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1986 

STÓR SÖLU OG MARKAÐSFYRIRTÆKI 
 

 Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda 

 Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna 

 Sjávarafurðadeild sambandsins 

 Öll þessi fyrirtæki í eigu íslenskra 

framleiðenda 

 Íslenskur fiskur þekktur um allan heim 

8.11.2012 



 

 

STAÐA SJÁVARÚTVEGS ÞÁ 

 

 Veiðar og vinnsla með tapi 

 Of mörg skip við veiðar 

 Stjórnmálaöfl réðu miklu um hvort fyrirtæki 

lifðu eða dóu 

 Erfitt að kaupa skip nema með því að tengjast 

pólitíkinni 

8.11.2012 



 

 

 

MIKIL ÁHERSLA Á STJÓRN FISKVEIÐA 

 
 Kvótakerfið 

 Framsal aflaheimilda 

 Skýrar leikreglur voru settar og í framhaldi áhrif 

stjórnmálamanna minnkuð 

 Framleiðslufyrirtæki stækkuðu og rekstur 

batnaði 

 Í dag er hagnaður í þessum fyrirtækjum 

8.11.2012 



 

 

SÖLU OG MARKAÐSFYRIRTÆKIN 

 
 Í upphafi áttu framleiðendur á hverjum tíma 

atkvæðisréttinn á aðalfundum 

 Forystumenn framleiðslufyrirtækjanna voru í 
stjórnum þessara sölu og markasfyrirtækja 

 Á aðalfundum S og M fyrirtækjanna voru 
framleiðendur upplýstir um stöðu og horfur á 
erlendum mörkuðum 

 Starfsmenn S og M höfðu afl á markaðnum í 
skjóli stærðar og áreiðanleika afhendingar 

8.11.2012 



 

SÖLU OG MARKAÐSFYRIRTÆKJUNUM  

LOKAÐ 1995 

 

 Hér var komið eigið fé í þessi fyrirtæki og sumir 
framleiðendur orðnir fjárhagslega sterkir 

 Stjórnendur framleiðslufyrirtækjanna ekki lengur í 
forystuhlutverki S og M 

 Tenging þessara forystumanna orðin lítil og 
húsbóndavaldið ekki skýrt 

 S og M hlutafélagavædd og lokað fyrir nýjum 
framleiðendum 

8.11.2012 



 

 

 

ÁRIÐ 2000 

 Öll  sölu og markaðfélögin komin á 

hlutabréfamarkað 

 Áttu öll að græða pening og vera sjálfstæð frá 

framleiðendum 

 

8.11.2012 



 

ÁRIÐ 2012 

 Öll félögin farin og engin tenging við íslenska 

framleiðendur lengur 

 Ekkert markaðsstarf lengur á íslenskum 

sjávarafurðum 

 

8.11.2012 



 

STAÐAN Í DAG 

 Íslenskir framleiðendur á leið í erfiða tíma 

 Undirboð byrjuð á mörkuðum 

 Erfitt að  fjármagna birgðir 

 Afurðaverð á niðurleið 

 Lítið markaðsstarf á íslenskum sjávarafurðum 

á erlendum mörkuðum 

 

8.11.2012 



 

HVAÐ ER HÆGT AÐ GERA. 

 Sagan segir að sölusamtök virka 

 Það verður að leggja pening í markaðsstarf 

 Dæmi með laxinn í dag 

 Hvað segir Jóhannes Pálsson 

framkvæmdastjóri hjá Norway Seafoods í Mbl í 

vikunni 

8.11.2012 



 

GLÆRA ÚR MBL 5. NÓVEMBER 2012 

8.11.2012 



 

20 STÆRSTU 

 

 Forustumenn í sjávarútvegi verða að hittast og 

tala saman um hvernig Íslendingar eiga að 

standa að markaðssetningu íslenskra 

sjávarafurða 

 

8.11.2012 



FRÁ SAX.IS 

8.11.2012 


