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Umfang hugverkaiðnaðar og 
tengsl við sjávarútveg
Auðlind vex af auðlind



Íslenskur iðnaður er gunnstoð verðmætasköpunar
Nauðsynleg undirstaða velmegunar 

Iðnaður skapar

41% gjaldeyristekna
Einn af hverjum fimm

starfar í iðnaði

Iðnaður skapar fimmtung

landsframleiðslunnar



Hugverkaiðnaður er fjórða stoðin
Ný stoð hefur skotið rótum í gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins

▪ Hugverkaiðnaður skapaði tæp 16% af 

gjaldeyristekjum ársins 2020

▪ Útflutningstekjur hugverkaiðnaðar hafa tvöfaldast frá 

árinu 2013

▪ Skapar ný og eftirsótt háframleiðnistörf

▪ Ásamt sjávarútvegi sýndi iðnaður styrk sinn í 

efnahagsþrengingum enn á ný

▪ Greina má aukinn áhuga fjárfesta á nýsköpun og 

hugverkaiðnaði

▪ Tækifæri til mikils vaxtar ef rétt er á málum haldið



Fjárfesting í nýsköpun eykst með skattahvötum
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Útflutningstekjur hugverkaiðnaðar vaxið jafnt og þétt
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Ál, álafurðir og kísiljárn Hugverkaiðnaður Annar iðnaður



Samband sjávarútvegs og iðnaðar hefur eflt báðar stoðir
Margþætt og gagnkvæm tengsl sjávarútvegs og iðnaðar

IÐNAÐUR

SJÁVARÚTVEGUR

Hráefni

Fjármagn

Tækjabúnaður

Verðmætasköpun



Fjöldi einkaleyfa 
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Fjárfesting í nýsköpun í sjávarútvegi og iðnaði er forsenda áframhaldandi verðmætasköpunar

Auðlind vex af auðlind
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Fjárfesting í nýsköpun á mörkum sjávarútvegs og iðnaðar eflir báðar útflutningsstoðir -

sjávarútvegur á stóran þátt í verðmætasköpun í líftækni, hátækniframleiðslu og fleiri

greinum iðnaðar

Hugverkaiðnaður er ný stoð í gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins og þar liggja mikil

vaxtatækifæri ef réttar ákvarðanir eru teknar

Stuðningur stjórnvalda við nýsköpun með skattahvötum og á forsendum markaðarins

skiptir sköpum til að sækja þau tækifæri

Áframhaldandi efling nýsköpunar og vöxtur hugverkaiðnaðar er forsenda aukinnar

framleiðni og stærsta efnahagsmálið


