar 

 Umbúðir 

 Flutningskostnaður 

 Viðhald 

 Veiðarfæri 

 Önnur aðföng 

 Laun og launatengd gjöld 

 Skattar á framleiðslu 

 Vextir og gengismunur 

 Afskriftir 
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Þar sem sundurliðað rekstraryfirlit fyrir fiskveiðar, fiskvinnslu og sjávarútveginn í heild  frá 

árinu 2008 liggja fyrir er hægt að finna út hvernig Hagstofan leggur saman mismunandi 

gjaldaliði til þess að fá að lokum þá sundurliðun sem gefin er í rekstraryfirliti sjávarútvegsins í 

heild. Ef sömu samlagningu tekju- og gjaldaliða er beitt á sundurliðað rekstraryfirlit fiskveiða 

og fiskvinnslu 2008-2017 fást sömu niðurstöður og gefnar eru í rekstraryfirliti sjávarútvegsins 

í heild fyrir sama tímabil. 

Tekjur sjávarútvegsins í heild eru settar saman þannig að skilaverðmæti útflutnings er 

fundið með því að leggja saman skilaverðmæti útflutnings í fiskveiðum og fiskvinnslu. Selt 

hráefni og aðrar tekjur frá fiskvinnslu eru felldar niður þar sem tekjurnar koma frá fyrirtækjum 

í fiskveiðum. 

Til þess að finna að lokum rétt gildi fyrir sundurliðuð gjöld sjávarútvegsins í heild þarf fyrst 

að sameina gjaldaliði í fiskvinnslu og veiðum í sömu liði og sjávarútveginum er skipt upp í. 

Þegar rekstraryfirlit fiskvinnslu er skoðað sést að engar aðgerðir eru nauðsynlegar þar sem 

sundurliðun gjalda þar er sú sama og í sjávarútveginum í heild sinni (Hagstofa Íslands, 2018d). 

Samkvæmt rekstraryfirliti fiskveiða er enginn kostnaður sem fer í hráefni, rafmagn og skatta 

á framleiðslu ásamt því að við höfum nú þegar uppgefin og sundurliðuð gjöld vegna olíu, 

trygginga, umbúða, flutningskostnaðar, viðhalds, veiðarfæra, afskrifta, vaxta og gengismunar. 

Laun og tengd gjöld eru fengin með því að leggja saman aflahluti, önnur laun, launatengd gjöld 

og laun vegna skrifstofu. Önnur aðföng voru fengin með því að leggja saman skrifstofukostnað, 

sölukostnað, löndunarkostnað, kvótaleigu og önnur gjöld sem vega þar þyngst (Hagstofa 

Íslands, 2018b). Ástæða þess að kvótaleiga er ekki felld niður er að ekki er vitað hvort og þá 

hvar, tekjur vegna leigu eru bókaðar.  

Þegar tekjum og gjöldum í fiskveiðum og fiskvinnslu hefur verið skipt upp í sömu liði og 

sjávarútveginum í heild sinni leggjum við einfaldlega gildin saman til þess að fá heildarkostnað 

við umrædda liði. Á þessu er ein undantekning en til þess að ákvarða gjöld vegna hráefnis 

tökum við þau gjöld sem fiskvinnslan greiðir fyrir hráefni og drögum frá þeim selt hráefni og 

aðrar tekjur fiskveiða ásamt seldu hráefni og öðrum tekjum fiskvinnslu. Þannig erum við búin 

að fella niður gjöld og tekjur vegna milliviðskipta fiskvinnslu og fiskveiða með hráefni (Hagstofa 

Íslands, 2018c) 

Þegar fjallað er um afkomu er stundum átt við afkomu fyrirtækja, þ.e. hvort stök fyrirtæki 

eða samsteypur skili tapi eða hagnaði. Hér er hins vegar skoðuð afkoma heillrar 
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atvinnugreinar, mismunur heildartekna og heildargjalda í sjávarútvegi. Til eru nokkrar stærðir 

sem koma til greina þegar afkoma er skoðuð. Mismunandi stærðir eru t.d. rekstrarafkoma 

(EBITDA), stendur fyrir hagnað án þess að tillit sé tekið til fjármagnskostnaðar, afskrifta og 

skatta, EBIT sem stendur fyrir hagnað án þess að tillit sé tekið til skatta og fjármagnskostnaðar 

og að lokum hreinn hagnaður (EBT) sem stendur fyrir hagnað án þess að tillit sé tekið til  skatta. 

Í reikningum fyrirtækja í sjávarútvegi eru veiðigjöld flokkuð með öðrum rekstrarkostnaði og er 

því tekið tillit til þeirra í EBT (Hagstofa Íslands, 2018g).  Ákveðið var að bera allar þrjár 

stærðirnar saman. 

Munurinn á rekstrarafkomu (EBITDA) og EBIT er einungis sá að í EBIT er búið að draga 

afskriftir frá rekstrarafkomunni, það er því eðlilegt að þessar súlur fylgist að eins og þær virðast 

gera yfir tímabilið. Þegar við skoðum hreinan hagnað fyrir skatta (EBT) fáum við svo allt aðra 

mynd af aðstæðum. Fyrirtæki í sjávarútvegi fjármagna sig að nánast öllu leyti í erlendri mynt 

(Stefán B. Gunnlaugsson, 2010) en vera kann að það sé breytilegt eftir tímabilum, til 

einföldunar er gert ráð fyrir því að svo sé. Það ætti að útskýra af hverju greinin er stundum í 

hagnaði þegar rekstrarafkoma og EBIT er skoðuð en er síðan í tapi þegar tillit er tekið til 

fjármagnskostnaðar. Það er því nokkuð ljóst að þegar skoða á áhrif gengisbreytinga er ekki 

Mynd 3: Samanburður afkomu (miljónum kr.) í sjávarútvegi (Hagstofa Íslands, 2017). Mynd 2: Samanburður afkomu sjávarútvegs, á nafnverði, í milljónum króna 1997-2017 (Hagstofa 
Íslands, 2018c; Hagstofa Íslands, 2018d; Hagstofa Íslands 2018e) 
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hægt að ganga framhjá fjármagnskostnaði. Því var ákveðið að skoða tvær stærðir, 

rekstrarafkomu (EBITDA) og hreinan hagnað fyrir skatta (EBT). 

Ástæða þess að annars vegar EBITDA varð fyrir valinu er sú að mikilvægt er að skoða hvaða 

áhrif gengisbreytingar hafa á reksturinn sjálfan, þ.e. án þess að áhrif eigna- og 

skuldahliðarinnar smitist inn í reksturinn í gegnum fjármagnskostnað og afskriftir. EBT er eins 

og kom fram hér að ofan mikilvæg stærð þar sem fjármagnskostnaður og gengismunur getur 

haft mikil áhrif á bókhaldið og þá sérstaklega þegar að gengið tekur miklum breytingum.  

Eins og sjá má á mynd 2 þá kemur gífurlegt áfall (e. shock) í tímaröðina við bankahrunið 

2008 en EBT fer þá niður í rúmlega 150 milljarða tap.  Meginástæða þess er sú að fyrirtæki í 

sjávarútvegi voru að mestu leyti skuldsett í erlendri mynt (Stefán B. Gunnlaugsson, 2010) og 

þegar gengið svo fellur árið 2008 skjótast þessi erlendu lán upp. Árið 2007 eru skuldir þessara 

fyrirtækja samtals rúmar 336 milljarðar kr. en hækkuðu í rétt rúma 523 milljarða kr. árið 2008 

(Hagstofa Íslands, 2018b). Skuldir fyrirtækjanna aukast þannig um 187 milljarða kr. á milli ára 

en inni á vef hagstofu telur liðurinn vextir og gengismunur rúma 192 milljarða kr.. Það má því 

áætla að vaxtagjöld umfram vaxtatekjur hafi verið nálægt 5 milljörðum kr.  

4.3 Áhrif gengisbreytinga á tekjur í sjávarútvegi 
Tekjur fyrirtækja í sjávarútvegi námu rúmum 182 milljörðum króna árið 2017 (Hagstofa 

Íslands, 2018e) en það ár fluttu Íslendingar út rúmlega 609.000 tonn af sjávarafurðum 

(Hagstofa Íslands, 2018f). Neysla Íslendinga á sjávarafurðum á fyrsta áratugi þessarar aldar var 

hins vegar u.þ.b. 6.000 tonn á ári og er því nokkuð ljóst að Íslendingar flytja út nánast allan 

þann fisk sem veiddur er (Fiskistofa, e.d. a). Til einföldunar er gert ráð fyrir því að allar tekjur í 

sjávarútvegi séu erlendar. Það er því ljóst að tekjur sjávarútvegsfélaga verða að öllu leyti fyrir 

beinum áhrifum gengisbreytinga. 

Árið 2015 sat Ísland í 19. sæti yfir stærstu fiskveiðiþjóðir heims með um 1,2% hlutdeild í 

fiskveiðum heimsins (Íslandsbanki, 2017). Dregin er því sú ályktun að íslensk sjávarútvegsfélög 

séu ekki með nægilega stóra hlutdeild til þess að hafa áhrif á erlent afurðaverð. Íslendingar 

eru því verðþegar á heimsmarkaði og gengishækkun hefur ekki áhrif á erlent afurðaverð. 

Á Íslandi fer stjórnun fiskveiða fram samkvæmt kvótakerfi en þá er hverju skipi eða útgerð 

úthlutað aflamarki fyrir hvert ár sem er það hlutfall af heildaraflamarki sem að aflahlutdeild 

viðkomandi útgerðar hefur til umráða. Í aflamarkskerfinu er nokkur sveigjanleiki til hliðrunar 

afla  ýmissa tegunda á milli tímabila. Leyfilegt er að flytja allt að 15% af aflamarki flestra 



 

24 

tegunda frá einu fiskveiðiári yfir á það næsta. Ekki er jafn mikill sveigjanleiki í hina áttina en 

leyfilegt er að veiða 5% umfram úthlutað aflamarks á tilteknu fiskveiðiári en dregst sá 

umframafli frá næsta fiskveiðiári (Fiskistofa, e.d. b). Fyrirtæki í sjávarútvegi hafa því örlítið 

svigrúm til að breyta afurðamagni við gengisbreytingar en óvíst er hvort þau færu í slíka 

gerninga. Helstu ástæður þess eru líklega að fyrirtæki haga fjárfestingum, aðföngum og 

aðbúnaði með fyrirfram ákveðinn afla í huga. Dregin er sú ályktun að mögulegt sé til skamms 

tíma að auka afurðamagn ef gengið hækkar og fleiri krónur fást fyrir hverja erlenda mynt og 

fyrirtæki gætu þá aukið framleiðslu sína til skemmri tíma. Hins vegar fæst að til lengri tíma er 

enginn möguleiki á breytingu í afurðamagni þar sem einungis er um tilfærslu á milli tímabila 

að ræða en heildaraflamarkið sjálft er ytri breyta í líkani fyrirtækja.  

4.4 Áhrif gengisbreytinga á gjöld í sjávarútvegi 
Á meðan tekjur sjávarútvegsfélaga eru að öllu leyti af erlendum uppruna verður ekki slíkt 

hið sama sagt um aðföng. Aðföng í sjávarútvegi eru ýmist að öllu leyti erlend, að hluta til erlend 

eða að öllu leyti innlend. Reynt var að meta hlutföll aðfanga í erlendri mynt út frá gögnum er 

fengust frá Hagstofu Íslands og í tölvupósti frá Jónasi Guðbjörnssyni, fjármálastjóra HB Granda. 

Tafla 2: Skipting innlendra og erlendra aðfanga. 
 

Erlend Innlend 
Hráefni 1,0 0,0 
Rafmagn 0,0 1,0 
Olíur 1,0 0,0 
Tryggingar 0.7 0.3 
Umbúðir 0,7 0,3 
Flutningskostnaður 1,0 0,0 
Viðhald 0,0 1,0 
Veiðarfæri 1,0 0,0 
Laun og launatengd gjöld 0,43 0,57 
Vextir og gengismunur 1,0 0,0 
Afskriftir 0,5 0,5 
Önnur aðföng X x 

 

Þegar rekstraryfirlit sjávarútvegsins í heild er tekið saman eru viðskipti milli fyrirtækja í 

fiskveiðum og fiskvinnslu með hráefni felld niður. Því er sú ályktun dregin að hráefniskostnaður 

sé að öllu leyti fyrir innflutt hráefni og  er hann þ.a.l. erlendur. Rafmagn er að öllu leyti 

innlendur kostnaður, verðlagður í innlendri mynt. Olía er ekki framleidd á Íslandi og er 
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kostnaður vegna olíu erlendur(Jónas Guðbjörnsson, fjármálastjóri HB Granda, tölvupóstur, 23. 

apríl 2019). Almennt er talið að sjávarútvegsfélög tryggi sig hjá innlendum tryggingarfélögum 

en HB Grandi tryggir sig t.d. 70% í innlendri mynt en íslensku tryggingafélögin eru hins vegar 

með erlendar endurtryggingar. Langstærsti einstaki tryggingarliðurinn eru áhafnatryggingar 

og er sá liður að öllu leyti í íslenskum krónum en byggir að hluta til á aflaverðmæti og er því í 

raun tengdur erlendri mynt. Í áhættustýringu HB Granda er litið svo á að tryggingar séu þannig 

beint eða óbeint um 70% í erlendri mynt (Jónas Guðbjörnsson, fjármálastjóri HB Granda, 

tölvupóstur, 16. apríl 2019). Gengið verður því útfrá því í þessari ritgerð að kostnaður vegna 

trygginga sé 70% erlendur. Tölur yfir innflutning plastumbúða í íslenskum sjávarútvegi árin 

2016 og 2017 áætla að um 70% af umbúðum séu innfluttar og þ.a.l. erlendar (Harpa 

Brynjarsdóttir, 2018).  Ætla mætti að flutningur sjávarafurða sé að mestu leyti í gegnum 

innlend fyrirtæki eins og Eimskip, Samskip og Icelandair en einnig hefur Smyril Line rutt sér til 

rúms hér á landi ásamt því að stundum er notast við erlend flutningaskip við flutning á 

uppsjávarafurðum. Öll þau fyrirtæki sem sjá um útflutning afurðanna eru hins vegar alþjóðleg 

og fara því öll viðskipti fram í erlendri mynt nema flutningur innanlands (Jónas Guðbjörnsson, 

fjármálastjóri HB Granda, tölvupóstur, 16. apríl 2019). Gert er ráð fyrir því að kostnaður við 

flutning innanlands sé hverfandi samanborinn við útflutningskostnað og er því til einföldunar 

gert ráð fyrir því að allur flutningskostnaður sé erlendur. Framleiðendur veiðafæra eru íslensk 

fyrirtæki sem þó starfa á alþjóðlegum vettvangi, framleiðsla fer bæði fram hérlendis og 

erlendis,og er allur veiðarfærakostnaður erlendur. Skipunum er alla jafna ekki siglt erlendis til 

viðhalds og er gert ráð fyrir því að sá kostnaður sé að öllu leyti innlendur (Jónas Guðbjörnsson, 

fjármálastjóri HB Granda, tölvupóstur, 16. apríl 2019). Launum og launatengdum gjöldum er 

skipt upp í laun sjómanna og laun annara aðila enda fá sjómenn ekki greitt eftir hefðbundnum 

töxtum heldur fá þeir greiddan aflahlut þ.e. hlutfall af aflaverðmæti (Efling, e.d.). Aflaverðmæti 

er eins og áður kom fram erlendar tekjur og eru því laun sjómanna í raun erlend gjöld og eru 

flokkuð sem slík. Fyrirtæki í sjávarútvegi fjármagna sig að nánast öllu leyti erlendis og  gerum 

við þá ráð fyrir að vextagjöld og vaxtatekjur séu að öllu leyti í erlendri mynt (Stefán B. 

Gunnlaugsson, 2010) Gengismunur er annars eðlis þar sem hann er í raun tap eða hagnaður 

sem myndast við breytingu í gengi en hann er einnig erlendur kostnaður. Geri fyrirtækin upp í 

erlendri mynt reiknast afskriftir ávallt í erlendri mynt út frá kaupverði á kaupdegi, hvort sem 

kaupverðið er í íslenskum krónum eða erlendri mynt. Félög sem gera upp í íslenskum krónum 

festa hins vegar kaupverðið í íslenskum krónum á kaupdegi og afskrifa miðað við það verð 
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(Jónas Guðbjörnsson, fjármálastjóri HB Granda, tölvupóstur, 23. apríl 2019). Ekki fengust 

nákvæmar upplýsingar um hlutfall fyrirtækja sem gera upp í erlendri mynt en líklega eru það 

nokkur stór fyrirtæki sem gera upp í erlendri mynt en þau minni í íslenskum krónum (Gyða 

Þórðardóttir, Hagstofa Íslands, tölvupóstur, 3. maí 2019). Til einföldunar er gert ráð fyrir því 

að um helmingur verðmæta sé gerður upp í erlendri mynt og þá ákvarðað að afskriftir séu 50% 

erlendur kostnaður. Meira en helmingur annara aðfanga er óþekktur og var þ.a.l. ákveðið að 

draga ekki ályktun um hlutfall þeirra í erlendri mynt. 

Á mynd 4 má sjá þróun gjalda eftir uppruna þeirra en athuga skal að hér er tekið tillit til 

afskrifta og fjármagnskostnaðar. Þessi mynd gefur þó ekki endilega rétta mynd af þróun 

kostnaðar þar sem ýmiss kostnaður eins og aflahlutur er flokkaður með innlendum gjöldum 

en er í raun tengdur við tekjur sjávarútvegsfélaga sem eru í erlendri mynt. Athyglisvert er að 

kostnaður erlendra aðfanga lækkar hratt síðustu tvö ár tímabilsins en líklega er það vegna 

gengislækkunar og að gengismunur er neikvæður liður á þessu tímabili. 

Það er því nokkuð ljóst að ekki allir gjaldaliðir verða fyrir beinum áhrifum gengisbreytinga. 

Erfitt er að segja nákvæmlega hversu stór hluti verður fyrir beinum áhrifum en eins og sjá má 

Mynd 4 Kostnaður á nafnverði vegna innlendra, erlendra og annara aðfanga í milljónum króna 1997-
2017 (Hagstofa Íslands, 2018c; Hagstofa Íslands, 2018d; Hagstofa Íslands, 2018e). 
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á myndinni hér að ofan er það breytilegt eftir tímabilum. Á því 20 ára tímabili sem er skoðað 

var erlendur kostnaður að meðaltali 58% af þeim kostnaði sem hefur þekktan uppruna. Það 

er, hagnaður í sinni einföldustu mynd aðföng þar sem gert er ráð fyrir því að afurðir, innlend 

aðföng og erlend aðföng séu einsleit getur verið ritaður sem: 

𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑔 − 0,58 ∙ 𝑣 ∙ 𝑔 − 0,42 ∙ 𝑤 , (8) 

Sjávarútvegsfélög  kaupa erlend aðföng af alþjóðlegum fyrirtækjum og því afar ólíklegt að 

þau geti hliðrað til erlendu aðfangaverði á forsendum gengishækkunnar íslensku krónunnar. 

Breyting í verði innlendra aðfanga við gengisbreytingu veltur að stærstum hluta á 

gengisleka íslensks verðlags og með hve mikilli töf áhrifin koma í ljós. Til þess að leggja mat á 

breytingu í verði innlendra aðfanga er nauðsynlegt að átta sig á því hvernig og að hversu miklu 

leyti breytingar í nafngengi koma fram í verði aðfanganna sem um ræðir. 

Greining á dýnamískum áhrifum breytingar í gengi á innlenda aðfangaliði fer þannig fram 

að hver liður fyrir sig er skoðaður og lagt mat á hversu mikill gengislekinn er og þ.a.l. hver áhrif 

breytingarinnar eru á hverju tímabili. Til þess að greina þessi dýnamísku áhrif þyrfti annað 

hvort að hafa mjög nákvæmar og sundurliðaðar upplýsingar um hvað liggur að baki hverjum 

aðfangalið og í raun líka hvað liggur að baki verðlagningu og kostnaði við aðföngin sjálf. Einnig 

væri mögulegt að taka saman verðvísitölur fyrir mismunandi aðfangaflokka og bera þær 

saman við gengisvísitölu með aðhvarfsgreiningu. Þessar upplýsingar liggja ekki fyrir en tilraun 

var gerð til þess að meta þessi áhrif, þó ekki væri nema til þess að gefa hugmynd um hvernig 

áhrifin koma fram. Gert er ráð fyrir því að gengislekinn sé akkúrat 1 en að hann komi fram með 

mismunandi töf. Niðurstöður matsins má sjá í töflu 3 hér að neðan. 
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Tafla 3: Dýnamísk áhrif gengishækkunar á verðlag aðfangaflokka. 

 <6 mánuðir 1 ár 3 ár >3 ár 
Rafmagn 0% 20% 30% 50% 
Tryggingar 70% 10% 15% 5% 
Umbúðir 70% 20% 5% 5% 
Viðhald 0% 50% 35% 15% 
Laun og launatengd gjöld 43% 20% 22% 15% 
Afskriftir 50% 5% 10% 35% 
Hráefni  100% 0% 0% 0% 
Olíur 100% 0% 0% 0% 
Flutningskostnaður 100% 0% 0% 0% 
Veiðarfæri 100% 0% 0% 0% 
Vextir og gengismunur 100% 0% 0% 0% 

 

Kostnaður vegna hráefnis, olíu, flutnings, veiðarfæra, vaxta- og gengismunar er erlendur 

og verður því einungis samstundis fyrir áhrifum gengishækkunar. 

Rafmagn er, eins og fram kom í töflu 2, að öllu leyti keypt inn í íslenskum krónum. 

Verðmyndun á raforkumarkaði fer alfarið eftir því hvort um er að ræða stórnotendur (nota 

meira en 80 GWh skv. raforkulögum) eða almenna neytendur sem nota minna rafmagn (Efla 

Verkfræðistofa, 2019). Áhrif gengishækkunar á verðmyndun raforku eru heldur óljós en gert 

er ráð fyrir að engin áhrif komi fram á fyrstu sex mánuðum eftir hækkunina en að áhrifin komi 

jafnt og þétt fram næstu ár vegna  hækkandi launa- og aðfangakostnaðar. Tryggingar eru 70% 

erlend og verður því stærstur hluti þeirra fyrir beinum áhrifum en búist er við því að 

afgangsáhrif gengisbreytinga komi svo fram á næstu 3 árum. Umbúðir eru nú þegar 70% í 

erlendri mynt og því verður sá afurðaflokkur að miklu leyti fyrir beinum áhrifum. Verð þess 

hluta umbúða sem er í íslenskum krónum hækkar einnig með tímanum en aðföng til 

umbúðaframleiðslu hækka samstundis séu þau erlend og gæti það haft bein áhrif á verð 

umbúðanna sjálfra. Viðhald í sjávarútvegi fer að öllu leyti fram innanlands og kostnaður þess 

innlendur. Ætla má að aðföng til viðhalds séu aðallega ýmis innflutt aðföng og laun, áhrif 

gengisbreytinga á aðföngin eru þá bein og gætu þeir aðilar sem sjá um viðhaldið velt þeim 

kostnaði tiltölulega fljótt út í verðið, á einu ári eða svo. Launakostnaður mun svo fylgja því 

hækkandi verðlagi sem gengisbreytingunni fylgir og að lokum velta seljendur viðhaldsins þeim 

aukna kostnaði út í verð viðhaldsins. Laun og launatengd gjöld eru í raun tvískiptur líður, 

annars vegar aflahlutur sjómanna en laun þeirra miðast við aflaverðmæti og hins vegar önnur 
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laun sem eru ákvörðuð með öllu hefðbundnari hætti (Efling, e.d.). Aflahlutur taldi á tímabilinu 

1997-2017 að meðaltali um 43% launa og launatengdra gjalda og má því ætla að laun þeirra 

verði fyrir beinum áhrifum gengisbreytinga og hækki því nánast samstundis (Hagstofa Íslands, 

2018c). Gert er ráð fyrir að önnur laun hækki jafnt og þétt næstu ár og fylgi hækkandi verðlagi 

sem er afleiðing gengishækkunar. 

Þegar gengið hækkar verða erlend aðföng samstundis dýrari í íslenskum krónum á meðan 

verð innlendra aðfanga breytast minna, a.m.k. til skamms tíma. Spurningin er hins vegar hvort 

fyrirtæki hafi svigrúm til þess að skipta út erlendum aðföngum fyrir innlend en stærð 

afleiðunnar veltur því að mestu leyti á staðgönguteygni erlendu aðfanganna. Staðgönguteygni 

er í flestum tilvikum meiri til lengri tíma enda hafa viðeigandi aðilar þá lengri tíma til þess að 

framkvæma staðkvæmdina og losna undan löngum samningum. Rétt er því að skoða áhrifin 

til bæði lengri- og skemmri tíma.  

Þau aðföng sem koma í erlendri mynt eru, eins og fram kemur í töflu 2, hráefni, olíur, 

flutningskostnaður, veiðarfæri, vextir og gengismunur, laun sjómanna og að hluta til umbúðir 

og tryggingar. Þau aðföng sem erfitt væri að hætta notkun á eða skipta út fyrir sambærileg 

aðföng í innlendri mynt eru olía, flutningskostnaður, laun sjómanna og veiðarfæri. Olía er ekki 

framleidd á Íslandi, útflutningur afurða fer nú þegar fram í gegnum íslensk fyrirtæki en öll 

notast þau við erlenda mynt og hið sama má segja um viðskipti með veiðarfæri. Það skiptir 

eflaust litlu máli hvort horft er til lengri eða skemmri tíma.  

Hægt væri að minnka innflutning hráefnis sem til skemmri tíma myndi líklega bitna á 

nýtingu fiskvinnslna en til lengri tíma væri hægt að minnka fjárfestingu og fullnýta vinnslusali 

með minni innflutningi hráefnis. Ástæða þess að vextir og gengismunur eru í erlendri mynt er 

einfaldlega sú að fyrirtæki í sjávarútvegi fjármagna sig erlendis (Stefán B. Gunnlaugsson, 2010). 

Til skemmri tíma væri staðganga fjármögnunarkosta eflaust mjög lítil en til lengri tíma væri 

auðveldara að skipta um fjármögnunarleiðir og fjármagna sig í meira mæli innanlands. 

Tryggingar eru að mestu leyti erlendar nú þegar en raunhæft er að skoða hvort hægt sé að 

skipta að fullu yfir í innlendar tryggingar. Tryggingafélög hérlendis hafa þó erlendar 

endurtryggingar og áhafnatryggingar eru tengdar við erlenda mynt svo ólíklegt er að 

stagönguteygnin þarna á milli sé mikil til skemmri tíma vegna samningsmála en mögulegt er 

að hún sé meiri til lengri tíma. Kostnaður við umbúðir er nú þegar að einhverju leyti í innlendri 

mynt svo greinilegt er að einhver framleiðsla er á umbúðum fyrir sjávarútveg hérlendis. Óvíst 
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er að samningar um umbúðakaup hjá erlendum aðilum séu til langs tíma eða hvort 

umbúðaframleiðslur gætu tekið við meiri eftirspurn og því óvíst hver staðkvæmdarteygnin er 

til skemmri tíma en hún er líklega mikil til lengri tíma.  

Þá fæst að líklega er einhver möguleiki á staðgöngu milli erlendra og innlendra aðfanga til 

skemmri tíma. Staðgöngumöguleikar á milli þessara aðfanga eru þó líklega talsvert meiri til 

lengri tíma. 

4.5 Tölfræðilegt mat 
Til þess að meta  áhrif gengisbreytinga á rekstrarafkomu í sjávarútvegi var ákveðið að nota 

aðferð minnstu kvaðrata (e. Ordinary least squares) en vinnsla fór fram í tölfræðiforritinu 

Gretl. Til þess að skoða þessi áhrif var líkanið sett upp þannig að rekstrarafkoma er fall af afla, 

innlendum kostnaði, gengi og töfðum lið af genginu. Erlendur kostnaður er ekki hluti af 

líkaninu enda ákvarðast hann að stóru leyti af genginu. Ákveðið var að hafa ekki tímaleitni (e. 

timetrend) í líkaninu þar sem útskýringarmáttur hennar var lítil. Getum ritað líkanið sem: 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝛽 + 𝛽 Þ𝑂𝑅𝑆𝐾𝑈𝑅 + 𝛽 𝑌𝑆𝐴 + 𝛽 𝑈𝐹𝑆𝐼 + 𝛽 𝐾𝐴𝑅𝐹𝐼 + 𝛽 𝑆𝐼𝐿𝐷 + 𝛽 𝐿𝑈𝐷𝐴

+ 𝛽 𝐾𝑅𝐴𝐵𝐵𝐼 + 𝛽 𝐴𝑁𝑁𝐴𝑅 + 𝛽 𝐼𝑁𝑁𝐿 + 𝛽 𝐺𝐸𝑁𝐺𝐼 + 𝛽 𝐺𝐸𝑁𝐺𝐼 + 𝜀 ,

(9) 

Á vinstri hlið jöfnu 9 höfum við háðu breytuna sem er rekstrarafkoma á tíma 𝑡. Hægra megin 

jöfnunnar höfum við skýribreytur líkansins sem eru sundurliðaður afli ásamt öðrum afla á tíma 

𝑡, innlendur kostnaður á tíma 𝑡, gengið á tíma 𝑡 og gengið á tíma 𝑡 − 1 ásamt fasta(𝛽 ) og 

leifalið á tíma 𝑡(𝜀 ).  

Til þess að meta tímaraðir með aðhvarfsgreiningu þarf að athuga hvort raðirnar eru 

sístæðar (e. stationary), séu ósístæðar tímaraðir metnar með þessari aðferð er hætta á því að 

fá delluaðhvarf (e. spurious regression) út úr matinu (Verbeek, 2012). Til þess að koma í veg 

fyrir þetta voru notuð svokölluð einingarrótarpróf (e. unit root test) sem prófa fyrir sístæðni, 

notast var við bæði Augmented Dickey Fuller (ADF) og Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin 

(KPSS) próf (Verbeek, 2012). Niðurstaðan var sú að flestar breytur voru ósístæðar. Brugðið var 

á það ráð að taka fyrsta mismun af bæði háðu breytunni og öllum skýribreytunum. Allar þessar 

breytur eru síðan prófaðar fyrir sístæðni með áðurnefndum einingarrótarprófum og var 

niðurstaðan sú að allar breytur voru sístæðar. Því næst var tekinn náttúrulegur logri af öllum 
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skýribreytum og háðu breytunni til þess að auðvelda stuðlamat seinna meir.  

Líkanið má þá rita sem: 

∆𝐿_𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝛽 + 𝛽 ∆𝐿_Þ𝑂𝑅𝑆𝐾𝑈𝑅 + 𝛽 ∆𝐿_𝑌𝑆𝐴 + 𝛽 ∆𝐿_𝑈𝐹𝑆𝐼 + 𝛽 ∆𝐿_𝐾𝐴𝑅𝐹𝐼

+ 𝛽 ∆𝐿_𝑆𝐼𝐿𝐷 + 𝛽 ∆𝐿_𝐿𝑈𝐷𝐴 + 𝛽 ∆𝐿_𝐾𝑅𝐴𝐵𝐵𝐼 + 𝛽 ∆𝐿_𝐴𝑁𝑁𝐴𝑅

+ 𝛽 ∆𝐼𝑁𝑁𝐿 + 𝛽 ∆𝐿_𝐺𝐸𝑁𝐺𝐼 + 𝛽 ∆𝐿_𝐺𝐸𝑁𝐺𝐼 + 𝜀 , (10) 

Í jöfnu 10 höfum við sömu háðu- og skýribreytur og í jöfnu 9 en höfum bætt við ∆ sem 

stendur fyrir fyrsta mismun, breytingu á milli 𝑡 og 𝑡 − 1 og 𝐿_ þýðir að búið er að taka 

náttúrulegan logra af viðkomandi breytu. Stuðlarnir 𝛽  𝑖 = 1,2, … ,11 varpa síðan ljósi á 

sambandið milli skýribreyta og háðu breytunnar.  
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5 Niðurstöður 

5.1 Matsniðurstöður 
Ákveðið var að nota aðferð minnstu kvaðrata til þess að meta áhrif gengisbreytinga á 

rekstrarafkomu (EBITDA). Mögulegt var að gengi gæti verið fall af háðu breytunni og leifaliðir 

skýribreytunnar háðir leifaliðum rekstrarafkomunnar. Líkanið var því metið með aðferð 

tveggja þrepa minnstu fervika (e. two stage least square) þar sem heildarinnflutningur á 

Íslandi, verg landsframleiðsla og heildarútflutningur án sjávarafurða voru „instrument“ 

breytur sem eru lýsandi fyrir gengi en óháðar háðu breytunni, rekstrarafkomu. Samanburður 

á niðurstöðum úr því mati og niðurstöðum mats með aðferð minnstu kvaðrata skilar nánast 

sömu niðurstöðum sem bendir til þess að þetta vandamál sé ekki til staðar í upprunalega 

líkaninu. Dregin er því sú ályktin að unnt sé að meta líkanið með aðferð minnstu kvaðrata. 

 Líkaninu er lýst með jöfnu 10. Niðurstöður má sjá í töflu 4. 

Tafla 4: Matsniðurstöður úr Gretl 

  Stuðlamat(β) Std. Error t-gildi p-gildi  
𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖 𝛽  −0,0723 0,049863 −1,450 0,1902  
∆𝐿_Þ𝑂𝑅𝑆𝐾𝑈𝑅  𝛽  −1,0720 0,512444 −2,092 0,0747 * 
∆𝐿_𝑌𝑆𝐴  𝛽  −0,2488 0,316992 −0,785 0,4581  
∆𝐿_𝑈𝐹𝑆𝐼  𝛽  0,1024 0,420268 0,244 0,8144  
∆𝐿_𝐾𝐴𝑅𝐹𝐼  𝛽  0,1963 0,302188 0,650 0,5367  
∆𝐿_𝑆𝐼𝐿𝐷  𝛽  −0,8031 0,227901 −3,524 0,0097 *** 
∆𝐿_𝐿𝑂𝐷𝑁𝐴  𝛽  0,0284 0,053075 0,536 0,6086  
∆𝐿_𝐾𝑅𝐴𝐵𝐵𝐼  𝛽  −0,3765 0,093533 −4,026 0,005 *** 
∆𝐿_𝐴𝑁𝑁𝐴𝑅  𝛽  −0,0699 0,138363 −0,505 0,6291  
∆𝐿_𝐼𝑁𝑁𝐿  𝛽  0,4618 0,665548 0,694 0,5102  
∆𝐿_𝐺𝐸𝑁𝐺𝐼  𝛽  2,0942 0,372088 5,628 0,0008 *** 
∆𝐿_𝐺𝐸𝑁𝐺𝐼  𝛽  −0,6429 0,259431 −2,478 0,0423 ** 

       
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅   0,899     

 

Mat líkansins gefur okkur að útskýringarmáttur líkansins þegar búið að er að leiðrétta fyrir 

fjölda skýribreyta sé u.þ.b. 90%. Við mat á líkaninu var leifaliður líkansins vistaður og fékkst að 

engin marktæk sjálffylgni er í leifalið líkansins og er meðaltal hans nálægt núlli. 

Þá fæst að 𝛽 = 2,0942 sem þýðir þá að ef breyting í gengi á tíma t eykst um 1% mun 

aukning í breytingu hagnaðar vera 2,09% .Einnig fæst að p-gildi<0,01 svo við göngum útfrá því 

að skýribreytan hafi marktæk áhrif á  háðu breytuna við 99% öryggismörk. 
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Þá fæst að 𝛽 = −0,6429 sem þýðir að ef breyting í gengi á tíma t-1 eykst um 1% mun 

minnkun í breytingu hagnaðar vera 0,64%. Einnig fæst að p-gildi<0,05 svo við göngum útfrá 

því að skýribreytan hafi marktæk áhrif á skýribreytuna við 95% öryggismörk. 

Við túlkun á ofangreindum stuðlum fæst að hækkun í gengi muni hafa jákvæð áhrif á 

afkomu á sama tímabili og muni breyting í hagnaði aukast um 2,09%. Þegar við skoðum tafið 

gildi gengisins fæst að breyting í hagnaði muni minnka um 0,64% ef gengi hækkaði á síðasta 

tímabili. Því fæst að breyting í hagnaði muni aukast við hækkandi gengi en með minnkandi 

áhrifum eftir því sem fleiri tafin gildi gengis eru skoðuð. 

Aðrar skýribreytur sem metnar eru „significant“ innan líkansins eru breytingar í afla síldar, 

krabba og þorsks. Athygli vekur að stuðlamatið fyrir þessar breytur er neikvætt þ.e. ef breyting 

í afla þessara tegunda eykst mun breyting afkomu minnka. Afli krabbadýra og síldar hefur 

niðurhallandi trend á tímabilinu (Hagstofa Íslands, 2018a) á meðan afkoma hefur almennt 

aukist m.a. vegna aukinnar framleiðni fjármagns og vinnuafls í greininni (Ágúst Einarsson, 

2016) sem útskýrir líklega neikvætt stuðlamat.  

5.2 Bein og óbein áhrif  
 Í köflunum hér að ofan hafa tekjur og gjöld í sjávarútvegi verið skoðuð gaumgæfilega. 

Uppruni aðfanga og tekna var skoðaður og kostnaðar- og tekjuliðum skipt niður samkvæmt 

því. Áhrif gengisbreytinga á erlent afurða- og aðfangaverð voru metin og þá voru 

staðgöngumöguleikar milli aðfanga skoðaðir. Möguleikar á breytingum í afurðamagni 

sjávarútvegsfélaga voru metnir og dýnamísk áhrif gengisbreytinga á innlent aðfangaverð 

metin eftir fremsta megni. Þegar lagt hefur verið mat á þessa liði er hægt að meta bein, óbein 

og heildaráhrif gengishækkunar á afkomu í sjávarútvegi og loks metin teygni afkomu gagnvart 

breytingum í gengi. 

Við getum ritað bein áhrif sem: 

𝑑𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑑𝑔 − 𝑣 ∙ 𝑧 ∙ 𝑑𝑔 , (11) 

Þá ef 𝜋 > 0 fæst: 

𝑝 ∙ 𝑞 > 𝑣 ∙ 𝑧 → 𝑑𝜋 > 0, (12) 
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Bein áhrif gengishækkunar á afkomu í sjávarútvegi eru þá jákvæð að því gefnu að afkoma 

sé jákvæð. 

Við getum ritað óbeinu áhrifin sem: 

𝑑𝜋 = 𝑞 ∙ 𝑔 ∙
𝑑𝑝

𝑑𝑔
+ 𝑝 ∙ 𝑔 ∙

𝑑𝑞

𝑑𝑔
∙ 𝑑𝑔 − 𝑣 ∙ 𝑔 ∙

𝑑𝑧

𝑑𝑔
+ 𝑧 ∙ 𝑔 ∙

𝑑𝑣

𝑑𝑔
∙ 𝑑𝑔

− 𝑤 ∙
𝑑𝑥

𝑑𝑔
+ 𝑥 ∙

𝑑𝑤

𝑑𝑔
∙ 𝑑𝑔, (13) 

 
Til þess að geta metið þau óbeinu áhrif sem hljótast af gengishækkun þarf að meta 

formerki afleiða. Þessar afleiður voru metnar í kafla 5 og höfum við þá: 

Tafla 5:Formerki afleiða við greiningu á óbeinum áhrifum 

Tekjur 

 Skemmri tíma Lengri tíma 

𝑑𝑝/𝑑𝑔 = 0 = 0 

𝑑𝑞/𝑑𝑔 ≥ 0 = 0 

Erlend gjöld 

 Skemmri tíma Lengri tíma 

𝑑𝑧 /𝑑𝑔 ≤ 0 < 0 

𝑑𝑣 /𝑑𝑔 = 0 = 0 

Innlend gjöld 

 Skemmri tíma Lengri tíma 

𝑑𝑥 /𝑑𝑔 ≥ 0 > 0 

𝑑𝑤 /𝑑𝑔 ≥ 0 ≫ 0 

Ef við gerum ráð fyrir að staðganga aðfanga sé að öllu leyti á milli erlendra og innlendra 

aðfanga fæst að afleiður sem lýsa minnkun eða aukningu í erlendum og innlendum 

aðföngum jafni hvora aðra út. Þá fæst að: 

∑ ≈ ∑ , og þ.a.l.   ∑ + ∑ = 0. 
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Óbein áhrif gengishækkunar til skemmri tíma eru þá: 
 

𝑑𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑔 ∙
𝑑𝑞

𝑑𝑔
− 𝑥 ∙

𝑑𝑤

𝑑𝑔
∙ 𝑑𝑔, (14) 

Þar sem ≥ 0 og ≥ 0 

  
Óbein áhrif gengishækkunar til lengri tíma eru þá: 
 

𝑑𝜋 = − 𝑥 ∙
𝑑𝑤

𝑑𝑔
∙ 𝑑𝑔, (15) 

Þar sem > 0. 

Nú þegar bein og óbein áhrif hafa verið skoðuð fæst með samlagningu þeirra að heildaráhrif 
gengishækkunar á afkomu til skemmri tíma eru þá: 
 

𝑑𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑔 ∙
𝑑𝑞

𝑑𝑔
+ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑑𝑔 − 𝑣 ∙ 𝑧 + 𝑥 ∙

𝑑𝑤

𝑑𝑔
∙ 𝑑𝑔, (16) 

Þar sem ≥ 0 og > 0 

Nú er = 0 til lengri tímalitið  og heildaráhrif gengishækkunar á afkomu til lengri tíma eru 

þá: 
 

𝑑𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑑𝑔 − 𝑣 ∙ 𝑧 + 𝑥 ∙
𝑑𝑤

𝑑𝑔
∙ 𝑑𝑔, (17) 

Þar sem  > 0  

Þá fæst að heildaráhrif gengishækkunnar á afkomu í sjávarútvegi til lengri tíma veltur m.a. 

á því hversu mikil áhrif gengisbreytinga eru á innlent aðfangaverð, þ.e. hversu mikill 

gengislekinn er.  

Við getum þá skrifað hagnað í sjávarútvegi upp í einfaldri mynd sem: 

𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑔 − 𝑣 ∙ 𝑧 ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔), (18) 

Þar sem 𝑓(𝑔) er fall sem lýsir því hvernig innlent aðfangaverð bregst við gengisbreytingum 

og má lýsa sem: 
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𝑓(𝑔) = 𝛼 ∙ 𝑔, (19) 

 

Þar sem 𝛼 ∈ [0,1] lýsir gengislekanum og fæst þannig að ef gengisleki er 0 þá er 𝑓 = 0 og 

ef gengisleki er 1 þá er 𝑓 = 1.  

Gengisteygni hagnaðar er þá:  

𝐸[𝜋, 𝑔] =
𝑑𝜋

𝑑𝑔
∙

𝑔

𝜋
=

𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓 ∙ 𝑔

𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑔 − 𝑣 ∙ 𝑧 ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔)
=

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓 ∙ 𝑔

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔)
,

(20) 

Ef gengisleki er 1 þá fæst að 𝑓(𝑔) = 1 ∙ 𝑔 og 𝑓 = 1, gengisteygni hagnaðar er þá gefin sem: 

𝐸[𝜋, 𝑔] =
(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓 ∙ 𝑔

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔)
=

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 1 ∙ 𝑔

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔)
= 1, (21) 

Þá fæst að ef gengisleki er 1 og gengið hækkar munu tekjur, erlendur og innlendur 

kostnaður hækka um sama hlutfall sem skilar sér í hlutfallslega sömu aukningu í hagnaði eða 

tapi greinarinnar.  

Ef gengisleki er 0 þá fæst að 𝑓 = 0, gengisteygni hagnaðar er þá gefin sem: 

𝐸[𝜋, 𝑔] =
(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓 ∙ 𝑔

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔)
=

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 0 ∙ 𝑔

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔)

=
(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔)
=

1

1 −
𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔)

(𝑝 ∙ 𝑞 − 𝑣 ∙ 𝑧) ∙ 𝑔

, (22) 

Við vitum að hagnaður er gefinn sem: 

𝜋 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑔 − 𝑣 ∙ 𝑧 ∙ 𝑔 − 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔), (23) 

og  

𝑖𝑛𝑛𝑙𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 = 𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑔), (24) 
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Þá fæst að gengisteygni hagnaðar er gefin sem: 

𝐸[𝜋, 𝑔] =
1

1 −
𝑖𝑛𝑛𝑙𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑛𝑡𝑎ð𝑢𝑟

𝜋 + 𝑖𝑛𝑛𝑙𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟

=
1

1 −
1

1 +
𝜋

𝑖𝑛𝑛𝑙𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟

, (25) 

Þar eð, ef 𝑓 = 0 ráðast áhrif gengishækkunar á afkomu að mörgu leyti af því hvort afkoma 

sé jákvæð eða neikvæð og hvor liðurinn sé stærri, hagnaður eða innlendur kostnaður.  

 Ef 𝑖𝑛𝑛𝑙𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 = 0 þá er 𝐸[𝜋, 𝑔] = 1. Sé enginn innlendur kostnaður 

munu tekjur og gjöld hækka um hlutfallslegu gengisbreytinguna og mun hagnaður eða 

tap þannig hækka um sama hlutfall. 

 Ef 𝜋 > 0 þá er 𝐸[𝜋, 𝑔] ≥ 1. Sé afkoma jákvæð mun hagnaður a.m.k. aukast um 

hlutfallslegu gengisbreytinguna en aukningin eykst eftir því sem hlutfall innlends 

kostnaðar af hagnaði er hærra. 

 Ef 𝜋 < 0 og |𝜋| > 𝑖𝑛𝑛𝑙𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 þá er 𝐸[𝜋, 𝑔] = [0,1]. Sé afkoma í greininni 

neikvæð og tapið er stærra en sem nemur innlendum kostnaði mun gengishækkun 

skila sér í hlutfallslega minni aukningu taps greinarinnar. 

 Ef 𝜋 < 0 og |𝜋| < 𝑖𝑛𝑛𝑙𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 þá er 𝐸[𝜋, 𝑔] < 0. Sé afkoma í greininni 

neikvæð og innlendur kostnaður hærri en sem nemur tapi greinarinnar mun 

gengishækkun skila sér í minnkun neikvæðrar afkomu. 
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6 Umræða 

Niðurstöður úr greiningu á beinum- og óbeinum áhrifum gengishækkunar á afkomu í 

sjávarútvegi benda til þess að ekki sé sama hvernig farið er með forsendur þegar rætt er um 

samband þessara stærða. Það skiptir ekki eingöngu máli að greina á milli hvort horft sé til 

skemmri eða lengri tíma heldur verður að skoða hvernig afkoma er skilgreind að hverju sinni. 

Í þessari greiningu er einungis reynt að meta áhrif gengisbreytinga á afkomuna en afkoma í 

sjávarútvegi veltur að sjálfsögðu á óteljandi þáttum sem eru breytilegir á hverju tímabili. Til 

þess að fá nákvæmar tölulegar niðurstöður um þessi áhrif á hverju tímabili þyrftu hlutföll 

erlendra aðfanga að vera metin með nákvæmari aðferðum en gert er í þessari ritgerð og 

gengisleki þeirra aðfangaflokka sem fyrirtæki í sjávarútvegi notast við þyrfti að vera þekktur.  

Þegar rekstrarafkoma er skoðuð til skemmri tíma fæst að tekjur munu hækka um sama 

hlutfall og gengið ásamt því að mögulegt er að fyrirtæki auki afla en telst það þó nokkuð 

ólíklegt. Erlendur kostnaður mun líkt og tekjurnar hækka um sama hlutfall og gengið. 

Innlendur kostnaður mun hins vegar að öllum líkindum hækka minna þar sem áhrif 

gengisbreytinga á innlent verðlag koma fram með meiri töf. Af því leiðir að svo lengi sem að 

greinin notast að einhverju leyti við innlend aðföng mun rekstrarafkoma í sjávarútvegi aukast 

bæði að nafnverði og sem hlutfall af tekjum og gjöldum til skemmri tíma.  

Þegar til lengri tíma er litið fæst að hækkun í verði innlendra aðfanga af völdum 

gengisbreytingar ræðst af gengisleka. Þegar gengisleki er fullkominn er gengisteygni afkomu 1 

til lengri tíma litið, þegar gengið hækkar um 10% mun það skila sér í 10% aukningu afkomu, 

hvort heldur sem um ræðir tap eða hagnað. Afkoma mun því aukast að nafnverði um það 

hlutfall sem gengið hækkar um en hlutfall afkomu af tekjum og gjöldum er það sama og áður. 

Ef gengisleki er enginn og afkoma jákvæð er gengisteygni afkomu að minnsta kosti 1, þ.e. þegar 

gengið hækkar um 10% mun það skila sér í a.m.k. 10% aukningu hagnaðar og eykst það hlutfall 

eftir því sem stærri hluti kostnaðar er innlendur. Sé enginn gengisleki til staðar og afkoma 

neikvæð ráðast áhrif gengishækkunar á hlutfalli innlendra aðfanga og afkomunnar. 

Niðurstöður úr tölfræðimatinu ríma vel við þessar niðurstöður en þar fæst að 1% aukning í 

gengishækkun leiðir til þess að hagnaðaraukning eykst um rúmlega 2%. Það er, aukin hækkun 

gengis verður til þess að hagnaðaraukning eykst, a.m.k. til skemmri tíma. Þegar horft er til 

stuðlamats á tafða lið gengisins fæst hins vegar að aukning í hækkun gengis á fyrra tímabili 

leiðir til þess að aukning hagnaðar minnkar á næsta tímabili. Jákvæð áhrif gengishækkunar á 
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rekstrarafkomu minnka þannig með tíma og fjara jafnvel út þar til þau verða engin til lengri 

tíma litið. Þessi niðurstaða stemmir við greiningu á beinum- og óbeinum áhrifum hér að ofan 

sé gert ráð fyrir því að gengisleki sé til staðar. 

Horfum næst til hreins hagnaðar (EBT) þar sem tillit er tekið til afskrifta og 

fjármagnskostnaðar en ekki skatta. Þegar til skemmri tíma er litið fæst líkt og áður að við 

gengishækkun munu tekjurnar hækka um sama hlutfall og gengið. Erlendi 

rekstrarkostnaðurinn mun einnig hækka um sama hlutfall á meðan kostnaður vegna innlendra 

aðfanga mun að öllum líkindum hækka minna. Hins vegar horfum við hér einnig til afskrifta og 

fjármagnskostnaðar. Ef við göngum útfrá því að afskriftir séu línulegar mun helmingur þeirra 

hækka um sama hlutfall og gengið líkt og um venjuleg rekstrargjöld væri að ræða. 

Fjármagnskostnaður telur hins vegar mismun vaxtagjalda og vaxtatekna ásamt gengismun. 

Áhrif gengishækkunar á vaxtagjöld og tekjur er eilítið ófyrisjáanlegur liður og ólíklegur til þess 

að hafa drastísk áhrif. Sé greinin hins vegar mikið skuldsett í erlendri mynt mun nógu stórt 

gengisskot valda því að skuldir fyrirtækja í greininni stökkbreytast í íslenskum krónum og mun 

þessi munur á skuldum fyrir og eftir gengisskotið vera færður til bókar sem gjöld. Þessi gjöld 

köllum við gengismun og geta þau hæglega verið nógu há til þess að snúa jákvæðri 

rekstrarafkomu yfir í tap sé horft til EBT þrátt fyrir að handbært fé muni ekki hreyfast. Til lengri 

tíma litið fæst að mestu leyti sama niðurstaða og þegar horft er til rekstrarafkomu, sé 

gengisleki 1 mun gengishækkun ekki hafa áhrif á afkomu til lengri tíma en gengismunur er 

einungis færður til bókar á sama tímabili og gengishækkunin á sér stað. 

Í upphafi þessarar ritgerðar var rennt úr hlaði með þá spurningu í huga hver áhrif 

gengisbreytinga væru á afkomu í sjávarútvegi til lengri- og skemmri tíma. Þessi spurning kann 

að hljóma einföld í eyrum margra. Oftar en ekki gengið útfrá því í almennri umræðu að 

sambandið þarna á milli sé klippt og skorið og endurspeglast það í umræðu um álagningu 

veiðigjalda eins og rætt var um í upphafi ritgerðar. Samband þessara stærða kann þannig að 

líta út fyrir að vera augljóst en niðurstöður þessarar ritgerðar benda hins vegar til þess að fara 

verði varlega með forsendur þegar ályktað er um áhrif gengisbreytingar á afkomu í 

sjávarútvegi.  
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