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Beint framlag til landsframleiðslu
Hlutur fiskveiða og fiskvinnslu í vergri landsframleiðslu frá aldamótum
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Virðiskeðja sjávarútvegs
Frá veiðum til neytenda
„Sjávarútvegur“

Fiskveiðar

Fiskvinnsla

Flutningur

Sala

Neytendur

Tæknilausnir og framleiðsla

Þjónusta
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Virðiskeðja sjávarútvegs
Tæknilausnir og framleiðsla

•

Íslenskur sjávarútvegur hefur orðið
uppspretta annarra auðlinda

•

Í dag starfa fjölmörg fyrirtæki í þjónustu
við sjávarútveg. Fyrirtæki sem hafa vaxið
af rótum sjávarútvegs eru sum hver orðin
alþjóðleg fyrirtæki sem sinna fjölbreyttum
atvinnugeirum

•

Þessi fyrirtæki mynda mikilvægan hluta af
virðiskeðju sjávarútvegs
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Tæknilausnir og framleiðsla
Greining á umfangi greinarinnar og hagrænum áhrifum
Fiskvinnsluvélar
Tæknilausnir

Veiðarfæri

• Tilgangur greiningar Deloitte er að
leggja mat á umfang og hagræn áhrif
greinarinnar

Vélsmíði

Þurrkun

• Greinin skilgreind sem innlend
framleiðslufyrirtæki sem þjónusta
íslenskan sjávarútveg

Umbúðir

Hönnun

• Niðurstöður miða við rauntölur ársins
2016 og byggja á ársreikningum 45
fyrirtækja í skilgreindu mengi
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Tæknilausnir og framleiðsla
Umfang greinarinnar

Störf

1.500
0,8% af
heildarfjölda
launþega
1,4%

Tekjur af þjónustu við
íslenskan sjávarútveg 2016

Beint framlag til
VLF 2016

47
ma.kr.

18
ma.kr.
0,8%

75 ma.kr.

1,2%

Þessu til viðbótar eru umtalsverð áhrif fólgin í erlendri starfsemi greinarinnar,
ásamt þjónustu við aðrar atvinnugreinar
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Tæknilausnir og framleiðsla
Framlag til hins opinbera 2016

Tekjuskattur

Tryggingargjald

Samtals

0,5
ma.kr

0,9
ma.kr.

4,7
ma.kr.

Staðgreiðsla

1,6
ma.kr.
© 2018 Deloitte ehf.

Útsvar

1,6
ma.kr.
„Auðlind vex af auðlind”

8

Umfang framleiðslufyrirtækja til VLF árið 2016
Samantekt

Bein áhrif
Óbein áhrif (framleiðsla)

• Beint framlag framleiðslufyrirtækja,
tilkomið vegna þjónustu við íslensk
sjávarútvegsfélög, var 0,8% af VLF

Önnur óbein áhrif
Afleidd áhrif

0,8%

7,2%

• Greinin hefur skapað 1.500 störf og
umtalsverð fjárhagsleg verðmæti sem
skila sér víða í hagkerfinu
• Utan þessa greininga er alþjóðleg
verðmætasköpun, auk áhrifa
tækniþróunar á skilvirkni í rekstri
• Heildaráhrif virðiskeðju sjávarútvegs á
hagkerfið eru töluvert umfangsmeiri en
hér hefur verið kynnt
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