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og auðlegð 
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• Þversögn fæðuframleiðslunnar

• Þversögn afkomu landbúnaðar og 

sjávarútvegs

• Þversögn verðþróunar frumvinnslu og 

úrvinnslugreina

• Niðurstaða



Uppspretta auðs í árdaga

• Kýrverð

– 10-15 kúgilda jörð framfleytti 10-15 manns

– Jarðnæði á Íslandi 1700-1860

– 87.000 kúgildi

– Íbúar þó ekki nema 40-50 þúsund

• Dýrleiki (verðmæti) réðust af 

matvælaframleiðslugetu



Þversögn 

fæðuframleiðslunnar

• Býli eru nú 4000 og vinnuafl í 

landbúnaði um 4000 ársverk og 

árstekjur um 2,5 milljónir á ársverk

• Landbúnaður sem áður gat framfleytt og 

fætt 40-70 þúsund manns fæðir nú 2-3 

sinnum fleiri en framfleytir nú tæplega 

4000 manns



Samsetning mannaflans



SJÁVARÚTVEGURINN OG

HRUNIÐ



Eignir útgerðarinnar 

2007 og 2009, milljarðar króna
2007 2009

Veltufjármunir 78 100

Fastafjármunir

--Áhættufjármunir 100 0–100

--Skip og búnaður 90 150

--Bókaðar veiðiheim 150 150

--Aðrar eignir 16 0

Bókfærðar eignir 434 400–500

Óbókfærðar veiðiheim 450 150

Rauneign (veðsetjanl?) 884 550–650



Skuldir útgerðarinnar 

2007 og 2009
2007 2009

Skammtímaskuldir 80 150

Langtímaskuldir 245 500

Bókfært eigiðfé 110 –250 til –150

Bókfærð eign=bókf

skuld

434 400–500

Eigiðfé í raun 559 –100 til 0

Raunniðurstaða 884 550–650

Óbókfært eigiðfé 449 50–150



Auðlindarenta….

2007 og 2009
2007 2009

Tekjur (án kvótaleigu) 82 150

Gjöld (án kvótaleigu)

---Laun 31 50

---Olía 11 20

---Veiðarfæri 4 8

---Viðhald 5 6

---Annað 12 15

EBITA 18 51

Árgreiðsla + aðrir vextir 8 18

Hreinn hagnaður 10 33



Þversögn II

• Að hruni afstöðnu eru 

efnahagsreikningur 

sjávarútvegsfyrirtækja í rúst

• Rekstrarreikningur þessara fyrirtækja er 

hins vegar í mikilli uppsveiflu



LANDBÚNAÐURINN OG

HRUNIÐ



Eignir landbúnaðarins 

2007 og 2009, mkr meðalbú
2007 2009

Veltufjármunir 2 2,5

Fastafjármunir án

greiðslumarks

21,6 27,0

Skuldir

Skammtímaskuldir 4,5 5,6

Langtíma skuldir án

greiðslumarks

23,4 29,3

Höfuðstóll -4,3 -5,4



Rekstur landbúnaðarins

2007 og 2009
2007 2009

Tekjur

Beingreiðslur og

framleiðslustyrkir

5,3 6,6

Afurðir og aðrar tekjur 9,1 11,4

Kostnaður

Aðföng 7,2 14,4

Laun+tengd gjöld 2,6 3,3

Vextir 2,6 3,3

Árskostnaður 1,3 1,6

Afkoma (m/án beingr) 0,7 

(-4,6)

-4,6

(-10,2)



Þversögn III

• Efnahagsreikningur 

landbúnaðarins 

virðist standa 

þokkalega

– Dreifing ólík eftir 

búgreinum



Þversögn III

• Rekstrarreikningar landbúnaðarins líta 

mun verr út

– Framleiðslustyrkir um það bil jafn miklir og 

afurðasalan

• Og þó hefur ekki verið gert upp á 

heimsmarkaðsverði



Niðurstaða

• Þróun atvinnulífsins ekki komin á 

lokapunkt

• Eigum enn eftir að sjá samdrátt í 

mannafla í frumvinnslugreinum og 

aukna framleiðslu á hvern vinnandi 

mann

• Eigum hugsanlega eftir að sjá mikla 

uppstokkun á eignarhaldi í sjávarútvegi



FRAMBOÐ Á OG EFTIRSPURN

EFTIR FÆÐU OG FÓÐRI

Hver er framtíðarþróunin?



Frumframleiðslan

• Eftirspurn eftir orku úr fæðu lítt 

verðteygin

• Heildarframboð á orku bundin í 

matvælum lítt verðteygin

– En mjög háð veðurduttlungum (El ninjo), 

styrjöldum o.s.frv.

• Verð á frumframleiðslu sveiflast 

ýkjukennt



Úrvinnslugreinar

• Eftirspurn mjög verðteygin

– Mikil innbyrðis tengsl milli greina

– Tækniþróun í einni grein hefur áhrif á eftirspurn 

eftir vörum annarrar greinar

• Getum séð miklar breytingar á umsetningu án 

þess að verðið breytist mikið

• Þannig koma verðsveiflur á frumframleiðslu 

(fóðri og óunnum afurðum) fram í miklum 

magnsveiflum í úrvinnslunni



Þverstæða IV

• Orsakir verðbreytinga/sveiflna á 

frumframleiðslu (fóður-) mörkuðum

– Duttlungar náttúrunnar

• Orsakir verðbreytinga/sveiflna 

úrvinnslugreina

– Tækniþróun sem gefur einum markaði 

forskot eina stundina



Stjórnvaldsaðgerðir

• Brugðist við duttlungum náttúrunnar

– Með lagerhaldi og verðjöfnunarsjóðum

• Sömu meðölum gjarnan beitt á 

úrvinnslumarkaði

– Reynt að halda aftur af tækniþróun

– Innflutningsvernd/niðurgreiðslur

– Hlýtur að enda í öngstræti



MATVÆLAFRAMLEIÐSLAN OG

ÞJÓÐIN 2008



Matvælaframleiðsla og neysla 

2008
Innanlandsneysla 120 milljarðar króna

Innflutt 41 milljarður króna

Heimaframleitt 80 milljarðar króna

Nettóútflutningur sjávarafurða

(Brútto 171-Olía (20)-Vextir og

afskriftir (10)-Önnur aðföng innfl (10)

130 milljarðar króna

Innlend framleiðsa matvæla 210 milljarðar króna

Innlent vinnuafl í matvælaiðnaði 15 þúsund manns

¼ af einkaneyslu 13% af landsframleiðslu



Matvælaframleiðslan og þjóðin

• 15 þúsund manns í matvælaframleiðslu 

framleiðir mat sem er 2 meiri að 

verðmæti en innanlandsneyslan

– Gætum aukið það með skilvirkari 

landbúnaðarstefnu

• Verðmæti lands og sjávar þá um 

600.000 kúgildi?



Matvælaauðlegðin

• Auðlegð íslands var metin 80 þúsund 

kúgildi

– Sennilega ofmat vegna áhrifa ofbeitar

• Matvælatengd auðlegð Íslands að gefnu 

útflutningsverðlagi

– 600.000 kúgildi

• Með alþjóðlegri verkaskiptingu er 

raunveruleg auðlegð miklu meiri…..


