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Útdráttur 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis er að varpa ljósi á skattspor íslenska 

sjávarútvegsins. Lagt var upp með að gera samantekt á því hvað atvinnugreinin hefur 

borgað mikið í skatta og opinber gjöld síðustu ár. Í framhaldinu að leggja mat á hvaða 

áhrif aukinn skattur á fyrirtæki í sjávarútvegi getur haft á samkeppnishæfni landsins. Til 

að átta sig betur á stöðu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja voru einnig tekin saman gögn 

um arðsemi fyrirtækjanna og þau sett í samhengi við sjávarútveg í öðrum löndum. Að 

lokum var ákveðið að skoða ríkisstyrki í sjávarútvegi í heiminum til að átta sig betur á 

mismun í arðsemi milli landa. 

Í þessu rannsóknarverkefni er reynt að fá svar við eftirfarandi spurningu: 

➢ Er skattspor íslenska sjávarútvegsins of stórt til að viðhalda samkeppnishæfni 
Íslands í greininni? 

Rannsóknin byggir á gögnum sem koma að mestum hluta frá Hagstofu Íslands, 

Deloitte á Íslandi, Ríkisskattstjóra, Fiskistofu Íslands og Seðlabanka Íslands ásamt 

gögnum frá erlendum hagstofum og stofnunum.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að íslenskur sjávarútvegur hefur verið 

og er samkeppnishæfur í dag. Neikvæð þróun hefur þó verið í greininni síðustu ár. 

Arðsemi hefur lækkað og samanburður við önnur lönd hefur versnað. Síðustu ár hefur 

atvinnugreinin greitt að meðaltali um tíu milljarða króna árlega í sértæka skatta á 

meðan mörg samkeppnislönd í sjávarútvegi hafa fengið ríkisstyrki sem telja í tugum 

milljarða króna. Niðurstöður rannsóknarinnar benda enn fremur til að miklar sveiflur 

hafi verið á auðlindarentu í íslenskum sjávarútvegi síðustu ár og að hún hafi minnkað 

umtalsvert á síðustu árum. Til að viðhalda samkeppnishæfni landsins í sjávarútvegi þarf 

áframhaldandi framleiðniaukning að eiga sér stað í greininni með nýsköpun, aukinni 

þekkingu og pólitískum stöðuleika. Með umfram gjaldtöku í greininni sem tekur ekki mið 

af auðlindarentu hverju sinni er verið að setja samkeppnishæfni greinarinnar í hættu. 
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1 Inngangur 

Mikið hefur verið rætt og ritað um íslenskan sjávarútveg undanfarna áratugi enda ein af 

stærstu atvinnugreinum landsins, hvort heldur sem horft er á útflutningsverðmæti eða 

framlag til hagvaxtar. Greinin hefur verið umdeild allt frá því að kvótakerfi með 

framsalsheimildum var tekið upp í ársbyrjun 1991 (Stefán B. Gunnlaugsson og Sveinn 

Agnarsson, 2019). Lítil sátt hefur verið um kerfið og umræða um aukna gjaldtöku í 

greininni náði hámarki á Alþingi eftir efnahagshrunið 2008. Aukin veiðigjöld voru í 

framhaldinu sett á með lögum árið 2012. Markmiðið var að tryggja að „sanngjarn“ hluti 

hagnaðar af auðlindinni færi aftur til þjóðarinnar. Pólitískt umrót hefur verið mikið í 

greininni og í þannig umhverfi er erfitt að gera rekstraráætlanir langt fram í tímann. 

Markmið rannsóknarinnar er að átta sig á umfangi skattgreiðslna í íslenskum 

sjávarútvegi, bera það saman við önnur lönd og hvað það getur þýtt fyrir framtíð 

greinarinnar. 

Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: 

➢ Er skattspor íslenska sjávarútvegsins of stórt til að viðhalda samkeppnishæfni 
Íslands í greininni? 

Til að svara rannsóknarspurningunni er rannsakað hvort umframhagnaður sé til staðar í 

greininni og þar af leiðandi hvort fyrirtækin hafi getu til að greiða gjald fyrir auðlindina 

og ef svo er, hversu mikið. Í pólitísku umróti á Íslandi hefur skattspor sjávarútvegsins 

verið á sífelldri hreyfingu og nú síðast í lok árs 2018 þegar kolefnisgjald var tvöfaldað og 

ný veiðigjöld tóku gildi. Farið er yfir hvaða áhrif aukin skattheimta getur haft á 

samkeppnisforskot og samkeppnishæfni greinarinnar, því það skiptir máli varðandi 

framtíðarhorfur greinarinnar. 

Talsverður rekstrarbati varð í íslenskum sjávarútvegi eftir úthlutun veiðiheimilda og 

framsal var leyft, en reksturinn hefur samt sögulega verið talsvert háður gengi íslensku 

krónunnar og því magni sem hægt er að veiða hverju sinni. Magn af loðnu sem hefur 

verið veitt hefur til dæmis verið mjög sveiflukennt síðustu ár en loðnan skiptir miklu 

máli þegar kemur að heildarútflutningsverðmætum Íslands. 
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Á síðustu misserum hefur áhersla í heiminum verið á tækniþróun í greininni (fjórða 

iðnbyltingin) og einnig hefur fókusinn aukist á fiskeldi og er það farið að skila meira 

magni en veiddur afli úr sjó á heimsvísu (FAO, 2018a). Þó ekki verði mikill fókus á fiskeldi 

sérstaklega í þessari rannsókn má nefna að mikil aukning hefur verið í fiskeldi á Íslandi 

síðustu ár en tvær langstærstu tegundirnar eru lax og bleikja. Framleiðsla á eldisfiski var 

20 þúsund tonn árið 2018 og útflutningsverðmætin 13,1 milljarður króna, verðmæti sem 

voru einungis 1,8 milljarður árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2019b). Dæmið hér á undan er 

lýsandi fyrir það hversu miklar breytingar eru að eiga sér stað í greininni og hversu hratt 

fyrirtæki þurfa að tileinka sér nýja hluti. 

Nú er svo komið að arðsemi hefur minnkað í greininni síðustu ár og mikilvægt að 

halda upplýstri umræðu á lofti til að tryggja rétta ákvörðunartöku með framtíð 

greinarinnar í huga. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Í ritgerðinni verður fyrst farið yfir söguna í íslenskum sjávarútvegi allt frá því á 13. öld. 

Að því loknu kemur fræðilegur kafli um samkeppni þar sem fjallað er um hugtökin 

samkeppnishæfni, samkeppnisforskot og auðlindasýn. Fjórði kafli fjallar um sögulega 

arðsemi í greininni í tengslum við mögulegan umframhagnað. Í kaflanum verður farið 

yfir hagnað, framlegð, arðgreiðslur og arðsemiskennitölur. Fimmti kafli rannsóknarinnar 

er samantekt á skattspori greinarinnar en þar er ítarlegt yfirlit yfir skatta og gjöld sem 

íslenskur sjávarútvegur greiðir. Gjöldin eru sett í samhengi við löndin í kringum okkur. 

Sjötti kafli fjallar um eldri rannsóknir um íslenskan sjávarútveg. Því næst er farið yfir 

aðferðafræði rannsóknarinnar en í þeim kafla er fjallað um markmið rannsóknarinnar, 

hvaða aðferðum var beitt, hvernig gögnum var safnað og hvernig unnið var úr þeim. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru birtar í áttunda kafla en þar eru aðalatriði 

rannsóknarinnar tekin saman og rædd. Því næst kemur umræða um niðurstöður ásamt 

því sem helstu annmarkar rannsóknarinnar eru dregnir fram. Rannsóknin endar svo á 

lokaorðum þar sem fjallað er um áhrif niðurstaðna og mögulega nýtingu til upplýstrar 

umræðu um sjávarútveg á Íslandi, ásamt tillögum um frekari rannsóknir. 
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1.2 Gögn um íslenskan sjávarútveg 

Hinir ýmsu aðilar sjá um að greina íslenskan sjávarútveg en má þar helst nefna Hagstofu 

Íslands, Fiskistofu, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, greiningardeildir íslensku bankanna, 

Íslenska sjávarklasann og Deloitte á Íslandi sem heldur úti viðamiklum gagnagrunni um 

afkomu fyrirtækja í sjávarútvegi. Þá hafa ýmsir skrifað um auðlindina sjálfa, rentuna af 

henni, arðsemi greinarinnar fyrir og eftir kvótakerfið ásamt áhrifum greinarinnar á 

efnahag Íslands.  

Sjávarútvegur hefur verið grunnatvinnugrein Íslands í lengri tíma og því eðlilegt að 

mikið sé til af efni um greinina. Hagtölur sýna mikilvægi sjávarútvegs í íslensku hagkerfi 

og hvernig arðsemi í greininni hefur aukist eftir upptöku kvótakerfis (Hagstofa Íslands, 

2018a). Atvinnugreinin á sér mikla sögu og eðlilegt að byrja á því að rekja hana í næsta 

kafla. 
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2 Íslenskur sjávarútvegur 

Mikið hefur verið rætt og ritað um íslenskan sjávarútveg en greinin hefur í áratugi verið 

ein mikilvægasta atvinnugrein landsins. Það var þó ekki staðan fyrr á öldum. Íslenskur 

sjávarútvegur var allt frá 13. öld einungis stundaður sem hliðargrein við landbúnað og 

varði það langt fram á 19. öld (Ágúst Einarsson, 2016). 

2.1 Upphafið 

Segja má að upphaf íslensks sjávarútvegs hafi verið þegar íslenska skreiðin, þ.e. þurrkaði 

þorskurinn, fór að njóta vinsælda erlendis. Íslendingar höfðu þó ekki mikið upp úr 

krafsinu til að byrja með þar sem arðsemin fór að mestu til Dana. Það breyttist í raun 

ekki fyrr en við verslunarfrelsið árið 1854. Þá gat Ísland hafið viðskipti beint við önnur 

lönd og segja má að þar hafi fyrsta stóra skrefið verið tekið í átt að því að gera 

atvinnugreinina að því sem hún er í dag. Næsta stóra skref var fjárfesting í fyrstu 

togurunum í byrjun 20. aldar. Aukin afköst og frysting á fiski var gríðarlegt framfaraskref. 

Segja má með sanni að frystur fiskur hafi orðið að stóriðju á Íslandi á 20. öldinni líkt og 

Ágúst Einarsson (2016, bls. 40) orðar það í bók sinni um íslenskan sjávarútveg. 

Í lok 19. aldar hófst barátta Íslendinga um veiðisvæðin í kringum landið. 

Landhelgisbaráttan átti eftir að taka langan tíma en saga hennar er reifuð í næstu 

köflum. 

2.2 Landhelgisbarátta Íslendinga 

Erlendir sjómenn hafa stundað veiðar við Ísland frá því að minnsta kosti í byrjun 15. 

aldar. Á þeim tíma sinntu Íslendingar veiðum á litlum bátum á meðan Englendingar, 

Þjóðverjar og Frakkar mættu á talsvert stærri bátum. Samhliða komu togaranna til 

landsins í upphafi 20. aldar fóru Íslendingar að sækja sjóinn stífar. Oft kom til ágreinings 

milli innlendra og erlendra fiskiskipa en erfitt var fyrir Íslendinga að gera mikið í 

málunum þar sem þeir voru ennþá hluti af Danmörk á þessum tíma og voru allt fram til 

ársins 1918. Danir höfðu gert samkomulag við Breta árið 1901 sem fól í sér þriggja mílna 

landhelgi. Þessi samningur féll ekki úr gildi fyrr en eftir seinni heimstyrjöldina eða árið 

1952 (Guðni Th. Jóhannesson, 2006; Landhelgisgæsla Íslands, 2019). 
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2.2.1 Fjögurra mílna útfærslan 

Stuttu eftir seinni heimstyrjöldina fóru lönd í Evrópu að senda fiskiskip til Íslands og voru 

þau fleiri og stærri en nokkru sinni fyrr, en Íslendingar voru á sama tíma einnig búnir að 

efla sinn flota. Sóknin var svo mikil að afli dróst talsvert saman árin á eftir. Íslendingar 

höfðu miklar áhyggjur af auðlindinni og settu í kjölfarið lög um vernd fiskistofna á 

vísindalegum forsendum. Í framhaldinu færðu Íslendingar landhelgina út í fjórar mílur 

en því mótmæltu þjóðirnar sem höfðu sótt á fiskimiðin. Allar þjóðir sættust þó á lögin 

nema Bretar sem hófu þvingunaraðgerðir. Bann var til dæmis sett á löndun á íslenskum 

fiski á Bretlandseyjum. Íslendingar létu það ekki á sig fá og juku útflutning á fiski til 

Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Norðmenn unnu á þessum tíma mikilvægt mál er 

varðaði þeirra fiskveiðilögsögu en það byggði á sömu rökum og Íslendingar notuðu í 

sínum málflutningi (Guðni Th. Jóhannesson, 2006; Landhelgisgæsla Íslands, 2019). 

2.2.2 Tólf mílna útfærslan 

Árið 1958 færðu Íslendingar landhelgina í tólf sjómílur en þá má segja að hið eiginlega 

þorskastríð hafi byrjað. Viðbrögð Breta voru ekki jákvæð. Þeir sendu herskip til að 

vernda fiskiskipin sín innan hinnar nýju landhelgi en þar voru íslensk varðskip sem 

vernduðu tólf mílurnar. Ekki urðu meiriháttar árekstrar milli landanna á þessum tíma en 

sátt náðist árið 1961 þar sem Bretum var leyft að veiða frá sex mílum næstu þrjú árin. Í 

kjölfarið dró hins vegar mikið úr afla við landið (Guðni Th. Jóhannesson, 2006; 

Landhelgisgæsla Íslands, 2019). 

2.2.3 50 sjómílur 

Eftir mikinn samdrátt í afla ákváðu Íslendingar að færa landhelgina út í 50 sjómílur en 

það var samþykkt á Alþingi árið 1972. Bretar brugðust illa við eins og áður og aftur voru 

herskip komin til að vernda skip þeirra innan hinnar nýju lögsögu. Íslendingar voru 

orðnir framtakssamir á þessum tíma og komnir með nýtt vopn gegn hinum erlendu 

fiskiskipum. Togvíraklippur var búnaður sem gat skorið botnvörpur aftan úr skipum en 

kostnaður við slíkt var mjög mikill fyrir útgerðir skipanna. Á þessum tíma var þessari 

aðferð beitt á árangursríkan hátt í um það bil 80 skipti. Aftur var farið í samninga og nú 

máttu Bretar veiða með ákveðnum tegundum af skipum milli tólf og 50 mílna 

lögsögunnar. Á sama tíma ákváðu Vestur-Þjóðverjar að viðurkenna ekki hina nýju 

landhelgi og héldu áfram að veiða upp að tólf mílunum. Þeir sendu þó ekki herskip til að 
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vernda sín skip. Samkomulag við Vestur-Þjóðverja náðist ekki fyrr en í lok árs 1975 

(Guðni Th. Jóhannesson, 2006; Landhelgisgæsla Íslands, 2019). 

2.2.4 200 mílurnar 

Í október 1975 var lokaskrefið tekið og landhelgin færð í 200 mílur. Baráttan harðnaði 

nú talsvert og árekstrar urðu í bókstaflegri merkingu milli varðskipa Íslands og Breta. 

Íslendingar hótuðu að segja sig úr NATO auk þess sem þeir slitu stjórnmálasambandi við 

Breta. Ísland nýtti sér það að landið var hernaðarlega vel staðsett í kalda stríðinu. Deilan 

stóð yfir þar til sumarið 1976 þegar sátt náðist milli landanna (Guðni Th. Jóhannesson, 

2006; Landhelgisgæsla Íslands, 2019). 

Barátta Íslendinga um fiskveiðilögsöguna stóð yfir í um 80 ár. Þegar saga þessa tíma 

er skoðuð er ljóst hversu gífurlegt þrekvirki það var að koma íslensku landhelginni út í 

200 mílur. Baráttan um íslensku fiskimiðin var gríðarlega mikilvæg enda hafa þau verið 

gjöful og skilað íslensku þjóðinni miklum verðmætum. 

2.3 Mikilvægi sjávarútvegs 

Sjávarútvegur hefur verið sú atvinnugrein sem hefur skilað einna mestu til 

útflutningstekna Íslands síðastliðna öld. Eins og sjá má á mynd 1 var vægi sjávarafurða 

árið 2009 um fjórðungur af útflutningstekjum en samhliða gífurlegri aukningu í 

ferðaþjónustu síðustu ár hefur vægið minnkað, en var þó ennþá 18% árið 2018.1 

 

                                                      
1 Bráðabirgðatölur frá Hagstofu Íslands fyrir árið 2018. 
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Mynd 1 - Útflutningur vöru og þjónustu (Seðlabanki Íslands, 2018) 

Af einstökum fisktegundum sem eru mikilvægar þegar kemur að aflaverðmæti má 

nefna ýsu, karfa, ufsa, grálúðu, makríl, kolmunna, loðnu og að lokum þorskinn sem er 

jafnframt langmikilvægasta fisktegundin þegar kemur að aflaverðmætum (Hagstofa 

Íslands, 2019a). 

2.3.1 Íslenski þorskurinn 

Mikilvægasta fisktegund Íslendinga hefur ávallt verið þorskurinn (lat. Gadus Morhua) en 

eins og sjá má á mynd 2 skilar hann þjóðinni langmestum verðmætum. Myndin sýnir 

hlutdeild fisktegunda í heildaraflaverðmæti sem er í þessu tilfelli óunninn fiskur seldur 

frá borði eða á fiskmarkaði. 
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Mynd 2 - Verðmætustu fisktegundir Íslands, hlutfall af heildaraflaverðmæti (Hagstofa Íslands, 2019a) 

Hluti af auknu vægi þorsksins er aukin nýting á honum, en nýting hefur aukist gífurlega 

síðustu ár og má nefna fyrirtæki eins og Codland í því samhengi, en fyrirtækið er að 

nálgast 100% nýtingarhlutfall (Codland, 2019). 

Hlutfall sjávarútvegs í útflutningstekjum er hátt eins og hefur komið fram en þegar 

tekið er tillit til þess að íslenskur sjávarútvegur er ein af grunnatvinnugreinum 

þjóðarinnar telur vægið ennþá meira. 

2.3.2 Grunnatvinnugreinar 

Grunnatvinnugrein (e. base industry) er atvinnugrein sem flytur út mikinn eða allan 

hluta af sinni framleiðslu. Greinin býr þannig til nýjar tekjur, gjaldeyristekjur og eykur 

þannig kaupmátt í landinu. Rúmlega 98% af öllum íslenskum afla fer þannig á 

alþjóðlegan markað (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 2019). 

Grunnatvinnugrein er ekki háð öðrum atvinnugreinum nema að því leyti að fá að 

kaupa af þeim vörur og þjónustu. Aðrar atvinnugreinar eru stundum kallaðar 

stuðningsatvinnugreinar vegna þess að þær þjónusta grunnatvinnugreinarnar. Dæmi: 

Þegar mikið er að gera í sjávarútvegi þurfa skipin viðhald, endurnýjun verður hraðari á 

tækjum, tólum og svo framvegis. Þetta kallar á vinnu frá vélsmiðjum, rafvirkjum og 

flutningafyrirtækjum sem flytja fiskinn. Öfugt á við þegar verr árar í sjávarútvegi, þá 

minnkar vinna þessara aðila að öðru óbreyttu. Eins og lesa má úr mynd 1 skilar íslenskur 

sjávarútvegur um 240 milljörðum króna í útflutningstekjur. Ef samdráttur verður í 
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sjávarútvegi hefur það mun dýpri afleiðingar í íslensku efnahagslífi heldur en ef 

samdráttur verður í einni af stuðningsatvinnugreinunum. Til að skýra þetta nánar er 

hægt að taka dæmi um lítið svæði þar sem engin starfsemi er í gangi. Framleiðsla er 

engin. Dag einn rekast menn á náttúruauðlind á svæðinu og hefja fljótlega nýtingu á 

henni og selja stóran hluta yfir á svæðið við hliðina. Grunnatvinnugrein hefur myndast á 

svæðinu. Stærð grunnatvinnugreinarinnar ræður því svo hvað stuðningsatvinnugreinar á 

svæðinu geta orðið stórar þar sem þær gera lítið annað en að þjónusta hana (Sveinn 

Agnarson og Ragnar Árnason, 2008, bls. 241). 

2.3.3 Áhrif sjávarútvegs á byggða- og atvinnuþróun á Íslandi 

Uppgangur sjávarútvegs á Íslandi á 20. öldinni hafði mikil áhrif á þróun bæja hér á landi. 

Uppbyggingu þorpa út á landi má þannig að mestu leyti rekja til þess hversu hagkvæmt 

var að sækja fiskinn á hverjum stað. Dæmi um þetta má finna í bókum Jóns Páls 

Halldórssonar (1999, 2003). Fyrirtæki stækkuðu og döfnuðu í þessum bæjum en í 

kjölfarið á því að aflamarkskerfi (kvótakerfið) með framsalsheimildum var tekið upp árið 

1990, jókst samþjöppun og hagræðing í greininni. Samþætting veiða og vinnslu í seinni 

tíð skilaði líka mikilli hagræðingu. Fókus á arðsemi og virðiskeðjuna hefur verið mikill 

síðustu áratugi. Afleiðingin af þessu er að sjómönnum og skipum fækkaði talsvert eftir 

1990 eins og sjá má á mynd 3. Sjómönnum hefur fækkað um meira en helming frá árinu 

1990 eða úr tæpum átta þúsund í rúm þrjú þúsund. 
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Mynd 3 - Fjöldi sjómanna og skipa og stærð flotans 1981 til 2017 (Hagskinna, 1997; Hagstofa Íslands, 
2017b, 2018b, 2019f) 



 

21 

Fjölgun skipa milli 1980 og 1990 skýrist að mestu leyti af mikilli fjölgun smábáta í kjölfar 

þess að kvótakerfið var sett á árið 1984. Smábátum fjölgaði mikið eða um 100%, úr 

rúmum 600 í 1.300 báta. Þessu fylgdi eðlilega talsverð fjölgun sjómanna (Ágúst 

Einarsson, 2016). 

Upp úr 1990 hófst mikil samþjöppun í greininni með fækkun skipa en ný og stærri 

skip komu inn í skipaflotann, en eins og sést á mynd 3 minnkar stærð flotans í 

brúttótonnum lítið frá aldamótum. Til að gefa betri innsýn í þörfina fyrir skip er rétt að 

skoða heildarafla íslenskra skipa á þessum tíma. Á mynd 4 er búið að taka saman 

heildarafla íslenskra skipa frá þarsíðustu aldarmótum og hlut stærstu tegunda í aflanum. 
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Mynd 4 - Heildarafli íslenskra skipa og tegundir 1899 til 2016 (Hagstofa Íslands, 2017a) 

Heildarafli í tonnum talið nær hámarki á árunum 1996 til 2003 þegar aflinn sveiflast í 

kringum tvær milljónir tonna. Þorskafli íslenskra skipa náði hins vegar hámarki árið 1981 

þegar aflinn var 460 þúsund tonn, en mesti þorskafli við Ísland var þó árið 1954 þegar 

veiddust tæp 550 þúsund tonn enda sókn erlendra fiskiskipa mikil á þeim tíma. Ofveiði 

helstu fiskistofna fyrir 1990 má skýra að hluta með fleiri skipum og sjómönnum á þeim 

tíma (Ágúst Einarsson, 2016; Hagstofa Íslands, 2017a). 

Heildarafli í tonnum segir aðra sögu en aflaverðmæti en á mynd 4 má sjá hvernig 

nánast öll aukning í afla frá 1930 til 1965 er tilkomin vegna síldarafla sem hvarf svo 

nánast næstu ár á eftir. Loðnan var svo í aðalhlutverki frá 1970 til ársins 2005 og gjarnan 

komu ár þar sem veiddust vel yfir milljón tonn af loðnu. Um síðustu aldamót kom 
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kolmunni sterkur inn í heildarafla íslenskra fiskiskipa en hann náði hámarki árið 2003 

þegar veiddust um 500 þúsund tonn. Makríll og annar uppsjávarfiskur hefur svo einnig 

sveiflast í magni síðustu ár og skýrir að mestu leyti þær sveiflur sem hafa verið í seinni 

tíð (Hagstofa Íslands, 2017a). Nýir fiskistofnar auk tæknibreytinga kalla sífellt á 

nýfjárfestingar í atvinnugreininni en það er umfjöllunarefni næsta hluta 

rannsóknarinnar. 

2.3.4 Breytingar í sjávarútvegi 

Við lifum á tímum tæknibyltingar og henni fylgir mikil fjárfesting ef markmiðið er að 

halda í við alþjóðlega samkeppni. Fjárfesting í sjávarútvegi hefur aukist síðustu ár og var 

sögulega há árin 2015 til 2018 eins og sjá má á mynd 5. 
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Mynd 5 - Fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi, á föstu verðlagi (Hagstofa Íslands, 2019c)2 

Samhliða auknum fjárfestingum sjávarútvegs hefur stuðningsatvinnugreinum heldur 

betur vaxið fiskur um hrygg síðustu ár. Af tæknifyrirtækjum má nefna Marel, Völku, 

Skagann 3X og Vélfag en einnig eru fyrirtæki sem eru að þróa vörur fyrir lyfja- og 

heilsugeirann en þar má nefna Codland, Kerecis, Zymetech, Benecta (áður Genís), Protis 

og Iceprotein. Önnur fyrirtæki sem vert er að minnast á eru Hampiðjan, Ísfell og Tor-Net 

sem eru í framleiðslu veiðarfæra, Slippinn á Akureyri sem er þjónustuaðili við flest sem 

                                                      
2 Ennþá er um að ræða bráðabirgðatölur fyrir árin 2016–2018. Gögnin innihalda tölur fyrir rúmlega 

80% af fyrirtækjum í sjávarútvegi samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. 
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kemur að sjávarútvegi og að lokum fyrirtæki eins og Tempra og Icebox sem framleiða 

geymsluumbúðir fyrir fiskafurðir.  

Sjávarútvegstengdum námsleiðum hefur fjölgað á Íslandi síðustu ár og sömuleiðis 

hefur sérmenntuðu fólki í sjávarútvegi fjölgað mikið (Ásgeir Jónsson, 2018; Eyjólfur 

Guðmundsson, 2017). Íslenskur sjávarútvegur hefur breyst úr atvinnugrein sem einungis 

hélt uppi störfum fyrir ómenntað fólk yfir í að vera sú atvinnugrein sem stendur fyrir 

einna mestri nýsköpun í landinu og útvegar hámenntuðu fólki atvinnu í miklum mæli. 

Þörf fyrir aukna fjárfestingu í bæði mannauði og búnaði tengist því samkeppnisumhverfi 

sem atvinnugreinin býr við í dag. Samkeppni er einmitt umfjöllunarefni næsta kafla. 
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3 Samkeppni 

Af nógu er að taka þegar kemur að fræðigreinum um samkeppni. Almennt er hugtakið 

skilgreint sem keppni tveggja eða fleiri fyrirtækja við að selja sambærilegar vörur. Porter 

(2008) vill hins vegar meina að stjórnendur geri oft þau mistök að horfa þröngt á 

samkeppni. Hann bendir á fjóra þætti til viðbótar við beina samkeppni, samanber fimm 

þátta líkan Porters (e. Porter‘s Five Forces). Fyrst er að nefna viðskiptavini og hvernig 

þeir upplifa vöruna. Viðskiptavinir flugfélaga eru til dæmis líklegir til að hoppa milli 

flugfélaga ef verðið er lægra annars staðar en viðskiptavinir tryggingafélaga eru ólíklegri 

til að færa sig vegna þess hversu flókið er að skipta um tryggingafélag. Annað atriðið 

sem Porter fjallar um er tegund birgja og hvaða samningsstöðu þeir hafa gagnvart 

fyrirtækinu (e. Bargaining Power of Suppliers). Þriðja atriðið er hversu auðvelt er fyrir 

aðra aðila að koma inn á markaðinn sem fyrirtækið starfar á (e. Threat of New Entrants). 

Að lokum þarf að skoða mögulegar staðgönguvörur og meta hversu mikil áhrif það getur 

haft á rekstur fyrirtækisins (e. Threat of Substitute Products or Services). Mynd 6 sýnir 

þetta myndrænt. 

 

Mynd 6 - Fimm þátta líkan Porters (gert eftir fyrirmynd Porter, 2008)  
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Samkeppni er einnig hægt að skoða út frá þáttum eins og fjölda fyrirtækja, skiptingu 

markaðshlutdeildar, hversu erfitt það er að viðhalda markaðshlutdeild og að lokum 

þeirri arðsemi sem er til skiptanna. Eins og kemur fram hjá þeim Bang og Markeset 

(2012) og Porter (2008) hefur samkeppni í heiminum aukist mikið síðustu áratugi 

samhliða alþjóðavæðingu og fyrirtæki þurfa að bregðast hraðar við til að halda í við 

samkeppnina. Til marks um þetta má benda á rannsókn þeirra Fischer og Schornberg 

(2007) sem fjallar um samkeppnishæfni matar- og drykkjarframleiðenda í Evrópu á 

árunum 1995 til 2002. Rannsóknin náði til fyrirtækja í þrettán löndum og notast var við 

vísitölu sem byggði á söluvexti, framlegð og framleiðni fyrirtækjanna. Ein af 

niðurstöðunum var að fyrirtækjum reyndist erfitt að viðhalda samkeppnisforskoti sínu 

yfir tímabilið. 

3.1 Samkeppni í sjávarútvegi 

Íslenskur sjávarútvegur er ekki undanskilinn aukinni samkeppni í heiminum en hún er til 

dæmis mikil á fiskmörkuðum í Evrópu. Eins og reikna má út frá töflu 1 stóð Evrópa undir 

rúmlega 70% af heildarútflutningsverðmætum íslenskra sjávarafurða árið 2017. Í 

krónum talið 140 af tæplega 200 milljörðum. Evrusvæðið er langstærst með um 43% 

hlutdeild en Bretland var með um 16%. 

Tafla 1 - Aflaverðmæti eftir svæðum og helstu fiskitegundum 2017, í milljörðum króna (Hagstofa 
Íslands, 2018e) 

 

Eins og sjá má í töflu 1 er Bretland mikilvægur kaupandi íslenskra sjávarafurða. Ísland 

er þar í mikilli samkeppni við lönd eins og Noreg, Kína, Danmörk, Færeyjar og Þýskaland 

þegar kemur að sölu á þorski og ýsu. Svo má bæta við samkeppni frá Bretum sjálfum en 

árið 2014 lönduðu bresk skip um 14.000 tonnum af þorski í Bretlandi og öðru eins utan 
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Bretlands. Neysla almennings á þorski í Bretland er áætluð um 116.000 tonn.3 Bresk skip 

veiddu líka um 35.000 tonn af ýsu sama ár en það var um helmingur af áætlaðri neyslu 

almennings í Bretlandi árið 2014 (Mardle og Metz, 2017). 

Nálægt 60% af aflaverðmætum Íslands í þorski fer inn á Evrusvæðið, tæp 20% til 

Bretlands og rúm 11% til Bandaríkjanna sem eiga einnig um 41% hlutdeild í 

aflaverðmætum í ýsu. Bandaríkin og Bretland eru samtals með hátt í 80% hlutdeild þar. 

Ufsi og karfi fara svo að mestu leyti inn á Evrusvæðið. Noregur kaupir langmest af 

einstökum löndum af uppsjávartegundunum síld, loðnu og kolmunna en stór hluti af því 

er notaður í fiskifóður í fiskeldum landsins. Heildarverðmæti vegna þessa voru um 

fimmtán milljarðar króna árið 2017. Áhugavert er einnig að sjá að tæplega 70% af 

rækjuverðmætum eða fimm milljarðar króna fara til Bretlands. Að lokum er rétt að 

benda á Nígeríu en landið tekur við miklu magni af skreið og þurrkuðum þorskhausum 

frá Íslandi. Verðmætin voru tæpir fjórir milljarðar árið 2017 en útflutningur til landsins 

hefur minnkað síðustu ár sökum efnahagslægðar og verndarráðstafana stjórnvalda í 

landinu (Hagstofa Íslands, 2018e). 

Þó svo að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki séu stór á íslenskan mælikvarða eru 

samkeppnisaðilarnir erlendis ennþá stærri og ráða þeir því meiru um hvað verðið er 

hverju sinni. Bretlandsmarkaður er verðnæmur í fiski og frönskum (e. fish and chips) en 

þó er rétt að taka fram að samkvæmt Mardle og Metz (2016) eru breskir fiskikaupendur 

líka í samkeppni sín á milli um að kaupa fiskinn þar sem framboðið er oft og tíðum ekki 

nægjanlega mikið. Meiri kröfur kaupenda hafa líka valdið aukinni samkeppni en um það 

er fjallað í næsta hluta. 

3.2 Auknar kröfur kaupenda 

Samkvæmt rannsóknum hafa kröfur kaupenda aukist mikið síðustu áratugi. Kaupandinn 

vill hafa fiskinn ferskan en hann virðist tengja ferskleikann við löndin sem fiskurinn 

kemur frá. Það eru því vísbendingar um að markaðssetning á vörunni skipti miklu máli 

(Claret o.fl., 2012; Polymeros og Katrakilidis, 2008). 

Kröfur kaupenda tengjast ekki bara fiskinum sjálfum eins og kemur fram í skýrslu 

Santeramo o.fl. (2018). Í skýrslunni kemur fram að sjálfbærni við veiðar, 

                                                      
3 Áætluð neysla = [(Heildarveiði - iðnaðarveiði) + fiskeldi + innflutningur] – útflutningur. 
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umhverfisþættir og velferð dýra skiptir fólk sífellt meira máli þegar kemur að matvælum 

almennt. Tegund umbúða skiptir neytendur einnig meira máli í dag. Í rannsókn þeirra 

Guyader, Ottosson og Witell (2017) er fjallað um umhverfisvænar vörur.4 Í rannsókninni 

kemur fram að neytendur horfi lengur á vörur í verslunum ef þær eru merktar sem 

umhverfisvænar (e. eco-friendly). Það kemur líka fram að neytendur séu tilbúnir að 

borga meira fyrir vöruna ef hún er umhverfisvæn. 

Úrval og framboð af umhverfisvænum vörum, bæði innihaldi og umbúðum, hefur 

aukist síðustu ár enda orðin mikil vitundarvakning meðal bæði neytenda og 

framleiðenda, ekki síst vegna mengunar af völdum umbúða (Seo, Ahn, Jeong og Moon, 

2016). Það virðist vera til mikils að vinna fyrir framleiðendur matvæla að nota 

umhverfisvænar umbúðir en samkvæmt rannsókn þeirra Magnier, Schoormans og 

Mugge (2016) skynjar neytandinn meiri gæði í innihaldinu ef það er í umhverfisvænum 

umbúðum. Aukið skynjað virði neytenda þýðir að hægt er að selja vöruna á hærra verði. 

Í sjávarútvegi skipta líka hlutir eins og veiðafæri máli þegar kemur að verðlagningu. 

Fiskur sem er veiddur með línu (línufiskur) er dæmi um vöru sem er hægt að selja á 

hærra verði (Asche og Guillen, 2012; Sogn-Grundvåg, Larsen og Young, 2013). 

3.3 Staðgönguvörur 

Í greiningu á mögulegum staðgönguvörum fyrir íslenska fiskinn er fyrst hægt að nefna 

sömu tegundir frá öðrum löndum eins og var rætt um hér að framan. Einnig hefur 

framleiðsla á eldisfiski vaxið gífurlega síðustu ár og er magnið orðið meira en veiddur afli 

úr sjó. Þróun á magni í fiskeldi og afla sem er veiddur úr sjó má sjá á mynd 7. Magn í 

veiddum afla úr sjó hefur lítið aukist síðustu 30 ár á sama tíma og algjör sprenging hefur 

orðið í fiskeldi. 

                                                      
4 Umhverfisvænar vörur samkvæmt þeirra skilgreiningu geta til dæmis verið lífrænar vörur eða vörur 

framleiddar með notkun færri náttúruauðlinda. Eins getur verið að tekið sé tillit til siðferðilegra þátta eins 

og aðstöðu vinnuafls, minni orkunotkunar og að vörurnar séu endurvinnanlegar. 
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Mynd 7 - Veiddur afli úr sjó og magn úr fiskeldi (FAO, 2018a) 

Magn af eldisfiski mun svo líklega vaxa áfram næstu ár meðan veiddur afli stendur í 

stað. Rétt er þó að taka fram að mikil áhætta fylgir eldisverkefnum og mörg mál óleyst 

til að tryggja stöðugri framleiðslu (FAO, 2018c; Ottinger, Clauss og Kuenzer, 2016). 

Fiskur almennt er auðvitað í samkeppni við annan mat og má þá kannski frekar benda 

á annan hollan mat. Neysla á kjúklingi hefur til að mynda stóraukist síðustu áratugi og 

einnig kemur fram hjá þeim Rana og Paul (2017) að eftirspurn eftir lífrænum mat hafi 

aukist mikið og vísbendingar er um að sú þróun haldi áfram á næstu árum. 

Frekari umfjöllun er ekki um samkeppni almennt heldur er fókusinn í næstu köflum 

settur á samkeppnishæfni og samkeppnisforskot landa auk umfjöllunar um auðlindasýn 

í þessu samhengi. 

3.4 Samkeppnishæfni 

3.4.1 Samkeppnishæfni þjóða 

Hugtakið samkeppnishæfni fór að ryðja sér til rúms þegar Michael E. Porter gaf út 

bækurnar Industry structure and competitive strategy: Keys to profitability (1980) og The 

Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985). Þegar 

skoðaðar eru nýjar bækur og greinar um efnið má sjá að bækur Porter hafa spilað 

lykilhlutverk í að færa hugtakið inn í stefnumótun fyrirtækja. Porter gaf í framhaldinu út 

bækurnar The Competitive Advantage of Nations (1990) og On competition (2008) en 

hún var upphaflega gefin út árið 1998. Rauði þráðurinn í umfjöllun Porters um 

samkeppnishæfni er áhersla á framleiðniaukningu. Nýsköpun og stöðug uppfærsla er 
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lykillinn að aukinni samkeppnishæfni samkvæmt bókunum. Paul Krugman (1994, 1997) 

skrifaði einnig um samkeppnishæfni og var ekki eins hrifinn af hugtakinu. Hann fjallaði 

um það í skrifum sínum að samkeppnishæfni væri þráhyggja sem bæri að varast. Hann 

fjallaði þó um að framleiðniaukning væri það sem skilaði löndum auknum lífsgæðum 

sem passar við kenningar Porters. Gylfi Magnússon (2010) og Runólfur Smári 

Steinþórsson (2010) hafa einnig skrifað um efnið. Gylfi fjallar einnig um lífsgæði í þessu 

samhengi og setur verkefnið upp sem orsakakeðju og að samkeppnishæfni sé einn 

hlekkur í keðjunni frá einhverri aðgerð til aukinna lífsgæða. Gylfi bendir einnig á að mikil 

fylgni sé milli lífsgæða og landsframleiðslu. Runólfur Smári bendir á að mat á 

samkeppnishæfni feli eðlilega í sér samanburð milli landa. Hann talar jafnframt um 

samspil tækifæra og auðlinda þegar kemur að samkeppnishæfni. Hann talar um að 

samkeppnishæfni þjóða endurspegli möguleika og getu til að framleiða verðmæti úr 

auðlindum. 

Alþjóðaefnahagsráðið (e. World Economic Forum, WEF) mælir samkeppnishæfni 

landa og birtir í árlegum skýrslum (Alþjóðaefnahagsráðið, 2018). Stofnunin skilgreinir 

samkeppnishæfni sem sambland af stofnunum, stefnum og þáttum sem ákvarða stig 

framleiðni. Framleiðni og aukin landsframleiðsla er rauði þráðurinn í allri umræðu 

fræðimanna um samkeppnishæfni en nákvæmar skilgreiningar á hugtakinu sjálfu eru þó 

breytilegar milli fræðimanna. Drescher og Maurer (1999) auk Kim og Marion (1997) 

skilgreina hugtakið sem getu fyrirtækis eða atvinnugreinar til að viðhalda eða auka 

markaðshlutdeild og arðsemi á innlendum og erlendum mörkuðum. Skilgreining Latruffe 

(2010) er geta til að mæta samkeppni og ná árangri á sama tíma. Framkvæmdarstjórn 

ESB (2010, bls. 15) skilgreinir samkeppnishæfni þjóða sem getu þeirra til að auka 

lífsgæði íbúa og tryggja þeim atvinnu. Nánari skilgreining stjórnarinnar er geta þjóðar til 

að viðhalda eða auka markaðshlutdeild út frá kostnaði og verðlagningu, nýsköpun og 

uppfærslum á vörum. 

Í þessari rannsókn er fókusinn settur á samkeppnishæfni þjóða í einstakri 

atvinnugrein. Samkeppnishæfni þjóðar er ekki það sama og samkeppnishæfni einstakra 

fyrirtækja eins kemur fram hjá þeim Snowdon og Stonehouse (2006) í viðtali þeirra við 

Michael E. Porter. Bent er á sem augljóst dæmi að samkeppni Bretlands og Kína sé ekki 

áþekk samkeppni fyrirtækjanna Coca Cola og Pepsi Co. Klassíska kenningin samkvæmt 
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Porter (1990) um árangur þjóða í einstökum atvinnugreinum byggir á því að þjóðir hafi 

yfir að ráða ákveðnum framleiðsluþáttum eins og landsvæði, vinnuafli og 

náttúruauðlindum. Færa má rök fyrir því að alþjóðavæðing og tækninýjungar hafi dregið 

úr áhrifum þessara kenninga hvað varðar landsvæði og náttúruauðlindir en á sama tíma 

er fókus á uppfærslu vinnuafls orðinn meiri. Það má líka færa rök fyrir því að klassíska 

kenningin útskýri af hverju þjóðir hafi náð ákveðnu forskoti á einhverjum tímapunkti og 

viðhaldið því. Þannig má segja að Ísland hafi náð forskoti á sínum tíma vegna nálægðar 

við fiskinn, náttúruauðlindina sem siglir í kringum landið. 

Gylfi Magnússon (2010) fjallar um mikilvægi þess að gera greinarmun á aukinni 

framleiðni og landsframleiðslu eftir því hvort aukningin sé sjálfbær eða ekki. Framleiðni 

ein og sér er þannig ekki nægjanleg til að viðhalda samkeppnishæfni ef 

framleiðsluþættir eru ekki nægir eða uppurnir vegna ofnotkunar. 

Samkvæmt Porter (1990, 2008) og Snowdon og Stonehouse (2006) er aukin 

framleiðni helsta ástæða þess að þjóðir halda í eða bæta við samkeppnishæfni sína í 

ákveðnum atvinnugreinum. Eins og hefur komið fram þurfa þjóðir stöðugt að uppfæra 

(e. upgrade) sig til að viðhalda framleiðnivexti og auknum lífsgæðum. Lífsgæði ráðast af 

framleiðnistigi viðkomandi lands, mælt sem framleiðsluvirði vöru og þjónustu á hverja 

einingu af vinnuafli, fjármunum og auðlindum þjóðarinnar (Porter, Ketels og Delgado, 

2007). Leiðir til að auka framleiðni í dag snúast flestar um tækninýjungar en fjárfesting í 

nýsköpun skiptir gríðarlegu máli í nútímasamkeppni. Lönd hafa verið að átta sig á þessu 

á síðustu árum og fókusinn verið settur á að horfa á atvinnugrein í hverju landi sem 

klasa í stað einstakra fyrirtækja. Með því hefur verið stutt við aukna nýsköpun (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2010; Vorozhbit, Titova, Kuzmicheva og Shnaider, 2018). Íslendingar 

voru snemma í röðinni og stofnuðu Íslenska sjávarklasann árið 2010.  

Ísland er sterkt nýsköpunarland og stuðningur stjórnvalda gegnir lykilhlutverki í að 

það viðhaldist. Núverandi stjórnvöld eru meðvituð um mikilvægi nýsköpunar, samanber 

viðtal við iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fyrir Iðnþing 2019 (Þórdís Kolbrún Reykfjörð 

Gylfadóttir, 2019). Fókus Íslendinga á tækni og nýsköpun undanfarin ár hefur stuðlað að 

aukinni samkeppnishæfni en það er efni næsta hluta. 
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3.4.2 Landsframleiðsla og samkeppnishæfni 

Ísland er með háa landsframleiðslu á mann í samanburði við aðrar þjóðir eða í kringum 

7,5 milljónir á mann eða um 70 þúsund bandaríska dollara (USD) 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2018). Samanburð milli landa má sjá á mynd 8 en þar eru 

birt öll lönd sem voru með landsframleiðslu á mann yfir 10.000 USD markinu árið 2017. 
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Mynd 8 - Landsframleiðsla á mann (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2018) 

Ísland er þarna ofarlega á lista með löndum eins og Hollandi og Singapúr en Lúxemborg 

er langefst. Í neðri hlutanum má benda á lönd eins og Pólland og Kosta Ríka. 

Í samanburði milli landa er hægt að einangra gengissveiflur frá verðsveiflum 

innanlands. Til að gera þetta er landsframleiðsla færð yfir á jafnvirðisgildi (e. Purchasing 

Power Parities). Á mynd 9 er búið að færa landsframleiðslu á mann yfir á jafnvirðisgildi 

og flokka eftir landssvæðum. Ísland færist niður listann vegna þess hversu hátt verðlag 

er á landinu, en Ísland er þó enn meðal ríkustu þjóða í heimi þegar horft er á þennan 

mælikvarða. Katar stekkur upp listann í efsta sætið en Lúxemborg er ekki langt undan. 

Singapúr skorar einnig hátt á listanum. Áhugavert er að sjá hversu neðarlega löndin í 

Suður-Asíu er á listanum. Lönd frá Afríku (sunnan Sahara), Rómönsku Ameríku og 

Kyrrahafinu skora einnig lágt. 
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Mynd 9 - Landsframleiðsla á mann, á jafnvirðisgildi (Alþjóðaefnahagsráðið, 2018) 

Samkvæmt Porter (2004) og Snowdon og Stonehouse (2006) eru leiðir til að auka 

samkeppnishæfni mismunandi eftir stöðu landa. Þeir skipta löndum í þrjá flokka, lágar 

tekjur, miðlungstekjur og háar tekjur. Í lægsta tekjuflokknum er landið auðlindadrifið (e. 

Factor-Driven stage) og þarf að treysta á ódýrt vinnuafl og/eða auðlindir sem einfalt er 

að nýta. Vandamálin í þessum löndum snúast oftast um uppbyggingu innviða. Í flokki tvö 

er land fjárfestingadrifið (e. Investment-Driven stage) en þá eru löndin byrjuð að byggja 

upp innviði, byrjuð að tileinka sér tækni og menntun farin að aukast en vandamálið er 

oft að samkeppnisforskotið er nær eingöngu byggt á lágum hráefniskostnaði. Til að 

komast í efsta tekjuflokkinn þar sem land er nýsköpunardrifið (e. Innovation-Driven 

stage) þarf að gera meira en auka gæði og skilvirkni. Fókusinn þarf að beinast að 

nýsköpun, sérfræðimenntun, uppbyggingu vörumerkja og sölu á vörum til erlendra 

kaupenda. 

Á mynd 10 má sjá samband landsframleiðslu og samkeppnishæfni skipt eftir löndum 

og landssvæðum eins og hún birtist í skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins (2018). Það sem 

birtist skýrt á myndinni er jákvætt samband milli landsframleiðslu á mann og 

samkeppnishæfni. Út frá umfjöllun að framan eru löndin sem eru efst til hægri á 

myndinni líklegust til að þurfa að vinna í þeim atriðum sem falla undir nýsköpunardrifna 
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flokkinn ef þau vilja auka samkeppnishæfni. Myndin sýnir einnig bersýnilega hvað 

fátæku löndin eiga langt í land með að ná ríkari þjóðunum í samkeppnishæfni en þar ber 

helst að nefna Afríkulöndin sunnan Sahara.  
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Mynd 10 - Landsframleiðsla og samkeppnishæfniskor (Alþjóðaefnahagsráðið, 2018) 

Þó íslenskur sjávarútvegur geti gert betur í einhverjum atriðum sem snúa að flokki tvö 

(fjárfestingadrifinn) og jafnvel eitt (auðlindadrifinn) eru hér vísbendingar um að fókusinn 

eigi að vera á þeim verkefnum sem nefnd eru í flokknum fyrir nýsköpunardrifin lönd. 

Almennt hefur verið fjallað um samkeppnishæfni, leiðir til að auka eða minnka hana 

en það þarf að vera hægt að leggja mat á hversu mikil hún er í þeim löndum sem eru til 

skoðunar. 

3.4.3 Mat á samkeppnishæfni 

Alþjóðaefnahagsráðið (e. World Economic Forum) eða WEF gefur reglulega út skýrslu 

um samkeppnishæfni eins og hefur komið fram og er það líklega yfirgripsmesti 

mælikvarðinn á samkeppnishæfni landa (Alþjóðaefnahagsráðið, 2018). Einkunn hvers 

lands er byggð á mörgum þáttum sem eru teknir saman í tólf stoðir. Einkunn í hverjum 
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þætti er svo gefin á bilinu 0 - 100. Ísland var í sæti 24 af 140 löndum árið 2018 en nánari 

sundurliðun á stöðu Íslands í hverri stoð má sjá á mynd 11. Ísland mælist hátt í öllum 

stoðum nema stærð markaðar sem er eðlilegt og óraunhæft markmið að skora hátt þar í 

nánustu framtíð. Ísland er yfir eða á pari við Evrópu og Norður Ameríku í öllum stoðum 

nema innviðum og stærð markaðar. Með hliðsjón af því sem hefur verið farið yfir hingað 

til í ritgerðinni er staða Íslands í nýsköpun öfundsverð í samanburði við önnur lönd. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Stoð 1: Stofnanir (e.
Institutions)

Stoð 2: Innviðir (e.
Infrastructure)

Stoð 3: Upptaka
upplýsingafjarskipti (e. ICT

adoption)

Stoð 4: Efnahagslegur
stöðugleiki (e.

Macroeconomic stability)

Stoð 5: Heilsa (e. Health)

Stoð 6: Hæfni (e. Skills)

Stoð 7: Markaður með
vörur (e. Product market)

Stoð 8: Vinnumarkaður (e.
Labour market)

Stoð 9: Fjármálakerfi (e.
Financial system)

Stoð 10: Stærð markaðar
(e. market size)

Stoð 11: Fyrirtækja
dýnamík (e. Business

dynamism)

Stoð 12: Geta til
nýsköpunar (e. Innovation

capability)

Ísland Meðaltal Evrópa og Norður Ameríka
 

Mynd 11 - Samkeppnishæfniskor Íslands í samanburði önnur svæði (Alþjóðaefnahagsráðið, 2018) 

Einnig er vert að minnast á að þrátt fyrir pólitískan óstöðugleika í íslenskum sjávarútvegi 

síðustu áratugi skorar landið hátt í efnahagslegum stöðugleika enda efnahagur landsins 

búinn að ná sér og rúmlega það eftir efnahagshrunið árið 2008. 

Ágreiningur hefur verið í fræðasamfélaginu um leiðir til að meta samkeppnishæfni og 

um hugtakið samkeppnishæfni yfir höfuð, samanber skrif Krugman (1994, 1997). 

Samkeppnishæfni er orðinn fókuspunktur fyrirtækja og landa í dag og flestar nýrri 

rannsóknir benda á að nota margar breytur við mat á hæfninni, samanber aðferð 

Alþjóðaefnahagsráðsins (2018) og umfjöllun Wijnands o.fl. (2008). 
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Framleiðni og landsframleiðsla þarf að aukast ef lönd ætla sér að auka 

samkeppnishæfni. Skýrsla Alþjóðaefnahagsráðsins er mjög yfirgripsmikil og góður 

grunnur þegar leggja á mat á samkeppnishæfni atvinnugreina eins og til dæmis í 

sjávarútvegi. Í næsta kafla verður farið yfir hvernig framleiðniþróun hefur verið í 

íslenskum sjávarútvegi síðustu áratugi. 

3.4.4 Framleiðni og samkeppnishæfni í íslenskum sjávarútvegi 

Skýrsla útgefin af McKinsey (2012) fjallar um hvernig íslenskum sjávarútvegi hefur tekist 

að auka framleiðni bæði vinnuafls og fjármagns þrátt fyrir mikla erlenda samkeppni 

síðustu áratugi. Á mynd 12 er búið að setja upp framleiðniþróun í íslenskum sjávarútvegi 

og aflaverðmæti frá árinu 1982. Mikill framleiðnivöxtur var bæði í vinnuafli og fjármagni 

á þessu tímabili. Vísitalan sem byrjar í 100 í báðum tilvikum toppar á árunum 2011 til 

2015. Framleiðni fjármagns náði hámarki á árunum 2011 og 2012 en hefur lækkað 

nokkuð síðan. Framleiðni vinnuafls hefur svo gefið nokkuð eftir samhliða lækkun á 

aflaverðmæti frá árinu 2015. 
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Mynd 12 - Framleiðni sjávarútvegs og aflaverðmæti, á föstu verðlagi (Hagstofa Íslands, 2019a, 2019c) 

Þeir Ögmundur Knútsson, Daði Már Kristófersson og Helgi Gestsson (2016) fjalla 

nánar um ástæður framleiðniaukningar og aukinnar arðsemi í íslenskum sjávarútvegi á 

þessu tímabili. Þeir nefna þrjá lykilþætti í þessu samhengi: Afnám útflutningshindrana, 

framsal kvóta og stofnun fiskmarkaða. Viðtöl þeirra við sérfræðinga í greininni hérlendis 
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benda til þess að stofnun fiskmarkaða hafi verið lykilatriði. Fyrirtæki gátu í framhaldinu 

sérhæft sig í einstökum tegundum og skilað meiri verðmætum frá sér. 

Í skýrslu McKinsey (2012) kemur fram að áframhaldandi framleiðniaukning verði að 

vera drifin áfram af fjárfestingu í tækni og þess vegna þarf pólitíska og lagalega 

umhverfið að vera stöðugt. Þeir Ögmundur Knútsson o.fl. (2016) og Gylfi Magnússon 

(2010) komast að sömu niðurstöðu þegar kemur að mikilvægi þess að ná fram 

stöðugleika í pólitíska umhverfinu. Hjá þeim Snowdon og Stonehouse (2006) er fjallað 

almennt um samkeppnishæfni landa en stöðugleiki er þar einnig nefndur sem lykilatriði 

ef lönd vilja stuðla að framleiðniaukningu og aukinni samkeppnishæfni. Þá má líka 

benda á nýlega ályktun forsætisráðherra Noregs, Ernu Solberg, á landsfundi hægri 

flokksins þar í landi. Þar kemur fram að ekki standi til að skattleggja sérstaklega 

fiskveiðar og fiskeldi þar í landi. Markmiðið sé að tryggja stöðugleika í greininni og gefa 

henni færi á að vaxa og dafna (Undercurrent News, 2019). 

3.4.5 Samkeppnishæfni í sjávarútvegi 

Porter (1990) fjallar um forsendur þess að lönd nái árangri í einstökum atvinnugreinum. 

Hann leggur til svokallað demantamódel (e. Diamond model) við mat á þessu. 

Samkeppnishæfni ætti að vera metin út frá því hversu vel atvinnugreininni gengur að ná 

samspili milli hornanna fjögurra í demantinum. Demantinn má sjá á mynd 13.  

Stefna fyrirtækis, 
uppbygging og 

samkeppni innanlands

Tengdar- og 
stuðningsatvinnu-

greinar

Staða eftirspurnarFramleiðsluþættir

 

Mynd 13 - Demantamódel Porters (gert eftir fyrirmynd Porter, 1990) 
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Stefna fyrirtækis, uppbygging og samkeppni innanlands (e. Firm strategy, structure and 

rivalry) fjallar um að samkeppni ýti fyrirtækjum í að finna leiðir til að auka framleiðslu og 

einnig til þróunar á nýrri tækni. Eftirspurnarhliðin (e. Demand conditions) snýst um 

stærð kaupendahóps vörunnar sem getur svo aftur drifið áfram nýsköpun og þróun 

vörunnar. Tengdar atvinnugreinar og stuðningsatvinnugreinar (e. Related and 

supporting industries) skipta miklu máli í framþróun sjávarútvegs. Fyrirtæki sem sinna 

sjávarútvegi sinna sjálf mikilli nýsköpun og oft með því að skiptast á hugmyndum við 

fyrirtæki í sjávarútvegi. Að lokum er það sem Porter kallar framleiðsluþætti (e. Factor 

conditions) en þar á hann við þætti sem atvinnugreinin sjálf getur komið sér upp eins og 

vel menntað starfsfólk, sterk nýsköpun og nægt fjármagn (Porter, 1990). Runólfur Smári 

(2010) fer dýpra ofan í þetta samspil sem þarf að eiga sér stað og leggur þar áherslu á 

samspil fólks, samfélags, stjórnvalda og atvinnulífs og þá einkum fyrirtækja. Tengir hann 

þetta allt saman með því sem hann kallar hagsældarspíral. Það sem hann reynir að 

benda á er hvernig hlutir þurfa að vinna saman til að stuðla að aukinni 

samkeppnishæfni.  

Gæði fiskafurða, sjálfbærar veiðar ásamt umhverfisvitund neytenda og rekjanleika 

eru orðnir þættir sem skipta kaupendur miklu máli eins og kom fram fyrr í þessum kafla. 

Þetta kemur til að mynda fram í umfjöllun Mardle og Metz (2016) og Polymeros og 

Katrakilidis (2008) en þar er fjallað um mikilvægi þessara atriða ef ætlunin er að viðhalda 

eða auka samkeppnishæfni. Íslenskur sjávarútvegur hefur farið í fjárfestingar vegna 

þessara þátta, en eðlilega fylgir talsverður kostnaður innleiðingu á þessum nýjungum. 

Hugmyndin er sú að þetta skili sér betur inn í verð eftir því sem tíminn líður og 

markmiðið er að þetta skapi fyrirtækjum sérstöðu og um leið aukinni samkeppnishæfni 

til lengri tíma litið. 

Til að viðhalda samkeppnishæfni Íslands í sjávarútvegi má gera ráð fyrir að framleiðni 

þurfi að aukast enn frekar í greininni á næstu árum. Samanber umfjöllun hingað til má 

ætla að þetta geti orðið með tvennum hætti. Annars vegar með samstilltu átaki 

greinarinnar í aukinni nýsköpun og hins vegar með enn frekari hagræðingu í greininni, 

með tilheyrandi samþjöppun. Lykilatriði er að atvinnugreinin búi við pólitískan og 

efnahagslegan stöðuleika til að þetta sé mögulegt. 
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3.5 Samkeppnisforskot 

Í umfjöllun um samkeppnisforskot fyrirtækja er oft talað um að það byggi á árangri í 

rekstri sem er umfram það sem telst venjulegt (e. above normal returns). Peteraf og 

Barney (2003) vilja meina að þessi skilgreining sé ekki nægjanlega nákvæm en þau 

benda á að hagnaður umfram það sem telst venjulegt geti komið til vegna þátta eins og 

markaðsráðandi stöðu og samráðs fyrirtækja. Þessi þættir eiga að þeirra mati ekkert 

skylt við samkeppnisforskot. Í þessari rannsókn verður gengið út frá þeirra skilgreiningu 

á samkeppnisforskoti. Skilgreiningin er því þannig að „fyrirtæki eða stofnun hefur 

samkeppnisforskot ef það getur búið til meira hagrænt virði en jaðarsamkeppnisaðili á 

þeirra samkeppnismarkaði.“ 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að skilgreina hvað átt er við þegar talað er um 

að fyrirtæki búi til hagrænt virði. Skilgreining þeirra Peteraf og Barney (2003) á því er 

eftirfarandi: „Hagrænt virði sem fyrirtæki eða stofnun býr til í framleiðslu á vöru eða 

þjónustu er mismunur á skynjuðum ávinningi kaupanda og hagrænum kostnaði 

fyrirtækisins.“ Skilgreiningin á samkeppnisforskoti passar við fyrri rannsóknir Barney 

(1986a, 1991) og hún er einnig í samræmi við Porter (1985) þó þar sé notast við víðari 

skilgreiningu. Almenn skilgreining Porter á hugtakinu á við en hann fjallar einnig um að 

fyrsta skrefið til að ná samkeppnisforskoti sé framúrskarandi vöruaðgreining (e. superior 

differentiation) og/eða lægri kostnaður. Með því að nota skilgreiningar á 

samkeppnisforskoti og hagrænu virði má skilgreina samkeppnisforskot betur. 

Samkeppnisforskot er til staðar þegar „fyrirtæki búa til meira hagrænt virði en 

jaðarsamkeppnisaðilar, annað hvort með því að aðgreina vöru eða þjónustu frá 

samkeppninni eða með því að vera með lægri kostnað.“ Fyrirtæki með 

samkeppnisforskot eiga því möguleika á að búa til umframvirði fyrir alla hagsmunaðila 

fyrirtækisins (Peteraf og Barney, 2003). 

3.5.1 Umframvirði 

Hægt er að tala um tvennskonar umframvirði þegar fyrirtæki er með 

samkeppnisforskot. Umframvirði seljanda annars vegar og umframvirði kaupanda hins 

vegar. Mynd 14 skýrir þetta aðeins betur.  
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Mynd 14 - Aukið virði til hagmunaaðila fyrirtækja (gert eftir fyrirmynd Peteraf og Barney, 2003) 

Hagrænn kostnaður fyrirtækis er allur sá kostnaður sem fellur til við framleiðslu á vöru 

eða þjónustu. Hann inniheldur bæði beinan og óbeinan kostnað. Beinn kostnaður er sá 

kostnaður sem fellur til í rekstri, til dæmis laun og annar rekstrarkostnaður. Óbeinn 

kostnaður er kostnaður sem sést ekki í reikningum félagsins en er þó reiknanleg stærð. 

Þetta er til dæmis kostnaður vegna fjármagns sem er bundið í rekstrinum í formi eigin 

fjár. Ef fyrirtæki getur selt vöru eða þjónustu á hærra verði en sem nemur þessum 

hagræna kostnaði, býr það til umframvirði. Eins og sést vel á myndinni er umframvirði 

mismunurinn á skynjuðu virði kaupanda og hagrænum kostnaði fyrirtækisins. Það er svo 

fyrirtækisins að ákveða verðið og þannig skipta umframvirðinu milli sín og kaupanda 

(Peteraf og Barney, 2003). 

Samkeppnisforskot sem slíkt segir ekki til um hversu lengi það getur staðið yfir. 

Hugtakið viðvarandi samkeppnisforskot er nákvæmara og dýpra hugtak. Eins og kemur 

fram hjá Barney (1991) og Barney og Clark (2007) eru fyrirtæki með viðvarandi 

samkeppnisforskot þegar þau eru með virðisskapandi stefnu sem samkeppnin nær ekki 

að herma eftir. Það skiptir ekki máli hvort samkeppnisforskot hafi staðið yfir í langan 

tíma eða stuttan þegar kemur að því að skilgreina viðvarandi samkeppnisforskot. 

Samkeppnisforskot er orðið viðvarandi ef það er ennþá til staðar þegar samkeppnin er 

búin að reyna án árangurs að herma eftir stefnu fyrirtækisins. Mikilvægt er að 

undirstrika að viðvarandi samkeppnisforskot þarf þó ekki endilega að vara að eilífu. 

Óvæntar breytingar, til dæmis í efnahagslegri uppbyggingu atvinnugreinar, gætu rofið 

viðvarandi samkeppnisforskot. Stefna sem skilaði samkeppnisforskoti gerir það 
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skyndilega ekki lengur. Þessar óvæntu breytingar hafa stundum verið nefndar 

„Shumpeterian“ áföll (e. Shumpeterian shocks), samanber umfjöllun Barney (1986b) og 

Rumelt og Wensley (1981). 

Ef umfjöllun hér að framan um samkeppnisforskot er yfirfærð á íslenskan 

sjávarútvegi er nokkuð ljóst mikil vinna þarf alltaf að vera í gangi til að viðhalda 

samkeppnisforskoti. Markaðssetning vara með tilliti til ferskleika og gæða er mikilvæg 

þegar kemur að skynjuðu virði en einnig er ljóst að fjárfesting í greininni þarf að vera 

viðvarandi ef greinin ætlar áfram að ná árangri í samkeppninni. 

Búið er að fjalla um skilgreiningar á samkeppnisforskoti og umframvirði í samhengi 

við það. Einnig hefur verið farið í hugtakið viðvarandi samkeppnisforskot og hvernig það 

tengist íslenskum sjávarútvegi. Ekki hefur verið rætt hvort það sé mælanlegt en til að 

meta á mælanlegan hátt hvort samkeppnisforskot atvinnugreina sé til staðar er til 

dæmis hægt að skoða hagtölur. 

3.5.2 Leiðir til að meta samkeppnisforskot 

Í umfjöllun Karelakis o.fl. (2017), Latruffe (2010) og Polymeros og Katrakilidis (2008) er 

bent á leiðir til að meta samkeppnisforskot atvinnugreina í einstökum löndum með 

reiknuðum aðferðum. Þar eru kynntar til sögunnar svokallaðar RCA vísitölur (e. revealed 

comparative advantage index). RCA vísitala er reiknuð út frá hlutfalli atvinnugreinar 

lands A í heildarvöruútflutningi lands A og hlutfalli atvinnugreinarinnar af heiminum 

öllum. Ef hlutfall lands A deilt í hlutfall heimsins er hærra en 1 er talað um vísbendingar 

um samkeppnisforskot.  

Til nánari skýringar er formúlan eftirfarandi þar sem i táknar land til skoðunar, n er 

heimurinn, j er atvinnugrein til skoðunar og k er heildarvöruútflutningur. 

➢ RCAij = (Xij / Xik) / (Xnj / Xnk) 

Á mynd 15 má sjá hvernig RCA vísitala Íslands var í samanburði við Noreg, Danmörku og 

heiminn í heild árið 2017. Önnur samkeppnislönd Íslands í sjávarútvegi eins og Spánn, 

Bretland og Rússland eru með mjög lága RCA vísitölu og því ekki birt í myndinni. 
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Mynd 15 - Samanburður RCA vísitalna árið 2017 (Sameinuðu þjóðirnar, 2018)5 

Mikilvægi sjávarútvegs á Íslandi er augljóst í þessum samanburði en hann vegur 33% af 

vöruútflutningi eins og hann er skilgreindur í gögnum Sameinuðu þjóðanna. Norski 

sjávarútvegurinn er einnig hár en hlutfallið er þó aðeins 11%. Í dönskum sjávarútvegi er 

hlutfallið einungis 2,7%. Ef það er sett í samhengi við sjávarútveg í heiminum eru bæði 

Ísland og Noregur mjög há á RCA mælikvarða. RCA vísitala Íslands er 51 og Noregs 17. 

RCA vísitölur eru þó alls ekki fullkomin leið til að mæla samkeppnisforskot en eiga þó 

frekar við þegar skoðaðar eru atvinnugreinar heldur en einstaka fyrirtæki (Latruffe, 

2010). Rétt er að setja fyrirvara við að gera ráð fyrir að atvinnugrein lands sé einungis 

með samkeppnisforskot ef hún er með mikla hlutdeild í útflutningi. Margir þættir hafa 

áhrif á samkeppnisforskot eins og hefur verið farið yfir í kaflanum og því mikil einföldun 

að horfa einungis á þennan mælikvarða. Næsti hluti fjallar um hvernig hægt er að nýta 

auðlindir í tengslum við samkeppnisforskot. 

3.6 Auðlindasýn 

Nýting fyrirtækja á auðlindum til að viðhalda eða auka samkeppnisforskot eða 

samkeppnishæfni er kölluð auðlindasýn (e. resource-based view) en hugtakið kom fyrst 

fram í tímamótagrein Wernerfelt (1984). Í þeirri grein er lögð áhersla á að greina 

fyrirtæki eftir auðlindum þeirra frekar en þeim vörum sem þau framleiða. Í umfjöllun 

Grant (1991) koma sömu áherslur fram en lykilatriði að hans mati er að skilja samband 

                                                      
5 Samkvæmt útreikningum höfundar. 
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auðlinda, getu auðlindanna, samkeppnisforskots og arðsemi innan fyrirtækis. Fókus 

fyrirtækja á að vera inn á við, hvað fyrirtækið getur gert við auðlindir sínar með tilliti til 

þess sem er að gerast í samkeppnisumhverfinu. Tenging auðlindasýnar við árangur 

fyrirtækja hefur aukist síðustu áratugi. Í Crook o.fl. (2008) kom fram að fjöldi tilvitnanna 

í greinar Barney (1991) og Wernerfelt (1984) um auðlindasýn hefðu aukist. Á þeim tíma 

var fjöldinn yfir tvö þúsund í grein Barney og um tólf hundruð í grein Wernerfelt. Í dag er 

grein Barney komin yfir sextán þúsund og grein Wernerfelt að nálgast átta þúsund 

tilvitnanir. 

3.6.1 Flokkun auðlinda 

Auðlindir má flokka í fjóra hluta eins og kemur fram hjá Barney (1991) og Barney og 

Hesterly (2009). Flokkarnir eru mannauður, náttúruauðlindir, fjármunir og þekking. 

Mannauður tekur til menntunar og reynslu þeirra sem vinna í fyrirtækinu eða 

atvinnugreininni. Náttúruauðlindir eru til dæmis jarðhiti og fiskurinn í sjónum. Fjármunir 

eru fastafjármunir og lausafjármunir fyrirtækisins og að lokum þekking sem er til staðar í 

fyrirtækinu eða viðkomandi atvinnugrein. Undir þekkingu falla til dæmis einkaleyfi, 

orðspor fyrirtækis eða atvinnugreinar, orðspor vöru og tengsl við ákveðna markaði eða 

aðila. Í umfjöllun Wernerfelt (1984, bls. 172) um auðlindasýn kemur fram að auðlindir 

geti í raun verið hvað sem er ef það fellur undir styrkleika eða veikleika fyrirtækis. 

Í nýlegri greinum eins og til dæmis Camelo-Ordaz o.fl. (2003) og Galbreath og Galvin 

(2008) er meiri fókus settur á að skipta auðlindum í annars vegar áþreifanlegar og hins 

vegar óáþreifanlegar. Fyrirtæki geta verið með margar auðlindir í báðum flokkum en 

það sem skiptir máli er val á því hvernig þeim er beitt. Í umfjöllun Barney (1986a, 1991), 

Cater og Cater (2009) og Crook o.fl. (2008) kemur fram að stefnumiðað val á notkun 

auðlinda geti viðhaldið eða aukið samkeppnisforskot. 

3.6.2 Nýting auðlinda á stefnumiðaðan hátt 

Að nota auðlindir á stefnumiðaðan hátt (e. strategic resources) þarfnast frekari 

útskýringa. Stefnumiðaðar auðlindir innan fyrirtækis eru auðlindir sem eru helgaðar 

framtíðinni. Til að lýsa þessu í einni setningu væri hægt að segja að fyrirtæki noti 

auðlindir til að þróa og búa til nýjar auðlindir innan fyrirtækisins. Stefnumiðaðar 

auðlindir eru hugsaðar til að komast inn á nýja markaði, þróa nýjar vörur eða ná í nýja 
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viðskiptavini svo eitthvað sé nefnt. Hjá Crook o.fl. (2008) kemur fram að fyrirtæki eigi 

aldrei að una við núverandi stöðu. Samkeppnisumhverfið tekur sífelldum breytingum og 

fyrirtæki þurfa að vera í stöðugri þróun. Rannsókn þeirra félaga bendir til að fyrirtæki 

sem beita auðlindum á stefnumiðaðan hátt nái betri árangri í samkeppni en þau sem 

gera það ekki. 

Í kaflanum um samkeppnishæfni að framan var farið yfir það hvernig skipta má stöðu 

landa í þrjá flokka: 

➢ Náttúruauðlindadrifin (e. Factor-Driven stage) 

➢ Fjárfestingadrifin (e. Investment-Driven stage) 

➢ Nýsköpunardrifin (e. Innovation-Driven stage) 

Eftir því sem lönd þróast og verða ríkari færast þau úr því að vera náttúruauðlindadrifin í 

að vera nýsköpunardrifin. Einnig hefur komið fram að náttúruauðlindir skipti sérstaklega 

máli í upphafi á meðan landið er að skapa sér sérstöðu. Það hefur þannig orðið til þess 

að lönd hafa fjárfest í greinum þeim tengdum og hafa í framhaldinu náð upp 

samkeppnisforskoti sem þau hafa síðan í framhaldinu byggt á, samanber umfjöllun 

Barney og Hesterly (2009). Staðan í dag er sú að vísbendingar eru um að mikilvægi 

þekkingarauðlindar virðist vera að taka yfir þegar kemur að samkeppnishæfni. Í 

rannsókn þeirra Galbreath og Galvin (2008) voru skoðuð 285 fyrirtæki í Ástralíu. Ein af 

niðurstöðunum var sú að vísbendingar væru um að auðlindir skiptu meira máli en 

uppbygging atvinnugreina. Önnur niðurstaða og ekki síður merkileg var sú að 

óáþreifanlegar eignir og þar með talið þekking skiluðu marktækum árangri í rekstri á 

meðan áþreifanlegar eignir gerðu það ekki. Grein þeirra Cater og Cater (2009) bendir 

einnig á mikilvægi óáþreifanlegra auðlinda. Eðlilegt er því að velta fyrir sér hvort 

náttúruauðlindir sem slíkar séu farnar að skipta minna máli og að þróun á 

þekkingarauðlindum sé þar af leiðandi orðin mikilvægari í samkeppni fyrirtækja í dag.  

Eins og hefur verið lýst í fyrri köflum hefur íslenskur sjávarútvegur farið í gegnum 

miklar breytingar. Mikil nýsköpun hefur verið í greininni og sjómönnum og skipum hefur 

fækkað umtalsvert síðustu 30 ár. Á sama tíma hafa kröfur neytandans aukist. Komið 

hefur fram að fleiri kaupendur vilji fiskinn ferskan. Einnig hefur komið fram að 

kaupandinn tengi ferskleika við ákveðin lönd. Það eru því vísbendingar um að 
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markaðssetning, upplifun og annað óáþreifanlegt hafi hér mikil áhrif (Mardle og Metz, 

2016; Polymeros og Katrakilidis, 2008). Aðrar kröfur kaupenda hafa líka aukist, 

samanber fyrri umfjöllun, og reyna margar þeirra á hugvit, nýsköpun og aðra þætti sem 

krefjast þess að fyrirtæki í sjávarútvegi nýti auðlindir sínar á réttan hátt. 

Í þessum kafla er búið að fjalla almennt um samkeppni, hvernig hún hefur breyst og 

aukist síðustu ár. Búið er að fara yfir og skilgreina hugtökin samkeppnishæfni og 

samkeppnisforskot og hvaða leiðir eru í boði fyrir þjóðir og atvinnugreinar að bæta sig á 

því sviði, sérstaklega var fjallað um sjávarútveg í því samhengi. Að lokum var hugtakið 

auðlindasýn tekið fyrir og fjallað um hvernig hægt er að nýta sér auðlindir til að bæta 

samkeppnistöðu. Til að fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi hafi getu til að bregðast við 

aukinni samkeppni og auknum kröfum kaupenda þarf að fara í fjárfestingar á hinum 

ýmsu sviðum og til þess að það sé hægt þarf arðsemi fyrirtækjanna að vera viðunandi, 

en það er umfjöllunarefni næsta kafla. 
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4 Arðsemi í sjávarútvegi 

Íslenskum sjávarútvegi má skipta niður í tvo flokka og tvær undirgreinar. Flokkarnir eru 

annars vegar botnfiskur og hins vegar uppsjávarfiskur. Undirgreinarnar er svo annars 

vegar veiðar og hins vegar vinnsla. Í töflu 2 má sjá þessa skiptingu sem er mikilvægt að 

draga fram þar sem mismunandi arðsemi getur verið innan hvers flokks og undirgreinar. 

Tafla 2 - Flokkun íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja 

Botnfiskur Uppsjávarfiskur 

Veiðar Veiðar 

Vinnsla Vinnsla 

 

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki og þá sérstaklega þau stærri geta verið í fleiri en einum 

flokk og sum hver eru í þeim öllum (HB Grandi hf., 2019; Samherji hf., 2019; Þorbjörn 

hf., 2019).  

Eitt af því sem er athyglisvert við íslenskan sjávarútveg er sú staðreynd að mikill hluti 

fyrirtækjanna eru fjölskyldufyrirtæki. Samkvæmt rannsókn Laufeyjar Guðmundsdóttur 

(2018) kemur í ljós að meirihlutinn af 50 stærstu félögunum má flokka sem 

fjölskyldufyrirtæki samkvæmt skilgreiningu Chua o.fl. (1999). Í greininni starfar mikið af 

fólki sem þekkir lítið annað en að starfa við sjávarútveg. Það má spyrja sig að því hvort 

það sé næg endurnýjun í greininni. Er kannski ekki nægjanleg arðsemi í greininni til að 

laða nýja fjárfesta inn í greinina? 

Í þessum kafla verður farið yfir sögulegan rekstur íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja og 

birtar eru upplýsingar um hagnað, framlegð og arðgreiðslur fyrirtækjanna aftur í tímann. 

Að lokum er gerður samanburður á framlegð í sjávarútvegi milli landa.  

4.1 Hagnaður í íslenskum sjávarútvegi 

Hagnaður myndast þegar tekjur eru umfram þann kostnað sem fylgir því að reka 

fyrirtæki. Í þessu samhengi er yfirleitt talað um hagnað fyrir eða eftir skatta. Með því er 
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átt við hvort búið sé að draga tekjuskatt frá hagnaði eða ekki. Á mynd 16 má sjá þróun á 

hagnaði íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja á árunum 2008 til 2017. 
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Mynd 16 - Hagnaður íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja fyrir skatt (Hagstofa Íslands, 2018a)6 

Myndin sýnir vel hversu mikið áfall efnahagshrunið árið 2008 var í rekstri félaganna en 

fyrirtækin skiluðu samtals tæplega 160 milljarða tapi. Árið 2017 er það lakasta frá þeim 

tíma. Á tímabilinu þarna á milli skiluðu fyrirtækin myndarlegum hagnaði en til að átta sig 

betur á árangri í rekstri er búið að setja inn hagnað fyrir skatta sem hlutfall af tekjum en 

þar standa árin 2013 og 2016 upp úr. 

Önnur leið til að skoða hagnað íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja er svokölluð 

árgreiðsluaðferð Hagstofu Íslands. Aðferðinni er ætlað að varpa ljósi á áætlaðar 

breytingar á hagnaði fyrirtækja í sjávarútvegi þar sem búið er að jafna út sveiflur í gengi 

og verði með fastri ávöxtunarkröfu. Með þessari aðferð er búið að reikna 

ávöxtunarkröfu á allt það fjármagn sem bundið er í rekstri fyrirtækjanna, þar með talið 

eigið fé. Á mynd 17 er búið að taka saman þessar tölur frá árinu 1993 fyrir 

sjávarútveginn í heild, botnfiskveiðar og botnfiskvinnslu.7 Samkvæmt þessari aðferð náði 

greinin toppi á árunum 2008 til 2011 en heldur hefur verið að gefa á bátinn síðustu ár. 

                                                      
6 Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands inniheldur gagnagrunnurinn tölur fyrir rúmlega 80% 

fyrirtækja í sjávarútvegi. 

7 Hagstofa Íslands flokkar ekki sérstaklega fyrirtæki í uppsjávarfiski. 
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Mynd 17 - Hreinn hagnaður í sjávarútvegi miðað við árgreiðsluaðferð og 6% ávöxtun (Hagstofa Íslands, 
2018a) 

4.2 Framlegð í íslenskum sjávarútvegi 

Þegar talað er um framlegð í daglegu tali er ekki augljóst hvað er átt við. Um að minnsta 

kosti tvo mismunandi hluti getur verið að ræða. Fyrst er rétt að fara yfir hugtakið 

frumframlegð (e. gross profit) en hún er reiknuð sem tekjur að frádregnum beinum 

kostnaði sem fellur til vegna framleiðslu á vörum fyrirtækis. Þessi kostnaður er jafnan 

kallaður kostnaðarverð seldra vara í rekstrarreikningum. Frumframlegð sem hlutfall af 

tekjum (e. gross profit margin) er oft notuð í samanburði milli fyrirtækja. Seinni breytan, 

hér nefnd framlegð, er gjarnan kölluð EBITDA (e. EBITDA) og er rekstrarhagnaður 

fyrirtækis fyrir afskriftir, vexti og skatta. Framlegð sem hlutfall af tekjum (e. EBITDA 

margin) er talsvert notuð í arðsemissamanburði fyrirtækja þar sem hún eyðir út áhrifum 

af mismunandi fjármögnunar- og bókahaldsaðferðum fyrirtækja. 

Þrátt fyrir sveiflur í rekstri hefur frumframlegð í sjávarútvegi á Íslandi verið mjög 

stöðug síðustu ár. Vöru- og hráefnisnotkun helst um eða yfir 40% af tekjum frá árinu 

2002 eins og má sjá út úr mynd 18. 
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Mynd 18 - Frumframlegð íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja (Hagstofa Íslands, 2018d) 

Framlegð og framlegðarhlutföll íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja eru birt á mynd 19. 

Hlutföllin náðu hámarki árið 2009 eftir fall íslensku krónunnar og efnahagshrunið á 

Íslandi. Þau héldust í kringum 30% fram til ársins 2012 en hafa heldur gefið á bátinn 

síðustu ár, en hlutfallið var komið niður í 21,1% árið 2017. 
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Mynd 19 - Framlegð íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja (Hagstofa Íslands, 2018a)8 

Framlegðarhlutföll íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja voru mjög lág fyrir tíma 

kvótakerfisins eða 7% að meðaltali milli 1979 og 1984 og í kringum 15% á tímabilinu 

1985 til 1990. Eftir 1990 tók við tímabil stöðugleika, en ef undanskilið er árið 2001 vegna 

                                                      
8 Hér er búið að fella út viðskipti með hráefni á milli fiskveiða og fiskvinnslu. Seldur afli og aðrar tekjur 

koma á móti hráefninu. 
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gengisveikingar íslensku krónunnar þá var framlegðarhlutfallið um 20% á tímabilinu 

1991 til 2006 (Deloitte á Íslandi, 2019). Framlegð fyrirtækjanna sem hlutfall af tekjum er 

því aftur komið á svipaðar slóðir og fyrir árið 2008. 

Í gögnum Hagstofu Íslands er að finna skiptingu á arðsemi milli veiða og vinnslu en 

samkvæmt þeirra eigin skýringum eru þær tölur villandi þar sem félögin eru alltaf 

flokkuð öðru hvoru megin. Hagstofan segist ekki geta skipt fyrirtækjunum sem eru bæði 

í veiðum og vinnslu milli flokka. Þannig er fyrirtæki sem er í veiðum og vinnslu einungis 

flokkað sem fyrirtæki í vinnslu eða öfugt. Í gögnum Deloitte sem eru birt á mynd 20 má 

hins vegar sjá hvernig framlegðarhlutföll eru mismunandi eftir tegund fyrirtækis 

(Deloitte á Íslandi, 2019). Það er tvennt sem má greina á myndunum fyrir utan það að 

framlegðarhlutföll hafa almennt lækkað síðustu ár. Í fyrsta lagi eru framlegðarhlutföll 

hæst í uppsjávarfiski á árunum 2012 til 2017 og í öðru lagi eru hlutföllin hærri í 

botnfiskveiðum heldur en botnfiskvinnslu á sama tímabili. 

 

Mynd 20 - Arðsemi eftir tegund sjávarútvegsfyrirtækja (Deloitte á Íslandi, 2019)9 

4.3 Arðgreiðslur í íslenskum sjávarútvegi 

Arðgreiðslur eru tekjur sem eigendur hlutabréfa fá í sinn hlut ef fyrirtæki ákveður og 

getur greitt út arð. Greiðslurnar eru flokkaðar sem fjármagnstekjur. Lög um hlutafélög 

og einkahlutafélög fjalla um heimildir til arðsúthlutunar en þar kemur eftirfarandi fram: 

Einungis er heimilt að úthluta sem arði hagnaði samkvæmt 

samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum hagnaði frá 

                                                      
9 Gagnagrunnur Deloitte inniheldur upplýsingar um fyrirtæki sem eru samtals með um 90% af 

aflamarki. 
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fyrri árum og frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap sem 

ekki hefur verið jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða 

félagssamþykktum skal lagt í varasjóð eða til annarra þarfa (Lög um 

einkahlutafélög nr. 138/1994; Lög um hlutafélög nr. 2/1995). 

Arðgreiðslur íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja frá árinu 2012 eru birtar í mynd 21 

ásamt tölum um bókfært eigið fé félaganna eins og það kemur fram í ársreikningum 

fyrirtækjanna (Deloitte á Íslandi, 2019). Arðgreiðslur hafa verið talsverðar í krónum talið 

en sem hlutfall af bókfærðu eigin fé hefur hlutfallið farið lækkandi síðustu ár eða úr 

rúmum 11% árið 2013 niður í 5,5% árið 2017. 
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Mynd 21 - Arðgreiðslur og eigið fé íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja (Deloitte á Íslandi, 2019) 

Eftir rúmlega sex milljarða arðgreiðslur árið 2011 kom hækkun upp í tæplega tólf 

milljarða árið 2012 og hafa arðgreiðslur síðan þá verið milli ellefu og fimmtán milljarðar 

árlega. 

Áhugavert er að sjá að bókfært eigið fé jókst talsvert á tímabilinu 2011 til 2016 en 

aukning í eigin fé getur komið til vegna hagnaðar sem ekki er greiddur út sem arður eða 

með nýju hlutafé sem er greitt inn í fyrirtækið. Hagnaður getur svo komið til með 

tvennum hætti. Annars vegar með hagnaði í hefðbundnum rekstri, sem er algengast, 

eða með söluhagnaði eigna hins vegar, sem myndast til dæmis þegar gömul skip eru 

endurnýjuð og söluverðmæti er yfir bókfærðu virði. Eins og hefur komið fram fyrr í 
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ritgerðinni hafa fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi verið í fjárfestingum í nýjum skipum og 

búnaði síðustu ár.  

4.4 Arðsemiskennitölur (e. profitability ratios) 

Arðsemiskennitölur fyrirtækja segja lítið til um árangur ef þær eru ekki settar upp í 

samanburði til dæmis við önnur fyrirtæki, aðrar atvinnugreinar eða önnur lönd. Með 

samanburði við samkeppnina er hægt að leggja mat á hversu góðar þær eru í raun og 

veru. Hvað íslenskan sjávarútveg varðar er eðlilegt að samanburður sé gerður við lönd 

sem vinna við svipaðar aðstæður og má þá til dæmis horfa á önnur lönd í Evrópu í þessu 

samhengi. Á mynd 22 er búið taka saman þau lönd sem veiða mest í Evrópu. Rússland er 

langstærsta landið með tæplega fimm milljónir tonna í veiddum afla árið 2017 en Ísland 

er rétt yfir Spáni og Danmörku með 1,2 milljónir tonna árið 2017. 
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Mynd 22 - Veiddur afli eftir löndum í Evrópu árið 2017 (FAO, 2018b) 

Norskur sjávarútvegur er talsvert stærri en sá íslenski en veiddur afli þar var 2,5 milljónir 

tonna árið 2017. 

Mynd 23 sýnir hvernig framlegðarhlutföll (e. EBITDA margin) íslenska sjávarútvegsins 

hafa þróast síðustu ár í samanburði við þann norska og danska. 



 

52 

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Ísland: Blönduð uppsjávar- og botnfiskfélög Noregur: Sjávarútvegur í heild
Ísland: Botnfiskútgerð og vinnsla Noregur: Botnfiskútgerð
Ísland: Botnfiskútgerð Danmörk: Sjávarútvegur í heild

 

Mynd 23 - Framlegðarhlutföll í sjávarútvegi, samanburður milli landa (Deloitte á Íslandi, 2019; 
Fiskistofnun Noregs, 2019; Hagstofa Danmörku, 2019) 

Framlegðarhlutföll íslenska sjávarútvegsins hafa þróast í neikvæða átt síðustu ár og hafa 

gefið nokkuð eftir á móti samanburðarlöndunum. Hlutföll Danmerkur og Noregs gáfu þó 

einnig aðeins eftir líka árið 2017 eftir hækkanir árin á undan. Íslensk botnfiskútgerð 

hefur haldið sínum framlegðarhlutföllum ágætlega á tímabilinu en árið 2017 voru þau á 

svipuðum stað og árið 2012, eða í kringum 20%. Framlegðarhlutföll íslenskra félaga sem 

eru bæði í uppsjávar- og botnfiskveiðum hafa lækkað mikið eða úr rúmum 30% niður í 

rúm 20%. Á sama tíma hafa framlegðarhlutföll íslenskra fyrirtækja sem eru bæði í 

botnfiskútgerð og vinnslu lækkað úr rúmum 20% í rúm 10%. Íslenskur sjávarútvegur 

hefur skilað verri framlegð en sá norski frá árinu 2015 og er talsvert lakari en sá danski 

allt tímabilið. Á meðan framlegðarhlutföllin hafa lækkað á tímabilinu í íslenskum 

sjávarútvegi hafa þau hækkað bæði í Noregi og Danmörk. 

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir sem hlutfall af tekjum (e. EBIT margin) er annar 

mælikvarði til að skoða. Samanburð við Noreg og Danmörk má sjá á mynd 24.  
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Mynd 24 - Rekstrarhagnaður fyrir vexti og skatta, hlutfall af tekjum (e. EBIT margin) (Fiskistofnun 
Noregs, 2019; Hagstofa Danmörku, 2019; Hagstofa Íslands, 2018d) 

Sömu sögu er að segja hér. Hlutföllin fyrir íslenskan sjávarútveg hafa verið á niðurleið 

síðustu ár og eru komin nokkuð undir samanburðarþjóðirnar. Hlutföllin hafa hækkað í 

löndunum þremur frá árinu 2003 en minnst í íslenskum sjávarútvegi. Hann er líka sá eini 

sem hefur gefið eftir frá árinu 2012. 

Fleiri leiðir eru til að skoða arðsemi í rekstri. Hagnaður settur í hlutfall af eignum og 

eigin fé segir aðra sögu en framlegðarhlutföllin hér að framan. Hlutföllin segja til um 

hvernig eignir og eigið fé er nýtt í rekstri. Arðsemi eigna (e. Return on Asset, ROA) er 

hagnaður eftir skatta sem hlutfall af heildareignum. Að sama skapi er arðsemi eigin fjár 

hagnaður sem hlutfall af eigin fé (e. Return on Equity, ROE). Myndir 25 og 26 sýna 

hvernig arðsemi í íslenskum sjávarútvegi hefur komið niður í báðum tilvikum síðustu ár. 

Arðsemi eigna náði hámarki árið 2011 í um 14% en var komin niður í um 4% árið 2017. 

Áhugavert er að sjá hvernig arðsemi eigna hefur verið að aukast í botnfiskútgerð í 

Noregi á þessu tímabili, en hún er komin yfir 10% eftir að hafa verið nánast engin árið 

2003. 
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Mynd 25 - Arðsemi eigna (e. ROA), samanburður milli landa (Fiskistofnun Noregs, 2019; Hagstofa 
Danmörku, 2019; Hagstofa Íslands, 2018d)10 

Talsverðar sveiflur hafa verið í arðsemi eigin fjár í íslenskum sjávarútvegi síðustu ár. 

Ef frá eru talin árin eftir hrun þar sem eigið fé var neikvætt eða mjög lítið náði arðsemin 

hámarki í rúmum 50% árið 2013. Frá þeim tíma hefur arðsemin minnkað og var hún um 

10% árið 2017. Á sama tímabili jókst arðsemin í bæði Noregi og Danmörk. 
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Mynd 26 - Arðsemi eiginfjár (e. ROE), samanburður milli landa (Fiskistofnun Noregs, 2019; Hagstofa 
Danmörku, 2019; Hagstofa Íslands, 2018d)11 

                                                      
10 Arðsemi er sett í núll árið 2008 þar sem atvinnugreinin skilaði miklu tapi. 

11 Arðsemi er sett í núll árin eftir hrun þar sem eigið fé var neikvætt og mjög lítið fram til ársins 2012 

auk þess sem atvinnugreinin skilaði miklu tapi árið 2008. 
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Samanburður á arðsemi milli landa sýnir hvernig staða íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja hefur versnað síðustu ár og er Ísland orðið lægst á alla 

mælikvarða sem skoðaðir voru. 

Mynd 27 sýnir eiginfjárhlutföll yfir lengri tíma og sést þar vel hvernig staða íslensku 

félaganna versnaði til muna árið 2008. Íslenskur sjávarútvegur stendur þó mjög vel á 

þennan mælikvarða í dag. Hagnaður síðustu ára hefur verið notaður til að greiða niður 

skuldir og endurútreikningur erlendra lána eftir hrun hafði einnig jákvæð áhrif á 

eiginfjárhlutföll. Lægri arðsemi eigin fjár í dag skýrist því að hluta af meira eigin fé sem 

er bundið í rekstrinum. Á hinn bóginn má líka færa rök fyrir því að vegna sveiflna í rekstri 

hafi eigið fé einfaldlega verið of lágt síðustu ár og þetta sé það hlutfall sem þarf til að 

framtíðarrekstur félaganna sé tryggður. 
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Mynd 27 - Eiginfjárhlutföll í sjávarútvegi (Fiskistofnun Noregs, 2019; Hagstofa Danmörku, 2019; 
Hagstofa Íslands, 2018d) 

Eiginfjárhlutföll í norskum og dönskum sjávarútvegi hafa hækkað síðustu ár en nokkrar 

sveiflur hafa þó verið í þeim danska. 

Lág arðsemishlutföll í samanburði við önnur lönd vekja upp spurningar og því vert að 

skoða það betur. Lægri framlegðarhlutföll segja í raun og veru að minna er eftir í rekstri 

íslensku fyrirtækjanna þegar búið er að taka frá hráefniskostnað, laun og annan 

rekstrarkostnað. Laun eru þáttur sem er mikið í umræðunni á Íslandi í dag og því 

áhugavert að skoða þann lið sérstaklega. Á mynd 28 er búið að taka saman þróun á 

launahlutfalli í sjávarútvegi landanna þriggja. 
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Mynd 28 - Launahlutfall í sjávarútvegi (Fiskistofnun Noregs, 2019; Hagstofa Danmörku, 2019; Hagstofa 
Íslands, 2018d) 

Laun sem hlutfall af tekjum hafa verið að hækka meira á Íslandi en í Noregi og 

Danmörku síðustu ár og er hlutfallið að nálgast 30%. Áhugavert er að sjá að 

launahlutfallið er talsvert lægra í Danmörku sem skýrir að hluta af hverju 

framlegðarhlutföllin eru mun hærri þar. 

Staða íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja hefur versnað heilt yfir síðustu ár í samanburði 

við löndin í kringum okkur. Á alla þá mælikvarða sem skoðaðir voru hefur arðsemin 

minnkað frá árinu 2013. Minni arðsemi í íslenskum sjávarútvegi getur að hluta til komið 

til vegna meiri skattheimtu en í samanburðarlöndunum. Einnig geta ríkisstyrkir í 

sjávarútvegi skýrt þennan mun. Næsti kafli fjallar einmitt um skattlagningu í íslenskum 

sjávarútvegi og ríkisstyrki í sjávarútvegi bæði á Íslandi og erlendis. 
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5 Skattspor íslenska sjávarútvegsins 

Eins og kemur fram hjá Stefáni B. Gunnlaugssyni, Daða Kristóferssyni og Sveini 

Agnarssyni (2018) eru fjórar tegundir af sköttum og gjöldum í sjávarútvegi í heiminum. 

Almennir skattar, skattar og gjöld vegna fiskveiðistjórnunarkerfa, gjöld fyrir aðgang að 

auðlindinni og hrein auðlindagjöld. Yfirlit yfir skatta og gjöld ásamt dæmum um hverja 

tegund má sjá í töflu 3. 

Tafla 3 - Skattar og gjöld í sjávarútvegi (Stefán B. Gunnlaugsson o.fl., 2018) 

Almennir skattar Skattar og gjöld vegna 

fiskveiðistjórnunarkerfa 

Gjöld fyrir aðgang 

að auðlindinni 

Hreinn 

auðlindagjöld 

Fyrirtækjaskattur Eftirlitsgjald Eingreiðslur Veiðigjald 

Launaskattur Hluti veiðigjalds   

Virðisaukaskattur Leyfisgjald   

 

Skattar og gjöld sem er ætlað að standa straum af fiskveiðistjórnarkerfum landa er 

algengt í heiminum en er yfirleitt lág fjárhæð og dugar ekki fyrir öllum kostnaði við 

kerfið. Gjöld fyrir aðgang að auðlindinni eru yfirleitt eingreiðslur (e. lump sums) og hafa 

lítið að gera með arðsemi af auðlindinni. Hreint auðlindagjald eða það sem Íslendingar 

þekkja sem veiðigjald er ætlað að taka til baka hluta af þeirri auðlindarentu sem er til 

staðar. Eins og fram kemur hjá þeim Stefáni B. Gunnlaugssyni o.fl. (2018) er ekki algengt 

að þetta gjald sé tekið í sjávarútvegi annarra landa. Stjórnvöld á Nýja Sjálandi gerðu 

tilraunir með hreint auðlindagjald, en það var byggt á aflavirði. Eftir ágreining við 

fyrirtækin í sjávarútvegi var ákveðið að afnema gjaldið fyrir nokkrum árum. Með tilliti til 

umfjöllunar að framan er skattsporinu skipt í tvo hluta, almenna skatta og sértæka.  

5.1 Almennir skattar á íslenskan sjávarútveg 

5.1.1 Tekjuskattur fyrirtækja 

Tekjuskattur fyrirtækja er skattur af hagnaði þar sem hagnaður er skilgreindur sem 

tekjur að frádregnum þeim kostnaði sem skatturinn leyfir í frádrátt hverju sinni. 
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Upplýsingar um tekjuskatt íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja á árunum 2012 til 2017 má 

finna á mynd 29. 
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Mynd 29 - Tekjuskattur íslenskra fyrirtækja í sjávarútvegi (RSK, 2018) 

Tekjuskattur er fast hlutfall af hagnaði og sveiflast því með afkomu greinarinnar. Þegar 

vel gengur er skatturinn hár og öfugt þegar illa gengur. Skatturinn hefur farið minnkandi 

síðustu ár en það er eins og áður segir afleiðing af verri rekstrarniðurstöðu í greininni.12 

Samhliða minni arðsemi í greininni frá árinu 2012 hefur tekjuskattur vegna hagnaðar 

sjávarútvegsfyrirtækja lækkað um rúm 60%.  

5.1.2 Staðgreiðsla launa og tryggingagjald 

Staðgreiðsluskattur launa er skattur sem launagreiðanda ber að draga frá launum og 

skila í ríkissjóð. Þessi skattur sem alla jafna er kallaður staðgreiðsla inniheldur annars 

vegar tekjuskatt sem fer til ríkis og útsvar hins vegar sem rennur til sveitarfélaga 

viðkomandi launþega. Hlutfall tekjuskatts er ákvarðaður af ríkinu ár hvert en 

útsvarsprósenta er í höndum hvers sveitarfélags innan ákveðinna marka þó. 

Tryggingagjald launa er gjald sem er lagt á launagreiðanda en það er hlutfall af 

launum og innheimt með staðgreiðslu. Hluti af gjaldinu rennur inn í 

atvinnuleysistryggingasjóð. 

Í íslenskum sjávarútvegi ráðast laun sjómanna af aflaverðmæti eða nánar tiltekið 

verði á fiskafurðum hverju sinni og því magni sem veiðist. Talsverð sveifla getur því verið 

                                                      
12 Frekari umfjöllun um arðsemi sjávarútvegsfyrirtækja er í 4. kafla ritgerðarinnar. 
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á greiðslunum milli tímabila. Á mynd 30 má sjá þróun á þessum tveimur sköttum frá 

árinu 2012. 
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Mynd 30 - Staðgreiðsluskattur og tryggingagjald í sjávarútvegi (RSK, 2018) 

Fjárhæðirnar eru nokkuð stöðugar á tímabilinu 2012 til 2016 en þær lækkuðu svo 

nokkuð árið 2017. Skýringin á lækkun er verri afkoma félaganna á þessum árum eins og í 

tilfelli lægri tekjuskatts en það er líka rétt að taka fram að minni aflaverðmæti þýða 

lægri laun til sjómanna. 

5.1.3 Mótframlag vegna lífeyrisiðgjalda 

Íslenskir launagreiðendur bera ábyrgð á því að skila lífeyrisiðgjöldum til þeirra sjóða sem 

launþegar þeirra eru aðilar að. Iðgjöldin eru tvískipt. Annars vegar iðgjöld sem eru 

dregin af launþegum og skilað inn og hins vegar mótframlag launagreiðanda. Algengt er 

að skylduiðgjald launþega sé 4%, en mótframlag launagreiðanda er að lágmarki 8%. 

Mótframlagið getur verið hærra en það er mismunandi eftir kjarasamningum. Til 

viðbótar við skyldusparnað í lífeyrissjóð getur launþegi gert samning um 

viðbótarlífeyrissparnað þar sem hans iðgjald getur verið 2% eða 4% og mótframlag 

launagreiðanda er 2% (Landssamtök lífeyrissjóða, 2019). 

Mótframlag sjávarútvegs vegna lífeyrisiðgjalda er áætlað af höfundi út frá gögnum 

Hagstofu Íslands og birt á mynd 31. Í tilfelli staðgreiðslu og tryggingagjalds er upphæðin 

nokkuð stöðug á tímabilinu 2012 til 2016 en lækkar svo nokkuð eða úr sjö milljörðum 

árið 2016 í 6,2 milljarða árið 2017.  
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Mynd 31 - Mótframlag sjávarútvegs vegna lífeyrisiðgjalda (Hagstofa Íslands, 2018d)13 

5.1.4 Hafnar- og aflagjöld 

Hafnar- og aflagjöld eru gjöld sem eru innheimt af viðkomandi höfnum hverju sinni. 

Hafnargjöld eru gjöld sem leggjast á skip sem koma inn í hafnir og/eða nýta sér þjónustu 

hennar. Dæmi um þessi gjöld eru lestargjöld, bryggjugjöld, hafnleguvottorð, vörugjöld 

og önnur þjónustugjöld. 

Aflagjald eru í raun vörugjald en það er gjald af þeim sjávarafla sem er landað. Gjaldið 

er föst prósenta af söluvirði aflans, en það getur verið mismunandi milli hafna. Gjaldið er 

lykilbreyta í rekstri hafna landsins og tryggir þeim fé til viðhalds og uppbyggingar 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018). Mynd 32 sýnir hvaða fjárhæðir er um að ræða í 

aflagjöldum ár hvert. 
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Mynd 32 - Aflagjöld 2008-2017, á föstu verðlagi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018) 

                                                      
13 Áætlun og útreikningar höfundar. Gert er ráð fyrir 8% mótframlagi launagreiðanda og að 

heildarmótframlag vegna viðbótarsparnaðar sé 1% sem er talið hóflegt mat. 
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Aflagjöldin hækka nokkuð frá árinu 2008 til 2011 eða úr 1,6 milljarði í 2,1 milljarð. 

Gjöldin eru svo nokkuð stöðug til ársins 2017 þegar þau lækka aftur og eru þau aftur 

komin í sömu fjárhæð og árið 2008. 

5.1.5 Virðisaukaskattur (e. value added tax) 

Allir aðilar sem eru skilgreindir í verulegum rekstri þurfa að vera skráðir á 

virðisaukaskattskrá og þeir þurfa að innheimta virðisaukaskatt af vörum og þjónustu 

sem þeir selja. Virðisaukaskattur (VSK) er í flokki óbeinna skatta þar sem neytendur 

greiða hann ekki beint í ríkissjóð heldur hefur hann viðkomu hjá seljanda vörunnar áður 

en honum er skilað í ríkissjóð. 

VSK er í þremur skattþrepum í dag. Í fyrsta lagi eru vörur og þjónusta sem falla í 24% 

skattþrep en allar vörur sem ekki eru skilgreindar í hinum skattþrepunum eru hér. Neðra 

skattþrepið er 11% í dag en þar er til dæmis sala matvæla og flest sem kemur að 

ferðaþjónustu. Að lokum eru vörur og þjónusta sem falla utan VSK. Þar er helst að nefna 

útflutning á vöru og þjónustu, samanber útflutning á fiski. Á mynd 33 má sjá áætlaðar 

tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti árin 2012 til 2018. 
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Mynd 33 - Virðisaukaskattur af sjávarútvegi 2012 – 2018 (Hagstofa Íslands, 2019e)14 

Útflutningur er eins og áður segir undanskilinn VSK og er skatturinn því tilkominn vegna 

sölu sjávarútvegsins innanlands. Skatturinn nær hámarki 2015 þegar hann var rúmir 

                                                      
14 Útreikningar höfundar út frá gögnum Hagstofu Íslands. Tölurnar eru án fiskeldis. 
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sextán milljarðar króna. Áhugavert er að sjá að eftir lækkanir árin 2016 og 2017 hækkar 

skatturinn aftur árið 2018. Annað sem má sjá á myndinni er að mun meiri skattur er 

innheimtur í neðra skattþrepinu, en þar flokkast matvæli. Talsverð hækkun var á 

virðisaukaskatti í sjávarútvegi árið 2015 en það má rekja til þess að skattprósenta í 

neðra þrepinu var færð úr 7% í 11% (RSK, 2019c). 

5.2 Sértækir skattar á íslenskan sjávarútveg 

Þá kemur að hugtakinu um auðlindarentu. Auðlindarenta er skilgreind sem hagnaður 

sem verður til af auðlind þegar búið er að draga frá allan hagfræðilegan kostnað. Einn af 

þeim þáttum sem falla undir hagfræðilegan kostnað er ávöxtunarkrafa sem gerð er á 

eigin fé, samanber greinagerð Auðlindastefnunefndar (2012) og grein Segal (2011). Með 

ávöxtunarkröfu á eigið fé er átt við þá ávöxtun sem fjárfestar þurfa að fá fyrir að binda 

fjármagn í fyrirtæki, fyrir að taka áhættuna á því að setja pening inn í fyrirtæki vitandi 

það að þeir eru aftast í röðinni að fá greitt tilbaka ef eitthvað bjátar á í rekstrinum. Rétt 

er að benda á það hér að óhagkvæm nýting auðlindar getur valdið því að umframarður í 

formi auðlindarentu verði ekki lengur til staðar (Auðlindanefnd, 2000). 

Deilt hefur verið um það hvort auðlindarenta í sjávarútvegi sé í raun og veru jákvæð á 

Íslandi. Flaaten, Heen og Matthíasson (2017) fjalla til að mynda um muninn á hagnaði og 

auðlindarentu í íslenskum og norskum sjávarútvegi. Niðurstaða þeirra er að árleg 

auðlindarenta í íslenskum sjávarútvegi hafi verið að jafnaði um 390 milljónir 

bandaríkjadollara (USD) á tímabilinu 2009 til 2013. Þetta samsvarar um 50 milljörðum 

króna miðað við gengi USD á móti íslensku krónunni á þessum tíma. Þeir telja laun vera 

of há í sjávarútvegi en það skýrir um þriðjung af auðlindarentunni. Þeirra rök eru að 

launin séu talsvert umfram fórnarkostnað launþega. Þeir Stefán B. Gunnlaugsson og 

Sveinn Agnarsson (2019) gerðu svipaða rannsókn á auðlindarentu í íslenskum 

sjávarútveg en hún nær til ársins 2016. Þeir reikna auðlindarentu út frá tveimur 

mismunandi aðferðum og niðurstöðurnar eru nokkuð í takti við niðurstöður Flaaten o.fl. 

(2017). Tímabil þeirra nær hins vegar til ársins 2016 og niðurstöðurnar gefa til kynna að 

auðlindarenta hafi lækkað talsvert síðustu ár. Á mynd 34 má sjá niðurstöðurnar úr 

báðum aðferðunum sem þeir notuðu. 
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Mynd 34 - Auðlindarenta í íslenskum sjávarútvegi 2009 til 2016 (Stefán B. Gunnlaugsson og Sveinn 
Agnarsson, 2019) 

Samkvæmt niðurstöðunum myndast auðlindarenta ekki í íslenskum sjávarútvegi fyrr en 

árið 2009 en rannsókn þeirra náði aftur til ársins 1990. Auðlindarenta ársins 2016 er 

samkvæmt þessu í kringum 257 milljónir USD eða um 31 milljarður íslenskra króna ef 

notað er meðaltal aðferðanna tveggja. 

Önnur áhugaverð niðurstaða úr grein þeirra Flaaten o.fl. (2017) var að mun meira bil 

er milli hagnaðar fyrir skatta (e. EBT) og auðlindarentu á Íslandi en í Noregi. Þetta má sjá 

betur í töflu 4. 

Tafla 4 - Hagnaður og auðlindarenta í íslenskum og norskum sjávarútvegi, meðaltal áranna 2009 til 2013 
(Flaaten o.fl., 2017) 

Í milljónum USD Hagnaður fyrir skatta (e. EBT) Auðlindarenta (e. RR) 

Ísland 46 391 

Noregur 198 287 

 

Reiknuð auðlindarenta í íslenskum sjávarútvegi er þannig ríflega átta sinnum meiri en 

hagnaður fyrir skatta á meðan auðlindarenta í norskum sjávarútvegi er ekki nema 

tæplega 150% af hagnaði fyrir skatta. 

5.2.1 Veiðigjald 

Almennt veiðigjald hefur verið lagt á veiddan afla frá árinu 2004. Fiskistofa leggur 

veiðigjald á og er gjaldinu skilað í ríkissjóð. Í 1. grein nýrra laga um veiðigjald kemur fram 
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að „Veiðigjald er lagt á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, 

eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðinni í heild beina og 

sýnilega hlutdeild í afkomu við veiðar á nytjastofnum sjávar“ (Lög um veiðigjald nr. 

145/2018). 

Áður en almennt veiðigjald var lagt á íslenskan sjávarútveg voru ýmis önnur gjöld 

lögð á greinina til að standa straum af fiskveiðistjórnunarkerfinu. Í fyrstu eða frá árinu 

1990 til 2004 var lagt á eftirlitsgjald sem hafði það að markmiði að duga fyrir kostnaði 

við eftirlit. Árið 1996 bættist við aukagjald í þróunarsjóð sjávarútvegsins sem hafði verið 

stofnaður ári áður. Gjaldið var öllu hærra en eftirlitsgjaldið og var innheimt alveg til 

ársins 2005. Árið 2004 var fyrsta árið sem almennt veiðigjald var lagt á greinina og önnur 

gjöld voru samhliða lögð af. Veiðigjaldið lækkaði jafnt og þétt til ársins 2008 en þá tóku 

við talsverðar hækkanir fram til ársins 2012 þegar sérstakt veiðigjald bættist við. Þróun 

veiðigjalda og eftirlitsgjalda frá árinu 1993 má sjá á mynd 35 (Fiskistofa, 2019b; Stefán B. 

Gunnlaugsson o.fl., 2018). 
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Mynd 35 - Veiðigjöld og eftirlitsgjöld í sjávarútvegi (Fiskistofa, 2019b) 

Veiðigjaldið rúmlega tvöfaldaðist árið 2012 og var um tíu milljarðar til ársins 2015, en 

nokkrar breytingar voru þó gerðar á útreikningi veiðigjaldsins á þessu tímabili. Árið 2015 

var farið í afkomutengingar á gjaldinu og varnir settar inn fyrir minni fyrirtæki (Stefán B. 

Gunnlaugsson o.fl., 2018). Næstu breytingar voru gerðar þegar nýtt fiskveiðiár hófst í 
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september 2017 en þá var veiðigjaldið tvöfaldað og sérstakur afsláttur afnuminn 

(Fiskistofa, 2019b).  

Ný lög um veiðigjald sem voru samþykkt í desember 2018 innihalda áfram 

afkomutengingu og gjaldið er skilgreint sem 33% af reiknistofni hvers nytjastofns en það 

er skilgreint í 5. grein laganna. Gjaldið er ekki frádráttarbært frá skatti og verður 

innheimt mánaðarlega. Markmiðið er að draga úr töf við meðferð upplýsinga (Framvarp 

til laga um veiðigjald. 144. mál, lagafrumvarp., 2018). Á mynd 36 má sjá fjárhæð 

veiðigjalda á mánuði aftur til september 2016. 
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Mynd 36 - Greidd veiðigjöld eftir mánuðum (Fiskistofa, 2019b) 

Mikið stökk kom í mánaðarlegar greiðslur veiðigjalda þegar nýtt fiskveiðitímabil hófst í 

september 2017 og voru greiðslur allt tímabilið í kringum milljarð á mánuði.15 

5.2.2 Sértækt tryggingagjald 

Sjávarútvegsfyrirtæki greiða sértækt viðbótargjald til ríkissjóðs, sértæka tryggingu vegna 

sjómanna sem hefur verið 0,65% af heildarlaunum í lengri tíma (RSK, 2019b). Gjaldið er 

innheimt með almenna tryggingagjaldinu og skilgreint sem iðgjald vegna slysatrygginga. 

Á mynd 37 má sjá innheimtu á sértæku tryggingagjaldi vegna sjómanna eins og það 

birtist í gögnum Fjársýslu ríkisins (2019b). 

                                                      
15 Ný veiðigjöld tóku ekki gildi fyrr en 1. janúar 2019 þrátt fyrir að nýtt fiskveiðitímabil hefjist í 

september ár hvert. 
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Mynd 37 - Sértækt tryggingagjald vegna sjómanna (Fjársýsla ríkisins, 2019b)16 

Talsverðar sveiflur eru á gjaldinu en mögulega er hér um að ræða færslur milli ára og 

mögulega milli bókhaldslykla hjá ríkissjóði þar sem sveiflur í launum sjómanna eru ekki 

svona miklar. Áætlun höfundar á sértæku tryggingagjaldi út frá gögnum um laun í 

fiskveiðum hjá Hagstofu íslands (2019d) er um 300 milljónir á ári að meðaltali á 

tímabilinu 2005 til 2017.17 

5.2.3 Kolefnisgjald 

Kolefnisgjald er lagt á fljótandi jarðefnaeldsneyti í umhverfistilgangi. Gjaldið er innheimt 

af olíufélögum og greitt í ríkissjóð. Deila má um hvort þetta gjald sé sértækt þar sem það 

er lagt á alla notendur á Íslandi en olía er hins vegar niðurgreidd í sjávarútvegi ýmissa 

landa og því er það flokkað undir sértæka skatta í þessari ritgerð. Kolefnisgjaldið þekkist 

í fleiri löndum, til dæmis í Noregi en þar er gjaldið endurgreitt til sjávarútvegsfyrirtækja 

(Isaksen, Hermansen og Flaaten, 2015). Þróun á kolefnisgjaldi á skipagasolíu á Íslandi er 

birt á mynd 38, en þar má einnig sjá hvernig gjaldið hefur þróast í Noregi síðustu ár. 

Rétt er að benda á að olíunotkun innlendra fiskiskipa hefur minnkað mikið síðustu 

tvo áratugi. Notkunin hefur farið úr rúmum 260 þúsund tonnum árið 1996 í 135 þúsund 

tonn árið 2016 sem er hátt í 50% lækkun (Orkustofnun, 2018). 

                                                      
16 Eins og þetta birtist í Ríkisreikningi. Ekki fengust skýringar á þessum sveiflum milli ára. 

17 Höfundur notast við gögn Hagstofu Íslands um laun í fiskveiðum. Hlutur fiskveiða í tryggingagjaldi er 

dreginn frá og sú tala margfölduð með 0,65%. Það lítur út fyrir að vera ofáætlun miðað við gögn frá 

Fjársýslunni. 
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Mynd 38 - Kolefnisgjald á skipagasolíu (Isaksen o.fl., 2015; Lög um umhverfis- og auðlindaskatta nr. 
129/2009; Norwegian Petroleum, 2017)18 

Gjaldið hefur hækkað talsvert síðan það var fyrst sett á árið 2010 og gera áætlanir 

ríkisins ráð fyrir að gjaldið á skipagasolíu fari í 11,4 krónur á hvern lítra um næstu 

áramót (Bjarni Benediktsson, 2018). Á mynd 39 má sjá hvaða fjárhæðum kolefnisgjaldið 

skilar í ríkissjóð. Gjaldið hefur einnig hækkað í Noregi frá árinu 2010 en lækkun milli 

áranna 2014 og 2016 má rekja til styrkingar íslensku krónunnar gagnvart þeirri norsku. 
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Mynd 39 - Kolefnisgjald innheimt af ríkissjóði (Fjársýsla ríkisins, 2019a, 2019b) 

Áætla þarf hlut sjávarútvegs í gjaldinu en samkvæmt athugasemdum Samtaka fyrirtækja 

í sjávarútvegi (2017) við frumvarpi til fjárlaga 2018 kemur fram að hluti sjávarútvegs sé 

áætlaður um 38% að jafnaði á árunum 2010 til 2016. Áætlað gjald sem sjávarútvegurinn 

                                                      
18 Gjaldið í Noregi er fært yfir í íslenskar krónur m.v. gengi norsku krónunnar fyrir hvert ár. Notast er 

við meðaltal miðgengis Seðlabanka Íslands. 
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ber hefur því farið úr um 700 milljónum árið 2010 í 1,7 milljarða árið 2018 miðað við 

þessa forsendu.19 

5.2.4 Eftirlitsgjald Fiskistofu 

Fiskistofa sinnir eftirliti til lands og sjávar. Sérstakir eftirlitsmenn eru sendir með í 

veiðiferðir og innheimtir Fiskistofa fast gjald samkvæmt verðskrá fyrir hvern dag um 

borð auk þess sem eftirlitsmaður er á fullu fæði hjá útgerðinni. Gjaldið hefur hækkað 

talsvert frá árinu 2015 eins og sjá má á mynd 40, en gjaldið er núna 81.600 krónur á dag 

(Fiskistofa, 2019a). 
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Mynd 40 - Daggjald vegna eftirlits um borð í fiskiskipum (Fiskistofa, 2019b) 

Eftirlitsmenn á vegum fiskistofu voru 1.173 daga á sjó árið 2017 en dögunum hefur 

farið fækkandi síðustu ár eins og sést á mynd 41 (Fiskistofa, 2018). Kostnaður 

fyrirtækjanna er því reiknaður um 100 milljónir auk fæðis á árinu 2017.  

                                                      
19 Höfundur hefur kynnt sér hvernig áætlunin var gerð og er sammála þeirri nálgun sem var notuð. 
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Mynd 41 - Fjöldi eftirlitsdaga á sjó (Fiskistofa, 2018) 

5.2.5 Stimpilgjald vegna skipa 

Samkvæmt íslenskum lögum gildir eftirfarandi: „Stimpilgjald ber að greiða af skjölum er 

varða eignaryfirfærslu fasteigna hér á landi og skipa yfir 5 brúttótonnum sem skrásett 

eru hér á landi, svo sem afsölum, kaupsamningum og gjafagerningum.„ (Lög um 

stimpilgjald nr. 138/2013). Gjaldið á því einungis við um fasteignir og skip en ekki önnur 

atvinnutæki. 

Gjaldhlutfallið er 1,6% af kaupverði í dag ef rétthafi er lögaðili (Sýslumenn, 2019). 

Gjaldið þýðir að mun minni sveigjanleiki er í rekstri íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja þar 

sem mjög dýrt er að kaupa og selja skip, bæði innanlands og milli landa. Gjaldið eykur til 

dæmis óhagræði af því að selja skip úr landi tímabundið ef stjórnendur telja það henta. 

Í samanburði við hin Norðurlöndin er gjaldið mjög hátt en ekkert stimpilgjald er lagt á 

í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, en svokallað skráningargjald upp á 0,4% er tekið í 

Danmörku þegar fiskiskip er selt frá erlendri útgerð til danskrar útgerðar (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2013). Hluti stimpilgjalda vegna kaupa og sölu skipa var áætlaður á 

bilinu 100 – 300 milljónir króna árið 2016 (Frumvarp til laga um breytingar á lögum um 

stimpilgjald, nr. 138/2013 (afnám stimpilgjaldsskyldu skipa). 2018). 

Skattlagning sem fer fram úr hófi getur haft neikvæð áhrif á vilja og getu fyrirtækja til 

að fjárfesta sem aftur hamlar því að atvinnugreinin geti vaxið og dafnað. Nýsköpun 

atvinnugreinar getur verið í hættu, en það er efni næsta hluta. 
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5.3 Áhrif skatta á nýsköpun 

Fram kom í kaflanum um samkeppnishæfni að nýsköpun væri mikilvæg í samkeppni 

enda styður hún við framleiðniaukningu. Nýlegri rannsóknir þeirra Distanont og 

Khongmalai (2018) og Kuncoro og Suriani (2018) styðja við þetta. Rannsóknir þeirra 

benda til þess að fjárfesting í nýsköpun hafi jákvæð áhrif á samkeppnisforskot fyrirtækja. 

Því betur sem nýsköpun er sinnt innan fyrirtækja því meira er samkeppnisforskotið. Góð 

stjórnun nýsköpunar innan fyrirtækja er mikilvæg og hefur mikilvægið aukist síðustu ár. 

Fjárfesting í þekkingu starfsfólks á nýsköpun er orðið óumflýjanlegt ef fyrirtæki ætla að 

viðhalda samkeppnisforskoti (Dereli, 2015).  

Hækkun skatta á fyrirtæki dregur úr getu þeirra til fjárfestinga og nýsköpunar þar 

með talið. Niðurstaða rannsóknar sem var gerð á fjölda fyrirtækja í Bandaríkjunum á 

árunum 1990 til 2006 er sú að fyrirtæki skili inn færri einkaleyfum eftir skattahækkanir, 

fjárfesting í rannsókn og þróun minnkar og færri nýjar vörur koma á markað í 

framhaldinu. Það kemur einnig fram að nýsköpun taki hægar við sér við eftir 

skattalækkanir, sem er áhugavert (Mukherjee, Singh og Zaldokas, 2017). 

Ef nýsköpun er svar við öllu er spurning hvort það sé ekki rétt að ríki niðurgreiði 

nýsköpun af fullum þunga til að auka samkeppnisforskot þjóða. Niðurgreiðslur til 

sprotafyrirtækja geta hins vegar verið flóknari en svo að það sé einungis jákvætt. Mörg 

lönd eru að leita leiða til að fjölga sprotafyrirtækjum og styðja við nýsköpun. 

Vísbendingar eru hins vegar um að miklar niðurgreiðslur til þessara fyrirtækja séu ekki 

endilega af hinu góða. Ívilnanir sem til dæmis hafa það í för með sér að sprotafyrirtæki 

greiða ekki tekjuskatt af hagnaði virðast valda því að fyrirtækin taki minni áhættu. Ef 

áhættusækni minnkar er mögulegt að hvatinn til að gera ennþá betur sé ekki 

nægjanlega mikill til að viðhalda samkeppnisforskoti eða auka það (Haufler, Norbäck og 

Persson, 2014). 

5.4 Ríkisstyrkir í sjávarútvegi 

Niðurgreiðslur ríkis (e. subsidies) eru yfirleitt í formi beinna styrkja til fyrirtækja. 

Hugtakið er þó skilgreint sem „bein eða óbein greiðsla, sérleyfi eða forréttindi sem ríki 

veitir einkafyrirtækjum, heimilum eða ríkiseiningum til að stuðla að ákveðnum 

markmiðum“ (Ritstjórar Encyclopedia Britannica, 2019). Út frá þessu má skilgreina 

ríkisstyrki í sjávarútvegi sem „öll afskipti ríkis (eða skort á þeim) sem hafa efnahagsleg 
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áhrif á greinina.“ Efnahagsleg áhrif eru þá eitthvað sem hefur áhrif á arðsemi í 

atvinnugreininni (FAO, 2003). 

Í kynningu Schrank (2003) á niðurgreiðslum í sjávarútvegi kemur fram að fyrir rúmum 

50 árum hafi niðurgreiðslur almennt verið taldar af hinu góða. Spurningar hafa hins 

vegar verið uppi undanfarin ár um skilvirkni þeirra og ágæti. Niðurgreiðslur til fyrirtækja 

og atvinnugreina eru í dag almennt taldar hafa neikvæð áhrif og hvergi meira en í 

sjávarútvegi. Þær hafa þá tilhneigingu að bjaga samkeppni, draga úr hagkvæmni og leiða 

oftar en ekki til ofveiði. 

5.4.1 Tegundir ríkisstyrkja 

Hægt er setja ríkisstyrki í sjávarútvegi í nokkra flokka. Tafla 5 sýnir þessar mismunandi 

tegundir ívilnana ásamt dæmum um niðurgreiðslur og lönd sem fá greiðslur í þessum 

flokkum, en listi landa er ekki tæmandi. 

Tafla 5 - Mismunandi ríkisstyrkir í sjávarútvegi (FAO, 2003; Isaksen o.fl., 2015; Schrank, 2003; Schroeer, 
Sakai, Vulperhorst, Bialas og Cornax, 2011) 

Flokkur Dæmi um styrki Dæmi um lönd 

Beinar greiðslur til fyrirtækja Styrkir til skipakaupa, bætur 

vegna aflabrests osfrv. 

Frakkland, Spánn og 

Tékkland 

Skattaívilnanir Skattaafsláttur af olíu og 

söluskatti. Sjómannaafsláttur. 

Engin leyfisgjöld. 

Spánn, Danmörk, 

Bretland, Noregur og 

Frakkland 

Ríkislán, ríkisábyrgðir og 

tryggingar 

Lán með lægri vöxtum. Aðkoma 

ríkis að slysatryggingum. 

Spánn, Ítalía og 

Pólland 

Óbeinar greiðslur til eða frá 

greininni 

Gjöld sem ríki greiðir fyrir 

atvinnugreinina. Greiðslur vegna 

fiskveiðistjórnunar. Ókeypis 

aðgangur að löndunarhöfnum. 

Spánn, Holland, 

Frakkland, Noregur, 

Litháen og Þýskaland 

Ívilnanir í öðrum 

atvinnugreinum sem hafa 

áhrif á sjávarútveg 

Lægri fjármagnstekjuskattur. 

Hraðari afskriftir í skattalegu 

samhengi. 

Frakkland og Svíþjóð 
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Í töflunni má sjá hversu margar leiðir eru í boði fyrir ríki til að veita sjávarútvegi ívilnanir. 

Niðurgreiðslur geta verið allt frá því að vera beinar greiðslur frá ríki til sjávarútvegs 

vegna uppbyggingar á verksmiðjum og skipum í að vera greiðslur sem ríki greiðir til að 

sjávarútvegur í viðkomandi landi geti veitt í öðrum löndum. Niðurgreiðslur til 

sjávarútvegs eiga sér langa sögu (Schrank, 2003).  

5.4.2 Ríkisstyrkir í alþjóðlegum sjávarútvegi, sögulegt yfirlit 

Skattaívilnanir hófust í bandarískum sjávarútvegi á 17. öld. Styrkir til rannsóknar og 

þróunar hófust svo í byrjun 20. aldar og í framhaldinu kom niðurgreiðsla vegna 

skipakaupa. Í Kanada hefur einnig verið mikið af niðurgreiðslum í sjávarútvegi í gegnum 

tíðina. Þannig voru niðurgreiðslur á skipum í langan tíma eða þar til að skipaflotinn var 

orðinn alltof stór. Kanadíska ríkið hefur einnig lengi niðurgreitt tryggingar á skipum þar 

sem vont veður á hafsvæðunum hefur valdið miklu tjóni í gegnum tíðina og þar af 

leiðandi dýrt fyrir útgerðirnar að tryggja skipin án aðildar ríkisins. Í landinu hefur einnig 

tíðkast að ríkið komi að tekjutryggingu sjómanna (Schrank, 2003).  

Niðurgreiðslur í Suður Ameríku hófust ekki fyrir alvöru fyrr en eftir árið 1960. Brasilía 

fór til dæmis af fullum þunga í niðurgreiðslur á árunum 1967 til 1991 með 

skattaívilnunum við kaup á skipum og vegna ýmissa innviðaverkefna. Virðisaukaskattur 

var einnig lækkaður. Niðurgreiðslurnar urðu þess valdandi að skipafloti landsins var 

orðinn of stór árið 1976 þegar lönd höfðu fært landhelgi sína í 200 mílur, en Brasilía 

missti þá marga af sínum helstu veiðistöðum (Schrank, 2003). 

Noregur er einnig með sögu um niðurgreiðslu í sjávarútvegi þó það hafi minnkað á 

síðustu árum. Niðurgreiðslurnar hófust með rannsóknum á vegum norska ríkisins. Í 

framhaldinu, eða árið 1933, var byrjað að veita fyrirtækjum lán á hagstæðum kjörum til 

kaupa á fastafjármunum. Lægri tekju-, virðisauka- og olíuskattur var einnig hluti af 

niðurgreiðslum til sjávarútvegs. Ríkisgreiðslur í formi aukalauna til sjómanna áttu sér 

einnig stað í norskum sjávarútvegi hér áður fyrr (Schrank, 2003). 

Þrátt fyrir að Ísland hafi langa sögu í sjávarútvegi hafa niðurgreiðslur verið lágar í 

samanburði við önnur lönd. Íslenska ríkið stuðlaði vissulega að því að greinin fengi 

aðgang að lánum í lok 19. aldar til að fjárfesta í skipum og einnig var farið í 

innviðauppbyggingu í framhaldinu, þar sem hafnir og vitar voru reistir. Áhrifamestu 

inngrip íslensku ríkisstjórnarinnar voru þó líklega gengisfellingarnar 1939 og 1970 sem 
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juku eftirspurn eftir íslenskum fiski og bættu arðsemi greinarinnar tímabundið. Ástæður 

fyrir litlum niðurgreiðslum á Íslandi hafa verið raktar til þess hversu stór greinin er sem 

hlutfall af útflutningsverðmætum landsins. Landið hefur því þurft að standa á eigin 

fótum fjárhagslega frá upphafi (Schrank, 2003). 

Eins og kemur fram í umfjöllun Schrank (2003) einkenndust árin 1950 til 1965 af 

auknum inngripum ríkja til að byggja upp sjávarútveg en með misgóðum árangri þó.20 Í 

næsta hluta verður farið í að skoða hvernig staðan er í dag á Íslandi og í framhaldinu 

hvernig þetta er í öðrum löndum. 

5.4.3 Ríkisstyrkir á Íslandi 

Búið er að rekja að hluta til sögu Íslands hér áður fyrr en eins og kom fram hafa styrkir 

verið í litlum mæli í samanburði við önnur lönd. Sjómannaafsláttur var þó veittur í 

fjöldamörg ár á Íslandi en það var skattaafsláttur sem sjómenn fengu fyrir hvern dag 

sem þeir voru á sjó. Mynd 42 sýnir hvernig afslátturinn fór hækkandi á árunum 2005 til 

2009 en eftir það tóku stjórnvöld ákvörðun um að eyða honum út í þrepum og það fór 

svo að sjómannaafsláttur var afnuminn af fullu á Íslandi árið 2014. 
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Mynd 42 - Þróun sjómannaafsláttar á Íslandi (RSK, 2019a) 

Þegar kemur að ríkisstyrkjum í einstökum atvinnugreinum á Íslandi hefur 

landbúnaður verið í sérflokki. Ef skoðaðir eru framleiðslustyrkir ríkissjóðs eftir 

málaflokkum birtist þetta greinilega (Hagstofa Íslands, 2018c). Á mynd 43 er búið að 

taka saman framleiðslustyrki til sjávarútvegs ásamt samanburði við landbúnað og 

ferðamannaiðnaðinn. 

                                                      
20 Sjá nánar í kafla 2.2 í texta Schrank (2003). 
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Mynd 43 - Framleiðslustyrkir til einstakra atvinnugreina á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2018c) 

Sjávarútvegur fær lítið sem ekkert í styrki á þessum tíma. Hæsta árið á þessu tímabili er 

2009 þegar framleiðslustyrkir nema 210 milljónum til greinarinnar. Flugsamgöngur nutu 

talsverðra styrkja frá árinu 2003 til 2010 en þeir voru hæstir árin 2007 og 2008 þegar 

þeir voru um þrír milljarðar króna. Framleiðslustyrkir í íslenskri ferðaþjónustu er ekki 

miklir en hafa þó vaxið frá árinu 2008. Þeir fóru úr tæpum 70 milljónum króna árið 2008 

í 626 milljónir árið 2013. Til samanburðar voru styrkirnir samtals 512 milljónir árið 2017. 

Landbúnaður gnæfir þarna yfir hinum atvinnugreinunum með yfir fjórtán milljarða í 

framleiðslustyrki árin 2011 og 2012. Meðaltal síðustu tíu ára er um 13,5 milljarður 

króna. Næsti hluti fer í að skoða hvernig þessu er háttað í öðrum löndum. 

5.4.4 Ríkisstyrkir til sjávarútvegs í öðrum löndum 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á síðustu áratugum til að áætla ríkisstyrki í 

sjávarútvegi en talsvert bil er milli hæstu og lægstu talna. Fram kemur í grein Sumaila, 

Lam, Le Manach, Swartz og Pauly (2016) að áætlanir um árlega styrki hafi verið á bilinu 

27 til 83 milljarðar bandaríkjadollara (USD), langmest í áætlun Matvæla- og 

landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (e. FAO) frá árinu 1992. Á mynd 44 má sjá 

að nýlegri rannsóknir komast allar að þeirri niðurstöðu að árlegir ríkisstyrkir hafi verið 

milli 30 og 40 milljarðar USD á árunum 2003 til 2009. Búið er að leiðrétta fyrir verðbólgu 

miðað við árið 2009. 
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Mynd 44 - Áætlanir um ríkisstyrki til sjávarútvegs í heiminum (gert að fyrirmynd Sumaila, o.fl., 2016)21 

Í eldri áætlunum frá 1992 og 1998 voru styrkir vegna olíunotkunar ekki tilgreindir en 

samkvæmt nýrri áætlunum hafa þeir minnkað síðustu ár. 

Styrkir vegna olíukaupa eru taldir til neikvæðra styrkja vegna þess að þeir auka 

sóknina til veiða. Neikvæðir styrkir eru niðurgreiðslur sem valda því að fiskur er sóttur 

þrátt fyrir að efnahagslegur ávinningur sé enginn eða jafnvel neikvæður. Annað dæmi 

um styrki sem eru taldir neikvæðir eru niðurgreiðslur vegna skipakaupa (Sumaila o.fl., 

2016). 

Ríkisstyrkir sem eru taldir jákvæðir valda því að fiskistofnar stækka eða viðhaldast 

með ábyrgum rannsóknum og eftirliti. Gott fiskveiðistjórnunarkerfi sem ríki heldur úti er 

dæmi um jákvæðan ríkisstyrk í sjávarútvegi. Deilur eru um ágæti nokkurra tegunda af 

niðurgreiðslum og virðast fræðimenn hafa sæst á að setja þær í þriðja flokkinn þar sem 

þær geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif. Í þennan flokk falla styrkir eins og 

endurkaup á skipum með aðkomu ríkis og niðurgreidd aðstoð við sjómenn (Schuhbauer, 

Chuenpagdee, Cheung, Greer og Sumaila, 2017). Frekari skiptingu á því hvernig styrkir 

eru flokkaðir má sjá í töflu 6. 

 

 

 

                                                      
21 Nýjasta áætlun er fyrir árið 2009. Allar tölur eru rauntölur miðað við sama ár. 



 

76 

Tafla 6 - Flokkun ríkisstyrkja (gert að fyrirmynd Schuhbauer, 2017) 

Flokkur Ríkisstyrkir 

Jákvæðir Fiskveiðistjórnunarkerfi og eftirlit 

 Rannsóknir og þróun í sjávarútvegi 

 Verndun fiskisvæða 

Neikvæðir Olíustyrkir 

 Þróun fiskihafna 

 Skipakaup og viðhald 

 Uppbygging geymslu og markaðssvæða 

 Skattaívilnanir 

 Þróunarverkefni í sjávarútvegi 

 Aðgangur að fiskisvæðum 

Bæði Endurkaup á skipum 

 Aðstoð við sjómenn 

 Aðstoð við litla sjávarútvegsstaði 

Miðað við rannsókn Schuhbauer o.fl. (2017) er mjög stór hluti niðurgreiðslna sem fellur í 

neikvæða flokkinn eða 57%. Mynd 45 sýnir skiptingu ríkisstyrkjanna milli þessara þriggja 

flokka myndrænt. 

31%

57%

12%

Jákvæðir Neikvæðir Bæði
 

Mynd 45 - Ríkisstyrkir í sjávarútvegi 2009, eftir flokkum (Schuhbauer o.fl., 2017)22 

                                                      
22 Útreikningar höfundar. 
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Að sama skapi fóru einungis um 30% af ríkisstyrkjum árið 2009 í jákvæð verkefni í 

sjávarútvegi. 

Þegar ríkisstyrkir til sjávarútvegs eru skoðaðir á þeim svæðum þar sem mest er 

úthlutað kemur í ljós að Evrópusambandið (ESB) kemur illa út en yfir 70% af styrkjum til 

landa innan ESB eru taldir hafa neikvæð áhrif, en heildarstyrkir innan ESB voru tæpir sex 

milljarðar USD samkvæmt áætlun fyrir árið 2009. Japan og Kína koma líka illa út en yfir 

helmingur niðurgreiðslna í löndunum eru flokkaðar sem neikvæðar. Sjá má á mynd 46 

að Bandaríkin standa sig áberandi best en um 80% af ríkisstyrkjum til sjávarútvegs í 

landinu fer í að viðhalda fiskistofnum til framtíðar (Sumaila o.fl., 2016). 
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Mynd 46 - Ríkisstyrkir eftir svæðum og flokkum (gert að fyrirmynd Sumaila, o.fl., 2016) 

Að sama skapi eru einungis um 12% af niðurgreiðslum í bandarískum sjávarútvegi 

flokkaðar sem neikvæðar. 

Í eldri skýrslu Schroeer o.fl. (2011) um ríkisstyrki í sjávarútvegi innan ESB var áætlað 

að styrkirnir væru lægri eða um 3,3 milljarðar evra árið 2009, en það samsvarar ríflega 

4,6 milljörðum bandaríkjadollara.23 Samkvæmt nýrri áætlun frá Sumaila o.fl. (2016) 

nema styrkir í sjávarútvegi innan ESB meira en helming af virði fiskiafla sem er landað 

þar ár hvert. Þegar kemur að einstökum löndum fer mest af styrkjunum til Spánar, 

Frakklands, Danmörk, Bretlands og Ítalíu. Spænskur sjávarútvegur fær langmestu 

niðurgreiðslurnar innan ESB eða ríflega 700 milljónir evra. Næsta land er Frakkland sem 

                                                      
23 Miðað við EUR/USD gengið 1,40 í september 2011 (Seðlabanki Íslands, 2011) og útreikningar 

höfundar. 
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fær rúmlega 350 milljónir evra (Schroeer o.fl., 2011). Þau fimm lönd innan ESB sem fá 

mestu styrkina eru sýnd á mynd 47.  
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Mynd 47 - Ríkisstyrkir til ESB landa árið 2009 (Schroeer o.fl., 2011) 

En fremur kemur fram að meira en helmingur af ríkisstyrkjum innan ESB séu í formi 

niðurgreiðslu á olíu en áhugavert er að sjá að sú niðurgreiðsla er áberandi mest á Spáni 

og í Danmörku. Í Danmörku er olíuniðurgreiðslan langstærsti hlutinn af ríkisstyrkjum í 

sjávarútvegi eða 208 af 307 milljónum evra. 

Innan ESB eru margir sjóðir sem styrkja sjávarútveg. Evrópski fiskveiðisjóðurinn (EFF) 

veitir styrki til viðhalds á skipum, þróun nýrra markaða, uppbyggingu hafna og fleira. 

Evrópski ábyrgðarsjóður landbúnaðar er annar sjóður sem veitir til dæmis styrki til að 

auka gæði fiskafurða. Danskur sjávarútvegur fékk til dæmis 37 milljónir evra frá EFF árið 

2009 en auk þess komu 26 milljónir evra í gegnum fjármögnunartæki ESB (e. Second 

Financial Instrument) sem er notað til að fjármagna fiskveiðistjórnun, aðgang að 

erlendum veiðisvæðum o.fl. (Schroeer o.fl., 2011). Spænskur sjávarútvegur fær 

langmest úthlutað af einstökum löndum úr EFF en upphæðin nam 303 milljónum evra 

árið 2009 sem var um 30% af heildarúthlutun EFF það ár. Breskur sjávarútvegur fékk um 

40 milljónir evra úr EFF en niðurgreiðslur vegna olíukaupa námu um 158 milljónum evra 

í Bretlandi eða tæplega 60% af heildarstyrkjum til breska sjávarútvegsins árið 2009 

(Schroeer o.fl., 2011). 
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Norskur sjávarútvegur naut mikilla ríkisstyrkja á árum áður en beinir ríkisstyrkir náðu 

hámarki árið 1980 þegar þeir námu 1,4 milljörðum norskra króna (NOK) eða 4,6 

milljörðum NOK að raunvirði miðað við árið 2012, sem er ríflega 600 milljónir evra.24 

Beinar niðurgreiðslur í norskum sjávarútvegi hafa minnkað mikið, en styrkirnir hafa verið 

á bilinu 7 til 9 milljónir evra frá árinu 2002. Beinir ríkisstyrkir til sjávarútvegs voru til 

dæmis 72 milljónir NOK eða um 9 milljónir evra árið 2008. Ef hins vegar er tekið tillit til 

óbeinna styrkja eins og ívilnana hækkar talan mikið eða í 2,2 milljarða NOK, um 275 

milljónir evra. Stærsti hluti óbeinna styrkja er niðurfelling á umhverfis- og olíusköttum. 

Þessir styrkir eru áætlaðir 770 milljónir NOK árið 2007 og 999 milljónir NOK árið 2011 

eða um 6,3% af virði landaðs afla sama ár (Isaksen o.fl., 2015). 

Í skýrslu þeirra Isaksen o.fl. (2015) eru áhrif ríkisstyrkja á framlegð einnig skoðuð. Ef 

tekið er tillit til allra ríkisstyrkja, beinna og óbeinna, lækkar framlegð (e. operating 

margin) norska sjávarútvegsins úr um 14% í um 8% árið 2007 og úr 21% niður í 14% árið 

2011.  

Færeyskur sjávarútvegur var talsvert niðurgreiddur fyrir síðustu aldarmót. Hæstu 

styrkirnir voru tekjutrygging sjómanna og ívilnanir vegna fjárfestinga útgerðanna. Þessir 

tveir liðir voru yfir 80% af ríkisstyrkjum í færeyskum sjávarútvegi. Mjög hratt dró úr 

tekjutryggingunni frá árinu 1997 og svo fór að hún var ekki greidd eftir 2010. Ívilnanir 

vegna fjárfestinga tóku svo enda í lok árs 1998. Í framhaldinu tóku við greiðslur til 

sjómanna vegna daga á sjó (sbr. sjómannaafslátt á Íslandi) og heilsutryggingar sem eru 

ennþá við líði í dag. Á mynd 48 má sjá ríkisstyrki í færeyskum sjávarútvegi og hvernig 

hlutfall styrkja af virði afla fór úr ríflega 30% árið 1994 í nánast núll árið 2011 en það ár 

eru margar af minni niðurgreiðslum felldar úr gildi (Hagstofa Færeyja, 2018). 

                                                      
24 Miðað við gengi EUR/NOK í lok árs 2012. 
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Mynd 48 - Ríkisstyrkir í færeyskum sjávarútvegi (Hagstofa Færeyja, 2018) 

Í skýrslu Schroeer o.fl. (2011) kemur fram að þrettán lönd innan ESB hafi fengið meira 

í ríkisstyrki árið 2009 en sem nam virði afla sem var landað í löndunum. Af þessum 

þrettán löndum voru fjögur lönd sem fengu ríkisstyrki þrátt fyrir að engum afla væri 

landað í höfnum landanna. Þetta eru Austurríki, Tékkland, Ungverjaland og Slóvakía. 

Styrkir til þessara landa eru tilkomnir vegna fiskeldis og veiða inn í landi. Sjö lönd af 

þessum þrettán voru á þessum tíma nýkomin inn í ESB. Þetta voru Búlgaría, Eistland, 

Lettland, Litháen, Pólland, Slóvenía og Rúmenía. Löndin tvö sem eru eftir voru Þýskaland 

og Finnland. Í Finnlandi voru ríkisstyrkir meira en þrisvar sinnum meiri en virði afla og í 

Þýskalandi voru niðurgreiðslurnar ríflega 150% af aflavirði. Yfirlit yfir þessar fjárhæðir er 

birt í töflu 7. 
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Tafla 7 - Yfirlit yfir ríkisstyrki og aflavirði innan ESB árið 2009, í milljónum evra og sem hlutfall af 
aflavirði (gert að fyrirmynd Schroeer o.fl., 2011) 

Land Ríkisstyrkir m. evra Virði landaðs afla m. evra Hlutfall af virði afla 

Búlgaría 19,1 3,1 609% 

Danmörk 307,4 360,4 85% 

Eistland 46,8 18,2 257% 

Finnland 63,2 18,0 350% 

Kýpur 6,9 8,6 81% 

Lettland 79,1 13,6 584% 

Litháen 77,7 6,7 1.167% 

Pólland 235,3 38,0 620% 

Rúmenía 42,2 0,6 7.098% 

Slóvenía 5,8 1,7 346% 

Svíþjóð 88,5 90,3 98% 

Þýskaland 146,5 90,3 162% 

 

Auk þeirra landa sem eru yfir 100% í töflunni má einnig benda á danska og sænska 

sjávarútveginn sem voru báðir nálægt því að fá jafnmikið í styrki árið 2009 og virði aflans 

sem var landað í löndunum. Hlutfall styrkja í Danmörku var 85% af aflaverðmæti og í 

Svíþjóð var hlutfallið 98%. Samkvæmt Ríkisendurskoðun Danmerkur (2018) voru styrkir 

frá einum af sjóðum ESB (e. EMFF) til danska sjávarútvegsins á tímabilinu 2014 til 2017 

samtals um 540 milljónir danskra króna eða tæplega 10 milljarðar króna á núverandi 

gengi. Sjóðurinn niðurgreiðir ekki olíu, það er ríkisstyrkur. Olíustyrkir voru mjög háir í 

dönskum sjávarútvegi árið 2009 eins og kom fram fyrr í þessum hluta. 

Fram hefur komið í kaflanum að megininntak nýlegra rannsókna um niðurgreiðslur í 

sjávarútvegi sé skaðsemi ákveðinna styrkja en þeir valda ofveiði og óhagræði í greininni. 

Það er áhugavert í ljósi þess að hlutfall fiskstofna í heiminum sem eru ofveiddir, 

fullveiddir eða eru að jafna sig eftir ofveiði hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár. Hlutfallið 

var um 60% í kringum 1965, um 75% árið 2005 og það var svo komið yfir 90% árið 2015 



 

82 

(Alþjóðabankinn, 2017; FAO, 2018c; Froese o.fl., 2016; ICTSD, 2018). Út frá einfaldri 

hagfræði má sjá að eftir því sem gengið er meira á fiskstofna heimsins verður minna 

eftir til að veiða og mögulegur framtíðarávinningur greinarinnar minnkar að öðru 

óbreyttu. Í skýrslu Alþjóðabankans (e. World bank) (2017) kemur fram að mat á 

efnahagslega töpuðum tekjum vegna ósjálfbærni í veiðum hafi verið 51 milljarður USD 

árið 2004. Í sömu skýrslu er áætlað að þessi tala hafi verið komin í 83 milljarða USD árið 

2012. Svæðin sem þurfa mest á breytingum að halda í fiskveiðistjórnun samkvæmt 

skýrslunni eru Asía og Afríka. Á mynd 49 má sjá hvernig tapaðar tekjur skiptast milli 

einstakra landa árið 2012. 
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Mynd 49 - Skipting tapaðra tekna eftir svæðum  (gert að fyrirmynd Alþjóðabankans, 2017) 

Hlutur Asíu er langstærstur í töpuðum tekjum eins og sjá má á myndinni en hann 

reiknast um 54 milljarðar USD. Næst kemur Evrópa með um 12,5 milljarða, hlutur Afríku 

er um tíu milljarðar og að lokum Ameríka með tæpa sex milljarða USD í áætlaðar 

tapaðar tekjur vegna ósjálfbærra veiða. 

Aukin vitundarvakning virðist þó vera í fiskveiðistjórnun í heiminum. Vissulega geta 

verið rök fyrir því að veita styrki í sjávarútvegi þrátt fyrir að það valdi aukinni sókn. Þetta 

getur verið á stöðum þar sem atvinnugreinin er lítil og pólitísk ákvörðun að byggja hana 

upp. Eins og kemur fram í skýrslu Alþjóðamiðstöðvar viðskipta og sjálfbærni (ICTSD) 

(2018) eru aðildarlönd Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) búin að skuldbinda sig til 

að innleiða reglur um sjálfbærni í sjávarútvegi á árinu 2019. Sameinuðu þjóðirnar hafa 

einnig sett sjálfbærni í sjávarútvegi sem eitt af heimsmarkmiðum sínum fyrir 2030. Mikil 
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vinna er í gangi í heiminum við gerð laga og reglna sem stefnt er á að innleiða á næstu 

árum. 

Eins og hefur komið fram í kaflanum eru niðurgreiðslur í sjávarútvegi ekki allar af hinu 

góða. Sumar niðurgreiðslur valda ofveiði og aðrar óhagræði í greininni. Styrkir sem valda 

of mikilli sókn verða til þess að verð eru lægri en ella, framboð af fiski er meira til 

skamms tíma en framtíðarávinningur minnkar. Til eru þó styrkir sem eru af hinu góða en 

þeir eru þó ennþá í minnihluta, samanber nýjustu rannsóknir um efnið. Áhugavert er að 

sjá að á sama tíma og þessar niðurgreiðslur eiga sér stað hefur framleiðni í sjávarútvegi í 

heiminum minnkað mikið. Árlegur meðalafli á hvern sjómann hefur til að mynda farið úr 

fimm tonnum árið 1970 í tæp 2,5 tonn árið 2012 (Alþjóðabankinn, 2017). Þetta er þvert 

á það sem hefur komið fram um íslenskan sjávarútveg í þessari ritgerð.  

Í kaflanum er líka búið að fara yfir hversu mikið sjávarútvegur er að fá í ríkisstyrki og 

dreifist það mjög mismunandi milli landa. Fleiri lönd virðast vera að færa sig í átt að 

einhvers konar fiskveiðistjórnunarkerfi og í sumum löndum er búið að draga umtalsvert 

úr vægi beinna styrkja. Í næsta kafla er því áhugavert að skoða samanburð á 

lagaumhverfinu í sjávarútvegi á Íslandi, Noregi og í Færeyjum. Noregur og Færeyjar hafa 

einmitt lækkað vægi beinna styrkja niður í nánast ekki neitt og eru bæði með 

fiskveiðistjórnarkerfi. 

5.5 Íslenskur sjávarútvegur í samanburði við önnur lönd 

Ísland, Noregur og Færeyjar eru um margt lík þegar kemur að sjávarútvegi í dag. Öll 

stefna þau á sjálfbærni í veiðum, þó með mismunandi áherslum. Ísland er eina landið af 

þessum þremur sem leyfir framsal veiðiheimilda (e. Individual Transferable Quota, 

ITQs). Hin löndin notast við kvótakerfi sem byggir á heildarafla (e. Total Allowable 

Catches, TACs). Færeyingar eru þó aðeins nýlega búnir að ákveða að fara þessa leið en 

innleiðingin á kerfinu er fyrirhuguð á árinu 2019. Í Noregi er kerfið sett upp á þann hátt 

að kvóta er fyrst úthlutað niður á hópa eftir stærð, veiðafærum o.s.fr.v. Í framhaldinu er 

annað hvort úthlutað niður á einstök skip innan hópsins (e. Individual Vessel Quotas, 

IVQs) eða settur hámarkskvóti á hópinn (e. Maximum Quota). Í seinna tilfellinu er hverju 

skipi úthlutað hámarkskvóta sem er hærri en heildarkvóti hópsins. Þetta er því í raun 

sóknarkerfi þar sem einhverjir sitja eftir án þess að klára sínar kvótaheimildir (Holm, 
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Raakjær, Jacobsen og Henriksen, 2015; McAngus, Huggins, van der Zwet og Connolly, 

2018). 

Hvað varðar önnur lög er brottkast bannað bæði á Íslandi og í Noregi en eins og áður 

segir er innleiðing á fiskveiðistjórnunarkerfi ennþá í gangi í Færeyjum. Á Íslandi þurfa 

fyrirtæki að vera að minnsta kosti 75% í eigu Íslendinga til fá úthlutað kvóta. Þetta 

hlutfall er 60% í Noregi og til stendur að setja sambærilegar reglur í Færeyjum. Í Noregi 

hefur einnig verið sett bann við ákveðnum veiðafærum til að tryggja sjálfbærni (Holm 

o.fl., 2015; McAngus o.fl., 2018). 

Norskur sjávarútvegur er með yfirlýsta stefnu um að viðhalda fiskveiðistjórnunarkerfi 

sem er drifið áfram af sjálfbærni og arðsemi. Lækkun beinna ríkisstyrkja hefur valdið 

samþjöppun og aukinni arðsemi (McAngus o.fl., 2018). Það hefur þó verið rakið í 

kaflanum að óbeinir styrkir í norskum sjávarútvegi eru talsverðir og mest í formi þess að 

sleppa við greiðslu á kolefnisgjaldi. 

Samanburð á helstu stærðum í löndunum þremur má sjá í töflu 8. Færeyskur 

sjávarútvegur veiðir um helming af því magni sem sá íslenski veiðir og sá íslenski aftur 

um helming af því sem sá norski veiðir. Annað sem er áhugavert og má sjá í töflunni er 

hversu mörg skip og hversu margir sjómenn eru í Noregi miðað við afla. Út frá 

heildarveiði má sjá að framleiðni er mun meiri í íslenskum og færeyskum sjávarútvegi. 

Tafla 8 - Samanburður á sjávarútvegi á Íslandi, í Færeyjum og í Noregi (Hagstofa Íslands, 2019f; 
McAngus o.fl., 2018; Seðlabanki Íslands, 2018) 

 Ísland Færeyjar Noregur 

Heildarveiði (þús. tonn, 2016) 1.070 568 2.066 

Fjöldi skipa (2016) 1.647 365 5.946 

Fjöldi sjómanna (2016) 3.500 1.460 11.249 

Hlutfall af útflutningsverðmætum 18% (2018) 97% (2016) 6,7% (2017) 

 

Í næsta kafla verður farið yfir fyrri rannsóknir sem hafa verið gerðar um íslenskan 

sjávarútveg, um söguna, samkeppni, samkeppnishæfni, arðsemi og auðlindagjöld. 
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6 Eldri rannsóknir um íslenskan sjávarútveg 

Í köflunum hér á undan er búið að vísa í ýmsar fræðigreinar tengdar þeim efnisþáttum 

sem eru til umfjöllunar og ljóst að af miklu er að taka, enda verkefnið umfangsmikið. 

Íslenskum rannsóknarritgerðum má skipta í nokkra hluta. Í fyrsta lagi hafa nokkrar 

rannsóknir verið gerðar um sögu greinarinnar, áhrif á samfélagið og byggðir, upptöku 

kvótakerfis og áhrif þess á arðsemi greinarinnar. Þessar rannsóknir eru allar í góðum 

takti við umfjöllun í þessari rannsókn (Bjarki Þór Guðmundsson, 2017; Guðmundur 

Ásgeirsson, 2012; Ögmundur H. Knútsson og Helgi Gestsson, 2006). 

Samkeppnishæfni sjávarútvegs á Íslandi virðist ekki hafa verið skoðuð áður í 

rannsóknarverkefni en þó var gerð meistararitgerð um samkeppnishæfni sjávarútvegs á 

Vestfjörðum árið 2012. Helstu niðurstöður þar voru að Vestfirðir voru ekki 

samkeppnishæfir við restina af landinu og að rekstur þeirra félaga sem þar voru væri 

ekki sjálfbær til framtíðar (Neil Shiran K. Þórisson, 2011). 

Ekki fundust margar rannsóknaritgerðir um arðsemi í sjávarútvegi en það gæti verið 

vegna þess að ekki hafa mörg sjávarútvegsfyrirtæki verið á skráðum markaði síðustu ár 

hérlendis. Ritgerð Eyþórs Ólafs Bergmannssonar (2007) fjallar um arðsemi íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja á árunum 1999 til 2003 en þar kemur fram að arðsemi félaganna 

sem voru til skoðunar hafi ekki verið nægjanlega góð yfir tímabilið þrátt fyrir að árið 

2002 hafi verið í lagi. 

Í þessu verkefni voru notaðar rannsóknir Stefáns B. Gunnlaugssonar og Sveins 

Agnarssonar (2019) og Flaaten o.fl. (2017) um auðlindarentu á Íslandi. Þar kemur fram 

að auðlindarenta hafi verið til staðar í íslenskum sjávarútvegi á tímabilinu 2009 til 2016. 

Talsvert hefur verið gert af rannsóknarverkefnum um veiðigjaldið í íslenskum 

sjávarútvegi. Rannsóknirnar sem voru skoðaðar innihéldu allar almenna umfjöllun um 

tilurð veiðigjaldsins og helstu þætti. Rannsókn Karenar Olsen (2005) leiddi til viðbótar í 

ljós að veiðigjaldið hafði á sínum tíma hlutfallslega meiri áhrif á smærri útgerðir. Í 

rannsókn Sigríðar Láru Þorvaldsdóttur (2016) kemur fram að veiðigjöldin hafi haft þau 

áhrif að samþjöppun hafi orðið í greininni. Einnig kemur fram hjá henni að vísbendingar 
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séu um að veiðigjöld auki hagkvæmni í sjávarútvegi. Niðurstöðurnar eru í góðu 

samhengi við þá umfjöllun sem er um veiðigjaldið í þessari rannsókn. 

Eins og hefur komið fram er búið að skrifa margar rannsóknaritgerðir um veiðigjaldið 

sem slíkt og möguleg áhrif á greinina. Hins vegar er ekki vitað til þess að jafn ítarleg 

samantekt, eins og er gerð í þessari rannsókn, hafi verið gerð um skattspor íslenska 

sjávarútvegsins en í næsta kafla er farið yfir þá aðferðafræði sem var beitt í 

rannsókninni. 
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7 Rannsóknin 

Í þessum kafla er farið yfir markmið og aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað er um 

tilganginn, hvernig gagnaöflun fór fram og að lokum hvernig unnið var úr gögnunum. 

7.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað íslenskur sjávarútvegur borgar í formi 

skatta og opinberra gjalda. Verkefninu er einnig ætlað að tengja á fræðilegan hátt 

hugtökin samkeppnisforskot, samkeppnishæfni og auðlindasýn við aukna skattbyrði 

fyrirtækja. Með því að bera saman íslenskan og alþjóðlegan sjávarútveg er reynt að 

leggja mat á samkeppnishæfni Íslands í sjávarútvegi.  

Tilgangur verkefnisins er í fyrsta lagi sá að auka upplýsta umræðu um sjávarútveg 

með sérstakri áherslu á þann íslenska og í öðru lagi að niðurstöðurnar verði hjálplegar 

við mat á því hversu mikið íslenskur sjávarútvegur getur borgað umfram venjulega 

skatta til framtíðar. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningu: 

➢ Er skattspor íslenska sjávarútvegsins of stórt til að viðhalda samkeppnishæfni 
Íslands í greininni? 

Til að svara spurningunni verður reynt að meta hvort íslenskur sjávarútvegur geti 

staðið undir núverandi skattheimtu án þess að dragast aftur úr í alþjóðlegri samkeppni. 

Lykilatriði þar er að meta hvort arðsemi greinarinnar sé nægjanlega mikil til að fjárfesta í 

nýjum skipum, búnaði og annarri nýsköpun. Aukin framleiðni er leiðin að aukinni 

samkeppnishæfni (Porter, 1990). 

Í kaflanum um eldri rannsóknir er farið yfir rannsóknir um íslenskan sjávarútveg en 

eftir því sem er best vitað hafa fáar eða engar ítarlegar rannsóknir verið birtar um 

skattsporið á Íslandi. Mikið hefur þó verið rætt og ritað um aukna skattheimtu í 

sjávarútvegi, þá helst af ólíkum hagsmunasamtökum. Þá er til dæmis átt við aðila innan 

verkalýðshreyfingarinnar eins og grein Stefáns Ólafssonar og Indriða H. Þorlákssonar 

(2019) og skrif aðila innan Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (Heiðrún Lind 

Marteinsdóttir, 2017). Einnig má benda á greinar úr fræðasamfélaginu (Birgir Þór 
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Runólfsson, 2012). Umræðan um íslenskan sjávarútveg virðist oft vera á villigötum og 

háar hagnaðartölur eru settar í fyrirsagnir í stað þess að vera settar í samhengi við það 

hversu stór greinin er og hversu mikið eigið fé er bundið í henni. Líklegt má telja að 

mikill hiti muni áfram einkenna umræðuna um íslenskan sjávarútveg og því mikilvægt að 

upplýst umræða eigi sér stað þar sem hlutirnir eru settir í eðlilegt samhengi. 

7.2 Lýsing aðferða og úrvinnsla gagna 

Fyrri hluti rannsóknarinnar felur í sér sögulega yfirferð um íslenskan sjávarútveg. Farið 

var yfir margar fræðigreinar tengdar samkeppni, samkeppnishæfni, samkeppnisforskoti 

og auðlindasýn. Samantekt var unnin úr efninu þar sem hugtökin voru skilgreind og í 

rannsókninni er fjallað um ýmsa þætti sem geta haft áhrif á þau. 

Seinni hluti rannsóknarinnar er megindlegur þar sem hann byggir á tölulegum 

gögnum. Miklum gögnum var safnað saman um skattspor íslenska sjávarútvegsins. 

Talsverð vinna fór í að taka saman skatta og gjöld í sjávarútvegi þar sem upplýsingar 

liggja hjá mörgum aðilum og í sumum tilfellum þurfti höfundur að áætla tölur eftir bestu 

getu í samráði við viðkomandi aðila. Miklum gögnum var einnig safnað saman um 

arðsemi íslenska sjávarútvegsins og samanburðarlanda. Í nokkrum tilvikum þurfti 

höfundur að vinna gögnin frekar. Leitast var við að setja allar upplýsingar fram á 

myndrænu formi. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er túlkun höfundar á arðsemi og skattspori með hliðsjón 

af fræðilegum texta um samkeppni. Þannig er lagt mat á samkeppnisstöðu landsins út 

frá greiningunni. 

7.3 Gagnasöfnun 

Gögn um tekjuskatt, staðgreiðslu og tryggingagjald voru fengin frá Ríkisskattstjóra fyrir 

tímabilið 2012 til 2017. Fiskistofa Íslands heldur utan um gögn um veiðigjaldið og önnur 

gjöld í sjávarútvegi. Mikið af þeim gögnum eru aðgengilega á heimasíðu stofnunarinnar. 

Fleiri gögn fengust send frá Fiskistofu í tölvupósti. Höfundur notaðist einnig við greinar 

sem hafa verið gerðar um veiðigjaldið á Íslandi. Talsverð vinna fór í að finna gögn um 

kolefnisgjald og stimpilgjald í íslenskum sjávarútvegi. Í báðum tilfellum voru gögnin 

unnin út frá gögnum frá íslenska ríkinu, annars vegar lagafrumvörpum þar sem búið var 

að gera ítarlegar samantektir sem hægt var að nota og hins vegar út frá ríkisreikningum. 
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Gögn um aflagjöld voru fengin frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga en ársskýrslur 

sambandsins innihalda upplýsingar um rekstur hafna landsins en aflagjaldið er þar 

lykiltala. Höfundur áætlar tölur um mótframlag til lífeyrissjóða út frá gögnum Hagstofu 

Íslands um laun í íslenskum sjávarútvegi. Gögn um virðisaukaskatt eru einnig fengin frá 

Hagstofunni. 

Gögn um arðsemi í íslenskum sjávarútvegi voru fengin frá Hagstofu Íslands og frá 

Deloitte á Íslandi en báðir aðilar eru með talsvert af gögnum um rekstur íslenskra 

sjávarútvegsfélaga í sínum gagnagrunnum. Gagnagrunnur Deloitte inniheldur nálægt 

90% af rekstrarupplýsingum síðan 2011. Gögn Hagstofu byggja á innsendum 

skattframtölum og er úrtakið um og yfir 80% af félögum á hverjum tíma. 

Samanburðartölur fyrir önnur lönd voru sótt frá Hagstofum viðkomandi landa og einnig 

úr ritrýndum greinum um efnið. 

Við mat á samkeppnisstöðu landsins var farið yfir talsvert af fræðigreinum tengdum 

efninu en auk þess voru sótt gögn frá Hagstofu Íslands og Seðlabanka Íslands um ýmsar 

hagstærðir. Gögn um önnur lönd voru sótt til ýmissa stofnana í Evrópu sem halda utan 

um alþjóðaviðskipti og birta tölur um samkeppnistöðu, eins og til dæmis 

Alþjóðaefnahagsráðið (e. World Economic Forum). Einnig voru gögn fengin frá 

Hagstofum annarra landa. 
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8 Niðurstöður 

Niðurstöðukaflinn er greining og samantekt á þeim gögnum sem búið er að safna saman 

og vinna í þessari ritgerð. Kaflanum er skipt í þrjá hluta, sá fyrsti er um skattspor íslenska 

sjávarútvegsins. Annar hluti fjallar um arðsemi í íslenskum sjávarútvegi og að lokum 

fjallar þriðji hlutinn um samanburð við samkeppnislöndin í sjávarútvegi. Túlkun og mat 

höfundar á niðurstöðunum má finna í umræðukaflanum. 

8.1 Skattspor íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja 

Íslenskur sjávarútvegur skilaði að meðaltali um 70 milljörðum króna í formi beinna og 

óbeinna skatta á tímabilinu 2012 til 2017. Á mynd 50 má sjá þetta myndrænt og að auki 

er búið að setja inn auðlindarentu eins og þeir Stefán B. Gunnlaugsson og Sveinn 

Agnarsson (2019) reikna hana í rannsókn sinni. 
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Mynd 50 - Skattspor og auðlindarenta25 

Á myndinni sést hvernig almennir skatta hafa lækkað úr 65 milljörðum króna árið 2015 í 

49 milljarða árið 2017. Þetta er afleiðing minni hagnaðar í greininni. Sértækir skattar 

                                                      
25 Útreikningar höfundar út frá gögnum í 5. kafla ritgerðarinnar. Notast er við árlegt meðaltal 

miðgengis bandaríkjadollara samkvæmt Seðlabanka Íslands til að umbreyta auðlindarentu í íslenskar 

krónur fyrir hvert ár. Auðlindarenta í þessum kafla er meðaltal aðferðanna tveggja hjá Stefáni og Sveini. 
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voru lægstir árið 2015 en eru í kringum 10 milljarða önnur ár á tímabilinu. Eins og kemur 

fram í fimmta kafla var veiðigjaldið eitt og sér ellefu milljarðar króna árið 2018. Annað 

sem er áhugavert að skoða er reiknuð auðlindarenta, en hún lækkar talsvert á þessum 

tíma eða úr 58 milljörðum króna árið 2012 í 31 milljarð árið 2016. 

Í auðlindarentu er búið að taka tillit til almennra skatta og því áhugavert að skoða 

auðlindarentuna eingöngu í samhengi við sértæka skatta. Mynd 51 sýnir annars vegar 

skiptingu sértækra skatta í íslenskum sjávarútvegi og hins vegar sértækra skatta sem 

hlutfall af reiknaðri auðlindarentu. 
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Mynd 51 - Sértækir skattar og auðlindarenta26 

Það fyrsta sem er hægt að benda á er að veiðigjöldin og kolefnisgjöldin eru langhæstu 

sértæku skattarnir. Aðrir liðir telja aðeins í nokkur hundruð milljónum króna árlega. Það 

sem er áhugaverðast við þessa mynd er hlutfall sértækra skatta af reiknaðri 

auðlindarentu. Eftir lækkun á hlutfallinu niður í 12,6% árið 2015 hækkaði það í 33,8% 

árið 2016, sem er það hæsta á þessu tímabili. 

Að lokum er áhugavert að taka tvo skatta út fyrir sviga, tekjuskatta annars vegar þar 

sem hann er lagður á hagnað fyrirtækja og veiðigjald sem er núna einnig búið að tengja 

                                                      
26 Útreikningar höfundar út frá gögnum í 5. kafla ritgerðarinnar. Notast er við árlegt meðaltal 

miðgengis bandaríkjadollara samkvæmt Seðlabanka Íslands til að umbreyta auðlindarentu í íslenskar 

krónur. 
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við afkomu. Á mynd 52 er búið að setja upp þessa tvo skatta ásamt því að setja þá sem 

hlutfall af hagnaði fyrir skatta. 
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Mynd 52 - Tekjuskattur og veiðigjöld í íslenskum sjávarútvegi.27 

Skattarnir tveir voru 35% af hagnaði fyrir skatta árið 2012 eftir hækkanir veiðigjalda það 

ár. Hlutfallið fór lægst í 22% á þessu tímabili en var 32% á árinu 2017. Um þriðjungur af 

hagnaði fór því í þessa tvo skatta árið 2017. 

8.2 Arðsemi í íslenskum sjávarútvegi 

Arðsemi í íslenskum sjávarútvegi hefur lækkað á alla mælikvarða síðustu ár en mynd 53 

sýnir þróun á helstu kennitölum. Framlegðarhlutfall (e. EBITDA margin) hefur lækkað úr 

30% árið 2012 niður í 21% árið 2017. Hagnaðarhlutfall samkvæmt árgreiðsluaðferð 

Hagstofu Íslands hefur einnig lækkað mikið. Þannig var hlutfallið 22% árið 2012 en mikil 

lækkun hefur verið frá árinu 2015 eða úr 18% niður í 7% árið 2017. Að lokum er 

arðgreiðsluhlutfall íslenska sjávarútvegsins birt í myndinni. Hlutfallið er reiknað sem 

arðgreiðsla í hlutfalli af bókfærðu eigið fé. Rétt er að taka fram að arðgreiðslufjárhæðin 

hefur ekki verið að lækka. Fjárhæðin hefur hins vegar ekki haldið í við vöxt eigin fjár í 

félögunum. Hlutfallið náði hámarki árið 2013 í rúmum 11% en hefur síðan lækkað og var 

hlutfallið komið í 5,5% árið 2017. 

 

                                                      
27 Útreikningar höfundar út frá gögnum í 4. og 5. kafla ritgerðarinnar. 
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Mynd 53 - Arðsemi í íslenskum sjávarútvegi28 

8.3 Samanburður við önnur lönd 

8.3.1 Samanburður á arðsemi milli landa 

Eins og kom fram í hlutanum á undan hefur arðsemi í íslenskum sjávarútvegi lækkað frá 

árinu 2012 út frá öllum mælikvörðum sem voru skoðaðir. Á sama tíma hefur arðsemi 

aukist í bæði norskum og dönskum sjávarútvegi. Rétt er þó að benda á að staða íslenska 

sjávarútvegsins er góð þegar horft er á eiginfjárhlutföll en þau hafa ekki verið hærri 

síðustu tvo áratugi. 

8.3.2 Samanburður á ríkisstyrkjum milli landa 

Mikil munur hefur verið á ríkisstyrkjakerfinu á Íslandi og erlendis síðustu ár. Fyrst er 

hægt að nefna styrki í tengslum við olíu. Á Íslandi borgar sjávarútvegur fullt gjald og þar 

inni er svokallað kolefnisgjald. Á meðan íslenskur sjávarútvegur greiðir aukagjöld ofan á 

olíu eru helstu samkeppnislöndin í sjávarútvegi að fá olíustyrki. Á mynd 54 er búið að 

stilla upp samanburði við helstu samkeppnislönd Íslands. Danskur sjávarútvegur sem 

veiðir minna af fiski en sá íslenski hefur fengið 25 milljarða króna í niðurgreiðslur árlega. 

Norskur sjávarútvegur hefur líka fengið niðurgreiðslur en fjárhæðin nemur þrettán 

milljörðum króna.  

                                                      
28 Samantekt höfundar út frá gögnum í 4. kafla ritgerðarinnar. 
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Mynd 54 - Kolefnisgjald og olíustyrkir, samanburður milli landa (Isaksen o.fl., 2015; Schroeer o.fl., 
2011)29 

Rétt er að taka fram að norskur sjávarútvegur greiðir kolefnisgjald en það er hins vegar 

endurgreitt að fullu. Það er spænskur sjávarútvegur sem fær hæstu olíustyrkina eða um 

29 milljarða króna. Íslenskur sjávarútvegur er sá eini sem er nettó greiðandi en 

kolefnisgjald íslenska sjávarútvegsins var að meðaltali 1,2 milljarður á árunum 2012 til 

2017. 

Langt er á milli ríkisstyrkja í sjávarútvegi á Íslandi og erlendis. Heildarstyrkir á Spáni 

eru 88 milljarðar króna og rétt að taka fram að spænskur sjávarútvegur veiðir minna en 

sá íslenski samkvæmt því sem var farið yfir í kafla fjögur í þessari ritgerð. Frakkland er í 

öðru sæti með 44 milljarða í styrki og Danmörk er skammt undan með 37 milljarða 

króna. Framleiðslustyrkir í íslenskum sjávarútvegi hafa að meðaltali verið 60 milljónir 

króna frá árinu 1998. Á mynd 55 sést samanburður milli helstu samkeppnisþjóða Íslands 

í sjávarútvegi. 

                                                      
29 Útreikningar höfundar út frá gögnum í 5. kafla ritgerðarinnar. Tölur fyrir Ísland eru meðaltal 

tímabilsins 2012 til 2017. Tölur fyrir Noreg eru fyrir árið 2011 og tölur fyrir hin löndin eru fyrir árið 2009. 

Notast er við meðaltalsgengi norsku krónunnar og evru árið 2017 til að umbreyta yfir í íslenskar krónur. 
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Mynd 55 - Ríkisstyrkir í sjávarútvegi (Isaksen o.fl., 2015; Schroeer o.fl., 2011)30 

Ríkisstyrkir í sjávarútvegi hafa verið háir síðustu ár en fram hefur komið að lönd hafa 

skuldbundið sig til að minnka neikvæða styrki í sjávarútvegi, vernda stofna og stuðla að 

sjálfbærni. Þangað til það verður að veruleika er einungis hægt að velta framtíðinni fyrir 

sér en það er gert í næsta kafla. 

 

                                                      
30 Útreikningar höfundar út frá gögnum í 5. kafla ritgerðarinnar. Tölur fyrir Ísland eru meðaltal 

tímabilsins 1998 til 2017. Tölur fyrir Noreg eru fyrir árið 2011 og tölur fyrir hin löndin eru fyrir árið 2009. 

Notast er við meðaltalsgengi norsku krónunnar og evru árið 2017 til að umbreyta yfir í íslenskar krónur. 
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9 Umræða 

Rannsóknin inniheldur mikið magn upplýsinga um íslenskan sjávarútveg. Farið hefur 

verið yfir atvinnugreinina bæði út frá rekstrarlegu og sögulegu sjónarhorni. Fókus 

rannsóknarinnar er á arðsemi fyrirtækjanna í samhengi við greidda skatta og gjöld. 

Einnig er búið að fara yfir helstu fræðigreinar hérlendis og erlendis um samkeppni, 

samkeppnishæfni og samkeppnisforskot, en efnið hefur verið verið yfirfært á 

sjávarútveg.  

9.1 Túlkun höfundar á niðurstöðum 

Rannsókninni er ætlað að svara því hvort skattspor íslenska sjávarútvegsins sé of mikið 

til að viðhalda samkeppnishæfni landsins. Eftir gerð rannsóknarinnar telur höfundur 

Ísland vera samkeppnishæft land, bæði almennt og í sjávarútvegi. Skattlagning 

greinarinnar umfram almenna skatta á sama tíma og að samkeppnislönd í sjávarútvegi 

fái miklar niðurgreiðslur vekur hins vegar upp spurningar um hvort ójafnt sé gefið og 

hvort það hafi afleiðingar til framtíðar. Samkvæmt niðurstöðum ritgerðarinnar er 

íslenskur sjávarútvegur til að mynda sá eini af samkeppnislöndunum sem ekki fær 

niðurgreiðslu í formi olíustyrkja. Hann er því nettó greiðandi kolefnisgjalda ólíkt 

samkeppnislöndunum. Ef greinin á að viðhalda eða auka samkeppnishæfni sína þarf 

samhliða aukinni hagræðingu að vera til staðar geta til fjárfestinga í nýsköpun. Arðsemi 

greinarinnar þarf því að vera viðunandi. Arðsemi í íslenskum sjávarútvegi hefur þróast í 

neikvæða átt síðustu ár bæði í tölum og ekki síður í samanburði við önnur lönd. 

Höfundur telur varhugavert að festast í þeirri hugsun að auðlindarenta sé einhver 

föst tala sem er laus til úthlutunar á hverju ári. Út frá gögnum um arðsemi og þróun á 

reiknaðri auðlindarentu fræðimanna síðustu ár er mögulegt að atvinnugreinin sé að 

sigla inn í tíma þar sem auðlindarentan er minni en hún hefur verið síðustu ár eða 

jafnvel að hún hverfi. Gjaldtaka á slíkum tímum gæti valdið skaða á samkeppnishæfni 

greinarinnar. 

Vitundarvakning er um sjálfbærni í sjávarútvegi í heiminum og líklega verða 

talsverðar breytingar þar á næstu árum. Gengið hefur verið of mikið á alþjóðlega 
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fiskstofna, en það gengur ekki til framtíðar. Neikvæðum ríkisstyrkjum mun líklega fækka 

og valda því að aukin samþjöppun verður í sjávarútvegi í öðrum löndum, ekki ósvipað 

því sem hefur gerst á Íslandi síðustu áratugi. Ísland er í öfundsverðri stöðu þegar kemur 

að því. 

Höfundur telur að Ísland hafi náð samkeppnisforskoti á sínum tíma vegna nálægðar 

við fiskinn en eftir því sem landið og atvinnugreinin í heild hefur færst frá því að vera 

fjárfestingadrifin yfir í að vera nýsköpunardrifin er auðlindasýn í sjávarútvegi orðin 

lykilatriði í samkeppni við önnur lönd. Ef stuðst er við fullyrðingu Wernerfelt (1984, bls. 

173) ætti íslenskur sjávarútvegur sem atvinnugrein að vinna að því að skapa aðstæður 

þar sem auðlindir landsins gera alþjóðlegri samkeppni erfitt fyrir að elta. Leiðin að þessu 

er áframhaldandi framleiðniaukning með nýsköpun, aukin þekking og pólitískur 

stöðugleiki í rekstrarumhverfinu. 

Að lokum veltir höfundur fyrir sér framtíðinni í sjávarútvegi í heiminum. Allur vöxtur í 

fiskmagni hefur komið í gegnum fiskeldi síðustu áratugi. Eftir því sem nýsköpun og tækni 

eykst eru meiri líkur á því að fiskeldi verði enn hagkvæmari kostur en það er í dag. 

Framtíð greinarinnar gæti því verið á krossgötum og því ekki síður mikilvægt að fylgjast 

náið með þeirra þróun í heiminum þegar kemur að samkeppnisgreiningu. 

9.2 Annmarkar rannsóknar 

Höfundur telur rétt að telja upp nokkra hluti sem hafa ber í huga þegar niðurstöður 

rannsóknarinnar eru túlkaðar. Í fyrsta lagi er hægt að taka fyrir gögnin frá Hagstofu 

Íslands um arðsemi greinarinnar. Flokkanir félaga milli veiða og vinnslu er ábatavant 

enda erfitt að greina fyrirtæki sem eru í veiðum og vinnslu í sundur. Hagstofa Íslands 

flokkar fyrirtæki bara sem annað hvort fyrirtæki í veiðum eða vinnslu. Gagnagrunnur 

Hagstofu Íslands notast við innsend skattframtöl og samkvæmt þeirra svörum inniheldur 

gagnagrunnur Hagstofu því ekki nema ríflega 80% af fyrirtækjum í sjávarútvegi. 

Höfundur veltir svo fyrir sér árgreiðsluaðferð Hagstofu Íslands en þar er miðar Hagstofa 

við 6% ávöxtun yfir allt tímabilið sem er skoðað. Nú hafa vextir lækkað talsvert á Íslandi 

og í heiminum síðustu ár. Því er spurning hvort það þarfnist endurskoðunar. 

Svipaðir annmarkar eru á gögnum frá Deloitte á Íslandi. Eins og í tilfelli gagna 

Hagstofu eru flokkanir félaganna ófullkomnar en best væri að geta skipt öllum félögum 

upp til að átta sig betur á arðsemi hvers flokks, uppsjávarveiðar og vinnsla og 
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botnfiskveiðar og vinnsla. Gagnagrunnur Deloitte inniheldur ekki heldur öll félög í 

greininni en hann inniheldur félög sem eiga um 90% af aflamarki í íslenskum 

sjávarútvegi. Það er því einhver munur á úrtökunum í gagnagrunnunum tveimur en það 

skýrir líklega að mestu mun í arðsemi milli þessara tveggja heimilda. 

Höfundur bendir líka á samanburð á arðsemi milli landa. Ekki fengust upplýsingar um 

úrtök í gagnagrunnum erlendra Hagstofa og því óvíst hversu fullkomnir þeir eru. Einnig 

þarf almennt að hafa varann á þegar kennitölusamanburður er gerður milli landa. 

Vaxtastig er ólíkt og tekjuskattar geta verið mismunandi. Höfundur leggur þó mesta 

áherslu á að horfa á þróun kennitalnanna í þessari ritgerð, til dæmis með umfjöllun um 

að kennitölur Íslands hafi lækkað á sama tíma og þær hafa hækkað í öðrum löndum.  

Að lokum er rétt að benda á að gögn um ríkisstyrki annarra landa eru frá árunum 

2009 og 2011. Ýmislegt getur hafa breyst síðustu ár en umfjöllun í ritgerðinni fjallaði 

einmitt um mögulegar breytingar þar á næstu árum. Næsti kafli mun að endingu fjalla 

um hagnýtt gildi ritgerðarinnar og hver gætu verið næstu skref í frekari rannsóknum. 
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10 Lokaorð 

Eftir gerð ritgerðarinnar er höfundur kominn með mun dýpri þekkingu á bæði 

innlendum og erlendum sjávarútvegi. Vonir standa til að það skili sér einnig til lesenda. 

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að íslenskur sjávarútvegur borgar sértæka skatta og 

gjöld umfram almenna skatta og gjöld á meðan löndin í kring fá niðurgreiðslur í ýmsu 

formi. Það er þó ekki niðurstaða þessarar ritgerðar að íslenskur sjávarútvegur eigi að 

vera niðurgreiddur. Hagræðing í rekstri undanfarna áratugi hefur aukið framleiðni 

íslenska sjávarútvegsins og komið honum á þann stað að vera í fararbroddi í nýsköpun 

og samkeppni. Það er hins vegar mikilvægt að átta sig á því að ef sjávarútvegur er 

niðurgreiddur í öðrum löndum á sama tíma og hann er skattlagður aukalega á Íslandi 

hefur það mikil áhrif á arðsemi og samkeppnishæfni Íslands í sjávarútvegi. 

10.1 Tillögur að frekari rannsóknum 

Ef höfundur hefði haft meiri tíma hefði verið áhugavert að kafa betur ofan í sjávarútveg í 

löndunum í kringum Ísland. Rannsókn sem myndi fara jafn ítarlega ofan í sjávarútveg í 

Noregi, Danmörku, Spáni, Frakklandi, Bretlandi og fleiri löndum myndi bæta talsvert við 

þessa rannsókn. Þá vinnur höfundur að frekari rannsóknum um þessar mundir, ásamt 

leiðbeinanda sínum, Ástu Dís Óladóttur, á skattspori í íslenskum sjávarútvegi og munu 

niðurstöður þeirra rannsókna líta dagsins ljós síðar á árinu 2019. 

Einnig væri fróðlegt að fara í vinnu við að uppfæra áætlanir um ríkisstyrki í 

sjávarútvegi en þær tölur eru ekki orðnar úreltar en gætu orðið það á næstu árum ef 

átak í niðurfellingu styrkja verður að veruleika.  
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