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Útdráttur
Fæstir hefðu getað ímyndað sér þau víðtæku áhrif sem COVID-19 faraldurinn hefur haft á
heilsu og lifnaðarhætti frá upphafi faraldursins í upphafi árs 2020. Til að reyna að sporna
við vexti og dreifingu faraldursins hafa stjórnvöld brugðið til þess ráðs að minnka umsvif
vissra þátta samfélagsins og sett á samkomu- og ferðabönn ásamt öðrum takmörkunum.
Ein afleiðing þessara aðgerða er samdráttur í hagvexti sem jafnast á við samdrátt á tímum
kreppunnar miklu. Fáar atvinnugreinar hafa orðið fyrir eins miklum áhrifum og
ferðaþjónustuiðnaðurinn.
Icelandair Group starfar á markaði þar sem mjög mikil og óvægin samkeppni ríkir. Þó
svo að alþjóðaflug- og ferðaþjónustumarkaðurinn sé gríðarstór krefst flugrekstur mikillar
fjárfestingar og er afkoma flugreksturs í virðiskeðjunni óviðunandi í samanburði við aðrar
greinar. Hörð samkeppni hefur gert það að verkum að lækkun á einingakostnaði hefur
sögulega skilað sér jafnharðan í lægra flugmiðaverði og þar af leiðandi lægri
einingatekjum. Á tímum þar sem flugfélög hafa verið rekin með hagnaði hafa birgjar, þar
með talið starfsfólk í lykilaðstöðu til verkfalla, brugðist skjótt við að semja um hækkanir
sér til handa.
Flugferðir sem þjónusta eru í auknum mæli metnar sem stöðluð þjónusta af hálfu
flugfarþega sem skipuleggja ferðalög sín í sífellt meira mæli með tilliti til verðlagningar
þjónustunnar frekar en annarra þátta. Ein afleiðing þess er að markaðshlutdeild
lággjaldaflugfélaga hefur vaxið hröðum skrefum síðasta áratug.
Gjaldþrot flugrekstraraðila hefur ekki endilega í för með sér að samkeppni á markaði
minnki. Eigendum flugvéla, flugvalla og annarrar þjónustu er mjög umhugað um að koma
rekstrarfjármunum sínum í fullan rekstur á nýjan leik hjá nýjum rekstraraðilum. Líklegast
hefur sjaldan verið lægri aðgangsþröskuldur fyrir nýja flugrekendur að hefja flugrekstur
eins og eftir COVID-19 faraldurinn.
Icelandair Group, rekstraraðili stærsta flugfélags landsins, var fyrir útbreiðslu COVID19 faraldursins vel í stakk búinn fyrir fjárhagsleg áföll, með sterka lausafjárstöðu og hátt
eiginfjárhlutfall. Sökum þess að algjört hrun varð á alþjóðlegum flugrekstri í kjölfar
heimsfaraldursins sá stjórn félagsins sér ekki annað fært en að ráðast í fjárhagslega
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endurskipulagning samhliða hlutafjáraukningu að andvirði 23 milljarða íslenskra króna.
Tilgangur þessarar ritgerðar er að fjalla heildstætt um fjárhagslega endurskipulagningu
Icelandair og leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem lögð er til grundvallar: Mun
rekstur Icelandair verða lífvænlegur í kjölfar endurskipulagningar? Þá var einnig skoðað
hvort vænlegra hefði verið að styðja ekki frekar við Icelandair en stofna heldur nýtt
flugfélag í framhaldi af gjaldþroti Icelandair.
Er það mat höfundar að þrátt fyrir að töluverður árangur hafi náðst af
endurskipulagningu félagins, sem líklega er ein sú umfangsmesta í íslensku viðskiptalífi,
séu þar aðallega þrír þættir sem hefðu þurft að ganga lengra í endurskipulagningunni til
að efla rekstrarhæfni þess til framtíðar. Allir þrír þættirnir voru áskoranir í rekstri
Icelandair Group fyrir upphaf COVID-19 heimsfaraldursins og tengjast þeir áhrifum á bæði
rekstrarreikning og efnahagsreikning félagsins. Í fyrsta lagi má leiða að því líkum að
áætluð lækkun á einingakostnaði fram til ársins 2024 sé ekki næg. Í annan stað er
framtíðarsamningsstaða gagnvart stéttarfélögum lykilstarfsstétta óbreytt, þ.e. ákveðnar
stéttir geta haldið félaginu í gíslingu við samningagerð með verkfallsvopnið á lofti við
kjarasamningagerð. Í þriðja lagi er það mat höfundar að þrátt fyrir fjárfestingu á tólf nýjum
Boeing MAX flugvélum félagins, sé samsetning flugflota Icelandair líkleg til að verða
dragbítur á rekstri félagins til framtíðar, með hærri rekstrarkostaði en hjá
samkeppnisaðilum félagsins. Kallar flugfloti Icelandair á uppstokkun og fjárfestingu á allra
næstu árum sem ekki er tekið á í endurskipulagningaráætlun félagins til ársins 2025.
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1

Inngangur

Einungis fjórum mánuðum eftir að fyrsta COVID-19 smitið var staðfest í Wuhan héraði í
Kína hafði veiran dreift sér um heim allan og smitað yfir tvær milljónir manna. Til að hindra
útbreiðslu veirunnar hafa mörg lönd brugðist við með róttækum hætti, meðal aðgerða
má nefna sóttkví og lokun landamæra. Í byrjun apríl 2020 var talið að rúmlega 90% íbúa
jarðar hafi búið við verulega takmörkun á ferðatilhögunum eða algjöru ferðabanni
(Connor, 2020).
Til viðbótar við þá heilbrigðisvá sem COVID-19 veiran hefur reynst, hafa áhrif veirunnar
á alþjóðlega hagkerfið verið gríðarleg. Efnahagslegra áhrifa gætir í nánast öllum
starfsgreinum en fáir geirar hafa orðið eins illa úti eins og flug- og ferðageirinn (KPMG,
2020). Í mars 2020 taldi UN World Tourism Organization (UNWTO) fyrirsjáanlegt að á
árinu yrði 20-30% samdráttur á alþjóðlegum ferðaþjónustumarkaði (UNWTO, 2020).
OECD taldi hins vegar að lækkunin gæti verið á bilinu 45-70%. Til samanburðar nam
samdráttur á ferðaþjónustumarkaði á heimsvísu um 4% í kjölfar efnahagshrunsins 2008
og fækkun ferðamanna í kjölfar SARS veirunnar árið 2003 nam um 0,4% (OECD, 2020).
Í upphafi alþjóðlegra ferðatakmarkana höfðu flest flugfélög nægt fjármagn til að mæta
fyrirsjáanlegum útgjöldum til þriggja til sex mánaða. Ekki leið á löngu áður en nokkur
flugfélög höfðu þegar lýst yfir gjaldþroti og hafa mörg þjóðríki, með beinum og óbeinum
aðgerðum, veitt fjármagni til flugfélaga til að tryggja skammtímarekstrarhæfni félaganna
og þar með tryggt flugsamgöngur. Engu að síður er rekstrarumhverfi ferðaþjónustunnar
og sérstaklega flugfélaga til lengri tíma mjög óljóst. Áætlanir flugrekenda,
flugvélaframleiðenda og annarra í fluggeiranum gera ekki ráð fyrir að flugframboð og
eftirspurn nái fyrra jafnvægi fyrr en árið 2022 í fyrsta lagi og mögulega mun nýtt jafnvægi
vera breytt vegna áhrifa COVID-19 faraldursins. Árin 2020 og 2021 munu því verða
ferðaþjónustunni og flugfélögum mjög erfið og kalla á umfangsmikla fjárhagslega
endurskipulagningu (UNWTO, 2020).
Icelandair Group hf., rekstraraðili stærsta flugfélags landsins, var fyrir útbreiðslu
COVID-19 faraldursins vel í stakk búinn fyrir fjárhagsleg áföll, með sterka lausafjárstöðu
og hátt eiginfjárhlutfall. Engu að síður eru áhrif COVID-19 alheimsfaraldursins það mikil
að stjórn félagsins sá sér ekki annað fært, um mitt ár 2020, en að ráðast í fjárhagslega
endurskipulagning samhliða hlutafjáraukningu að andvirði 23 milljarða íslenskra króna.
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Tilgangur þessarar ritgerðar er að fjalla heildstætt um fjárhagslega endurskipulagningu
Icelandair og rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar er: Mun rekstur Icelandair
verða lífvænlegur í kjölfar endurskipulagningar? Þá verður einnig skoðað hvort vænlegra
hefði verið að styðja ekki frekar við Icelandair en stofna heldur nýtt flugfélag í framhaldi
af gjaldþroti Icelandair.
Til að svara spurningunni verður fjallað almennt um fjárhagslega endurskipulagningu
fyrirtækja, þ.e. aðgerðir hagsmunaaðila sem koma að fjárhagslegri endurskipulagningu,
sem snerta bæði rekstrarreikning og efnahagsreikning fyrirtækja. Einnig verður fjallað um
alþjóðaflugrekstur síðastliðinn áratug sem og fjárhagslega endurskipulagningu Icelandair
Group sem lauk seinni hluta ársins 2020 og framvindu félagsins til ágústmánaðar ársins
2021.
Aðferðafræði rannsóknarinnar er byggð á tilviksathugun (e. case study). Einnig er farið
yfir öflun upplýsinga og annarra gagna og framkvæmd rannsóknarinnar. Þá taka við
niðurstöður þar sem höfundur reynir að svara þeirri spurningu sem sett var fram í upphafi:
Mun rekstur Icelandair verða lífvænlegur í kjölfar fjárhagslegrar endurskipulagningar
félagsins?
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2 Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja
Meginmarkmið fjárhagslegrar endurskipulagningar fyrirtækja lýtur að því að hámarka
endurheimtur kröfuhafa á sama tíma og fundin er leið til að halda lífvænlegum
fyrirtækjum

áfram

í

rekstri.

Kröfuhafar

fyrirtækja

sem

eiga

í

alvarlegum

rekstrarvandræðum sjá oft hagsmunum sínum best borgið með því að halda áfram með
aðeins hluta af fyrri starfsemi. Rannsóknir í Bandaríkjunum benda til að vel heppnuð
fjárhagsleg endurskipulagning leiðir oft til þess að endurskipulagt fyrirtæki verður betur
statt fjárhagslega og með betri framlegð en það var fyrir endurskipulagningu (CATON,
2008).

2.1 Kjarnasjónarmið fjárhagslegrar endurskipulagningar
Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja felur í sér grundvallarbreytingar á viðskiptalíkani
og/eða fjárhagsskipan fyrirtækisins, sem ætlað er að auka verðmæti fyrirtækisins til
hluthafa og/eða kröfuhafa. Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja er oft skipt í tvo
hluta; fjárhagslega endurskipulagningu efnahagsreiknings og endurskipulagningu á rekstri
(Laryea, 2010). Fjárhagsleg endurskipulagning efnahagsreiknings snýr að endurbótum á
fjármagnsskipan fyrirtækisins. Dæmi um slíka fjárhagslega endurskipulagningu væri að
breyta skuldum í eigið fé með því markmiði að lækka vaxtaberandi skuldir. Önnur
merkingin, endurskipulagning á rekstri, felur í sér aðgerðir sem ætlað er að auka
efnahagslega hagkvæmni á undirliggjandi viðskiptamódeli fyrirtækis. Sem dæmi má nefna
sameiningar við önnur fyrirtæki, sölu á rekstrareiningum eða að leggja niður
vöruframboð, einnig felur slíkt í sér ráðstafanir til að draga úr kostnaði eins og að leggja
niður óarðbærar framleiðslueiningar. Oftast nær er samtímis þörf á bæði fjárhagslegri- og
rekstrarlegri endurskipulagningu til að bjarga rekstrarhæfi fyrirtækja í aðkallandi
rekstrarerfiðleikum (Giddy, 2003; Hagan, Kalter og Weeks-Brown, 2003).
Fjárhagsleg endurskipulagning efnahagsreiknings getur þýtt endurfjármögnun á öllum
stigum fjármagnsskipanar, þar á meðal:
•

Tryggja eignatengd lán, þar með talið viðskiptakröfufjármögnun,
birgðafjármögnun og tækjafjármögnun

•

Tryggja millilagsfjármögnun (e. mezzanine loan) og víkjandi lánsfjármögnun

•

Tryggja aukið nýtt hlutafé, til styrkingar á eigin fé félagsins
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Ekki nægir að fyrirtæki þarfnist endurskipulagningar, það tryggir ekki að ráðist verði í
nauðsynlegar umbætur. Stjórnendur og ráðandi hluthafar geta hamlað nauðsynlegri og
oft erfiðari endurskipulagningu (Giddy, 2003). Rannsóknir fjölmargra fræðimanna (Kang,
2010; Lee, 2002) sýna að ef um langt tímabil er að ræða geta hluthafar minnihluta og/eða
kröfuhafar orðið fyrir miklu tjóni. Dæmi um slíkt er að finna í kjölfar fjármálakreppunnar
á Íslandi 2008, þar sem fjöldi fyrirtækja var mjög skuldsettur eftir oft óarðbærar
fjárfestingar og áhættusöm erlend lán (Blatz, Kraus og Haghani, 2006; Seðlabanki Íslands,
2013).

2.2 Forsendur fjárhagslegrar endurskipulagningar skuldsettra
fyrirtækja
Í umræðuskjali Samkeppniseftirlitsins (2009) í kjölfar setningu laga 107/2009 um aðgerðir
í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (Alþingi,
2009), eftir hrun fjármálakerfisins á Íslandi 2008, eru sett fram kjarnasjónarmið sem
stofnunin mat sem viðmið við fjárhagslega endurskipulagningu skuldsettra fyrirtækja á
íslenskum fyrirtækjamarkaði. Þessi kjarnasjónarmið eru í takt við athuganir fræðimanna
á fjárhagslegri endurskipulagningu í kjölfar Austur-Asíu fjármálakreppunnar um
aldamótin síðustu (Lee, 2002) og þeirra viðmiða og sjónarmiða vegna viðbragða við
fjármálakrísuna sem reið yfir heimsbyggðina upp úr árinu 2008 (Claessens o.fl., 2011;
Kang, 2010; Laryea, 2010). Þar á meðal er að finna eftirfarandi forsendur fyrir fjárhagslegri
endurskipulagningu sem nefnd verður í eftirfarandi köflum, 2.2.1 til 2.2.6:

2.2.1 Eðlilegar rekstrarlegar forsendur
Einungis á að koma þeim fyrirtækjum til aðstoðar, sem eiga sér eðlilegar rekstrarlegar
forsendur en forðast ber að endurreisa eða halda gangandi óhagkvæmum fyrirtækjum.
Endurheimtur kröfuhafa eru meiri í kjölfar endurskipulagningar samanborið við gjaldþrot
skuldara, að mati kröfuhafa (Claessens o.fl., 2011).
Grunnrekstur fjölmargra fyrirtækja getur verið arðbær en fyrirtækin geta átt í
fjárhagserfiðleikum vegna mikillar skuldsetningar, m.a. vegna skuldsetningar móður- eða
eignarhaldsfélags. Hverfi slíkt félag af markaðnum er það bæði slæmt fyrir neytendur og
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dregur úr samkeppni á markaði. Einnig ber að forðast að endurskipuleggja fyrirtæki sem
eiga sér ekki rekstrarlegan grundvöll til framtíðar, slík fyrirtæki munu ekki geta sinnt
hlutverki sínu í samkeppni við önnur á markaði í framhaldi endurskipulagningar
(DePamphilis, 2019; Samkeppniseftirlitið, 2009).

2.2.2 Bregðast hratt við skuldavanda
Reynsla annarra þjóða og hagfræðileg rök lúta að því að nauðsynlegt sé að bregðast hratt
við skuldavanda rekstrarhæfra fyrirtækja. Það er neytendum og atvinnulífinu til hagsbóta
að kröfuhafar afskrifi eða lækki skuldir rekstrarhæfra fyrirtækja sé þess þörf (Kang, 2010).
Mikilvægt er að hraða fjárhagslegri endurskipulagningu á þeim fyrirtækjum sem hafa
rekstrarlegar forsendur til framtíðar. Sé það ekki gert getur það dregið úr efnahagslegum
bata hagkerfisins sem og mögulega rýrt hagsmuni kröfuhafa félagsins. Fyrirsjáanleiki fyrir
stjórnendur fyrirtækja er mikilvægur, sé fyrirtæki mikið skuldsett og framtíð fyrirtækisins
óljós, verða stjórnendur áhættufælnir og fyrirtækjunum ekki stýrt með langtímahugsun í
huga og skapa því ekki eins mikinn arð af starfsemi sinni eins og ella yrði.
Kennslubókardæmi um slík áhrif má finna í hinum svokallaða „glataða áratug“ (e. lost
decade) í Japan. Í upphafi 10. áratugs síðustu aldar skall á efnahagskreppa í Japan.
Japanskir bankar héldu gangandi fyrirtækjum sem voru of skuldsett, m.a. til að þurfa ekki
að sýna raunverulegt útlánatap á bókhaldi sínu. Japanskt efnahagslíf einkenndist af mikilli
stöðnun næsta áratuginn og því er oft talað um glataða áratuginn í efnahagssögu Japans.
Þegar fallið var frá þessari stefnu og ráðist var í nauðsynlegar fjárhagslegar
endurskipulagningar skuldsettra fyrirtækja tók efnahagslegur bati við sér (Lee, 2002).
Fjárhagslega endurskipulagningin þarf að vera byggð á viðskiptalegum forsendum og
taka mið af raunverulegum fjárhagslegum veikleikum fyrirtækisins. Afskrift skulda þarf að
taka mið af raunverulegri greiðslugetu að endurskipulagningu lokinni svo fyrirtækið geti
starfað með skilvirkum hætti til framtíðar (Blatz o.fl., 2006; DePamphilis, 2019).
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2.2.3 Lækkun skulda byggð á málefnalegum og viðskiptalegum forsendum
Fyrirtæki þarf að geta sýnt fram á að sjóðstreymi standi undir greiðslu á skuldum að
endurskipulagningu lokinni. Við mat á eftirstæðum skuldum að endurskipulagningu
lokinni, verði höfð hliðsjón af væntri framtíðargreiðslugetu, heildarvirðis og eignavirðis
fyrirtækis (Arion banki, 2010b).
Mynd 1: Greiðslugeta fyrirtækis og eftirgjöf skulda við fjárhagslega endurskipulagningu

(Arion banki, 2010a).

Við fjárhagslega endurskipulagningu standa kröfuhafar frammi fyrir tveimur valkostum
varðandi of skuldsett fyrirtæki: Annars vegar að óska eftir gjaldþrotaskiptum eða hins
vegar að grípa til fjárhagslegrar endurskipulagningar sem getur mögulega falið í sér
afskriftir skulda eða aðrar skuldaívilnandi ráðstafanir með því markmiði að tryggja
áframhaldandi starfsemi fyrirtækisins. Oftar en ekki verður seinni kosturinn fyrir valinu,
byggt á mati heildarhagsmuna, þar sem líklegra er að virði fyrirtækis sem heildar sé meira
en að búta fyrirtækið niður og selja einstakar eignir þess. Þá er nauðsynlegt að aðlaga
skuldastöðu fyrirtækis miðað við áætlað framtíðarsjóðstreymi, eins og mynd 1 sýnir.
Mikilvægt

er

að

kröfuhafar

endurskipulagningarferlinu.

Sé

hafi

framtíðarendurheimtur

skuldsetning

fyrirtækisins

að
of

leiðarljósi
há

í

eftir

endurskipulagninguna, skilar hún ekki markmiði sínu. Jafnframt ef félagið er skilið eftir
mjög skuldlétt er mikilvægt að kröfuhafar njóti ávinnings í gegnum aðra fjármálagjörninga
eins og hlutafé eða valréttarsamninga (e. options) (Paterson, 2014).
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2.2.4 Skýr arðsemiskrafa í fjárhagslegri endurskipulagningu
Kröfuhafar verða að gera ákveðna arðsemiskröfu til endurskipulagðra fyrirtækja í kjölfar
hennar. Gæta verður þess að skýr arðsemiskrafa sé gerð til allra þátta
endurskipulagningarinnar, ekki aðeins eftirstæðra skulda í formi vaxta, þ.m.t. hlutafjár og
annarra fjármálagerninga. Gæta þarf þess að aðrir fjármálagerningar en lán bera hærri
arðsemiskröfu en eftirstæð lán. Ef arðsemiskrafa er ekki viðhöfð og henni fylgt fast eftir,
er ávallt hætta á að fyrirtæki sem hefur fengið afskrifaðar skuldir, noti endurskipulagða
stöðu sem samkeppnisforskot á markaði og lækki verð á vörum eða þjónustu sinni þannig
að það gangi á eðlilegan rekstrarhagnað til að vinna markaðshlutdeild á kostnað
keppinauta á markaði. Kröfuhöfum er ekki heimilt skv. samkeppnislögum að hámarka
virði fyrirtækja í krafti mögulegrar fákeppnisaðstöðu og fákeppnishagnaði sem
fjármagnaður er með að líta tímabundið fram hjá eðlilegri arðsemiskröfu til skemmri tíma
með fákeppnisaðstöðu að leiðarljósi til framtíðar (Hagan o.fl., 2003; Paterson, 2014;
Samkeppniseftirlitið, 2009).

2.2.5 Hlutafé fyrri eigenda sé fært niður
Við fjárhagslega endurskipulagning fyrirtækis skal jafnan leitast til að hlutafé fyrri eigenda
sé fært að fullu niður, nema að sérstök rök eigi við (Bethel og Liebeskind, 1993).
Fjárfesting í hlutafé er áhættufjárfesting í eðli sínu. Eigandi hlutafjár eignast ákveðinn
hlut í hlutafélagi, vænt ávöxtun felst í arðgreiðslum og gengisbreytingum hlutabréfanna.
Beinar fjárkröfur, eins og lán og skuldabréf, hafa fastar framtíðargreiðslur, bæði vaxta og
höfuðstóls, þessar greiðslur hafa forgang fram yfir greiðslu arðs. Sama á við um forgang í
fjárhagslegri endurskipulagningu, þar sem hlutafé er það fjármagn sem tapast fyrst, áður
en aðrar kröfur tapa verðgildi sínu (Sudarsanam og Lai, 2001).
Almenn sanngirnisrök eiga við um að eigendur hlutafjár sem tóku mikla áhættu með
aukinni skuldsetningu fyrirtækis síns, fái tækifæri á að halda stöðu sinni með afskrift
kröfuhafa og annarri skuldaívilnun. Full niðurfærsla á hlutafé fyrri eigenda er oft
nauðsynlegur þáttur til að vinna gegn tortryggni um að mögulega sé verið að hygla
eigendum hlutafjár með óeðlilegum hætti á kostnað annarra kröfuhafa (Payne, 2018).
Komið geta upp aðstæður við fjárhagslega endurskipulagningu að skynsamlegt sé fyrir
kröfuhafa að tryggja aðkomu fyrri eigenda að rekstri fyrirtækisins, sérstaklega í þeim
tilvikum þar sem fyrri eigandi er persónulega nátengdur lykilbirgjum, viðskiptavinum eða
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öðrum hagsmunaaðilum sem eru mikilvægir framtíðarrekstri félagsins. Eiga þessi rök oft
við í tengslum við stofnendur fyrirtækja og frumkvöðla sem gegna oft lykilhlutverki við
uppbyggingu fyrirtækisins og aðkoma þeirra stuðli að mikilli verðmætaaukningu
rekstrarins (Payne, 2018).

2.2.6 Stjórnendur og eigendur þurfa að sýna traust og samstarfsvilja
Ein grunnforsenda fjárhagslegrar endurskipulagningar er að samstarfsvilji, traust og
trúnaður ríki í samskiptum forráðamanna fyrirtækis og kröfuhafa. Í því ljósi er oft horft til
samskipta fyrirtækisins, stjórnenda og eigenda fyrirtækisins í fortíðinni. Jafnframt er
mikilvægt að stjórnendur fyrirtækisins og ráðgjafar þeirra sýni vilja til samvinnu og veiti
kröfuhöfum aðgang að nauðsynlegum upplýsingum til að meta forsendur fyrir mögulegri
fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækisins. Stjórnendur og eigendur verða að veita
kröfuhöfum heimild til að vinna fjárhagslega endurskipulagningu í samvinnu við aðra
kröfuhafa og heimild fyrir kröfuhafa að deila upplýsingum á milli aðila. Mikilvægt er að
kröfuhafar fái ótakmarkaða heimild til að staðreyna framkomnar upplýsingar með
framkvæmd áreiðanleikakönnunar á fyrirtækinu í þeim tilfellum sem ástæða þykir til
(Arion banki, 2010b). Við mat á þátttöku eigenda eða stjórnenda er aðallega litið til þess
hvort aðkoma þessara aðila auki líkur á endurheimtum krafna, þá er oft litið til þess hvort
þeir hafi sérstaka þekkingu eða hæfileika sem eru rekstrinum verðmætir, eða hvort þeir
hafi viðskiptasambönd eða handhafa leyfa sem eru rekstrinum mikilvægir (Mba, 2019).

2.3 Kerfislega rangir hvatar við fjárhagslega endurskipulagningu
Óháð því hvort fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækis er flókin, þar sem fjöldi kröfuhafa
er mikill, flóknar skuldbindingar eru innan samstæðu og viðkvæm viðskiptasambönd við
viðskiptavini og/eða birgja eða þar sem um einfalda endurskipulagningu félags er að
ræða, er mikilvægt að leitast eftir að finna niðurstöðu hratt og örugglega. Er því mikilvægt
að hafa í huga þá hvata sem geta hindrað og seinkað vinnu við fjárhagslega
endurskipulagningu. Jafnan eru þessi neikvæðu hvatar skilgreindir í eftirfarandi fimm
flokka: Stjórnunarvanda (e. moral hazard II), umsýsluvanda (e. moral hazard I),
eigendavanda (e. principal-agent problem), ákvörðunarvanda (e. decision biases) og
sanngirnisvanda (e. fairness problem) (Payne, 2018; Samkeppniseftirlitið, 2011).
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2.3.1 Stjórnunarvandi
Stjórnunarvandi felur í sér að stjórnendur fyrirtækis, undir yfirráðum banka eða annarra
kröfuhafa, venjast þeim sem eigendum eða bakhjörlum og búa ekki við nauðsynlegan aga
og eftirfylgni við ákvörðunartöku í rekstri fyrirtækjanna. Vandinn getur einnig birst í að
stjórnendur hafi ekki næga hagsmuni af því að reksturinn gangi vel. Slíkur hvati getur
myndast þegar stjórnendur hafa jafnvel hug á að kaupa reksturinn sjálfir síðar á sem
lægstu verði. Þá munu stjórnendur ekki vinna við að hámarka arðsemi fyrirtækis heldur
reyna að halda arðsemi og verði fyrirtækisins í lágmarki fram að þeim tíma er það er komið
í þeirra eigu (Nosek, Spies og Motyl, 2012).

2.3.2 Umsýsluvandi
Umsýsluvandi endurspeglast í því að þeir aðilar sem starfa við að leysa úr vandamálunum
tengdum fjárhagslegri endurskipulagningu hafa af því talsverðar tekjur á meðan
endurskipulagningarvinnunni stendur og byggja lifibrauð sitt á því. Að lokinni
endurskipulagningarvinnunni þurfa þessir aðilar að finna sér ný verkefni. Þrátt fyrir góðan
ásetning vinna hagsmunir þeirra af tekjuöflun og atvinnuöryggi gegn hagsmunum
samfélagsins að hraðri úrlausn. Dæmi um slíka aðila má nefna skilanefndir, starfsmenn í
úrlausnarferlum bankanna, starfsmenn viðkomandi fyrirtækja o.fl. og sérfræðinga sem
starfa að endurskipulagningu fyrirtækis. Mikilvægt er að þróa og beita jákvæðum og
uppbyggjandi hvötum og aðhaldi með því markmiði að flýta endurskipulagningarferlinu
eins og unnt er (Kang, 2010; Lee, 2002; Samkeppniseftirlitið, 2011).

2.3.3 Eigendavandi
Eigendavandi felst í hagsmunamati á skammtíma- og langtímahagsmunum banka og
annarra kröfuhafa. Kröfuhafar hafa hagsmuni af því að fá eins mikið og mögulegt er út úr
kröfum sem standa á fyrirtækjunum. Þeir hagsmunir eru í sjálfu sér eðlilegur þáttur í
starfsemi fjármálafyrirtækja, en lakara er ef skammtímahagsmunir kröfuhafa við að fá
bættan skaða, yfirskyggja langtímahagsmuni af því að byggja upp viðskiptasambönd og
vinna

þannig

að

traustum

grundvelli

áframhaldandi

starfsemi

fyrirtækis

(Samkeppniseftirlitið, 2011). Hætta er á að margir kröfuhafar horfi til of skamms tíma þó
þeir geri sér grein fyrir mikilvægi þess að ganga ekki of hart fram og hvetja ekki til
óskilvirkrar endurskipulagningar í þeim eina tilgangi að innheimta reiðufé upp í kröfur á
sem skemmstum tíma (DePamphilis, 2019; Kang, 2010).
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2.3.4 Ákvörðunarvandi
Ákvörðunarvandi felst í að stjórnendur og starfsmenn fjármálafyrirtækja hræðast mistök
sem mögulega mætti gagnrýna þá fyrir. Óvægin gagnrýni á opinberum vettvangi, þ.m.t. í
fjölmiðlum ýtir undir þá ósjálfráða tilhneigingu að halda aftur af erfiðari, en nauðsynlegri
ákvarðanatöku. Einnig á þetta á margan hátt við um ákvarðanir stjórnvalda sem varða
aðkomu hins opinbera að atvinnulífinu (Payne, 2018).

2.3.5 Sanngirnisvandi
Meðal stjórnenda fyrirtækja og almennt í þjóðfélaginu er uppi rík krafa um að sanngirni
og jafnræði skuli vera höfð í heiðri við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja. Er það
skoðun margra að við úrvinnslu á fjárhagslegri endurskipulagningu sé verið að hygla þeim
sem óvarlega hafi farið með niðurfærslu skulda og að stjórnendur skuldlítilla fyrirtækja
njóti ekki ávinnings af því að sýna varfærni og aðhald í rekstri fyrirtækja sinna (Blatz o.fl.,
2006; DePamphilis, 2019; Samkeppniseftirlitið, 2011).
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3 Alþjóðlegur rekstur flugfélaga
Fæstir hefðu getað ímyndað sér þau víðtæku áhrif sem COVID-19 faraldurinn hefur haft á
heilsu og lifnaðarhætti frá upphafi faraldursins í upphafi árs 2020. Til að reyna að hindra
vöxt og dreifingu faraldursins hafa stjórnvöld brugðið til þess ráðs að minnka umsvif á
vissum þáttum samfélagsins og sett á samkomu- og ferðabönn meðal annars. Ein afleiðing
þessara aðgerða er meiri samdráttur í hagvexti sem síðast sást til á tímum kreppunnar
miklu.

Fáar

atvinnugreinar

hafa

orðið

fyrir

eins

miklum

áhrifum

og

ferðaþjónustuiðnaðurinn. Á nokkurra vikna tímabili á fyrsta ársfjórðungi ársins 2020 var
yfir sex áratuga þróun snúið snögglega við (Abate, Christidis og Purwanto, 2020).

3.1 Umfang og vöxtur
Allt frá því árið 1958 þegar flugvélin Boeing 707 var kynnt til leiks hófst mikill vöxtur í
alþjóðlegri

ferðaþjónustu

samhliða

alþjóðasamningum

um

ferðamannaáritanir

(Verhovek, 2010). Stöðugur vöxtur hefur einkennt alþjóðaferðaþjónustu síðustu áratugi,
fram til ársbyrjunar 2020. Síðastliðin 15 ár hafði fjöldi farþega í alþjóðlegu áætlunarflugi
vaxið á hverju ári að einu ári undanskildu, eins og mynd 2 sýnir. Á þessu tímabili, frá árinu
2003 til ársins 2018 rúmlega tvöfaldaðist fjöldi flugfarþega á heimsvísu. Árið 2018 flugu
yfir 4,3 milljarðar farþega með einu af 1.300 starfandi flugfélögum sem voru starfandi á
þeim tíma (McKinsey & Company, 2020b).
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Mynd 2: Þróun alþjóðaflugs á árabilinu 2004-2021

(Statista, 2021).

Ástæður þessa gríðarlega samfellda vaxtar hefur jafnan verið skýrður með þremur
meginástæðum. Í fyrsta lagi má nefna áhrif lággjaldaflugfélaga, en flugfélög sem flokkast
sem lággjaldaflugfélög hafa tvöfaldað markaðshlutdeild sína síðastliðinn áratug. Árið
2020 var áætlað að hlutdeild lággjaldaflugfélaga væri um 35% af alþjóðlegu flugframboði.
Önnur ástæða aukningar í áætlunarflugi er vöxtur millistéttar í heiminum, þá að stærstum
hluta í Kína, en báðar þessar ástæður auka fjölda þess fólks sem hefur fjárhagslegt
bolmagn til að ferðast. Í þriðja og síðasta lagi má skýra vöxt í alþjóðaflugi með mikilli
fjárfestingu í innviðum flugsamgangna eins og flugvöllum, en mikill fjárfesting hefur átt
sér stað síðustu tvo áratugi, þá sérstaklega í Asíu eins og mynd 3 ber með sér (Abate o.fl.,
2020; IATA, 2020a; McKinsey & Company, 2020b).
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Mynd 3: Spá um alþjóðlega fjárfestingu í flugvöllum 2015-2025 í ma. USD eftir landsvæðum

(Statista, 2021).

Vegna neikvæðra áhrifa COVID-19 heimsfaraldursins á flugsamgöngur og
ferðamannaiðnaðinn hafa umsvif frá byrjun árs 2020 dregist gríðarlega saman og áætlar
International Air Transport Association, IATA (2020), að alþjóðlegur heildarfarþegafjöldi
árið 2020 nemi um 1,8 milljarði farþega samanborið við rúmlega 4,7 milljarða árið 2019,
eða sem svarar til 60% samdráttar á alþjóðlegri flugumferð. Fyrri áföll í greininni, þ.e. SARS
heimsfaraldurinn árið 2003 og alþjóðlega fjármálahrunið árið 2009, blikna í samanburði
við afleiðingar COVID-19 faraldursins (IATA, 2020a).

3.2 Mismunandi viðskiptamódel
Flugfélög eru hluti af flókinni virðiskeðju sem fela í sér samverkandi hlutverk allnokkurra
samstarfsaðila, birgja og viðskiptavina. Á mynd 4 má sjá helstu lykilaðila sem koma að
flugrekstri með einum eða öðrum hætti, eru þeir hverjir öðrum nauðsynlegir.
Á mynd 4 er einnig að finna markaðsstærð hvers aðila í virðiskeðjunni ásamt arðsemi
hvers virðisþáttar. Flugrekstur er langsamlega stærsti markaðshlutinn þar sem tekjurnar
eru yfir USD 812 milljarðar, árið 2018, en tekjurnar nema stærri hlut en allra hinna
þáttanna samanlagt. Þrátt fyrir þennan stóra markað er arðsemi flugreksturs með
minnstu arðsemi af öllum þátttakendum í virðiskeðjunni ef skoðað er tímabilið 2011-2018
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í upplýsingaveitum IATA og Airline Monitor (IATA, 2020a). Áberandi er hvað milliliðir í sölu
og dreifingu, eins og leitarvélar á internetinu, hafa náð mikilli arðsemi með takmarkaðri
fjárfestingu samanborið við venjubundinn flugrekstur sem krefst mikillar fjárbindingar.
Mynd 4: Virðiskeðja flugreksturs ásamt markaðstærð og arðsemi fjárfestinga aðila innan virðiskeðju

(McKinsey & Company, 2020a).

Viðskiptamódelum í alþjóðlegu farþegaflugi er jafnan skipt upp í þrjú aðskilin módel:
Fullþjónustuflugfélög (e. full service/legacy airlines), blendingsflugfélög (e. hybrid
airlines) og lággjaldaflugfélög (e. low cost airlines).

3.2.1 Fullþjónustuflugfélög
Rætur fullþjónustuflugfélaga liggja oft í fyrrum ríkisflugfélagi hvers ríkis eða
ríkjasambanda sem hafa verið einkavædd síðastliðna áratugi (Wensveen, 2010). Slík
flugfélög hafa jafnan stóran flugflota með mismunandi flugvélagerðum þar sem þau fljúga
oft á fjölbreytta samsetningu áfangastaða, frá stuttri flugleið til lengri flugleggja frá
tengiflugvöllum. Fullþjónustuflugfélög starfrækja oft aðra þætti virðiskeðjunnar á
tengiflugvöllum sínum, s.s. viðhald og viðgerðir, þjónustu á jörðu (e. ground handling) og
umsjón með mat og aðföngum (e. catering). Eins og nafnið gefur til kynna bjóða slík félög
upp á hátt þjónustu- og fargjaldaframboð, þau hafa þróað vildarviðskiptamannakerfi og
fljúga til helstu flugvalla (e. primary airports) hvers áfangastaðar. Farþegar geta búist við
sæmilega áreiðanlegri og fyrirsjáanlegri þjónustu bæði á meðan flugferð stendur og í
annarri þjónustu er viðkemur ferðinni. Flugfélögin British Airways og Lufthansa eru dæmi
um fullþjónustuflugfélög (McKinsey & Company, 2020a; Swoboda, 2017).
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Tafla 1: Einkenni mismunandi viðskiptamódela

(McKinsey & Company, 2020a; Swoboda, 2017).

3.2.2 Lággjaldaflugfélög (e. low cost airlines)
Viðskiptamódel lággjaldaflugfélaga snýst um að lágmarka kostnað og verðleggja
flugferðina eftir því, jafnan þarf að greiða fyrir allt aukalegt sem við kemur flugferðinni,
svo sem farangur, sætabókanir, mat og drykk á meðan flugferð stendur o.s.frv. Jafnan er
ekki stuðst við tengiflugvallamódel eins og fullþjónustuflugfélag starfa eftir, heldur er
flogið milli ákveðinna áfangastaða og ekki er lögð áhersla á að bjóða upp á tengiflug.
Einnig styðst viðskiptamódel lággjaldaflugfélaga við aðra þætti til að ná niður kostnaði.
Dæmi um slíkt má nefna að flugfloti lággjaldaflugfélaga er jafnan mjög einsleitur, til að
spara m.a. í viðhaldskostnaði, áfangastaðir eru jafnan ekki aðalflugvellir hvers staðar,
heldur jaðarflugvellir (e. secondary airports) og með tækninýjungum er leitast við að
viðskiptavinurinn sjái um hluta vinnunnar, t.d. við innritun og spari þannig kostnað.
Flugfélögin Ryanair og Wizz Air eru dæmi um lággjaldaflugfélög (Swoboda, 2017).
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Tafla 2: Markaðsstrategíur mismunandi viðskiptamódela

(McKinsey & Company, 2020a; Swoboda, 2017).

3.2.3 Blendingsflugfélög (e. hybrid airlines)
Blendingsflugfélög kallast flugfélög sem staðsetja sig á markaðnum á milli
fullþjónustuflugfélaga og lággjaldaflugfélaga. Slík flugfélög bjóða upp á þjónustu sem
deilir sumum einkennum fullþjónustufélaga og lággjaldafélaga. Flugfélögin Aer Lingus og
Icelandair eru dæmi um blendingsflugfélög (Swoboda, 2017).
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4 Áhrifaþættir rekstrar
Þegar borin er saman fjárhagsleg afkoma flugrekstrar og annarra atvinnugreina kemur í
ljós að almennt er afkoma greinarinnar heldur bágborin. Athugun McKinsey (2020a) leiddi
í ljós lága arðsemi af flugrekstri samanborið við aðrar atvinnugreinar. Samantekt um
meðal raunhagnað (e. economic profit) í 59 atvinnugreinum á árabilinu 2012-2016 sýnir
að flugfélög skiluðu neikvæðri raunafkomu fyrir umrætt tímabil og voru í 46. sæti af 59
atvinnugreinum.
Mynd 5: Meðal raunhagnaður í 59 mismunandi atvinnugreinum, 2012–2016; í milljónum USD, 3.942
fyrirtæki í 59 atvinnugreinum

(McKinsey & Company, 2020a).

Mæling raunhagnaðar er leið til að mæla raunverulegan rekstrarárangur að teknu tilliti
til

fjármagnskostnaðar

fyrirtækisins

og

fórnarkostnað

við

hann.

Markmið

fyrirtækjarekstrar er að jafnaði að afkoma fyrirtækisins nái að standa skil á fjármögnun
fyrirtækisins

og

skili

ábata

umfram

fjármögnunarkostnað.

Við

útreikning

fjármögnunarkostnaðar er litið til vegins kostnaðar lánsfjár og lágmarksávöxtunarkröfu
fjárfesta. Eftirstæður hagnaður er efnahaglegur ábati hlutahafa eða raunhagnaður ef
reksturinn er að auka virði sitt. Sé rauntap, er reksturinn að rýra fjárfestinguna til
framtíðar (Gunnar Hjartarson, 2010). Má því segja að á árabilinu 2012-2016 voru flugfélög
að meðaltali að rýra eignarhluta eigenda sinna með óarðbærum rekstri, eins og sjá má
nánar á mynd 5.
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4.1 Samkeppnisumhverfi í flugrekstri
Til að greina nánar niðurstöður á samanburði á raunhagnaði er gagnlegt að líta til þeirra
þátta sem spila lykilhlutverk við rekstur flugfélaga almennt. Hér á eftir verður fjallað um
samkeppnisumhverfi í alþjóðaflugrekstri út frá ramma fimm krafta Porters (e. Porter's
Five Forces), til að bregða máli á styrkleika og veikleika flugreksturs sem atvinnugreinar.
Porter ályktaði að fimm kraftar skýrðu hvaða atvinnugreinar væru arðbærari en aðrar
með því að skoða eftirfarandi krafta: Ógn við innkomu nýrra fyrirtækja, ógn við
staðkvæmdarvörur, samkeppni núverandi keppinauta, samningsstaða kaupenda og
samningsstaða birgja (Dobbs, 2014).

4.1.1 Ógn við innkomu nýrra fyrirtækja
Ný fyrirtæki á samkeppnismarkaði auka samkeppni og draga þar með úr viðskiptum við
núverandi fyrirtæki ef stærð markaðar er óbreytt. Aukin samkeppni getur einnig lækkað
verð á markaðnum. Þessi ógn ræðst af því hve auðvelt og auðfengið er að komast inn á
markaðinn vegna aðgangshindrana (Dobbs, 2014).
Í flugrekstri, eins og öðrum atvinnugeirum, er fjármögnun forsenda þess að hefja
rekstur nýs flugfélags ásamt öflun flugrekstrarleyfis í samræmi við gildandi lög um
loftferðir. Flugrekstraraðili sem hyggst hefja starfsemi stendur frammi fyrir tveimur
kostum við fjárfestingu í flugflota; annars vegar að kaupa flugvél til rekstrarins og hins
vegar að eiga viðskipti við flugvélaleigu, en sú leið er jafnan valin þegar ný flugfélög hefja
starfsemi. Að leigja flugvélar í stað þess að kaupa þær sparar mikla fjárbindingu og tryggir
aðgang að nýjum flugvélakosti án þess að þurfa að leggja inn pöntun hjá
flugvélaframleiðanda. Með tilkomu internetsins eru söluleiðir og sölunet mun ódýrara og
auðveldara í uppsetningu samanborið við áður þegar söluskrifstofur voru nauðsynlegar.
Samantekt McKinsey (2020a), á gögnum frá IATA, sýnir að á árabilinu 1981 til 2019 hafi
að jafnaði verið stofnuð 22 flugfélög á ári og á sama tíma hafi aðeins um fimm flugfélög
lagt niður rekstur á þessu tímabili.
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4.1.2 Samningsstaða kaupenda
Ef fáir kaupendur eru á markaði en mörg fyrirtæki, skiptir hver viðskiptavinur miklu máli,
þannig hefur viðskiptavinurinn ákveðin völd yfir fyrirtækinu sem leggur sig sérstaklega
fram um að þjóna viðskiptavininum. Vörur á slíkum markaði eru jafnan staðlaðar.
Flugferðir eru sífellt álitnar í meira mæli stöðluð þjónusta. Með tilkomu internetsins og
leitarvéla á borð við Kayak, Dohop og Skyscanner, sem skipuleggja ferðatilhaganir og bera
saman verð milli mismunandi flugferða, verður verðlagning gegnsærri og vöruframboð
flugfélaga staðlaðra. Lágur sem lítill skiptikostnaður er fyrir hinn almenna flugfarþega að
velja samkeppnisaðila á markaði. Almennir flugfarþega eru jafnan verðnæmir (e. price
sensitive) þar sem fargjöld geta verið töluverður hluti af ráðstöfunartekjum (Clemes, Gan,
Kao og Choong, 2008). Kannanir hafa sýnt að allt að þriðjungur farþega horfir nær
einungis til verðs þegar ákvörðun um hvaða flugfélag varð fyrir valinu sem er stærsta
einstaka ákvörðunarbreytan, á meðan aðrir þættir eins og ferðatilhögun mældist með
19%, hvort um beint flug sé að ræða mældist 15% og þættir eins og hollusta viðskiptavinar
við flugfélag 5% og þjónusta um 5% (McKinsey & Company, 2020a). Athugun bandarískra
samgönguyfirvalda sýndi að á árabilinu 1990 til ársins 2018 lækkuðu meðalfargjöld í flugi
í Bandaríkjunum um 2% á ári að jafnaði. Meðalfargjald árið 1990 nam 556 USD á meðan
sama fargjald nam 362 USD árið 2018 (McKinsey & Company, 2020a).

4.1.3 Ógn við staðkvæmdarvörur
Á markaði þar sem mikið úrval er af staðkvæmdarvörum eru sterkir kraftar sem þrýsta
markaðsverði vöru og þjónustu niður og lækkar hagnað þeirra fyrirtækja sem eru fyrir á
markaði. Sem dæmi um slíkar vörur eru te og kaffi, Coke og Pepsi (Clemes o.fl., 2008).
Flugferðir eru í samkeppni við aðra ferðamáta, s.s. háhraða lestarsamgöngur og
bifreiðar, sér í lagi á styttri vegalengdum. Umhverfisleg áhrif spila einnig hlutverk í þessari
samkeppni eins og þau skilyrði sem Air France þarf að uppfylla til að hljóta ríkisaðstoð
sýna, en þar er að finna skilyrði að félagið fljúgi ekki milli staða þar sem möguleiki er að
ferðast með hraðlest milli sömu staða á skemmri tíma en 2,5 klukkustundum (Abate o.fl.,
2020). Eins hafa tækiframfarir sem auðvelda fundahöld og samskipti í gegnum snjalltæki
gert fólki kleift að funda án þess að ferðast milli landa og hittast í eigin persónu, slík þróun
fækkar mögulegum flugferðum eða hreinlega gerir ferðalög óþörf.
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4.1.4 Samningsstaða birgja
Á markaði þar sem fáir birgjar starfa en mörg fyrirtæki, geta fyrirtækin verið háð birgjum
sínum, sé fyrirtækið ekki lykilviðskiptavinur birgja á hann kost á að krefjast hærra verðs
fyrir vöru eða þjónustu sína því fyrirtækið á erfitt með að beina viðskiptum sínum annað.
Fyrirtæki geta brugðist við þessu með því að skipta við fleiri en einn birgja.
Framleiðsla flugvéla og flugfélagahreyfla eru á höndum fárra aðila og bera einkenni
fákeppnismarkaðar eins og staða flugvélaframleiðandanna Boeing og Airbus bera vitni
um, en félögin hvort um sig framleiddu 42-44% af öllum framleiddum flugvélum til
almenningsflugs árin 2012-2018 (Flight Fleets Analyzer, 2019). Margir flugvellir eru í
einokunarstöðu og búa við sterka samningsstöðu gagnvart viðsemjendum sínum. Fáir en
öflugir aðilar selja aðgang að bókunarkerfum flugfélaga, þrjú þeirra eru leiðandi
þjónustuveitendur á því sviði, þ.e. Amadeus, Sabre og Travelport (Dobbs, 2014). Einnig
má skilgreina verkalýðsfélög sem birgja flugfélaga, mörg þeirra hafa sterka samningsstöðu
sér í lagi þar sem tengiflugvellir (e. airport hub) flugfélaga eru staðsettir. Samþykki
félagsmenn starfsmanna flugfélaga verkfall getur takmakaður, jafnvel fámennur, hópur
starfsmanna lamað starfsemi flugfélags á skömmum tíma. Einnig er takmarkað framboð
af sérþjálfuðu starfsfólki eins og flugvirkjum og flugmönnum alþjóðlega sem gerir
samningsstöðu slíkra stétta enn sterkari. Samantekt IATA (2020) sýnir að stéttarfélög, fyrir
hönd starfsmanna, hafi í gegnum árin náð fram töluverðum hækkunum á launum
félagsmanna sinna þegar betur árar í rekstri flugfélaga eins og mynd 6 sýnir af samspili
EBIT, (hagnaðar fyrir vexti og skatta) og aukins launakostnaðar áranna 2013-2019.
Mynd 6: Þróun launakostnaðar og EBIT 2013 – 2019

(IATA, 2020a).
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4.1.5 Samkeppni núverandi samkeppnisaðila
Mikilvægt er fyrir stjórnendur fyrirtækja að halda árverkni sinni og fylgjast náið með
samkeppnisaðilum á markaði, hvernig þeir haga sér og hvernig stefnur og straumar þróast
meðal núverandi samkeppnisaðila. Til að fyrirbyggja að lenda undir í samkeppni þurfa
fyrirtæki að ná einhverskonar forskoti eða aðgreiningu frá öðrum samkeppnisaðilum
(Dobbs, 2014).
Mikill vöxtur í alþjóðlegum flugrekstri hefur bæði aukið framboð og eftirspurn eftir
flugferðum, þessi aukning hefur gefið nýjum aðilum á markaði svigrúm til að ná fótfestu
án þess að markaðshlutur þeirra sem fyrir voru minnki (McKinsey & Company, 2020a).
Sífellt aukin stöðlun á vöruframboði flugferða hefur gert það að verkum að flugfélög eiga
sífellt erfiðara með að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum og þurfa því enn frekar að ná til
viðskiptavina sinna með því að bjóða lág verð. Hár fastur kostnaður og lágur breytilegur
kostnaður setur mikinn hvata á að fylla öll sæti í boði í hverri ferð svo framarlega sem
tekjur eru yfir breytilegan kostnað.
Erfitt getur reynst að hætta starfsemi í flugrekstri ef stjórnendur meta það sem
óarðbæran rekstur. Samrunar flugrekstraraðila geta verið örðugleikum háðir, vegna
reglna sem takmarka erlent eignarhald (Walulik, 2016). Eins er mjög erfitt að leggja niður
flugfélag og hætta rekstri, þar sem jafnan er búið að selja flugmiða og aðra þjónustu langt
fram í tímann og flugrekstraraðili því skuldbundinn til að veita þjónustuna eða greiða
öðrum fyrir að taka við henni, geti hann ekki staðið við gerða samninga (McKinsey &
Company, 2020a).

4.2 Samspil einingakostnaðar og tekna (e. RASK & CASK)
Við samanburð og mat á fjárhagslegri afkomu flugfélaga eru þau úrlausnarefni jafnan
nálguð með því að skoða einingakostnað og tekjur á hvern floginn kílómetra, þessir
mælikvarðar eru jafnan kallaðir CASK (einingakostnaður á hvern sætiskílómetra) og RASK
(einingatekjur á hvern sætiskílómetra), tekjum og gjöldum er þá deilt niður á fjölda þeirra
sæta sem í boði eru. Bæði CASK og RASK eru nær oftast birt í dollarasentum (Oancea,
2016). Að því má leiða að ef RASK hækki meira en CASK fari framlegð af flugleið hækkandi.
Að jafnaði er fylgni milli RASK og CASK og ræðst oft af því hvert viðskiptamódel fyrirtækis
er - lággjalda, fullþjónustufélag eða þar á milli. Eðlilegt er að fullþjónustuflugfélag hafi
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mun hærra RASK en lággjaldaflugfélag en á móti er CASK einnig hærra hjá
fullþjónustufélagi en lággjaldaflugfélagi (Icelandair Group hf, 2010b).
Mikil samkeppni á alþjóðlegum markaði hefur gert það að verkum að sá ávinningur
sem náðst hefur af lækkun kostnaðar, CASK, hefur runnið mjög fljótt til flugfarþega með
lægra farmiðaverði. Samantekt McKinsey & Company (2020a) sem birtist á mynd 7 að
neðan, sýnir glöggt sterka fylgni milli þróunar RASK og CASK á árabilinu 1956 – 2018.

Mynd 7: Þróun á RASK og CASK árin 1956-2018

(McKinsey & Company, 2020a).

4.3 Hár fastur kostnaður
Hár fastur kostnaður getur sett þrýsting á stjórnendur að selja farmiða á lágu verði
(Oancea, 2016). Í einfaldaðri mynd má segja að flugfélag hafi nánast bara fastan kostnað
við framleiðslu og hafi því mikinn hag af því að selja sem flest sæti svo framarlega sem
farmiðaverð sé yfir breytilegum kostnaði við hvert flugsæti.
Kostnaðarhlutföll í rekstri flugfélaga geta verið mismunandi eftir því hvaða
rekstrarmódel félagið tileinkar sér í rekstri sínum. En óháð því hvort flugrekstraraðili
starfar sem lággjaldaflugfélag eða fullþjónustuflugfélag er fastur kostnaður ávallt
langstærsti kostnaðar hluti rekstarins (Swoboda, 2017). Greining McKinsey & Company
(2020a) sýnir að meðal breytilegur kostnaður flugfélaga nemur að jafnaði um 20% af
heildarkostnaði á hvern flugfarþega.
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Mynd 8: Skipting heildarkostnaðar á hvern flugfarþega

(McKinsey & Company, 2020a).

Vegna hás hlutfalls fasts kostnaðar er það verkefni stjórnenda flugfélaga og
tekjustýringardeilda þeirra að svara þeirri spurningu þegar fyrirsjáanlega verða laus
flugsæti, hvort fljúga eigi flugferðina með tóm sæti, eða reyna að höfða til fleiri
viðskiptavina með því að lækka verðið að þeim mörkum þar sem verð flugmiða er umfram
breytilegan kostnað.
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5 Grunnþættir flugrekstrar
Flugrekstur og rekstur flugfélags felur í sér framboð á þjónustu en ekki framleiðslu á
varningi. Einkenni þjónustu samanborna við framleiðslu á vörum má aðgreina með því að
þjónusta er óáþreifanleg meðan vörur eru efnislegar einingar. Annað einkenni er
óvaranleiki, þ.e. ekki er hægt að varðveita þjónustu á sama hátt og vörur og er því
óaðskiljanleiki þjónustu annað einkenni, þar sem þjónustu er neytt á sama tíma og
þjónustusalinn veitir þjónustuna (Pompl, 2006).
Þó svo öll flugfélög veiti sömu grunnþjónustuna, að flytja farþega og/eða vörur á milli
mismunandi áfangastaða eru skipulagning og einkenni flugfélaga mjög ólík eftir því hvaða
viðskiptamódeli þau fylgja, uppbyggingu leiðakerfis félaganna og hvert markaðssvæði
þeirra er (Wittmer og Bieger, 2011).

5.1 Mismunandi leiðakerfi
Jafnan er leiðakerfum skipt upp í tvo meginflokka; beint flug (e. point to point model) og
tengiflugvallamódel (e. hub and spoke). Beint flug býður upp á skemmri ferðatíma og
treystir að mestu á eftirspurn eftir ferðum milli áfangastaða án þess að taka tillit til áhrifa
tengifarþega. Almennt kjósa farþegar beint flug fram yfir tengiflug sem skapar beinu flugi
samkeppnisforskot umfram tengiflug, auk þess sem farþegar sem fljúga í beinu flugi verða
ekki fyrir áhrifum seinkana annarra fluga á sama hátt og þeir farþegar sem fljúga með
tengiflugi. Sú staðreynd að bein flug eru jafnan óháð öðrum flugum, er hægara um vik
fyrir flugrekstraraðila að fá úthlutað afgreiðslutíma (e. airport slots/gates) á flugvöllum
(Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2019).
Mynd 9: Útskýringarmynd af flugi í beinu leiðakerfi

(McKinsey & Company, 2020a).
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Tengiflugvallamódelið byggir á þeirri hugsun að meirihluti mögulegra markaða séu of litlir
til að halda uppi beinu flugi, sama hvort um er að ræða vöruflutninga eða farþegaflug.
Tengiflugvellir gera flugfélögum kleift að tengja saman flug og þjónustu minni markaða
sem ella væri ekki hagkvæmt að sinna. Flugfélög geta því haldið uppi arðbæru flugi til fleiri
staða og með meiri tíðni ef þeir byggja áætlanagerð sína um tengiflugvöll (Samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytið, 2019). Slík flugfélög eru því að horfa á tvo aðskilda
markaðshópa; þeir sem fljúga í beinu flugi til og frá áfangastaðar og tengifarþega.
Undirstaða þess að tengja saman mismunandi markaði á tengiflugvelli er að flugfélag hafi
margar komur og brottfarir á skömmum tíma til að heildarferðatími dragist ekki úr hófi
fram. Með því að bæta við nýjum áfangastað, opnast við það fjöldi annarra tenginga í
leiðakerfinu (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2019).
Mynd 10: Útskýringarmynd af tengiflugvallarmódeli

(McKinsey & Company, 2020a).

Mynd 11: Dæmi um farþegasamsetningu frá tengiflugvelli til áfangastaðar A

(McKinsey & Company, 2020a).
Landfræðileg lega Íslands og Keflavíkurflugvallar, mitt á milli Norður-Ameríku og
Evrópu, er ákjósanleg staðsetning til að reka tengiflugvöll fyrir þá sem ferðast milli þessara
heimsálfa, sér í lagi milli austurstrandar Norður-Ameríku og Norður-Evrópu (Samgönguog sveitarstjórnarráðuneytið, 2019).
39

5.2 Verðlagning og tekjustýring
Tekjustýring (e. revenue management) er eitt þýðingarmesta verkfæri sem fyrirtæki, sem
bjóða upp á vörur og þjónustu sem hafa takmarkaðan líftíma, geta nýtt í starfsemi sinni.
Fyrirtæki nýta tekjustýringu til að stýra og greina eftirspurn á þjónustu og/eða vöru.
Mikilvægt er að verðleggja vöruna eða þjónustuna rétt, svo eftirspurn eftir henni sé til
staðar. Flugfélög voru brautryðjendur í beitingu tekjustýringar og hafa nýtt sér hana í
áratugi til að hámarka tekjur og stýra eftirspurn. Afar mikilvægt er að geta aðgreint
viðskiptavini með breytilegu vöru- og þjónustuframboði ásamt verðaðgreiningu til að
hámarka mögulegar tekjur, þannig að verðlagningin sé rétt, hvorki of lág né há (Katrín Ása
Heimisdóttir, 2016).
Þjónustusölu er oft skipt í tvo meginflokka; einsleita þjónustu eða misleita þjónustu.
Framboð einsleitrar þjónustu er ávallt til staðar og neytendur geta jafnan nálgast hana.
Sama á ekki við um misleita þjónustu, hún hefur takmarkaðan framboðstíma,
þjónustuframboð á flugferðum og gistirými á hótelum eru dæmi um slíkt. Við framboð á
einsleitri þjónustu er tekjustýring óþörf þar sem þjónustuframboðið er ávallt til staðar.
Við framboð á misleitri þjónustu, eins og hjá flugrekstraraðilum, nýtist tekjustýring afar
vel, því ekki verður selt í áætlunarflug sem þegar hefur lagt af stað. Þrátt fyrir að framboð
flugsæta í hverju áætlunarflugi sé fastur fjöldi er eftirspurnin mjög breytileg á milli tíma
dags, daga vikunnar og árstíma (Weigand, 1999).
Eitt af markmiðum tekjustýringar í flugrekstri er að stýra eftirspurninni þangað sem
henni er ætlað miðað við framboð. Í öðru lagi lýtur tekjustýring að því að hagnýta mat á
eftirspurn til að stýra verðlagningu ásamt sætanýtingu. Með þessum aðferðum er unnt
að nýta tekjustýringu til að leiða saman fast sætaframboð og breytilega eftirspurn í
ákveðnum verðbilum (Weigand, 1999).
Tekjustýring styðst mikið við verðaðgreiningu, en það er sú leið sem fyrirtæki notfæra
sér til að aðgreina sömu vöru í flokka, með því markmiði að auka sölu og hámarka tekjur
þegar eftirspurnin er jafnan lítil. Flugfélög gera slíkt meðal annars með því að skipta
flugsætum innan sömu flugferðar í dýrari sæti og ódýrari sæti til að mæta kröfum og
þörfum mismunandi markhópa. Með því að skilgreina og finna ólíka markhópa með
verðaðgreiningu er hægt að mæta þörfum hvers markhóps og bjóða upp á mismunandi
þjónustu á mismunandi kjörum. Verðaðgreining gerir flugfélögum kleift að flytja
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eftirspurn á milli tímabila, eða jafnvel innan sólarhringsins, frá annasömum tímum til
tímabils sem lægri eftirspurn ræður jafnan ferðinni. Dæmi um slíkt er lægra verð á
næturflugi en að degi til (Weigand, 1999).

Mynd 12: Markmið tekjustýringar að hámarka tekjur með því að stýra bæði flugmiðaverði og hlutfalli
seldra miða

(McKinsey & Company, 2020a).

Samandregið má því segja að meginmarkmið tekjustýringar sé að hámarka tekjur með
því að vega verðlagningu flugsæta á móti hlutfalli seldra sæta af heildarframboði í hverri
flugferð (e. load factor) ásamt því að aðgreina viðskiptavini með því markmiði að selja
hvert flugsæti til þeirra farþegahópa sem geta greitt hæsta verðið. Tekjustýring getur falið
í sér verðaðgreiningu, setja mismunandi skilmála til að aðgreina fargjaldaflokka, spá fyrir
um eftirspurn þannig að ávallt sé til nægt framboð sæta til viðskiptavina sem vilja og geta
greitt hátt verð og mögulega að yfirbóka til að taka tillit til þeirra farþega sem mæta ekki
í boðuð flug (McKinsey & Company, 2020a).
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5.3 Vildarkerfi
Með vildar- og tryggðarkerfi er átt við kerfi þar sem viðskiptavinir njóta ávinnings eða
hlunninda gegn því að beina viðskiptum sínum til ákveðins fyrirtækis eða hóps ákveðinna
fyrirtækja. Fyrirtæki sem bjóða upp á vildarkerfi fyrir sína viðskiptavini geta notið
samkeppnisforskots á þá samkeppnisaðila sem gera það ekki og/eða gera nýjum
keppinautum erfiðara fyrir að koma inn á markaði þess fyrirtækis. Vildar- og tryggðarkerfi
eru þekkt í ýmsum greinum atvinnulífsins, t.d. hjá flugfélögum, kreditkortafélögum og
olíufélögum (Emch, 2007). Vildar- og tryggðarkerfi flugfélaga (e. frequent flyer programs)
eru mikilvægt tæki við markaðsetningu og eru vel útfærð vildar- og tryggðarkerfi talin
mynda sterk bönd milli flugfélaga og farþega þeirra. Tryggðar- og vildarkerfi flestra
flugfélaga virkar á þann máta að flugfarþegar, óháð hver greiðir, fái einhverskonar
fríðindi, t.d. aðgengi að betri stofu, bílastæðum og ókeypis þjónustu ef þeir nái ákveðnum
viðmiðum í veltu eða fjölda flugferða. Þegar þessum viðmiðum hefur verið náð, eykst
jafnan hvati flugfarþegans að eiga frekari viðskipti við viðkomandi flugfélag eða
samstarfsaðila flugfélagsins (Emch, 2007).
Á seinni árum hafa flugfélög reynt að takmarka umfang tryggðar- og vildarkerfa sinna.
Áhersla hefur verið lögð á að tengja hlunnindi við eyðslu farþega í stað þess að tengja þau
við hve margar flugferðir eða flugmílur eru flognar og þar með umbuna verðmætustu
farþegana. Jafnframt að hækka viðmiðunarþröskuld í vildar- og tryggðarkerfum til að
farþegar öðlist hlunnindi (McKinsey & Company, 2020a).

5.4 Samstarf flugrekstraraðila (e. airline alliance)
Samstarfssamningar milli tveggja eða fleiri flugfélaga felur í sér samstarf á ákveðnum
sviðum, m.a. markaðssetningu á áfangastöðum sem ekki eru hluti af núverandi
áfangastöðum flugfélags og þannig útvíkka net áfangastaða flugfélags, eins getur átt sér
stað samstarf um að farþegar geti safnað vildarpunktum eða nýtt vildarpunkta vildar – og
tryggðarkerfa hjá samstarfsaðilum. Oft byrjar samstarf milli flugfélaga á svokölluðum
„Codeshare“ samstarfssamningum, slíkt samstarf gefur tveimur eða fleiri flugfélögum
færi á að birta og markaðssetja sömu flugleið undir leiðaáætlun og flugnúmerum beggja
eða fleiri flugfélaga. Samkomulagið skilgreinir hvaða flugfélag skuli fljúga viðkomandi flug
og afmarkar tekjuskiptingu flugsins milli aðila. Ávinningur af samstarfsamningi milli
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tveggja eða fleiri flugfélaga getur verið margþættur, þar á meðal er gjarnan nefnt til
sögunnar lægri kostnaður vegna reksturs söluskrifstofa, viðhaldsþjónustu, lægri
rekstrarkostnaður og betri nýting annarra rekstrarþátta eins og tölvukerfa, starfsfólks við
innritun og annarrar þjónustu á jörðu niðri. Aukin hagkvæmni í rekstri skapar svigrúm fyrir
lægra farmiðaverð og aukna framlegð. Aukinheldur gerir samstarf milli flugfélaga þeim
kleift að bjóða upp á aukna tíðni ferða en ella, skemmri ferðatíma vegna fleiri
tengimöguleika. Farþegum stendur til boða aukin þjónusta samstarfsaðila eins og betri
stofur og fjölbreyttari nýtingu á hlunnindum í vildar- og tryggðarkerfum samstarfsaðila
(Bilotkach, 2019). Stærstu samstarfsaðilar á flugmarkaði eru Oneworld, Star Alliance og
SkyTeam (IATA, 2020a).
Mynd 13: Sex meginsamstarfssamningar flugfélaga

(McKinsey & Company, 2020a).

5.5 Þjónusta á jörðu (e. ground handling)
Flugrekstur þarfnast ýmisskonar fjölbreyttrar þjónustu á áfangastöðum sínum, slík
þjónusta á jörðu er jafnan nefnd „ground handling“ á ensku. Þjónustunni má skipta í fjóra
flokka; farþegaþjónustu (e. passenger services), þjónustu um borð í flugvél (e. cabin
services), þjónustu vegna flugvéla (e. ramp services) og önnur þjónusta.
Undir farþegaþjónustu fellur meðal annars innritunarþjónusta fyrir farþega og
móttaka farangurs, þrátt fyrir að sjálfsinnritun sé sífellt að verða algengari þarf aðgang að
starfsfólki við leiðbeiningar og eftirlit. Önnur tilfallandi þjónusta telst m.a. endurbókanir
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flugmiða, þjónusta við farþega þegar flug fellur niður, rekstur betri stofu og birgðingu (e.
boarding) flugvéla fyrir brottför. Undir þjónustu vegna flugvéla má nefna, lestun á töskum
og vöruflutninga, þjónustu vegna sorps og skólps ásamt áfyllingar vatns á flugfar,
eldsneytisþjónustu ásamt afísingarþjónustu. Síðast en ekki síst er önnur þjónusta á borð
við þjónustu við áhafnir flugfélaga og viðhaldsþjónustu flugvéla (Ground Handling, 2021).
Þjónusta á jörðu getur verið framkvæmd af starfsmönnum flugfélags eða þriðja aðila
sem sinnir þessum þjónustuþáttum í verktöku. Mörg flugfélög láta starfsmenn sína vinna
við þjónustu á jörðu á tengiflugvöllum sínum en láta undirverktaka og þjónustuaðila um
þessi verkefni á áfangastöðum. Þróunin síðastliðna tvo áratugi hefur verið á þann veg að
fleiri flugfélög kjósa að úthýsa þessum þáttum alfarið, bæði á tengiflugvelli sínum og
áfangastöðum þar sem úthýsing hefur reynst hagkvæmari og er því mikilvægur liður til að
halda kostnaði í lágmarki. Á árabilinu 2007-2023 er áætlað að hlutdeild úthýsingar fari úr
24% árið 2007 í 60% árið 2023 (KPMG, 2017).

Tafla 3: Markaðsstærð þjónustu á jörðu 2007-2023 í USD ma.

(KPMG, 2017).
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5.6 Viðhaldskostnaður í rekstri flugfélaga
Í harðri samkeppni milli flugrekstraraðila er lágur beinn rekstrarkostnaður mikilvægur
þáttur í mögulegri arðsemi af starfsemi flugfélags. Beinum rekstrarkostnaði flugvéla má
skipta í fimm aðgreinda þætti; eignarhaldskostnað, áhafnarkostnað, eldsneytiskostnað,
viðhaldskostnað og annan kostnað.
Tafla 4: Skipting beins rekstrarkostnaðar flugvélar

(Mofokeng, Mativenga og Marnewick, 2020).

Til að lágmarka kostnað, auka öryggi og hámarka nýtingu flugvéla er reglulegt viðhald
flugvéla nauðsynlegur þáttur í rekstri þeirra. Viðhaldsþjónustan er lykilþáttur við að halda
flugflotanum tilbúnum til flugþjónustu á réttum tíma og halda flugflotanum áreiðanlegum
í rekstri þannig að hægt sé að nýta flotann til tekjusköpunar með sem hagkvæmustum
hætti. Reglulegt viðhald er einnig eitt af þeim skilyrðum sem samgönguyfirvöld setja fyrir
útgáfu flugrekstrarleyfis.
Viðhald flugvéla, felur í sér meðal annars A-skoðun, B-skoðun, C-skoðun, D-skoðun og
daglegar viðhaldsskoðanir, sem eru allar misjafnlega ítarlegar.
A-skoðun er skyldubundin viðhaldskoðun sem þarf að framkvæma að jafnaði á
nokkurra vikna fresti, venjulega þegar flugvélinni er lagt yfir hánóttina. B-skoðun er
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skyldubundin viðhaldskoðun sem þarf að framkvæma að jafnaði tvisvar á ári, venjulega
tekur viðhaldsferlið um tvo sólarhringa og því er flugvélin ekki í flughæfu ástandi á meðan.
C-skoðun er skyldubundin viðhaldskoðun sem þarf að framkvæma að jafnaði á tveggja
ára fresti, venjulega tekur viðhaldsferlið um tvær vikur og flugvélin því ekki í flughæfu
ástandi á meðan. D-skoðun er skyldubundin viðhaldskoðun sem þarf að framkvæma að
jafnaði á sex ára fresti, venjulega tekur viðhaldsferlið um tvo mánuði og er því flugvélin
ekki flughæf á þeim tíma (Mofokeng o.fl., 2020).

Mynd 14: Niðurbrot á viðhaldskostnaði

(McKinsey & Company, 2020a; Mofokeng o.fl., 2020).

Viðhaldskostnaður er verulegur útgjaldaliður við flugrekstur en hlutfall kostnaðarins
veltur á aldri flugvéla, gerð og samsetningu flugflota. Viðhaldskostnaður sem hlutfall af
heildarkostnaði flugfélaga getur numið á milli 5-10% og er mestur kostnaður í viðhaldi og
viðgerðum á hreyflum flugvéla eins og mynd 14 sýnir (Mofokeng o.fl., 2020).

5.7 Vöruflutningar
Flest flugfélög afla sér tekna með bæði farþegaflutningum og vöruflutningum sem oft eru
kallaðir fraktflutningar (e. air cargo). Vöruflutningar geta verið með ýmsu móti, frá því að
vera hreinir vöruflutningar þar sem flugvél er sérstaklega útbúin aðeins fyrir vöruflutninga
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og til þess að nýta auka flutningagetu í áætlunarfarþegaflugi til vöruflutninga (e. belly
cargo). Hjá flugfélögum sem sinna farþegaflutningum eru vöruflutningar aukin
rekstrarstoð og nemur hlutfall vöruflutninga frá 5% hjá bandarískum flugfélögum sem
hafa stóran heimamarkað og allt að 30% hjá flugfélögum sem sinna alþjóðaflugi
(Kasilingam, 1997).
Allmörg flugfélög sem sinna farþegaflugi leggja mikla áherslu á að selja auka
flutningagetu til vöruflutninga í leiðakerfi sínu. Áætlað er að helmingur allra vöruflutninga
í lofti séu fluttir með áætlunarfarþegaflugi. Síðastliðna tvo áratugi hefur markaður fyrir
vöruflutninga í lofti vaxið hratt, með alþjóðavæðingu þar sem tengja þarf aðfangakeðjur
milli ríkja, með flutningi á viðkvæmum varningi sem hefur oft takmarkaðan líftíma og
síðast en ekki síst aukinni netverslun (Kasilingam, 1997).
Þó vöruflutningar geti verið arðbær sem aukabúgrein í farþegaflugi, skapar
farþegaflug umtalsvert meiri framlegð, gróflega má meta tekjur af 15-20 tonnum af
vöruflutningum skapi álíka tekjur og sala á 30-40 sætum á almennu farrými (Werberloff,
2014).
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6 Árangursmælikvarðar flugrekstrar
Krefjandi rekstrarumhverfi er eðli flugrekstrar, þar sem margir samverkandi þættir geta
farið úrskeiðis. Um er að ræða ófyrirsjáanlega þætti, s.s. þróun eldsneytisverðs,
hryðjuverkaógn, smitsjúkdóma og náttúruhamfarir og þurfa stjórnendur flugfélaga að
huga að þeim í starfsumhverfi sínu. Í flugrekstri ríkir mikil og grimm samkeppni, margir
rekstraraðilar hafa verið reknir með óviðunandi rekstrarafkomu síðustu árin (IATA,
2020b). Það á þó ekki við um öll flugfélög. Rannsóknir fræðimanna og samantekt
sérfræðinga á sviði flugmála (Bowonder, Dambal, Kumar og Shirodkar, 2010; McKinsey &
Company, 2020a) sýndu hvaða flugfélög höfðu á tímabilinu 2011-2018 skilað bestri
afkomu og greindu hvaða þættir einkenndu velgengni þessara félaga umfram
samkeppnisaðila. Í töflu 5 má sjá hvaða 30 flugfélög voru arðbærust á tímabilinu 20112018. Icelandair er eitt þeirra félaga sem voru arðbærust á tímabilinu og vermir félagið
29. sæti listans með 408 m. USD samanlagðan rekstrarhagnaði, þar af nam hagnaður
áranna 2014-2016 um 270 m. USD.
Tafla 5: Uppsafnaður hagnaður rekstraráranna 2011-2018, í m. USD

(McKinsey & Company, 2020a).

Greining McKinsey (2020a) á því hvaða þættir einkenndu þessi 30 flugfélög sýndi að
styrkleika þeirra mætti greina niður í fimm megineinkenni sem koma fram á töflu 6.
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Tafla 6: Einkenni 30 best reknu flugfélaga áranna 2011-2018

(McKinsey & Company, 2020a).

Arðsemi flugfélaga byggir í sífellt ríkari mæli á að greina og stýra markaðssyllum (e.
privileged market niches), hvort sem um er að ræða beint flug milli tveggja áfangastaða
eða fleiri áfangastaða milli heimsálfa (Wittmer og Bieger, 2011). Sem dæmi má nefna að
portúgalska flugfélagið TAP rúmlega tvöfaldaði flugframboð sitt til Brasilíu á átta árum og
varð leiðandi aðili í flugi milli Brasilíu og Evrópu. Svipaða sögu má segja um þýska
flugfélagið, Lufthansa, en ábatasömustu flugleiðir félagsins eru beinar flugleiðir milli
borga í Þýskalandi sem ekki eru í beinu flugsambandi við tengiflugvelli og bandarískar
borgir (Oancea, 2016). Air France hefur í stefnumótun sinni á síðastliðnum árum
sérstaklega greint áfangastaði með tilliti til verklegra framkvæmda, s.s. vinnslusvæða fyrir
gas og olíuvinnslu, en slík verkefni krefjast jafnan mikilla vöruflutninga sem og
farþegaflutninga (IATA, 2020a).
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7 Áhrif COVID-19 heimsfaraldursins á alþjóðlegt farþegaflug
Frá fyrsta ársfjórðungi 2020, hefur COVID-19 alheimsfaraldurinn haft víðtæk áhrif á öll
þjóðfélög. Burtséð frá hinum augljósu afleiðingum á heilsufar fólks, hafa þær
sóttvarnarráðstafanir sem flest ríki hafa viðhafið til að hindra útbreiðslu faraldursins,
þ.m.t. ferðatakmarkanir, samkomubönn og jafnvel útgöngubönn, valdið gríðarlegum
neikvæðum efnahagslegum afleiðingum. Afleiðingar þessara efnahagslegu áhrifa geta
varað um ókomin ár. Flugrekstur og ferðaþjónusta hafa orðið fyrir meiri röskun en flestar
aðrar atvinnugreinar. Talið er að samdráttur í alþjóðleg flugi, á tímabilinu apríl og maí árið
2020, nemi um 50%. Allnokkur lönd sáu samdráttinn nema ríflega 90% í tvo eða fleiri
mánuði (European Commission, 2020).
Mikil fjárbinding og hár fjármagnskostnaður flugrekstraraðila og flugvalla gera
rekstrarhæfi slíkra aðila erfitt. Frá því að heimsfaraldurinn hófst var ljóst að ferðaþjónusta
sem atvinnugrein var nánast tekjulaus að mestu og horfur fyrir komandi ársfjórðunga
mjög dökkar. Að jafnaði eru flugfélög með nægt lausafé til að reka fyrirtækin án tekna í
tvo mánuði1 (IATA, 2020b). Til meðallangs tíma eru horfurnar einnig dökkar þar sem
fyrirsjáanlegt er að eftirspurn í ferðaþjónustu, viðskiptaferðum og ráðstefnuhaldi muni
ekki ná sér á strik fram til ársloka 2021, í það minnsta. Til að koma til móts við erfið
rekstrarskilyrði í flugrekstri hafa allmörg ríki stutt fjárhagslega við flugfélög sem rekin eru
frá þeirra löndum. Tilgangur fjárhagslegs stuðnings við flugrekstraraðila er gerður til að
tryggja samgöngur á tímum heimsfaraldursins og störf þeirra sem starfa í ferðaþjónustu
og tengdum greinum. Vonast stjórnvöld að með slíkum stuðningi muni ferðaþjónusta í
þessum ríkjum ná snarpri viðspyrnu þegar áhrif COVID-19 heimsfaraldursins fara að réna.
Þó svo auðveldlega megi réttlæta og færa rök fyrir að fjárstuðningur við ákveðna aðila sé
þjóðhagslega réttlætanlegur, getur umfang og ójöfn skipting milli aðila vakið spurningar
um samkeppnisforskot þeirra aðila sem fengið hafa aðstoð gagnvart þeim sem ekki hafa
slíka aðstoð fengið og jafnvel brenglað samkeppni í alþjóðlegum flugrekstri til framtíðar
(Gössling, Fichert og Forsyth, 2017).

1

Stefna Icelandair hefur verið að hafa nægt lausafé til að reka félagið án tekna í a.m.k. þrjá mánuði.
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Þessi kafli fjallar um hvernig opinberir aðilar hafa stutt fjárhagslega við flugrekstur ríkja
sinna og hvaða leiðir nýttar hafa verið við slíkan fjárstuðning. Einnig verður fjallað um
opinberan stuðning m.t.t. samkeppnis- og sjálfbærnissjónarmiða.
Þó svo flugrekstur lúti lögmálum markaðarins og bein afskipti hins opinbera hafi farið
minnkandi á síðustu árum er aðkoma hins opinbera að slíkum rekstri mikil. Flugrekstur og
tengdar greinar eru álitin af flestum stjórnvöldum sem mikilvægur hlekkur í fjárhagslegri
framþróun vegna beinna og óbeinna umsvifa í viðkomandi hagkerfum. Stuðningurinn
getur verið með styrkjum til ákveðinna atvinnugreina, flugrekstraraðila, þjónustuaðila
tengdum flugrekstri, flugvélaframleiðenda (Zhang og Graham, 2020) og/eða aðgerðir sem
geta heft markaðsaðgang mögulegra samkeppnisaðila (Christidis, 2016).
Loftslagsbreytingar og losun gróðurhúsaloftlagstegunda af mannavöldum er
hnattrænn vandi. Losun gróðurhúsalofttegunda leiðir til aukins styrks koldíoxíðs í
andrúmsloftinu. Hækkandi styrkur koldíoxíðs leiðir til hækkunar hitastigs og sú hækkun
getur haft áhrif á veðurfar og náttúrufar. Viðbrögð og kröfur opinberra aðila vegna
losunar flugrekstrar á gróðurhúsalofttegundum hefur farið sívaxandi á síðustu árum.
Vegna slíkra afskipta má sjá að opinber stuðningur vegna COVID-19 faraldursins við
flugfélög í Frakklandi og Ástralíu hefur verið skilyrtur m.t.t. lækkunar á losun
gróðurhúsalofttegunda (Abate o.fl., 2020).

7.1 Opinber fjárhagslegur stuðningur í kjölfar COVID-19 faraldursins
Frá upphafi COVID-19 alheimsfaraldursins og fram til ágústmánaðar ársins 2020, mat
International Air Transport Association (IATA) beinan og óbeinan stuðning opinberra
aðila, í 57 þjóðríkjum, vegna flugrekstrar nema 159 milljarða USD sem er áætlað að nemi
um 38% af áætluðu tekjutapi greinarinnar sem nam 419 milljarða USD (IATA, 2020b).
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Mynd 15: Landfræðileg skipting á opinberum fjárhagsstuðningi sem hlutfall af farmiðatekjum árið 2019

(Abate o.fl., 2020).

Opinber fjárhagslegur stuðningur getur verið með ýmsu móti en gróflega má skipta
stuðningnum í sjö meginþætti: Lán tryggð með ríkisábyrgð, umbreyting skulda í eigið fé,
beinar niðurgreiðslur vegna flugferða, yfirtöku opinberra aðila á flugrekstri (þjóðnýting),
niðurfelling eða seinkun greiðslu skatta og opinberra gjalda, styrkir og bein hlutafjárkaup.
Samantekt IATA á mynd 16 sýnir að lán frá opinberum aðilum og lán með ríkisábyrgð
eru langstærsti og veigamesti opinber fjárstuðningur við flugrekstur á heimsvísu. Þar
vegur þyngst 58 milljarða USD lán til bandarískra flugfélaga sem var hluti af CARES
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) björgunarpakka þarlendra
stjórnvalda. Önnur þjóðríki hafa farið sömu leið og er lánafyrirgreiðsla fyrirferðarmesti
stuðningur opinberra aðila (Abate o.fl., 2020).
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Mynd 16: Skipting opinbers fjárstuðnings við flugrekstur á heimsvísu

(Abate o.fl., 2020).

Mynd 17: Algengustu opinberu stuðningsaðgerðir við flugrekstraraðila m.v. 20. ágúst 2020

(Mariz, 2020).
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Mynd 18: Skipting á opinberum fjárstuðningi milli landa m.v. 20. ágúst 2020

(Mariz, 2020).

Af þeim sjö meginaðgerðum sem opinber stuðningur rennur til flugrekstrar, er
þjóðnýting og umbreyting skulda í eigið fé líklegustu leiðirnar til að auka bein afskipti hins
opinbera að flugrekstri til langs tíma. Þó svo hinar stuðningsleiðirnar munu alltaf hafa í
för með sér áhrif og aðkomu stjórnvalda, sér í lagi ef um er að ræða skilyrði vegna
lánafyrirgreiðslu, mun slíkri aðkomu ljúka þegar að lán með opinberum stuðningi hefur
verið endurfjármagnað (Mariz, 2020).
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Hvers kyns ríkisaðstoð, þar sem stuðningur hins opinbera er veittur til að aðstoða eða
hygla ákveðnu fyrirtæki er til þess fallinn að spilla frjálsri samkeppni. Slík aðstoð og/eða
annar stuðningur er að meginreglu óheimill. Undantekningar geta verið þar á, en slíkar
undanþágur verða aðeins veittar með fulltingi og samþykki Eftirlitsstofnunar EFTA (e.
European Free Trade Association) (Samkeppniseftirlitið, 2020).
Heimild fyrir ríkisaðstoð er að finna í 2. mgr. 61. gr. EES-samningsins, sem heimilar
opinberum aðilum að bæta fyrir tjón sem atvinnugreinar og ákveðin fyrirtæki verða fyrir
vegna óvenjulegra atvika, á borð við COVID-19 heimsfaraldurinn. Við slík tilvik, þarf
Eftirlitsstofnun EFTA að veita samþykki fyrir slíkum stuðningi. Þar sem um er að ræða
neyðarráðstöfun takmarkar það heimildir Eftirlitsstofnunar EFTA til að setja
ríkisaðstoðinni skilyrði sem gætu annars lágmarkað mögulega skaðlegar afleiðingar
ríkisaðstoðar (Samkeppniseftirlitið, 2020).

7.2 Flugmarkaðir og samkeppni
Hægt er að meta hlutfallslegt mikilvægi flugsamgangna í hverju landi og áhrif þeirra á
hagkerfi hvers lands með að skoða hlutfall innanlandsflugs og alþjóðaflugs. Íbúafjöldi og
landfræðileg lega, samsetning ferðaþjónustu í hagkerfi og hlutverk flugvalla í alþjóðaflugi
skýra mismunandi stöðu milli innanlandaflugs og alþjóðaflugs hvers lands.
Kína og Bandaríkin eru tveir stærstu flugmarkaðir heimsins, bæði þegar tekið er tillit til
fjölda farþega og/eða umfangs veltu. Þessir tveir markaðir hafa hlutfallslega stóran
innanlandsmarkað samanborið við alþjóðaflug. Eins og sjá má á mynd 19 þá skýrist hátt
hlutfall innanlandsflugs af fjölda íbúa, stæða landanna og samsetningu hagkerfa beggja
landa. Önnur mynd blasir við flugmörkuðum Bretlands, Þýskalands og Frakklands, þar sem
alþjóðaflug hefur hlutfallslega mikla yfirburði fram yfir innanlandsflug, þessi lönd eru
minni en Bandaríkin og Kína en einnig er hin mikla Evrópusamvinna skýring mikils
alþjóðaflugs (Abate o.fl., 2020).
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Mynd 19: Innanlands- og alþjóðaflug m.t.t. fjölda áfangastaða

(Mariz, 2020).

Eins og reifað er fyrr í þessum kafla hafa fjölmörg þjóðríki stutt við flugrekstraraðila
starfandi í viðkomandi löndum. Þó svo óvissa í flugrekstri sé mikil má fastlega reikna með
að helstu flugfélög (e. flagship carriers) hvers þjóðríkis muni lifa fram yfir þann tíma sem
áhrifa COVID-19 alheimsfaraldursins gætir og munu vinna til baka stöðu félaganna á
markaði. Engu að síður er líklegt að margir, sér í lagi minni flugrekstraraðilar muni leggja
upp laupana. Staða margra flugrekstraraðila, sér í lagi lággjaldaflugfélaga, sem starfa á
alþjóðamarkaði gæti verið í hættu þar sem stuðningsaðgerðir stjórnvalda ná oft síður til
slíkra rekstraraðila. Sama á við um flugleiðir sem hafa ekki skilað mikilli arðsemi síðastliðin
ár, en hætta er að slíkir áfangastaðir leggist niður (Abate o.fl., 2020).
Þó minni eftirspurn eftir flugi hafi haft mikil áhrif á starfsemi tengiflugvalla og stærri
flugfélaga, eru líkleg áhrif á minni flugvelli sem umferð beins flugs (e. point to point) öllu
meiri og gera Abate og samhöfundar hans (2020) ráð fyrir að minni áfangastaðir muni
leggjast af og samþjöppun meðal tengiflugvalla sé líkleg, bæði meðal innanlandsflugs og
alþjóðaflugs.
Samandregið gera Abate og samhöfundar hans (2020) ráð fyrir eftirfarandi þremur
þáttum, sem finna má í töflu 7, sem ríkistuðningur mun hafa áhrif á flugrekstur þegar
áhrifa COVID-19 alheimsfaraldursins fer að þverra:
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Tafla 7: Þrjú megináhrif ríkisstuðnings á flugrekstur að loknum COVID-19 alheimsfaraldri

7.3 Afleiðingar ríkisaðstoðar
Aukin umsvif opinberra aðila varðandi flugrekstur hefur áhrif á þrjá mikilvæga þætti að
minnsta kosti. Í fyrsta lagi hefur beint og óbeint eignarhald hins opinbera í flugrekstri
dregið athyglina að nýju að kostum og göllum ríkisrekstrar samanborið við einkarekstur
og áhrifa á framleiðni og samkeppni því tengdu (Winston og Yan, 2015).
Sögulega eru Bandaríkin það land þar sem flugrekstur hefur mest verið í höndum
einkaaðila og síðan á hinn bóginn eru það Persaflóaríkin, þar sem flugrekstur stærstu
flugfélaganna er að fullu í eigu opinberra aðila, flugfélaga á borð við Emirates, Qatar
Airways og Etihad (Abate o.fl., 2020). Spurningin er sú hvort æskilegra sé að eignarhald
sé á hendi einkaaðila eða opinberra aðila, og ræðst svarið að mestu af aðstæðum þess
markaðar sem flugfélögin starfa á. Rannsóknir Estrin og Pelletier (2018) sýna fram á að
þar sem flugmarkaðurinn einkennist af samkeppni, eru engin merki þess að flugfélög í
opinberri eigu séu síður skilvirk en flugfélög í einkaeigu. Rannsóknir þeirra benda
eindregið til að tilvist samkeppni á flugleiðum og í rekstri sé lykilbreyta, frekar en
eignarhaldið sem slíkt (Estrin og Pelletier, 2018).
Í öðru lagi heyrast sífellt hærri áhyggjuraddir um að þróun síðustu þriggja áratuga sem
einkennst hafa af meira frjálsræði og minni ríkisafskiptum séu fyrir bí og sá ávinningur
sem skapaðist við framþróun síðustu ára sé í hættu. Rannsóknir Winston og Yan (2015)
ásamt Abate (2016) og fleiri fræðimanna sýna fram á að aukið frjálsræði og minni afskipti
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hins opinbera hafa leitt til jákvæðra áhrifa á hagkerfi heimsins, með aukinni tíðni ferða,
hagkvæmni og lægra verðs til neytenda (Burghouwt og de Wit, 2015). Á hinn bóginn eru
þau sjónarmið að vissar takmarkanir þurfi að vera til staðar, m.a. vegna svokallaðar
eyðileggjandi samkeppni (e. destructive competition) (Borenstein og Rose, 2014). Ótti um
eyðileggjandi samkeppni stafar einkum af vexti lágfargjaldaflugfélaga og hröðum vexti
flugfélaga við Persaflóa, á borð við Emirates Airline, Etihad Airways og Qatar Airways, en
þessi félög hafa vaxið mun hraðar en keppinautar þeirra með því að bjóða samkeppnishæf
verð og hátt þjónustustig. Má nefna að félögin tvöfölduðu farþegafjölda sinn á árunum
2008-2013 í millilandaflugi á kostnað flugfélaga frá Bandaríkjunum, Evrópu og Asíu.
Flugfélögin þrjú hafa náð þessum árangri með stuðningi eigenda sinna, en þau eru öll í
opinberri eigu (Dresner, Eroglu, Hofer, Mendez og Tan, 2015). Sú ríkisaðstoð sem
opinberir aðilar hafa veitt er jafnan ætlað að vernda störf í flug- og ferðþjónustugeiranum
almennt vegna tímabundinna neyðarsjónarmiða, oft án þess að horfa til samkeppnisþátta
á markaði að loknum heimsfaraldri.
Í þriðja lagi eru áhöld um hvort ríkisaðstoð og afskipti hins opinbera muni hafa jákvæð
eða neikvæð áhrif á eitt mikilvægasta umræðuefni síðasta áratugs, umhverfismálin, og
hvernig hægt sé að móta flugrekstur með tilliti til sjálfbærni flugreksturs.
Flugrekstur er oft talinn ein af þeim atvinnugreinum sem menga mikið og hafa ekki lagt
mikið til málanna til að minka útblástur gróðurhúsalofttegunda. Athuganir Graver o.fl.
(2019) sýna að flugrekstrargeirinn í heild sinni hefur náð góðum árangri í bættri
eldsneytisnýtingu og minni losun koldíoxíðs eða um 2,3% á ári sem eru umfram þau
takmörk upp á 1,5% sem greininni var sett á tímabilinu 2009-2020. Framþróun í hönnun
hreyfla og nýjar flugvélategundir á borð við Boeing 737 MAX og Airbus A320neo eru dæmi
um flugvélar sem bæta nýtingu eldsneytis. Aftur á móti hefur vöxtur í flugi, verið langt
umfram bætta eldsneytisnýtingu. Þar má nefna að vöxtur í alþjóðlegu farþegaflugi hefur
verið fjórfaldur á við þann samdrátt í minnkun losun koldíoxíðs vegna bættrar
eldsneytisnýtingar á sama tímabili. Graver o.fl. (2019) meta heildarlosun koldíoxíðs vegna
alþjóðlegrar flugrekstrarstarfsemi, bæði í farþegaflugi og vöruflutningum, um 918
milljónir tonna. Hlutur innanlandsflugs er metinn 40% og 60% vegna millilandaflugs.
Heildarlosun koldíoxíðs vegna alþjóðlegrar flugrekstrarstarfsemi á árinu 2018 er talin
nema um 2,4% af heildarlosun koldíoxíðs vegna jarðefnaeldsneytis. Þrátt fyrir
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hlutfallslega lágt hlutfall heildarlosunar hefur vöxtur í losun gróðurhúsalofttegunda vegna
flugrekstrarstarfsemi verið hraður, eða sem nemur 32% milli áranna 2013 og 2018, þrátt
fyrir skilvirkari hreyfla sem hafa bætt nýtingu eldsneytis eins og nefnt er hér að ofan. Talið
er að losun gróðurhúsalofttegunda hafi vaxið um 75% á árabilinu 1990 til 2012 sem er
nærri tvöfalt á við meðallosunar vöxt frá öðrum greinum á sama tímabili (Ruyssenaars
o.fl., 2020).
Umtalsvert minni losun gróðurhúsalofttegunda vegna samdráttar alþjóðaflugs á árinu
2020 er sökum COVID-19 alheimsfaraldursins. Geta áhrif faraldursins einnig haft neikvæð
áhrif á skuldbindingar vegna umhverfismála sem flugrekstrargeirinn hefur þegar
samþykkt. Dæmi um slíkt er samkomulag sem nefnt hefur verið CORSIA (Carbon
Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) áætlunin, en samkvæmt
þeirri áætlun eiga viðmið árlegrar losunar koldíoxíðs að ráðast frá viðmiðunartímabilinu
2019-2020. En vegna mikils samdráttar í flugi vegna áhrifa COVID-19 faraldursins og þar
af leiðandi minni losunar koldíoxíðs á tímabilinu, hefur IATA (2020) farið fram á við
alþjóðaflugmálastofnunina (e. International Civil Aviation Organization), sem hefur
umsjón með CORSIA áætluninni, að ný viðmið skuli miðast við árið 2019 en ekki meðaltal
áranna 2019-2020. Eins hefur IATA farið fram á að upptaka á grænum sköttum verði
frestað ótímabundið vegna þeirra hremminga sem flugrekstur þarf að takast á við í kjölfar
COVID-19 faraldursins.
Háværar raddir hafa verið uppi um að skilyrða fjárhagslegan stuðning vegna COVID-19
alheimsfaraldursins með skilyrðum um græn markmið. O'Callaghan and Hepburn (2020)
lögðu til að öll ríki ættu að setja fram skilyrði um að flugrekstraraðilar settu sér takmark
um að vera kolefnishlutlaus árið 2050, með ákveðnum markmiðum til 5-10 ára í senn,
næstu 30 árin. Til að tryggja eftirfylgni myndu opinberir aðilar breyta stuðningi sínum í
hlutafé, nái flugfélögin ekki takmörkum sínum. Með þessu yrði mikill fjárhagslegur hvati
fyrir stjórnendur og eigendur að framfylgja áætlun um minnkandi losun og þjóðríki næðu
frekar skuldbindingum sínum gagnvart alþjóðlegum samningum sínum (O’Callaghan og
Hepburn, 2020).
Frakkland og Þýskaland hafa nú þegar sett fram umhverfisleg skilyrði við
fjárhagsaðstoð við flugrekstraraðilana Air France og Lufthansa. Sem dæmi var stuðningur
franskra yfirvalda við Air France skilyrtur. Meðal skilyrða má finna að félagið fljúgi ekki
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milli staða þar sem möguleiki er að ferðast með hraðlest milli sömu staða nemi 2,5
klukkustund eða minna, endurnýja flugflota félagsins með eldsneytissparandi
flugvélakostum og a.m.k. 2% lágmark á notkun lífefnaeldsneytis frá og með árinu 2025
(Abate o.fl., 2020).
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8 Aðferðafræði
Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræðina sem stuðst var við rannsóknina, fjallað
almennt um aðferðir tilviksrannsókna og við hvaða tilefni þær henta. Umfangi upplýsinga
og gagna verður lýst, hvernig þeirra var aflað og grein gerð fyrir hvernig greining þeirra
fór fram. Framkvæmd rannsóknarinnar útlistuð og grein gerð fyrir gæðum og annmörkum
gagnanna. Einnig verður farið yfir veikleika rannsóknarinnar auk annarra þátta sem
mikilvægt er að hafa í huga við yfirlestur hennar.

8.1 Rannsóknaraðferð
Rannsókn þessi byggir á rannsóknaraðferð sem kallast eigindleg rannsóknaraðferð, nánar
tiltekið tilviksrannsókn. Rannsóknir eru almennt flokkaðar í eiginlega rannsóknaraðferð
(e. qualitative research methods), megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative
research methods) eða hvoru tveggja. Má segja að markmið eigindlegra rannsókna sé að
auka skilning á félagslegum fyrirbrigðum undir eðlilegum aðstæðum. Reynt er að leggja
áherslu á merkingu, upplifun eða viðhorf þátttakenda í rannsókninni (Pope og Mays,
1995).
Gagnaöflun í rannsókn sem byggir á eigindlegri aðferð er mjög mikilvæg og þarf leitast
þarf við að viðhalda nákvæmum og kerfisbundnum aðferðum við öflun gagna og annarra
upplýsinga. Mikilvægt er túlka niðurstöður til samræmis við þá heildarmynd sem fram er
sett og þeirra gagna sem stuðst hefur verið við (Taylor og Bodgan, 1998).

8.2 Tilviksrannsókn
Tilgangur tilviksrannsókna (e. case study) er að rannsaka í smáatriðum eitt eða nokkur
afmörkuð tilvik til að öðlast eins ríkan skilning og mögulegt er á tilvikinu. Sjálft tilvikið
getur m.a. verið, afmarkað af samhenginu, ákveðinn einstaklingur, hlutverk, afmarkaður
hópur, fyrirtæki eða annað form af skipulagsheild eða jafnvel ákvörðun, stefna og/eða
atvik.
Einkenni tilviksrannsókna eru meðal annars að það sem til rannsóknar er þarf að vera
afmarkað kerfi og verður rannsakandinn að geta gert grein fyrir hvernig viðfangsefnið er
afmarkað. Leitast er við að skoða heildarmynd, einingu og innra samhengi þess tilfellis
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sem til rannsóknar er, rannsóknarspurningin þjónar þeim tilgangi (Þuríður Jóna
Jóhannsdóttir, 2009).

8.2.1 Öflun gagna
Tilviksrannsóknir styðjast aðallega við öflun gagna og upplýsinga sem fer að mestu leyti
fram með yfirferð og rannsókn á rituðum heimildum en einnig með viðtölum við
einstaklinga sem hafa þekkingu á viðfangsefninu (Jankowicz, 2000).
Meginþungi gagnaöflunar vegna þessarar rannsóknar var fólgin í að yfirfara og greina
margskonar rituð gögn og upplýsingar sem snúa sérstaklega að fjárhagslegri
endurskipulagningu fyrirtækisins Icelandair Group hf. og sér í lagi flugrekstrareiningu
þess,

Icelandair.

Öll gögn

voru

notuð

sem

lutu

að

rekstri,

fjárhagslegri

endurskipulagningu, stefnumörkun stjórnenda og annað sem gat gefið vísbendingar um
almennan rekstur flugfélagsins Icelandair. Jafnframt voru skoðuð önnur gögn og
upplýsingar er snerta alþjóðlegan flugrekstur, þróun í farþegaflugi, aðgerðir stjórnvalda
er tengjast farþegaflugi og síðast en ekki síst upplýsingar sem fjalla um áhrif COVID-19
alheimsfaraldursins á flugrekstur. Sem dæmi um gögn sem skoðuð voru má nefna
skráningarlýsingu Icelandair vegna hlutafjáraukningar 2020, tilkynningar til kauphallar
Nasdaq á Íslandi, árs- og árshlutareikninga Icelandair, fréttir og skýrslur greiningaraðila
um Icelandair og flugrekstur almennt. Öflun gagna var til og með 1. ágúst 2021 og voru
gögn eftir það tímamark ekki til skoðunar.

8.2.2 Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla gagna
Við rannsóknina var þróun fjárhagsstöðu og rekstrarákvarðana stjórnenda Icelandair fylgt
frá árinu 2008 með því að skoða og greina tilkynningar til kauphallar Nasdaq á Íslandi,
ársreikninga, fjárfestakynningu vegna hlutafjárútboðs félagsins árið 2020 og aðrar
upplýsingar og gögn er varða rekstur og framtíðaráform félagsins. Fjárhagsstaða félagsins
var greind á mismunandi tímapunktum, útskýrðir og lýst verður þeim þáttum sem
mikilvægir voru við endurskipulagningu félagsins og settir í samhengi við alþjóðlegan
flugrekstur. Upplýsingarnar voru greindar og metið var hvers vegna nauðsynlegt var að
ráðast í fjárhagslega endurskipulagningu árið 2020 með og án tillits til COVID-19
faraldursins. Einnig voru gögnin yfirfarin og endurskoðuð m.t.t. hvort einhverjar skýrar
mótsagnir kæmu fram. Að lokum var gerð tilraun til að meta hvort þær upplýsingar sem
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skoðaðar voru gæfu tilefni til að álykta um hvort aðrir möguleikar en fjárhagsleg
endurskipulagning sem endaði með hlutafjáraukningu árið 2020 hafi mögulega verið
ákjósanlegri þáttur.
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9 Icelandair Group og íslensk ferðaþjónusta
Flugrekstur og tengd starfsemi hefur mikil áhrif á íslenska hagkerfið líkt og í flestum
öðrum löndum. Reglulegar flugsamgöngur byggja stoðir undir aðra atvinnustarfsemi og
mikilvægi flugsamgangna fyrir aukinn hagvöxt og vöxt og framgang annarra atvinnugreina
hefur oft verið vanmetin (Samgönguráðuneytið, 2019). Sem dæmi má nefna að rannsóknir
Oxford Economics og ACI Europe frá 2015 gefa til kynna að um 10% aukning flugtenginga
leiðir til um 0,5% aukningar landsframleiðslu. Sömu rannsóknir gefa til kynna að fyrir hverja
viðbótar milljón flugfarþega skapist um 1.000 ný störf.

Mynd 20: Hlutfall ferðaþjónustu af VLF og hlutur flutninga með flugi í VLF

(Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2019).

9.1 Mikilvægur risi á íslenskum ferðamarkaði
Verulega aukin umsvif í ferðaþjónustu á Íslandi síðastliðinn áratug hafa umbreytt efnahagi
landsins á fáeinum árum. Ferðaþjónustan skapaði ný störf, hafði jákvæð áhrif á
byggðaþróun í dreifðari byggðum landsins og skapaði mikil verðmæti með bættum
lífskjörum, eins og sjá má á mynd 20 sem sýnir aukið mikilvægi ferðaþjónustu í vergri
landsframleiðslu fram til ársins 2018.
Ferðaþjónustan á Íslandi var orðin ein stærsta gjaldeyrisskapandi grein hagkerfisins
áður en COVID-19 faraldurinn skall á heimsbyggðinni. Má með sanni segja að
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atvinnugreinin hafi verið ein meginforsenda þess hve hratt íslenskt hagkerfi náði fyrri
styrk eftir erfiðleika tengdum efnahagshruninu árið 2008. Ferðaþjónustan hefur verið
uppspretta hagvaxtar síðasta áratugar og byggt upp gjaldeyrisforða og styrkt gengi
íslensku krónunnar (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2019).
Frá árinu 2010- 2019 jókst hagvöxtur á Íslandi um 36%. Þann árangur má að stærstum
hluta rekja til gjaldeyrisöflunar vegna þjónustu sem óx á tímabilinu um 72%. Vó þar þyngst
að neysla erlendra ferðamanna á Íslandi óx um 270% og sala á flugmiðum til Íslands jókst
um tæplega 200% (Ferðamálastofa, 2021).
Vegna landfræðilegrar legu og þeirrar staðreyndar að Íslands er eyja, treysta fáar þjóðir
jafn mikið á reglulegt áætlunarflug og Ísland. Þar hefur Icelandair gegnt lykilhlutverki í
áranna rás. Félagið ber höfuð og herðar yfir aðra aðila þegar kemur að markaðssetningu
Íslands sem áfangastaðar erlendis auk stuðnings við ýmis sprotafyrirtæki í ferðaþjónustu
kringum landið.
Öflugt áætlunarflug gagnast fleiri aðilum en einungis ferðaþjónustunni á Íslandi.
Reglulegt áætlunarflug til fjölmargra áfangastaða hefur gagnast íslenskum út- og
innflytjendum með fraktflugi, m.a. opnað nýja markaði með ferskar fiskafurðir sem áður
voru lokaðir íslenskum fiskframleiðendum (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið,
2019).
Árið 2019 flutti Icelandair rúmlega 926 þúsund farþega til landsins, eða um það bil
annan hvern erlenda ferðamann sem kom til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll, skv.
tölum Ferðamálastofu. Félagið flaug þá til 30 landa, 51 áfangastaðar og flutti um tvær
milljónir farþega milli Evrópu og Norður-Ameríku (Icelandair Group hf, 2020h).
Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu árið 2019 nam um 8% og áætluð áhrif
Icelandair um 3% af vergri landsframleiðslu. Fyrirtækið var og er með sanni risi í íslenskri
ferðaþjónustu (Icelandair Group hf, 2020g).
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Mynd 21: Hlutfall ferðaþjónustu í VLF

(Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2019).

9.2 Árin eftir 2008
Hlutafjáraukningin árið 2020 var fjarri því fyrsta fjárhagslega endurskipulagning á
Icelandair og fyrirrennurum þess. Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 var nauðsynlegt að
lækka vaxtaberandi skuldir, styrkja eiginfjárgrunn og lausafjárforða félagsins. Í lok árs
2010 tilkynnti félagið að það hefði lokið endurskipulagningu sem tók til þriggja
meginþátta. Í fyrsta lagi kom nýtt hlutafé sem var greitt inn með reiðufé eftir að
skráningarlýsing var birt í kauphöll. Fjárfestar skráðu sig fyrir um 5,5 milljörðum króna að
markaðsvirði í nýju hlutafé á genginu 2,5 sem jafngilti ríflega 2,2 milljörðum nýrra hluta í
Icelandair Group hf.
Í öðru lagi breyttu stærstu lánveitendur Icelandair Group skuldum að fjárhæð 3,6
milljarða króna í hlutafé miðað við gengið 5. Heildarhlutafjárhækkun nam þannig 2,9
milljörðum nýrra hluta að nafnvirði.
Í þriðja lagi lækkuðu vaxtaberandi skuldir um ríflega 10 milljarða króna með yfirfærslu
og sölu á tilteknum eignum sem ekki voru hluti af skilgreindri kjarnastarfsemi félagsins.
Söluhagnaður vegna sölu eignanna nam um 3,2 milljörðum króna en að teknu tilliti til
skatta og þýðingarmunar voru áhrif á eigið fé jákvæð um 500 milljónir króna.
Samtals lækkuðu vaxtaberandi skuldir um tæpa 14 milljarða króna og voru um 26
milljarðar króna eftir endurskipulagninguna (Icelandair Group hf, 2010a).
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9.2.1 Ísland kemst á kortið
Talning Ferðamálastofu sýnir að fjöldi erlendra ferðamanna tæplega fimmfaldaðist frá
árinu 2010 til ársins 2018 þegar fjöldi erlendra ferðamanna náði hámarki á Íslandi og var
að jafnaði um 20% aukning milli ára frá árinu 2010. Fjölgunin var mest milli áranna 2015
til 2016 eða 39% milli ára, eins og mynd 22 og tafla 8 sýna.
Heildarfjöldi erlendra ferðamanna var um 2,3 milljónir árið 2018 og var um að ræða
5,9% fjölgun frá 2017 en þá voru erlendir ferðamenn tæplega 2,1 milljónir. Langflestir
ferðamenn eða 98,7%, komu til landsins með flugi um Keflavíkurflugvöll (Ferðamálastofa,
2021).

Mynd 22: Ferðamenn á Íslandi 2016 - 2020

(Ferðamálastofa, 2021).
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Tafla 8: Fjöldi ferðamanna með flugi og Norrænu 2006-2020
Fjöldi ferðamanna

Breyting frá fyrra ári (%)

2020

486.308

-75,8%

2019

2.013.200

-14,1%

2018

2.343.800

5,4%

2017

2.224.600

24,1%

2016

1.792.200

39,0%

2015

1.289.100

29,2%

2014

997.300

23,5%

2013

807.300

20,0%

2012

672.880

18,9%

2011

565.600

15,7%

2010

488.600

-1,1%

2009

493.900

-1,6%

2008

502.000

3,5%

2007

485.000

14,9%

2006

422.300

12,9%

(Ferðamálastofa, 2021).

Margir samverkandi þættir skýra mikla fjölgun ferðamanna frá árinu 2010. Athugun
Samtaka Atvinnulífsins leiddi þrjá meginþætti í ljós. Í fyrsta lagi varð gengisfall íslensku
krónunnar, í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008, til þess að bæta samkeppnisstöðu
útflutningsgreina, þ.m.t. ferðaþjónustunnar á Íslandi. Í öðru lagi var aukin vitund um
Ísland vegna fjölmiðlaumfjöllunar í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli sem hafði víðtæk
áhrif á alþjóðlega flugumferð. Í þriðja lagi hafði aukið flugframboð aukið aðgengi að
Íslandi og gert landið að auðsóttari áfangastað (Samtök atvinnulífsins, 2016). Kannanir
Ferðamálastofu sýna að flestir ferðamenn segja ástæðu fyrir vali á áfangastað vera
meðmæli vina og ættingja eða önnur umfjöllun um landið, þar sem notkun
samfélagsmiðla spila stórt hlutverk (Ferðamálastofa, 2021).

9.2.2 WOW Air og aukin samkeppni
Umtalsverð breyting hefur átt sér stað á samkeppnisumhverfi í alþjóðaflugrekstri til og
frá Íslandi á tímabilinu 2008-2018. Árið 2008 var Icelandair með 76% af öllu sætaframboði
til og frá Keflavíkurflugvelli (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2019). Önnur
flugfélög, Astraeus og Hello (sem bæði flugu fyrir Iceland Express), Futura, Primera, SAS
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og Travel Services, juku framboð sitt tímabundið yfir sumartímann sem var og jafnan
háannatími í farþegaflugi.
Myndin var önnur tíu árum síðar, árið 2018 hafði sætaframboð til og frá
Keflavíkurflugvelli aukist um 320% samanborið við árið 2008. Innkoma WOW Air á
markaðinn hafði mikil áhrif, en fyrirtækið hóf starfsemi um mitt ár 2012 og yfirtók síðar
starfsemi Iceland Express. Ef litið væri fram hjá áhrifum WOW Air í umræddum
samanburði var aukning í framboði á umræddu tíu ára tímabili, áranna 2008 og 2018 um
178%. WOW Air óx mjög hratt á árunum 2012-2018 eða fram til þess tíma sem félagið var
úrskurðað gjaldþrota, á fyrri hluta ársins 2019 (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið,
2019).
Til samanburðar flaug 31 flugfélag til og frá Íslandi árið 2018. Sem fyrr var Icelandair
með hæstu hlutdeildina eða 44% af sætaframboði, WOW Air með næstmestu
hlutdeildina eða 34% af sætaframboði. Önnur flugfélög voru með eftirstæð 21%
sætaframboðs (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2019).
Í upphafi árs 2020 stefndu skiptastjórar þrotabús WOW Air, Icelandair fyrir brot á
samkeppnislögum og brot gegn EES samningum og kröfðust bóta vegna meintra brota
Icelandair. Byggir stefna skiptastjóranna á frumathugun Samkeppniseftirlitsins þar sem
Icelandair er sakað um að hafa nýtt sér markaðsráðandi stöðu félagsins með skaðlegri
undirverðlagningu á flugleiðum milli Keflavíkur og

Amsterdam, Keflavíkur og

Kaupmannahafnar, Keflavíkur og Lundúna og Keflavíkur og Parísar í báðar áttir í öllum
tilvikum á tímabilinu 1. janúar 2012 til 31. desember 2016. Icelandair hefur hafnað
þessum ásökunum með öllu (RUV, 2020).
Óháð niðurstöðu rannsóknar Samkeppniseftirlitsins um ætlaða háttsemi Icelandair, er
ljóst að með hvarfi WOW Air sem samkeppnisaðila Icelandair, minnkaði sætaframboð
verulega og létti af verðsamkeppni á helstu áætlunarstaði helsta samkeppnisaðila
félagsins Icelandair (Samkeppniseftirlitið, 2011).
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9.2.3 Rekstur og fjárhagsleg staða Icelandair í árslok 2019
Þrátt fyrir brottfall WOW Air sem helsta samkeppnisaðila Icelandair fyrri hluta árs 2019
og væntingar um að Icelandair myndi nýta sér það tómarúm sem skapaðist og auka
farþegafjölda sinn og tekjur var það ekki raunin á árinu 2019.
Ársreikningur vegna ársins 2019 sýndu heildartekjur félagsins námu 1.505 m. USD og
drógust saman um 6 m. USD frá fyrra ári, heildarekstrargjöld án afskrifta ársins 2019 námu
1.367 m. USD samanborið við 1.434 m. USD heildargjalda ársins 2018. EBIT félagins
batnaði um 17,7 m. USD milli áranna 2018 og 2019, en EBIT ársins 2019 nam -39,3 m.
USD. Tap var af starfsemi félagsins, árið 2019, að fjárhæð 57,8 m. USD og jókst úr 55,6 m.
USD rekstrartapi frá fyrra ári. Fram kemur í tilkynningu til Kauphallar að jákvæð þróun hafi
verið í rekstri félagsins á fjórða ársfjórðungi ársins 2019, þar sem heildartekjur
fjórðungsins hækkuðu um 7% samanborið við sama tímabil fyrra árs og nam tap
tímabilsins 29,9 m. USD samanborið við tap að fjárhæð 57,3 m. USD fyrir sama tímabil
fyrra árs, eins og sjá má nánar í töflu 9. Ástæður rekstrarbata fjórðungsins voru tilgreindar
sem umbætur á leiðakerfi félagsins, bætt tekjustýring, betri nýtingu starfsmanna félagins
og bætt stundvísi sem lækkaði kostnað. Þessu til viðbótar greiddi flugleiðaframleiðandinn
Boeing hlutabætur til Icelandair vegna kyrrsetningar MAX flugvéla Boeing, en
bótafjárhæðin var ekki tilgreind sérstaklega. Í tilkynningu til Kauphallarinnar við þetta
tækifæri kemur fram að meginástæða tapreksturs ársins 2019 hafi verið kyrrsetning
Boeing 737 MAX flugvélanna, en vélar þessarar tegundar voru kyrrsettar í mars 2019, í
kjölfar tveggja flugslysa, þar sem flugvélar Lion Air og Ethiopian Airlines fórust vegna galla
í stjórnkerfi 737 MAX flugvélanna. Áætluð neikvæð áhrif kyrrsetningar MAX flugvélanna
á EBIT félagsins nam um 100 m. USD á árinu 2019 (Icelandair Group hf, 2020h).
Við kynningu á uppgjöri ársins 2019, tilgreindi forstjóri félagins, Bogi Nils Bogason, að
árið hafi verið í heildina afar „krefjandi þar sem kyrrsetning MAX-véla hafi haft fordæmalaus áhrif á rekstur Icelandair með töpuðum tekjum, auknum kostnaði og takmörkunum í
nýtingu áhafna og flota félagsins. Með áherslu á aukna arðsemi leiðakerfisins og
hagræðingu í rekstri hafi náðst töluverður bati í undirliggjandi rekstri“ (Icelandair Group
hf, 2020f).
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Tafla 9: Lykilafkomutölur Icelandair Group frá rekstri 2019 og 2018

(Icelandair Group hf., 2020c).

Jafnframt kemur fram í kynningu á afkomu ársins 2019 að vegna breyttra
markaðsaðstæðna sem raktar hafa verið hér að ofan hafi félagið beitt sér, með
markaðssetningu og breyttu leiðakerfi fyrir breytingu á samsetningu farþega, með aukinni
áherslu á fjölda farþega á leiðinni til Íslands sem áfangastaðar, en fjöldi þeirra jókst um
15% á síðasta fjórðungi ársins 2019 og námu um 43% af heildarfarþegum Icelandair.
Hlutfall farþega frá Íslandi jókst um 11% og voru um 19% farþega á sama tímabili. Hins
vegar lækkaði hlutfall svokallaðra VIA farþega, sem millilenda í skamman tíma, um 21%

71

og námu um 38% heildarfarþega Icelandair. Tafla 10 sýnir breytingu í samsetningu
farþega milli ára (Icelandair Group hf, 2020h).

Tafla 10: Samsetning farþega Icelandair á fjórða ársfjórðungi árið 2019

(Icelandair Group hf., 2020c).

9.2.3.1 Tekjur Icelandair á fjórða ársfjórðungi ársins 2019
Heildartekjur jukust um 7% á fjórða ársfjórðungi ársins 2019 samanborið við sama tíma
fyrra árs. Flutningatekjur (e. transportation revenue) hækkuðu um 12% og námu 245 m.
USD en sú hækkun var að mestu drifin áfram af hækkun um 15% á tekjum vegna
farþegaflutninga eins og tafla 11 ber með sér og er bein afleiðing af breyttri
farþegasamsetningu sem kemur fram í töflu 10 hér að ofan.
Tafla 11: Tekjur Icelandair Group fyrir Q4 2018 og 2019

(Icelandair Group hf., 2020c).
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9.2.3.2 Gjöld Icelandair á fjórða ársfjórðungi ársins 2019
Heildargjöld lækkuðu um 3% á fjórða ársfjórðungi ársins 2019 samanborið við sama tíma
fyrra árs eins og sjá má á töflu 12.
Tafla 12: Gjöld Icelandair Group fyrir Q4 2018 og 2019

(Icelandair Group hf., 2020c).

Laun og launatengd gjöld námu um 123 m. USD og lækka um 3% frá fyrra ári, helstu
ástæður lækkunar má rekja til færri starfsmanna og hagstæðrar gengisþróunar en laun
flestra starfsmanna eru í íslenskum krónum ólíkt tekjum félagsins. Á tímabilinu tóku gildi
samningsbundnar launahækkanir. Í töflu 13 má sjá skýringu á lækkun á launum og
launatengdra gjalda fyrir tímabilið.
Tafla 13: Breytingar á launum og launatengdum gjöldum milli áranna 2018-2019

(Icelandair Group hf., 2020c).

Gjöld vegna flugrekstrar (e. aviation expenses) námu um 130 m. USD á tímabilinu og
lækkuðu um 2,9 m. USD. Ástæðu lægri gjalda má að hluta rekja til minni flugumsvifa en
73

ASK2 lækkaði um 9% á tímabilinu. Kostnaður vegna eldsneytis nam 66,4 m. USD og
lækkaði um 10%. Leigukostnaður flugvéla lækkaði um 7,4 m. USD á tímabilinu en það
stafaði helst vegna innleiðingar á IFRS 16 reikningsskilastaðli. Til hækkunar er
viðhaldkostnaður langsamlega mesta breytingin en sá liður hækkar um 19,9 m. USD eins
og sjá má í töflu 12. Hækkunin stafar af breytingu á reikningsskilum vegna flugvélahreyfla
en áður var þessi kostnaðarliður innifalinn í afskriftum rekstrarfjármuna.

9.2.3.3

Efnahagsreikningur Icelandair í lok árs 2019

Heildareignir félagsins námu 1,7 ma. USD í lok árs 2019 og hækka um 212 m. USD frá fyrra
ári eins og sjá má á töflu 14. Með innleiðingu á IFRS 16 reikningsskilastaðals óx eignahlið
efnahagsreikningsins um 280 m. USD að stærstum hluta vegna leigu á flugvélum (e. right
of use assets) eða 124 m. USD. Aðrar breytingar eru hækkun á eignum í sölumeðferð en
sá liður hækkaði um 146 m. USD vegna fyrirhugaðrar sölu á Icelandair Hotels.
Tafla 14: Eignir Icelandair Group í lok árs 2019

(Icelandair Group hf., 2020c).

Heildar vaxtaberandi skuldir námu 387 m. USD og lækkuðu um 64 m. USD á árinu 2019.
Hreinar vaxtaberandi skuldir, án leiguskuldbindinga vegna IFRS 16, námu 141 m. USD,
lækka um 7 m. USD. Leiguskuldbindingar nema 308 m. USD í árslok 2019.

2

Available Seat Kilometers
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Tafla 15: Skuldir og skuldbindingar Icelandair Group í árslok 2019

(Icelandair Group hf., 2020c).

Þó rekstur félagsins hafi verið þungur árin 2018 og 2019 var félagið vel í stakk búið til
að takast á við möguleg áföll og áskoranir. Í árslok 2019 var félagið með sterka
eiginfjárstöðu, samanborið við önnur flugfélög og nam eigið fé Icelandair um 482 m. USD,
og var eiginfjárhlutfall félagsins 29%. Ef litið er framhjá áhrifum IFRS 16
reikningsskilastaðalsins nam eiginfjárhlutfall félagins um 43% (Icelandair Group hf,
2020g). Auk þess var félagið einnig með sterkt veltufjárhlutfall (e. current ratio) eða sem
nam 86%. Félagið var með þá stefnu um að laust fé skuli ekki vera lægra en 200 m. USD
sem ætti að duga til að geta staðið skil á öllum rekstrargjöldum í þrjá mánuði án tekna,
laust fé í árslok 2019 nam 235 m USD (Icelandair Group hf, 2020g).
Tafla 16: Eigið fé og veltufjárhlutfall Icelandair Group og annara flugfélaga í lok árs 2019

(Icelandair Group hf, 2020g).
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9.2.3.4

Væntingar til ársins 2020 í upphafi árs

Við kynningu á rekstrarafkomu félagsins fyrir fjórða ársfjórðung ársins 2019 var kynntur,
þann 7. febrúar 2020, voru einnig reifuð helstu verkefni og áskoranir stjórnenda Icelandair
fyrir árið 2020. Að mati stjórnenda voru helstu verkefni að vinna að auknum
hagræðingaraðgerðum í leiðakerfi félagsins og mæta rekstrarerfiðleikum tengdum
kyrrsetningu á Boeing MAX flugvélum félagsins. Áætlun félagsins innihélt flug til 40
áfangastaða, 14 í Norður-Ameríku og 26 í Evrópu (Icelandair Group hf, 2020h) og áætluðu
stjórnendur að velta ársins 2020 yrði á svipuðu róli og árið 2019 og má sjá helstu markmið
þeirra í töflu 17. Einnig var unnið að fullum krafti að ljúka sölu á Icelandair Hotels í febrúar
2020 til malasískra fjárfesta.
Tafla 17: Markmið stjórnenda Icelandair Group fyrir árið 2020

(Icelandair Group hf, 2020h).

Lítillega er minnst er á óvissu vegna COVID-19 heimsfaraldursins. Aðeins rúmlega 20
dögum síðar eða þann 1. mars 2020 tilkynnti félagið að vegna áhrifa COVID-19
heimsfaraldursins á ferðalög milli landa, væri afkomuspá félagins ekki lengur í gildi
(Icelandair Group hf, 2020d).

76

9.3 Aðdragandi fjárhagslegrar endurskipulagningar
Allt frá því að þessar ófyrirsjáanlegu og fordæmalausu aðstæður sköpuðust vegna
alheimsfaraldurs COVID-19 hafa aðgerðir stjórnvalda, markaðsaðila og stjórnenda
fyrirtækja falist í að standa vörð um og hindra að arðbær fyrirtæki sem undir eðlilegum
kringumstæðum væru rekstrarhæf fari í gjaldþrot vegna tímabundinna aðstæðna sem
kunnu að skapast vegna sóttvarnaraðgerða. Flug- og ferðaþjónustugeirinn var einn sá sem
varð hvað mest fyrir barðinu á sóttvarnaraðgerðum stjórnvalda víða um heim.
Nauðsynlegt var því fyrir allflesta flugrekstraraðila að bregðast við með einhverjum hætti,
til að byrja með leituðu mörg flugfélög á náðir stjórnvalda síns heimaríkis, með því
markmiði að fá fjárhagsaðstoð og eða lausafjárfyrirgreiðslu. Á seinni stigum bíður
fjárhagsleg endurskipulagning þessara flugrekstraraðila. Ríkisstyrkir, hlutafjáraukningar
og afskriftir kröfuhafa eru meðal þeirra aðgerða sem nauðsynlegt hefur verið að ráðast í.

9.3.1 Upphafleg áhrif COVID-19 faraldursins
Þann 1. mars 2020 sendi félagið frá sér fyrstu tilkynningu vegna áhrifa COVID-19
faraldursins til Nasdaq kauphallarinnar á Íslandi (Icelandair Group hf., 2020) þar sem fram
kom að útbreiðsla COVID-19 væri að ná umtalsverðri útbreiðslu á markaðssvæði félagsins
og ljóst mætti vera að eftirspurn eftir ferðalögum á markaðssvæði Icelandair væri
tilfinnanlega að dragast saman. Í henni sagði einnig:
„Of snemmt er að segja til um möguleg áhrif þessarar þróunar á
starfsemi Icelandair Group en þessi staða skapar aukna óvissu þegar kemur að
áætlaðri rekstrarniðurstöðu félagsins fyrir árið 2020. Vegna þessarar óvissu er
afkomuspá Icelandair Group fyrir árið 2020 sem félagið gaf út á markaðinn þann
6. febrúar sl. ekki lengur í gildi og telja stjórnendur félagsins ekki mögulegt að gefa
út áreiðanlega afkomuspá á þessum tímapunkti" (Icelandair Group hf, 2020d).
Í tilkynningunni var einnig sagt að útbreiðsla COVID-19 og viðbrögð við veirunni væru
farin að hafa áhrif á ferðahegðun og félagið væri að reyna að greina hugsanlegar sviðsmyndir
til að móta aðgerðir til að draga úr áhrifum sem þróunin kynni að hafa á starfsemi Icelandair.
Á þessum tíma voru áherslur félagsins að lágmarka áhrif á flugfarþega og flugáætlun, þó
þannig að velferð og heilsu farþega og starfsfólks væri gætt.
Aðeins 10 dögum síðar sendi félagið frá sér nýja tilkynningu til Kauphallarinnar þar
sem fram kom að COVID-19 faraldurinn væri í mikilli sókn alþjóðlega, þ.m.t. á Íslandi og að
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félagið hafi fyrirhugað yfir 3.500 flugferðir í mars og apríl sem það væri að endurskoða vegna
faraldursins (Icelandair Group hf, 2020e).
Á þessum tíma var COVID-19 faraldurinn í miklum og hröðum vexti, og einungis
tveimur dögum síðar, þann 12. mars, tilkynnti félagið um að stjórnvöld í Bandaríkjunum hefðu
lagt á ferðabann allra annarra en ríkisborgara Bandaríkjanna til landsins, í það minnsta næstu
30 daga (Icelandair Group hf, 2020j). Bannið náði til allra þeirra sem ferðuðust frá einhverju
Schengen ríkjanna, þar á meðal Íslands. Þessi ákvörðun yfirvalda í Bandaríkjunum var mikið
reiðarslag fyrir Icelandair þar sem viðskiptamódel félagsins byggir á því að flytja farþega yfir
Norður-Atlantshafið, frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu með millilendingu á Keflavíkurflugvelli
á Íslandi. Í kjölfarið lýstu önnur lönd yfir ferðabanni. Á þessum tímapunkti var ljóst að
aðstæður til alþjóðlegra fólksflutninga yrðu mjög erfiðar næstu misseri og að algjör kúvending
blasti við rekstraráformum félagsins, eins og mynd 23 sýnir gríðarleg umskipti í flugáætlun
félagsins. Þá þegar byrjaði félagið að draga úr tíðni flugferða og reyna að verja lausafjárstöðu
félagsins sem nam um USD 301,6m. USD í árslok 2019 sem og um miðjan 15. mars skv.
fréttatilkynningu félagsins til Kauphallar þar um (Icelandair Group hf, 2020c).
Mynd 23: Vikuleg flug Icelandair árið 2020

(Icelandair Group hf, 2020g).
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Fjárhagsleg endurskipulagning Icelandair Group hf.
Í byrjun apríl 2020 var ljóst að COVID-19 faraldurinn hafði haft veruleg áhrif á
rekstrarumhverfi félagsins og hæfni þess til að tryggja rekstrargrundvöll félagsins til
frambúðar. Ekki var nægjanlegt að skera niður kostnað eða semja um skilmálabreytingar
á lánum félagsins á þeim tíma. Annarra veigameiri aðgerða var þörf.

9.4 Mikilvægi langtímafjármögnunar
Í byrjun apríl 2020 var ljóst að COVID-19 faraldurinn hafði haft veruleg áhrif á ferðalög og
ferðahegðun um allan heim. Flugfarþegum Icelandair fækkaði um 90% í marsmánuði
samanborið við árið áður og ljóst að ferðatakmarkanir og snarminnkandi eftirspurn kæmi
niður á sumaráætlun félagsins, með a.m.k. 25% samdrætti í eftirspurn. Á þessum
tímapunkti var lausafjárstaða Icelandair enn sterk eða vel yfir USD 200 milljóna lágmarki
sem félagið skilgreinir sem lágmarkssjóðsstöðu á hverjum tíma, en fyrirsjáanlegt var
vegna mikils samdráttar að lausafé myndi fara niður fyrir lágmarksstöðu á komandi
mánuðum. Þann 6. apríl 2020 tilkynnti félagið um að það hafði ráðið Kviku banka,
Landsbankann og Íslandsbanka til að leiða vinnu við að skipuleggja fjárhagslega
endurskipulagningu með það fyrir augum að styrkja rekstrargrunn félagsins og styrkja
fjárhagslega stöðu Icelandair til framtíðar (Icelandair Group hf, 2020i).

9.5 Áherslur fjárhagslegrar endurskipulagningar
Tilgangur félagsins með fjárhagslegri endurskipulagningu var í megindráttum að auka
lausafjár- og eiginfjárstöðu félagsins ásamt því að auka samkeppnishæfni félagsins til
framtíðar. Til að ná markmiðum félagsins var ákveðið að sækjast eftir nýju hlutafé sem
samþykkt var á hluthafafundi félagsins þann 22. apríl 2020. Áður en hægt var að ráðast í
hlutafjáraukningu þurfti að semja við kröfuhafa, semja við ríkisvaldið um aðkomu að
fjármögnun eða stuðning með öðrum hætti, koma á langtímasamningi milli félagsins og
svokallaðra flugstétta, flugfreyja, flugmanna og flugvirkja og semja við Boeing um bætur
og uppgjör vegna kaupa félagsins á MAX flugvélum Boeing (Icelandair Group hf, 2020g).
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9.5.1 Samningur við kröfuhafa
Félagið tilkynnti í ágúst 2020 að samið hefði verið við 14 stærstu kröfuhafa félagsins.
Heildarskuldir Icelandair voru á þeim tíma um 600 m. USD sem skiptist milli lánveitenda
270 m. USD, leigusala 120 m. USD, færsluhirða 180 m. USD og mótaðila vegna olíuvarna
40 m. USD. Lánveitendur, sem voru fjórir, veittu 6-24 mánaða greiðslufrest. Leigusalar
veittu frest á hluta leigugreiðslna. Færsluhirðar veittu félaginu lánalínu til að fjármagna
endurgreiðslur á fyrirframgreiddum flugmiðum til farþega. Mótaðilar vegna olíuvarna
heimiluðu félaginu að dreifa áhættuvörnum sínum á 24 mánuði í stað 12 mánaða áður
(Icelandair Group hf, 2020g).

9.5.2 Samningar við stéttarfélög starfsmanna
Þann 19. júlí 2020 var undirritaður nýr kjarasamningur við Flugfreyjufélag Íslands sem
hafa innan sinna vébanda flugfreyjur og flugþjóna Icelandair, áður hafði verið samið við
flugmenn og flugvirkja í maí 2020. Samningur náði til næstu fimm ára, þar af var frysting
launa fyrstu þrjú árin. Var það mat félagsins nýr samningur tryggði að framleiðni
flugmanna ykist um 22% með aukinni vinnuskyldu og breyttri vinnutilhögun og kostnaður
vegna flugmanna á floginn kílómetra (CASK) lækkaði um allt að 25%. Samningur við
flugfreyjur var talinn skila 20% lækkun kostnaðar og á sama hátt að samningur við
flugvirkja myndi skila allt að 10% kostnaðarlækkun (Icelandair Group hf, 2020g).

9.5.3 Samkomulag við Boeing vegna MAX flugvéla
Icelandair tilkynnti í ágúst 2020 að félagið hefði náð samning við Boeing um bætur vegna
kyrrsetningar MAX flugvélanna og að bætur yrðu greiddar að mestu fyrir lok annars
ársfjórðungs 2021. Samhliða var tilkynnt að Icelandair félli frá kaupum á fjórum MAX
flugvélum og fengi aðeins 12 flugvélar í stað 16 eins og áður hafði verið um samið
(Icelandair Group hf, 2020g)

9.5.4 Ríkisábyrgð á lánalínu
Í september 2020 samþykkti Alþingi að veita Icelandair Group ríkisábyrgð vegna 120 m.
USD lánalínu sem Íslandsbanki og Landsbankinn myndu veita félaginu, teldist þess þörf.
Lánalínan átti að tryggja lausafé ef áætlanir félagsins myndu ekki raungerast eins hratt og
spá félagsins gerði ráð fyrir (Icelandair Group hf, 2020g). Nánari umfjöllun um
ríkisábyrgðina, skilyrði og skilmála er að finna í sérstökum kafla 9.6.2.
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9.5.5 Nýtt hlutafé
Um miðjan september 2020 fór fram hlutafjárútboð Icelandair í tengslum við fjárhagslega
endurskipulagningu félagins. Stærð útboðsins var 20.000 milljónir hlutir í formi nýrra
hlutabréfa í Icelandair Group, á genginu 1., en heimilt var að stækka útboðið í 23.000
milljónir hluta ef umframeftirspurn yrði í útboðinu (Icelandair Group hf, 2020g). Til
viðbótar fylgdu með áskriftarréttindi (e. warrants) sem samsvöruðu allt að 25% af
skráningu nýrra hluta í útboðinu. Áskriftarréttindin er heimilt að innleysa í ákveðnum
skrefum næstu tvö ár eftir hlutafjárútboðið. Alls bárust yfir 9.000 áskriftir fyrir um 37
milljarða króna og nýtti félagið því heimild til stækkunar að fullu. Áður útgefið hlutafé
þynntist því niður í 19% til 16% af því sem það var fyrir útboðið, ef kaupendur nýrra hluta
nýttu sér áskriftarréttindin sem fylgdu útboðinu (Icelandair Group hf, 2020g).

9.5.6 Lægri einingakostnaður
Markaðshlutdeild félagsins á Norður-Ameríku flugleiðinni, síðustu 12 mánuði fyrir COVID19 faraldurinn, var metin um 2% og félagið agnarsmátt í samanburði við keppinauta þess,
eins og mynd 24 sýnir. Viðskiptamódel Icelandair er í raun tvískipt, flug til og frá Íslandi og
flug milli Evrópu og Norður-Ameríku. Félagið býður ekki upp á beint flug milli áfangastaða
meginlands Evrópu og Norður-Ameríku, einungis upp á tengiflug í gegnum
Keflavíkurflugvöll sem lengir ferðatíma og felur í sér óhagræði fyrir farþega umfram beint
áætlunarflug milli áfangastaða (Icelandair Group hf, 2020g).
Til að vera samkeppnishæft samanborið við samkeppnisaðila á markaði þarf félagið því
að bjóða lægra verð en býðst á beinu flugi milli áfangastaða til að laða að farþega sem
annars kjósa að fljúga í beinu flugi. Verðlagning á beinu flugi á flugleiðinni yfir Atlantshafið
myndar því einskonar hámarksverð fyrir fargjald á flugleiðinni. Félagið flokkast því sem
verðtaki á markaði fyrir tengiflugsfarþega (Birna Ósk Einarsdóttir, 2019). Félagið hefur
meiri stjórn á verðlagningu til og frá Íslandi en á þeim markaði er ríkjandi samkeppni sem
fer vaxandi með hverju árinu, þar má helst nefna Wizz Air og flugfélagið Play. Þar sem
félagið hefur takmarkaða stjórn á verðlagningu fargjalda er því nauðsynlegt, til að geta
starfrækt arðbæran rekstur til framtíðar, að hafa stjórn á og getað lækkað einingakostnað
í rekstri til samræmis við samkeppnisaðila þess (Egill Ágústsson, 2021).
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Mynd 24: Markaðshlutdeild flugfélaga yfir Atlantshafið

(Icelandair Group hf, 2020g).

Á tímabilinu 2011-2017 var Icelandair rekið með góðum hagnaði, það miklum að
félagið var talið meðal 30 arðbærustu flugfélaga í heimi á þessu tímabili (McKinsey &
Company, 2020a). Má rekja sterka rekstrarafkomu áranna 2011-2016 til mikils árangurs í
markaðssókn og þess að einingakostnaður félagsins var samkeppnishæfur samanborið við
samkeppnisaðila á markaði. Á árabilinu 2016-2018 dalaði samkeppnishæfni félagsins
mikið, á tímabilinu jókst einingakostnaður um 17% en á sama tíma héldust einingatekjur
nokkuð stöðugar. Þessi mikla kostnaðarhækkun olli því að afkoma félagsins fór frá því að
vera rekið með myndarlegum hagnaði í mikið tap. Frá árinu 2017 og til ársins 2019, skýrðu
stjórnendur Icelandair mikið rekstrartap með því að á markaðnum væru ósjálfbær
fargjöld vegna mikillar samkeppni og mistaka í endurskipulagningu á sölukerfi félagsins,
þ.e. að ástæður taprekstrar væri að finna á tekjuhlið rekstrarreikningsins. Eins og Egill
Ágústsson (2021) fjallar um í grein sinni, „Icelandair þarf að vera beittasta vopn
Íslendinga“, benda rekstrartölur félagsins til annars. Einingatekjur félagsins á tímabilinu
voru allstöðugar eins og mynd 25 sýnir, sömu sögu er ekki að segja af þróun einingagjalda,
sem hækka mikið. Afleiðing hækkunar einingakostnaðar birtist m.a. í að framlegð
félagsins féll úr tæplega 9% á árinu 2016 og varð neikvæð um 10% þegar verst lét árið
2018. Félagið seldi þá þjónustu sína undir kostnaðarverði (Egill Ágústsson, 2021). Ein
birtingarmynd kostnaðarhækkana má meðal annars rekja til mikilla samningsbundinna
hækkana til handa flugmönnum, flugvirkjum, flugfreyjum og þjónum.
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Mynd 25: Þróun einingatekna, einingakostnaðar og framlegð áranna 2016-2019

(Egill Ágústsson, 2021).

Hækkun einingakostnaðar umfram einingatekjur var mesta áskorun Icelandair fyrir
COVID-19 faraldurinn, þar sem félagið gat ekki lengur hagnast á veittri þjónustu til farþega
sinna á þeim fargjöldum sem í boði voru á markaðnum. Sama átti ekki við um
samkeppnisaðila félagsins sem náðu á sama tíma að halda einingakostnaði sínum
stöðugum eða jafnvel lækka hann og skilaði rekstur þeirra hagnaði yfir tímabilið. Rekstur
félagins var því ósjálfbær á þessu tímabili en ekki fyrir samkeppnisaðila þess, sem höfðu
á tímabilinu ríflega 20% lægri einingakostnað en Icelandair (Egill Ágústsson, 2021).
Svo rekstur félagsins verði arðbær á nýjan leik er eitt veigamesta verkefni
endurskipulagningarinnar í framtíðinni að einingarkostnaður félagsins verði lægri en
einingatekjur þess á sama tíma og hann verður samkeppnishæfur samanborinn við
samkeppnisaðila félagsins.

9.5.6.1 Áætlaður einingakostnaður til framtíðar
Í áætlunum stjórnenda Icelandair um þróun einingakostnaðar kemur fram það markmið
þeirra að lækka einingakostnað félagsins um 10% á árabilinu 2018 til ársins 2024 en þá er
ætlað að umsvif félagsins verði þau sömu og fyrir COVID-19 heimsfaraldurinn, mynd 26
sýnir þróun einingakostnaðar frá 2015 til 2019 og áætlanir frá árinu 2020 til ársins 2024.
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Mynd 26: Sögulegt CASK í USD centum árin 2015-2019, ásamt áætlunum áranna 2020-2024

(Icelandair Group hf, 2020g).

Forsendur stjórnenda fyrir lækkuðum kostnaði byggja á því að nýjar flugvélar í
flugflotanum verði mun hagkvæmari í rekstri en þær sem eldri eru, hagræðingu vegna nýs
flugáætlanakerfis, hagræðingu vegna nýrra kjarasamninga við flugmenn, flugvirkja og
flugfreyjur og -þjóna, almenns kostnaðaraðhalds og jákvæðrar þróunar á hagstærðum.
Mynd 27 sýnir áhrif hvers þáttar á áætlun stjórnenda um lækkun einingakostnaðar, en
þar vega þyngst áætluð rekstraráhrif nýrra Boeing MAX flugvéla með lægri eldsneytis- og
viðhaldskostnaði.
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Mynd 27: Forsendur á lækkuðum einingakostnaði við endurskipulagningu

(Icelandair Group hf, 2020g).

Reikna stjórnendur með að þáttur launa í einingakostnaði lækki um 8% vegna aukinnar
skilvirkni í nýjum kjarasamningum, á sama tíma og laun hækka um 3,5% á ári. Hagræðing
vegna nýs flugflota er metin sem 27% lækkun á þætti eldsneytis í einingakostnaði og
lækkunar flugrekstrarkostnaðar um 33%, aðallega vegna lægri viðhaldskostnaðar. Aftur á
móti hækka afskriftir vegna nýrri og dýrari flugflota, mynd 28 sýnir áætlaðar breytingar
hvers þáttar einingakostnaðar milli áranna 2018-2024. Athygli vekur hve mikil áætluð
lækkun eldsneytiskostnaðar er í væntum einingakostnaði milli áranna 2018-2024 eða úr
1,7 USD cent í 1,1 USD cent, eða lækkun um tæp 0,6 cent. Er lækkunin rakin til
hagkvæmari flugflota og lækkaðs eldsneytisverðs, frá 686 USD/tonn árið 2018 og í 494
USD/tonn árið 2024. Aukinheldur er gert ráð fyrir fremur veiku gengi íslensku krónunnar
á tímabilinu eða USD/ISK 120, en styrking íslensku krónunnar gagnvart USD um 10% þýddi
hækkun á einingakostnaði um 0,2 USD cent eða sem svarar 3%. Helstu lykilforsendur er
að finna í viðauka 1.
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Mynd 28: Þróun einingakostnaðar milli áranna 2018-2024 í USD cent

(Icelandair Group hf, 2020g).

9.6 Aðkoma ríkisvaldsins
Aðkoma íslenska ríkisins að endurskipulagningu Icelandair er margþætt sökum þess hve
þjóðhagslega mikilvægt fyrirtækið er. Hér að neðan er fjallað um helstu aðgerðir sem
snerta félagið á tímabilinu sem endurskipulagningarferlið stóð yfir.

9.6.1 Styrkir vegna COVID-19 faraldursins
Stuðningur ríkisins við Icelandair birtist einnig með ýmsum hætti. Mörg úrræði vegna
COVID-19 faraldursins sem ríkisstjórn Íslands kynnti til sögunnar á árinu 2020 gagnaðist
Icelandair mjög vel, úrræði eins og hlutabótaleið og stuðningur vegna greiðslu hlutalauna
á uppsagnarfresti.
Stuðningur vegna greiðslna á uppsagnarfresti nam að hámarki 85% af launakostnaði
launamanns á uppsagnarfresti og náði til þeirra sem höfðu uppsagnardag frá og með 1.
maí 2020 og til og með 1. október 2020. Þannig kemur fram á heimasíðu RSK, að fyrir
tímabilið maí til og ágúst 2020, hafi 351 rekstraraðili fengið stuðning vegna greiðslu á
hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti og námu heildargreiðslur um 10 milljörðum
króna. Af þeirri upphæð komu um 3,8 milljarðar í hlut Icelandair og tengdra aðila vegna
uppsagna 2.520 starfsmanna (Skatturinn, 2020).
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Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um hlutabótaleiðina, úrræði sem fól í sér að ríkið greiddi
allt að 75% launa þeirra sem lækkuðu tímabundið í starfshlutfalli, kom fram að starfsmenn
Icelandair nutu hennar í mestum mæli. Í mars og apríl 2020, þegar notkun
hlutabótaleiðarinnar var sem mest, fengu launamenn hjá Icelandair samstæðunni samtals
um ISK 1.1 milljarð í greiðslur frá Vinnumálastofnun vegna minnkaðs starfshlutfalls
(Ríkisendurskoðun, 2020).
Þar af voru 2.493 starfsmenn Icelandair í skertu starfshlutfalli og 502 starfsmenn
Flugleiðahótela hf., auk starfsmanna Air Iceland Connect, Iceland Travel og fleiri dótturfélaga (Ríkisendurskoðun, 2020).

9.6.2 Ríkisábyrgð á lánalínum
Þegar í mars 2020, á svipuðum tíma og ferðabann var sett á farþega frá Schengen svæðinu til
Bandaríkjanna, höfðu forsvarsmenn Icelandair samband við stjórnvöld, bæði við
ferðamálaráðherra og fjármálaráðherra, þar sem félagið óskaði eftir beinum fjárstuðningi við
félagið í formi USD 300 milljóna rekstrarlánalínu. Vegna kynningar fjármála- og
efnahagsráðuneytisins til fjárlaganefndar í ágúst, töldu stjórnvöld í ljósi þeirra hagsmuna sem
væru í húfi að réttast væri að koma samskiptum við Icelandair í fast og skipulegt ferli, ferlið
yrði á forræði ráðherranefndar undir stjórn ferðamálaráðherra. Skipaður var starfshópur
fjögurra ráðuneyta undir forystu fjármála- og efnahagsráðuneytis, með ráðgjöfum sem fóru
með málið milli funda ráðherranefndarinnar (Fjármála-og efnahagsráðuneytið, 2020).
Fjármálaráðgjöf Deloitte var ráðin til að afla og greina fjármálalegar upplýsingar.
Ráðherranefndin taldi að mikilvægt væri að setja fram skýrar forsendur fyrir mögulegri
aðkomu

ríkisins

við

endurskipulagningu

Icelandair

Group

hf.

(Fjármála-og

efnahagsráðuneytið, 2020). Í fyrsta lagi var talið að aðkoma ríkisins væri nauðsynleg í
þeim megintilgangi að tryggja traustar og órofnar flugsamgöngur til og frá Íslandi. Í öðru
lagi að tryggja að öflugur íslenskur flugrekstraraðili væri til staðar þegar að efnahagslegri
viðspyrnu kæmi á nýjan leik. Í þriðja lagi að samkeppnishæfni Íslands væri tryggð til lengri
tíma litið. Í fjórða lagi að fé almennings og áhætta ríkissjóðs yrði takmörkuð einungis við
þá þætti sem þjónaði opinberum almannahagsmunum en hefði ekki það markmið að
verja hag hluthafa og/eða lánardrottna (Fjármála-og efnahagsráðuneytið, 2020).
Starfshópur fjögurra ráðuneyta unnu með Icelandair að sameiginlegum skilningi um
helstu þætti fjárhagslegrar endurskipulagningar Icelandair auk veitingu mögulegrar
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ríkisábyrgðar á rekstrarlánalínum. Helstu forsendur fjárhagslegrar endurskipulagningar
Icelandair og mögulegrar aðkomu íslenska ríkisins að rekstrarlánalínu má sjá í töflu 19:
Tafla 18: Forsendur aðkomu íslenska ríkisins að fjárhagslegri endurskipulagningu Icelandair Group hf.

(Fjármála-og efnahagsráðuneytið, 2020).

Undirliggjandi markmið með sameiginlegri sýn aðila fól í sér að félagið fjármagnaði
rekstraráætlun sína með öðru fé en opinberu fé. Auk þess var talið að lánalínur með
ábyrgð ríkisins væru til þrautarvara, til að auka líkur á að félagið kæmist í gegnum þá
óvissutíma sem framundan væru. Aðgengi að lausafé umfram fjárþörf styrkir tiltrú
hagsmunaaðila, kröfuhafa og fjárfesta, á félaginu og eykur líkur á þátttöku þeirra í
endurskipulagningunni.

9.6.2.1 Helstu vörður í ferlinu að ríkisábyrgð rekstrarlánalínu
Fjárhagsleg endurskipulagning Icelandair var gífurlega umfangsmikil og náði til margra ólíkra
þátttakenda og var ferlið leitt af félaginu. Helstu vörður í ferlinu byggðust á samningum
félagsins við helstu hagsmunaaðila. Helstu atburði má sjá í töflu 20:
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Tafla 19: Helstu vörður í fjárhagslegri endurskipulagningu Icelandair Group hf. við veitingu ríkisábyrgðar

(Fjármála-og efnahagsráðuneytið, 2020).

9.6.2.2 Áætluð fjármögnunarþörf félagsins
Við vinnu fjárlaganefndar Alþingis í ágúst 2020, við mat á ríkisábyrgð Icelandair, kynnti
félagið fjárþörf félagsins sem sjá má á töflu 21, næstu 12 mánuði ásamt rekstraráætlun.
Var það mat stjórnenda félagins að fjárþörfin næmi um 260 milljónum USD næstu 12
mánuði en til viðbótar við nýja fjármögnun sem kemur fram á mynd 6, átti félagið um 150
milljónir USD í lok júní 2020.
Tafla 20: Fjárþörf Icelandair næstu 12 mánuði, kynnt fjárlaganefnd í ágúst 2020

(Fjármála-og efnahagsráðuneytið, 2020).
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9.6.2.3 Skilmálar ríkisábyrgðar á lánalínum
Eitt af markmiðum fjárhagslegar endurskipulagningar félagsins var að félagið myndi
fjármagna rekstraráætlun sína með öðru en fjármunum almennings (Fjármála-og
efnahagsráðuneytið, 2020). Ríkisábyrgð á lánalínum var einungis hugsuð sem fjármögnun
til þrautarvara. Til að ná því markmiði var eitt meginskilyrða stjórnvalda að fjármögnun
með ríkisábyrgð yrði alltaf „síðast inn – fyrst út“. Óheimilt væri að draga á lánalínu með
ríkisábyrgð fyrr en búið væri að nýta alla aðra mögulega fjármögnun Icelandair. Lánalínur
með ríkisábyrgð yrðu dregnar á síðast. Eftir að dregið hefur verið á lánalínu með
ríkisábyrgð er sú kvöð gerð að hana verði að greiða fyrst upp af öllum skuldbindingum.
Ádráttartímabil lánalína verður í tvö ár eða til september 2022. Frá því tímamarki skal
endurgreiða með jöfnum mánaðarlegum greiðslum á næstu þremur árum. Ef rekstur
félagsins gefur ráðrúm til að greiða niður lánalínurnar hraðar niður, skal það gert, miðað
skal við að 75% af umframfé (e. excess cash) á hverum tíma skuli varið til niðurgreiðslu.
Einungis er heimilt að nýta umframfé í niðurgreiðslu lánalína með ríkisábyrgð (Fjármálaog efnahagsráðuneytið, 2020).
Eins er takmörkunum háð varðandi hvernig félagið getur ráðstafað lánalínum með
ríkisábyrgð. Aðeins er heimilt að draga á lánalínur til að greiða almennan rekstrarkostnað
félagins. Með almennum rekstrarkostnaði er átt m.a. við laun og tengdan kostnað, leigu,
rekstraraðföng,

önnur

rekstrartengd

gjöld,

samningsbundnar

afborganir

og

vaxtagreiðslur, olíuvarnir, endurgreiðslur til viðskiptavina og reglubundið viðhald.
Félaginu er óheimilt að nýta fjármunina til fjárfestinga eða endurfjármögnunar
skuldbindinga (Fjármála-og efnahagsráðuneytið, 2020).
Til tryggingar endurgreiðslu ef dregið verður á lánalínu með ríkisábyrgð, standa
vörumerki félagsins, vefslóðir og lendingarheimildir í London og New York, ef unnt verður
að taka veð í lendingarheimildunum til tryggingar ábyrgðinni.

9.6.2.4 Endurgjald ríkisábyrgðar á lánalínum og samþykki ESA
Eftirlitstofnun (ESA) heimilaði þann 27. ágúst 2020 að íslenska ríkinu væri heimilt að veita
ríkisábyrgð sem nemur 90% af rekstrarlánalínu að fjárhæð USD 120 milljónir (ESA EFTA
Surveillance Authority, 2020). ESA segir í fréttatilkynningu að:
„[...] ákvörðun stofnunarinnar að samþykkja ábyrgðina byggi á grein samningsins um
Evrópska efnahagssvæðið (EES) sem gerir EFTA-ríkjum eins og Íslandi kleift að bæta
fyrir tjón sem ákveðin fyrirtæki og atvinnugreinar verða beint fyrir vegna óvenjulegra
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atvika, líkt og COVID-19 faraldurinn sé. Þetta felur meðal annars í sér ráðstafanir til að
veita fjárhagslegan stuðning til fyrirtækja í atvinnugreinum sem hafa orðið illa úti af
þessum sökum, eins og í samgöngu-, ferðaþjónustu- og öðrum þjónustugeirum“ (ESA
EFTA Surveillance Authority, 2020).
Ennfremur kemur fram í ákvörðun ESA að endurgjald fyrir veitt ábyrgð uppfylli skilyrði
ESA. Ábyrgðargjaldið nemur 0,25% á ársgrunni af ábyrgðarfjárhæðinni, 108 milljónum
USD. Við ádrátt á lánalínur reiknast álag af stöðu í lok hvers mánaðar og fer hækkandi
eftir fjárhæð ádráttar:
•

Ef ádráttur lánalínu er USD 0-40m, verður álagið 0,75%

•

Ef ádráttur lánalínu er USD 40-80m, verður álagið 0,875%

•

Ef ádráttur lánalínu er umfram USD 80m, verður álagið 1,00%

Við umsögn flugfélagsins Play kemur fram gagnrýni á ábyrgðagjaldið (Play, 2020), að það
sé of lágt og mismuni fyrirtækjum á sama markaði. Ennfremur telja forsvarsmenn Play að
veiting ábyrgðarinnar skekki stöðu aðila á samkeppnismarkaði, skekkjan feli meðal annars
í sér vaxtamun sem félag nýtur á fjármögnun sinni með og án ríkisábyrgðar.

9.6.2.5 Fyrirvarar uppfylltir og ábyrgð ríkisins á lánalínum virk
Ríkisstjórn Íslands tilkynnti þann 18. ágúst 2020 um að samþykkt hefði verið tillaga
fjögurra ráðherra um að ríkið veitti ábyrgð á lánalínu að fjárhæð allt að 120 milljóna USD
með fyrirvörum um endanlega skilmála, samþykkis Alþingis og hlutafjáraukningu félagsins
(Fjármála-og efnahagsráðuneytið, 2020).
Alþingi samþykkti þann 4. september 2020 lög um ríkisábyrgð og fjáraukalög til að
ríkissjóður Íslands gæti veitt ábyrgðina. Við sama tækifæri samþykkti Alþingi sömuleiðis
lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem heimilaði
lífeyrissjóðum á Íslandi að fjárfesta í hlutafjárútboði Icelandair (Icelandair Group hf,
2020g).
Hlutafjárútboði Icelandair lauk þann 17. september 2020. Umframeftirspurn var í
útboðinu sem nam 85% þar sem upphaflega stóð til að bjóða 20 milljarða hluta á
útboðsgenginu 1. Í ljósi mikils áhuga, ákvað stjórn félagins að auka stærð útboðsins um
þrjá milljarða, upp í 23 milljarða hluta. Við þetta tímamark var síðasta fyrirvara vegna
ríkisábyrgðar rutt úr vegi og ábyrgð íslenska ríkisins því virk (Icelandair Group hf, 2020b).

91

10 Staða félagsins að lokinni endurskipulagningu
Icelandair Group hf. samstæðan samanstendur af móðurfélaginu, sjö dótturfélögum og
12 dótturfélögum þeirra að lokinni fjárhagslegri endurskipulagningu.
Veigamesta breyting á starfsemi Icelandair raungerðist að fullu við sölu á
Flugleiðahótelum hf. sem starfrækir Icelandair Hotels, í febrúar 2021 þar sem Icelandair
Group seldi eftirstæðan 25% hlut í Icelandair Hotels til malasíska félagsins Berjaya á 3,4
m. USD (440 m.kr.). Áður hafði félagið selt 75% hlut í félaginu til Berjaya í júlí 2019 á 84
m. USD (10.100 m.kr.) en kaupverð lækkaði tvisvar og endaði Berjaya á að greiða 6.500
m.kr. fyrir 75% hlutinn, samtals um 6.940 m.kr. fyrir hótelstarfsemina í heild (Icelandair
Group hf, 2021a).
Í mars 2021 rann síðan starfsemi innanlandsflugs Air Iceland Connect undir starfsemi
systurfélags þess Icelandair, þannig að leiðakerfi, sölu- og markaðsstarf sameinast undir
merkjum Icelandair. Flugrekstrarleyfi félaganna verða áfram aðskilin en eftir
samþættinguna verða innanlands- og svæðisbundin flug á FI flugnúmerum Icelandair.
Samþættingunni er ætlað að stuðla að verulegum samlegðaráhrifum í rekstri félaganna,
svo sem með sameiningu yfirstjórnar, stoðdeilda og upplýsingakerfa (Icelandair Group hf,
2021a).
Í júní 2021 var síðan tilkynnt að Icelandair hefði selt dótturfélag sitt, Iceland Travel ehf.,
til ferðaskrifstofunnar Nordic Visitor ehf. Kaupverðið er metið á um 1,4 milljarða króna
en í tilkynningu til Kauphallar kemur fram að 350 milljónir muni taka mið af fjárhagslegri
afkomu félagsins fyrir árin 2022 og 2023 (Icelandair Group hf, 2021f). Í lok júní var síðan
tilkynnt að alþjóðlegur fjárfestingasjóður, Bain Capital, hefði náð samkomulagi við
Icelandair Group um að kaupa 16,6% hlut í félaginu fyrir 8,09 milljarða króna.
Samkomulagið var háð því að stjórnarformaður félagsins á þeim tíma, Úlfar Steindórsson,
myndi stíga til hliðar og Bain Capital fengið stjórnarmann í hans stað.
Hlutafjáraukningunni er ætlað að styrkja enn frekar fjárhagsstöðu félagsins og auka
fjárhagslegt bolmagn til að nýta þau tækifæri sem munu skapast á alþjóðlegum
flugmörkuðum í kjölfar COVID-19 alheimsfaraldursins (Icelandair Group hf, 2021d).
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10.1 Icelandair
Flugfélagið Icelandair hefur í áranna rás byggt upp víðfeðmt leiðakerfi til borga í Evrópu
og í Bandaríkjunum með Ísland sem tengihöfn. Vöxtur félagsins var mikill frá
efnahagshruni 2008 og til byrjunar árs 2020 þegar COVID-19 faraldurinn skall á sem hafði
gríðarleg áhrif á rekstur félagsins sem og annarra flugfélaga. Farþegum fjölgaði úr 1.500
þús. árið 2008 í 4.690 þús. árið 2019 þegar farþegafjöldinn náði hámarki (Icelandair Group
hf, 2020g). Árið 2020 voru farþegar aðeins 891 þús. en á tímabili var fjöldi flugferða aðeins
2% af fjölda ferða samkvæmt flugáætlun ársins 2019. Félagið flutti 441 þús. farþega fyrstu
tvo mánuði ársins 2020 en aðeins 335 þús. frá mars til desember án teknu tillits til
farþegafjölda innanlandsflugsins (Icelandair Group hf, 2021b).

10.1.1 Áfangastaðir
Þegar hæst lét tengdi leiðakerfi Icelandair saman 26 evrópskar og 23 bandarískar borgir í
gegnum Keflavíkurvöll sem tengiflugvöll félagsins og hafði viðskiptavinurinn yfir 650
tengimöguleika. Þegar verst lét, vegna áhrifa COVID-19 faraldursins, árið 2020 var aðeins
flogið til þriggja borga en áfangastöðum hefur verið fjölgað jafnt og þétt á nýjan leik.
Sumaráætlun Icelandair fyrir árið 2021 gerir ráð fyrir að fljúga til 23 borga í Evrópu og 11
borga í Ameríku. Í maí 2021 var flogið til 25 áfangastaða, í júní bættust við fjórir og í júlí
aðrir fimm til viðbótar (Icelandair Group hf, 2020g).

10.1.2 Flugvélafloti
Icelandair áætlar að hafa 28 farþegavélar til umráða í sumarið 2021, þar af eru 15 Boeing
757 vélar, fjórar Boeing 767 vélar og níu Boeing 737 MAX vélar. Upphaflega var samið
um kaup á 16 737 MAX flugvélum af Boeing en síðar gerður samningur við Boeing um að
fækka vélum í 12. Þrjár síðustu vélarnar verða afhentar á fjórða ársfjórðungi 2021 til fyrri
hluta ársins 2022 (Icelandair Group hf, 2020g).
Listaverð 16 MAX vélanna 16 var upphaflega um 1,6 milljarðar USD en viðbúið er að
félagið hafi fengið umtalsverðan afslátt af listaverði. Eldsneytissparnaður nýju vélanna er
27% saman borið við eldri vélar félagsins. Til viðbótar við farþegavélar Icelandair á og
rekur Icelandair Cargo tvær fraktflutningavélar (Icelandair Group hf, 2020g).
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10.2 Air Iceland Connect
Félagið starfar á innanlandsmarkaði ásamt því að þjóna næstu nágrannalöndum Íslands.
Félagið flýgur áætlunarflug frá Reykjavík til fjögurra staða á Íslandi auk þess að fljúga til
Færeyja og til fjögurra grænlenskra bæja. Hjá félaginu starfa 210 manns. Rekstur
Icelandair og Flugfélags Íslands hefur nú verið sameinaður þannig að allt flug, bæði
innanlands- og millilandaflug, er nú undir merkjum Icelandair. Bókanir í innanlandsflug
fara nú fram í bókunarvél Icelandair á sama hátt og ferðir á erlendri grundu (Icelandair
Group hf, 2020g).

10.3 Iceland Travel ehf.
Iceland Travel ehf. hefur síðan árið 1937 verið einn stærsti söluaðili skipulagðra ferða um
Ísland, Grænland og Færeyja til erlendra ferðamanna. Félagið býður upp á ferðir með
leiðsögn t.d. um Snæfellsnes, Gullna hringinn, Suðurland og yfir hálendið, einnig sérstakar
vetrarferðir, hellaskoðun, jöklaferðir og norðurljósaferðir. Stór hluti starfsemi félagsins lá
niðri árið 2020 og byrjun árs 2021 vegna heimsfaraldursins. Um miðjan júnímánuð 2021
var gengið frá kaupum Nordic Visitor á öllu hlutfé Iceland Travel ehf (Icelandair Group hf,
2021a, 2021e).

10.4 Icelandair Cargo ehf.
Félagið leggur áherslu á fraktflutninga með farþegaflugvélum ásamt því að eiga og reka
tvær Boeing 757-200 fraktflugvélar. Starfsemin fer að mestu fram á Keflavíkurflugvelli en
félagið rekur einnig skrifstofur í New York ríki, Bandaríkjunum og í Liege í Belgíu. Félagið
hefur sjálft lítinn efnahag og leigir frekar vélar og kaupir jafnframt flutningsrými frá þriðja
aðila (Icelandair Group hf, 2020g).

10.5 Loftleiðir Icelandic
Félagið leigir út flugvélar og áhafnir ásamt því að sinna viðhaldsþjónustu. Félagið hefur
yfir að ráða 11 Boeing flugvélum. Viðskiptavinir eru hin ýmsu flugfélög, aðallega í Evrópu
og Bandaríkjunum (Icelandair Group hf, 2020g).
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10.6 Eigendur og stjórnarmenn
Lífeyrissjóðir voru meðal stærstu hluthafa Icelandair Group fyrir hlutafjáraukningu sem
var lokahnykkur í fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins. Skv. hluthafaskrá Icelandair
áttu lífeyrissjóðir samtals um 53,3% hlutafjár í félaginu og sjóðir Stefnis, Landsbréfa og
Kviku banka um 15%. Við hlutafjárútboðið þynntist hlutur lífeyrissjóða út og er um mitt
ár 2021 um 22-25%. Á aðalfundi í byrjun mars 2020 komu John F. Thomas og Nina Jonsson
ný inn í stjórn í stað Ómars Benediktssonar og Heiðrúnar Jónsdóttur. Þrátt fyrir sterk
mótframboð varð engin breyting á stjórn félagsins á aðalfundi þess í mars 2021 (Icelandair
Group hf, 2020g). Stjórnina skipuðu Úlfar Steindórsson, Guðmundur Hafsteinsson, Nina
Jonsson, John Thomas og Svafa Grönfeldt. Í júlí 2021 vék Úlfar Steindórsson úr stjórn fyrir
fulltrúa stærsta eiganda, Bain Capital (Icelandair Group hf, 2021e).

10.7 Icelandair Group á hlutabréfamarkaði
Í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu Icelandair var gefið út nýtt hlutafé en
útboðið fór fram dagana 16.-17. september 2020. Markmið Icelandair Group var að safna
20.000 m.kr. en heimilt var að hækka þá fjárhæð í 23.000 m.kr. ef umframeftirspurn yrði.
Alls bárust 9.000 áskriftir upp á samtals 37.300 m.kr. Útboðsgengi var 1 kr. á hlut
(Icelandair Group hf, 2020g).
Frá útboði hefur hlutabréfaverð sveiflast en dagslokaverð var hæst í desember
2020 og febrúar 2021 og lægst í október 2020. Markaðsvirði hlutafjár í félaginu um mitt
ár 2021 nam um 46.070 m.kr. miðað við síðasta viðskiptaverð. Eigið fé var um um 26.100
m.kr. í lok fyrsta ársfjórðungs 2021 og nam V/I hlutfallið um 1,78 (Icelandair Group hf,
2021b).
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Tafla 21: Þróun hlutabréfaverðs frá útboði í september 2020 til og með 16. júlí 2021

(Icelandair Group hf, 2021c).

10.8 Ársreikningar
Stuðst er við endurskoðaða og undirritaða ársreikninga Icelandair Group hf. (samstæða)
fyrir árin 2018 - 2020. Undir samstæðuna heyra auk móðurfélagsins sjö dótturfélög og 12
dótturfélög þeirra.

10.8.1 Rekstur samstæðunnar
Vegna áhrifa COVID-19 faraldursins var gríðarlegt tap á rekstri Icelandair Group árið 2020.
Rekstrartekjur vegna farþegaflutninga féllu um 80% frá fyrra ári en farþegar voru aðeins
891 þ. árið 2020 borið saman við 4.690 þ. árið 2019. Framboðnum sætiskílómetrum (ASK)
fækkaði í millilandaflugi Icelandair úr 16,7 m.km. árið 2019 í 3,1 m.km árið 2020. Hjá Air
Iceland Connect var fækkunin úr 142,8 þ.km í 60,6 þ.km. Tekjur vegna fraktflutninga
hækkuðu hins vegar milli ára um 26% þrátt fyrir að framboðnum tonnkílómetrum (FTK)
Icelandair Cargo hafi fækkað um 13,6% (Icelandair Group hf, 2020b).
Rekstrarkostnaður lækkaði um 58% árið 2020 borið saman við fyrra ár. Kostnaður
vegna flugvéla lækkaði um 67% og laun og launatengd gjöld um 47%. Meðalfjöldi ársstarfa
var 2.621 árið 2020, en stórum hluta flugmanna og flugfreyja var sagt upp við fyrstu bylgju
COVID-19 faraldursins en hluti þeirra var endurráðinn á fyrri hluta árs 2021.
EBITDA framlegð var neikvæð um 86,5 m. USD árið 2020 en áætlanir sem lagðar voru
til grundvallar við útboð á nýju hlutafé gerðu ráð fyrir að EBITDA yrði neikvæð um 115 m.
USD árið 2020 (Icelandair Group hf, 2020g).
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Tafla 22: Rekstrarreikningur Icelandair Group 2018–2020

(Icelandair Group hf, 2020a, 2020b).

Afskriftir vegna varanlegra rekstrarfjármuna voru 160,3 m. USD, þar af um 125 m. USD
vegna flugvéla. Virði viðskiptavildar var fært niður um 116 m. USD í kjölfar uppfærðs
virðismats í árslok 2020, þar af 82 m. USD vegna Icelandair og um 32 m. USD vegna
dótturfélaga.
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Á meðal fjármagnsliða vega virðisbreytingar þyngst en söluhagnaður sem rekja má til
sölu á Icelandair Hotels vegur á móti að hluta. Fjármagnsliðir eru meira en tvöfalt hærri
árið 2020 en á fyrra ári.
Tap ársins 2020 var gríðarlegt eða um 376,2 m. USD en tap var einnig árin 2018 og
2019 en það tap má rekja að hluta til hraðra afskrifta flugflotans en afskriftir varanlegra
rekstrarfjármuna hvers ár eru mjög miklar.

10.8.2 Efnahagur
Bókfært verðmæti eigna var 1.034,2 m. USD í lok árs 2020, þar af eru um helmingur (48%)
varanlegir rekstrarfjármunir. Flugfloti samstæðunnar var metinn á 379 m. USD. í lok árs
2020. Flugflotinn samanstóð af 36 vélum, þ.e. 23 Boeing 757, fimm Boeing 767 og
tveimur Boeing 737 MAX, auk nýlegra Bombardier flugvéla og eldri Fokkervéla Air Iceland
Connect. Tryggingarverðmæti sömu flugvéla var metið á sama tíma mun hærra, eða 809
m. USD. Verðmæti óáþreifanlegra eigna og viðskiptavildar lækkaði verulega á árinu í
kjölfar virðismatsprófs (Icelandair Group hf, 2020b).
Fyrirframgreiðslur

eru

aðallega

innáborganir

vegna

nýsmíði

hjá

Boeing-

verksmiðjunum en árið 2013 samdi félagið um kaup á 16 vélum af tegundum 737 MAX en
síðar var vélunum fækkað í 12. Í lok árs 2020 hafði félagið fengið tvær vélar afhentar en
um mitt ár 2021 hafði félagið fengið sex vélar afhentar. Félagið væntir þess að fá þær
flugvélar sem eftir eru í pöntun afhentar fram til fyrsta ársfjórðungs 2022, gangi áætlanir
Boeing eftir (Icelandair Group hf, 2020b, 2021e).
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Tafla 23: Efnahagsreikningur Icelandair Group 2018–2020

(Icelandair Group hf, 2020a, 2020b).
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Í lok árs 2019 voru eignir í sölumeðferð færðar á 276 m. USD en þar er um að ræða
Icelandair Hotels sem selt var árið 2020 (75%) og Iceland Travel sem fært úr eignir í sölu
á árinu 2020 en sett aftur í sölu í byrjun árs 2021. Útistandandi viðskiptakröfur og aðrar
skammtímakröfur lækkuðu úr 124,8 m. USD í 99,3 m. USD m milli 2019 og 2020 og mjög
gekk á handbært fé á árinu eða úr 235 m. USD í árslok 2019 í 117,6 m. USD (Icelandair
Group hf, 2020b).
Vegna taprekstrar ársins 2020 lækkaði eigið fé verulega og var 232,8 m. USD í lok árs
2020 eða sem nemur 22,5% efnahags. Eiginfjárhlutfallið hefur lækkað hratt síðustu ár en
það var 44% árið 2016.
Vaxtaberandi skuldir voru 263,5 m. USD í lok árs 2020 sem er lækkun frá fyrra ári þegar
þær voru 415,8 m. USD án vaxtaberandi skulda sem felldar eru undir liðinn „skuldir vegna
eigna í sölumeðferð“. Félagið greiddi niður vaxtaberandi skuldir um 64 m. USD á árinu en
engin ný lántaka var á árinu 2020, aðeins lánsvilyrði frá Landsbankanum og Íslandsbanka
um lánalínu að fjárhæð 120 m. USD. (með ríkisábyrgð) sem var óútgefin/óádregin í lok árs
2020. Í lok árs 2019 voru skuldir vegna eigna í sölumeðferð 66,1 m. USD, þar af voru
vaxtaberandi lán 9.4 m. USD en stærsti hluti var leiguskuldbinding vegna hótela Icelandair
Hotels. Við sölu á Icelandair Hotels og endurflokkunar á Iceland Travel var þessi liður núll
í lok árs 2020 (Icelandair Group hf, 2020b).
Leiguskuldbindingar voru samtals um 146 m. USD. í lok árs 2020 en félagið færir leigu
samkvæmt IFRS16. Er hér aðallega um að ræða leigu á flugvélum 131 m. USD og
fasteignum. Undir liðinn „frestaðar tekjur“ eru færðir seldir ónotaðir flugmiðar, inneign
flugfarþega (e. voucher), gjafakort og flugpunktar. Stór hluti farþega þáði inneign hjá
félaginu í stað endurgreiðslna vegna flugferða sem ekki voru farnar árið 2020. Samtals var
verðmæti inneignar um 94,2 m. USD í lok árs 2020 en inneign er að jafnaði gild í þrjú ár
(Icelandair Group hf, 2020b).

10.8.3 Sjóðstreymi
Veltufé frá rekstri fyrir vexti og skatta var neikvætt um 98,4 m. USD árið 2020. Mikil
aukning fjárbindingar gerir það að verkum að handbært fé frá rekstri var neikvætt um 193
m. USD sem á sér ekki hliðstæðu í rekstrarsögu félagins (Icelandair Group hf, 2020b).
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Tafla 24: Sjóðstreymi Icelandair Group 2018-2020

(Icelandair Group hf, 2020a, 2020b).

10.8.3.1

Fjárfestingarhreyfingar

Nettó voru fjárfestingar samstæðunnar aðeins 2,2m USD. enda gaf rekstur ársins 2020
ekki tilefni til mikilla fjárfestinga. Félagið seldi hlutabréf sín í Icelandair Hotels auk þess að
selja þrjár Boeing 757-200 þotur til að rýma fyrir nýjum MAX vélum. Fyrsta vélin var afhent
nýjum eiganda fyrir lok árs 2020 en tvær vélar voru afhentar á fyrsta ársfjórðungi 2021.
Samstæðan seldi sömuleiðis fasteignir fyrir 8,1 m. USD, sem aðallega er sala á
höfuðstöðvum félagsins til Reita fasteignafélags, en félagið mun leigja þær til baka til
þriggja ára en flytja þá í nýjar höfuðstöðvar á Flugvöllum í Hafnarfirði (Icelandair Group
hf, 2021b).
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10.8.3.2

Fjármögnunarhreyfingar

Til að fjármagna mikinn taprekstur ársins 2020 var ráðist í hlutafjárútboð samhliða öðrum
endurskipulagningaraðgerðum til að bjarga rekstri félagsins. Boðnar voru út 23.000 m.kr.
Félagið greiddi niður langtímalán og skammtímalán á sama tíma um 44,5 m. USD m.kr. og
greiddi af leiguskuldbindingum. Fjármögnunarhreyfingar voru því aðeins jákvæðar um 78
m. USD en það nægði til að ekki gengi á allt handbært fé á árinu (Icelandair Group hf,
2020g).

10.8.3.3

Handbært fé í lok árs

Staða handbærs fjár í árslok 2020 var 117,7 m. USD og verður að duga félaginu út árið
2021 eða þar til rekstur félagsins verður kominn í eðlilegt horf. Félagið hefur þó alltaf
lánalínu íslensku bankanna að fjárhæð 120 m. USD, tryggða með ábyrgð íslenska ríkisins,
upp á að hlaupa ef gengur á allt handbært fé árinu (Icelandair Group hf, 2020g).

10.9 Rekstraráætlun
Stjórnendur lögðu fram áætlun í tengslum við hlutafjárútboð í september 2020.
Samkvæmt áætlun var áætlað að EBITDA ársins 2020 væri neikvæð um 115 m. USD en
raunin varð að hún var neikvæð um 86,5 m. USD. Fjárfestingar voru auk þess lægri en
áætlun gerði ráð fyrir en fjárbinding jókst meira en gert er ráð fyrir sem helst má skýra
með því að fyrirframgreiddar tekjur voru lægri en áætlun gerði ráð fyrir (Icelandair Group
hf, 2020g, 2021b).
Tafla 25: Rekstrarætlun Icelandair Group við endurskipulagningu

(Icelandair Group hf, 2020g).
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Eins og kemur fram í töflu 26 og 27, búast stjórnendur við töluverðum rekstrarbata strax
árið 2021 og EBITDA verði 69 m. USD fyrir árið. Samkvæmt uppgjöri fyrir fyrstu þrjá
mánuði ársins 2021 var EBITDA -18 m. USD í stað -23 m. USD eða 5 m. USD lægri fjárhæð
en áætlunin gerði ráð fyrir og handbært fé í lok ársfjórðungs 25,2 m. USD hærra en áætlun
gerði ráð fyrir eða sem nemur 109,5 m. USD (Icelandair Group hf, 2020g, 2021b).
Tafla 26: Sjóðstreymisáætlun Icelandair Group við endurskipulagningu

(Icelandair Group hf, 2020g).

Árið 2019 var EBITDA samstæðunnar 138 m. USD, þar af var EBITDA á þriðja
ársfjórðungi um 133 m. USD. Nær öll EBITDA ársins 2019 varð því til á þriðja ársfjórðungi
eins og fyrri ár. EBITDA á Q2 árið 2019 var 25,2 m. USD, vegur upp neikvæða EBITDA á Q1
-14,7 m. USD og Q4 -5,2 m. USD. Forsenda þess að rekstaraáætlun vegna 2021 gangi upp
þarf Q3 því að verða mjög góður en vísbendingar eru um að farmiðasala hafi verið minni
á Q1 2021 en gert var ráð fyrir, sé tekið mið af upplýsingum um fjárbindingu (Icelandair
Group hf, 2020g).
Gert er ráð fyrir mikilli hækkun EBITDA árin 2022-2025 og verði EBITDA ársins 2022
orðin hærri en hún var árin 2017-2019. EBITDA var hæst árin 2015 (226,6 m. USD) og 2016
(220 m. USD) (Icelandair Group hf, 2020g).
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Tafla 27: Þróun efnahagsreiknings Icelandair Group við endurskipulagningu 2020-2024

(Icelandair Group hf, 2020g).

Vexti félagsins fylgir mikil aukning í fyrirframgreiddum tekjum, þ.e. farmiðasölu sem
vegur upp allt CAPEX árin 2022 til 2024 og að handbært fé frá rekstri (e. Cashflow to firm)
verði jákvætt um 108-215 m. USD árin 2022 til 2025.
Áætlun gerir ráð fyrir að nettó lántaka verði 34 m. USD árið 2021 en frá árinu 2022
greiði félagið hratt niður vaxtaberandi skuldir (Icelandair Group hf, 2020g).
Áætlað er að handbært fé aukist verulega frá 2021 til 2025 sem og eigið fé. Staða
eiginfjár verði um 446 m. USD í lok árs 2024 en eigið fé var 482 m. USD í lok árs
2019. Reikna forsvarsmenn félagsins að árið 2024 nái umsvif félagsins sömu hæðum og
árið 2019 eins og mynd 29, sýnir.
Mynd 29: Varfærin áætlun á þróun rekstrarumfangs (ASK) 2020-2024

(Icelandair Group hf, 2020g).
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10.10 Árshlutareikningur fyrsta ársfjórðungs 2021
Vegna áhrifa COVID-19 heimfaraldursins námu rekstrartekjur á fyrsta ársfjórðungi ársins
2021, að fjárhæð 57,3m. USD, aðeins um 27% af rekstrartekjum sama ársfjórðungs árið
2020. Áhrifa COVID-19 faraldursins byrjaði að gæta í upphafi marsmánaðar 2020 og litaði
einnig rekstrarniðurstöðu ársfjórðungsins. Almennt er 1. ársfjórðungur hvers árs versti
ársfjórðungur Icelandair Group. EBITDA ársfjórðungsins nam -18 m. USD. EBITDA var sem
dæmi neikvæð á fyrsta ársfjórðungi 2017 (-10,0 m. USD) og 2018 (-18,2 m. USD)
(Icelandair Group hf, 2021b).
Í lok Q1 2020 færði félagið niður viðskiptavild og mikið bókfært tap var vegna afleiðna.
Mikið tap var því á ársfjórðungnum. Á Q1 2021 var hins vegar engin niðurfærsla og
fjármagnsliðir voru jákvæðir. Tap á Q1 2021, sem nam 30,1 m. USD var því mun minna en
á sama ársfjórðungi 2020, sem nam 240,2 m. USD en einnig borið saman við Q1 2019
(Icelandair Group hf, 2021b).

Tafla 28: Rekstrarreikningur fyrir fyrsta ársfjórðung 2021 og 2020

(Icelandair Group hf, 2021b)

10.10.1

Efnahagur

Helstu breytingar á efnahagsreikningi frá áramótum til loka mars 2021 snúa að nokkurri
hækkun viðskiptakrafna (+21,8 m. USD) og mikilli lækkun á handbæru fé eða úr 117,7 m.
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USD í 53,5 m. USD. Til viðbótar handbæru fé eru markaðsbréf ( 56 m. USD) sem mögulegt
er að losa með skömmum fyrirvara og er nánast handbært fé. Samstæðan hefur því enn
töluvert fé til að mæta taprekstri á 2. ársfjórðungi (Icelandair Group hf, 2021b).
Eigið fé lækkaði lítillega á ársfjórðungnum en á skuldahliðinni urðu annars litlar
breytingar frá áramótum. Helsta breytingin á meðallangtímaskuldum er lækkun á
„warrants“ um 2,3 m. USD. Vaxtaberandi lán lækka lítillega sem og leiguskuldbindingar.
Tafla 29: Efnahagsreikningur Icelandair í lok fyrsta ársfjórðungs 2021 og 2020

(Icelandair Group hf, 2021b).

10.10.2

Sjóðstreymi

Greitt var með rekstrinum á fyrsta ársfjórðungi ársins 2021 eins og á sama ársfjórðungi
árin 2019 og 2020. Öfugt við sama tímabil árin 2019 og 2020 jókst fjárbinding á
ársfjórðungnum 2021 en almennt lækkar fjárbinding á fyrsta ársfjórðungi þar sem
miðasala fyrir sumarið og haustið eru í fullum gangi og því hækkar liðurinn „frestaðar
tekjur“ mikið. Það gerðist ekki á fyrsta ársfjórðungi 2021 vegna óvissu sem ríkir varðandi
flugsamgöngur (Icelandair Group hf, 2021b).

Fjárfestingarhreyfingar
Vegna almennrar óvissu voru fjárfestingar á fyrsta ársfjórðungi ársins í lágmarki.
Félagið seldi varanlega rekstrarfjármuni fyrir 11,7 m. USD. en keypti fyrir 6,3 m.USD.
Fjárfestingar síðustu ára hafa tengst kaupum á MAX flugvélum.
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Fjármögnunarhreyfingar
Samstæðan greiddi nettó niður lán um 6,7 m. USD á fyrsta ársfjórðungi ásamt því að
greiða 4,4 m. USD af leiguskuldbindingu.
Tafla 30: Yfirlit um sjóðstreymi fyrsta ársfjórðungs 2021 og 2020

(Icelandair Group hf, 2021b).

Rekstur fyrsta ársfjórðungs 2021 borinn saman við áætlun
Rekstur samstæðunnar á fyrsta ársfjórðungi ársins 2021 gekk í raun betur en áætlun gerði
ráð fyrir sé horft til EBITDA. Fjárbinding jókst hins vegar á ársfjórðungnum öfugt við það
sem stjórnendur höfðu áætlað en fjárbinding lækkar yfirleitt á 1. ársfjórðungi árs vegna
farmiðasölu fyrir komandi sumar. CAPEX var hins vegar lægra en gert var ráð fyrir auk
þess sem afborganir af lánum og greiddir vextir voru lægri. Niðurstaðan var að lækkun á
handbæru fé var 13,6 m USD meiri en áætlun (Icelandair Group hf, 2020g, 2021b).
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Samstæðan byrjaði ársfjórðunginn með meira handbært fé en áætlun gerði ráð fyrir
sem munar um 25,3 m. USD. Félagið telur markaðspappíra til handbærs fjár og var því
með um 109,3 m. USD í lok fjórðungsins í formi handbærs fjár og markaðsbréfa auk þess
að eiga óádregnar lánalínur en skilyrði fyrir að fá að draga á lánalínu með ríkisábyrgð er
að draga fyrst á almenna lánalínu. Með öllu töldu hefur félagið aðgang að 229,3 m. USD
til að fjármagna taprekstur næstu ársfjórðunga (Icelandair Group hf, 2020g, 2021b).

10.11 Árshlutareikningur annars ársfjórðungs 2021
Félagið jók umsvif sín á nýjan leik á öðrum ársfjórðungi 2021, hóf flug til 15 áfangastaða
og fjöldi brottfara jókst úr 28 í apríl í 160 í júní 2021. Áætlar félagið að flugframboð í júlí
2021 verði um 43% af flugáætlun fyrir sama tíma árið 2019, á meðan flugframboð á
öðrum ársfjórðungi nam aðeins um 19 % af framboði á sama tíma 2019 (Icelandair Group
hf, 2021a). Áætlar félagið að árið 2022 verði flugframboð um 80% af því sem það var árið
2019. Sætanýting á öðrum ársfjórðungi 2021 nam um 47% en er áætluð um 70% í júlí.
Um 570 nýir starfsmenn gengu til liðs við félagið á ársfjórðungnum og nam fjöldi
starfsmanna félagsins í lok júní alls 2.105. Flutti félagið um 103 þúsund farþega á
fjórðungnum en mikil aukning var frá upphafi og til loka tímabilsins eins og mynd 30 sýnir
glöggt, en að sögn stjórnenda var eftirspurnin heldur seinni að taka við sér en gert hafi
verið ráð fyrir. Rúmlega helmingur farþega kemur frá Bandaríkjunum til Íslands og
tengifarþegar eru afar fáir eða aðeins 17 þúsund, skýrist það að miklu leiti af
ferðatakmörkunum milli Bandaríkjanna og Evrópu. Bókunarstaða fyrir seinni hluta ársins
er nokkuð sterk, sem liðurinn fyrir framinnheimtar tekjur og bætt sjóðstaða félagsins
staðfesta, þó mikil óvissa ríki enn vegna COVID-19 faraldursins. Áætlar félagið að flytja
um 400 þúsund ferðamenn til landsins á árinu (Icelandair Group hf, 2021e).
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Mynd 30: Aukin umsvif á öðrum ársfjórðungi 2021

(Icelandair Group hf, 2021e).

Félagið tapaði tæpum 55 m. USD á öðrum ársfjórðungi ársins 2021, samanborið við
áætlun félagsins sem gerði ráð fyrir 18 m. USD tapi fyrir tímabilið. Samanlagt tap fyrstu
sex mánuði ársins 2021 nam því um 85 m. USD sem er lakari rekstrarniðurstaða en áætlun
félagsins fyrir sama tímabil hljóðaði upp á tap samtals að fjárhæð 61 m. USD.
Tekjur félagsins jukust um 27% og námu 77,5 m. USD, þar vegur þyngst að tekjur vegna
farþegaflutninga tvöfaldast á öðrum ársfjórðungi samanborið við sama tímabil fyrra árs.
Eru tekjur félagsins fyrir tímabilið í námunda við áætlun sem gerði ráð fyrir að tekjur á
ársfjórðungnum yrðu 74 m. USD (Icelandair Group hf, 2021e).
Umtalsverður rekstrarkostnaður féll til á öðrum ársfjórðungi vegna aukinna umsvifa á
seinni hluta ársins. Sem dæmi um slíkan kostnað má nefna að félagið tók að nýju í rekstur
átta flugvélar sem áður höfðu verið í geymslu og hóf innleiðingu þriggja nýrra Boeing 737
MAX flugvéla, kostnaður vegna markaðsmála og þjálfunar starfsfólks er dæmi um kostnað
sem féll til ársfjórðungnum sem ætlað er að skila tekjum á seinni helmingi ársins. Eins og
sjá má á töflu 32 er launakostnaður á ársfjórðungnum nánast sá sami og frá fyrra ári eða
52,5 m. USD, en árið 2020 var einskiptis gjaldfærsla vegna uppsagna að fjárhæð 20 m.
USD. Heildarrekstrargjöld félagsins á ársfjórðungnum námu 114,5 m. USD eða tæplega
15 m. USD hærri en viðspyrnuáætlun (e. ramp-up plan) félagsins sem gerði ráð fyrir
rekstrarkostnaði að fjárhæð 99 m. USD fyrir tímabilið(Icelandair Group hf, 2020g, 2021e).
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Tafla 31: Rekstur Icelandair á öðrum ársfjórðungi 2021 samanborið við 2020

(Icelandair Group hf, 2021e).

Handbært fé frá rekstri nam fyrir ársfjórðunginn nam 65 m. USD samanborið við
neikvætt handbært fé frá rekstri að fjárhæð 97 m. USD frá fyrra ári sem er viðsnúningur
um 162 m. USD. Lausafjárstaða félagsins í lok fjórðungsins nam 362 m. USD, þar af
handbært fé og markaðsbréf að fjárhæð 188 m. USD, sem er aukning um 31 m. USD á
fjórðungnum. Félagið er auk þess með óádregnar lánalínur að fjárhæð 172 m. USD en
skilyrði fyrir að fá að draga á lánalínu með ríkisábyrgð er að draga fyrst á almenna lánalínu.
Með öllu töldu hefur félagið aðgang að 362 m. USD til að fjármagna taprekstur næstu
ársfjórðunga eins og tafla 33 sýnir (Icelandair Group hf, 2021e). Til viðbótar mun lausafjárog eiginfjárstaða félagsins styrkjast um 64 m. USD þegar fjárfesting Bain Capital verður að
veruleika, hluthafafundur Icelandair Group samþykkti fjárfestinguna sama dag og
árshlutareikningur fyrir annan ársfjórðung var kynntur (Icelandair Group hf, 2021d).
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Tafla 32: Þróun lausafjárstöðu Icelandair Group á ársfjórðungnum

(Icelandair Group hf, 2021e).

Eigið fé í lok ársfjórðungsins a.t.t.t. áskriftarréttinda nemur 163,8 m. USD og nemur
14% eiginfjárhlutfalli og lækkar úr 23% eiginfjárhlutfalli frá upphafi árs eða um 69 m. USD.
Rekstrarleigueignir hækka um 116 m. USD, aðallega vegna þriggja nýrra Boeing MAX
flugvéla sem og rekstrarleiguskuldbindingar sem vex um 109 m. USD. af sömu ástæðu.
Áskriftarréttindi voru gjaldfærð að fjárhæð 9,6 m. USD í lok tímabilsins. Eins og áður hefur
verið reifað, hafa fyrirfram innheimtar tekjur vaxið mikið frá áramótum eða um 113,8 m.
USD, sem einnig hefur styrkt lausafjárstöðu félagsins. Tafla 34 sýnir stöðu á efnahagi
félagsins og breytingu frá ársbyrjun. Eignir og skuldir vegna eigna í sölumeðferð er vegna
þegar samþykktrar sölu Icelandair Travel (Icelandair Group hf, 2021e).
Tafla 33: Efnahagsreikningur Icelandair 30.6.2021 og 30.6.2020

(Icelandair Group hf, 2021e).
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Skuldir og skuldbindingar Icelandair jukust um 220 m. USD á fyrstu sex mánuðum
ársins og námu 1.021,8 m. USD í lok júní. Langtímaskuldir Icelandair jukust um 131 m.
USD á fjórðungnum. Vaxtaberandi skuldir vaxa um 8 m. USD en sé horft til nettó
vaxtaberandi skulda lækka þær úr 104 m. USD í 81 m. USD sem skýrist af hækkun á
sjóðsstöðu vegna aukinna farmiðasölu eins og sjá má á töflu 35.

Tafla 34: Breytingar á efnahagsliðum frá upphafi árs 2021

(Icelandair Group hf, 2021e).

Sé horft til einstakra fyrirtækja innan samstæðunnar hefur rekstur millilandaflugs
Icelandair gengið betur en áætlun gerði ráð fyrir. Það á einnig við um Icelandair Cargo.
Rekstur annarra félaga hefur hins vegar gengið verr en áætlun gerði ráð fyrir.

Samkeppnin
Fjöldi flugfélaga hefur hafið flug til Íslands á nýjan leik eftir að áhrif heimsfaraldursins á
flugsamgöngur hafa dvínað. Samkvæmt heimasíðu Isavia í júní 2021 fljúga sextán
flugfélög auk Icelandair til og frá Íslandi. Upptalningu þeirra flugfélaga ásamt áfangastaðar
hvers flugfélags má sjá í töflu 36, en í umsvifamest þeirra eru Wizz Air, Easyjet, NEOS og
Delta (ISAVIA, 2021). Samkvæmt sömu heimildum hyggst flugfélagið Play bæta verulega
við flugframboð sitt á komandi vikum og mánuðum og er félagið þegar farið að selja ferðir
til og frá Íslandi samkvæmt bókunarvél félagsins.
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Tafla 35: Samkeppnisaðilar Icelandair í flugi til og frá Íslandi sumarið 2021

(ISAVIA, 2021).
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Helstu samkeppnisaðilar
Greinilegt er að Wizz Air ætlar sér stóran hlut í flugsamgöngum til og frá Íslandi á komandi
misserum. Félagið er sá samkeppnisaðili Icelandair sem er með flesta áfangastaði sumarið
og haustið 2021, eða samtals 12. Félagið flýgur til margra borga sem Icelandair flýgur ekki
til, en bein samkeppni verður á flugleiðum til London og Mílanó (ISAVIA, 2021).
Félagið var mjög skuldlétt fyrir heimsfaraldurinn og hefur eflst síðustu mánuði á meðan
t.d. Easyjet og Ryanair hafa dregið úr starfsemi frá því var fyrir faraldur. Í ársreikningi fyrir
fjárhagsárið 2021, fyrir tímabilið apríl 2020-mars 2021, kemur fram að félagið reki 137
nýlegar flugvélar og flýgur til 170 flugvalla í 48 löndum. Farþegar á tímabilinu voru 10 m.
borið saman við 40 m. frá fyrra ári eða fækkun um 75%. Athyglisvert er að farmiðatekjur
á hvern farþega voru EUR 32 en afleiddar tekjur (e. ancilliary income) EUR 40,6 en það
eru vörusala og veitingasala, einnig sala á stafrænni þjónustu (Wizz Air Holdings Plc,
2021). Félagið er rekið sem ofur-lággjaldaflugfélag (e. ultra low airline) og er
einingakostnaður Wizz Air með því lægsta sem þekkist meðal samkeppnisaðila. Félagið er
því betur í stakk búið en samkeppnisaðilar ef til verðstríðs kemur á sameiginlegum
flugleiðum og ætti að jafnaði að geta boðið viðskiptavinum sínum lægra verð en
samkeppnisaðilar á markaðnum. Enn sem komið er flýgur félagið einungis innan Evrópu,
ef félagið stækkaði markaðssvæði sitt með flugi til Norður-Ameríku, líkt eins og Icelandair,
mætti búast við harðri og óvæginni samkeppni fá Wizz Air (Wizz Air Holdings Plc, 2021).

Flugfélagið Play hóf flugrekstur í júní 2021 í kjölfar vel heppnaðs hlutafjárútboðs og
síðar skráningar á Nasdaq First North markaðinn á Íslandi. Stjórnendur einblína á að reka
félagið sem lággjaldaflugfélag og svipar margt til þeirra áherslna sem WOW Air hafði í
rekstri sínum í upphafi. Fyrstu mánuði í rekstri áætlar félagið að fljúga milli
Keflavíkurflugvallar og níu áfangastaða í Evrópu. Seinna meir hyggst félagið taka upp sama
skipulag á flugleiðum og Icelandair, þ.e. að notast við Keflavíkurflugvöll sem tengiflugvöll
milli Norður-Ameríku og Evrópu. Árið 2021 áætlar félagið að vera með þrjár Airbus 321
Neo flugvélar í rekstri og auka afkastagetu félagins upp í 15 flugvélar árið 2025. Í
fjárfestakynningu Play, má finna áætlanir félagsins, þar kemur m.a. fram að félagið reikni
með að bæði CASK og RASK verði mjög samkeppnishæft samanborið við keppinauta á
markaði og umtalsvert lægra en Icelandair hefur náð að bjóða upp á, sjá nánar töflu nr
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37. Áætla stjórnendur Play að fortíðarrekstrarvandi og uppsafnaðar skuldir muni líklega
verða myllusteinn margra keppinauta á markaði næstu misseri. Einnig gera stjórnendur
ráð fyrir að frá og með árinu 2022 verði félagið rekið með hagnaði. Rétt er að gera
greinarmun á framtíðaráætlunum og raunverulegri niðurstöðu, en ef áætlanir stjórnenda
Play ganga eftir verður félagið með mjög samkeppnishæfan kostnaðargrunn, m.a. vegna
hagstæðari samninga við flugmenn, flugvirkja og flugþjóna. Lágur einingakostnaður er
forsenda þess að geta boðið hagstæð flugfargjöld (Arctica Finance, 2021).
Tafla 36: Samanburður á CASK og RASK mismunandi flugrekenda

(Arctica Finance, 2021).

Norwegian var einn helsti samkeppnisaðili Icelandair fyrir heimsfaraldur en bág
fjárhagsstaða félagsins fyrir faraldurinn hefur dregið tennurnar úr félaginu. Félagið fékk
greiðsluskjól og lagði fram áætlun um fjárhagslega endurskipulagningu sem hefur verið
samþykkt. Engin flug til Íslands eru komin á áætlun félagsins samkvæmt bókunarvél
félagsins. Bresku félögin Easyjet og British Airways verða í beinni samkeppni við Icelandair
á flugleiðinni til London og Manchester sumarið 2021 og Jet2com/Jet2Citybreaks áætlar
að bætist við með haustinu. Delta og United munu keppa við Icelandair yfir hafið en
flugfélögin fljúga öll til New York borgar í Bandaríkjunum (ISAVIA, 2021).
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11 Niðurstöður
11.1 Almennt um flug
Icelandair Group starfar á markaði þar sem mjög mikil og óvægin samkeppni ríkir. Þó svo
að alþjóðaflug- og ferðamarkaðurinn sé gríðarstór krefst flugrekstur mikillar fjárfestingar
og er afkoma flugreksturs í virðiskeðjunni óviðunandi í samanburði við aðrar greinar. Hörð
samkeppni hefur gert það að verkum að lækkun á einingakostnaði (e. CASK), m.a. vegna
tæknibreytinga og annarrar hagræðingar innan greinarinnar, hefur sögulega skilað sér
jafnharðan í lægra flugmiðaverði og þar af leiðandi lægri einingatekjum (e. RASK)
(McKinsey & Company, 2020a). Á tímum þar sem flugfélög hafa verið rekin með hagnaði
hafa birgjar, þar með talið starfsfólk í lykilaðstöðu til verkfalla, brugðist skjótt við að semja
um hækkanir sér til handa og taka til sín hlutdeild í afkomu félaganna.
Gjaldþrot flugrekstraraðila hafa ekki endilega í för með minnkandi samkeppni á
markaði. Eigendum flugvéla, flugvalla og annarrar þjónustu er mjög umhugað um að
koma rekstrarfjármunum sínum í fullan rekstur á nýjan leik hjá nýjum flugrekstraraðilum.
Nærtækt dæmi þess er gjaldþrot annars stærsta flugfélags Þýskalands, Air Berlin, árið
2017, en innan við sex mánuðum eftir gjaldþrot félagsins höfðu flugfélögin Lufthansa og
EasyJet tekið yfir öll lendingarleyfi (e. airport slot) á Berlin Tegel flugvellinum (Strom,
2018). Líklegast hefur sjaldan verið lægri aðgangsþröskuldur fyrir nýja flugrekendur að
hefja flugrekstur eins og eftir COVID-19 faraldurinn. Ný tækni og aukinn aðgangur að
flugvélakosti og lendingarleyfum hefur auðveldað nýjum samkeppnisaðilum að komast
að á markaðnum (Swoboda, 2017).
Flugferðir sem þjónusta eru í auknum mæli metnar sem stöðluð þjónusta af hálfu
flugfarþega sem skipuleggja ferðalög sín í sífellt meira mæli með tilliti til verðlagningar
þjónustunnar frekar en öðrum þáttum. Ein afleiðing þess er að markaðshlutdeild
lággjaldaflugfélaga hefur vaxið hröðum skrefum síðasta áratug. Lággjaldaflugfélög sem
gera starfsemi sína út frá Austur-Evrópu, hafa náð miklum árangri í að bjóða upp á
samkeppnishæfa þjónustu á sama tíma og þau halda kostnaðargrunni sínum mjög lágum
samanborið við flesta keppinauta á markaði. Er það mikilvægt til að tryggja
samkeppnishæfni á markaði þar sem hár fastur kostnaður og lágur breytilegur kostnaður
setur mikinn hvata í að fylla öll sæti í boði í hverri ferð, svo framarlega sem tekjur eru
hærri en breytilegur kostnaður (McKinsey & Company, 2020a).
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Umhverfismál, og þá helst losun gróðurhúsalofttegunda, er og verður ein af stærstu
áskorunum flugrekstrar til framtíðar. Í því ljósi er mikilvægt fyrir flugfélög að bjóða upp á
nýlegan, umhverfisvænan og eldsneytissparandi flugvélakost. Möguleg áhrif „grænna
skatta“ þar sem lagðar yrðu álögur í samræmi við lengd flugs, gætu haft meiri áhrif á
flugfélög sem fljúga í gegnum tengiflugvelli í stað beins flugs milli áfangastaða (Abate o.fl.,
2020).

11.2 Icelandair Group hf.
Icelandair Group var fyrir COVID-19 heimsfaraldurinn eitt umsvifamesta fyrirtæki landsins
sem og stærsti einkarekni atvinnurekandi á Íslandi. Bein fjárhagsleg áhrif, greidd laun og
skattar á íslenskt samfélag á árabilinu 2011-2019, eru metin á um 296 milljarða króna. Eru
þá ótalin óbein áhrif eins og afleidd störf í ferðaþjónustu og hærra útflutningsverðmæti
íslenskra útflutningsafurða. Sögulegt mikilvægi Icelandair vegna íslenskrar ferðaþjónustu
og reglulegra flugsamgangna er því mikið (Icelandair Group hf, 2020g). Farsæl
endurskipulagning félagsins er því stærsti einstaki þátturinn í endurreisn ferðaþjónustu á
Íslandi að loknum COVID-19 heimsfaraldri.
Á árunum 2011 – 2017 var félagið rekið með miklum hagnaði, það miklum að félagið
var talið meðal 30 arðbærustu flugfélaga í heimi á þessu tímabili (McKinsey & Company,
2020a). Má rekja sterka rekstrarafkomu áranna 2011-2016 til gríðarlegs árangurs í
markaðssókn og þess að einingakostnaður félagsins var samkeppnishæfur samanborið við
samkeppnisaðila félagsins (Egill Ágústsson, 2021). Rekstrartap ársins 2018, að fjárhæð 53
m. USD, má rekja til harðrar verðsamkeppni, misheppnaðrar endurskipulagningar í
sölukerfi og ónógs kostnaðaraðhalds. Afleiðingar þess voru að félagið seldi flugferðir sínar
undir kostnaðarverði. Árið 2019 var félaginu einnig erfitt, en rekstrartap ársins að fjárhæð
58 m. USD má að miklu leyti rekja til áhrifa vegna kyrrsetningar á Boeing MAX flugvélum
félagsins. Stjórnendur félagsins meta áhrif kyrrsetningarinnar um 100 m. USD (Icelandair
Group hf, 2020g).
Markaðshlutdeild félagsins á Norður-Ameríku flugleiðinni, síðustu 12 mánuði fyrir
COVID-19 faraldurinn var metin 2% og er félagið agnarsmátt í samanburði við keppinauta
þess. Félagið býður ekki upp á beint flug milli áfangastaða á meginlandi Evrópu og NorðurAmeríku, einungis upp á tengiflug í gegnum Keflavíkurflugvöll sem lengir ferðatíma og
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eykur óhagkvæmni í ferðalögum. Félagið þarf því að bjóða lægra verð en býðst á beinu
flugi milli áfangastaða til að laða að farþega sem annars hefðu flogið í beinu flugi. Félagið
flokkast því sem verðtaki á markaði fyrir tengiflugsfarþega (Birna Ósk Einarsdóttir, 2019).
Félagið hefur meiri stjórn á verðlagningu til og frá Íslandi en á þeim markaði er ríkjandi
samkeppni sem fer vaxandi með hverju árinu og eru þar helstu keppinautarnir WizzAir og
flugfélagið Play. Þar sem félagið hefur takmarkaða stjórn á verðlagningu fargjalda er því
nauðsynlegt, til að getað starfrækt arðbæran rekstur til framtíðar, að hafa stjórn á og
getað lækkað einingakostnað í rekstri til samræmis við samkeppnisaðila þess.
Félagið lauk við fjárhagslega endurskipulagningu í lok árs 2020 sem var nauðsynleg
vegna áhrifa COVID-19 heimfaraldursins, þar sem lokahnykkur þeirrar vegferðar var
aukning hlutafjár um 23 milljarða króna. Til viðbótar við hlutafjáraukningu í tengslum við
endurskipulagningu félagsins, var hlutafé þess aukið að nýju í júlí 2021 með fjárfestingu
Bain Capital að fjárhæð 8,1 milljarða króna. Félagið er því með sterkt eigið fé og
lausafjárstaða félagsins góð um mitt ár 2021 (Icelandair Group hf, 2021d).
Endurskipulagning félagsins byggði á að viðskiptamódel félagsins hefði margsannað
sig, enda félagið verið rekið með góðum hagnaði á árunum 2011-2017. Tengiflugvöllur
félagsins er staðsettur mitt á milli tveggja sterkra markaða, Evrópu og Norður-Ameríku,
ásamt því að heimavöllur félagsins, Ísland, nýtur sífellt meiri hylli sem áfangastaður
ferðamanna. Innviðir félagsins eru sterkir þar sem tryggir starfsmenn með gríðarmikla
reynslu, viðskiptatengsl og þekkingu á flugrekstri ber hæst, ásamt eftirsóttum
lendingarleyfum áfangastaða félagsins víða um heim. Jafnframt var mikilvægt að óvissu
tengdri uppgjöri um bætur vegna kyrrsetningar Boeing MAX flugvélanna og afhendingu
nýrra flugvéla yrði eytt. Viðspyrnuáætlun félagsins gerir ráð fyrir að félagið nái fyrri
arðsemi og umsvifum á árinu 2024. Gangi áætlanir félagsins eftir, mun hagnaður fyrir
skatta og fjármagnskostnað (e. EBIT) ársins 2024 nema 175 m. USD (Icelandair Group hf,
2020g).
Vandamál félagsins ná þó aftur fyrir upphaf COVID-19 faraldursins, en hækkun á
einingakostnaði nam 17% á milli áranna 2016-2018 en á sama tíma héldust einingatekjur
nokkuð stöðugar á tímabilinu. Sama átti ekki við um samkeppnisaðila félagsins sem héldu
kostnaði stöðugum eða náðu að lækka hann á sama tíma (Egill Ágústsson, 2021).
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Hækkanir þessar má meðal annars rekja til mikilla samningsbundinna hækkana til handa
flugmönnum, flugvirkjum, flugfreyjum og -þjónum.
Gera áætlanir félagins ráð fyrir að ná að lækka einingakostnað (CASK), ársins 2024
um 10% samanborið við einingakostnað ársins 2018. Byggir lækkun einingakostnaðar
verulega á lækkun eldsneytisverðs og lágu gengi íslensku krónunnar. Báðar forsendur eru
þættir sem stjórnendur Icelandair hafa ekki bein áhrif á. Innri hagræðing, á þáttum sem
stjórnendur félagsins hafa áhrif á, skilar ekki nema um 3-4% lækkun á einingakostnaði.
Ólíklegt er að lækkun einingakostnaðar dugi til að félagið verði samkeppnishæft gagnvart
samkeppnisaðilum á markaði sem voru fyrir COVID-19 heimsfaraldurinn með um 20%
lægri einingakostnað og hafa, rétt eins og Icelandair, þurft að hagræða enn frekar í rekstri
sínum í kjölfar áfalla tengdum COVID-19 heimsfaraldrinum. Má leiða að því líkum að innri
hagræðing hefði þurft að vera enn meiri eða að minnsta kosti 10-15% til viðbótar (Egill
Ágústsson, 2021).
Kjarasamningar við flugmenn, flugvirkja og flugfreyjur og -þjóna renna út í lok árs 2025.
Samningar við þessar stéttir gengu ekki átakalaust fyrir sig og þá sér í lagi samningur við
Flugfreyjufélag Íslands, þar sem forsvarsmenn Icelandair höfðu hótað að segja upp öllum
flugfreyjum og -þjónum og ráða annað starfsfólk í þeirra stað, rétt áður en samningar
náðust (Icelandair Group hf, 2020g). Með tilsjón af umfjöllun í kafla 4.1.4, þar sem fram
kemur að stéttarfélög starfsmanna sem hafa tök á að lama starfsemi flugfélaga með
verkföllum, hafi í gegnum árin náð fram töluverðum hækkunum á kjörum félagsmanna
sinna þegar hagfelld rekstrarár hafa verið við lýði í flugrekstri. Má leiða að því líkum að
þegar núgildandi kjarasamningar renna út og að því gefnu að félagið verði arðbært á nýjan
leik, verða flugstéttir fljótar að krefjast hluta þess rekstrarbata sem hefur áunnist og verði
launaðar fyrir þær fórnir sem starfsfólk innan þeirra vébanda lögðu af mörkum með
núgildandi samningum. Samningsstaða Icelandair gagnvart þessum stéttum er enn veik
þar sem verkfallsréttur fárra getur lamað félagið og neytt það til óhagfelldra
kjarasamninga. Veik samningsstaða er veikleiki á starfsemi félagsins, sem hefði verið
nauðsynlegt að taka á með einhverjum hætti í fjárhagslegri endurskipulagningu þess. Sú
staðreynd að hjá félaginu starfi aðeins flugmenn, flugvirkjar og flugfreyjur og -þjónar, hver
stétt í sínu félagi og útiloki önnur stéttarfélög, veikir samningstöðu Icelandair og veikir þar
með samkeppnishæfni félagsins gagnvart keppinautum þess. Þessi munur er bersýnilegur
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á kjörum sem Icelandair þarf að greiða starfsmönnum sínum samanborið við hið
nýstofnaða flugfélag Play. Munurinn verður enn meiri, séu þessi launakjör borin saman
við kjör sem erlend flugfélög bjóða starfsmönnum sínum (Arctica Finance, 2021).
Lág starfsmannavelta starfsmanna Icelandair er mikill styrkleiki þar sem fyrirtækið
hefur innan sinna raða fært og reynt starfsfólk, en jafnframt felur það í sér veikleika á
sama tíma. Hefur það verið regla hjá félaginu að tengja uppsagnir við starfsaldur, þar sem
þeir sem lægstan starfsaldur hafa, er sagt upp fyrst (Icelandair Group hf, 2020g). Jafnan
eru þeir sem hafa lengri starfsaldur með hærri laun en þeir sem styttri starfsaldur hafa og
eru þeir mögulega hæfari starfsmenn. Getur slíkt skapað stjórnendum erfitt umhverfi til
að taka umdeildar en nauðsynlegar ákvarðanir varðandi rekstur félagsins, þar sem
ákveðin vina- og fjölskyldumenning getur haft áhrif á ákvarðanir stjórnenda og hindrað
nauðsynlegt aðhald í rekstri.
Ein mikilvægasta grunnstoð í flugrekstri er flugfloti hvers flugfélags. Samsetning
flugflota, aldur og eiginleikar hans eru lykilstýribreytur fyrir rekstur flugfélaga. Gera má
ráð fyrir að nýrri flugfloti þarfnist lægri viðhaldkostnaðar og eldsneytiskostnaðar og sé
áreiðanlegri en eldri flugfloti. Á móti kemur að nýlegur flugfloti hefur hærri
eignahaldskostnað samanborið við eldri flugflota. Icelandair hefur um árabil rekið einn
elsta flugflota í áætlunarflugi og er floti félagsins mun eldri en hjá helstu
samkeppnisaðilum félagins (Ólafur Birgir Björnsson, 2019). Árið 2013 samdi Icelandair við
Boeing um endurnýjun á hluta flugflotans með kaupum á sextán 737 MAX flugvélum. Var
þeim ætlað að leysa af hólmi eldri Boeing flugvélar af gerðinni Boeing 757 sem hafa reynst
félaginu afar vel í gegnum árin en framleiðslu 757 hætt árið 2004 og hún orðin óhagkvæm
í rekstri, áætlar Icelandair að eldsneytissparnaður MAX flugvéla samanborið við 757 vélar
nemi meira en 27% á sæti (Kristján Már Unnarsson, 2021). Alþjóðleg kyrrsetning á Boeing
MAX flugvélum í mars árið 2019, setti endurnýjunaráætlun flugflota Icelandair í uppnám
og seinkaði endurnýjun flugflotans. Á mynd 31, má sjá áætlaðan flugflota Icelandair til
ársins 2024, þar má sjá að félagið hyggst starfrækja 12 nýjar MAX flugvélar eða sem nemur
tæpum helmingi flugvéla í rekstri félagsins. Endurnýjun flugflotans er því langt frá því að
vera lokið.
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Mynd 31: Samsetning og áætlaður flugfloti Icelandair

(Icelandair Group hf, 2020g).

Fjárhagsleg endurskipulagning Icelandair Group hf. heppnaðist á margan hátt
ágætlega, í ákaflega krefjandi umhverfi sem einkenndist af mikilli óvissu um þróun COVID19 heimsfaraldursins. Langtímafjármögnun félagsins var tryggð með samkomulagi um
skilmálabreytingu við kröfuhafa og lánveitendur sem veittu greiðslufrest frá sex upp í 24
mánuði, öflun nýs hlutafjár og aðgangs að lánalínum sem njóta ríkisábyrgða. Náði félagið
langtímakjarasamningi við stéttarfélög starfsmanna til fimm ára og náði að semja við aðra
lykilbirgja eins og Boeing flugvélaframleiðandann um uppgjör á bótagreiðslum og bótum
vegna Boeing MAX flugvélakaupa Icelandair. Samtímis seldi félagið allan hlut sinn í
Icelandair Hotels.
Er það mat höfundar að þrátt fyrir að töluverður árangur hafi náðst af
endurskipulagningu félagins séu þar aðallega þrír þættir sem hefðu þurft að ganga lengra
í endurskipulagningu félagsins til að tryggja rekstrarhæfi þess til framtíðar. Allir þrír
þættirnir voru áskoranir í rekstri Icelandair Group hf. fyrir upphaf COVID-19
heimsfaraldursins og tengjast þeir áhrifum á bæði rekstrarreikning og efnahagsreikning
félagsins. Í fyrsta lagi má leiða að því líkum að áætluð lækkun á einingakostnaði fram til
ársins 2024 sé ekki næg. Stærstur hluti lækkunar einingakostnaðar má rekja til lægra
eldsneytisverðs og áhrifa gengis, þátta sem stjórnendur hafa engin bein áhrif á. Innri
hagræðing hefði þurft að vera meiri, svo einingakostnaður félagsins væri nærri
einingakostnaði samkeppnisaðila sinna. Söguleg gögn og umfjöllun í kafla 4.2, sýna að í
því mikla samkeppnisumhverfi sem ríkir í alþjóðaflugi er mjög sterk fylgni á milli
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einingatekna og -gjalda sem veldur því að lækkun á einingakostnaði hjá flugrekendum
skilar sér mjög fljótt í vasa flugfarþega með lægri flugfargjöldum og þar með lægri
einingatekjum. Nái Icelandair ekki að lækka einingakostnað sinn til samræmis við kostnað
samkeppnisaðila er hætt við að félagið verði undir í harðri samkeppni á alþjóðlegum
markaði.
Í annan stað er framtíðarsamningsstaða gagnvart stéttarfélögum lykilstarfsstétta
óbreytt, þ.e. ákveðnar stéttir geta haldið félaginu í gíslingu við samningagerð með
verkfallsvopnið á lofti við kjarasamningagerð. Sem dæmi er í raun með öllu ófært að
félagið geti aðeins ráðið flugmenn sem falla undir kjarasamninga Félags íslenskra
atvinnuflugmanna, hið sama á við um Flugvirkjafélag Íslands og Flugfreyjufélag Íslands. Á
meðan samningsstaða gagnvart þessum félögum er óbreytt má gera ráð fyrir að erfitt
verði að halda launakostnaði félagsins í námunda við þann kostnað sem samkeppnisaðilar
þess búa við. Má leiða að því líkum að mögulega rann stjórnendum félagsins úr greipum
einstakt tækifæri sem uppi var vegna áhrifa COVID-19 faraldursins til að takast á við þessa
erfiðu stöðu. Fordæmalaus staða ferðaþjónustunnar á alþjóðavísu og lítil sem engin
umsvif félagsins og keppinauta á sama tíma gáfu félaginu færi á að brjótast undan
tangarhaldi ofangreindra stéttarfélaga þar sem flugsamgöngur lágu niður í kjölfar
alþjóðlegra ferðatakmarkana.
Í þriðja lagi er það mat höfundar að hár aldur flugflota Icelandair, þrátt fyrir fjárfestingu
í nýjum MAX flugvélum, kalli á frekari endurnýjun á flugvélum sem ekki er mætt í
viðspyrnuáætlun félagsins. Fjárfesta þarf í flugvélum sem henta leiðakerfi félagsins, eru
áreiðanlegar og hagkvæmar í rekstri. Samsetning flugflota Icelandair mun líklega verða
dragbítur á rekstri félagins til framtíðar, með hærri rekstrarkostaði en hjá
samkeppnisaðilum félagsins. Dæmi um aukinn kostnað má nefna, eldsneytiskostnað,
viðhaldskostnað, kostnað tengdum minni áreiðanleika og hærri þjálfunarkostnað
flugáhafna. Sem dæmi ná nefna að árið 2019 námu eldsneytiskaup Icelandair um 323 m.
USD og því ljóst að mikill ávinningur er af hverju prósenti sem sparast við bættari
eldsneytisnýtingu, sem og minna kolefnisspori. Greinendur á markaði hafa nefnt að
mögulega henti Airbus A321 flugvélar þörfum Icelandair betur en Boeing MAX
flugvélarnar. Flugdrægni Airbus er meiri en Boeing MAX flugvélanna og er sambærileg
flugdrægni Boeing 757 (Kristján Már Unnarsson, 2021). Einnig sparast mikill
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þjálfunarkostnaður áhafna þar sem flugmenn Icelandair þurfa sérstaka þjálfun fyrir hverja
af þeim þremur flugvélagerðum, Boeing 757, 767 og 737 MAX, sem félagið býr nú yfir.
Hönnun á Airbus flugvélunum (A319, A320, A321 og A330) er með þeim hætti að nánast
sömu þjálfunar er krafist á þær allar, þannig að sami flugstjóri getur flogið ólíkum
flugvélagerðum (Newhouse, 2007).
Af ofangreindu má því ráða að framtíðarúrlausn á þremur helstu rekstraráskorunum,
sem stjórnendur Icelandair Group hf. stóðu frammi fyrir áður en COVID-19 faraldurinn
skall á, hafi ekki verið mætt í fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins. Þessum
rekstraráskorunum hefur í raun verið ýtt inn í framtíðina, til frekari úrlausnar síðar.
Framtíð Icelandair veltur á samkeppnishæfni félagsins gagnvart samkeppnisaðilum
þess á markaði, nái félagið ekki einingakostnaði til samræmis við samkeppnisaðila sína
verður endurskipulagningunni sem lauk í lok árs 2020 ekki sú síðasta sem fyrirtækið þarf
að takast á hendur.
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12 Umræður og lokaorð
Íslendingar hafa áratuga reynslu af flugrekstri og virðast margir aðilar vera heillaðir af
flugrekstri þó svo flugrekendur starfi á markaði sem einkennist af mikilli samkeppni og
óvissu. Flugfélagið Icelandair á sér sérstakan stað í hjörtum margra Íslendinga og hefur
verið landsmönnum gríðarlega mikilvægt vegna landfræðilegrar stöðu landsins og
jákvæðra áhrifa á ferðaþjónustu og útflutningsverðmæti annarra afurða.
Í kjölfar áhrifa COVID-19 heimsfaraldursins brugðust stjórnendur Icelandair við að
bjarga félaginu frá gjaldþroti með aðstoð og atbeina íslenska ríkisins. Umboð stjórnenda
Icelandair er gagnvart félaginu sjálfu og eigendum þess, ekki að finna þjóðhagslega
hagfelldustu leiðir og lausn fyrir Ísland í heild sinni. Slíkt er hlutverk stjórnvalda.
Í þeirri fordæmalausu stöðu sem kom upp í kjölfar COVID-19 heimsfaraldursins
sköpuðust jafnframt tækifæri til hagræðingar til framtíðar. Gögn og upplýsingar sem sýna
aðkomu íslenska ríkisins að björgun Icelandair bera ekki með sér að aðrir kostir hafi verið
skoðaðir með ítarlegum hætti. Var það mat meirihluta fjárlaganefndar Alþingis að
stuðningur við Icelandair hafi verið eini raunhæfi valkosturinn til að tryggja að til staðar
væri flugfélag, með tengiflugsstarfsemi á Íslandi og uppfylli forsendur um öflugar
flugsamgöngur milli Íslands og annarra landa auk þess að getað stutt við endurreisn
ferðaþjónustunnar þegar áhrifa COVID-19 heimsfaraldursins hjaðna (Willum Þór Þórsson,
2020). Hægt hefði verið að skoða aðra möguleika í þaula áður en bein ríkisaðstoð til handa
Icelandair hefði verið samþykkt. Einn slíkur möguleiki hefði getað falið í sér að íslenska
ríkið hefði stutt við einkafjárfesta með viðeigandi reynslu til að koma að stofnun nýs
flugfélags eða að koma að stofnun nýs flugfélags með beinum hætti, ekki ósvipað og gert
var með uppskiptingu bankakerfisins eftir fjármálahrunið 2008. Við fyrirsjáanlegt fall
Icelandair, hefðu ákveðnar eignir og samningar verið fluttir í nýtt félag og starfsfólk verið
ráðið til nýs félags á öðrum forsendum en núverandi kjarasamningar. Nýtt félag myndi
byrja með hreint borð en jafnframt hafa marga af kostum Icelandair, hæft starfsfólk og
sterka kerfislega innviði. Á sama tíma hefðu fortíðarskuldir og vandamál verið skilin eftir
í gamla félaginu, sem biðu þá úrlausnar kröfuhafa Icelandair.
Þrátt fyrir ofangreint er ljóst að stjórnendur Icelandair Group hf. unnu þrekvirki með
því að ljúka löngu og flóknu endurskipulagningarferli þar sem vel heppnað hlutafjárútboð
markaði endapunktinn á ferlinu. Að ferlinu komu fjölmargir hagsmunaaðilar, m.a.
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ríkisstjórn Íslands og Alþingi og er líklega um eina umfangsmestu endurskipulagningu að
ræða í íslensku viðskiptalífi.
Landfræðileg lega Íslands, mitt á milli Evrópu og Norður-Ameríku gerir
Keflavíkurflugvöll að ákjósanlegum alþjóðatengiflugvelli. Hins vegar er ekki sjálfgefið að
Icelandair eða annað íslenskt flugfélag sé ráðandi og/eða stærst á þeim markaði. Öflugar
flugsamgöngur er ein forsenda þess að á Íslandi dafni sjálfstætt nútímasamfélag. Traustar
alþjóðlegar flugsamgöngur hafa mikil áhrif á félagslega og efnahagslega velsæld
landsmanna, sem opna tækifæri fyrir og efla ferðaþjónustu og aðrar atvinnugreinar. Í ljósi
þess er mikilvægt að á Íslandi sé starfrækt öflugt íslenskt flugfélag sem styður við
áframhaldandi efnahagslega framþróun og velsæld landsins.
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Viðauki 1
Mynd 32: Lykilforsendur flugflota, eldsneytisverðs, gengis og sætanýtingar
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