
15. febrúar 2012 

Þorsteinn Már Baldvinsson 

Forstjóri Samherja 

Viðskiptaþing 2012 Viðskiptaþing 2012 

Þorsteinn Már Baldvinsson 

Forstjóri Samherja 

Hvers virði er makríll? 
15. febrúar 2012 



1. Hvers virði er makríll? 

2. Við og hinir 

3. „Dauðafæri klúðrað“ 

4. Ólíkt höfumst við að 

 

 

 

1 



Hvers virði er makríll? 
Sumargöngur inn í íslenska lögsögu 

Sumardreifing og líklegar gönguleiðir Veiðisvæði íslenskra skipa árið 2010 

• 23% af heildarstofninum gengur inn í íslenska lögsögu. 
– um 1,1 milljón tonna af makríl. 

• Makríllinn eykur þyngd sína mikið. 
– Fituprósentan fer úr 5% í maí, í 20% í júní og í 30% í júlí. 
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Hvers virði er makríll? 
Nokkrar staðreyndir um makrílveiðarnar 2011 

• Makrílveiðarnar 2011 skiluðu þjóðarbúinu meira en 25 
milljörðum króna. 

• Sköpuðu yfir 1.000 störf til sjó og lands. 
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Hvers virði er makríll? 
Hvað gerðum við? 

37 

12 

5 4 

23 

37 

0

10

20

30

40

2009 2010 2011

´0
0

0
 T

o
n

n
 

Makrílvinnsla 2009 - 2011 

Fiskimjöl Frysting

1,7 

3,2 

6,5 

0

2

4

6

8

2009 2010 2011

M
ill

ja
rð

ar
 IS

K
 

Söluverðmæti 2009 - 2011 

5 



Hvers virði er makríll? 

• Þekkingu. 
• Veiðiheimildir. 
• Aðgang að mörkuðum. 
• Nýtt skip með mikla kæligetu. 

– 4 milljarðar.  

• Afkastamikla vinnslu. 
– 5 milljarðar. 

• Stóra frystigeymslu. 
– 2 milljarðar. 

• Samtals 11 milljarðar. 
 

Hvað þarf til? 
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Hvers virði er makríll? 

• Frystur makríll: 
– Heill. 

– Hausaður. 

• Lokaafurð: 
– Heitreyktur makríll. 

– Reyktur makríll. 

– Niðursoðinn makríll. 

– Hrár (Sushi / Sashimi). 

Vinnsluleiðir 
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Hvers virði er makríll? 
Markaðirnir okkar 

Heilfryst – Lokafurð: Ferskur og reyktur 

Heilfryst – Lokafurð: Sushi 

Fryst hausað – Lokafurð: Heitreykt / niðursoðið 

Heilfryst / Hausað – Lokafurð: Niðursoðið 
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Hvers virði er makríll? 
Afríkumarkaðurinn 

• Líbería 
• Malí 
• Guinea 
• Líbería 
• Fílabeinsströndin 
• Ghana 
• Burkina Faso 
• Togo 
• Benin 
• Nígería 
• Kamerún 
• Miðbaugs-Guinea 
• Kongó 
• Lýðveldið Kongó 

• Afríkumarkaðurinn: 450 millj. manna. 
• Fluttur inn frosinn, heill og hausaður. 
• Lokaafurð: 

– Ferskur og reyktur. 
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Hvers virði er makríll? 
Japansmarkaðurinn 

• Japansmarkaður: 126 millj. manna. 
• Fluttur inn frosinn, heill og hausaður. 
• Lokaafurð: 

– Sushi / Sashimi. 
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Hvers virði er makríll? 
Flutningaskipin og siglingaleiðirnar 

Japan 

9.000 km 
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Við og hinir 

• Uppsjávarskipin okkar eru 
komin til ára sinna. 

 

• Norðmenn ráðast í hverja 
nýsmíðina á fætur annarri. 

Skipastóll okkar er of gamall og ekki samkeppnishæfur 
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Við og hinir 

• Norsk yfirvöld starfrækja 
tryggingasjóð. 
– 3.500 milljarðar ISK. 

• Greiðslutryggingar. 
– Sambærilegt í Kanada. 

• Lán til kaupa á norskum 
búnaði. 

 

Mikilvægur stuðningur norskra stjórnvalda 

• Greina markaði. 

• Mæta á allar helstu 
sjávarfangssýningar. 

• Leggja mikið upp úr því að 
kynnast mögulegum 
kaupendum. 
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Við og hinir 
Noregur: „Sjømatsrådet“ heyrir undir Sjávarútvegsráðuneyti 

 

• „Sjømatsrådet“ – fyrirtæki til markaðssetningar norskra sjávarafurða. 
– 100% í eigu Sjávarútvegsráðuneytisins. 

• Markaðsaðgangur og -setning er þungamiðja í sjávarútvegsstefnu norskra 
stjórnvalda. 
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Við og hinir 

• Tæpir 9 milljarðar settir í 
markaðsstarf 2011. 

• Heimurinn á að vita að: 
– “Besta sjávarfangið kemur frá 

Noregi”. 
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Samstarf stjórnvalda og iðnaðar við markaðsetningu 

• Greina lönd. 

• Kortleggja kaupendur. 

• Markaðsáætlanir. 
– 2010 – 2012 er að ljúka. 

– 2013 – 2015 verður kynnt á 
miðju ári 2012. 

 



Við og hinir 
Norge Sjømatsråd - markaðsskrifstofur út um allan heim 

1. Noregur 
2. Svíþjóð 
3. Bandaríkin 
4. Brasilía 
5. Frakkland 
6. Þýskaland 
7. Ítalía 
8. Spánn 
9. Portúgal 
10. Rússland 
11. Kína 
12. Japan 
13. Singapúr 
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Við og hinir 

Dæmi um ferðaplan okkar sölufólks: 

Ein á ferð – engar tryggingar – okkar greining 

• 7. jan: Ísland – Frakkland 
• 8. jan: Frakkland – Fílabeinsströndin 
• 9. jan: Fílbeinsströndin – Togo 
• 10. jan: Togo 
• 11. jan: Togo – Benin 
• 12. jan: Benin – Kamerún 
• 13. jan: Kamerún 
• 14. jan: Kamerún – Nígería 
• 15. jan: Nígería 
• 16. jan: Nígería – Ghana 
• 17. jan: Ghana – Frakkland 
• 18. jan: Frakkland – Ísland 
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„Dauðafæri klúðrað“ 
Dauðafæri Magnúsar Orra Schram 

• Ríkið varð af milljarðatekjum þegar makríl kvótanum var úthlutað. 

• Hefðu Íslendingar farið sömu leið og Færeyjar. 

• Þá hefði ríkissjóður fengið rúmlega 7,5 milljarða fyrir 155.000 T. 
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„Dauðafæri klúðrað“ 

• Frystigeta: 1.200 T/24klst. 

• Frystu:  

– 50.000 T af makríl 

– 10.000 T af síld 

• Komu aldrei til hafnar í Færeyjum. 

• Keyptu enga þjónustu. 

 

Vinnsluskipið Lafayette – eign fyrirtækis í Hong Kong 

• Áhöfn: 
– 250 Kínverjar. 

– 100 Rússar. 

– 10 Færeyingar. 

• Launakostnaður mv. það sem 
tíðkast í viðkomandi löndum. 
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„Dauðafæri klúðrað“ 

• Eigendur Lafayette leigðu til 
sín 16.000 T af þeim 20.000 T 
sem í boði voru. 
– Greiddu fyrir það 3,35 DKK/kg. 

• Þann afla létu þeir veiða fyrir 
sig og borguðu 1,80 DKK/kg. 

• Fyrir annan afla borguðu þeir 
um 6 DKK/kg. 

• Veiðileyfagjaldið var því 
dregið frá verðmæti aflans 
áður en kemur til skipta 
gagnvart sjómönnum.  

 

• Skattar og opinber gjöld má 
áætla að nemi í kringum 
3,65 DKK/kg eða um 70 
ISK/kg. 

• Skattar og skyldur af 
verðmæta aukningunni  við 
vinnslu á 60.000 T var 
ekkert. 

Lafayette 
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„Dauðafæri klúðrað“ 

• Aflaverðmæti: 
– 2,1 milljarður ISK. 

• Skattar sjómanna. 

• Launatengd gjöld: 
– Tryggingagjald og 

lífeyrissjóður. 

• Veiðileyfagjald. 

• Aflagjald til hafnarinnar. 

• Kolefnisgjald. 

• Tekjuskattur útgerðar. 

• Reiknað: 580 milljónir. 
– 58 ISK / kg. 

• Að auki hefur samfélagið tekjur af: 
– Sölustarfssemi. 

– Flutningastarfssemi. 

– Umbúðaframleiðslu. 

– Löndun / útskipun. 

– Frystigeymslukostnaður. 

– Viðhald skips og búnaðar. 

– Keyptrar þjónustu. 
• Olía, vistir, veiðarfærir o.s.frv. 

– Gjaldeyristekjur af vinnsluverðmætinu. 

– Bankakostnaður. 

– Upplýsingakerfi. 

– O.s.frv. 

• Tekjur Íslendinga mv. Færeyinga 
voru mun hærri. 

Opinbergj. af 10.000 T veiðum og vinnslu um borð í Vilhelm Þorsteinssyni EA  
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„Dauðafæri klúðrað“ 
Færeyska dauðafærið vs. íslenska klúðrið 

Færeyska dauðafærið gaf af sér: Íslenska klúðrið gaf af sér amk: 
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Ólíkt höfumst við að 

• Tveir norskir ráðherrar, þeir Trond Giske og Erik Solheim stóðu 
fyrir heimsókn til Afríku nú í nóvember. 

• Með þeim fóru hátt í 100 fulltrúar norskra fyrirtækja. 
– Hugsað til að opna dyrnar að Afríku, 

– Og auðvelda fyrirtækjum að fjárfesta þar. 

• Mikil tækifæri. 
– 7 af hverjum 10 mest vaxandi hagkerfum heims eru í Afríku 

Sendinefnd ráðaherra og greinin saman í Afríku 
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Ólíkt höfumst við að 
Opið dagatal Sjávarútvegsráðherra 
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Ólíkt höfumst við að 
Opið dagatal Sjávarútvegsráðherra 
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Ólíkt höfumst við að 

• Stjórnvöld sækja þekkingu í atvinnulífið til að einfaldað 
eftirlits- og regluverkið. 

• Fyrirtækin eiga einbeita sér að atvinnu og rekstri. 

• Markmið: Atvinnulífið á að geta sparað 210 milljarða ISK 
fram til 2015. 

Norsk yfirvöld ætla sér að einfalda eftirlits- og regluverkið 
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Ólíkt höfumst við að 

Ummæli um íslenskan sjávarútveg: 

Hvað gera íslensk stjórnvöld? 

Stefna íslenskra stjórnvalda: 
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15. febrúar 2012 Sjá myndband á slóðinni: http://video.nho.no/video/2583 
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Takk fyrir! 


