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Figuren viser samlet anvendelse av råstoff (omregnet til rund vekt, 1000
tonn) av torsk, hyse, sei, brosme og lange med utgangspunkt i norsk
eksport.
Ikke helt tilfeldig at 1983 er valgt for sammenligningens skyld. Norske
fiskere fisket ca 285.000 tonn torsk begge år.
I 1983 var det liten eller ingen eksport av fryst utilvirket fisk. (Det var heller
ingen import av råstoff i form av fryst utilvirket fisk). 1983 avsluttet en
epoke der produksjon av tørrfisk var en av de viktigste anvendelsene av
torskefisk (statskupp i Nigeria i slutten av desember og full stans i
eksporten av tørrfisk).
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Landingssted for norskfanget torskefisk (torsk, hyse, sei, lange og
brosme) vitner om strukturendringene i fiskeflåten og i mottaksstruktur.
Landing av fryst fisk til fryseterminal har økt fra 10 til 40 % av fangsten fra
år 2000 til 2010. Andelen var oppe i 45% i 2009 etter store overføringer av
kvote fra kystflåten til havfiskeflåten. Direktelandingene til industrien har
gått tilsvarende ned.
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På femten år er antall bedrifter redusert med 40%.
Det er stor variasjon i regionene.
Troms har hatt størst reduksjon. Går vi enda lengre tilbake (1985) er 3 av
4 bedrifter borte i dette fylket.
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Tallene viser at det er større reduksjon i antall sysselsatte enn i antall
bedrifter.
(Men det kan også gjenspeile at bedriftene i større grad enn før kjøper
tjenester utenomhus enn å ha egne ansatte til å gjøre oppgavene, det kan
være økonomifunksjoner, vedlikehold, salg, renhold osv.)
Finnmark, med minst reduksjon i antall bedrifter, har hatt størst nedgang i
sysselsetting. Forklaringen ligger i nedskaleringen av filetindustrien i
fylket.
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De store er blitt større og de andre er blitt mindre og til sammen er de blitt
færre.
De fem største sto for 25% av omsetningen i 1993. I 2009 sto de for 42%.
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Mht til lønnsomhet har industrien hatt to gode år de siste 20 årene, ett i
1994 og ett i 1998. Begge år gikk mellom 75 og 80 prosent av bedriftene
med overskudd.
Etter 1998 har lønnsomhetene vært svak. Verst var i 2002, et år som
innledet en konkursbølge der mer enn 40 selskaper til slutt gikk over
ende.
Bedriftenes regnskaper viste et underskudd på hele 1 mrd kroner i 2008
tilsvarende 8 prosent av driftsinntektene. Korrigere vi for antatte realiserte
valutatap var underskuddet på vel 260 millioner kroner, eller 2,1 prosent
av inntektene. Tilsvarende viste regnskapene et samlet overskudd på 640
millioner kroner i 2009 tilsvarende 6 prosent av inntektene. Uten
gevinstene på valuta var underskuddet imidlertid på i underkant av 100
millioner, eller 0,8 prosent av inntektene.
Av 350 selskaper har vært i aktivitet i hvitfiskindustrien i et eller flere år det
siste tiåret, er det kun 12 som har gått med overskudd alle 10 årene. Fem
av disse bedriftene ligger Nord-Norge og de øvrige syv på Vestlandet.
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Tørrfiskprodusentene er den sektoren som over de siste femten årene har
vært mest lønnsom, målt i resultatmargin (ordinært resultat før skatt i %
av omsetning). I gjennomsnitt har sektoren hatt en resultatmargin på over
2% og en totalkapitalrentabilitet på rundt 12-14%.
I likhet med andre sektorer var 2002 et mareritt også for disse bedriftene,
men mye rettet seg opp med noen gode år, spesielt i 2004 og 2006. 2009
ble imidlertid det verste året siden siste tørrfiskkrise i 1984.
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I motsatt ende finner vi filetindustrien som har hatt noen svært vanskelige
år det siste tiåret. Tallene gir sin forklaringen til at filetindustrien i antall
bedrifter og sysselsetting er redusert med 70 prosent siden 1995.
I snitt har filetindustrien hatt en resultatmargin på -2% og en
totalkapitalrentabilitet på 1%.
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Etter tre-fire gode år på 1990-tallet har også saltfiskprodusentene hatt
svært magre år.
Den siste nedturen i saltfiskindustrien tok til allerede i 2007 da
saltfiskprisene var på topp og da mange bedrifter var villig til å betale alt
for mye for å sikre seg råstoffet. Med tapene i 2008 og 2009
oppsummerer de siste tre år underskudd seg til vel 250 millioner kroner.
I gjennomsnitt har sektoren hatt en resultatmargin på like under 0% og en
totalkapitalrentabilitet på 5%.
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Sammenlignet med saltfiskindustrien har bildet vært et helt annet i
klippfiskindustrien.
Med noen unntaksår har lønnsomhetsmarginen for klippfiskeindustrien
sett under ett ligget på mellom to og tre prosent. Selv i et år med et kraftig
fall i prisen også for klippfisk av torsk, var resultatmarginen tilbake på
rundt 3 prosent.
I gjennomsnitt har sektoren hatt en resultatmargin på 2% og en
totalkapitalrentabilitet på 12%.
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Samlet verdiskaping følger naturlig nok priser og eksportverdi i
torskefisksektoren.
Med utgangspunkt i lønnsomhetstall for fiskeflåten og industrien har vi
gjort en grov beregning av verdiskaping i de to leddene i verdikjeden. Vi
ser at når prisene og ekportverdien øker, minker industriens andel av
samlet verdiskaping.
Våre grove beregninger gir foreløpig ikke holdepunkter til å hevde at
strukturendringene det siste tiåret har ført til noen systematisk endring i
fordeling av verdiskaping mellom flåte og industri.
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Verdiskapingsgrad gir et uttrykk for verdiøkning av råstoff og lignende
innsatsfaktorer (innkjøpte varer og tjenester).
I det lange bildet synes verdiskapingsgraden å være fallende. Samtidig
spiller prisene en viktig rolle i dette bildet. En viktig komponent i formelen
er prisen på råstoff, for den kan bidra til at verdiskapingen (det som er
over brøkstreken) faller, samtidig som verdien av vareinnsatsen øker (det
som er under brøkstreken).
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Som et alternativ til det økonomiske uttrykket verdiskapingsgrad, kan vi
tenke oss å betrakte hva industrien produserer ut fra en
”bearbeidingsgrad”. Vi kan stille opp de ulike produktkategoriene,
definerer de i forhold til videre bearbeiding i verdikjeden, og
sammenholder det med utviklingen i produsert mengde. Dette kan ledes
oss mot en slutning om at bearbeidingsgraden i hvitfiskindustrien faktisk
øker, når vi ser bort fra eksporten av fryst fisk (der det meste ikke er
innom hvitfiskindustrien).
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