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Borgarastríð á Spáni 1936 – Saltfiskmarkaðir lokuðust......



Seinni heimsstyrjöldin – Evrópa lokast, líflína til Bretlands



Evrópa var rústir einar........



......en upp stytti að lokum og uppbygging Evrópu byrjaði....



Fyrsta Þorskastríðið, 1953 – Bretland setur löndunarbann á Ísland 



...en þegar ein dyr lokast opnast önnur...viðskipti / vöruskipti hefjast
við Sovétríkin – Lödurnar streymdu til Neskaupsstaðar!



Bíafra stríðið í Nígeríu 1967 – 1970 – Skreiðamarkaður lokaðist



En við höfum síðustu áratugi búið í róstursömum heimi þar sem 
átök eru því miður daglegt brauð einhversstaðar í heiminum.....



Kóreustríðið 1950 - 1953



Innrás Sovétmanna inní Ungverjaland 1956



Uppreisn í Tékkóslóvakíu 1968



Víetnamstríðið 1954 - 1975



Kaldastríðið 1947 - 1991



Hrun Sovétríkjanna og Austurblokkarinnar 1991



Stríð í fyrrum ríkjum Júgóslavíu 1991 – 1999
Kaninn bjargaði á endanum málunum........



Heimurinn í dag – og hvaða áskoranir eru framundan......



Rússlandsmarkaður - LOKAÐUR



Tyrkland – „Kerfistiltekt“ Erdogans hefur sett markaðinn í Tyrklandi
í frost......



Nígería – Hrun á olíuverði, uppgangur Boko Haram hefur sett 
efnahag landsins á hliðina........



......en formaður SFS ásamt fríðu föruneyti fóru til Nígeríu að reyna
að liðka fyrir útflutningi til landsins.....mikið lagt á sig!!



BREXIT – Fall breska pundsins, óvissa með viðskiptakjör milli
landanna – nú reynir á Utanríkisþjónustuna !!!!



BREXIT – Boris Johnson getur verið harður í horn að taka !!



Bandaríkin – Mun Trump standa við stóru orðin um NATÓ, frjáls
viðskipti milli landa osfrv.........



Uppgangur poppúlista og þjóðernissinna í Evrópu.......



Vaxandi spenna í Suður – Kínahafi.....hvaða áhrif mun það hafa
á markaði okkar í Asíu til lengri tíma?



Breytt veðurfar – öfgar í veðri, hitamet slegin ár eftir ár, hækkandi
sjávarstaða.........



Breytt veðurfar – öfgar í veðri, hitamet slegin ár eftir ár, hækkandi
sjávarstaða.........



Breytt veðurfar – öfgar í veðri, hitamet slegin ár eftir ár, hækkandi
sjávarstaða.......Áhrif á markaði í framtíðinni???



En staðan er ekki alslæm........
Fátækt hefur aldrei verið minni í mannskynssögunni......



2008 bjuggu fleiri jarðarbúar í borgum en dreifbýli – Tækifæri ?



Ástand heimsins hefur oft skapað vandamál fyrir íslenskan sjávar –
útveg.  Því er mikilvægt að gott samstarf sé við stjórnvöld



En íslenskur sjávarútvegur hefur aldrei verið betur undirbúinn til
að takast á við nýjar áskoranir í breyttum heimi........



Takk fyrir
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