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Útdráttur	

Sjávarútvegur	hefur	verið	einn	mikilvægasti	atvinnuvegur	landsins	og		átti	stóran	þátt	í	

því	 að	 færa	 Ísland	 úr	 flokki	 fátækra	 þjóða	 yfir	 í	 efnaðra.	 Sjávarútvegurinn	 hefur	 verið	

einn	helsti	drifkraftur	hagvaxtar	hér	á	landi	og	þó	vægi	greinarinnar	hafi	farið	minnkandi	

er	það	þó	enn	verulegt.	

Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 hlutdeild	 sjávarútvegs	 í	 landsframleiðslu	 skoðuð	 og	 hvaða	

þættir	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 þær	 breytingar	 sem	 hafa	 orðið	 á	 framlagi	 atvinnuvegarins.	

Jafnframt	verður	hlutdeild	sjávarútvegs	í	landsframleiðslu	skoðuð,	þ.e.	veiðar	og	vinnsla,	

og	 hlutdeild	 sjávarklasans	 í	 heild	 sinni.	Meginmarkmið	 ritgerðarinnar	 er	 svo	 að	 skoða	

hvort	hlutdeild	í	landsframleiðslu	sé	góð	greining	á	mikilvægi	sjávarútvegsins.		

Hagtölur	sýna	að	sjávarútvegurinn	er	mikilvægur	atvinnuvegur	á	Íslandi	en	þó	svo	að	

tölurnar	 geti	 verð	 upplýsandi	 geta	 þær	 vanmetið	 þýðingu	 hans.	 Sjávarútvegurinn	 er	

svokallaður	 grunnatvinnuvegur	 og	 sem	 slíkur	 þarf	 hann	 að	 leggja	 meira	 til	

landsframleiðslunnar	heldur	en	sem	nemur	beinu	framlagi	hans.	Mikilvægi	sjávarútvegs	

í	 gjaldeyrisöflun	 og	 í	 vinnuaflsnotkun	 ásamt	 byggðaþróun	 landsins	 stuðluðu	 að	 því	

sjávarútvegurinn	varð	grunnatvinnuvegur.	Gögn	um	þessa	þætti	sýna	fram	á	mikilvægi	

sjávarútvegsins	sem	ekki	væri	jafn	augljóst	að	sjá	eingöngu	út	frá	hlutdeild	greinarinnar	í	

landsframleiðslu.		
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1 Inngangur	

Sjávarútvegur	 hefur	 verið	 ein	 mikilvægasta	 atvinnugrein	 landsins	 í	 háa	 herrans	 tíð.	

Sjávarútvegurinn	hefur	spilað	stórt	hlutverk	í	þróun	Íslands	frá	því	að	vera	fremur	fátæk	

þjóð	yfir	 í	efnaða	(Ásgeir	Daníelsson,	2004).	Áður	fyrr	tóku	Íslendingar	 lítið	sem	ekkert	

þátt	 í	 kapphlaupinu	 um	 fiskinn	 við	 strendur	 landsins,	 það	 var	 hlutverk	 erlendra	 aðila.	

Þegar	Íslendingar	loks	fóru	að	sækja	í	fiskimiðin	urðu	stakkaskipti	hérlendis.	Aukin	sókn	

var	 í	 kringum	 Ísland	 og	 með	 útfærslu	 landhelginnar	 náðu	 landsmenn	 að	 hrekja	 burt	

erlenda	 veiðiaðila	og	þar	með	var	 auðlindin	 komin	 í	 hendur	 Íslendinga	 (Trillan,	 2015).	

Vélvæðing	 flotans	 bjó	 til	 tækifæri	 fyrir	 sjávarútveginn	 til	 þess	 að	 vaxa	 og	 dafna	 og	

afköstin	urðu	meiri.	 Lengi	 vel	 var	markmið	 veiðanna	að	ná	 sem	mestu	magni	 fisks	 en	

með	 tilkomu	 kvótakerfisins	 og	 þeirra	 tækniframfara	 sem	 átt	 sér	 hafa	 stað	 er	 áhersla	

lögð	á	bætta	nýtingu	og	sjálfbærni	fiskistofna	(Huginn	Freyr	Þorsteinsson,	2017).	Það	er	

því	 ekki	 vafatriði	 að	 sjávarútvegurinn	 hefur	 verið	 og	 er	 enn	 mikilvægur	 fyrir	 íslenkt	

hagkerfi.	 Miklar	 breytingar	 hafa	 verið	 í	 efnahagsumhverfi	 Íslands	 á	 undanförnum	

áratugum	 og	 hefur	 mikilvægi	 annara	 atvinnnugreina	 farið	 vaxandi,	 svo	 sem	

fjármálastarfsemi,	áliðnaðar	og	allra	helst	ferðaþjónustu.		

Í	þessari	ritgerð	verður	farið	yfir	sögu	íslensks	sjávarútvegs	og	þróun	landsframleiðslu	

með	 hliðsjón	 af	 vexti	 og	 sveiflum	 í	 sjávarútvegi.	 Markmið	 ritgerðarinnar	 er	 að	 skoða	

hlutdeild	 sjávarútvegs	 í	 landsframleiðslu	 bæði	 beint	 og	 óbeint,	 þ.e.	 hluta	 veiða	 og	

vinnslu	sér	og	svo	hluta	sjávarklasans.	Síðan	verður	skoðað	hvort	það	sé	góð	greining	á	

mikilvægi	sjávarútvegs	fyrir	íslenskt	hagkerfi.		

	

	

	

	



	

10	

2 Saga	sjávarútvegsins	

Íslenskt	hagkerfi	hefur	oft	verið	talið	sem	landbúnaðarhagkerfi	 í	sögulegu	samhengi	en	

þó	 var	mikilvægi	 fiskveiða	 alveg	 jafn	mikið,	 þá	 aðallega	 frá	 og	með	 14.	 öldinni.	 Sögu	

íslensks	 sjávarútvegs	 má	 skipta	 niður	 í	 tímabil	 en	 það	 er	 árabátaöld,	 skútuöld,	

vélskipaöld	og	nýsköpunaröld	(Trillan,	2015).	

2.1 Árabátaöld	

Tímabilið	frá	því	um	aldarmótin	1300	og	til	1800	ber	nafnið	árabátaöld.	Á	árabátaöldinni	

voru	 veiðar	 og	 verkun	 stundaðar	 á	 líkan	 hátt.	 Notaðir	 voru	 opnir	 árabátar,	 handfæri	

voru	notuð	til	veiða	og	meirihluti	aflans	var	þorskur	(Hörður	Sævaldsson	&	Hreiðar	Þór	

Valtýsson,	 2017).	 	 Þó	 veiðin	 og	 vinnslan	 væru	 svipaðar	 allt	 tímabilið	 er	 því	 oft	 skipt	 í	

tvennt.	 Fyrra	 tímabilið	 hefur	 heitið	 fiskveiðiöldin	 og	 nær	 til	 um	 ársins	 1550.	 Þá	 var	

uppgangur	 í	 íslenskum	 sjávarútvegi	 og	 erlendar	 þjóðir	 voru	 í	 samkeppni	 um	 íslenskan	

fisk	 og	 á	 þessum	 tíma	 urðu	 sjávarafurðir	 að	 verðmætustu	 útflutningsvöru	 Íslendinga	

(Jón	 Þ.	 Þór,	 2002).	 Uppgangur	 sjávarútvegsins	 hafði	 ekki	 einunigs	 jákvæð	 áhrif	 á	

viðskiptakjör	landsins	heldur	einnig	á	byggðarþróun	og	hvernig	samfélagið	mótaðist	um	

leið.	Staðir	sem	höfðu	talist	afskekktir	áður	fyrr	urðu	eftirsóknarverðari	og	fjöldi	íbúa	óx	

þar	hratt.	Þéttbýlisstaðir	voru	flestir	byggðir	þar	sem	hafnaraðstæður	voru	góðar	(Axel	

Hall,	Ásgeir	Jónsson	&	Sveinn	Agnarsson,	2002).	Verkhættir	sem	voru	einkennandi	fyrir	

sjávarútveginn	fram	á	20.	öld	mótuðust	og	sjávarútvegurinn	var	rekinn	á	svipaðan	hátt	

og	þekktist	í	nágrannalöndum.	Fiskveiðar	á	þessum	slóðum	byggðust	á	sömu	forsendum	

og	 voru	 veiðar	 á	 grunnslóð	 undirstaða	 útgerðanna.	 Þegar	 kom	 að	 framleiðni	 og	

afköstum	voru	Íslendingar	ekki	síðri	nágrönnum	sínum	(Jón	Þ.	Þór,	2002).	

Á	miðri	16.	öldinni	urðu	 stakkaskipti	 í	 íslenskum	sjávarútvegi.	 Erfiðleikar	einkenndu	

þetta	 nýja	 skeið	 og	 leiddu	 til	 stöðnunar	 og	 að	 lokum	hnignunar.	 Ýmsar	 ástæður	 voru	

fyrir	þessu	en	þó	helst	var	það	vegna	minnkandi	eftirpurnar	eftir	skreið,	sem	var	okkar	

helsta	 útflutningsafurð,	 og	 leiddi	 það	 til	 verðfalls	 (Jón	 Þ.	 Þór	 2002).	 Ásamt	minnkandi	

eftirspurn	 var	 breytt	 verslunarfyrirkomulag	 einnig	 Íslendingum	 óhagstætt.	 Hið	 nýja	

fyrirkomulag	 var	 einokunarverslun	 og	 dró	 hún	 úr	 framtaki	 Íslendinga.	 Eftir	 að	 verslun	

með	fiskafurðir	var	komið	í	hendur	Dana,	hættu	Englendingar	og	Þjóðverjar	að	veiða	við	

strendur	 Íslands.	 Frá	því	um	miðja	16.	öldina	og	 til	þeirrar	átjándu	voru	það	meira	og	



	

11	

minna	 Íslendingar	 sem	 voru	 að	 veiða	 við	 landið	 (Hörður	 Sævaldsson	 &	 Hreiðar	 Þór	

Valtýsson,	 2017).	 Einokunarverslunin	 snerist	 um	 að	 styrkja	 kaupmannastétt	 Dana	 og	

eftir	 því	 sem	meiri	 fiskur	 var	 veiddur	hér	 á	 landi	 því	minna	 fengu	 kaupmennirnir	 fyrir	

hann	í	Danmörku	vegna	umframframboðs.	Því	latti	nýja	fyrirkomulagið	frekar	en	hvatti	

landsmenn	(Jón	Þ.	Þór	2002). Einokunarverslunin	var	ekki	dönsk	sérviska	og	eru	til	ýmis	

dæmi	 um	 viðskiptaþvinganir	 herraþjóða	 með	 það	 markmið	 að	 gera	 kaupmannastétt	

sína	ríka.	Til	að	mynda	notuðu	Bretar	svipaðar	aðferðir	á	nýlendur	sínar	(Ásgeir	Jónsson,	

2000).	

Á	 heildina	 litið	 var	 árabátaöldin	 sveiflukennd	 en	 hún	 hafði	 þó	 í	 för	 með	 sér	

langvarandi	áhrif	sem	náðu	langt	fram	á	20.	öldina.	Það	var	allra	helst	vertíðarskipanin	

sem	stóð	tímans	tönn	og	hafði	hún	mikil	áhrif	á	flutning	vinnuafls.	Vermenn	fluttust	milli	

staða	og	er	talið	að	fjöldin	hafi	verið	í	kringum	fimm	þúsund	á	hverju	ári.	Til	að	setja	það	

í	samhengi,	bjuggu	um	50	þúsund	manns	á	Íslandi	um	aldarmótin	1700	og	því	hafa	um	

10%	þjóðarinnar	verið	á	hreyfingu	(Jón	Þ.	Þór	2002).	

2.2 Skútuöld	

Eftir	 afnám	 einokunarverlsunarinnar	 opnuðust	 nýjar	 dyr	 fyrir	 Íslendinga	 og	 gátu	 þeir	

stundað	viðskipti	við	önnur	lönd.	Íslenskir	kaupmenn	eignuðust	margir	þilskip	sem	þeir	

notuðu	við	fiskveiðar	og	voru	skipin	einkennandi	fyrir	skútöldina	(Hörður	Sævaldsson	&	

Hreiðar	 Þór	 Valtýsson,	 2017).	 Útgerð	 þilskipanna	 var	 fyrsta	 stóra	 útgerðin	 í	 sögu	

sjávarútvegs	hérlendis.	Með	þilskipum	var	hægt	að	veiða	lengra	út,	vera	í	lengri	tíma	úti	

á	sjó	og	skipin	voru	betur	í	stakk	búin	til	að	veiða	í	slæmu	veðri.	Áður	fyrr	voru	aðeins	

árabátar	notaðir	en	þó	kostnaður	ykist	með	þilskipum,	þar	sem	rekstur	þeirra	var	mun	

dýrari,	 jókst	 hagnaðarvonin	 mun	 meira	 (Trillan,	 2015).	 Meirihluti	 afla	

þilskipaútgerðarinnar	var	verkaður	 í	salt.	Saltfiskverkunin	þarfnaðist	mikils	vinnuafls	og	

þannig	 var	 þilskipaútgerðin	 stór	 þáttur	 í	 þéttbýlsimyndun	 á	 helstu	 útgerðarstöðum	

landsins.	Útgerðin	stuðlaði	að	stofnun	nýrra	fyrirtækja	og	stofnana	sem	ruddu	brautina	

fyrir	 nýjar	 atvinnugreinar	 eins	 og	 tryggingarfélög,	 sem	 og	 að	 kennsla	 hófst	 í	

sjómannafræðum.	 Þilskipaútgerðin	 er	 sögð	 marka	 upphaf	 peningabúskapar	 í	 íslensku	

efnahagslífi.	Áður	fyrr	hafi	flest	öll	viðskipti	innanlands	og	utan	verið	vöruskiptaviðskipti	

fyrir	utan	fáein	skipti	þar	sem	voldugir	höfðingjar	hafi	átti	í	hlut.	Íslenskir	kaupmenn	sem	

hófu	 útgerðina	 fluttu	 margir	 fisk	 sinn	 út	 sjálfir	 og	 seldu	 hann	 í	 Suðurlöndum	 fyrir	
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peninga.	 Mest	 allur	 hluti	 peninganna	 sem	 íslenskir	 kaupmenn	 fengu	 í	 erlendum	

viðskiptum	 varð	 þó	 eftir	 í	 Danmörku	 þar	 sem	 engar	 peningastofnanir	 voru	 starfandi	

hérlendis	fyrr	en	leið	að	lokum	aldarinnar.	Á	19.	öldinni	tóku	peningar	smám	saman	að	

berast	til	landsins	og	hófu	því	íslenskir	kaupmenn	að	kynnast	því	hagræði	sem	það	hafði	

í	 för	 með	 sér.	 Þilskipaútgerðin	 átti	 þannig	 stóran	 þátt	 í	 umbreytingunni	 frá	

vöruskiptaviðskiptum	 yfir	 í	 peningaviðskipti.	 Uppbyggingu	 íslensks	 efnahagslífs	má	 því	

að	stórum	hluta	rekja	til	tímabilsins. (Jón	Þ.	Þór	2002)	

2.3 Vélskipaöld	

Á	 fyrstu	 tveimur	 áratugum	 20.	 aldarinnar	 átti	 mikil	 umbreyting	 sér	 stað	 í	 íslenskum	

sjávarútvegi.	Fiskiflotinn	var	vélvæddur	þar	sem	vélskip	leystu	árabáta	af	hólmi	í	helstu	

verstöðum	 landsins	 sem	 og	 að	 gufuknúin	 botnvörpuskip	 komu	 í	 stað	 þilskipanna.	

Samtímis	 vélvæðingunni	 hófst	 ný	 grein	 í	 sjávarútveginum,	 síldveiðar	 (Hörður	

Sævaldsson	&	Hreiðar	Þór	Valtýsson,	2017).	Í	kjölfar	þeirra	jukust	umsvif	greinarinnar	í	

formi	 íshúsa,	 hafnargerðar	 og	með	mikilli	 aukningu	 í	 fiskverkun.	 Því	 var	 um	 að	 ræða	

byltingu	 í	 íslenskum	 sjávarútvegi	 og	 varð	 sjávarútvegurinn	 helsti	 atvinnuvegur	

Íslendinga,	 undirstaða	 íslensks	 efnahagslífs.	 Vélknúnu	 skipin	 voru	 búin	 fullkomnari	 og	

umfangsmeiri	veiðarfærum,	sem,	þó	dýr	væru	í	rekstri,	skiluðu	mun	meiri	arði	en	eldri	

skipin	og	handfæraveiðarnar	sem	þurfti	til	á	þeim.	Vélvæðing	sjávarútvegsins	ýtti	undir	

nútímavæðingu	á	íslensku	atvinnulífi	(Jón	Þ.	Þór,	2003).	

Það	var	árið	1902	sem	fyrsta	vélin	var	sett	í	bátinn	Stanley	á	Ísafirði	og	þar	með	urðu	

þáttaskil	í	sögunni	(Hörður	Sævaldsson	&	Hreiðar	Þór	Valtýsson,	2017).	Í	fyrstu	var	ekki	

mikil	trú	á	að	tilraunin	skilaði	tilætluðum	árangri	en	eftir	fyrstu	för	bátsins	til	Skotlands,	

þó	siglingin	hafi	á	tímum	verið	erfið,	varð	ekki	aftur	horfið.	Framfaraskeiðið	var	hafið.	Á	

næstu	tveimur	áratugum	eignuðust	Íslendingar	skipaflota	sem	hægt	væri	að	bera	saman	

við	flota	þeirra	fiskveiðiþjóða	sem	stóðu	best	að	vígi.	Mikill	uppgangur	var	í	 landinu	og	

því	 kom	 það	 að	 óvörum	 á	 3.	 áratugnum	 þegar	 staðan	 fór	 að	 versna.	 Íslenskir	

útvegsmenn	áttu	 í	erfiðleikum	með	fóta	sig	 í	alþjóðaviðskiptum	og	varð	mönnum	ljóst	

að	 ekki	 væri	 nóg	 að	 veiða	 fisk	 upp	 úr	 sjó	 og	 verka,	 einnig	 þyrfti	 að	 selja	 hann.	

Framleiðslugeta	greinarinnar	var	orðin	það	mikil	að	ef	henni	væri	beitt	að	fullu	væri	nær	

ómögulegt	 að	 selja	 alla	 framleiðsluna	 á	 ásættanlegu	 verði	 samanborið	 við	

heimsmarkaðsverð.	Á	4.	áratugnum	var	offramleiðsla	í	íslenskum	sjávarútvegi	sem	varð	
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ekki	 til	 að	 bæta	 stöðuna	 þar	 sem	 nú	 þegar	 var	 mikil	 samkeppni	 milli	 Íslendinga	 og	

annarra	 nágrannalanda.	 Því	 meira,	 því	 betra	 var	 ríkjandi	 hugsunarháttur	 Íslendinga	 á	

þessum	 tíma	 og	 var	 það	 talinn	 góður	 árangur	 ef	 veitt	 var	mikið	 þó	 veiðarnar	 skiluðu	

litlum	árangri	ef	ekki	náðist	að	selja	afurðirnar.	Uppbygging	og	endurnýjun	skipastólsins	

var	 styrkleiki	 landsmanna	 en	 helsti	 veikleikinn	 sneri	 að	 erlendum	 viðskiptum.	 Það	 tók	

tíma	 að	 átta	 sig	 á	 sveiflum	 á	markaði	 og	 að	meiri	 afli	 samsvaraði	 ekki	 endliega	meiri	

afkomu	 (Jón	 Þ.	 Þór,	 2003).	 Því	 má	 lýsa	 tímabilinu	 sem	 einskonar	 reynslutíma	 fyrir	

Íslendinga.	Áður	fyrr	var	það	einuningis	í	verkahring	Íslendinga	að	veiða	og	verka	fiskinn	

og	það	kom	í	hlut	Dana	að	kaupa	hann	og	selja	svo	á	sína	eigin	ábyrgð	(Gísli	Gunnarsson,	

1987).	

2.4 Nýsköpunaröld	

Eftir	 niðursveiflu	 í	 íslenska	 sjávarútveginum	 í	 kringum	 upphaf	 seinni	

heimsstyrjaldarinnar	 urðu	 þá	 breytingar	 til	 hins	 betra.	 Eftir	 að	 Bretar	 hófu	 að	 nýta	

skipaflotann	sinn	í	hernaðar	tilgangi	og	matarframleiðsla	þeirra	dróst	saman	í	kjölfarið,	

vegna	 minni	 áherslu	 á	 veiðar,	 opnaðist	 nýr	 markaður	 fyrir	 íslenskan	 fisk	 í	 Bretlandi.	

Íslenskir	 togarar	 og	 stærri	 fiskibátar	 hófu	 að	 sigla	 yfir	 hafið	 og	 selja	 farm	 sinn	 á	 háu	

verði.	 Sjávarútvegsfyrirtæki	 sáu	 fram	 á	 nýja	 tíma	 í	 formi	 hagsældar	 þar	 sem	 vaxandi	

magn	 erlendrar	myntar	 vó	 gegn	 uppsöfnuðum	 skuldum	 fyrri	 tíma.	 Stríðið	 tók	 þó	 sinn	

toll.	Kafbátar	og	sjósprengjur	sökktu	talsverðum	fjölda	af	íslenskum	fiskiskipum	og	mikið	

mannfall	átti	sér	stað.	Mesta	mannfallið	var	árið	1941	þegar	125	íslenskir	sjómenn	dóu	

vegna	beinna	eða	óbeinna	afleiðinga	stríðsins	(Jón	Þ.	Þór,	2005).	

Á	 stríðsárunum	var	 hlutfall	 fiskivara	 af	 útflutningsverðmætum	um	80-90%	 (Samtök	

fyrirtækja	 í	 sjávarútvegi,	 2020).	 Bretar	 voru	 helstu	 kaupendur	 en	 á	 eftir	 þeim	 komu	

Bandaríkjamenn.	 Jákvæð	 frammistaða	 sjávarútvegsins	 á	 stríðstímabilinu	 ýtti	 undir	

setningu	reglugerða	um	nýtingu	hagnaðarins	sem	myndaðist	(Jón	Þ.	Þór,	2005).	Ásamt	

öðru	var	stofnaður	nýsköpunarsjóður	með	það	að	markmiði	að	endurnýja	 fiskiflotann,	

en	 hann	 var	 kominn	 á	 aldur.	 Sjóðurinn	 fór	 einnig	 í	 byggingu	 og	 endurnýjun	

fiskvinnslustöðva	og	bættar	hafnir	um	land	allt.	Því	var	sjávarútvegurinn	í	sinni	sterkustu	

mynd	 eftir	 stríð	 (Ásgeir	 Jónsson,	 2001).	 Nýsköpunin	 þróaðist	 áfram	 í	 aðrar	

atvinnugreinar	 eins	 og	 iðnað	 og	 landbúnað.	 Fyrir	 stríðslok	 voru	 fiskiskip	 og	 flest	

fiskistarfsemi	nær	eingöngu	 takmörkuð	 fyrir	 einstaklinga	 eða	einkafyrirtæki.	 Eftir	 stríð	
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voru	 ný	 sjávarútvegsfyrirtæki	 sett	 á	 fót	 sem	 voru	 að	 hluta	 eða	 að	 öllu	 leyti	 í	 eigu	

sveitarfélaga.	 Stríðið	 og	meðfylgjandi	 nútímavæðing	 gerði	 það	 að	 verkum	að	þátttaka	

hins	opinbera	í	sjávarútvegi	jókst,	en	hafði	áður	ekki	þótt	nægjanleg.	Afleiðingarnar	voru	

bæði	 jákvæðar	 og	 neikvæðar,	 þar	 sem	 á	 sumum	 svæðum	 ýtti	 þetta	 undir	 vöxt	

starfseminnar	 en	 á	 öðrum	 stöðum	 vógu	 óhagstæðar	 fjárfestingar	 þungt	 á	 fámennum	

sveitarfélögum.	Sem	dæmi	var	 togarastarfsemi	of	 stórt	verkefni	 fyrir	minni	byggðir	og	

einnig	meðalstóra	 bæi	 eins	 og	Vestmannaeyjar	 og	 Keflavík	 (Jón	Þ.	 Þór,	 2005).	 Aftur	 á	

móti	héldu	stærri	bæir,	þar	sem	togarastarfsemi	var	vel	á	stofn	sett	eins	og	Reykjavík	og	

Hafnarfjörður,	 sterkri	 stöðu	 sinni.	 Til	 að	 viðhalda	 þessari	 stöðu	 þurftu	 bæirnir	 á	

verulegum	 fjármunum	 að	 halda	 sem	 og	 góðri	 hafnaraðstöðu	 og	 sérhæfðri	

viðgerðarþjónustu.	 Vélbátaveiðar	 hentuðu	þá	 betur	minni	 byggðum	og	 sérhæfðu	þær	

sig	 í	þeim.	Með	betri	vélbátum	og	nýjum	frystihúsum	gátu	þessar	minni	byggðir	einnig	

vaxið	 og	 dafnað	 (Ásgeir	 Jónsson,	 2001).	 Nútímavæðingin	 sem	 fylgdi	 í	 kjölfar	 stríðsins	

hafði	 því	 veruleg	 áhrif	 á	 íslenskan	 sjávarútveg	 og	 hjálpaði	 honum	að	 rétta	 af	 skútuna	

eftir	erfiða	tíma	á	fyrri	árum	(Jón	Þ.	Þór,	2005).	 	

2.5 Áhrif	sjávarútvegs	á	landsframleiðslu	á	20.	öldinni	

Hér	 að	 framan	 var	 farið	 yfir	 þróun	 sjávarútvegs	 á	 Íslandi	 og	 verður	haldið	 áfram	með	

söguna	 á	 20.	 öldinni	 og	 skoðuð	 landsframleiðsla	 á	 Íslandi	 með	 hliðsjón	 af	 þróun	 í	

sjávarútvegi	 á	 því	 tímabili.	 Lengst	 af	 var	 20.	 öldin	 sveiflukenndur	 tími	 fyrir	 íslenskan	

sjávarútveg	 og	 voru	 sveiflurnar	 mestar	 á	 tímum	 fyrri	 og	 seinni	 heimsstyrjaldar	 og	 á	

millistríðsárunum.	 Þá	 breyttist	 magnvísitala	 sjávarútvegs	 aðeins	 þrisvar	 sinnum	 um	

minna	 en	 5%	 á	 milli	 ára.	 Sem	 dæmi	 um	 hversu	 miklar	 og	 snöggar	 sveiflurnar	 voru,	

minnkaði	framleiðslan	árið	1925	um	nær	helming	en	strax	næstu	tvö	ár	var	framleiðslan	

50%	meiri	en	á	árinu	áður.	Þegar	leið	á	öldina	urðu	sveiflurnar	minni,	þá	allra	helst	eftir	

árið	1986	(Ragnar	Árnason	&	Sveinn	Agnarsson,	2005).	

Í	upphafi	aldarinnar	átti	sjávarútvegurinn	ekki	stóran	þátt	í	hagvexti,	var	það	aðallega	

vegna	 vaxtar	 annarra	 atvinnugreina.	 Á	 tímum	 heimsstyrjaldanna	 tók	 það	 breytingum.	

Aukin	 erlend	 eftirpurn	 í	 upphafi	 fyrri	 heimsstyrjaldar	 styrkti	 stoðir	 sjávarútvegsins	 en	

árið	1916	varð	samdráttur	í	sjávarútveginum	vegna	samninga	sem	Ísland	þurfti	að	gera	

við	Bandamenn	og	erfiðara	var	að	finna	aðföng.	Það	olli	skerðingu	á	rekstri	útgerðanna.	

Samdrátturinn	 gerði	 það	 að	 verkum	 að	 landsframleiðsla	minnkaði	 um	 tæp	 11%.	 Eftir	
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fyrri	heimsstyrjöldina	var	mikill	óstöðugleiki	í	 íslensku	efnahagslífi,	gengi	krónunnar	féll	

mikið	 á	milli	 1920	 og	 1924.	 Það	 reyndist	 útflutningsgreinum	 vel	 en	 þegar	 gengið	 var	

hækkað	 1925	 kom	 það	 niður	 á	 rekstri	 margra	 fyrirtækja	 í	 sjávarútvegi	 og	 leiddi	 til	

samdráttar	 í	 landsframleiðslu.	 Slík	 var	 þróunin	 næstu	 árin,	 miklar	 sveiflur,	 og	 þó	

framleiðsla	 landsins	væri	 sífellt	 fjölbreyttari	höfðu	sveiflur	 sjávarútvegsins	mikil	áhrif	á	

hagþróun	Íslands	(Ragnar	Árnason	&	Sveinn	Agnarsson,	2005).	

Kreppan	mikla	hafði	ekki	nein	alvöru	áhrif	 fyrr	en	á	seinni	helming	ársins	1930	og	 í	

kjölfarið	 minnkaði	 eftirspurn	 eftir	 útflutningsvörum	 næstu	 tvö	 árin	 og	 dróst	 því	

landsframleiðsla	 saman.	 Eftir	 tvö	 ár	 af	 samdrætti	 varð	 viðsnúningur	 og	 betur	 gekk	 í	

sjávarútvegi	 og	 við	 tók	 hagvaxtarskeið	 (Sigurður	 Snævarr,	 1993).	 Vinsældir	 síldarinnar	

voru	 stærsti	 þáttur	 góðs	 gengis	 en	 aflinn	 tæplega	 þrefaldaðist	 frá	 1934-1937.	 Minni	

sveiflur	 voru	 á	 fjórða	 áratugnum	 en	 á	 fyrri	 tímabilum	 en	 réðu	 þær	 þó	 enn	miklu	 um	

hagþróun	landsins.	Á	tímum	seinni	heimsstyrjaldarinnar	var	góðæri	á	Íslandi.	Aflinn	var	

góður	og	var	seldur	á	háu	verði	á	erlenda	markaði.	Jók	það	á	afkomu		sjávarútvegsins	og	

var	stór	þáttur	í	þeim	hagvexti	sem	var	hér	á	landi	á	tímum	stríðsins	(Ragnar	Árnason	&	

Sveinn	Agnarsson,	2005).	 Fjárfesting	 í	 skipaflotanum	á	árunum	1944-1947	 skilaði	 fyrst	

um	 sinn	 góðum	 hagvexti	 en	 upp	 úr	 1949	 varð	 annar	 gangur	 á	 (Jón	 Þ.	 Þór,	 2005).	

Síldarveiði	 dróst	 saman	 og	 hrávöruverð	 lækkaði	 vegna	 Kóreustríðsins	 1950-1953	 og	

bitnaði	 það	 á	 sjávarútveginum	 og	 þ.a.l.	 landsframleiðslu	 (Ragnar	 Árnason	 &	 Sveinn	

Agnarsson,	2005).		

Á	milli	áranna	1962-1966	var	góðu	hagvöxtur	hér	á	landi	og	óx	landsframleiðslan	um	

tæp	 9%	 á	 ári	 og	 var	 helsti	 þáttur	 þess	 góð	 síldarveiði	 (Sigurður	 Snævarr,	 1993).	 Djúp	

kreppa	átti	 þó	eftir	 að	 koma	 í	 kjölfar	þess	þegar	norsk-íslenski	 síldarstofninn	hrundi	 á	

tímabilinu	1967-1969	(Ágúst	Einarsson,	2008).	Fyrsta	árið	dróst	landsframleiðsla	saman	

um	1,3%	og	svo	5,5%	næsta	ár.	Ástand	atvinnumarkaðarins	var	í	uppnámi	og	flutti	fjöldi	

fólks	af	 landi	brott.	Ástandið	breyttist	þó	til	hins	betra	á	áttunda	áratugnum	og	var	þá	

gott	hagvaxtarskeið.	Þá	óx	 landsframleiðsla	um	c.a.	6,5%	á	ári	og	átti	sjávarútvegurinn	

stóran	þátt	í	því	(Ragnar	Árnason	&	Sveinn	Agnarsson,	2005).	Nýir	skuttogarar	komu	til	

landsins	 og	 landhelgin	 var	 færð	 út	 í	 þrepum,	 árið	 1975	 var	 hún	 komin	 í	 200	 mílur	

(Hörður	 Sævaldsson	&	Hreiðar	 Þór	 Valtýsson,	 2017).	 Ný	 fiskvinnsluhús	 voru	 byggð	 og	

önnur	endurnýjuð	sem	lengi	höfðu	verið	 í	niðurníslu.	Nýr	áratugur	byrjaði	þó	ekki	eins	
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vel	og	sá	gamli	endaði	(Jón	Þ.	Þór,	2005).	Fiskistofnarnir	gáfu	ekki	færi	á	svo	mikilli	sókn	

og	til	að	bæta	gráu	ofan	á	svart	fór	verð	á	erlendum	mörkuðum	lækkandi.	Útgerðirnar	

voru	reknar	með	tapi	sem	olli	því	að	árið	1982	varð	stöðnun	 í	 landsframleiðslu	og	svo	

samdráttur.	Á	næstu	tíu	árum	spruttu	upp	bæði	hagvaxtar-	og	samdráttarskeið	sem	að	

stórum	 hluta	 mátti	 rekja	 til	 sjávarútvegsins.	 Frá	 1948-1988	 fór	 virði	

sjávarvöruframleiðslu	vaxandi,	og	þá	ríkti	hagvöxtur,	en	á	milli	1988-1993	var	ástandið	

verra	 vegna	 aðhaldsamra	 heildarkvóta,	 sem	 þýddu	 minni	 afla,	 sem	 og	 vegna	 lakari	

viðskiptakjara	(Ragnar	Árnason	&	Sveinn	Agnarsson,	2005).	

Á	seinasta	áratug	síðustu	aldar	virtist	 samband	milli	 sjávarútvegs	og	hagvaxtar	vera	

að	veikjast.	Sjávarafurðaverðmæti	fóru	minnkandi	á	þeim	tíma	en	aukinn	vöxtur	í	öðrum	

atvinnugreinum	vann	á	móti	og	því	 leiddi	 staða	sjávarútvegsins	ekki	 til	kreppu	eins	og	

oft	áður.	Sveiflur	 í	veiðum	og	vinnslu	hafa	dregist	saman	og	aflamarkskerfið,	sem	fyrst	

var	komið	á	árið	1985	í	botnfiskveiðum	og	svo	í	öllum	veiðum	árið	1990,	á	sinn	þátt	í	því.	

Það	 hefur	 gert	 útgerðum	 kleift	 að	 kortleggja	 starfsemi	 sína	 betur	 og	 aðlaga	 sig	 að	

breytingum	á	aflamagni	og	verði	á	bæði	aðföngum	og	afurðum.	Áhrifin	sem	það	haft	eru	

minni	 sveiflur	 í	 sjávarútvegi	 og	 þar	með	minni	 sveifluáhrif	 á	 þjóðarbúskapinn	 (Ragnar	

Árnason	&	Sveinn	Agnarsson,	2005).	

2.6 Þróun	atvinnuvega	í	alþjóðlegu	samhengi	

Þegar	 skoðaður	 er	 hlutur	 atvinnuvega	 í	 landsframleiðslu	 er	 þeim	 yfirleitt	 skipt	 niður	 í	

þrjá	 flokka.	 Undir	 fyrsta	 flokkinn,	 sem	 héðan	 í	 frá	 verður	 kallaður	 landbúnaður	 falla	

landbúnaður,	skógrækt	og	fiskveiðar.	Annar	flokkurinn	er	iðnaður	og	sá	þriðji	þjónusta.	

Miklar	 breytingar	 urðu	 á	 atvinnuvegum	 og	 mikilvægi	 þeirra	 á	 eftirstríðsárunum.	

Algengasta	breytingin	var	sú	að	mikilvægi	landbúnaðar	fór	að	minnka	og	samtímis	jókst	

mikilvægi	 annarra	 atvinnuvega.	 Þessi	 stefna	 var	 sameiginleg	 með	 flest	 öllum	 OECD	

ríkjum	 (ríkjum	 sem	 aðild	 eiga	 að	 Efnahags-	 og	 framfarastofnuninni)	 en	 eftir	 seinni	

heimsstyrjöldina	 var	 landbúnaður	ennþá	 ráðandi	 atvinnuvegur	 í	 flestum	Evrópuríkjum	

(Crafts	 &	 Toniolo,	 1996).	 Vægi	 atvinnuvegarins	 fór	 þá	 að	 minnka	 en	 árið	 1970	 var	

hlutdeild	 hans	 í	 landsframleiðslu	 á	 heimsvísu	 4,3%.	 Af	 þeirri	 hlutdeild	 áttu	 Asía	 og	

Kyrrahafssvæðið	 um	 34%	 og	 Evrópa	 27,5%.	 Árið	 2013	 var	 hlutdeild	 landbúnaðar	 á	

heimsvísu	 kominn	niður	 í	 3,3%.	Vægi	Asíu	hafði	þá	hækkað	og	 var	 tæp	50%	á	meðan	

vægi	Evrópu	féll	mikið,	eða	um	12%,	þ.e.	var	þá	15,5%.	Síðustu	tölur	sýna	að	hutdeildin	
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var	 komin	 í	 3,4%	 árið	 2017	 (FAO-	 Food	 and	 Agriculture	 Organization	 of	 the	 United	

Nations,	2015).	

Á	 Íslandi	 er	hlutur	 landbúnaðar,	 skógræktar	og	 fiskveiða	 tæp	5%	 í	 landsframleiðslu	

(Hagstofa	 Íslands,	2018).	 Ef	það	er	borið	 saman	við	 lönd	 innan	Evrópusambandsins	er	

hlutdeildin	 þar	 aðeins	 1,6%.	 Í	 mörgum	 löndum	 er	 sjávarútvegur	 lítill	 hluti	 af	

landbúnaðargreininni	 og	 er	 það	 sameiginlegt	 með	 þeim	 löndum	 innan	 ESB	 sem	 hafa	

hæstu	hlutdeild	landbúnaðar	í	landsframleiðslu,	en	þau	eru	Rúmenía,	Búlgaría,	Lettland,	

Ungverjaland	og	Grikkland.	Danmörk	og	Spánn	eru	tvær	af	stærri	fiskveiðiþjóðum	heims	

og	 þar	 er	 sjávarútvegurinn	 stærri	 þáttur	 í	 landbúnaðargreininni.	 Mynd	 1	 sýnir	 hlut	

landbúnaðar	 í	 landsframleiðslu	árið	2017	hjá	 löndum	innan	Evrópusambandsins	miðað	

við	áætlaðar	tölur	frá	CIA.	

	

Mynd	1:	Hlutdeild	landbúnaðar	í	landsframleiðslu	hjá	ESB	ríkjum	árið	2017	(CIA,2020)	

	

Árið	 2016	 var	 heildarframleiðsla	 sjávarafurða	 innan	 Evrópusambandsins	 um	 6,3	

milljón	 tonn	en	það	 var	 hins	 vegar	 lækkun	um	1,8%	 frá	 árinu	 áður.	 Ríflega	helmingur	

framleiðslunnar,	eða	rúm	54%,	kom	frá	fjórum	löndum	innan	sambandsins.	Framleiðslan	

var	 mest	 á	 Spáni	 og	 nam	 hún	 18,2%	 en	 hin	 löndin	 voru	 Bretland	 (14,2%),	 Danmörk	

(11,2%)	og	Frakkland	(10,9%).	Í	Evrópulöndum	utan	sambandsins	var	framleiðslan	mest	í	

Noregi	 og	 var	 hún	 3,2	 milljón	 tonn	 sem	 er	 um	 helmingur	 framleiðslunar	 innan	
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sambandsins.	 Á	 Íslandi	 var	 hún	 1,1	milljón	 tonn	 sem	er	 aðeins	 lægra	 en	 á	 Spáni.	 Þau	

fimm	lönd	þar	sem	hlutdeild	landbúnaðar	var	hæst	lögðu	aðeins	til	um	5%	af	framleiðslu	

sjávafurða	og	því	má	sjá	að	í	mörgum	löndum	innan	sambandsins	er	horft	á	sjávarútveg	

sem	lifnaðarhátt	frekar	en	atvinnuveg.	(European	Union,	2018)	
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3 Hlutdeild	sjávarútvegs	í	landsframleiðslu	

Hlutdeild	 sjávarútvegs	 í	 landsframleiðslu	hefur	 verið	mjög	 sveiflukennd	 síðastliðna	 tvo	

áratugi.	 Hér	 er	 þá	 einungis	 verið	 að	 tala	 um	hefðbundinn	 skilning	 á	 sjávarútvegi,	 þ.e.	

veiðar	og	vinnslu.	Ekki	eru	 taldar	með	þær	atvinnugreinar	 sem	annað	hvort	beint	eða	

óbeint	styðjast	við	starfsemi	fyrirtækja	í	sjávarútvegi.	Árið	1997	var	hlutur	sjávarútvegs	í	

landsframleiðslu	13%	en	tíu	árum	seinna	hafði	hann	lækkað	niður	í	rúm	5%.	Árið	2011	

var	hluturinn	aftur	kominn	yfir	10%,	en	síðustu	tölur	sýna	að	hann	var	farinn	niður	í	tæp	

6%	 árið	 2018.	 Árið	 1997	 var	 hlutur	 fiskveiða	 8,1%	 af	 landsframleiðslu	 á	 meðan	

fiskvinnsla	var	tæp	5%.	Vægi	beggja	hefur	minnkað	og	var	hlutdeild	fiskveiða	3,3%	árið	

2018		en	lægst	var	hluturinn	2,9%	árið	þar	áður.	Hlutur	fiskvinnslu	stóð	í	2,5%	árið	2018	

og	er	það	1%	meira	en	hlutdeildin	var	árið	2007	þegar	hann	var	í	lágmarki.		

	

Mynd	2:	Hlutdeild	sjávarútvegs	í	landsframleiðslu	(Hagstofa	Íslands,	2020a)	
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3.1 Aukin	umsvif	í	öðrum	greinum		

Ástæðan	 fyrir	 samdrætti	 í	 sveiflum	 á	 hluta	 sjávarútvegs	 til	 landsframleiðslu	 er	 vegna	

aukinna	umsvifa	í	öðrum	atvinnugreinum,	þá	allra	helst	fjármála-	og	ferðaþjónustu.	Árið	

2007	náði	hlutur	sjávarútvegs	lágmarki	þegar	hann	var	5,4%.	Þá	hafði	hluturinn	verið	að	

dragast	 saman	alveg	 frá	árinu	2001.	 Skýringuna	á	þessum	samdrætti	má	að	einhverju	

leyti	 rekja	 til	 uppsveiflu	 annarra	 greina,	 þá	 helst	 fjármálaþjónustu.	 Uppgangur	 var	 í	

bankastarfsemi	 á	 þessum	 tíma	 sem	 jók	 umsvif	 greinarinnar	 í	 landsframleiðslu.	 Frá	

árunum	 2001-2007	 hafði	 hlutur	 fjármálaþjónustu	 án	 vátryggingastarfsemi	 og	

lífeyrissjóða	farið	úr	4,9%	upp	 í	11,3%.	Frá	árinu	2007	 jókst	þó	hluti	sjávarútvegs	aftur	

næstu	 fimm	 árin	 áður	 en	 hann	 hóf	 að	 dvína	 nokkuð	 stöðugt,	m.a.	 vegna	 uppgangs	 í	

ferðaþjónustu	(Landsbankinn,	2018).	

Hlutur	 ferðaþjónustu	 í	 landsframleiðslu	 hefur	 aukist	 gífurlega	 á	 síðustu	 árum	

samhliða	miklum	vexti	í	greininni.	Árið	2016	varð	hlutur	ferðaþjónustu	í	landsframleiðslu		

í	 fyrsta	 skipti	 meiri	 en	 hlutur	 sjávarútvegs.	 Hlutur	 ferðaþjónustu	 var	 þá	 8,1%	 sem	 er	

talsverð	aukning	frá	þeim	3,5%	sem	hluturinn	nam	árið	2009.	Vöxtur	ferðaþjónustunnar	

hefur	gefið	greininni	meira	vægi	í	landsframleiðslunni	á	kostnað	annarra	atvinnugreina,	

t.d.	sjávarútegs.		Hlutur	ferðaþjónustu	var	8,6%	árið	2017	og	var	aukningin	á	hlutdeild	í	

landsframleiðslu	 því	 aðeins	 minni	 en	 2015	 og	 2016	 en	 sambærileg	 aukning	 og	 var	 á	

tímabilinu	2012-2014	(Hagstofa	Íslands,	2018).	

Árið	2017	komu	til	landsins	2.690.465	erlendir	ferðamenn	og	var	það	25,4%	aukning	

frá	 því	 á	 árinu	 á	 undan.	 Heildarútgjöld	 erlendu	 ferðamannana	 voru	 376,6	 milljarðar	

króna	og	var	það	aukning	frá	þeim	346	milljörðum	sem	voru	heildarútgjöld	ferðamanna	

á	 árinu	 áður.	 Útgjöld	 ferðamanna	 eru	 hlufallslega	mest	 í	 þeim	 þjónustugreinum	 sem	

tengjast	beint	ferðamönnum.	Þar	má	nefna	ferðaskrifstofur,	hótel	og	aðra	gistiþjónustu,	

bílaleigur	o.s.frv.	Útgjöld	 ferðamanna	til	 starfsemi	sem	snýr	aðallega	að	heimamarkaði	

hefur	 þó	 aukist	 og	 árið	 2017	 stóðu	 erlendir	 ferðamenn	 undir	 tæpum	 46%	 af	

veitingaþjónustustarfsemi,	 29%	 af	 afþreyingar-	 og	 tómstundastarfsemi,	 13,6%	 af	

menningarstarfsemi	 og	 um	 4,5%	 af	 verslun	 hérlendis.	 Þessar	 tölur	 sýna	 fram	 á	 þann	

mikla	vöxt	sem	hefur	átt	sér	stað	í	 ferðaþjónustu	á	undanförnum	árum.	Hafa	þarf	þó	í	
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huga	 að	 þegar	 hlutdeild	 ferðaþjónustu	 í	 landsframleiðslu	 er	 borin	 saman	 við	 aðrar	

greinar,	 að	 ferðaþjónusta,	 undir	 hefðbundinni	 flokkun	 atvinnugreina,	 er	 ekki	 til	 sem	

sérstök	atvinnugrein.	Ferðaþjónusta	er	grein	sem	er	samsett	og	er	hlutfall	af	starfsemi	í	

öðrum	greinum	lagt	saman	(Hagstofa	Íslands,	2018).	

3.2 Áhrif	sjálfbærra	veiða	á	vöxt	sjávarútvegs	

Það	 er	 eðlilegt	 að	 hlutur	 sjávarútvegs	 í	 landsframleiðslu	 fari	 minnkandi	 samhliða	

auknum	 umsvifum	 í	 öðrum	 atvinnugreinum.	 Vexti	 í	 sjávarútvegi	 eru	 settar	 skorður	

vegna	 sjálfbærrar	 nýtingar	 fiskistofna.	 Með	 sjálfbærum	 veiðum	 er	 markmiðið	 að	

komandi	kynslóðum	sé	tryggður	aðgangur	að	auðugum	fiskimiðum	hér	við	land.	Með	því	

er	 hægt	 að	 nýta	 fiskinn	 til	 að	 viðhalda	 lífsgæðum.	Með	 hverri	 kynslóð	 kemur	 upp	 sá	

freistnivandi	að	auka	veiðar	til	þess	að	búa	til	meiri	tekjur	handa	samfélaginu	til	skamms	

tíma.	Þegar	litið	er	til	lengri	tíma	hefur	það	mikla	ókosti	í	för	með	sér	í		formi	ofveiði	sem	

leggur	fiskistofna	í	rúst.	Þegar	náttúruaðlindir	eru	notaðar	í	þeim	tilgangi	að	skila	af	sér	

eins	miklum	tekjum	og	hægt	er	án	tillits	til	hvað	þær	þola	mun	það	ekki	hámarka	ábata.	

Með	sjálfbærum	veiðum	hefur	skapast	pallur	fyrir	alls	konar	nýsköpun	í	sjávarútvegi	og	

þar	af	 leiðandi	að	auka	verðmæti	 sem	sjávarútvegurinn	hefur	upp	á	að	bjóða	 (Huginn	

Freyr	Þorsteinsson,	2017).	

Fiskveiðistjórnunarkerfið	á	 Íslandi	hefur	það	meginmarkmið	að	stuðla	að	sjálfbærni.	

Til	að	markmiðinu	verði	náð	þarf	að	setja	takmörk	á	veiðar	sem	og	að	tryggja	að	öflug	

stjórnun	og	rannsóknir	séu	til	staðar.	Hugmyndafræðin	að	baki	sjálfbærum	veiðum	er	sú	

að	 til	 þess	 að	 hægt	 sé	 að	 veiða	 meira	 seinna	 þurfi	 að	 draga	 úr	 veiði	 í	 dag	 (Lúðvík	

Elíasson,	 e.d).	 Fórna	 þarf	 skammtímatekjum	 til	 þess	 að	 uppbygging	 til	 framtíðar	 sé	

möguleg.	Þegar	verðmætasköpun	í	sjávarútvegi	er	skoðuð,	er	ekki	nóg	að	miða	einungis	

við	 veiðar	 í	 tonnum.	Gott	 dæmi	 um	 það	 er	 að	 árið	 1982	 voru	 veidd	 388.387	 tonn	 af	

þorski	miðað	við	170	þúsund	árið	2011.	Þó	veiðin	hafi	verið	mun	meiri	1982	er	hvert	kíló	

nýtt	 mun	 betur	 og	 aukin	 verðmæti	 þar	 með	 fengin	 úr	 því.	 Verðmæti	 aflans	 var	 76	

milljarðar	króna	árið	1982	en	aflaverðmætið	árið	2011	var	170	milljarðar	króna.	Því	má	

sjá	að	árangur	í	nýtingu	og	þar	með	auknu	verðmæti	aflans	hefur	verið	mikill.	Sjálfbærar	

veiðar	 hafa	 ásamt	 tæknibyltingu	 sjávarútvegs	 verið	 lykilþáttur	 í	 þróun	

verðmætasköpunar (Huginn	Freyr	Þorsteinsson,	2017).		
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Almennt	samkomulag	virðist	vera	meðal	 fræðimanna	um	það	að	sjávarútvegur	hafi	

verið	 mikilvægasti	 atvinnuvegur	 hér	 á	 landi	 á	 20.	 öldinni	 og	 sú	 grein	 sem	 hagvöxtur	

landsins	 reiddi	 sig	 á.	 Sjávarútvegurinn	 var	mikilvægasta	útflutningsgrein	 Íslendinga	 við	

lok	aldarinnar	en	þrátt	fyrir	það	var	beint	framlag	greinarinnar	til	 landsframleiðslu	ekki	

nema	í	kringum	15%	að	meðaltali	seinustu	þrjá	áratugi	20.	aldarinnar.	En	eins	og	komið	

hefur	fram	er	beint	framlag	aðeins	sá	virðisauki	sem	myndast	í	greininni	sjálfri	en	ekki	er	

skoðuð	tenging	við	aðrar	atvinnugreinar	eða	eftirspurnaráhrif.	Beint	framlag	getur	verið	

upplýsandi	 en	 getur	 leitt	 til	 vanmats	 á	 niðurstöðum	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 meta	

mikilvægi	greinarinnar	fyrir	hagkerfið	(Ragnar	Árnason	&	Sveinn	Agnarsson,	2005).	

3.3 Landsbyggðargrein		

Þegar	 allar	 atvinnugreinar	 eru	 skoðaðar	 og	 rakið	 er	 hvaðan	 sú	 framleiðsla	 kemur,	 þá	

sýndu	tölur	frá	2017	að	67%	framleiðslunnar	var	hægt	að	rekja	til	höfuðborgarsvæðisins	

og	 33%	 til	 landsbyggðarinnar.	 Þegar	 sjávarútvegurinn	 er	 skoðaður	 einn	 og	 sér	 voru	

hlutföllin	 frábrugðin	 en	 þá	 mátti	 rekja	 14%	 af	 framleiðslu	 sjávarútvegs	 til	

höfuðborgarsvæðisins	og	86%	til	landsbyggðarinnar.	Hlutur	sjávarútvegs	í	framleiðslu	er	

nokkuð	mismunandi	á	milli	 landshluta.	Á	flestum	stöðum	er	hann	í	kringum	10-20%	af	

framleiðslu	en	á	höfuðborgarsvæðinu	er	hlutur	hans	langminnstur	en	þar	var	hann	rétt	

um	 1%	 árið	 2017.	Mikilvægi	 sjávarútvegsins	 er	 þá	 víða	 að	 finna	 og	 er	 hlutdeild	 hans	

stærst	 á	 Vestfjörðum	 og	 á	 Austurlandi	 en	 þar	 er	 hún	 á	 milli	 21-24%.	 Hlutdeild	

sjávarútvegs	 hefur	 minnkað	 á	 þessum	 tíma	 m.a.	 vegna	 gengisstyrkingar,	 en	 gengi	

krónunnar	var	sterkara	árið	2017	en	árið	2012	og	einnig,	eins	og	áður	kom	fram,	vegna	

aukinna	 umsvifa	 í	 öðrum	 greinum	 (Sigurður	 Jóhannesson,	 Sigurður	 Árnason,	 &	 Snorri	

Björn	Sigurðsson,	2019).	

Á	 milli	 áranna	 2012	 og	 2017	 jókst	 framleiðsla	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 um	 5%	 að	

jafnaði	og	var	það	svipaður	vöxtur	og	í	öðrum	landshlutum.	Hagvöxtinn	á	þessu	tímabili	

mátti	að	stórum	hluta	rekja	til	starfsemi	sem	tengist	ferðaþjónustunni	á	einn	eða	annan	

hátt,	 eða	 18%	 af	 þeim	 28%	 hagvexti	 sem	 var	 á	 tímabilinu.	 Hlutur	 þessara	 greina	 í	

framleiðslu	 höfuðborgarsvæðisins	 fór	 hækkandi,	 hann	 stóð	 í	 25%	 árið	 2012	 en	 var	

kominn	 upp	 í	 32%	 árið	 2017.	 Sjávarútvegurinn	 vegur	 lítið	 í	 framleiðslu	 á	

höfuðborgarsvæðinu	en	 í	heildina	er	þjónusta	um	90%	af	 framleiðslunni.	Að	meðaltali	

var	 hagvöxtur	 fyrir	 utan	 höfuðborgarsvæðið	 svipaður	 og	 á	 öllu	 landinu	 í	 heildina	 þó	
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miklu	gæti	munað	á	einstaka	landshlutum.	Alls	staðar	var	aukning	á	framleiðslu	en	hún	

var	mest	 á	 Suðurlandi	 og	 Suðurnesjum	 en	 í	 heildina	 varð	 aukning	 í	 framleiðslu,	 utan	

höfuðborgarsvæðisins,	um	4,5%	að	jafnaði.	Hagvöxtinn	má	skýra	á	samskonar	hátt	utan	

höfuðborgarsvæðisins	eins	og	 innan	þess	en	hann	var	einnig	að	stærstum	hluta	vegna	

starfsemi	sem	tengist	ferðaþjónustu.	Sú	starfsemi	útskýrði	16%	af	þeim	26%	vexti	sem	

var	 á	 tímabilinu.	 Ekki	 var	 mikið	 rými	 fyrir	 vöxt	 í	 tveimur	 helstu	 atvinnugreinum	 utan	

höfuðborgarsvæðis,	 landbúnaði	 og	 sjávarútvegi	 og	 minnkaði	 hlutur	 sjávarútvegs	 í	

framleiðslu	um	11%,	úr	25%	árið	2012	í	14%	árið	2017	(Sigurður	Jóhannesson,	Sigurður	

Árnason,	&	Snorri	Björn	Sigurðsson,	2019).	

Sjávarútvegurinn	er	stór	hluti	af	landsframleiðslu	í	mörgum	landshlutum	en	vegur	þó	

hvergi	 meira	 en	 á	 Vestfjörðum	 og	 Austurlandi.	 Tafla	 1.	 sýnir	 hvernig	 hlutdeild	

sjávarútvegs	 í	 landsframleiðslu	 hefur	 þróast	 á	 Vestfjörðum	 og	 Austurlandi	 frá	 2011-

2017.	

	

Tafla	1:	Hlutdeild	sjávarútvegs	í	VLF	á	Vestfjörðum	og	Austurlandi		

Ár	 Vestfirðir	 Austurland	

2011	 31%	 22%	

2013	 24%	 25%	

2015	 31%	 25%	

2017	 24%	 21%	
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3.3.1 Vestfirðir	

Árið	 2011	 voru	 2%	 af	 landsframleiðslu	 Íslands	 frá	 Vestfjörðum	 og	 má	 rekja	 tæpan	

þriðjung	 þess	 til	 sjávarútvegs	 eða	 31%.	 Sjávarútvegurinn	 vó	 ekki	 eins	mikið	 í	 neinum	

öðrum	 landshluta.	 Mikilvægi	 sjávarútvegsins	 hafði	 þó	 verið	 að	 fara	 minnkandi,		

framleiðsla	 minnkaði	 um	 6%	 frá	 2007-2011,	 sem	 mátti	 að	 mestu	 leyti	 rekja	 til	

sjávarútvegsins.	Efnahagsumsvif	á	Vestfjörðum	fóru	minnkandi	og	árið	2013	voru	aðeins	

1,5%	 af	 landsframleiðslu	 upprunnin	 frá	 Vestfjörðum.	 Hlutdeild	 sjávarútvegs	 í	

framleiðslunni	hafði	þá	einnig	minnkað	niður	í	tæpan	fjórðung,	eða	24%,	en	það	var	jafn	

mikið	og	hlutur	opinberrar	þjónustu	var	í	landsframleiðslu	á	þeim	tíma,	en	hlutur	hennar	

hækkaði	 úr	 22%	 árið	 2011.	 Umsvif	 í	 sjávarútveginum	 tóku	 þá	 aftur	 að	 aukast	 og	 var	

hlutur	 hans	 aftur	 kominn	 í	 31%	 af	 framleiðslu	 Vestfjarða	 árið	 2015.	 Hagvöxtur	 á	

Vestfjörðum	 var	 5%	 það	 ár	 miðað	 við	 4%	 samdrátt	 árinu	 áður	 og	 eins	 og	 áður	 vó	

sjávarútvegurinn	 hvergi	 eins	 mikið.	 Tveimur	 árum	 seinna,	 árið	 2017,	 var	 opinber	

þjónusta	 í	 fyrsta	 skipti	 með	 stærri	 hlut	 í	 framleiðslu	 Vestfjarða	 en	 sjávarútvegurinn.	

Hlutur	 opinberrar	 þjónustu	 var	 þá	 26%	 á	meðan	 sjávarútvegurinn	 var	 24%.	 Frá	 árinu	

2012-2017	 var	 hagvöxtur	 á	 Vestfjörðum	 16%,	 en	 frá	 2012-2015	 var	 hann	 aðeins	 3%.	

Margvíslegar	ástæður	 liggja	að	baki	þessa	hagvaxtar,	m.a.	vegna	starfsemi	sem	tengist	

ferðamennsku,	 opinberrar	 starfsemi	 og	 byggingastarfsemi	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	

Aukning	 í	þessum	greinum	gerði	það	að	verkum	að	hlutur	sjávarútvegs	minnkaði	aftur	

þrátt	 fyrir	það	var	hlutdeild	 sjávarútvegs	engu	að	 síður	mest	 á	Vestfjörðum	árið	2017	

miðað	 við	 aðra	 landshluta	 og	 er	 sjávarútvegurinn	 hvergi	 eins	 mikilvægur	 (Sigurður	

Jóhannesson,	Sigurður	Árnason	&	Snorri	Björn	Sigurðsson,	ýmis	ár).	

3.3.2 Austurland	

Árið	2011	fóru	5%	af	landsframleiðslu	Íslands	fram	á	Austurlandi	og	hafði	sá	hlutur	farið	

hækkandi.	Á	Austurlandi	 eru	það	 stóriðja	og	 sjávarútvegur	 sem	eru	undirstöðugreinar	

atvinnulífsins.	 Samtals	 námu	 þessar	 tvær	 greinar	 43%	 af	 framleiðslu	 Austurlands	 árið	

2011,	hlutur	sjávarútvegs	var	22%	og	hlutur	stóriðju	21%.	Umsvif	þessara	greina	héldu	

áfram	 að	 vaxa	 ásamt	 því	 að	 í	 öðrum	 atvinnugreinum	 var	 samdráttur.	 Stóriðjan	 er	

tiltölulega	nýlega	orðin	ein	helsta	atvinnugrein	Austurlands	og	má	rekja	það	til	álversins	

í	Reyðarfirði	sem	hóf	rekstur	árið	2007	á	meðan	sjávarútvegurinn	hefur	 lengi	vel	verið	
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mikilvægasta	 greinin	 þar.	 Árið	 2015	 tók	 stóriðja	 fram	 úr	 sjávarútvegi	 með	 stærstu	

hlutdeild	í	framleiðslu	á	Austurlandi	en	þá	var	hún	orðin	28%.	Hlutur	sjávarútvegs	hafði	

verið	nokkuð	stöðugur	og	var	25%	það	sama	ár	sem	var	jafn	stór	hlutdeild	og	árið	2013.	

Sjávarútvegurinn	tók	þá	að	dragast	aðeins	saman	en	á	móti	kom	að	stóriðja	var	ennþá	

að	 vaxa.	 Árið	 2017	 var	 hún	þriðjungur	 af	 framleiðslu	Austurlands	 en	 sjávarútvegurinn	

var	kominn	niður	 í	21%.	Þrátt	 fyrir	þennan	samdrátt	er	sjávarútvegurinn	á	Austurlandi	

með	stærstu	hlutdeild	af	framleiðslu	af	öllum	landshlutum	fyrir	utan	Vestfirði.	Þetta	eru	

því	 þeir	 tveir	 landshlutar	 sem	 mest	 eru	 einkenndir	 af	 sjávarútvegi	 (Sigurður	

Jóhannesson,	Sigurður	Árnason	&	Snorri	Björn	Sigurðsson,	ýmis	ár).	
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4 Sjávarklasinn	

Miklar	breytingar	hafa	átt	sér	stað	 í	 íslenskum	sjávarútvegi	undanfarinn	aldarfjórðung.	

Sjávarútvegurinn	hefur	 farið	 frá	því	að	vera	 frekar	einhæfur	hráefnisframleiðandi	yfir	 í	

að	 vera	 mun	 fjölbreyttari	 iðnaður.	 Verðmætasköpun	 greinarinnar	 byggir	 nú	 á	

fjárfestingu,	 nýsköpun	 og	 tækniframförum.	 Út	 frá	 sjávarútveginum	 hefur	 myndast	

sjávarklasi	sem	er	samansafn	fyrirtækja	sem	á	einn	eða	annan	hátt	tengjast	sjávarútvegi	

eða	auðlindum	hafsins	og	hafa	viðskiptatengsl	við	greinina.	Þetta	geta	verið	atvinnuvegir	

sem	flokkast	annað	hvort	undir	baktengsl,	þ.e.	sjá	um	aðföng	fyrir	sjávarútveginn	eða	þá	

framtengsl	þar	sem	unnið	er	úr	afurðum	sjávarútvegsins	(Bjarki	Vigfússon,	Haukur	Már	

Gestsson	&	Þór	Sigfússon,	2016).	

Tengsl	annarra	greina	og	sjávarútvegsins	er	hægt	að	sundurliða	eftir	því	hvers	eðlis	

þau	eru.	Er	þeim	yfirleitt	skipt	niður	í	fjóra	flokka.	Sá	fyrsti	nær	yfir	þau	fyrirtæki	þar	sem	

stærstur	 hluti	 eða	 allur	 hluti	 framleiðslunnar	 er	 í	 þágu	 sjávarútvegs.	 Þessi	 flokkur	

inniheldur	 fyrirtæki	 sem	 sjá	 um	 skipasmíði,	 umbúðir,	 málmiðnað	 og	 veiðarfæri	 svo	

eitthvað	sé	nefnt.	Fiskmarkaðir	og	fiskbúðir	falla	 líka	undir	þennan	flokk	sem	og	önnur	

fyrirtæki	 sem	 þjónusta	 við	 veiðar.	 Í	 öðrum	 flokknum	 eru	 fyrirtæki	 sem	 eiga	

viðskiptatengsl	við	sjávarútvegsfyrirtæki	þó	svo	að	starfsemi	fyrirtækisins	hafi	ekki	verið	

stofnsett	 í	þeim	tilgangi	að	starfa	einungis	 fyrir	sjávarútvegsfyrirtæki.	Undir	þann	flokk	

fellur	ýmis	fjármálaþjónusta	og	bankar,	tryggingafyrirtæki	og	fyrirtæki	sem	sérhæfa	sig	í	

samgöngum	 og	 olíudreifingu.	 Opinber	 fyrirtæki	 falla	 undir	 þriðja	 flokkinn	 og	 eru	 það	

allra	 helst	 stofnanir	 sem	 starfa	 undir	 sjávarútvegsráðuneytinu.	 Fjórði	 flokkurinn	

inniheldur	 svo	 þau	 eftirspurnaráhrif	 sem	 myndast	 út	 frá	 virðisauka	 sjávarútvegsins	

(Hagfræðistofnun	Háskóla	Íslands,	2007).	

4.1 Framlag	sjávarklasans	

Á	síðustu	árum	hefur	umsvif	sjávarútvegs	og	tengdra	greina	aukist	og	hægt	er	að	rekja	

það	 til	 vaxtar	 í	 tæknigeira	 sjávarklasans.	 Árið	 2010	 var	 framlag	 sjávarklasans	 til	

landsframleiðslu	25,6%,	en	strax	næsta	ár	var	 framlagið	komið	 í	27,7%.	Á	næstu	árum	

hélt	framlagið	áfram	að	vaxa	og	árið	2013	var	hlutdeild	sjávarklasans	á	bilinu	25-30%	í	
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vergri	landsframleiðslu.	Hlutfall	hefur	haldist	á	því	bili	síðustu	ár.	Á	síðasta	áratug	hefur	

íslenski	sjávarklasinn	verið	á	miklu	vaxtarskriði	og	frá	byrjun	áratugarsins	til	ársins	2017	

var	vöxtur	tæknifyrirtækja	í	greininni	á	milli	10-15%.	Stóran	þátt	vaxtarins	má	líka	rekja	

til	sjálfstæðra	útflutningsfyrirtækja	í	sjávarklasanum	og	voru	flestar	tæknigreinar	í	mikilli	

sókn	í	þeim	málum	í	upphafi	áratugarins	(Bjarki	Vigfússon,	Haukur	Már	Gestsson	&	Þór	

Sigfússon,	ýmis	ár).	

Árið	2012	jókst	áhersla	á	fullvinnslu	innan	sjávarklasans	og	var	megin	markmiðið	að	

bæta	 nýtingu	 sjávarafurða.	 Heildarvelta	 fyrirtækja	 sem	 sérhæfa	 sig	 í	 fullvinnslu	 og	

líftækni	 jókst	 um	 17%	 frá	 árinu	 áður	 og	 uxu	 einungis	 fyrirtæki	 sem	 framleiða	

fiskvinnslubúnað	 meira,	 eða	 um	 22%.	 Aftur	 næsta	 ár	 var	 jókst	 heildarveltan	 í	

fiskvinnslufyrirtækjum	 mest,	 eða	 	 um	 15%.	 Fjárfestingar	 sjávarútvegsfyrirtækja	 árið	

2014	 gerðu	 það	 að	 verkum	 að	 mestur	 vöxtur	 var	 í	 fiskvinnslu-	 og	 kælitækni	 og	

málmsmíðigreinum.	Vöxtur	tæknigreina	hélst	nokkuð	stöðugur	næstu	árin	og	var	hann	á	

bilinu	10-12%	árið	2017.	Ári	seinna	var	velta	 fyrirtækja	 í	starfsemi	tengdri	sjávarútvegi	

82	 milljarðar,	 þar	 sem	 tíu	 stærstu	 fyrirtækin	 veltu	 42	 milljörðum.	 Framlag	 iðn-	 og	

tæknifyrirtækja	 til	 landsframleiðslu	 var	 19,4	 milljarðar	 króna	 árið	 2018.	 Eftir	 að	

aflamarkskerfið	 var	 sett	 á	 laggirnar	 hefur	 rekstrarafkoma	 sjávarútvegs	 farið	 batnandi.	

Hagræðing	 og	 samþjöppun	 í	 bæði	 veiðum	 og	 vinnslu	 ásamt	 meiri	 sérhæfingu	 og	

tækniframförum	 hefur	 ýtti	 undir	 aukna	 verðmætasköpun	 í	 greininni.	 Þessi	

verðmætasköpun	væri	ekki	möguleg	ef	þróunin	væri	ekki	í	átt	að	lóðréttri	samþættingu,	

þar	sem	fyrirtæki	taka	yfir	fleiri	en	einn	hluta	virðiskeðjunnar	(Bjarki	Vigfússon,	Haukur	

Már	Gestsson	&	Þór	Sigfússon,	ýmis	ár).	

4.2 Nýsköpun	

Hér	 áður	 fyrr	 var	 sjávarútvegurinn	 auðlindadrifinn.	 Veiðin	 snerist	 um	 magn	 umfram	

gæði	 sem	 á	 endanum	 skilaði	 sér	 í	 of	 mikilli	 sókn	 og	 offjárfestingu	 í	 greininni.	

Sjávarútvegurinn	varð	óarðbær	og	hætta	var	á	hruni	fiskistofna,	ef	ekki	kæmi	til	hæfileg	

auðlindastjórnun.	 Fjórir	 lykilþættir	 breyttu	 stefnu	 sjávarútvegsins	 og	 gerðu	 það	 að	

verkum	að	hann	gat	orðið	að	nýsköpunariðnaði.	Kvótakerfið	var	fyrsti	þátturinn	en	það	

breytti	hvötum	í	útgerðinni,	markmiðið	varð	að	hámarka	hagnað	af	úthlutuðu	aflamarki.	

Kvótakerfið	bauð	upp	á	möguleika	til	hagræðingar	en	til	þess	að	auka	þá	arðsemi	þurfti	

góða	auðlindastjórnun.	Stofnstærðum	fiska	þarf	að	halda	þannig	að	hægt	sé	að	hámarka	
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langtímaarð.	Góð	auðlindastjórnun	eykur	 langtímaafla,	 jafnar	um	sveiflur	og	dregur	úr	

sóknarkostnaði	(Daði	Már	Kristófersson,	2019).	

Þriðji	 lykilþátturinn	er	 frelsi	 í	markaðsmálum.	Þar	sem	fiskur	er	misleit	vara,	þ.e.a.s.	

eiginleikar	 hans	 ráða	 virði,	 verða	 markaðir	 að	 koma	 skilaboðum	 frá	 neytendum	 til	

útgerðar	í	gegnum	virðiskeðjuna.	Markaðsmál	hérlendis	breyttust	árið	1986	með	komu	

fiskmarkaða	en	áður	fyrr	einkenndi	fákeppni	markaðinn	(Daði	Már	Kristófersson,	2019).		

Aðferð	 fiskmarkaðanna	 var	 að	 hollenskri	 fyrirmynd,	 svokallað	 hollenskt	 uppboð.	 Það	

virkar	 þannig	 að	 verð	 byrjar	 hátt	 og	 er	 síðan	 lækkað	 þar	 til	 kaupandi	 er	 til	 staðar	

(Krishna,	 2010).	 Koma	 fiskmarkaða	 ýtti	 undir	 flæði	 hráefnis	 þar	 sem	 aðilar	 geta	 selt	

umfram	 hráefni	 eða	 geta	 keypt	 það	 sem	 vantar	 og	 þannig	 skapast	 tækifæri	 til	

sérhæfingar	 í	meðafla.	 Ásamt	 því	 að	 veita	 flæði	 hráefnis	 fyrir	minni	 vinnslur	 lækkuðu	

þeir	einnig	þröskuldinn	fyrir	ný	fyrirtæki.	Þegar	hægt	var	að	nýta	getuna	til	að	koma	til	

móts	við	þarfir	á	markaði	var	sú	gæðavitund	þegar	til	staðar	í	vinnslu.		

Fjórði	lykilþátturinn	er	áhersla	á	gæði.	Þegar	sjávarútvegur	varð	arðbær	gátu	fyrirtæki	

nýtt	 það	 fjármagn	 til	 fjárfestinga	og	þar	með	bætt	 rekstur	 sinn	og	nýtingu.	 Það	hefur	

skapað	 tækifæri	 fyrir	 íslensk	 tæknifyrirtæki	 að	 stíga	á	 stokk	og	gera	 sjávarútveginn	að	

nýsköpunardrifinni	atvinnugrein	(Daði	Már	Kristófersson,	2019).	

4.2.1 Nýsköpun	í	veiðum	og	áhrif	á	umhverfið	

Nýsmíði	 og	 nýsköpun	 í	 íslenskum	 sjávarútvegi	 er	 að	 finna	 bæði	 í	 veiðum	 og	 vinnslu.	

Nýsköpun	 í	veiðum	snýr	að	skipunum	sjálfum	og	veiðarfærum.	Frá	árinu	2015	hafa	ný	

skip	komið	til	landsins	sem	eru	tæknilega	hæfari	og	afkasta	meira	en	þau	skip	sem	voru	

fyrir.	Í	flestum	tilfellum	þarf	aðeins	eitt	nýtt	skip	til	þess	að	sinna	því	sem	áður	þurfti	tvö	

skip	til	að	gera.	Verðmætasköpun	verður	hjá	þeim	hátæknifyrirtækjum	sem	taka	þátt	 í	

nýsköpuninni	með	 hönnun	 skipanna	 og	 vinnslunni	 sem	 á	 sér	 stað	 á	 þeim.	Með	 slíkri	

nýsköpun	batna	gæðastjórnun	og	meðhöndlun,	 kæling	verður	betri	og	þannig	 skapast	

aukin	verðmæti	en	 fyrr	mátti	vinna	úr	aflanum.	Tækninýjungar	skila	 sér	þá	ekki	bara	 í	

betra	 hráefni	 heldur	 einnig	 í	 betra	 verði	 og	 á	 sama	 tíma	 verður	 orðspor	 íslenskra	

sjávarafurða	betra	(Huginn	Freyr	Þorsteinsson,	2017).	

Nýju	 skipin	 stuðla	 ekki	 eingöngu	 að	 aukinni	 kostnaðarlækkun	 og	 verðmætasköpun	

heldur	 ýta	 þau	 undir	 umhverfisvænni	 sjávarútveg	 en	 eitt	 helsta	 markmið	
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tænivæðingarinnar	 snýr	 að	 því	 að	 draga	 úr	 neikvæðum	 áhrifum	 á	 umhverfið.	 Þróun	

skipaflotans	er	eitt	stærsta	dæmið	um	það	en	síðastliðinn	áratug	hefur	mikil	hagræðing	

átt	sér	stað	í	sjávarútveginum.	Fiskiskipaflotinn	hefur	minnkað	talsvert	og	frá	árinu	2001	

hefur	skipunum	fækkað	um	72.	Mest	hefur	 fækkunin	verið	á	 togurum,	árið	1990	voru	

þeir	 111	 en	 árið	 2019	 voru	 þeir	 45 (Samtök	 fyrirtækja	 í	 sjávarútvegi,	 2017).	Minnkun	

fiskiflotans	 ásamt	 þróun	 veiðarfæra	 hefur	 valdið	 miklum	 samdrætti	 í	 olíunotkun	 í	

sjávarútvegi.	Í	heildina	hefur	notkun	olíu	í	sjávarútvegi	minnkað	um	46%	frá	árinu	1990.	

Það	ár	var	olíusala	til	sjávarútvegsins	um	40%	af	heildarsölu	olíu	hér	á	landi	en	hlutfallið	

hefur	 dregist	 saman	 í	 14%	 og	 nemur	 rúmlega	 hundrað	 þúsund	 tonnum	 (Samtök	

fyrirtækja	 í	 sjávarútvegi,	 2019a).	 Þrátt	 fyrir	 samdrátt	 í	 sjávarútvegi	 hefur	 losun	 á	

koltvísýringi	aukist	á	Íslandi	og	árið	2016	var	heildarlosun	tvöföld	því	sem	hún	nam	árið	

1995.	 Íslenskur	 sjávarútvegur	 losaði	 mestan	 koltvísýring	 af	 öllum	 atvinnugreinum	

landsins	 fram	 til	 ársins	 2003,	 en	með	 fjárfestingu	 í	 tækjum,	 búnaði	 og	 nýjum	 skipum,	

hagræðingu	fiskiflotans	og	bættri	stjórnun	hefur	sjávarútvegur	náð	að	rétta	úr	kútnum	í	

umhverfismálum	 og	 með	 áframhaldandi	 fjárfestingargetu	 getur	 sjávarútvegurinn	 gert	

enn	betur		(Samtök	fyrirtækja	í	sjávarútvegi,	2019b).	

4.2.2 Nýsköpun	í	vinnslu		

Fullvinnsla	og	kælitækni	eru	helstu	dæmin	um	nýsköpun	og	tækniþróun	þegar	kemur	að	

vinnslu	 sjávarafurða.	 Hér	 áður	 fyrr	 var	 fiskurinn	 einungis	 veiddur	 sem	 hefðbundin	

matvara	og	hann	ekki	nýttur	til	fulls.	Með	tæknivæðingu	hefur	nýting	aukist	til	muna	og	

opnað	 fyrir	 nýja	markaði	með	 aukaafurðum	 sem	unnar	 er	 úr	 fiskinum	 (Landsbankinn,	

2013).	Nýtingarhlutfall	 íslenska	þorsksins	er	til	að	mynda	mun	hærra	en	í	Færeyjum	og	

Kanada.	Íslensk	fyrirtæki	í	sjávarútvegi	nýta	að	jafnaði	um	80%	þorsksins	og	sum	nálægt	

100%.	 Borið	 saman	 við	 fyrrnefnd	 lönd,	 Færeyjar	 og	 Kanada,	 er	 nýting	 þeirra	 aðeins	 í	

kringum	50%	 sem	 segir	 að	um	helmingur	 af	 hverjum	þorski	 endar	 aftur	 í	 sjónum	eða	

sorpeyðingu.	 Í	 rannsókn	 sinni,	 sýndi	 íslenski	 sjávarklasinn	 sýndi	 fram	 á	 að	 í	 Norður-

Atlantshafi	eru	á	hverju	ári	allt	að	450.000	 tonn	af	þorskafurðum	ekki	nýttar	 til	neins.	

Verðmætasköpun	þorsksins	hefur	vaxið	síðustu	ár.	 Í	kringum	árið	1985	var	þorskaflinn	

tæp	hálf	milljón	tonn	og	útflutningsverðmæti	hans	40	milljarðar	samanborið	við	síðustu	

ár	þegar	aflinn	hefur	meira	en	helmingast	en	útflutningsverðmæti	tvöfaldast	og	rúmlega	

það,	miðað	 við	 sama	verðlag.	Hliðarafurðir	 þorskins	 eru	 fjölbreyttar	og	 skapa	 yfir	 100	
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milljarða	 í	 verðmæti	 á	 ári	 í	 m.a.	 matvæla,	 -fæðubótar	 og	 lækningaafurðum.	

Þorskhausarnir	sjálfir	og	þorskalifur	voru	hlutar	þorskins	sem	ekki	voru	nýttir	 fyrir	ekki	

svo	 löngu	 síðan	 en	 útflutningsverðmæti	 þeirra	 er	 nú	 um	 10-15	 milljarðar	 (Bjarki	

Vigfússon,	Haukur	Már	Gestsson	&	Þór	Sigfússon,	2015).	

Geymsluílát	eru	mikilvægur	hlekkur	þegar	kemur	að	gæði	hráefnis	og	þar	með	betri	

afkomu.	Notkun	fiskkassa	hófst	um	1970	og	voru	þeir	að	mestu	notaðir	næstu	tíu	árin,	

þar	 til	 þróuð	 voru	 ker	 fyrir	 ísaðan	 fisk	 sem	 gátu	 tekið	 flestar	 stærðir.	 Þessi	 ker	 voru	

endurhönnuð	1992	með	það	að	leiðarljósi	að	draga	úr	fargi	og	auka	gæði	afurðanna.	Til	

að	draga	úr	rýrnun	afurðanna,	 fóru	kerin	úr	því	að	vera	660	 lítra	yfir	 í	340	 lítra.	Þegar	

kemur	 að	 ferskum	 fiski	 þá	 var	 geymsluþol	 sjö	 dagar	 fyrir	 um	 tíu	 árum	 síðan	 en	 ný	

þekking	sýndi	 fram	á	að	geymsluþolið	gæti	verið	12-14	dagar.	Nýja	þekkingin	sneri	að	

réttri	kælingu	fisksins	og	voru	nýir	frauðplastkassar	með	rúnnuðum	hornum	hannaðir	af	

fyrirtækinu	Promens	og	juku	þannig	geymsluþol	fisksins.	Aukið	geymsluþol	afurða	eykur	

möguleika	fyrirtækja	til	muna,	en	tæknifyrirtæki	hafa	unnið	hörðum	höndum	að	því	að	

leita	 leiða	 til	 að	 gera	 það	mögulegt (Sigurjón	Arason,	 2013).	 Árið	 2016	 vann	 samstarf	

Matís	 og	 3X	 fyrstu	 verðlaun	 Sjávarútvegsráðstefnunnar	 í	 samkeppni	 um	

framúrstefnuhugmynd.	 Hugmyndin	 var	 svokölluð	 ofurkæling	 og	 skilgreinir	 sig	 svo	 að	

kæliorka	 er	 sett	 í	 fiskvöðvann	 strax	 eftir	 veiðar	 og	 er	 20%	 af	 vatnsinnihaldi	 fryst.	

Ískristallamyndun	 í	 frumunum	 veldur	 því	 að	 engar	 skemmdir	 verða	 á	 þeim	 og	

geymsluþol	 eykst	 í	 allt	 að	 sjö	 daga.	 Notkun	 ofurkælingar	 í	 stað	 íss	 til	 kælinga	 gerir	

fyrirtækjum	kleift	að	draga	úr	allt	að	20%	af	þeirri	þyngd	sem	áður	þurfti	 til	 flutninga.	

Þannig	verður	eldsneytisnotkun	minni	og	fyrirtæki	geta	sparað	sér	vinnuafl	við	flutninga.	

Þróun	geymsluíláta	og	 í	kælitækni	eru	mjög	góð	dæmi	um	þá	nýsköpun	sem	átt	hefur	

sér	stað	í	vinnslu	sjávarafurða (Sjávarútvegsráðstefnan,	2016).	

Vöxturinn	í	tæknigeiranum	hefur	ýtt	undir	mikla	verðmætasköpun	í	sjávarútvegi	hér	

á	landi.	Fiskistofnar	landsins	eru	nýttir	til	fulls	og	með	það	að	markmiði	að	auka	tekjur	í	

sjávarútvegi,	 þurfa	 nýjungar	 í	 geiranum	 að	 leiða	 til	 hærra	 verðs	 á	 mörkuðum	 og	

innkomu	 á	 nýja	 markaði.	 Eitt	 það	 mikilvægasta	 sem	 sprottið	 hefur	 upp	 úr	

tæknigeiranum	og	uppbyggingu	hans	er	þekkingin	sem	myndast.	Hér	á	landi	eru	um	65	

fyrirtæki	 í	 sjávarklasanum	 sem	 falla	 undir	 skilgreininguna	 á	 tæknifyrirtæki.	 Stærstu	

fyrirtækin	sem	falla	undir	þann	flokk	eru	Marel,	Hampiðjan	og	Skaginn	3X.	Næst	á	eftir	
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þeim	koma	fyrirtækin	Curio	og	Valka	sem	hafa	verið	í	hröðum	vexti	síðustu	ár.	Árið	2017	

var	 velta	 þessara	 fimm	 fyrirtækja	 tæplega	 40	 milljarðar	 króna	 þegar	 horft	 er	 á	

sjávartengda	starfsemi	og	er	sú	velta	svipuð	og	velta	allra	60	tæknifyrirtækjanna	var	við	

upphaf	áratugarins	sem	var	að	líða	(Þór	Sigfússon	&	Berta	Daníelsdóttir,	2018)	

4.3 Eftirspurnaráhrif	

Gert	er	ráð	fyrir	því	að	sá	virðisauki	sem	sjávarútvegurinn	myndar,	bæði	beint	og	óbeint,	

í	 formi	 launa	og	hagnaðar	 sé	notaður	 til	þess	að	kaupa	neysluvörur	og	aðra	þjónustu.	

Þannig	hefur	atvinnugreinin	sjálf	meiri	áhrif	á	aukna	framleiðslu	í	hagkerfinu	og	er	þessi	

áhrif	 oft	 kölluð	 eftirspurnaráhrif	 (Þór	 Sigfússon	&	 Ragnar	 Árnason,	 2014).	 Velgengni	 í	

einni	 grein	 getur	 því	 leitt	 til	 velgengni	 í	 öðrum	 greinum.	 Í	 atvinnugrein	 þar	 sem	 vel	

gengur	 eykst	 framleiðsla,	 sem	 hækkar	 verð	 og	 laun	 starfsmanna	 og	 eykur	 hagnað	

fyrirtækis.	Það	hefur	áhrif	á	aðrar	greinar	þar	sem	hærri	laun	starfsfólks	verða	til	þess	að	

eftirspurn	 þeirra	 eftir	 neysluvörum	 eykst	 og	 ýtir	 það	 undir	 aukna	 framleiðslu.	 Aukin	

framleiðsla	í	öðrum	greinum	leiðir	til	meiri	atvinnu	og	hærri	launa	og	þannig	getur	gott	

gengi	 í	einni	atvinnugrein	haft	góð	áhrif	á	aðrar	greinar.	Hluti	virðisaukans	sem	ekki	er	

beint	að	neysluvörum	og	þjónustu	innanlands,	heldur	sparnaði,	leiðir	einnig	til	aukinnar	

eftirpurnar	en	þó	með	óbeinni	hætti.	Sparnaðurinn	fer	fyrir	milligöngu	fjármálakerfisins	

til	fjárfestinga	sem	kemur	einnig	fram	sem	kaup	á	vörum	og	þjónustu.	Slík	eftirspurn	er	

eins	og	eftirspurn	launþegans	en	sá	partur	hennar	sem	beinist	að	innlendum	vörum	og	

þjónustu	ýtir	undir	aukna	 innlenda	 framleiðslu.	Aukin	 framleiðsla	 skapar	síðan	hagnað	

og	 laun	 fyrir	 aðra	 o.s.frv.	 og	 myndast	 þannig	 einskonar	 keðjuverkun	 í	 hagkerfinu	

(Þjóðhagsstofnun,	e.d.).	

Það	þarf	þó	ekki	alltaf	að	vera	að	allar	greinar	njóti	 jákvæðra	áhrifa	af	þeirri	auknu	

eftirpurn	 innanlands	 sem	 verður	 vegna	 velgengni	 annarra	 greina.	 Atvinnugreinar	 þar	

sem	starfsemi	byggir	einungis	á	útflutningi	munu	ekki	verða	fyrir	þeim	jákvæðu	áhrifum	

sem	aðrar	greinar	sem	reiða	sig	meira	á	innlenda	eftirspurn	verða	fyrir.	Hins	vegar	munu	

fyrirtæki	í	þeirri	atvinnugrein	vera	meðvituð	um	þær	verðhækkanir	sem	verða	á	vörum	

og	 þjónustu	 í	 kjölfar	 launa-	 og	 vaxtahækkana	 og	 þar	 með	 verða	 þau	 fyrirtæki	 fyrir	

neikvæðum	áhrifum	af	velgengni	sjávarútvegs (Þjóðhagsstofnun,	e.d.).	
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Sjávarútvegurinn	hefur	verið	nokkuð	ráðandi	á	Íslandi	og	telja	sumir	að	mögulega	hafi	

hann	 haldið	 aftur	 af	 þróun	 annarra	 atvinnuvega.	 Hugtak	 sem	 sprettur	 upp	 úr	 þeirri	

umræðu	er	 svokölluð	Hollenska	 veikin.	Hollenska	 veikin	 er	 notað	 til	 að	 lýsa	 því	 þegar	

neikvæðar	 afleiðingar	 verða	 vegna	 gengisstyrkingar	 gjaldmiðils.	 Hugtakið	 er	 aðallega	

tengt	 við	 uppgötvun	 eða	 nýtingu	 verðmætra	 náttúruauðlinda	 og	 heildaráhrif	 sem	 slík	

uppgötvun	hefur	á	hagkerfið	í	heild	(Chen,	2019).	Hugtakið	dregur	nafn	sitt	frá	Hollandi	

eftir	 að	 þar	 voru	 uppgötvaðar	 gasauðlindir	 á	 sjötta	 áratug	 20.	 aldar.	 Mikil	 verðmæti	

mynduðust	 vegna	auðlindarinnar	og	 ýtti	 það	undir	mikla	 aukningu	 í	 útflutningstekjum	

landsins.	 Gengisstyrkingin	 sem	 kom	 í	 kjölfarið	 varð	 til	 þess	 að	 skaða	 aðrar	

útflutningsgreinar	 (Þorbjörn	 Þórðarson,	 2017).	 Gasauðlindirnar	 sem	 var	 að	 finna	 í	

Hollandi	 eru	 endanlegar	 og	 því	 lentu	 aðrar	 iðngreinar	 í	 landinu	 í	 miklum	 erfiðleikum	

vegna	 gengistyrkingarinnar	 og	 gat	 það	 haft	 mjög	 alvarlegar	 afleiðingar	 þar	 sem	 þær	

þurftu	 að	 vera	 undirstaða	 hagvaxtar	 þegar	 landið	 væri	 uppiskroppa	 með	

gasauðlindirnar.	Því	gæti	bakslag	vegna	hollensku	veikinnar	leitt	til	hagvaxtarvandamála.	

Íslenskur	 sjávarútvegur	 nýtir	 endurnýjanlegar	 auðlindir	 en	 til	 að	 mynda	 skilyrði	 fyrir	

ásættanlegan	hagvöxt	á	Íslandi	þyrfti	að	myndast	forsenda	fyrir	nýjar	atvinnugreinar	til	

að	starfa	með	sjávarútveginum.	Þannig	er	hægt	að	vandamálið	sem	Holland	stóð	frammi	

fyrir	sambærilegt	við	íslenska	sjávarútveginn	(Þjóðhagsstofnun,	e.d.).	
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5 Mikilvægi	Sjávarútvegs	

Atvinnugreinar	leggja	mismikið	af	hendi	til	landsframleiðslu.	Framlag	sumra	greina	getur	

verið	þýðingarmikið	og	 verið	 grunnurinn	 sem	 framleiðsla	 landsins	eða	 tiltekins	 svæðis	

treystir	 á.	 Á	 landsvæðum	þar	 sem	 efnahagsstarfsemin	 byrjar	með	 að	 kostir	 svæðisins	

eru	 nýttir,	 eins	 og	 t.d.	 fiskimið,	 er	 sá	 atvinnuvegur	 talinn	 vera	 grunnatvinnuvegur	

svæðisins.	Grunnatvinnuvegurinn	er	þá	undirstaða	efnahagslífs	á	svæðinu	og	þrátt	fyrir	

að	hagkerfið	þróist	þar	er	það	samt	ennþá	byggt	á	framförum	grunnatvinnuvegarins	og	

hagkerfið	 hryndi	 ef	 hann	 væri	 ekki	 lengur	 til	 staðar.	 Sjávarútvegur	 var	

grunnatvinnuvegur	á	Íslandi	og	treysta	aðrir	atvinnuvegir	sig	á	hann	að	nokkru	eða	miklu	

leyti	(Ragnar	Árnason	&	Sveinn	Agnarsson,	2005). 	

Kenningin	 um	 grunnatvinnuvegi	 er	 nátengd	 kenningu	 Harold	 Innis,	 sem	 kölluð	 er	

hrávörukenningin.	Umfangsefni	hrávörukenningarinnar	er	um	það	hvernig	framleiðsla	á	

tiltekinni	 hrávöru	 getur	 verið	 lykillinn	 að	 þróun	 efnhags	 á	 ákveðnu	 svæði	 eða	 landi.	

Innis,	 sem	kom	frá	Kanada,	notaði	kenninguna	 til	þess	að	útskýra	hvernig	þróun	var	á	

ákveðnum	 svæðum	 í	 Kanada	 miðað	 við	 nýtingu	 náttúruauðlindanna	 sem	 þar	 mátti	

finna.	 	 Önnur	 kenning,	 sem	 svipar	 til	 hrávörukenningarinnar	 þar	 sem	 aðferðarfræði	

þeirra	er	lík,	er	kenningin	um	útflutningsgrunn.	Markmið	með	henni	er	að	sýna	hvernig	

útflutningur	 tiltekinna	 afurða	 verður	 sá	 kraftur	 sem	 örvar	 almenna	 hagþróun.	 Í	

kenningunum	er	megin	áhersla	lögð	á	athugun	á	tengslum	grunnatvinnuvega	við	annað	

atvinnulíf	 og	 skoða	heildaráhrif	 á	hagkerfið.	 Lykilatriði	 í	 báðum	kenningum	er	að	 sýna	

fram	 á	 að	 ákveðnir	 atvinnuvegir	 myndi	 fram-	 og	 baktengsl	 og	 hafi	 þannig	 í	 kjölfarið	

kröftug	margföldunaráhrif	innan	hagkerfisins.	Út	frá	þessum	tengslum	hafa	aðilar	reynt	

að	 finna	 svokallaða	 höfuðatvinnuvegi	 með	 ýmsum	 greiningum	 (Hagfræðistofnun	

Háskóla	 Íslands,	2007).	Ein	slík	var	gerð	af	þeim	Ragnari	Árnasyni	og	Sveini	Agnarssyni	

þar	sem	þeir	notuðu	tölfræðilegar	aðferðir	til	að	komast	að	því	hvort	sjávarútvegur	væri	

grunnatvinnuvegur	hér	á	landi	og	var	það	niðurstaðan.	

Þegar	 horft	 er	 til	 hlutdeildar	 sjávarútvegs	 sýna	 þær	 hagtölur	 fram	 á	 mikilvægi	

greinarinnar	en	gefa	ekki	eins	sterklega	til	kynna	að	sjávarútvegur	er	grunnatvinnugrein	
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hagkerfis	 á	 Íslandi.	 Önnur	 gögn	 sýna	 fram	 á	 það,	 en	 það	 er	 mikilvægi	 sjávarútvegs	 í	

gjaldeyrisöflun	og	á	vinnumarkaði	sem	og	byggðaþróun	landsins.		

5.1 Byggðaþróun	

Ein	öfgakenndasta	breyting	sem	átt	sér	hefur	stað	í	íslensku	þjóðfélagi	er	flutningur	íbúa	

úr	dreifbýli	 í	þéttbýli.	Með	breyttum	atvinnuháttum	fór	mikilvægi	dreifbýlis	minnkandi	

og	vægi	þéttbýlis	vaxandi.	Þróun	hérlendis	er	svipuð	og	gerðist	á	 flestum	stöðum	úti	 í	

heimi.	 Á	 19.	 öld	 og	 fyrri	 hluta	 þeirrar	 tuttugustu	 fór	 fólk	 að	 færa	 sig	 úr	

landbúnaðarhéruðum	 og	 í	 smábæi.	 Þéttbýliskjarnar	 mynduðust	 aðallega	 þar	 sem	

aðstæður	 til	 útgerðar	 voru	 góðar	 og	 þessi	 nýja	 byggð	 dreifðist	 um	 land	 allt	 (Gylfi	

Magnússon,	e.d.).	

5.1.1 Þéttbýlismyndun	

Á	 fyrstu	 þúsund	 árum	 byggðar	 á	 Íslandi	 var	 þéttbýli	 nánast	 hvergi	 að	 finna.	 Helsta	

atvinnugrein	 landsmanna	 var	 landbúnaður	 og	 voru	 aðrar	 greinar	 í	 nokkurs	 konar	

aukahlutverki.	Landbúnaðurinn	krafðist	mikils	rýmis	og	því	var	enga	hvatningu	að	finna	

til	þéttbýlismyndunar.	Á	fyrri	hluta	20.	aldar	flutti	helmingur	landsmanna	frá	sveitum	til	

þéttbýlli	staða	um	land	allt.	Á	rúmum	100	árum	hefur	hlutfall	íbúa	í	þéttbýli	farið	úr	12%	

upp	 í	 94%.	 Búsetubreytingar	mátti	 rekja	 til	 uppgangs	 í	 sjávarútvegi	 (Ágúst	 Einarsson,	

2016).	 Ísland	var	fámenn	þjóð	og	gerði	það	að	verkum	að	markaðurinn	innanlands	var	

það	 smár	 að	 stærðarhagkvæmni	 í	 framleiðslu,	 sérhæfingu	 og	 búsetu	 hafði	 ekki	 eins	

sterk	áhrif	og	hjá	öðrum	þjóðum	með	hærri	íbúafjölda.	Því	þurftu	Íslendingar	að	sérhæfa	

sig	 á	 öðrum	 sviðum	 svo	 sem	 í	 útflutningi	 og	 á	 markaði	 erlendis	 og	 tengja	 það	 við	

uppbyggingu	 atvinnulífsins.	 Sú	 atvinnugrein	 sem	 bauð	 upp	 á	mesta	möguleika	 í	 þeim	

málum	 var	 sjávarútvegurinn.	 Þar	 var	 unnið	með	 náttúruaðlind	 sem	 afkastar	miklu	 og	

hægt	var	að	selja	út	úr	landi.	Eftir	að	fólk	fór	að	flytjast	til	sjávarsíðunnar	fór	störfum	við	

veiðar	 fjölgandi.	 Eftir	 vélvæðingu	 og	 tilkomu	 togaraútgerðar	 jókst	 afli	 og	

sjávarútvegurinn	varð	 fjölbreyttari.	Það	gerði	það	að	verkum	að	störf	við	vinnu	 í	 landi	

jukust	einnig	(Axel	Hall,	Ásgeir	Jónsson	&	Sveinn	Agnarsson,	2002).	

Bæði	 innri	 og	 ytri	 stærðarhagkvæmni	 var	 þá	 á	 til	 staðar.	 Innri	 stærðarhagkvæmni	

gerði	það	að	verkum	að	fyrirtæki	gátu	stækkað	og	vélvæðst	á	meðan	sjávarútvegurinn	

sjálfur	 varð	 stærri	 og	 uppsöfnun	 bæði	 þekkingar	 og	 fjármagns	 myndaði	 ytri	
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stærðarhagkvæmni.	 Þekkingin	 og	 reynslan	 sem	 til	 verður	 hjá	 sjávarútvegsfyrirtækjum	

gat	nýst	öðrum	í	greininni	og	þar	með	er	hægt	að	segja	að	óbeinn	stuðningur	hafi	verið	

milli	 fyrirtækja	 í	 greininni.	 (Axel	Hall,	 Ásgeir	 Jónsson	&	 Sveinn	Agnarsson,	 2002). Með	

þróun	 og	 stærð	 sjávarútvegsins,	 sem	 var	 undirstaða	 hagvaxtar	 og	 þéttbýlismyndunar,	

náði	 Ísland	 töluverðri	 ytri	 stærðarhagkvæmni	 þrátt	 fyri	 að	 vera	 lítið	 og	 fámennt	 land	

(Hagfræðistofnun	Háskóla	Íslands,	2003).	

Ástæðan	fyrir	því	að	iðnvæðing	sjávarútvegs	og	þéttbýlismyndun	hér	á	landi	varð	ekki	

fyrr	 en	 raun	 bar	 vitni	 má	 útskýra	 með	 grein	 frá	 1943	 eftir	 hagfræðinginn	 Paul	

Rosenstein-Rodan	 og	 ber	 heitið	 ,,the	 big	 push	 theory”	 Þar	 segir	 hann	 að	 til	 þess	 að	

iðnvæðing	 geti	 átt	 sér	 stað	 þurfi	 margar	 greinar	 að	 fara	 af	 stað	 samtímis	 og	 stækka	

markaðinn	og	samhliða	vera	brautryðjendur	fyrir	sérhæfingu	og	iðnvæðingu	(Mehmet,	

1999).	 Lítill	 heimamarkaður	 dró	 úr	 getu	 landa	 til	 iðnvæðingar,	 þ.e.a.s.	 ytri	

stærðarhagkvæmni		á	meðal	atvinnugreina	var	ekki	til.	Atvinnugrein	gat	ekki	ein	og	sér	

komið	boltanum	af	stað	þar	sem	ekki	var	til	markaður	fyrir	vörurnar.	Stuðning	þurfti	frá	

öðrum	 greinum,	 en	 hann	 var	 ekki	 til	 staðar.	 Eftir	 árið	 1880	 var	 mikill	 vöxtur	 í	

þjónustugeiranum	á	Íslandi	og	var	það	stór	þáttur	í	komandi	iðnvæðingu.	Fyrir	það	var	

ekkert	 til	 sem	 gat	 borið	 eina	 iðnvædda	 grein.	 Vöxtur	 þjónustugreina	 var	 undirstaðan	

fyrir	 frekari	 þróun	 sjávarútvegs	 og	 þannig	 varð	 til	 stoð	 sem	 gat	 haldið	 uppi	

sjávarútveginum	sem	og	öðrum	nýjum	atvinnugreinum	sem	áttu	eftir	að	spretta	upp	á	

20.	öldinni	(Axel	Hall,	Ásgeir	Jónsson	&	Sveinn	Agnarsson,	2002).	

5.1.2 Skipabyltingin	

Þegar	 þéttbýlismyndun	 og	 stærðarhagkvæmni	 eru	 skoðaðar	 verður	 að	 taka	 áhrif	

samgangna	og	flutninga	með	í	reikninginn.	Flutningskostnaður	er	mjög	mikilvægur	liður	í	

sérhæfingu	borga	og	bæja.	Miklar	breytingar	geta	orðið	á	flutningsleiðum	og	hafa	ýmsir	

staðir	komið	vel	út	úr	þeim	breytingum,	þ.e.	staðsetning	þeirra	er	góð	og	við	fjölfarna	

vegi.	Aftur	á	móti	hafa	aðrir	staðir	lent	verr	í	því	og	mikilvægi	þeirra	minnkað	eða	jafnvel	

horfið	(Hagfæðistofnun	Háskóla	Íslands,	2003).	

Á	öldum	áður	voru	vörur	 fluttar	á	milli	á	hestum	eða	gengið	með	þær.	Skipaflotinn	

var	lítill	og	ekki	hægt	að	nýta	hann	til	flutninga	milli	landshluta.	Á	19.	öldinni	var	þörfin	

fyrir	bættar	 flutningsleiðir	mikil	og	árið	1874,	þegar	 Íslendingar	 fengu	stjórnarskrá,	var	

loks	 gripið	 til	 aðgerða.	 Danskt	 skipafyrirtæki	 sá	 þá	 um	 að	 sigla	 tvisvar	 um	 landið	 árið	
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1876	og	eftir	það	tóku	strandsiglingar	á	Íslandi	örum	vexti.	 Í	öðrum	þéttbýlum	löndum	

voru	 járnbrautir	 helsta	 flutningaleiðin	 innanlands	 en	 var	 það	 alveg	 óþarft	 á	 Íslandi.	

Vegna	 mikilvægis	 sjávarútvegs	 mynduðust	 þéttbýlisstaðir	 þar	 sem	 hafnaraðstaða	 var	

góð	en	slík	aðstaða	bauð	einnig	upp	á	betra	aðgengi	í	sjósamgöngum	sem	eitt	og	sér	gat	

ýtt	 undir	 þéttbýlismyndun.	 Þannig	 var	 það	með	meirihluta	 borga	 í	 Evrópu	 (Axel	 Hall,	

Ásgeir	 Jónsson	 &	 Sveinn	 Agnarsson,	 2002).	 Uppbygging	 þeirra	 varð	 vegna	 þess	 að	

hagræði	 til	 samgangna	var	 til	 staðar	 t.d.	 hafnaraðstæður	góðar,	 hentugar	 ár	 fyrir	 skip	

o.s.frv	 og	 er	 það	 kallað	 miðstöðvaráhrif.	 Staðsetning	 miðstöðvar	 er	 þar	 sem	

flutningskostnaður	er	ekki	mikill	 í	 allar	helstu	áttir	og	gott	aðgengi	á	aðra	markaði	 frá	

miðstöðinni.	 Þannig	 verður	 sú	 staðsetning	 vinsæl	 fyrir	 atvinnustarfsemi	 (Conventz,	

Derudder,	 Thierstein	&	Witlox,	 2014).	Hægt	er	 að	 lýsa	uppbyggingu	höfuðborgarinnar	

með	 miðstöðvaráhrifunum.	 Þegar	 sjósamgöngur	 hófust	 þá	 var	 Reykjavík	 svokölluð	

miðstöð	á	milli	útlanda	og	annarra	staða	á	Íslandi.	Enn	þann	dag	í	dag	hefur	hún	haldið	

mikilvægi	 sínu	 sem	 miðstöð	 og	 fer	 meirihluti	 inn-	 og	 útflutnings	 í	 gegnum	

höfuðborgarsvæðið.	 Sjósamgöngur	 fóru	eftir	 strandlengjunni	og	gerðu	það	að	 verkum	

að	ýmsar	byggðir	á	útnesjum	landsins	urðu	miðstöðvar	í	samgöngukerfinu.	Þar	má	nefna	

hraðan	 vöxt	 á	 Ísafirði	 vegna	 staðsetningar	 bæjarins	 á	 milli	 höfuðborgarinnar	 og	

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

5.1.3 Vöxtur	sjávarbyggða	

Fyrir	 árið	 1970	 var	 útgerð	 togara	 og	 frystingu	 nær	 eingöngu	 að	 finna	 á	 stærri	

þéttbýlisstöðum	á	meðan	á	minni	stöðum	var	bátaútgerð	undirstaða	atvinnulífs.	Þegar	

landhelgin	 var	 færð	 út	 jókst	 aflinn	 og	 stigu	 skuttogarar	 þá	 fyrst	 fram	 á	 svið	 (Ásgeir	

Jónsson,	2001).	Arðsemi	veiða	jókst	og	með	hverju	árinu	urðu	umsvif	í	bæði	veiðum	og	

vinnslu	 sífellt	 meiri.	 Samtímis	 því	 voru	 það	 opinberir	 fjárfestingasjóðir	 sem	 sáu	 um	

lánaúthlutanir	 þar	 sem	 ekki	 var	 til	 eins	 konar	 fjármagnsmarkaður	 (Hagfræðistofnun	

Háskóla	 Íslands,	 2003).	 Það	 gerði	 það	 að	 verkum	 að	 stjórnvöld	 höfðu	 umráð	 yfir	

uppbyggingu	 botnfiskveiðanna.	 Áherslan	 var	 lögð	 á	 það	 að	 dreifa	 togurum	 og	

fiskvinnslustöðvum	víða	um	land	allt	og	því	mikið	fagnaðarefni	fyrir	smærri	staði.	Mikill	

vöxtur	 varð	 á	 smærri	 þéttbýlisstöðum	með	 nýjum	 togurum,	 höfnum	 og	 frystihúsum.	

Umsvif	sjávarútvegsins	hvöttu	til	vaxtar	 í	þjónustugeiranum	og	þessi	mikla	uppbygging	

leiddi	til	myndunar	nýrra	hverfa.	Uppbyggingin	varð	þó	að	 lokum	meiri	en	þurfti	og	of	
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margar	 byggðir	 treystu	 á	 fiskistofna	 sem	 takmörk	 voru	 á	 (Axel	 Hall,	 Ásgeir	 Jónsson	&	

Sveinn	Agnarsson,	2002).	Á	árunum	1982-1983	drógust	þorskveiðar	í	fyrsta	skipti	saman	

frá	 1970	og	nam	vöxtur	 smábæja	 staðar	 (Ágúst	 Einarsson,	 2016).	 Ljóst	 varð	 að	 fækka	

þyrfti	skipum	og	fiskvinnsluhúsum	og	því	urðu	einhverjar	af	minni	byggðunum	að	taka	

höggið	á	sig.	Í	flestum	byggðarlögum	hefur	störfum	í	sjávarútvegi	farið	fækkandi	vegna	

þeirra	tækniframfara	sem	hafa	átt	sér	stað.	Landsamgöngur	hafa	einnig	batnað	verulega	

og	í	kjölfarið	dregið	þjónustugreinar	frá	minni	stöðum	til	þeirra	stærri	(Axel	Hall,	Ásgeir		

Jónsson	&	Sveinn	Agnarsson,	2002).	

5.2 Vinnumarkaður	

Í	 upphafi	 20.	 aldar	 störfuðu	 um	 60%	 landsmanna	 við	 landbúnaði	 á	 meðan	 um	 20%	

ársverka	voru	í	útvegi.	Ársverk	samsvarar	vinnuframlagi	eins	aðila	 í	 fullu	starfi	 í	eitt	ár.	

Því	 eru	 hlutastarfsmenn	 reiknaðir	 sem	brot	 af	 ársverki	 og	 þá	 eru	 aðilar	 í	 starfsþjálfun	

eða	 í	 fæðingarorlofi	 ekki	 teknir	 með	 í	 reikninginn.	 Með	 vexti	 sjávarútvegs	 fjölgaði	

starfandi	aðilum	í	þeirri	grein	og	á	öðrum	áratug	20.	aldar	voru	í	kringum	22%	Íslendinga	

sjómenn.	Þá	störfuðu	um	3%	í	verkun	og	vinnslu	á	landi.	Hlutfall	þeirra	starfandi	á	sjó	og	

í	 vinnslu	 á	 landi	 var	 nokkuð	 stöðugt,	 um	 20%	 næstu	 áratugi	 en	 eftir	 seinni	

heimsstyrjöldina	minnkaði	það	hægt	og	rólega.	Lægst	var	hlutfallið	12,5%	árið	1968,	en	

það	ár	er	oft	kennt	við	síldarkreppuna.	Á	áttunda	áratuginum	varð	til	fjöldi	nýrra	starfa	

samhliða	þeirri	uppbyggingu	sem	átti	sér	stað	í	sjávarútveginum.	Ársverk	í	sjávarútvegi	

voru	í	kringum	11.300	og	tíu	árum	síðan	höfðu	þau	hækkað	upp	í	16.000.	Þá	voru	14%	

vinnufærra	 landsmanna	 starfandi	 í	 greininni.	 Nýju	 störfin	 var	 mestmegnis	 að	 finna	 í	

vinnslu	á	landi	en	ársverk	þar	fóru	úr	6.200	í	10.000.	Undir	lok	aldarinnar	hafði	störfum	

aftur	farið	fækkandi	og	þá	unnu	aðeins	4%	Íslendinga	við	sjómennsku,	en	fleiri	störfuðu	

þó	í	fiskvinnslu.	Árið	2000	voru	ársverk	talin	um	7.200	í	fiskiðnaði	og	í	veiðum	voru	þau	

5.500.	Þessi	minnkun	kom	í	kjölfar	þeirrar	tæknivæðingar	og	aukningar	í	framleiðni	sem	

átt	hefur	sér	stað	í	sjávarútvegi		(Axel	Hall,	Ásgeir	Jónsson	&	Sveinn	Agnarsson,	2002).	

Miklar	 breytingar	 hafa	 verið	 á	 vinnuafli	 í	 sjávarútveginum	 og	 störfum	 hefur	 farið	

fækkandi	 síðastliðinn	 áratug.	 Frá	 árinu	 2010	 til	 2013	 varð	 hins	 vegar	 aukning	 í	 fjölda	

starfa	í	sjávarútvegi,	fækkun	á	þeim	sem	störfuðu	við	fiskveiðar	og	fiskeldi	en	aukning	á	

vinnuafli	 í	 fiskiðnaði.	 Fjöldi	 starfandi	 við	 fiskveiðar	og	 fiskeldi	 voru	4.374	árið	2010	en	

4.316	árið	2013	samanborið	við	þá	5.185	sem	starfandi	voru	við	fiskiðnað	árið	2010	og	
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5.926	árið	2013.	Síðan	þá	hefur	stöðug	fækkun	verið	á	fjölda	starfandi	í	sjávarútvegi	og	

hefur	það	verið	vegna	stöðugrar	 fækkunar	 starfa	 í	bæði	 fiskveiðum	og	 fiskiðnaði,	 fyrir	

utan	 smávægilega	 aukningu	 í	 fiskiðnaði	 árið	 2014.	 Árið	 2019	 var	 fjöldi	 starfandi	 í	

fiskveiðum	og	fiskeldi	3.551	og	 í	 fiskiðnaði	var	fjöldinn	5.035.	 Í	heildina	störfuðu	8.586	

manns	í	sjávarútvegi	sem	nam	tæpum	4,3%	af	fjölda	starfandi	á	Íslandi.		

	

Mynd	3:	Fjöldi	starfandi	í	sjávarútvegi	(Hagstofa	Íslands,	2020b)	

	

5.2.1 Fjöldi	starfandi	eftir	atvinnugreinum	

Samdráttur	 hefur	 verið	 á	 mikilvægi	 svokallaðra	 frumframleiðslugreina,	 m.a.	

sjávarútvegs,	á	vinnumarkaði.	Vægi	þessara	greina	var	mest	á	árum	áður	og	á	sama	tíma	

og	 samdráttur	 hefur	 verið	 í	 þeim	 hafa	 atvinnugreinar	 sem	 snúa	 að	 þjónustu	 og		

þekkingarstörfum	aukið	vægi	sitt	á	vinnumarkaði.	Þegar	borinn	er	saman	fjöldi	starfandi	

eftir	 atvinnugreinum	 árið	 2010	 og	 árið	 2019	 hefur	mesta	 aukningin	 verið	 í	 sérhæfðri	

þjónustu.	 Í	 þeim	 flokki	 er	 að	 finna	 ferðaskrifstofur	 og	 aðra	 bókunarþjónustu,	

leigustarfsemi	og	alls	kyns	tæknilega	starfsemi.	Fjöldi	starfandi	í	þeim	flokki	var	10.945	

árið	2010	en	var	 fjöldinn	kominn	upp	 í	18.434	árið	2019,	sem	er	aukning	um	7.489.	Á	

eftir	sérhæfðri	þjónustu	var	aukningin	mest	í	rekstri	gististaða	og	veitingarekstri	en	þar	

var	 hún	 7.373.	 Í	 opinberri	 stjórnsýslu,	 fræðslustarfsemi,	 heilbrigðis-	 og	 félagsþjónustu	

var	aukning	á	fjölda	starfandi	6.432	og	var	það	þriðja	hæsta	aukningin.	Samanburður	á	
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landbúnaði,	skógrækt	og	sjávarútvegi	milli	áranna	sýndi	fækkun	á	fjölda	starfandi	í	þeim	

greinum.	Árið	2010	var	heildarfjöldi		starfandi	í	þessum	greinum	11.171	en	á	seinasta	ári	

voru	það	10.481	sem	sýnir	að	690	færri	störfuðu	 í	svokölluðu	frumframleiðslugreinum	

árið	2019	en	árið	2010.	Ástæða	þessara	breytinga	er	auknar	tækniframfarir	og	nýsköpun	

og	 eins	 og	 kom	 fram	 í	 fyrri	 kafla	 er	 sjávarútvegurinn	 þar	 í	 fararbroddi.	 Þróun	

sjávarútvegs	hefur	þannig	skapað	fjölda	af	hliðarstörfum	eftir	því	sem	störfum	í	veiðum	

og	vinnslu	hefur	farið	fækkandi.		

	

Mynd	4:	Fjöldi	starfandi	eftir	atvinnugreinum	(Hagstofa	Íslands,	2020b)	

	

5.3 Gjaldeyrisöflun	

Sjávarútvegurinn	hefur	verið	gríðalega	mikilvægur	 í	öflun	gjaldeyris	 fyrir	þjóðarbúið	og	

lengst	af	hefur	útflutningur	á	sjávarafurðum	verið	langstærsti	hlutinn	í	söfnun	gjaldeyris.	

Hlutdeild	 sjávarútvegs	 í	 vöruútflutningi	 varð	 hæst	 á	 fimmta	 áratug	 síðustu	 aldar,	 eða	

97,5%	árið	1949.	Ári	síðar	 fór	hlutfallið	niður	 fyrir	90%	en	strax	næsta	ár	var	hlutfallið	

komið	 í	 rúm	93%.	Hlutfallið	hélst	 fyrir	ofan	90%	allt	 til	ársins	1967	þegar	það	var	 tæp	

89%.	Síðan	þá	hefur	hlutfallið	farið	lækkandi	en	þrátt	fyrir	það	var	hlutdeildin	ennþá	yfir	

60%	 í	 lok	 aldarinnar	 (Samtök	 fyrirtækja	 í	 sjávarútvegi,	 2020b).	 Á	 þessari	 öld	 hafa	

breytingarnar	 verið	 fremur	 miklar	 vegna	 uppgangs	 í	 öðrum	 útflutningsgreinum.	 Árið	

2007	 fór	hlutur	 sjávarfurða	 í	 vöruútflutningi	 í	 fyrsta	 skipti	 niður	 fyrir	 50%	ef	 skoðaðar	

eru	tölur	frá	upphafi	20.	aldar.	Síðan	þá	hefur	hlutdeildin	sveiflast	í	kringum	40%	(Ásgeir	
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Daníelsson,	2005).	Þegar	útflutningi	á	þjónustu	er	bætt	við	er	hlutdeildin	fremur	minni.	

Undir	 lok	 síðustu	 aldar	 var	 hlutur	 sjávarútvegsins	 í	 útflutningsverðmæti	 á	 vöru	 og	

þjónustu	undir	50%	samanborið	við	þau	rúmu	60%	sem	hluturinn	nam	í	vöruútflutningi	

eingöngu.	 Með	 auknum	 vexti	 í	 öðrum	 útflutningsgreinum	 hefur	 hlutur	 sjávarútvegs	 í	

vöru-	 og	 þjónustuútflutningi	 verið	 tæp	 20%	 á	 síðustu	 árum	 (Samtök	 fyrirtækja	 í	

sjávarútvegi,	2020b).	

Áður	fyrr	var	hlutdeild	sjávarútvegs	í	vöru-	og	þjónustuútflutningi	langstærsti	liðurinn	

en	með	þeim	breytingum	sem	átt	sér	hafa	stað	síðustu	ár	en	nú	önnur	mynd	komin	á.	

Hér	á	mynd	5	má	sjá	hvernig	þróunin	á	þremur	af	helstu	 liðum	 í	útflutningi	á	vöru	og	

þjónustu	á	síðasta	áratug	hefur	verið,	þ.e.	álafurða,	sjávarafurða	og	tekna	af	erlendum	

ferðamönnum.	Árið	2010	var	útflutningur	ál	og	álafurða	mestur,	en	hann	nam	rúmum	

226	 milljörðum	 króna	 sem	 var	 tæpum	 sex	 milljörðum	 meira	 en	 virði	 útflutnings	

sjávarafurða.	 Það	 ár	 voru	 tekjur	 af	 erlendum	 ferðamönnum	 rúmir	 155	milljarðar.	 Við	

tóku	sex	ár	þar	sem	útflutningsverðmæti	sjávarafurða	var	mest,	en	árið	2017	voru	tekjur	

af	 erlendum	 ferðamönnum	 meiri	 en	 útflutningsverðmæti	 sjávarafurða.	 Hefur	 það	

haldist	þannig	síðan	þá.	Á	sama	tíma	og	útflutningsverðmæti	hafa	aukist	 í	sjávarútvegi	

og	 ferðaþjónusu	 hefur	 útflutningsverðmæti	 áliðnaðar	 minnkað.	 Árið	 2019	 var	

útflutningur	sjávarafurða	rétt	 rúmir	260	milljarðar	og	útflutningur	 ferðaþjónustu	tæpir	

307	millarðar.	Útlfutningsverðmæti	ál	og	álafurða	nam	tæpum	212	milljörðum	sem	er	

rúmlega	14	milljörðum	minna	en	árið	2010.		

	

Mynd	5:	Útflutningur	eftir	atvinnugreinum	(Hagstofa	Íslands,	2020c)	
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5.3.1 Útflutningsverðmæti	sjávarafurða		

Árið	2019	var	útflutningsverðmæti	sjávarafurða	260	milljarðar	króna	og	var	það	aukning	

um	rúma	20	milljarða	frá	árinu	áður.	Útflutningsverðmæti	hefur	því	ekki	verið	eins	mikið	

síðan	 árið	 2015	 þegar	 það	 nam	 tæpum	265	milljörðum.	 Á	milli	 áranna	 2017	 og	 2018	

jókst	 útflutningsverðmæti	 um	 43	 milljarða,	 eða	 u.þ.b.	 22%.	 Ástæðan	 fyrir	 þessari	

aukningu	var	vegna	þriggja	þátta	en	það	sem	vó	mest	var	aukning	 í	magni	á	útfluttum	

vörum.	Sú	aukning	skýrði	um	23	milljarða	af	þeim	43	milljörðum	sem	heildaraukningin	

nam.	Næst	stærsti	þátturinn	var	hækkun	á	verði	sjávarafurða	í	erlendri	mynt	sem	skýrði	

um	11	milljarða	af	 aukningunni.	Að	 lokum	mátti	 rekja	9	milljarða	 til	 gengisveikingar	 á	

krónunni	á	milli	ára.	Gengið	veiktist	síðan	um	tæp	8%	á	milli	ársins	2018	og	ársins	2019	

(Samtök	fyrirtækja	í	sjávarútvegi,	2019a).		

	

Mynd	6:	Útflutningverðmæti	sjávarafurða	í	milljörðum	(Hagstofa	Íslands,	2020d)	
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Árið	 2019	 voru	 tæp	 619	 þúsund	 tonn	 af	 sjávarafurðum	 flutt	 út	 en	 það	 er	 um	 52	

þúsund	 tonna	 samdráttur	 frá	 árinu	 áður,	 þegar	 útflutningur	 nam	 tæpum	 671	 þúsund	

tonnum.	 Samdráttinn	 mátti	 að	 stærstum	 hluta	 rekja	 til	 loðnubrests.	 Árið	 2018	 stóð	

útflutningur	sjávarafurða	sem	hæst	frá	árinu	2013	en	þá	var	hann	rúm	785	þúsund	tonn.	

	

Mynd	7:	Útflutningur	sjávarafurða	í	tonnum	(Hagstofa	Íslands,	2020d)	

	

Aukningin	á	útflutningsverðmæti	sjávarafurða	í	krónum	á	milli	2018	og	2019	var	8%.	

Hægt	er	að	rekja	það	að	stórum	hluta	til	aukningar	á	útflutningsverðmæti	þorskafurða,	

sú	aukning	var	í	kringum	17%.	Útflutningsverðmæti	þorskafurða	árið	2019	nam	um	118	

milljörðum	króna	og	var	því	rétt	rúmlega	45%	af	útflutningsverðmæti	sjávafurða	í	heild	

sinni	 það	 ár.	 Hlutfall	 þorskafurða	 er	 það	 hæsta	 sem	 náðst	 hefur	 á	 þessari	 öld.	 Þegar	

kemur	að	útflutningi	í	tonnum	talið,	stóð	útflutningur	þorskafurða	nánast	í	stað	en	bæði	

árið	 2018	 og	 2019	 var	 hann	 í	 kringum	 132	 þúsund	 tonn.	 Í	 öllum	 öðrum	 flokkum	 var	

samdráttur	á	útfluttu	magni.	Hvergi	var	hann	þó	eins	mikill	og	í	uppsjávartegundum	en	

þar	 var	 hann	 36	 þúsund	 tonn	 en	 þrátt	 fyrir	 þennan	 mikla	 samdrátt	 var	

útflutningsverðmæti	 í	 krónum	nánast	 það	 sama	milli	 ára,	 tæpir	 50	milljarðar	 (Samtök	

fyrirtækja	í	sjávarútvegi,	2020b).	
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5.3.2 Viðskiptalönd	

Fimm	 stærstu	 viðskiptalönd	 Íslands	 með	 sjávarafurðir	 eru	 Bretland,	 Frakkland,	

Bandaríkin,	Spánn	og	Noregur.	Af	heildarverðmæti	útflutnings	sjávarafurða	á	síðasta	ári	

fóru	 76%	 til	 Evrópu.	 Nær	 17%	 fóru	 til	 Bretlands,	 ríflega	 41%	 til	 evrulanda	 og	 18%	 til	

annarra	þjóða	í	Evrópu.	Stærsta	viðskiptaland	Íslendinga	með	sjávarafurðir	er	Bretland.	

Þó	 hefur	 hlutdeild	 þeirra	 farið	minnkandi,	 hún	 var	 25%	 að	 jafnaði	 á	milli	 2000-2009.	

Hlutdeild	Frakklands	og	Bandaríkjanna	hefur	farið	vaxandi	á	síðasta	áratug	eins	og	sést	á	

töflu	2	á	meðan	hlutur	Spánar	og	Noregs	hefur	farið	minnkandi.	Þá	hafa	aðrir	markaðir	

einnig	 aukið	 hlutdeild	 sína,	 þá	 allra	 helst	 Kína.	 Hlutur	 Kína	 í	 útflutningsverðmæti	

íslenskra	sjávarafurða	fór	úr	1,3%	árið	2010	í	5%	árið	2019.	Markaðir	þessara	landa	eru	

sumir	hverjir	frekar	ólíkir	þar	sem	mikla	fjölbreytni	er	að	finna	í	sjávarafurðum.	Þannig	

geta	 breytingar	 á	 útflutningi	 til	 ákveðinna	 landa	 orðið	 mismiklar	 vegna	

framboðsbreytinga	á	sjávarafurðategundum (Samtök	fyrirtækja	í	sjávarútvegi,	2020a).	

Tafla	2:	Hlutdeild	helstu	viðskiptalanda	af	heildarverðmætum	útflutnings	sjávarafurða		

	 2010	 2019	

Bretland	 21,2%	 16,8%	

Frakkland	 6%	 12,3%	

Bandaríkin	 4,7%	 8,8%	

Spánn	 9,4%	 8,3%	

Noregur	 6,9%	 6,4%	
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5.4 Alþjóðlegur	samanburður	

Asía	 er	 sú	 heimsálfa	 sem	hefur	mesta	 hlutdeild	 fiskveiða	 á	 heimsvísu.	 Fiskveiðar	 Asíu	

voru	í	kringum	49	milljón	tonn	árið	2017	sem	jafngildir	um	53%	fiskveiða	heimsins.	Frá	

árinu	1990	hefur	aukning	á	hlutdeild	Asíu	í	fiskveiðum	verið	um	11%.	Ameríka	og	Evrópa	

fylgja	á	eftir	Asíu	þegar	kemur	að	stærstu	hlutdeild	í	fiskveiðum,	með	19%	og	16%	hlut	

hvor	 um	 sig.	Hlutdeild	 Ameríku	 og	 Evrópu	 hefur	 farið	 minnkandi	 samtímis	 aukingu	 í	

hlutdeild	 Asíu.	 Frá	 árinu	 1990	 hefur	 hlutdeild	 Ameríku	 lækkað	 um	 9%	 og	 hlutdeild	

Evrópu	um	7%		(Íslandsbanki,	2019).	

	Heildarveiði	árið	2017	var	92.508	þúsund	tonn	og	var	veiðin	samtals	71.876	þúsund	

tonn	 hjá	 25	 stærstu	 fiskveiðiþjóðum	 heims.	 Hlutdeild	 þeirra	 nam	 því	 77,7%	 af	

heildarveiðum	 heimsins.	 Þegar	 kemur	 að	 stærstu	 fiskveiðiþjóðum	 heims	 eru	 það	 þrjú	

Asíulönd	sem	verma	efstu	sætin,	þ.e.	Kína,	Indónesía	og	Indland.	Bandaríkin	og	Rússland	

fylla	síðan	 í	næstu	tvö	sæti.	Kína	er	 lang	stærsta	fiskveiðiþjóðin	og	námu	veiðar	þeirra	

tæpum	15,4	milljónum	tonna.		Til	að	setja	það	í	samhengi	námu	veiðar	Indónesíu,	sem	

er	 næst	 stærsta	 fiskveiðiþjóðin,	 tæpum	 6,7	 milljónum	 tonna.	 Ísland	 er	 í	 19.	 sæti	 á	

listanum	 og	 hefur	 um	 1,3%	 hlutdeild	 á	 heimsvísu.	 Ísland	 hefur	 þá	 þriðju	 stærstu	

hlutdeild	 evrópskra	 fiskveiðiþjóða	 og	 eru	 aðeins	 Rússar	 og	 Norðmenn	 stærri.	 Tvær	

evrópskar	 þjóðir	 náðu	 að	 fylgja	 Rússum,	 Norðmönnum	 og	 Íslendingum	 á	 lista	 yfir	 25	

stærstu	 fiskveiðiþjóðir	 heims	 en	 það	 eru	 Spánverjar	 og	 Danir.	 Taflan	 hér	 fyrir	 neðan	

sýnir	hlutdeild	stærstu	fiskveiðiþjóða	í	Evrópu	(Íslandsbanki,	2019).	

Tafla	3:	Hlutdeild	stærstu	fiskveiðiþjóða	í	Evrópu		

Land	 Sæti	yfir	stærstu	

fiskveiðiþjóðir	á	

heimsvísu	

Veiði	árið	2017	í	

þúsund	tonnum	

Hlutdeild	fiskveiða	í	

Evrópu	

Rússland	 5.	sæti	 4.869	 33%	

Noregur	 9.	sæti	 2.368	 16%	

Ísland	 19.	sæti	 1.163	 8%	

Spánn	 20.	sæti	 954	 6%	

Danmörk	 22.	sæti	 905	 6%	
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5.4.1 Samanburður	á	hlutdeild	í	útflutningi	sjávarafurða	

Hér	 á	 mynd	 7	 má	 sjá	 hlutdeild	 útflutnings	 sjávarafurða	 hjá	 20	 af	 25	 stærstu	

fiskveiðiþjóðum	 heims.	 Löndin	 sem	 ekki	 eru	 með	 í	 samanburðinum	 eru	 Myanmar,	

Bangladesh,	Marokkó,	Nígería	og	Máritíus.	Tölur	eru	frá	árinu	2018,	nema	fyrir	Víetnam	

og	 Kína	 en	 þar	 voru	 nýjustu	 tölur	 frá	 árinu	 2017.	 Sjá	 má	 að	 hlutdeild	 sjávarafurða	 í	

útflutningi	er	langhæst	á	Íslandi	og	nemur	hún	42,39%.	Aðeins	í	þremur	öðrum	löndum	

nemur	hlutur	sjávarafurða	meira	en	5%	af	útflutningi,	 í	Noregi	(9,7%),	Chile	(8,93%)	og	

Perú	(6,85%).		

	

	

	

Mynd	8:	Hlutdeild	útflutnings	sjávarafurða	(OECD,	2020a)	
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5.4.2 Samanburður	á	fjölda	starfa	í	sjávarútvegi	

Á	mynd	8	má	sjá	fjölda	starfa	í	sjávarútvegi	sem	hlutfall	af	fjölda	starfandi.	Gögnin	eru	

meðaltal	á	tíu	ára	tímabili	 frá	2007-2017.	Skoðaður	var	samanburður	á	átta	af	stærstu	

fiskveiðiþjóðum	meðal	aðildaríkja	OECD.	 Í	gögnum	um	Japan,	Kóreu	og	Spán	voru	ekki	

fáanlegar	upplýsingar	um	fjölda	starfandi	í	fiskvinnslu,	aðeins	fiskveiðum.	Eins	og	sjá	má	

á	myndinni	er	hlutfall	starfa	á	tímabilinu	langhæst	á	Íslandi	og	hafði	Ísland	hlutfallslega	

flesta	starfandi	í	bæði	fiskveiðum	og	fiskvinnslu.		

	

	

	

Mynd	9:	Samaburður	á	fjölda	starfandi	í	sjávarútvegi	(OECD,	2020b)	
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6 	Lokaorð	

Sjávarútvegurinn	var	mikilvægasti	atvinnuvegur	landsins	hér	á	landi	á	síðustu	öld.	Þegar	

horft	 er	 til	 baka	 og	 hagsaga	 Íslands	 er	 skoðuð	 má	 sjá	 að	 sjávarútvegurinn	 var	 helsti	

drifkraftur	 hagvaxtar	 á	 þeim	 tíma.	 Á	 21.	 öldinni	 hefur	 hlutur	 sjávarútvegs	 í	

landsframleiðslu	verið	sveiflukenndur	og	náði	hæst	11,9%	árið	2001	og	 lægst	fór	hann	

niður	 í	5,4%	sex	árum	síðar.	Nýjustu	tölur	sýna	síðan	að	hluturinn	var	5,8%	árið	2018.	

Hagtölur	sýna	að	sjávarútvegurinn	er	mikilvæg	atvinnugrein	á	 Íslandi	en	þó	slíkar	tölur	

geti	 verið	 upplýsandi	 geta	 þær	 þó	 vanmetið	 þá	 miklu	 þýðingu	 sem	 sjávarútvegurinn	

hefur	haft	þjóðhagslega.	Sjávarútvegurinn	var	grunnatvinnuvegur	og	til	að	flokkast	sem	

slíkur	þarf	atvinnuvegurinn	að	leggja	til	landsframleiðslunnar	meira	en	samsvarar	beinu	

framlagi	 hans.	 Mikilvægi	 sjávarútvegs	 í	 gjaldeyrisöflun	 og	 í	 vinnuaflsnotkun	 ásamt	

byggðarþróun	landsins	stuðluðu	að	því	að	sjávarútvegurinn	varð	grunnatvinnuvegur.	Ef	

einungis	væri	litið	á	hlutdeild	sjávarútvegsins	til	landsframleiðslu	væri	það	ekki	augljóst.		

Þjóðhagsreikningar	 skoða	 einungis	 hverja	 atvinnugrein	 fyrir	 sig	 en	 taka	 ekki	mið	 af	

tengslum	greinarinnar	við	aðrar	atvinnugreinar	eða	þau	eftirspurnaráhrif	sem	til	verða.	

Út	frá	sjávarútveginum	hefur	myndast	klasi	af	fyrirtækjum	sem	að	á	einn	eða	annan	hátt	

hafa	tengingu	við	sjávarútveginn.	Umsvif	tengdra	greina	hafa	farið	vaxandi	og	er	það	að	

stærstum	 hluta	 vegna	 þeirra	 miklu	 tækniframfara	 sem	 átt	 hafa	 sér	 stað.	 Framlag	

sjávarklasans	hefur	haldist	á	bilinu	25-30%	á	síðasta	áratug.	Sjávarútvegurinn	hefur	þá	

verið	ein	helsta	útflutningsgrein	landsins	og	þegar	leið	undir	lok	síðustu	aldar	var	hún	sú	

mikilvægasta	 en	 á	 síðustu	 þremur	 áratugum	 aldarinnar	 var	 hlutdeild	 sjávarútvegs	 í	

landsframleiðslu	að	jafnaði	einungis	í	kringum	15%.	Mikil	aukning	hefur	verið	í	umsvifum	

annarra	 útflutningsgreina	 og	 árið	 2017	 náði	 ferðaþjónustan	 stærri	 hlutdeild	 í	

landsframleiðslu	 en	 sjávarútvegurinn.	 Þrátt	 fyrir	 minni	 hlutdeild	 en	 ferðaþjónustan,	

standa	útflutningsverðmæti	sjávarafurða	nú	hæst	síðan	árið	2015.	Tölur	um	vinnuafl	á	

landinu	voru	einnig	merki	um	raunverulegt	mikilvægi	 sjávarútvegsins.	Á	 fyrri	hluta	20.	

aldar	voru	um	20%	vinnuafls	starfandi	í	sjávarútvegi	en	hefur	það	hlutfall	farið	lækkandi	

og	má	 rekja	 það	 til	 tæknivæðingar	 og	 aukningu	 í	 framleiðni.	 Byggðarþróun	 Íslands	 er	

hægt	 að	 rekja	 að	 stærstum	 hluta	 til	 sjávarútvegsins	 þar	 sem	 þéttbýli	myndaðist	 allra	
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helst	 þar	 sem	 aðstæður	 voru	 góðar	 til	 útgerðar	 og	 var	 vöxtur	 bæjanna	 háður	 gengi	 í	

útvegi.	Gögn	þessi	um	útflutning,	vinnuafl	og	byggðaþróun	sýna	þar	með	fram	á	hversu	

mikilvægur	sjávarútvegurinn	hefur	verið,	sem,	eins	og	áður	greini,	væri	ekki	jafn	augljóst	

að	sjá	eingöngu	út	frá	hlutdeild	greinarinnar	í	landsframleiðslu.		
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