
      

Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010 

Ritstýrð grein 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

ISBN 978-9935-424-07-5 

 

Stefán B. Gunnlaugsson 
 

Viðskiptafræðideild 
Ritstjóri: Ingjaldur Hannibalsson 

 

Fjárhagsstaða íslensks 
sjávarútvegs 

 



 
 

183 

Fjárhagsstaða íslensks sjávarútvegs 

Stefán B. Gunnlaugsson 

Íslenskur sjávarútvegur er mikilvægasta atvinnugrein íslendinga. Fjárhagstaða greinar-
innar skiptir því alla Íslendinga miklu máli. Miklar kollsteypur í atvinnu- og fjármálalífi 
landsins hafa beint athyglinni af fjárhagslegri stöðu atvinnugreinarinnar. Í þessari grein 
er farið yfir fjárhagsstöðu íslensks sjávarútvegs og hvernig hún hefur þróast síðustu ár. 

Afli og verð 

Fiskafli íslenskra skipa hefur farið minnkandi síðustu áratugina. Aflinn var mestur árin 
1996, 1997 og 2002 en þá fór aflinn yfir 2 millj. tonna. Minnstur var aflinn 1991 þegar 
hann var einungis rétt rúmlega 1 millj. tonn og 2008 þegar hann var rúmlega 1,2 millj. 
tonna. Sveiflur í heildarafla hafa að mestu verið vegna mikilla sveiflna í loðnuafla. 
Mestur loðnuafli var þau ár sem heildarafli var mestur, en þau ár fór loðnuaflinn yfir 1 
millj. tonna. 
 

 

Mynd 1. Þróun heildarafla íslenskra fiskiskipa 1991-2008. (Fiskistofa, 2010) 
 
Það er alvarlegt að þorskaflinn – sem er mikilvægasti fiskistofninn – hefur farið 

jafnt og þétt minnkandi. Árið 1991 var þorskafli Íslendinga 306 þúsund tonn en hann 
hefur minnkað nokkuð stöðugt síðan. Aflinn var minnstur 2008 þegar hann var 
einungis 151 þúsund tonn. Afli annarra mikilvægra botnfisktegunda (ýsu, ufsa og karfa) 
hefur ekki náð að vega upp minni þorskafla. Veiðar Íslendinga á ýsu hafa aukist 
verulega en þær voru aðeins 53 þúsund tonn 1991 en voru komnar í 102 þúsund tonn 
2008. Hins vegar hafa veiðar á karfa og ufsa minnkað verulega en samtals veiddu 
Íslendingar 203 þúsund tonn af þessum tveimur fisktegundum 1991 en einungis 146 
þúsund tonn 2008. Því hefur íslenskur sjávarútvegur ekki náð að bæta sér upp minni 
þorskafla með meiri veiðum af öðrum botnfisktegundum. 

Afli af grálúðu sem er mikilvæg fisktegund vegna verðmætis hennar hefur farið 
minnkandi. Aflinn var 35 þúsund tonn 1991 en var einungis 12 þúsund tonn 2008. 
Gífurlegur samdráttur hefur verið í rækjuveiðum. Árið 1991 voru rækjuveiðar íslenskra 
skipa 38 þúsund tonn, en þær náðu síðan hámarki 1995 þegar þær voru 76 þúsund 
tonn. Frá þeim tíma hefur orðið algjört hrun og voru veiðar á rækju á Íslandsmiðum 
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einungis 2 þúsund tonn árið 2008. Alverst hefur þó þróunin verið í veiðum á hörpu-
diski. Þær voru 10 þúsund tonn 1991 en frá árinu 2003 hafa engar veiðar verið á 
hörpudiski. 

Það hefur vegið nokkuð á móti miklum samdrætti í veiðum á loðnu, þorski og 
rækju að veiðar hafa hafist á nýjum fisktegundum. Veiðar á kolmunna hófust aftur 
eftir langt hlé 1995. Þær náðu hámarki 2003 þegar íslensk fiskiskip veiddu 501 þúsund 
tonn af kolmunna. Árið 2008 veiddu þau síðan 164 þúsund tonn. Veiðar á makríl 
hófust að einhverju marki 2008 en þá var aflinn 112 þúsund tonn. Mikil aukning hefur 
verið í síldveiðum en endurkoma norsk-íslensku síldarinnar hefur aukið síldarafla. Árið 
1991 var afli íslenskra skipa af síld 78 þúsund tonn en hann var 370 þúsund tonn 2008. 

Almennt má segja að verð sjávarafurða hafi heldur hækkað síðustu áratugi að 
nafnvirði en það hefur ekki hækkað að raunvirði. Þetta sést þegar mynd 2 er skoðuð 
en hún sýnir þróun á afurðaverði 1991-2009 í SDR að nafnvirði. SDR er skammstöfun 
á reiknieiningu sem Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn notar. Vægi einstakra mynta í SDR er 
nú þannig að USD er 45%, EUR 29%, JPY 15% og GBP 11%. Mest hefur verð mjöls 
og lýsis hækkað en verð þess hefur hækkað um 194% á þessu tímabili.  
 

 

Mynd 2. Þróun afurðaverðs í SDR 1991-2008. (Hagstofan, 2010) 

Rekstur fiskveiðanna 

Yfirleitt hefur verið hagnaður af íslenskum fiskveiðum. Þegar tímabilið 1997-2009 er 
skoðað. Þá hefur verið hagnaður flest ár. Þó skera nokkur ár sig úr, en nokkurt tap var 
árin 1997, 2000 og 2001. Ástæður fyrir tapi 2000-2001 eru einkum gengistap af 
langtímaskuldum í erlendri mynt. Verulegt tap var árið 2006 sem var vegna gengistaps 
en árið 2006 veiktist íslenska krónan um 15%. Síðan verður gríðarlegt tap 2008 sem 
enn og aftur er vegna gengistaps en árið 2008 veiktist íslenska krónan um 45%. 

Þrátt fyrir miklar sveiflur í hagnaði vegna sveiflna á gegni íslensku krónunnar þá 
hefur framlegð útgerðarinnar verið nokkuð stöðug. Þetta sést vel á EBITDA 
hlutfallinu en það er sýnt ásamt hagnaðarhlutfallinu á mynd 3. Árið 1997 var EBITDA 
hlutfallið 17% en það var hæst árið 2008 25%. Þetta hlutfall mælir hversu hátt hlutfall 
tekna er eftir til að mæta afskriftum, vöxtum og skattgreiðslum. Athyglisvert er að 
íslensk útgerð hefur náð að hækka þetta hlutfall þrátt fyrir að einn helsti kostnaðar-
liðurinn, olía, hefur hækkað mikið. Árið 1997 var meðalverð olíu um 19 USD á tunnu 
en árið 2008 var það 91 USD. Þetta er gríðarmikil hækkun eða 378%. Árið 1997 var 
olíukostnaður 8,1% af rekstrartekjum en þetta hlutfall var 12,3% árið 2008. 
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Mynd 3. Þróun á EBITDA og hagnaðarhlutfalli íslenskra fiskveiða 1997-2008. (Hagstofan, 
2010) 

 
Hið gífurlega tap sem varð 2008 vekur athygli. Þetta ár veiktist krónan gífurlega 

eða um 45% og olli það gífurlegu gengistapi. Því voru gjaldfærðir fjármagnsliðir 123% 
af rekstrartekjum! Hagnaðarhlutfall þetta ár var því mjög slakt enda var tap útgerðar-
innar 105% af tekjum ársins 2008 eins og sést á mynd 3. Hins vegar hefur EBITDA 
hlutfall aldrei verið eins hátt hjá útgerðinni og árið 2008 þegar það var 25%. 

Rekstur fiskvinnslunnar 

Rekstur íslenskrar fiskvinnslu hefur gegnið vel undanfarið. Undantekningin er árið 
2008 en þá er mikið tap vegna gríðarlegs gengistaps. Almennt er tap á rekstri 
vinnslunnar sömu ár og tap var á útgerðinni. Líkt og þar hafa sveiflur á gengi 
krónunnar mikil áhrif. 

Eins og hjá útgerðinni þá hefur rekstur fiskvinnslunnar verið sæmilega stöðugur 
þrátt fyrir miklar sveiflur í hreinum hagnaði (EBT) sem verið hafa vegna gengis-
sveiflna. Þessi stöðugleiki sést á EBITDA hlutfallinu sem er einna besti mælikvarðinn 
á árangurinn í rekstri. Þetta hlutfall mælir hversu hátt hlutfall tekna er eftir til að mæta 
afskriftum, vöxtum og skattgreiðslum. Hæst var þetta hlutfall 2001 en þá var það 19%. 
Það ár var gegni krónunnar veikt, veiðar miklar og verð sjávarafurða fremur hátt. Allt 
stuðlaði að góðum rekstri og háu EBITDA hlutfalli. Lægst var þetta hlutfall árið 1999 
þegar það var einungis 6%. Þá voru veiðar litlar, sérstaklega loðnuveiðar, en EBITDA 
hlutfall loðnubræðslna er hærra en annarra greina fiskvinnslunnar.Verð sjávarafurða 
var einnig lágt. 

Stærsti kostnaðarliður fiskvinnslunnar eru kaup á hráefni. Hið svokallaða hráefnis-
hlutfall segir hversu hátt hlutfall kaup á hráefni séu af tekjum fiskvinnslunnar. Þetta 
hlutfall hefur sveiflast nokkuð þetta tímabil. Það var 53% 1997, fór hæst í 63% 2002, 
en var síðan komið niður í 55% 2008. Veruleg lækkun á launakostnaði hefur orðið hjá 
fiskvinnslunni. Launkostnaður var 16% af tekjum vinnslunnar 1997. Fór hæst í 20% af 
tekjum 2005 en var komið niður í 12% af tekjum 2008. Þessi lækkun hefur orðið 
vegna hagræðingar sem leitt hefur til aukinna afkasta og fækkunar á störfum. Auk 
þessa leiðir mikil lækkun á gengi krónunnar árið 2008 til lækkunar þessa hlutfalls. 
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Mynd 4. Þróun á EBITDA og hagnaðarhlutfalli íslenskrar fiskvinnslu 1997-2008. (Hagstofan, 
2010) 

 
Á mynd 4 er sýnd þróun á EBITDA og hagnaðarhlutfalli vinnslunnar. Þessi mynd 

er um margt lík samsvarandi mynd (mynd 3) þar sem þróun sömu hlutfalla var rakin 
hjá útgerðinni. Samt vekur athygli að minni sveiflur virðast vera í afkomu vinnslunnar 
en afkomu útgerðarinnar. Ef þetta er skoðað nánar þá er staðalfrávik hagnaðarhlutfalls 
útgerðarinnar þetta tímabil 32% sem er gríðarlega hátt en staðalfrávik hagnaðarhlut-
falls vinnslunnar er 13%. Líklegasta skýringin er sú að útgerðin sé hlutfalllega skuld-
settari og því hafi gengisbreytingar hlutfallslega meiri áhrif á afkomu og fjármagnsliði 
hennar. 

Þróun efnahags 

Á mynd 5 er yfirlit yfir þróun á helstu tölum efnahagsreiknings íslensks sjávarútvegs 
1997-2008. Vegna þess að yfirgnæfandi hluti skulda sjávarútvegsins er í erlendum 
myntum (um 90-93%). Tekjur greinarinnar eru nær allar í erlendri mynt og vegna þess 
að gífurlegar sveiflur hafa verið í gengi íslensku krónunnar, þá er eðlilegast að skoða 
þróun efnahagsreikningsins í SDR. 

 

 

Mynd 5. Þróun helstu tölur efnahags íslensks sjávarútvegs í millj. SDR 1997-2008. ( Hagstofan, 
2010) 

 
Á myndinni sést að efnahagsreikningur íslensks sjávarútvegs hefur stækkað mikið, 

eignir hafa hækkað og skuldir hafa aukist. Aukning skulda hefur verið meiri en eigna 
og því hefur bókfært eigið fé greinarinnar þurrkast út. Í heildina hefur efnahag-
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reikningur íslensks sjávarútvegs stækkað um 55% árin 1997-2008 ef stærð hans er 
mæld í SDR. Hins vegar hefur stærð efnahagsreikningsins hækkað um 201%, sem sagt 
rúmlega þrefaldast ef stærð hans er mæld í ISK. 

Stækkun efnahagsreikningsins í SDR verður vegna fjárfestinga. Mest aukning er í 
öðrum eignum en þær hækka um 507% á þessu tímabili (1997-2008) mælt í SDR en 
um 1075% ef hækkunin er mældi í ISK. Undir öðrum eignum eru aflaheimildir þannig 
að hækkun þessa liðar hefur einkum verið vegna fjárfestinga í aflaheimildum. 
Athyglisvert er að varanlegir rekstrarfjármunir hækka ekki á þessum tímabili. Til varan-
legra rekstrarfjármuna teljast meðal annars skip, tæki og hús. Mælt í SDR lækkar þessi 
liður um 46% en hækkar einungis um 4% mælt í ISK. Því hefur stækkun efnahags-
reiknings og aukin skuldsetning íslensks sjávarútvegs ekki verið vegna fjárfestinga í 
varanlegum rekstrarfjármunum. 

Það verkur athygli að bókfært eigið fé íslensks sjávarútvegs þurrkast út árið 2008. Í 
árslok 2007 var það um 1.120 millj. SDR en er orðið neikvætt um 318 millj. SDR í árs-
lok 2008. Ástæður þessa er hrun krónunnar en 45% lækkun á gengi hennar leiddi til 
mikilla hækkana á skuldum meðan að virði eigna í íslenskum krónum var óbreytt. 

Við athugun á mynd 5 vekur athygli sú mikla aukning skulda sjávararútvegsins sem 
myndin sýnir. Best er að skoða skuldir greinarinnar með því að athuga þróun á nettó-
skuldum. Nettóskuldir eru heildarskuldir að frádregnum veltufjármunum. Nettóskuldir 
leiðrétta því fyrir sveiflum á skuldsetningu sem verður t.d. vegna birgðasöfnunar. Í árs-
lok 1997 voru nettóskuldir íslensks sjávarútvegs samkvæmt tölum Hagstofunnar 892 
millj. SDR sem þá var 87 ma. ISK. Í árslok 2008 voru nettóskuldir íslensks sjávar-
útvegs samkvæmt sömu heimildum 2.473 millj. SDR sem þá var 465 ma. ISK. Þetta er 
því 437% hækkun eða rúmlega 5 földun á skuldum í ISK en 177% hækkun í SDR. Því 
er ljóst að efnahagsleg staða greinarinnar hefur stórversnað á þessu tímabili. 

Skuldastaðan 

Til þess að átta sig betur á skuldastöðu íslensks sjávarútvegs er eðlilegt að setja skuldir 
í samhengi við tölur úr rekstrarreikningi. Þá sjást skuldir í betra samhengi við umfang 
rekstrar, breytingar vegna gengisbreytinga leiðréttast að nokkru og því verður myndin 
skýrari. Þegar nettóskuldir (heildarskuldir-veltufjármunir) eru settar í samanburð við 
heildartekjur (ekki er leiðrétt fyrir innlögðum eigin afla) og útflutningsverðmæti kemur 
sláandi þróun í ljós. Nettóskuldir íslensks sjávarútvegs voru 90% af útflutningstekjum 
ársins 1997 en voru komnar í 272% af útflutningstekjum árið 2008. Þessi þróun sést 
vel á mynd 6. 
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Mynd 6. Þróun á helstu skuldakennitölum íslensks sjávarútvegs 1997-2008. (Hagstofan, 2010) 
 
Sú kennitala sem er mest notuð, og segir skýrustu sögu um þróun á skuldastöðu 

greinarinnar er kennitalan nettóskuldir/EBITDA. Þessi kennitala segir okkur því gróft 
til tekið hversu mörg ár félagið væri að greiða uppi skuldir ef allir fjármunir sem 
reksturinn byggi til færi til greiðslu skulda og engar vaxtagreiðslur væri. Almennt er 
talið að hjá góðum fyrirtækjum með traustan fjárhag þá sé þessi kennitala undir 4,0 en 
ef hún sé komin yfir 10,0 þá sé skuldastaðan óviðráðanleg. Misjafnt er þó eftir 
atvinnugreinum hversu há þessi kennitala má vera þar sem lítil endurfjárfestingaþörf er 
og félög búa við lágan fjármagnskostnað þá má þessi kennitala vera hærri. Hvorugt á 
nú við um íslenskan sjávarútveg og því eru þessi mörk sem áður voru nefnd vel við 
hæfi. Árið 1997 voru nettóskuldir/EBITDA 5,2 en þessi kennitala var síðan hag-
stæðust árið 2001 þegar hún var 3,6. Í árlok 2008 var þessi kennitala síðan komin í 9,8 
og skuldastaða greinarinnar í heild mjög slæm. 

Áhugavert er að bera skuldastöðu sjávarútvegsins saman við skuldastöðu annarra 
fyrirtækja í öðrum atvinnugreinum. Á mynd 7 er sýndur samanburður á skuldastöðu 
sjávarútvegsins við fimm þekkt fyrirtæki. Myndin sýnir kennitöluna nettóskuldir-
/EBITDA og bendir myndin til þess að staða orkufyrirtækjanna sé verst. Þó ber að 
taka fram að orkufyrirtækin tvö þ.e., Landsvirkjun og Orkuveita Reykjavíkur, eru ekki 
fyllilega samanburðarhæf þegar þessi kennitala er skoðuð. Orkufyrirtækin þola meiri 
skuldsetningu en önnur fyrirtæki í þessum samanburði vegna hlutfallslega minni 
endurfjárfestingarþarfar og mun lægri fjármagnskostnaðar. Þau eru samt mjög skuldug, 
sérstaklega Orkuveita Reykjavíkur, en staða hennar er orðin slæm. 
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Mynd 7. Nettóskuldir/EBITDA nokkurra fyrirtækja og íslensks sjávarútvegs. (Kauphöll 
Íslands, 2010) 

 
Þau þrjú rekstrarfélög (Marel, Össur og Bakkavör) sem sýnd eru á myndinni eru 

fyllilega sambærileg við sjávarútveginn við mat á skuldastöðu. Hjá slakasta rekstrar-
félaginu Bakkavör var skuldastaðan örlítið lakari en hjá 20 stærstu sjávarútvegs fyrir-
tækjunum. Hins vegar var staðan verri hjá sjávarútveginum í heild en hjá Bakkavör ef 
eingöngu er horft á kennitöluna í samanburðinum. Aðeins tvö íslensk sjávarútvegs-
fyrirtæki þ.e. Vinnslustöðin og HB-Grandi birta opinberlega uppgjör á heimasíðum 
sínum. Staða þeirra er góð í þessum samanburði, en hún er mun betri en meðaltal 
greinarinnar. 

Lokaorð 

Íslenskur sjávarútvegur hefur þurft að taka á sig verulega aflaminnkun síðustu áratugi. 
Frá árinu 1991 hefur afli minnkað um þriðjung í þorskígildum. Á sama tíma hefur 
verð sjávarafurða í raun staðið í stað eða lækkað að raungildi. Þrátt fyrir það hefur 
verðmæti útfluttra sjávarafurða lítið dregist saman að raunvirði. Mikil hagræðing hefur 
orðið í greininni. Sérstaklega í vinnslunni en mikil fækkun hefur verið á vinnsluleyfum 
og fjölda starfsfólks. Minni hagræðing hefur verið í útgerðinni. Mikil samþjöppun 
hefur verið í aflaheimildum og hefur fyrirtækjum því fækkað og þau stækkað. 

Yfirleitt hefur verið hagnaður af íslenskum sjávarútvegi. Þó skera nokkur ár sig úr. 
Verulegt tap var árið 2006 sem var vegna gengistaps en árið 2006 veiktist íslenska 
krónan um 15%. Síðan verður gríðarlegt tap 2008 sem enn og aftur er vegna 
gengistaps en árið 2008 veiktist íslenska krónan um 45%. Hins vegar hefur framlegð 
(EBITDA) greinarinnar verið stöðug og farið vaxandi. Hæst var framlegð greinarinnar 
árið 2008 síðustu tvo áratugi. 

Skuldir íslenska sjávarútvegsfyrirtækja hafa aukist mikið síðustu ár. Í árslok 1997 
voru nettóskuldir íslensks sjávarútvegs samkvæmt tölum Hagstofunnar 892 millj. SDR 
sem þá var 87 ma. ISK. Í árslok 2008 voru nettóskuldir íslensks sjávarútvegs sam-
kvæmt sömu heimildum 2.473 millj. SDR sem þá var 465 ma. ISK. Þetta er því 437% 
hækkun eða rúmlega 5 földun á skuldum í ISK en 177% hækkun í SDR. Því er ljóst að 
efnahagsleg staða greinarinnar hefur stórversnað á þessu tímabili. 
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