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Uppbygging Marz Sjávarafurða
• 7 ára gamalt fyrirtæki
• Fyrstu skrefin ekki auðveld
• Fyrstu fiskafurðirnar sem stóðu til boða
– Marningur og blokk

• Bakgrunnur í flutningageiranum

Smáir útflytjendur
• Góðir hlutir að gerast hjá smærri
útflutningsfyrirtækjunum
• Hvað er skilgreining á smáu
útflutningsfyrirtæki?
– Færri starfsmenn en 15
– Með minna veltu en 10 milljara ISK
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Kostir lítils útflutningsfyrirtækis
•
•
•
•
•
•

Eftirfylgni
Skjót viðbrögð
Sveigjanleiki
Persónuleg viðskipti
Ferskleiki og nýjungar
Hver sala skiptir gríðalegu máli

Nýsköpun og vöruþróun
• Smærri útflutningsfyrirtæki eru vel til þess fallin að sinna
nýjum afurðum/fisktegundum sem lítið hefur verið sinnt
• Dæmi: Sæbjúga, beitukóng, heilfryst grásleppa og lengi
mætti telja
• Nýjar hugmyndir koma oft frá söluaðilum sem koma auga á ný
tækifæri á markaðnum og velja sér framleiðanda sem er best til
þess fallin að vinna verkið
• Framleiðendur koma einnig með hugmyndir um nýjar vörur
sem þeir hafa áhuga á að framleiða og sjá tækifæri í
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Ókostir lítils útflutningsfyrirtækis
•
•
•
•
•

Skortur á sýnileika
Tímafrekt að búa til viðskiptagrunn
Skortur á sögu og trúverðuleika
Litlir peningar til markaðsstarf
Birgðir erlendis

Strandveiðar
• Strandveiðar
–
–
–
–

Mest megnis óslægður fiskur
Allof hátt hitastig á fisknum við löndun
Minnkar verðmæti á fisknum
Aukinn ormur

• Er það ekki hagur þjóðarinnar að framleiða
sem mest verðmæti úr fisknum okkar?
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Hugmyndir um uppstokkun í
kvótakerfinu

• Fjölda gjaldþrot
• Dregur úr löngun til endurfjárfestingar í
greininni
– Dregur úr gæðum og framþróun

• Leiguframsal fiskveiðiheimilda dregist
saman út af hræðslu
– Hefur gríðarleg áhrif á fjölda útgerða og
framleiðanda

Íslenska umhverfismerkið!!!!
•
•
•
•

Vottunarferlið hefur tekið alltof langan tíma
Skaðlegt fyrir Íslenskan fisk
Viðskipti hafa tapast
Flótti yfir í MSC vottaðan Þorsk frá Noregi
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Takk fyrir!
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