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Íslensk framleiðsla skapar mikil verðmæti

Mjög verðmæt starfsemi fyrir íslenskt þjóðarbú
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launagreiðslur
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gjaldeyristekjur, 23% 

gjaldeyristekna
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23ma
króna í opinber gjöld
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579ma
króna rekstrartekjur

8,4%
landsframleiðslunnar

17 þúsund
launþegar, 9,4% allra

launþega í landinu

2.087
fyrirtæki



Framleiðsluiðnaðurinn er fjölbreyttur

Þrjár meginstoðir framleiðslu

Matvælaframleiðsla Tækniframleiðsla Málmframleiðsla

27% 21% 34%

Samþættum okkur og stækkum iðnaðinn!



Fyrir hver 10 störf í framleiðslu verða til 6 
önnur störf

Framleiðsluiðnaður skapar fjölda starfa í öðrum atvinnugreinum

Heimfært upp á Ísland skapar framleiðsluiðnaðurinn

hér á landi beint og óbeint um 28 þúsund störf

Sköpum fleiri störf. Þau leggja grunn að sérhæfingu og hærri tekjum



• Innflutningur iðnaðarvara nam 400 
mö.kr. í fyrra

• Ef t.d. 10% af þessum innflutningi
iðnaðarvara væri framleiddur hér
myndi það skapa um 1.600 störf beint
og óbeint

• Þetta myndi auka veltu fyrirtækja í 
framleiðsluiðnaði um 40 ma.kr. 

• Einnig myndi það bæta greiðslujöfnuð 
við útlönd um 1,0%

• Það myndi síðan hafa 
margföldunaráhrif í gegnum hagkerfið 
og auka hagvöxt

Með vali höfum við áhrif

Aukin markaðshlutdeild skilar miklu inn í þjóðarbúið

10% 30%

1.600

40ma

1,0%

4.600

120ma

2,9%



Rétt staðfærsla framleiðslulands eykur virði vöru

Virði vöru

Virði framleiðslulands



Ísland í 15. sæti vörumerkja landa

Heimild: Country Brand Index – Future Brand



• Menning, saga og náttúra vekja áhuga 
á Íslandi, skapa sérstöðu

• Upplifun af þjóðinni, hvort heldur sem 
er í gegnum heimsóknir hingað eða í 
gegnum „sendiherra“ sem bera 
þjóðinni gott vitni skapar eftirspurn

• Við framleiðum gæði. Framleiðsla sem 
byggir á sérstöðu og gæðum getur 
verið slíkur sendiherra

• Íslensk gæðahúsgögn á Bessastaði

Menningaráhrif og orðspor

Vandaðar vörur stuðla að góðu orðspori þjóðar



Í fremstu röð sem framleiðendur gæða

Heimild: Country Brand Index – Future Brand

Framleiðsla o.fl.
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Fjölgum sendiherrum íslensks iðnaðar

• Íslensk framleiðsla skapar mikil verðmæti og fjölmörg störf

• Með réttu vali höfum við jákvæð áhrif, sköpum störf og verðmæti

• Jákvæð ímynd lands eykur eftirspurn sem skilar sér í útflutningstekjum, ferðaþjónustu og 
eykur virði framleiðslu og þjónustu

• Sendiherrar sem byggja á menningaráhrifum ýta undir jákvæða ímynd. Framleiðsla sem 
einkennist af íslenskum gæðum er slíkur „sendiherra“

• Það er tímabært að ólíkir hagsmunaðilar komi saman og nýti þennan frjóa jarðveg til að 
rækta vörumerkið Ísland. Leiti innblásturs hjá Íslandi. Inspired by Iceland

Ræktum vörumerkið Ísland



Framleiðum íslensk gæði. 
Kaupum sjálf íslensk gæði.
Þannig sköpum við verðmæti.


