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Abstract 
An important step towards a more supportive environment for innovative 

companies was made in December 2009 when law no. 152/2009 was passed 

from Alþingi. This law entitles innovative companies to a tax subsidy to 

compensate for the cost of research and development (R&D), and encourages 

individuals and legal entities to invest in innovative companies by offering 

them a tax discount. 

The purpose of this project was to investigate what affect this law is 

likely to have on the competitiveness of innovative companies in Iceland. 

Qualitative research methods were used in the study. Six people who are 

involved in innovation in different ways were interviewed and the results of the 

study are based on their predictions and expectations about the relevance of the 

law for the growth and development of innovation in Iceland. 

 The main findings of the study were that the part of the law, that entitles 

innovative companies to tax subsidy to compensate for research and 

development cost is likely to result in higher R&D spending, more effort in 

research and development, and the employment of more personnel. The second 

part of the law, which encourages investors to invest in innovative companies, 

will probably not have as good result as the tax subsidy. Most of the 

interviewees supported the law, but thought that a number of things had to 

change if the objectives of the law and the objectives of increased investment 

in innovative companies were to be met. The interviewees thought that the 

maximum deduction amount is way too low to stimulate investment and they 

suggested a foundation of special venture funds to invest in innovative 

companies. They also thought that it is important to construct a frame for 

trading with unlisted shares of companies like many of the companies that 

conduct research and development.   

 

Keywords: Innovation, competitiveness, tax subsidy, innovative companies, 

research and development. 
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Útdráttur 
Mikilvægt skref í áttina að bættu stuðningsumhverfi íslenskra 

nýsköpunarfyrirtækja var stigið í desember 2009 þegar lög nr. 152/2009 voru 

samþykkt á Alþingi. Lögin veita nýsköpunarfyrirtækjum rétt til skattfrádráttar 

vegna rannsókna- og þróunarkostnaðar og hvetja einstaklinga og lögaðila til að 

fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum með því að bjóða skattaafslátt. Markmið 

þessa verkefnis er að kanna hvaða áhrif þessi lög eru líkleg til að  hafa á 

samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Við gerð rannsóknarinnar 

var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Viðtöl voru tekin við sex aðila 

sem tengjast íslenskri nýsköpun á ólíkan hátt byggjast niðurtöður 

rannsóknarinnar á spám og væntingum þessa sex viðmælenda um gildi laganna 

fyrir vöxt og viðgang nýsköpunar hér á landi. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að fyrri hluti laganna sem 

snýr að skattfrádrætti til nýsköpunarfyrirtækja vegna kostnaðar við rannsóknir 

og þróun mun líklega verða til þess að útgjöld til rannsóknar- og þróunarstarfa 

aukast. Líklegt er að nýsköpunarfyrirtæki leggi meiri metnað í rannsóknar- og 

þróunarvinnu og bæti við sig starfsfólki. Seinni hluti laganna, sem felst í 

hvatningu til fjárfesta til að fjárfesta í nýsköpun, mun líklega ekki skila jafn 

góðum árangri og fyrri hluti þeirra. Viðmælendur voru flestir ánægðir með 

framtakið en fannst heilmargt vanta eða þurfa að breytast til þess að tilætluðum 

árangri með þessum hluta laganna, eða aukinni fjárfestingu í 

nýsköpunarfyrirtækjum, verði náð. Viðmælendum fannst leyfileg 

hámarksfrádráttarupphæð of lág til hún virki hvetjandi til fjárfestingar. Þeir 

vildu að stofnun sérstakra sjóða til að fjárfesta í nýsköpun yrði leyfð og einnig 

fannst þeim mjög mikilvægt að þessum lögum fylgi sú vinna að búin verði til 

umgjörð með verslun með óskráð hlutabréf 

 

Lykilorð: Nýsköpun, samkeppnishæfni, skattfrádráttur, nýsköpunarfyrirtæki, 

rannsóknar- og þróunarstarf   
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Inngangur 
„Ekkert í veröldinni er jafn áhrifamikið og máttur hugmyndar,  

sem kemur á réttum tíma“ 

 Victor Hugo (1802-1855) 

Þessi þekkta tilvitnun Victors Hugo um mátt góðrar hugmyndar á alltaf vel við 

sama hvað tímanum líður. Á tímum sem þessum þegar íslenska þjóðin leitar 

leiða til að vinna sig út úr þeim hörkulega brotsjó sem skall á með 

efnahagshruninu  eiga þessi orð einstaklega vel við. Nýsköpun er þó meira en 

góð hugmynd á réttum tíma, nýsköpun er góð hugmynd á réttum tíma sem er 

framkvæmd og útkoma hennar sett á markað.  

Ástæða þess að viðfangsefnið nýsköpun varð fyrir valinu í þessu 

rannsóknarverkefni er sú að höfundur var alltaf ákveðinn í að velja 

viðfangsefni sem væri í senn áhugavert, jákvætt og upplífgandi. Þ.e. ekki litað 

af þeirri neikvæðni sem virtist á tímabili ætla að festa rætur hér á Íslandi. Það 

er álit margra að áhersla á nýsköpun sé vænleg leið til þess flýta fyrir 

endurreisn íslensks efnahagslífs. Íslenskt hugvit og margrómaður mannauður er 

til staðar og ekki vantar hér á landi áræðnina og frumkvöðlahugsunarháttinn. 

Sé þessu blandað saman að viðbættum öflugum stuðningi frá stjórnvöldum má 

búast við heilmikilli verðmætasköpun. 

Við ættum að vita það núna að varanleg hagsæld þjóðarinnar byggir 

ekki á spákaupmennsku á fjármálamörkuðum heldur raunverulegri framleiðslu 

verðmæta á sviði vöru og þjónustu. Þess vegna ætti íslenska þjóðin að huga vel 

að grunnundirstöðum íslenskra atvinnuvega s.s. sjávarútvegi, landbúnaði, 

matvælaframleiðslu, upplýsingatækni, ferðaþjónustu og nýtingu 

endurnýjanlegra orkuauðlinda og þá sérstaklega hvernig þjóðin getur aukið 

nýsköpun innan þessara greina. 

Niðursveifla íslenska efnahagslífsins virðist ekki eingöngu hafa 

neikvæðar afleiðingar. Jákvæðu áhrifin eru til dæmis þau  að það virðist sem 

niðursveiflan hafi leyst úr læðingi sköpunargleði Íslendinga á ný. Nýjar 

hugmyndir streyma úr fyrirtækjum, háskólum og skúffum landsmanna. Til þess 
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að sprota- og nýsköpunarfyrirtæki geti orðið að sterkum framtíðarstofnum er 

mikilvægt að þau hljóti stuðning á meðan þau eru að taka sín fyrstu skref.  

Í desember 2009 var stigið mikilvægt skref í áttina að bættu 

stuðningsumhverfi íslenskra nýsköpunarfyrirtækja þegar lög nr. 152/2009 um 

stuðning við nýsköpunarfyrirtæki voru samþykkt á Alþingi. Lögin hafa það að 

markmiði að styðja við íslenska nýsköpun með tveimur leiðum. Annars vegar 

að veita nýsköpunarfyrirtækjum rétt til skattfrádráttar vegna rannsókna- og 

þróunarkostnaðar og hinsvegar að hvetja einstaklinga og lögaðila til að fjárfesta 

í nýsköpunarfyrirtækjum með því að bjóða skattaafslátt. 

Umrædd lög eru viðfangsefni þessa verkefnis. Markmið verkefnisins er 

að kanna hvaða áhrif þessi lög eru líkleg til að  hafa á samkeppnishæfni 

íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Við gerð rannsóknarinnar var notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Viðtöl voru tekin við sex aðila sem tengjast 

íslenskri nýsköpun á ólíkan hátt og byggjast niðurtöður rannsóknarinnar á spám 

og væntingum þessa sex viðmælenda um gildi laganna fyrir vöxt og viðgang 

nýsköpunar hér á landi.  

 

Með rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hvaða áhrif er líklegt að lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki hafi á 

samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja ? 

 

Lögin eru liður í því að bæta stuðningsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja á Íslandi 

og því verður einnig leitast við að kanna hvað viðmælendum finnst um 

núverandi stuðningsumhverfi og hvort þar er eitthvað sem betur má fara.   

 Uppbygging skýrslunnar er á þann veg að fyrst er fræðileg umfjöllun 

um nýsköpun og tengd mál. Þar er nýsköpun skilgreind og fjallað er um 

rannsóknar- og þróunarstarf. Því næst er fjallað um íslenskt 

nýsköpunarumhverfi, stuðning við íslenska nýsköpun og fjármögnunarleiðir 

nýsköpunarfyrirtækja. Þá er fjallað um stöðu íslenskrar nýsköpunar og 

nýsköpunarvirkni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Samkeppnishæfni Íslands og 

íslenskrar nýsköpunar er tekin fyrir og að lokum er fjallað um lögin um 

stuðning við nýsköpunarfyrirtæki og reynslu Norðmanna af svipuðum lögum 

þar í landi. Næsti hluti skýrslunnar fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar og 
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greiningu á niðurstöðum viðtalanna. Að lokum verða rökstuddar niðurstöður 

lagðar fram. 
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1. Nýsköpun 

1.1 Hvað er nýsköpun? 
Á síðustu áratugum hefur mikið verið talað um nýsköpun sem mikilvæga leið 

fyrirtækja og þjóða til að ná og viðhalda samkeppnisforskoti í nýju alþjóðlegu 

markaðsumhverfi (Fonseca, 2002). 

Nýsköpun er vítt hugtak sem er hægt að skilja á marga vegu. Allmargar 

skilgreiningar á nýsköpun hafa verið settar fram. Í Osló – handbók Efnahags- 

og framfarastofnunar Evrópu eða OECD (2005, bls. 46) er hún skilgreind 

þannig að með nýsköpun sé  átt við nýja eða verulega endurbætta vöru eða 

þjónustu sem búið er að koma á markað eða nýjar eða verulega bættar aðferðir 

sem teknar hafa verið upp innan fyrirtækis. Nýsköpun er oft ruglað saman við 

uppfinningar. Þrátt fyrir sterk tengsl er ekki um sama hlutinn að ræða. Til að 

koma í veg fyrir þann misskilning setja Rothwell og Zegveld (1985, bls. 47) 

fram þessar skilgreiningar: „nýsköpun felst í því að setja tækniþróun á markað“ 

og „ uppfinning er aðeins einn hluti af nýsköpunarferlinu“. Til þess að 

uppfinning geti talist nýsköpun verður hún að komast í gagnið, á markað eða í 

almenna notkun. Nýsköpun getur ýmist verið ný fyrir ákveðið fyrirtæki, land, 

markað eða heiminn allan (Conway, 2009, bls. 9-21). 

Schumpeter (1934) var á meðal fyrstu hagfræðinga til að leggja áherslu 

á mikilvægi nýrra vara sem hvata að hagvexti. Hann sagði að sú samkeppni 

sem nýjar vörur sköpuðu væri mun mikilvægari en verðbreytingar á vörum sem 

þegar væru til. Sem dæmi þá eru hagkerfi líklegri til að hagnast á þróun á 

nýjum vörum, eins og nýjum hugbúnaði eða nýjum lyfjum, heldur en 

verðlækkunum á vörum sem þegar eru til eins og símum eða bílum. 

Trott (2008) bendir á að eftir seinni heimstyrjöldina hafi hagfræðingar 

farið að leggja mikla áherslu á að finna út hverjar ástæður hagvaxtar væru. 

Ljóst þótti að helstu áhrifin á nýsköpun kæmu frá rannsóknum og þróunarstarfi 

í iðnaði. Á stríðsárunum varð til mikil þekking því stríðsaðilar voru í stöðugri 

rannsóknar- og þróunarvinnu og sem skilaði  ýmsum tækninýjungum  s.s. 

ratsjá, ýmsum búnaði til nota í geimnum og nýjum vopnum. Í kjölfar fylgdi 

mikil aukning í útgjöldum þjóða til rannsóknar- og þróunarstarfs. Í lok 

tuttugustu aldarinnar setti Schumpeter fram kenningu um að nútíma fyrirtæki 
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búin rannsóknarstofum væru aðal drifkraftar nýsköpunar. Þessi kenning hans 

hefur mikil áhrif á viðskipta- og stjórnunarfræði í dag. Ljóst er að árangur 

fyrirtækja í framtíðinni mun byggjast á getu þeirra til að afla þekkingar og nota 

hana við þróun á nýjum vörum (Trott, 2008, bls. 6-9). 

1.2 Rannsóknir og þróunarstarf 
Þegar talað er um rannsóknar- og þróunarstarfsemi eða R&Þ (e. research and 

development, R&D) er átt við vísindalegar rannsóknir og þróun á nýjum 

vörum. Skammstöfunin R&Þ varð fljótt útbreidd og er oft notuð í rituðu máli 

og daglegu tali. R&Þ fer yfirleitt fram með kerfisbundnum hætti með það að 

markmiði að auka við þekkingarforðann og nota  þekkinguna til að skapa 

nýjungar (Trott, 2008, bls 252). 

 Trott (2008) skiptir rannsóknar- og þróunarstarfi í fjóra þætti; 

grunnrannsóknir, hagnýtar rannsóknir, þróunarstarfsemi og tæknilegri 

þjónustu. 

 

Á þessari mynd má sjá ferli rannsóknar- og þróunarstarfsemi. 

 

1.1 Ferli rannsóknar- og þróunarstarfs                                  (Trott, 2008, bls. 252)

• Grunnrannsóknir fela í sér fræðilega vinnu eða tilraunir sem eru 

framkvæmdar fyrst og fremst til að afla nýrrar þekkingar á fyrirbærum 

og atburðum sem hægt er að skoða, án þess að vera með sérstaka 

notkun í huga.Slíkar rannsóknir eru einnig nefndar undirstöðuvísindi og 

eiga nýjar vísindalegar uppgötvanir, eins og uppgötvun sýklalyfsins, 

heima í þessum flokki. 
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• Hagnýtar rannsóknir fela í sér notkun á vísindalegum lögmálum til að 

finna lausn á ákveðnum vandamálum. Með hagnýtum rannsóknum er 

leitast við að koma hugmyndum í framkvæmd. Þekking sem fæst með 

hagnýtum rannsóknum er oft vernduð með einkaleyfum og á þessu stigi 

koma margar nýjar vöruhugmyndir fram. 

• Þróunarstarfsemi byggir á fyrirliggjandi þekkingu sem fengist hefur 

með rannsóknum eða reynslu. Þróunarstarfsemi miðar að því að 

framleiða einhverskonar nýjar vörur. Í því felst að hanna frumgerð og 

endurbæta hana þangað til að hún er tilbúin til að fara á markað. Á 

þessu stigi er algengt að tilraunir séu framkvæmdar til þess að bæta 

eiginleika vörunnar eða til að yfirstíga tæknilegar hindranir sem verða á 

veginum. 

• Tæknileg þjónusta felst, eins og nafnið segir til um, í því að veita 

tæknilega þjónustu vegna vara eða ferla sem þegar eru til. Þessi þáttur í 

rannsóknar- og þróunarstarfsemi inniheldur til dæmis breytingar á 

hönnun vara til þess að lækka framleiðslukostnað og að sjá til þess að 

framleiðsluferlar virki eins og þeim er ætlað (Trott, 2008, bls. 261-263). 

 

1.3 Rannsóknir og þróunarstarf á Íslandi 
Íslendingar verja á heildina litið frekar háu hlutfalli af vergri landframleiðslu til 

rannsóknar- og þróunarstarfs miðað við önnur lönd. Árið 2007 var Ísland í 

sjötta sæti af ríkjum OECD hvað varðar R&Þ útgjöld í hlutfalli við verga 

landsframleiðslu. Svíþjóð leiddi og á eftir komu Finnland, Japan, Kórea og 

Sviss. Frá 2005 hafði Ísland fallið um eitt sæti á listanum (Rannís, 2009, bls. 

4). 

Upplýsingum um rannsóknir og þróun hefur verið safnað allt frá 1950. 

Rannsóknarmiðstöð Íslands (Rannís) hefur reglubundið safnað gögnum um 

rannsóknar- og þróunarstarf á Íslandi síðan árið 1971, en síðan þá hefur verið 

stuðst við handbók OECD um tölfræði rannsóknar og þróunar. Rannís safnar 

gögnum um umfang og framgang rannsókna og þróunar annað hvert ár í 

svokallaðri Rannsóknarvog. Markmið með rannsóknarvoginni er að afla 

reglulega gagna um rannsóknir, þróun, nýsköpun og aðra skylda þætti. Þannig 

verður til yfirlit yfir þróun málaflokksins hér á landi sem hægt er að bera saman 
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við önnur lönd. Rannsóknarvogin er unnin í samstarfi við OECD, Hagstofu 

Evrópusambandsins (e. Eurostat) og ýmsar systurstofnanir á Norðurlöndunum 

(Rannís, 2009, bls. 6). 

 

Eftirfarandi mynd sýnir útgjöld Íslands til rannsókna og þróunarstarfs 

(R&Þ) og hlutfall R&Þ af vergri landsframleiðslu, á verðlagi ársins 2007 fyrir 

árin 1981 til 2008. 

 

Í nýjustu rannsóknarvoginni kemur fram að árið 2007 vörðu Íslendingar um 35 

miljörðum króna til rannsókna og þróunar, eða tæplega 2,7% af vergri 

landframleiðslu. Það er 5,5 miljarða króna aukning í krónum talið frá 2005 en 

verg landsframleiðsla jókst um 27% á tímabilinu svo hlutfall útgjalda til 

rannsókna og þróunar af vergri landsframleiðslu lækkaði um 0,07% á 

tímabilinu. Hlutur hins opinbera á Íslandi í framlögum til rannsókna og þróunar 

er hæstur meðal OECD-ríkja eða um 1,2% af landsframleiðslu. 

Stærstum hluta útgjalda til rannsóknar og þróunar árið 2007 var varið til 

heilbrigðismála, eða um 32%. Einnig var unnið að grunnrannsóknum í 

læknisfræði fyrir 4,6% af útgjöldunum. Samtals var því 13 miljörðum varið til 

rannsókna á sviði heilbrigðismála (Rannís, 2009, bls. 3). 

 Fyrirtæki á Íslandi fjármögnuðu um helming af öllum R&Þ útgjöldum, 

ríkið fjármagnaði um 38% rannsókna og þróunarstarfs. Ársverk í rannsóknum 

 

1.2 R&Þ útgjöld og hlutfall R&Þ af vergri landframleiðslu     (Rannís, 2009, bls. 11)
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og þróunarstarfi voru um þrjú þúsund árið 2007, helmingur þeirra var unninn 

hjá fyrirtækjum, meirihluti þessara ársverka eða um 72% eru unnin af sérfræði- 

menntuðu fólki (Rannís, 2009, bls. 4).  

1.4 Samanburður við Norðurlöndin 
Tölur fyrir árið 2008 sýna mikla aukningu í R&Þ útgjöldum hjá 

Norðurlöndunum frá því 2005. Heildarútgjöld Norðurlandanna til rannsóknar- 

og þróunarstarfs árið 2008 voru 272 miljarðar norskra króna, samanborið við 

219 miljarða norskra króna árið 2005. Stærstur hluti heildarútgjalda 

Norðurlandanna til rannsókna eða þróunarstarfs eða 43 % er hlutur Svíþjóðar, 

hlutur Finnlands er 23 %, Danmerkur 18%, Noregs 15% og Íslands aðeins 1%. 

Þessi dreifing hefur nánast ekkert breyst síðan 2005. Mest var aukningin í 

Noregi eða um 12% á ári frá árinu 2005 reiknað á föstu verðlagi í norskum 

krónum, Ísland kom þar á eftir með 11% aukningu á ári frá árinu 2005 reiknað 

á föstu verðlagi í íslenskum krónum (Nifu Step, 2010). 

Þrátt fyrir þessa miklu aukningu í krónum talið hefur hlutfall R&Þ 

útgjalda hjá Norðurlöndunum miðað við verga landsframleiðslu lítið hækkað 

eins og sjá má á mynd 1.3. Það eru helst Danmörk, Svíþjóð og Noregur sem 

hafa sýnt hækkun á því hlutfalli. Danmörk frá 2,5% árið 2005 í 2,7 % árið 

2008, Svíþjóð frá 3,6 í 3,8% árið 2008 og Noregur frá 1,5% í 1,6% árið 2008. 

 

Eftirfarandi mynd sýnir fjárfestingu Norðurlandaþjóðanna í rannsóknar- og 

þróunarstarfi sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. 

 

1.3 R&Þ fjárfesting Norðurlandanna                                                (Nifu Step, 2010) 
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Það eru Svíþjóð og Finnland sem hafa vinninginn með fjárfestingu í 

rannsóknar- og þróunarstarfi upp á 3,8 % og 3,5 % af vergri landsframleiðslu. 

Á eftir kemur Ísland og Danmörk með 2,7 % og Noregur síðastur með 1,6%. 

Þess má geta að hlutfall R&Þ útgjalda Íslands miðað við landsframleiðslu 

lækkaði úr 2,8% árið 2005 niður í 2,7% árið 2008 (Nifu Step, 2010). 

Svíþjóð, Finnland, Danmörk og Ísland eru öll fyrir ofan meðallag þegar 

kemur að fjárfestingu í rannsóknar- og þróunarstarfi. Noregur er eftirbátur 

hinna Norðurlandann í þessum efnum. Norðurlönd hafa í gegnum tíðina skorað 

hátt í samanburði við önnur lönd þegar kemur að þessum málaflokki og 

almennt á sviði nýsköpunar. Samkvæmt STI-nýsköpunarkvarðanum (e. 

Science, Technology and Innovation Scoreboard) sem OECD gefur út voru öll 

Norðurlöndin, fyrir utan Noreg, á meðal þeirra tíu ríkja sem vörðu hlutfallslega 

mestu til rannsókna og þróunar árið 2007. Svíþjóð var í fyrsta sæti, Finnland í 

öðru sæti, Ísland í sjötta sæti og Danmörk í níunda sæti. Noregur vermdi 19. 

sætið. STI- nýsköpunarvarðinn nær yfir öll OECD ríki og einnig nokkur stór 

ríki sem ekki eru í OECD eins og Brasilíu, Rússland, Indland, Kína og Suður-

Afríku (Rannís, 2009). 

Norðurlöndin og þá sérstaklega Svíþjóð og Finnland komu einnig vel út 

á EIS- nýsköpunarkvarðanum fyrir árið 2009. Sá kvarði mælir frammistöðu 

þjóða í nýsköpun. Þar lenti Svíþjóð í öðru sæti á eftir Sviss, Finnland lenti í 

þriðja sæti, Danmörk í sjötta sæti, Ísland í 14. sæti og Noregur í 20 sæti.  

2 Íslenskt nýsköpunarumhverfi 

2.1 Íslenskt nýsköpunarkerfi 
Á síðustu árum hefur Ísland verið að breytast úr auðlindahagkerfi sem byggði á 

fiskveiðum, landbúnaði og ferðamennsku í það að vera hagkerfi sem byggir á 

þekkingarsköpun og þjónustu. Í kjölfarið hefur áhersla á nýsköpun aukist til 

muna, jafnt í atvinnulífinu sem og í opinbera geiranum. Þessi aukna áhersla 

hafði í för með sér algjöra endurskipulagning á íslenska nýsköpunarkerfinu 

(Norræna ráðherranefndin, 2009). 

Eftirfarandi mynd sýnir skipan yfirstjórnar vísinda- og tæknimála á Íslandi. 



Fyrir neðan Alþingi og Forsætisráðuneytið er Vísinda

og tækniráð markar stefnustjórnvalda í í vísinda

í senn. Nánar verður fjallað um Vísinda

Íslands og samkeppnissjóði h

kafla.  

2.2 Stuðningsumhverfi íslenskrar nýsköpunar
Til þess að nýsköpun geti blómstrað verður umhverfið sem fyrirtækin eða 

stofnanirnar starfa í að vera hvetjandi en ekki hamlandi. 

Nýsköpunarfyrirtækjum

hugmynd í skúffunni 

landi bjóða til dæmis 

Þrjár stórar stofnanir sem koma að nýsköpunarmálum á Íslandi eru Ví

Tækniráð, Rannsóknarmiðsstöð Íslands og Nýsköpunarmiðsstöð Íslands.

Vísinda og Tækniráð var stofnað árið 2003 í þeim tilgangi að gera 

nýsköpunarkerfið skilvirkara. Hlutverk þess er að efla vísindarannsóknir, 

vísindamenntun og tækniþróun í landinu

atvinnulífsins. V

vísinda- og tæknimálum til þriggja ára í senn

2.1 Skipan yfirstjórnar vísinda

10 

þingi og Forsætisráðuneytið er Vísinda- og tækniráð. Vísinda

arkar stefnustjórnvalda í í vísinda- og tæknimálum til þriggja ára 

erður fjallað um Vísinda- og tækniráð, Rannsóknarmiðstöð 

keppnissjóði hennar og Nýsköpunarmiðsstöð Íslands í næsta 

erfi íslenskrar nýsköpunar
köpun geti blómstrað verður umhverfið sem fyrirtækin eða 

arfa í að vera hvetjandi en ekki hamlandi. 

irtækjum eða jafnvel dugmiklum einstaklingum með góða 

ffunni standa margir möguleikar til boða. Ýmsar stofnanir 

dæmis faglega aðstoð, fjárhagslega styrki, stuðning og aðhald.

fnanir sem koma að nýsköpunarmálum á Íslandi eru Ví

nsóknarmiðsstöð Íslands og Nýsköpunarmiðsstöð Íslands.

kniráð var stofnað árið 2003 í þeim tilgangi að gera 

fið skilvirkara. Hlutverk þess er að efla vísindarannsóknir, 

n og tækniþróun í landinu og auka þannig samkeppnishæfni 

Vísinda- og tækniráð sér um að marka stefnu stjórnvalda í 

knimálum til þriggja ára í senn (Vísinda og tækniráð,

stjórnar vísinda- og tæknimála

ækniráð. Vísinda-

álum til þriggja ára 

sóknarmiðstöð 

Íslands í næsta 

fyrirtækin eða 

um með góða 

msar stofnanir hér á 

uðning og aðhald.

ndi eru Vísinda- og 

sstöð Íslands.

ð gera 

darannsóknir, 

mkeppnishæfni 

stjórnvalda í 

ækniráð, 2010). 

 
(Rannís 2010) 
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Rannsóknarmiðstöð Íslands (Rannís) er náinn samstarfsaðili Vísinda- 

og tækniráðs og aðstoðar vísinda- og tæknisamfélagið með rekstri 

samkeppnissjóða, kynningu á alþjóðlegum sóknartækifærum og 

samstarfsmöguleikum. Einnig kannar hún áhrif rannsókna og nýsköpunar á hag 

þjóðarinnar. Helstu samkeppnissjóðir í umsýslu Rannís sem veita styrki til 

íslenskra rannsókna og tækniþróunar eru: Rannsóknarsjóður, 

tækniþróunarsjóður, tækjasjóður og rannsóknarnámssjóður (Rannís, 2010 a). 

 Nýsköpunarmiðstöð Íslands er stofnun sem heyrir undir 

Iðnaðarráðuneytið og hlutverk hennar er að hvetja til nýsköpunar og efla 

framgang nýrra hugmynda. Kjarnastarfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar skiptist í 

tvö svið, annarsvegar er það stuðningsþjónusta og þekkingarmiðlun fyrir 

frumkvöðla og sprotafyrirtæki og hinsvegar hagnýtar rannsóknir og 

tækniráðgjöf á ýmsum sviðum. Nýsköpunarmiðstöð er með átta starfsstöðvar 

víðsvegar um landið og á hennar vegum eru rekin sjö frumkvöðlasetur en 

markmið þeirra er að skapa frumkvöðlum þekkingarumhverfi, útvega þeim 

aðstöðu og umgjörð til að vinna að nýsköpun og veita faglega þjónustu og 

stuðning (Nýsköpunarmiðsstöð Íslands, 2010, a og b).  

Undanfarin ár hefur stefna Íslands í nýsköpunarmálum miðað að því að 

styrkja vel innviði nýsköpunarkerfisins og þar með stuðningsumhverfið. 

Alþjóðlegar kannanir hafa sýnt að það hefur skilað sér í aukinni nýsköpun. 

Ísland stendur mjög framarlega í upplýsingatækni og tiltölulega auðvelt er að 

stofna fyrirtæki hér á landi, skattakerfið er frekar hagstætt, jákvætt viðhorf er til 

frumkvöðla og mikill mann- og þekkingarauður eru til dæmis ástæður þess að 

Ísland stendur mjög framarlega hvað varðar stuðningsumhverfi 

nýsköpunarfyrirtækja í samanburði við önnur lönd. Samkvæmt STI 

mælikvarðanum (e. Science, Technology and Innovation Scoreboard) sem 

OECD gefur út var Ísland í öðru sæti á eftir Bandaríkjunum hvað varðar 

stuðningsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja (e.framework conditions) (Norræna 

ráðherranefndin, 2009). 

2.3 Fjármögnun íslenskra nýsköpunarfyrirtækja 
Í þessum undirkafla verður sérstaklega fjallað um þá kosti sem í boði eru fyrir 

nýsköpunarfyrirtæki varðandi fjármögnun þeirra. Vegna þess hve áhættusamt 

það getur verið að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum er oft skortur á 
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þolinmóðu áhættufjármagni en fjármögnun er oft helsta hindrunin fyrir vaxandi 

nýsköpunarfyrirtæki.  

2.3.1 Styrkir 

Í dag eiga íslensk nýsköpunarfyrirtæki ýmsa möguleika á að fá styrki til 

rannsókna og þróunar. Áðurnefndir eru sjóðir Rannsóknarráðs Íslands sem hafa 

í gegnum tíðina stutt ágætlega við margskonar vöruþróunarverkefni. 

Rannsóknarsjóður, Tækniþróunarsjóður og Tækjasjóður hafa mismunandi 

hlutverk og markmið. Markmið Rannsóknarsjóðs er að styrkja íslenskar 

vísindarannsóknir þ.e. allar tegundir rannsókna bæði grunn- og hagnýtar 

rannsóknir. Tækniþróunarsjóður heyrir undir iðnaðarráðherra og hlutverk hans 

er að styðja þróunarstarf og rannsóknir sem miða að nýsköpun í íslensku 

atvinnulífi. Hlutverk Tækjasjóðs er síðan að veita rannsóknarstofnunum styrki 

til kaupa á dýrum tækjum og búnaði til rannsókna (Rannís, 2010cde). 

Ráðstöfunarfé þessara þriggja sjóða árin 2007 – 2009 var samtals 4.285 

miljónir króna á verðlagi hvers árs (Rannís, 2009, bls.17).  

Þessir þrír sjóðir starfa eftir mismunandi reglum en hafa það allir 

sameiginlegt að verkefnin eru aldrei styrkt að fullu, það er alltaf krafist 

mótframlags frá fyrirtækinu. Sem dæmi má nefna almenna verkefnastyrki 

tækniþróunarsjóðs, þeir eru til allt að þriggja ára og að hámarki 10 miljónir 

króna á ári, eitt skilyrði er krafa um 50% mótframlag umsækjanda. Þannig að 

fyrirtæki sem vill nýta sér þennan styrk að fullu verður sjálft að fjármagna 

helming verkefnisins eða 30 miljónir (Rannís, 2010f).  

 Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur einnig í boði ýmsa styrki fyrir 

kraftmikið fólk eða fyrirtæki. Styrkir Nýsköpunarmiðstöðvar eru margskonar, 

frá 400.000 króna styrkjum ætluðum til gerðar viðskiptaáætlunar upp í 

3.000.000 króna styrki til einstakra verkefna. Styrkjum Nýsköpunarmiðstöðvar 

er ætlað að ýta undir atvinnusköpun og eru oft merktir ákveðinni atvinnugrein 

eða landshluta (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2010c). 

Fleiri styrkir eru í boði og þeim hefur fjölgað mikið við aukna 

alþjóðavæðingu síðustu ára. Sem dæmi má nefna að með aðild að samningnum 

um evrópskt efnahagssvæði öðluðust Íslendingar fullgilda aðild að 

rammaáætlun Evrópusambandsins (ESB) um rannsóknir og þróun. Þar opnaðist 

leið til samvinnu á milli Evrópuríkja á sviði rannsókna og þróunar og auknir 
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möguleikar til fjármögnunar rannsókna- og þróunarstarfs í formi styrkja urðu 

til (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2010).  

2.3.2 Framtaksfjárfestingasjóðir 

Fjármagns, sem ekki fæst með styrkjum eða úr eigin vasa, má afla með 

hlutafjárútboði. Stærstur hluti nýsköpunarfyrirtækja eru óskráð félög, þ.e. ekki 

skráð á hlutabréfamarkað. Það þýðir að hlutafjárútboð þeirra fer fram með 

öðrum  hætti en þeirra félaga sem skráð eru í Kauphöll Íslands. Þau kallast 

lokuð og þurfa ekki að vera auglýst sérstaklega. Oft eru verðbréfin boðin 

afmörkuðum hópi, jafnvel vinum og vandamönnum, fjársterkum einstaklingum 

eða áhættufjárfestum (Trott, 2008, bls. 414).  

 Framtaksfjárfestingasjóðir (e. venture capital fund) eru 

fjárfestingasjóðir sem leitast við að finna fjárfestingartækifæri í óskráðum 

félögum sem hafa mikla vaxtarmöguleika. Eðli þessara sjóða er hátt áhættustig 

og geta sveiflur í ávöxtun þeirra oft á tíðum verið miklar. Sjóðir af þessu tagi 

reyna að dreifa áhættu með því til dæmis að fjárfesta í nokkrum fyrirtækjum á 

mismunandi stigum í lífsferli þeirra. Fjárfestingaráhætta í 

framtaksfjárfestingasjóðum er þess vegna að jafnaði minni heldur en ef fjárfest 

er beint í einstökum óskráðum félögum. Algengt er að um 10-20% fjárfestinga 

í nýsköpunarfyrirtækjum tífaldi verðmæti sitt, 40-50% fjárfestinga skili lítilli 

ávöxtun eða tapi og afgangurinn er afskrifaður. Það þýðir að lítill hluti 

fjárfestinganna verður að skila viðunandi ávöxtun fyrir safnið (Arionbanki, 

2010).  

 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins er framtaksfjárfestingasjóður sem 

fjárfestir í áhugaverðum nýsköpunarverkefnum með hlutafjárkaupum í sprota-

og nýsköpunarfyrirtækjum. Á árinu 2009 fjárfesti nýsköpunarsjóður fyrir 

samtals 1.042 miljónir króna, þar af fyrir 370 miljónir króna í nýjum 

sprotafyrirtækjum, 349 miljónir króna í fyrirtæki sem sjóðurinn átti áður í og 

323 miljónir króna í samlagssjóði. Í árslok 2009 átti Nýsköpunarsjóður hlut í 

34 sprotafyrirtækjum (Nýsköpunarsjóður, 2010). Annar 

framtaksfjárfestingasjóður er Frumtak en fjárfestingastefna hans er að fjárfesta 

í fyrirtækjum sem komin eru af klakstigi og eru vænleg til vaxta og útrásar en 

skilyrði fyrir fjárfestingu er að fyrir liggi ítarleg viðskiptaáætlun (Frumtak, 

2010).  
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2.3.3 Sprotaþing Íslands – Seed Forum  

Sprotaþing Íslands, sem rekið er af Klak – Nýsköpunarmiðstöð, var stofnað 

árið 2005 með þátttöku helstu hagsmunaaðila sprotafyrirtækja á Íslandi. Eitt 

helsta verkefni Sprotaþings Íslands hefur verið Seed Forum Iceland ráðstefnan. 

Ráðstefnan er hugsað sem stefnumót frumkvöðla og fjárfesta og hefur hún 

verið haldin tvisvar á ári frá 2005. Seed Forum Iceland ráðstefnurnar eru 

haldnar í nánu samstarfi við Seed Forum International sem heldur utan um 

fjárfestingarþing í 19 löndum. Reykjavík var þriðja borgin sem Seed Forum var 

haldið í, á eftir Osló og London („Seed Forum“, 2007, bls. 20). 

Leið Sprotaþings er að leita til svokallaðra viðskiptaengla (e. business 

angels). Viðskiptaenglar eru efnameiri einstaklingar sem hafa gjarnan stofnað 

eigin fyrirtæki og hafa auk þess reynslu og áhuga á að vinna með 

sprotafyrirtækjum sem eru að byrja að fóta sig í viðskiptaheiminum. Með því 

að fá þessa viðskiptaengla til að fjárfesta í sprotafyrirtækjum næst auk 

fjármagnsins reynsla og þekking inn í fyrirtækið sem er mjög verðmætt. 

Að jafnaði kynna um fjögur til sex íslensk sprotafyrirtæki sig á hverri 

Seed Forum ráðstefnu og einnig tvö til fjögur erlend sprotafyrirtæki. Við val á 

fyrirtækjum til að taka þátt er fylgt vönduðu ferli. Vænleg fyrirtæki eru tilnefnd 

af fjárfestingasjóðum, háskólum eða sérfræðingum í nýsköpunarmálum. 

Alþjóðleg dómnefnd, sem skipuð er fjárfestum frá öllum þeim stöðum sem 

fyrirhugað er að halda fjárfestingaþing á, metur síðan tilnefningarnar. Þau 

fyrirtæki sem þykja skara framúr eru valin til þátttöku á fjárfestingarþinginu. 

Öll fyrirtæki sem taka þátt í ráðstefnum Seed Forum fara í gegnum æfingabúðir 

með það að leiðarljósi að undirbúa forsvarsmenn fyrirtækjanna fyrir að koma 

réttu boðunum til fjárfestanna. Hvert fyrirtæki fær átta mínútur á ráðstefnunni 

til að kynna sig fyrir fjárfestunum þannig að nauðsynlegt er að kynningarnar 

séu hnitmiðaðar, áhrifamiklar og á sama tíma trúverðuglegar („Seed Forum“, 

2007, bls. 20). 

Mörg af framsæknustu nýsköpunarfyrirtækjum landsins hafa fundið 

fjárfesta og aðra samstarfsaðila á ráðstefnum Seed Forum. Dæmi um fyrirtæki 

sem hafa tekið þátt má nefna tölvuleikjaframleiðandann CCP, 

líftæknifyrirtækið ORF, Net- markaðsrannsóknarfyrirtækið Clöru, íslensku 

tónlistarveituna Gokoyoko og hönnunarfyrirtækið E- Label. Á þessari flóru má 
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sjá að fjölbreytt sprotafyrirtæki hafa nýtt sér þennan vettvang til að koma sér á 

framfæri (Seed Forum, 2010).
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3 Íslensk nýsköpun 

3.1 Nýsköpunarvirkni íslenskra fyrirtækja 
Í könnun Rannís, svokallaðri Nýsköpunarvog, er ýmsum gögnum um 

nýsköpunarvirkni íslenskra fyrirtækja aflað með reglulegu millibili. Fjölmörg 

Evrópulönd framkvæma þessa könnun og er Rannís í nánu samstarfi við 

Hagstofu Evrópusambandsins (e. Eurostat) um þróun aðferðafræði og 

úrvinnslu niðurstaðna (Rannís, 2010 b). 

 Í síðustu Nýsköpunarvog Rannís sem kom út árið 2009 er greint frá 

könnun þar sem íslensk fyrirtæki, með að minnsta kosti tíu starfsmenn, voru 

spurð um ýmsa þætti er lúta að nýsköpun í rekstri þeirra yfir þriggja ára 

tímabil, þ.e frá 2002 til 2004. Þó nokkur ár séu liðin frá gerð könnunarinnar eru 

niðurstöðurnar taldar gefa nokkuð góða mynd af stöðu og þróun nýsköpunar 

því þó fyrirtæki breytist oft hratt þá taka breytingarnar yfirleitt einhvern tíma 

að festa sig í sessi. Könnunin sýndi að rúmlega helmingur íslenskra fyrirtækja 

eða 52% stunda einhverskonar nýsköpunarstarfsemi. Fyrirtækin í úrtakinu voru 

flokkuð eftir stærð með tilliti til starfsmannafjölda í lítil fyrirtæki, miðlungsstór 

fyrirtæki og stór fyrirtæki með fleiri en 250 starfsmenn. (Rannís, 2009, bls. 3).  

 

Eftirfarandi mynd sýnir hlutfall íslenskra fyrirtækja sem stunda nýsköpun eftir 

stærð 

 

3.1 Nýsköpunarvirkni íslenskra fyrirtækja                                           (Rannís, 2009)
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Könnunin sýndi tengsl á milli stærðar fyrirtækja og nýsköpunarvirkni 

þeirra. Þessi tengsl eru þekkt frá fyrri rannsóknum. Eins og sjá má á mynd 3.1 

var nýsköpunarvirkni í litlu fyrirtækjunum minnst og mest í þeim stærstu. 

Stærri fyrirtæki hafa yfirleitt á að skipa starfsfólki með færni til að stunda 

nýsköpun og eru oftar í harðari samkeppni, jafnvel á alþjóðlegum markaði. 

Einnig má gera ráð fyrir að allstór hluti af minni fyrirtækjum sé á lágu 

tæknistigi sem oft leiðir af sér minni nýsköpun (Rannís, 2009, bls. 9-12). 

Nýsköpun getur jafnt verið framleiðslunýsköpun og aðferðanýsköpun. 

Samkvæmt Osló - handbók OECD (2005, bls. 48-49) er framleiðslunýsköpun 

það þegar ný vara eða þjónusta eða verulega bætt vara eða þjónusta er sett á 

markað og aðferðanýsköpun er það þegar nýjar eða verulega bættar aðferðir 

við framleiðslu og dreifingu eru innleiddar hjá fyrirtæki. Könnunin sýndi að 

framleiðslunýsköpun var algengari en aðferðanýsköpun, eða 44% á móti 29%. 

Um fjórðungur fyrirtækja stundaði bæði framleiðslu- og aðferðanýsköpun 

(Rannís, 2009, bls. 9).  

 Nýsköpunarvirkni íslenskra fyrirtækja má teljast nokkuð góð því að á 

umræddu tímabili sögðust að jafnaði 42% fyrirtækja á Evrópska 

efnahagsvæðinu hafa lagt stund á nýsköpun. Hæsta hlutfall 

nýsköpunarfyrirtækja var í Þýskalandi eða 65%, næst hæst í Austurríki eða 

53%, á eftir komu Danmörk, Ísland, Írland og Lúxemborg með 52% hvert 

(Rannís, 2009, bls. 9). 

3.2 Staða nýsköpunar á Íslandi 
Til eru margir mælikvarðar sem bera saman árangur þjóða á hinum ýmsu 

sviðum. EIS - Nýsköpunarkvarðinn (e.European Innovation Scoreboard) er 

einn af þeim. Hann er þróaður með það í huga að meta frammistöðu ríkja 

Evrópusambandsins og ýmissa annarra ríkja á sviði nýsköpunar. Hlutverk EIS-

kvarðans er að fylgjast með stöðu og framþróun einstakra ríkja og sambandsins 

í heild á sviði þekkingar og nýsköpunar. Þessar úttektir er þáttur í Lissabon-

áætluninni sem miðast við að gera Evrópusambandið að samkeppnishæfasta 

þekkingarsvæði heims fyrir árið 2010. Með EIS-kvarðanum er hægt að fylgjast 

með hvernig miðar áfram í að ná þeim markmiðum sem sett voru fram í 

áætluninni. Ísland tengist þessum markmiðum með aðild sinni að Evrópska 

efnahagssvæðinu (Rannís, 2009, bls. 27). 
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Þjóðunum sem eru til skoðunar er skipt í fjóra flokka eftir 

nýsköpunarvirkni. Úrvalsþjóðir (e. innovation leaders) eru þjóðir sem skara 

fram úr öðrum þjóðum í nýsköpun. Fylgiþjóðir (e. innovation followers) standa 

að einhverju leyti lakar en úrvalsþjóðirnar en eru að jafnaði ofanvið eða nálægt 

meðaltali Evrópusambandsins. Miðlungsþjóðir (e.moderate innovators) eru 

flestar undir meðaltali Evrópusambandsins í nýsköpunarvirkni og að lokum eru 

það eftirleguþjóðirnar (e. catching up) en þær þjóðir eru slakar í nýsköpun og 

eiga mikla vinnu fyrir höndum (Pro Inno Europe, 2010, bls. 3-4).   

Í mars 2010 kom út nýjasti EIS nýsköpunarkvarðinn. Þar lenti Ísland í 

14. sæti í hópi 33 landa og er því í flokki fylgiþjóða. Í flokki fylgiþjóða ásamt 

Íslandi eru Austurríki, Belgía, Kýpur, Eistland, Frakkland, Írland, Lúxemborg, 

Slóvenía og Holland. Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að íslensk 

fyrirtæki séu að sækja á í nýsköpun því Ísland tilheyrði flokknum 

miðlungsþjóðir í síðustu könnun. Í úrvalsflokki, þeim flokki sem Ísland hlýtur 

að stefna á að komast í, eru nágrannaþjóðir okkar Svíþjóð, Danmörk og 

Finnland og einnig Bretland, Sviss og Þýskaland. Mældur árangur Íslands í 

nýsköpun í þessari könnun staðsetur Ísland nálægt meðaltali ESB en vöxtur í 

íslenskri nýsköpun er meiri en gengur og gerist miðað við fyrrnefnd lönd í 

könnuninni. Könnunin sýnir að styrkleikar Íslands eru á sviði fjármögnunar og 

stuðnings við nýsköpun og einnig í tengslamyndun og frumkvöðlastarfi. 

Veikleikarnir liggja á sviði mannauðsmála, fjölda nýsköpunarfyrirtækja og í 

efnahagslegum áhrifum af nýsköpun (Pro Inno Europe, 2010, bls. 50). 
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4 Samkeppnishæfni nýsköpunar 

4.1 Samkeppnishæfni 
Einn þekktasti fræðimaður í stjórnun og stefnumótun er Michael E. Porter, 

prófessor í Harvard Business School. Kenningar hans um samkeppnishæfni eru 

útbreiddar og hafa mörg svæði og þjóðir tileinkað sér þær og notað með góðum 

árangri. Sem dæmi um svæði eða lönd sem hafa unnið með virkum hætti að 

samkeppnishæfni má m.a. nefna Connecticut-fylki í Bandaríkjunum og 

Katalóníu-hérað á Spáni (Hálfdan Karlsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 

2009, bls. 78). 

Út frá hugmyndum Porters má skilgreina samkeppnishæfni sem öll þau 

atriði, þær áherslur og þá ramma sem ráða framleiðnistiginu í verðmætasköpun 

í landinu. Kenningar hans ganga út á að framleiðni sé lykilatriði því að aukin 

framleiðni endurspegli og ýti undir fjárfestingu í atvinnulífinu. Aukin 

fjárfesting ýtir undir vöxt í þjóðarbúinu og eykur þar með getu til nýsköpunar 

og ýtir þannig á endanum undir hagsæld. Samkeppnishæfni þjóðar, svæðis eða 

ákveðins fyrirtækis veltur þannig á samstillingu framleiðsluþáttanna sem úr er 

að spila og aðstæðunum til að nýta þá til verðmætasköpunar. Hvaða þættir eru 

mikilvægastir eða hvernig umhverfi hentar best er spurning sem fræðimenn 

hafa lengi reynt að svara (Porter, 1990, bls. 6-11). 

Í bók sinni „The competitive advantage of nations“ (1990) leitast Porter 

við að einangra lykilþættina sem lýsa samkeppnishæfni þjóða. Porter stjórnaði 

umfangsmiklum rannsóknum sem unnar voru víðsvegar um heiminn með það 

að markmiði að komast að því hvers vegna sum lönd hafa samkeppnisyfirburði 

í ákveðnum atvinnugreinum. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að sjá mætti 

lykilþætti sem lýsa samkeppnishæfni þjóða í „demanti“ sem samanstendur af 

fjórum samhangandi meginflötum. Þessir fjórir fletir, einir og sér og sem heild, 

skapa það umhverfi sem fyrirtæki þeirrar þjóðar sem er til skoðunar hverju 

sinni, spretta úr og starfa. Fletirnir fjórir eru: Framleiðsluþættir; 

eftirspurnaraðstæður; stoðþættir og tengdar greinar; skipulag og stefna 

fyrirtækja og samkeppni á heimamarkaði (Porter, 1990, bls. 71). 
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Á eftirfarandi mynd má sjá hvernig tengsl flatanna fjögurra mynda demant 

 

4.1 Demantur Porters                                                              (Porter, 1990, bls. 127) 

Framleiðsluþættir (e. factor conditions) eru þeir þættir sem nauðsynlegir eru til 

þess að taka þátt í samkeppni innan atvinnugreinar. Porter skiptir 

framleiðsluþáttunum í fimm flokka: mannauð, náttúruauðlindir,  

þekkingarauðlindir, fjármagn, og stoðkerfi. Grunnþættir eins og 

náttúruauðlindir, staðsetning og veðurfar eru þættir sem þjóðir fá í arf, þeir eru 

mikilvægir og oft grunnurinn í framleiðslu. Afleidda þætti, svo sem hátt 

menntunarstig, þróa þjóðir með sér. Í mannauðsmálum leggur Porter áherslu á 

vinnutíma og vinnuviðhorf. Þekkingarauður þjóða, þ.e. þekking á tækni, 

vísindum, mörkuðum o.fl. er mjög mikilvægur til að ná samkeppnisforskoti. 

Fjármögnun er auk þess mikilvægur þáttur og grunngerð þjóðfélagsins einnig, 

s.s. samgöngur, heilsugæsla og fjármálaþjónusta. Í þessum flokki er 

mannauðurinn grundvallaratriði því lykillinn að árangri er fólginn í hugkvæmni 

og hagkvæmni við sköpun og nýtingu þessara framleiðsluþátta. Porter telur að 

skortur á framleiðsluþáttum geti leitt til nýsköpunar, til dæmis skortur á hráefni 

eða erfitt veðurfar (Porter, 1990, bls. 74-76). 

 Eftirspurnaraðstæður (e. demand conditions) skýra eðli eftirspurnar eftir 

vörum og þjónustu á heimamarkaði. Eftirspurn á heimamarkaði hefur mikið að 

segja um eðli og hraða framfara og nýsköpun fyrirtækja. Þrír þættir eftirspurnar 

heimamarkaðar telur Porter veigamesta, þeir eru samsetning eða þarfir 
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kaupenda, stærð og vöxtur eftirspurnar og hvernig langanir og þarfir 

heimamarkaðar eru yfirfærðar á erlenda markaði. Lykilatriði er að þekkja 

kröfur og óskir kaupenda því sú þekking eykur getu fyrirtækja til að svara 

markaðinum. Þjóðir öðlast aukið samkeppnishæfi í atvinnugreinum ef 

eftirspurn heimamarkaðar gefur fyrirtækjum þar í landi skýrari mynd af þörfum 

kaupenda en sú sem erlend samkeppni hefur. Þjóðir geta einnig öðlast aukið 

samkeppnishæfi ef vöxtur heimamarkaðar er hraður, þannig þrýsta kaupendur á 

heimamarkaði á fyrirtæki til að stunda aukna nýsköpun og þróun nýrrar tækni 

verður hraðari (Porter, 1990, bls. 86-87). 

 Þriðji áhrifaþátturinn á samkeppnishæfni þjóða er stoðþættir og tengdar 

greinar (e. related and supporting industries). Sá þáttur segir til um þá 

möguleika sem fyrirtæki á svæðinu hafa varðandi samvinnu og tengingu við 

aðila í öðrum atvinnugreinum (Porter, 1990, bls. 100). Sameiginleg starfsemi 

innan virðiskeðjunnar s.s. birgjar, dreifingaraðilar, söluaðilar og 

viðgerðarþjónusta fellur undir stoðþætti og tengdar greinar. Stoðþættir og 

tengdar greinar styðja við hvor aðra, auka þróun, bæta dreifileiðir og stofna 

jafnvel samstarfsfélög (Porter, 1990, bls. 103). Velgengni þjóðar í ákveðinni 

atvinnugrein er þannig líklegri ef þjóðin býr yfir samkeppnislegum yfirburðum 

í tengdum greinum. 

 Skipulag og stefna fyrirtækja og samkeppni á heimamarkaði (e. firm 

strategy, structure and rivalry) er fjórði áhrifaþátturinn. Undir hann falla 

möguleikar á stofnun fyrirtækja, stefna fyrirtækja, skipulag þeirra og það 

samkeppnisstig sem þau búa við. Hvernig fyrirtæki eru mótuð og skipulögð og 

hvernig þeim er stjórnað er breytilegt eftir þjóðum. Það er margt sem hefur 

áhrif þar á s.s. samskiptavenjur, viðhorf starfsfólks til yfirmanna og öfugt, 

þjóðfélagsleg gildi, til dæmis hvort ríki einstaklingshyggja eða teymishugsun 

og faglegir mælikvarðar (Porter, 1990, bls. 107-109). Allt regluverk sem hefur 

áhrif á rekstur fyrirtækja skiptir máli í sambandi við samkeppnishæfni. Því 

einfaldara og skilvirkara sem umhverfið er því betra. Sá þáttur sem Porter 

(1990) telur einna mikilvægastan í þessum fleti demantsins er samkeppnin á 

heimamarkaði. Því öflugri sem samkeppnin er því betra er það fyrir fyrirtækið. 

Samkeppni á heimamarkaði hefur áhrif á nýsköpunarvirkni fyrirtækja og þ.a.l. 

mögulega velgengni þeirra á alþjóðlegum markaði (bls. 117-120). 
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Utan við demantinn standa tveir áhrifaþættir, annarsvegar tilviljanir og 

hinsvegar stjórnvöld. Tilviljanir sem samfélagið getur ekki haft áhrif á eins og 

náttúruhamfarir, stríð, faraldrar og skyndilegar efnahagsbreytingar geta haft 

veruleg áhrif t.d. á fjármögnun og þar með haft áhrif á getu til nýsköpunar og 

forskots. Tilviljanir geta einnig verið áhrifamiklar tækninýjungar eða 

uppfinningar sem nýtast vel og veita forskot (Porter, 1990, bls. 124-125). 

 Áhrif stjórnvalda eru með ólíkum hætti. Þau geta jafnt verið letjandi og 

hvetjandi. Dæmi um letjandi áhrif stjórnvalda eru höft á inn- eða útflutning og 

dæmi um hvetjandi áhrif stjórnvalda er þegar stjórnvöld leggja fé í rannsóknir 

og menntun. Stjórnvöld eru einnig oft stórir kaupendur að framleiðslu og 

þjónustu í landinu. Bæði tilviljanir og stjórnvöld geta haft utanaðkomandi áhrif 

á alla þætti í líkaninu og eru þess vegna sett til hliðar við áhrifaþættina í 

líkaninu (Porter, 1990, bls. 126-127).   

 Porter telur að til þess að ná samkeppnislegum yfirburðum sé mjög 

mikilvægt að þjóðir myndi samansafn atvinnugreina, klasa, sem tengdar eru á 

einhvern hátt í virðiskeðjunni, annað hvort lárétt eða lóðrétt. Þannig næst gott 

aðgengi að upplýsingum, miðlun á reynslu, betri samskipti við 

samkeppnisaðila og samstarfsaðila og þ.a.l. betri árangur.   

4.2 Samkeppnishæfni Íslands og íslenskrar nýsköpunar 
Einn þekktasti og um leið yfirgripsmesti mælikvarði um samkeppnishæfni er 

skýrsla Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum) um

samkeppnishæfni þjóða. Um er að ræða virtan mælikvarða á efnahagslíf um 

130 þjóða víða um heim. Skýrslan byggir á 12 mismunandi þáttum með 

samtals 110 undirþáttum sem saman eiga að mynda samkeppnishæfni þjóða. 

Þetta eru þættir eins og innviðir samfélagsins (e. infrastructures), skilvirkni 

markaðar (e. market efficiency), tæknistig, menntunarstig og fleira. Tólfti og 

síðasti þátturinn er nýsköpun, þ.e. hvernig þjóðir standa sig á sviði nýsköpunar, 

bæði hvað varðar umhverfi til nýsköpunar og afrakstur nýsköpunar 

(Alþjóðaefnahagsráðið, 2009, bls. 4-7). 

Alþjóðaefnahagsráðið flokkar þjóðir á þrjá vegu eftir þróunarstigi 

þeirra. Stig eitt er svokallað framleiðsluþáttastig (e. factor-driven), þar sem 

vinnuafl og náttúruauðlindir hafa jafnan mest að segja um samkeppnishæfni 

landsins. Dæmi um lönd sem tilheyra stigi eitt eru Nígería, Senegal og 
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Bangladesh. Stig tvö er svokallað skilvirknistig (e. effiviency – driven), þar sem 

skilvirkni og gæði framleiðslu skiptir mestu máli hvað varðar samkeppnishæfni 

landsins. Þjóðir á þessu stigi geta aukið framleiðni sína með því að tileinka sér 

þekkta tækni og framleiðsluaðferðir. Dæmi um lönd sem tilheyra stigi tvö eru 

Argentína, Brasilía og Perú.  

Ísland tilheyrir stigi þrjú sem er nýsköpunarstig (e. innovation - driven), 

vaxtarmöguleikar þjóða í stigi þrjú eru taldir grundvallast á nýsköpun. 

Flokkunin tekur mið af þjóðartekjum á mann og þær þjóðir sem flokkaðar eru 

sem nýsköpunarþjóðir eru taldar geta viðhaldið þessum háu tekjum og miklum 

lífsgæðum aðeins með því að stunda nýsköpun og ná þannig auknu 

samkeppnisforskoti (Alþjóðaefnahagsráðið, 2009, bls. 7-8 og 12). 

Nýjasta skýrsla Alþjóðaefnahagsráðsins, gefin út 2009, metur 

samkeppnishæfni 133 þjóða. Ísland er samanlagt í 26. sæti yfir 

samkeppnishæfustu þjóðir heims. Það er lækkun um sex sæti á einu ári. Sviss 

trónir á toppnum og þess má geta að allar Norðurlandaþjóðirnar eru staðsettar 

fyrir ofan Ísland á listanum (Alþjóðaefnahagsráðið, 2009, bls. 13).  

Í skýrslunni eru samantektir þar sem fjallað er um hverja þjóð fyrir sig. 

Þar er hægt að sjá hvernig þjóðirnar standa sig í hverjum og einum af þessum 

110 undirþáttum samkeppnishæfni. Þjóðunum er raðað eftir styrkleika í 

hverjum undirþætti og því er samanburður auðveldur. Sem dæmi lendir þjóðin 

sem er samkeppnishæfust í einhverjum ákveðnum undirþætti í fyrsta sæti í 

þeim þætti. Auk þess að raða þjóðunum eftir styrkleika í hverjum undirþætti er 

einnig tekið fram hvort sá þáttur sé að bæta samkeppnishæfni þjóðarinnar eða 

að draga úr henni. Í dæmi Íslands, sem lenti samanlagt í 26. sæti yfir 

samkeppnishæfustu þjóðar heims, virkar það þannig að ef Ísland lendir í 26. 

sæti eða ofar í ákveðnum undirþætti er sá þáttur talinn bæta samkeppnishæfni 

þjóðarinnar. Ef Ísland lendir hinsvegar í 27. sæti eða neðar í ákveðnum 

undirþætti er sá þáttur talinn draga úr samkeppnishæfni þjóðarinnar 

(Alþjóðaefnahagsráðið, 2009, bls. 63-64). 

Í samantektinni um Ísland þar sem hver og einn af þessum 110 þáttum 

samkeppnishæfni er metinn má sjá að 40 af 110 þáttum draga úr 

samkeppnishæfni Íslands. Samantektin um Ísland frá árinu áður sýndi að þá 

voru 36 af 110 þáttum sem drógu úr samkeppnishæfni Íslands.  
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Tafla 4.1 sýnir hve margir af 110 þáttum samkeppnishæfni draga úr 

samkeppnishæfni Íslands fyrir tímabilið 2009-2010 með samanburð við árin 

2008-2009.  

 
4-1 Samantekt á þáttum sem draga úr samkeppnishæfni Íslands 

(Alþjóðaefnahagsráðið, 2009, bls. 182 og 2008 bls. 187) 

 

Sjá má að þeir þættir sem helst draga úr samkeppnishæfni Íslands eru 

efnahagslegir. Þættir eins og virkni fjármálamarkaðar, virkni viðskiptalífsins og 

efnahagsskilyrði eru allt þættir sem eru síður samkeppnishæfir núna en fyrir ári 

síðan. Í skýrslunni segir að fall Íslands úr 20. sæti í 26. sæti megi aðallega rekja 

til skorts á efnahagslegum stöðugleika þar sem Ísland hrapar úr 56. sæti í 119. 

sæti og slæmu mati á virkni fjármálamarkaða þar sem Ísland fellur úr 20. sæti í 

85. sæti. Í skýrslunni segir ennfremur að sterkar stoðir samkeppnishæfni 

Íslands á lykilsviðum muni vonandi stuðla að því að íslenska hagkerfið jafni 

sig hraðar. Ísland státar af fyrsta flokks menntunarkerfi á öllum stigum, lenti í 

2. sæti í heilsu og grunnmenntun og 4 sæti í æðri menntun. Tæknileg geta er 

tiltölulega mikil, þar situr Ísland í 14. sæti og vinnumarkaðurinn er mjög 

sveigjanlegur. Sterkar grunnstoðir Íslands og skilvirkir innviðir samfélagsins 

styrkja jafnframt við stöðu landsins (Alþjóðaefnahagsráðið, 2009, bls. 24).  

Hvað varðar nýsköpun er Ísland í 16. sæti af 133 þjóðum. Ísland stendur 

vel að því leyti að allir sjö undirþættir nýsköpunar eru að auka við 

samkeppnishæfni landsins samanborið við árin 2008-2009 þegar einn 
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undirþáttur nýsköpunar var að draga úr samkeppnishæfni landsins. Hafa ber þó 

í huga að fall Íslands um sex sæti á listanum hefur þau áhrif að undirþættir geta 

verið í 26. sæti eða ofar og talist auka við samkeppnishæfi landsins samanborið 

við 20. sæti eða ofar árinu áður. Þær þjóðir sem Ísland ber sig oftast saman við, 

þ.e Norðurlöndin, Þýskaland, Bandaríkin og fleiri, eru fyrir ofan Ísland, nema 

Noregur sem er í 17. sæti (Alþjóðaefnahagsráðið, 2009, bls. 20 og 181). 

Fleiri mælikvarðar eru til sem mæla samkeppnishæfni nýsköpunar. 

Áður var nefndur EIS – Nýsköpunarkvarðinn þar sem Ísland skipar 14. sæti í 

hópi 33 landa. Annar nýsköpunarmælikvarði er árlegur listi Global Innovation 

Index sem Alþjóðlegi viðskiptaháskólinn INSEAD í samstarfi við Samband 

iðnaðarins á Indlandi tekur saman. Samkvæmt þeim lista frá 2010 er Ísland 

fremst í nýsköpun meðal 132 samanburðarlanda þegar litið er til 60 ólíkra þátta 

sem tengjast nýsköpun. Það eru fyrst og fremst menntakerfið, innviðir 

samfélagsins, tæknistig og árangur í vísindum sem leiða til þessarar góðu 

niðurstöðu á listanum. Veikleikar Íslands á sviði nýsköpunar liggja í framboði 

áhættufjármagns, virðisaukningu í framleiðslu og erlendri fjárfestingu. Í 

skýrslunni segir jafnframt að staða Íslands á þessu sviði komi á óvart í ljósi 

þeirrar efnahagslegu stöðu sem landið er í (INSEAD, 2010). 

Hafa verður í huga að þessir mælikvarðar hafa að einhverju leyti 

mismunandi áherslur og aðferðafræði og þess vegna eru niðurstöður þeirra 

ólíkar. 
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5 Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki 
Árið 2008 veittu 21 af 30 ríkjum OECD einhvers konar skattaívilnanir vegna 

rannsókna og þróunar en það gerðu 18 ríki árið 2004 og aðeins 12 árið 1996 

(OECD, 2009, bls. 78). 

 Þann 21. desember 2009 gat Ísland loks talist til þeirra ríkja sem styðja 

við nýsköpun með skattaívilnun þegar samþykkt voru lög nr. 152 um stuðning 

við íslensk nýsköpunarfyrirtæki.  

Ljóst er að eftir þessu hafði lengi verið beðið. Í rannsókn sem var unnin 

á árunum 2006-2007 um stuðningsumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi kemur 

fram að skattaafsláttur vegna þróunarkostnaðar og skattalegur hvati fyrir 

fjárfesta var þátttakendum rannsóknarinnar ofarlega í huga, en þátttakendur 

voru öll íslensk sprotafyrirtæki sem vitað var um á þeim tíma og voru þau 105 

talsins (Hilmar Björn Harðarson og Pálmi Blængsson, 2007, bls. 20).  

Í lögunum er kveðið á um tvíþættar aðgerðir til að styðja við bakið á 

nýsköpun í íslensku atvinnulífi sem báðar stefna að sama marki en með ólíkri 

framkvæmd og útfærslu. Í eftirfarandi undirköflum verður farið yfir helstu 

atriði laganna. 

5.1 Markmið laganna 
Tilgangur umræddra laga er að vera hvati fyrir nýsköpun og þróun bæði í 

nýjum fyrirtækjum sem og starfandi og rótgrónum fyrirtæknum. Markmið 

laganna er að bæta samkeppnisskilyrði íslenskra nýsköpunarfyrirtækja og efla 

rannsóknir og þróun með tveimur leiðum. Annars vegar að veita 

nýsköpunarfyrirtækjum rétt til skattfrádráttar vegna rannsóknar- og 

þróunarkostnaðar og hinsvegar að hvetja einstaklinga og lögaðila til að fjárfesta 

í nýsköpunarfyrirtækjum með því að bjóða skattaafslátt (Lög um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki nr. 152/2009, bls. 1).  

5.2 Skilyrði til staðfestingar Rannís  
Lögaðilar sem óska eftir því að teljast nýsköpunarfyrirtæki samkvæmt þessum 

lögum verða að fá staðfestingu Rannís á því að svo sé. Senda þarf umsókn til 

Rannís og tilgreina hvort sótt er um staðfestingu vegna skattfrádráttar eða 

hlutafjáraukningar, sami aðili getur sótt um bæði. Rannís veitir þeim lögaðilum 
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staðfestingu sem nýsköpunarfyrirtæki er uppfylla ákveðin skilyrði og hefur 

stofnunin tvo mánuði til þess að taka ákvörðun. Ríkisskattstjóri heldur skrá yfir 

alla þá lögaðila sem hlotið hafa staðfestingu Rannís og er hún öllum aðgengileg 

(Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki nr. 152/2009, bls. 2). 

Uppfylla þarf eftirfarandi skilyrði til að fá staðfestingu sem 

nýsköpunarfyrirtæki og eiga rétt á skattfrádrætti.

� Að hugmynd að virðisaukandi vöru/þjónustu sé vel skilgreind. 

� Að varið verði a.m.k. 5 milj. kr. til rannsókna og þróunar á 12 mánaða 

tímabili. 

� Að starfsmenn hafi þjálfun, menntun eða reynslu á því sviði sem 

hugmyndin að vörunni eða þjónustunni byggir á. 

Uppfylla þarf eftirfarandi skilyrði til að teljast nýsköpunarfyrirtæki og eiga rétt 

á staðfestingu vegna hlutafjáraukningar. 

� Að rannsóknar- og þróunarkostnaður undanfarin tvö af þremur árum 

næst á undan umsóknarári hafi numið meira en 1,5% af rekstrartekjum 

eða rekstrarkostnaði, eftir því hvor upphæðin er hærri, eða varið 40 

milj. kr. til rannsókna og þróunar á ári undanfarin tvö ár. 

� Að verkferlar séu vel skilgreindir, skipulega sé gert ráð fyrir 

þróunarstarfi í starfslýsingu þjálfaðra eða reynslumikilla starfsmanna og 

að aðstaða sé til starfsins. 

� Að ákvörðun um hlutafjáraukningu hafi verið tekin á hluthafafundi.  

� Að upplýsingagjöf til fjárfesta verði tryggð, til að vernda fjárfesta og 

stuðla að eðlilegri verðmyndun og seljanleika  

 (Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki nr. 152/2009, bls. 2-3). 

5.3 Framkvæmd 

5.3.1 Skattfrádráttur 

Nýsköpunarfyrirtæki sem hefur hlotið staðfestingu Rannís á rétt á sérstökum 

frádrætti frá álögðum tekjuskatti sem nemur 15% af kostnaði vegna rannsókna- 

og þróunarverkefna sinna. Hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti eru 

50.000.000 kr. á rekstrarári, ef keypt hefur verið þjónusta frá viðurkenndum 
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aðilum er hámarkið 75.000.000 kr. Halda þarf kostnaði vegna rannsóknar- og 

þróunarverkefnis aðgreindum og gögn skulu vera aðgengileg skattayfirvöldum 

þegar þau óska þess. 

 Skattfrádráttur þessi kemur til lækkunar á álögðum tekjuskatti. Sé 

álagður tekjuskattur lægri en útreiknaður frádráttur eða að lögaðila hafi ekki 

verið ákvarðaður tekjuskattur vegna skattalegs taps skal frádrátturinn greiddur 

út (Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki nr. 152/2009, bls. 4). 

5.3.2 Skattaafsláttur vegna hlutafjáraukningar 

Skattaðili sem kaupir hlutabréf í nýsköpunarfyrirtæki sem Rannís hefur staðfest 

getur dregið kaupverð þeirra hlutabréfa frá skattskyldum tekjum sínum á 

tekjuárinu. Skattafslátturinn er bundinn því skilyrði að um hlutafjáraukningu sé 

að ræða í nýsköpunarfyrirtækinu. Annað skilyrði frádráttar er að skattaðili eigi 

viðkomandi bréf yfir þrenn áramót, selji hann bréfin innan þess tíma færist 

nýttur frádráttur honum til tekna á söluári. Komast má hjá því með því að 

kaupa önnur hlutabréf í staðfestu nýsköpunarfyrirtæki innan 30 daga frá 

sölunni fyrir a.m.k. sömu upphæð og nam söluverði hinna seldu 

hlutabréfa.Frádráttur skal miðast við árlega fjárfestingu og nema verðmæti 

keyptra hlutabréfa umfram verðmæti seldra hlutabréfa í sams konar félögum en 

þó aldrei hærri en 300.000 kr. hjá einstaklingum og 600.000 kr. hjá hjónum. 

Um lögaðila og fólk í atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi gildir að 

frádráttur verði aldrei hærri en 15.000.000 kr. (Lög um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki nr. 152/2009, bls. 5). 

5.4 Reynsla Norðmanna  
Íslensku lögin um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki eru hálfpartinn gerð að 

norskri fyrirmynd. Þar í landi hafa lög sem kallast SkatteFUNN verið í gildi 

síðan 2002. Eins og íslensku lögin er SkatteFUNN skattfrádráttarkerfi þar sem 

reiknaður er ákveðinn skattfrádráttur eða hreinlega endurgreiðsla útfrá 

útlögðum rannsóknar- og þróunarkostnaði. Munurinn á lögunum er helstur sá 

að þau íslensku leyfa 15% skattfrádrátt á meðan þau norsku leyfa 20% 

skattfrádrátt hjá minni fyrirtækjum og 18% hjá þeim stærri (Statistics Norway, 

2008). 
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Markmið Norðmanna með SkatteFUNN var að auka fjárfestingu í 

rannsóknum og þróunarstarfi. Sett voru þau markmið að ná OECD meðaltalinu 

fyrir 2005 en það þýðir að fjárfesting í rannsóknum og þróunarstarfi væri 2,26 

% af vergri landsframleiðslu. Langtíma markmið fyrir árið 2010 voru að 

fjárfesting í rannsóknum og þróunarstarfi yrði 3% af vergri þjóðarframleiðslu. 

Bæði voru þetta háleit markmið því eins og kom fram í kaflanum um 

rannsóknar- og þróunarkostnað voru R&Þ útgjöld Norðmanna aðeins 1,6 % af 

vergri landframleiðslu árið 2001, ári áður en lögin voru samþykkt (Statistics 

Norway, 2008 og Nifu Step, 2009). 

 Tölur sýna að útgjöld Norðmanna til rannsókna og þróunarstarfs árið 

2008 voru 1.62% af vergri landsframleiðslu. Þrátt fyrir að þessi mælikvarði 

sýni lítinn vöxt í R&Þ útgjöldum hjá Norðmönnum verður að hafa í huga að 

verg landframleiðsla í Noregi er hærri en gengur og gerist annarstaðar vegna 

hás olíuverðs og mikils útflutnings á olíu. Ef horft er á upphæðir sem 

Norðmenn hafa lagt í þennan málaflokk á undanförnum árum má greinilega sjá 

aukningu. Árið 2001 fóru 24.5 miljarðar norskra króna í rannsóknir og 

þróunarstarf, 29.6 miljarðar árið 2005 og 41.2 miljarðar árið 2008 (Nifu Step, 

2009).  

 Skattalögin SkatteFUNN hafa verið í gildi í Noregi í átta ár. Árið 2007 

voru áhrif laganna metin í umfangsmikilli könnun sem norska hagstofan (e. 

Statistics Norway) framkvæmdi. Helstu niðurstöður eru þær að í fyrirtækjum 

sem hafa nýtt sér skattfrádráttinn er meiri vöxtur í rannsóknum og þróun en í 

öðrum fyrirtækjum. Fyrirtæki sem áður fjárfestu minna en lágmarkið, sem er 4 

miljónir norskra króna, juku fjárfestingar sínar í rannsóknum og þróun meira en 

þau fyrirtæki sem áður fjárfestu yfir lágmarkinu. Fyrirtæki sem áður fjárfestu 

ekki í rannsóknum og þróun eru líklegri til að gera það eftir að SkatteFunn kom 

til sögunnar. Kerfið virðist virka best fyrir lítil fyrirtæki, fyrirtæki í dreifbýli og 

fyrirtæki þar sem menntun starfsmanna er ekki mjög mikil og í atvinnugreinum 

þar sem ekki er mikið um nýsköpun (Statistics Norway, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að ein norsk króna sem gefin er í skattaafslátt 

vegna nýsköpunar og þróunarstarfs skilar sér tvöfalt til baka í aukningu á 

útgjöldum til rannsókna- og þróunarstarfs. Það þýðir að fyrir eina norska krónu 

í skattfrádrátt fara tvær norskar krónur í rannsóknar- og þróunarstarf. 
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SkatteFUNN hefur því skilað Norðmönnum aukinni áherslu á rannsóknir, meiri 

verðmætasköpun og aukinni nýsköpun (Statistics Norway, 2008).  
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6 Aðferðafræði 
Rannsóknin sem unnin var fyrir þetta verkefni hafði þann tilgang að kanna 

hvaða áhrif nýlega samþykkt lög nr. 152/2009 um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki eru líkleg til að hafa á samkeppnishæfni þeirra. 

Eigindlegar aðferðir voru notaðar við framkvæmd rannsóknarinnar en slíkar 

rannsóknir miða að því að lýsa og auka skilning á því sem til skoðunar er 

hverju sinni (Donalek og Soldwish, 2004, bls. 356). 

 Eigindlegar aðferðir henta þessari rannsókn vel því markmið hennar er 

að fá góða innsýn í viðhorf, væntingar og spár viðmælendanna en á því byggir 

rannsóknin. Eigindlegar aðferðir fela í sér að hægt er að skoða viðfangsefnið á 

persónulegan hátt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 228). 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var stuðst við hálf-opin viðtöl (e. 

semistructured interview). Í hálfopinni viðtalsaðferð er rannsakandi búinn að 

undirbúa ákveðnar grunnspurningar og þarf að bregðast við svörum 

viðmælenda, til dæmis með nýjum spurningum til þess að auka skilning á 

viðfangsefninu. Báðir aðilar geta þannig haft áhrif á þróun viðtalsins (Janesick, 

1998, bls. 30). Hálf-opin viðtöl veita spyrjanda tækifæri á meiri dýpt og 

umfangsmeiri svörum þar sem hann ræðir einslega við viðmælanda. Svörin eru 

oft persónulegri og viðmælendur gefa oft meira upp um viðhorf sín og skoðanir 

á viðfangsefninu (DiCicco-Bloom og Crabtree, 2006, bls. 315). 

Líkt og með aðrar rannsóknaraðferðir eru hlutir sem ber að varast þegar 

notast er við hálf-opna viðtalsaðferð. Helsti galli hálf-opinna viðtala er sá að 

úrtakið er oft lítið og þess vegna erfitt að alhæfa út frá niðurstöðunum. 

Mikilvægt er að þeir sem valdir eru í úrtakið hafi góða þekkingu á því efni sem 

rætt er um í viðtalinu. Einnig er mikilvægt að skoðanir eða álit þess sem 

viðtalið tekur hafi ekki áhrif á viðmælandann, þ.e. tryggja þarf algjört hlutleysi 

spyrjandans. Annað sem gæti skekkt niðurstöður rannsóknar sem notast við 

hálf-opin viðtöl er vantraust viðmælenda í garð spyrjenda, skekkt úrtak, 

tímaskortur og vanhæfni spyrjenda (Myers og Newman, 2006, bls. 4-5). 

Tekin voru viðtöl við sex aðila sem tengjast nýsköpun á ólíkan hátt og 

voru þeir valdir með hentugleikaúrtaki. Til þess að ná sjónarhorni mismunandi 

hagsmunaaðila varðandi áhrif laganna var farin sú leið að reyna að ná til ólíkra 

hópa innan nýsköpunargeirans. Tvö viðtöl voru tekin við sérfræðinga um 
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nýsköpunarmál. Báðir viðmælendur í þeim hóp starfa hjá stofnun sem veitir 

nýsköpunarfyrirtækjum ráðgjöf og stuðning. Tvö viðtöl voru tekin við 

stjórnendur meðalstórra íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Bæði fyrirtækin eru 

hátæknifyrirtæki, annað á sviði heilbrigðistækni og hitt á sviði sjávarlíftækni. 

Tvö viðtöl voru síðan tekin við áhættufjárfesta. Báðir viðmælendurnir í 

þeim hópi starfa hjá fjárfestingarsjóðum sem sérhæfa sig í fjárfestingum í 

nýsköpunarfyrirtækjum. Allir viðmælendur tóku vel í beiðni um viðtöl og fóru 

þau fram á vinnustöðum þeirra, viðtölin tóku frá 40 mínútum upp eina og hálfa 

klukkustund. Áður en viðtöl hófust skrifuðu viðmælendur og rannsakandi undir 

eyðublað um samþykki um þátttöku í rannsókninni (sjá viðauka 2). Í ljósi þess 

að um er að ræða persónulegt mat og spár viðmælenda á rannsóknarefninu 

njóta viðmælendur nafnleyndar. 

Í viðtölunum var reynt að fá fram mat viðmælenda á mögulegum 

áhrifum laganna á samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Skipta má 

viðtalinu í þrennt. Fyrst var spurt almennt um nýsköpun á Íslandi, bæði til þess 

að koma flæði í viðtalið og einnig til þess að auka þekkingu rannsakandans á 

viðfangsefninu. Næst var spurt um stuðningsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja, 

hvað væri jákvætt og hvað mætti betur fara. Rannsakanda fannst það 

viðeigandi þar sem umrædd lög eru til þess gerð að bæta stuðningsumhverfið í 

formi endurgreiðslu á skatti til nýsköpunarfyrirtækja og eiga að virka sem 

hvatning til fjárfesta að fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum sem auðvelda ætti 

slíkum fyrirtækjum að fjármagna sig. Síðan tóku við spurningar sem snúa að 

lögunum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. Spurt var um hverju 

viðmælendur teldu að lögin myndu skila, hvort skilyrði þess að fá staðfestingu 

Rannís væru á einhvern hátt útilokandi, viðhorf til skattalegra hvata og hvort 

eitthvað varðandi lögin hefði mátt vera öðruvísi. Að lokum var spurt hvernig 

viðmælendum litist á framtíð íslenskrar nýsköpunar (sjá viðtalsramma í 

viðauka 1).  

Þar sem úrtakið í rannsókninni er fremur lítið er ekki unnt að alhæfa út 

frá henni en hún er framkvæmd í þeim tilgangi að fá fram skoðanir fólks sem 

lifir og hrærist í nýsköpunarumhverfinu á mögulegum áhrifum tíðræddra laga.  
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7 Niðurstöður 
Í þessum kafla er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar sem 

framkvæmd var fyrir þetta verkefni. Viðtölin voru þemagreind og teknir verða 

fyrir í þessum kafla þeir þættir sem skipa veigamesta hlutverkið í að uppfylla 

markmið verkefnisins, þ.e að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp 

með. 

 
Hvaða áhrif munu lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki hafa á 

samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja? 

 
Niðurstaða rannsóknarinnar byggir á persónulegu mati viðmælenda á þeim 

atriðum sem fjallað er um. Eins og áður hefur komið fram njóta 

viðmælendurnir nafnleyndar og verða þeir aðgreindir á þann hátt að gerður 

verður greinamunur á hvort viðmælandi kemur úr hópi sérfræðinga (S), 

nýsköpunarfyrirtækja (N) eða áhættufjárfesta (Á). Í hverjum hópi voru tveir 

viðmælendur og fær annar þeirra númerið 1 og hinn 2. 

7.1 Þróun nýsköpunar á Íslandi 
Fyrsta spurningin sem beint var til viðmælenda var í sambandi við þróun 

nýsköpunar á Íslandi undanfarin ár, hvað væri jákvætt og hvað væri neikvætt 

við hana. Þessi spurning hafði það hlutverk að opna umræðuna um nýsköpun 

og skapa ákveðinn grundvöll fyrir spurningarnar sem á eftir komu. Fyrst verður 

tekið saman það sem viðmælendum þótti jákvætt við þróun nýsköpunar á 

íslandi. 

Viðmælendur nefndu flestir breytt viðhorf til nýsköpunarfyrirtækja, það 

sé mun jákvæðara nú en áður. Áður hafi viðhorfið til nýsköpunarfyrirtækja 

verið eins og einn viðmælandinn (S2) orðaði það „Já ertu að fara út í eigin 

atvinnurekstur, ég skil, fékkstu ekki vinnu?“ Einnig var nefnd aukin virðing og 

siðferðislegur stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (Á1). Að 

nýsköpunarfyrirtæki hugsi nú stærra, á alþjóðlegri hátt en áður (Á1 og N1) og 

að í dag þætti nýsköpun spennandi (N1). Einnig voru lög um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki nefnd (Á1) sem jákvæð þróun í nýsköpunarmálum. Allir 

viðmælendurnir voru sammála um að hrun bankanna hefði haft ljósa punkta í 
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för með sér fyrir nýsköpunarfyrirtækin, fleira hæft starfsfólk byðist og aukinn 

þrýstingur væri á nýsköpun. Einn viðmælandi (S2) orðaði það svo: 

Það sem er jákvætt svona síðustu tvö árin, er sá sköpunarkraftur og þær 

auðlindir sem hafa losnað við það að bankarnir minnkuðu. Ekki bara 

nýtt starfsfólk, líka fólk sem var með fínar hugmyndir, inn í bönkunum 

með fleiri milljónir á mánuði, þarf allt í einu að fara að skapa sér störf, 

þá fara hlutirnir að gerast. 

Tveir viðmælendur (S1 og Á1) nefndu aukna þekkingu og getu frumkvöðla 

miðað við það sem áður var. Í dag væru frumkvöðlar meðvitaðri um hvað 

þyrfti til að stofna fyrirtæki en þeir voru áður. Þeir viti það að ný tækni kostar 

bæði tíma og peninga. Viðmælandi S1 orðaði það svo: 

Það er meiri þekking og kannski meiri geta en áður var. Með auknu 

aðgengi að háskólanámi, meiri alþjóðavæðingu, netinu og því þá held ég 

að það sé meiri þekking ríkjandi. Það var kannski svolítið íslenski 

hátturinn að stofna fyrirtæki fyrir hádegi og byrja að græða eftir hádegi. 

Núna veit fólk að það þarf þolinmæði og að þetta er langhlaup. 

Það sem viðmælendur nefndu neikvætt við þróun nýsköpunar á Íslandi var til 

dæmis netbólan og þegar hún sprakk í kringum 2000 (N1 og Á2). Það hafi 

farið með mörg fyrirtæki og komið óorði á nýsköpunarfyrirtæki. Ofboðsleg og 

óverðskuldug bjartsýni hafi gert það að verkum að hugmyndir sem ólíklegt var 

að tækjust og áttu aldrei að vera framkvæmdar voru framkvæmdar og smám 

saman hrundi spilaborgin sem ekki stóð á nógu styrkum fótum. Síðan var nefnt 

tímabil bankauppgangsins sem var ekki tímabil nýsköpunar. Viðmælandi N1 

orðaði það svo: 

Þá kemur aftur þessi ofurbjartsýni, allir héldu bara að Íslendingar 

myndu hætta að vinna og verða fjármálamiðstöð heimsins og lifa af því. 

Nýsköpunarfyrirtækin hálfpartinn dóu á þessum tíma, það eru fullt af 

fyrirtækjum sem loka á þessum tíma á Íslandi og flytja starfsemi sína frá 

landinu. Þannig að ég myndi segja að núna er kannski komið að því að 

við eigum aftur möguleika á að vaxa.

Annað sem viðmælendur sáu helst neikvætt við þróun nýsköpunar á Íslandi var 

að þeim fannst vissa hluti vanta. Viðmælanda Á1 fannst vanta fleiri 

fyrirmyndir eins og Steve Jobs, sem er einn af stofnendum og aðaldriffjöður 

Apple, er fyrir Bandaríkin, einnig finnst honum vanta fleiri raðfrumkvöðla, þ.e. 
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frumkvöðla sem stofna eitt farsælt fyrirtæki, losa sig síðan út úr því og stofna 

það næsta og síðan koll af kolli. Þannig verði til þekking sem vex, bæði verður 

þekking eftir í hverju fyrirtæki og þekkingin heldur síðan áfram með 

frumkvöðlinum í næsta fyrirtæki. Einnig nefndi viðmælandi Á1 að það vanti 

meiri tengingu við erlenda fjárfesta. Óvissan sem fylgir því að reka fyrirtæki á 

Íslandi var tíðnefnd (S1, S2 og N1). Einnig voru nefndar (S2) nýlegar 

skattahækkanir og hækkanir á opinberum gjöldum og launatengdum gjöldum  

en slíkar hækkanir komi sér virkilega illa fyrir sprotafyrirtæki þar sem þau 

vegna smæðar sinnar eru mjög viðkvæm fyrir hverskonar sveiflum og 

skattahækkunum.    

7.2 Stuðningsumhverfi íslenskra nýsköpunarfyrirtækja 
Næsta spurning sem beint var til viðmælenda var í sambandi við 

stuðningsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja á Íslandi, hvað væri jákvætt við 

núverandi stuðningsumhverfi og hvort það væri eitthvað sem betur mætti fara. 

Fyrst verður farið yfir það sem viðmælendum þótti jákvætt við 

stuðningsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja hér á landi. 

 Viðmælendur (Á1, Á2, S1 og S2) nefndu aftur jákvætt viðhorf í garð 

frumkvöðla og sögðu það vera mjög hvetjandi fyrir fólk sem dreymir um að 

fara út í eigin atvinnurekstur. Viðmælandi S1 talaði um gott aðgengi íslenskra 

frumkvöðla að upplýsingum og aðstoð. Hann nefndi að Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands væri með átta frumkvöðlasetur þar sem gjaldfrjálst væri að leita til 

ráðgjafa og taldi það vera mjög mikilvægt. Viðmælandi N1 taldi einnig að 

frumkvöðlasetur Nýsköpunarmiðstöðvar, sem bíður upp á leiðsögn varðandi 

rekstur og umsóknir, væri til fyrirmyndar. Viðmælendur (N1, S1 og S2) nefndu 

einnig hve auðvelt og tiltölulega ódýrt það væri að stofna fyrirtæki hér á landi. 

Viðmælandi N1 talaði um að sér fyndist menntakerfið í auknum mæli leggja 

áherslu á rekstrargreinar eins og verkfræði og rekstrarfræði og taldi það vera 

mjög jákvætt. Einnig hrósaði hann samkeppnissjóðum á borð við 

Tækniþróunarsjóð. Viðmælanda N1 fannst einnig jákvætt að núverandi 

stjórnvöld virðast líta á breiða atvinnustarfsemi í litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum sem grunn hagvaxtar. 

 Viðmælendur höfðu heldur meira að segja um það sem betur mætti fara 

varðandi stuðningsumhverfi íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Viðmælendur S1 
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og S2 starfa oft náið með nýsköpunarfyrirtækjum og höfðu mikið að segja um 

hvað betur mætti fara. Þeir bentu á að margt í umhverfi nýsköpunarfyrirtækja 

væri hægt að laga á tiltölulega auðveldan hátt. Þeir nefndu launatengd gjöld, 

meðferð hagnaðar, virðisaukaskattinn og meðferð á vinnu frumkvöðuls í eigin 

fyrirtæki hvað varðar laun og þess háttar. Viðmælandi S1 lýsti núverandi 

viðmiði um vinnu frumkvöðuls hjá eigin fyrirtæki á þennan hátt: 

Núna eru bara viðmið hjá skattinum, sérfræðingur í þessu starfi á að 

hafa þessi laun og skal borga skatt í samræmi við það, þó þú sért ekki að 

hafa nein laun vegna þess að þú ert að vinna kauplaust fyrir 

sprotafyrirtækið þitt. Skatturinn rukkar þig strax um launatengd gjöld, 

þótt þú hafir ekki tekjur, alveg út úr kortinu. ... plús það þegar þeir sjá að 

þú ert að vinna launalaust fyrir fyrirtækið þitt þannig að eign þín í 

fyrirtækinu hækkar þá skattleggja þeir hana líka. Við viljum sjá raunhæft 

mat á þessu, þó að sérfræðingur út í bæ sé með 600 þúsund kr. í laun að 

ef fyrirtæki er að stækka og það er verið að vinna þróunarvinnu og þú ert 

í vinnu hjá þér hjá fyrirtæki sem á ekki neitt, þá ertu ekki að fara að 

borga þér 600 þúsund kr. í laun. Ég er alls ekki að leggja til eitthvað 

skattaskjól til skattsvika, heldur bara að þetta sé svona í ramma laganna. 

Viðmælandi S1 nefnir einnig viðskiptasiðferði, að það þurfi að bæta til muna 

hér á landi. Allir hafi haldið að það væri í góðu lagi en komið hefur í ljós að 

svo er ekki. Einnig nefnir hann að það virðast gilda karllægar úthlutunarreglur 

úr sumum samkeppnissjóðum. Allt sé miðað við tækni, tæki og tól og 

nýsköpun í þjónustu gleymist. Karlmenn séu meira í tækninni og konur í 

þjónustu og þannig renni mikið minna fé til kvenna úr sjóðunum.   

Viðmælendur Á1 og Á2 nefna fjármögnunarerfiðleika, það reynist oft 

erfitt fyrir fyrirtæki að ná fyrstu 2-3 miljónunum og einnig nefna þeir 

svokallaða nýsköpunargjá og meina með því að keðja fjármögnunar 

nýsköpunarfyrirtækja sé rofin. Dæmi séu um að sprotafyrirtæki nái að þróa 

vöru með hjálp frá samkeppnissjóði en vanti svo fé til að koma vörunni á 

alþjóðlegan markað. Viðmælandi Á1 nefnir einnig að sér finnist ríkja ákveðin 

dreifbýlisstefna í úthlutun styrkja, að hans mati eigi ekki að mismuna 

hugmyndum eftir því frá hvaða landshluta þær komi, allar góðar hugmyndir 

ættu að vera styrkhæfar sama hvaðan þær koma. 
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Viðmælendur N1 og N2 eru forsvarsmenn tveggja ólíkra 

nýsköpunarfyrirtækja. Annað þeirra er eldra og komið lengra á veg í ferlinu, 

hefur náð að þróa vöru sem nú er komin á markað. Yngra fyrirtækið er enn að 

þróa sína vöru og hefur minni reynslu af fjármögnun. Viðmælanda N2 fannst 

helst að styrkir úr samkeppnissjóðum ættu að dreifast á færri aðila, hver 

styrkupphæð yrði þar af leiðandi hærri. Viðmælandi N1 talaði um að bæta 

mætti reglur varðandi úthlutun styrkja úr samkeppnissjóðum, til dæmis væri 

ekki andmælaréttur og umsækjendur hafa ekki tækifæri á að útskýra sín 

sjónarmið. Einnig finnur hann að því að stofnun eins og Nýsköpunarmiðstöð 

keppi um fjármagn úr samkeppnissjóðum við fyrirtækin sem hún sinnir, þar sé 

mikil þekking innanborðs á umsóknarferlinu umfram þá sem er í 

sprotafyrirtækjum. Viðmælandi N1 nefndi einnig að áhersla á rannsóknarstarf 

innan háskólanna miði að birtingu greina og því sé samstarf háskóla og 

atvinnulífs ekki sem best og verkefni frá fyrirtækjum ættu erfitt uppdráttar 

innan háskólanna. Það sem viðmælanda N1 þótti helst ábótavant var 

fjármögnunarferli og þá sérstaklega viðskipti með bréf í nýjum og óskráðum 

fyrirtækjum, þau væru eins og staðan er í dag, tilviljunarkennd og byggð á 

kunningjaskap frekar en eðlilegum framboðs – eftirspurnar lögmálum.  

7.3 Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki 
Til einföldunar var lögunum skipt upp í tvo hluta í viðtölunum og er gerð grein 

fyrir þeim hér að neðan. 

 
A) Skattfrádráttur vegna kostnaðar við rannsóknir og þróunarvinnu. 

Viðmælendur voru hér annars vegar spurðir um álit á þeim skilyrðum sem 

fyrirtæki þurfa að uppfylla til að hljóta staðfestingu Rannís og hinsvegar 

hverju þeir teldu líklegt að þessi hluti laganna myndi skila fyrir 

nýsköpunarfyrirtæki. 

B) Skattaleg hvatning fyrir fjárfesta. 

Hér voru viðmælendur annars vegar spurðir um álit á þeim skilyrðum sem 

sett eru fyrir skattaívilnunum og hins vegar hverju þeir teldu líklegt að 

þessi hluti laganna myndi skila nýsköpun í landinu.  

Að auki voru viðmælendur spurðir hvort þeir teldu til bóta að lögin hefðu verið 

með öðrum hætti og þá hvernig. 
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7.3.1 A – hluti 

Nýsköpunarfyrirtæki sem hlotið hefur staðfestingu Rannís á rétt á sérstökum 

frádrætti frá álögðum tekjuskatti sem nemur 15% af kostnaði vegna 

rannsóknar- og þróunarverkefna sinna. 

7.3.1.1 Skilyrði til staðfestingar Rannís 

Til þess að hljóta staðfestingu Rannís sem nýsköpunarfyrirtæki og eiga rétt á 

skattfrádrætti þurfa fyrirtæki að uppfylla þrjú skilyrði. Eitt skilyrðið er að á 12 

mánaða tímabili hafi fyrirtækið varið a.m.k. fimm miljónum króna til 

rannsókna og þróunar (R&Þ). Viðmælendur voru sérstaklega spurðir hvað 

þeim fyndist um það skilyrði. 

Fimm af sex viðmælendum voru sammála um að skilyrðið sem spurt var um 

væri nokkuð sanngjarnt. Viðmælendur S1 og S2 nefndu að þeir væru 

sérstaklega ánægðir með að krafan um R&Þ útgjöld hefði verið lækkuð úr 20 

milljónum, eins og var í fyrsta frumvarpi, niður í fimm milljónir. Því krafa um 

að fyrirtæki legðu 20 milljónir í rannsóknar og þróunarstarf á 12 mánuðum 

hefði útilokað mörg nýsköpunarfyrirtæki sem hefðu aðeins einn til tvo 

starfsmenn í vinnu. Þessi meirihluti viðmælanda var sammála um að 

þróunarverkefni fyrir minna en fimm milljónir væri mjög lítið verkefni og voru 

í vafa um að svo lítið þróunarverkefni eigi að njóta skattaafsláttar. Viðmælandi 

N1 hafði þetta að segja um skilyrðið sem spurt var um: 

Þetta skilyrði er ekkert órökrétt, fimm miljónir á ári er einn starfsmaður, 

eiginlega ekki einn starfsmaður ef þú ert með verkfræðing eða 

sérfræðing. Þannig að ef fyrirtæki ætlar að telja sig sem fyrirtæki sem 

framkvæmir rannsóknir og þróun, þá þarf það að minnsta kosti að hafa 

eitt stöðugildi í rannsóknum og þróun. Er hægt að gera minni kröfur en 

þær að það sé einn starfsmaður? Það er voða erfitt að rökstyðja það að 

fyrirtækið sé í rannsóknar og þróunarstarfi ef það eyðir ekki einu sinni 

einu stöðugildi í það. Þannig að ef það ættu að vera einhver mörk þá 

ættu þau að vera í fimm miljónum. 

Viðmælanda Á2 fannst hinsvegar að hvorki aldur fyrirtækis né stærð verkefnis 

ættu að skipta máli varðandi þann skattaafslátt sem lögin bjóða.  
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7.3.1.2 Útkoma og tillögur  

Þegar viðmælendur voru spurðir hverju þeir teldu að lögin myndu skila stóð 

ekki á svörum. Þau nýsköpunarfyrirtæki sem rætt var við (N1 og N2) voru 

sammála um að sá skattaafsláttur sem þessi lög kveða á um verði til þess að 

nýsköpunarfyrirtæki leggi meira í rannsóknar og þróunarstarf, bæti til dæmis 

við sig starfsfólki. Viðmælandi N1 orðaði það svo: 

Það þýðir að fyrirtæki geta bætt við sig starfsfólki í þróun, sem þau 

myndu náttúrulega gera. Besta fjárfestingin sem flest 

nýsköpunarfyrirtæki sjá er að fjárfesta í nýjum vörum sem þau búa til 

sjálf, þannig að ég myndi tvímælalaust segja að þetta ýti undir að það sé 

stunduð aukin þróun í fyrirtækjum. Það munu öll fyrirtæki gera það í 

sjálfu sér því ekkert fyrirtæki liggur með peninginn inná bankabók. Það 

er alltaf sú pressa að nota þann pening sem þú hefur til þess að reyna að 

stækka eða stækka vörulínur eða koma með eitthvað sem er ennþá 

arðvænlegra en það sem þú ert að gera. 

Viðmælandi N1 nefnir einnig að lögin séu hvatning fyrir fyrirtæki sem eru ekki 

að eyða miklu í nýsköpun og þróun og ná þ.a.l. ekki þessum mörkum að taka 

hluta af sinni starfsemi og breyta henni í rannsóknarstarfsemi. Hann tekur 

dæmi um tölvufyrirtæki sem hefur skilgreint sig sem þjónustufyrirtæki og býr 

til sérhæfar veflausnir fyrir viðskiptavini. Það fyrirtæki hefur möguleika á því 

að búa til vöruþróunarlausnir sem það gæti síðan selt á breiðari grundvelli. Þar 

væru peningarnir sem fengust útá skattaafsláttinn vel nýttir í að þróa nýja vöru.    

Viðmælendur S1 og S2 töldu að róður nýsköpunarfyrirtækja myndi 

léttast við þennan skattaafslátt og hann auki líkurnar á því að frumkvöðlarnir 

haldi ferlið út og að fleiri góðar hugmyndir verði að veruleika. Varðandi 

nýsköpun í starfandi fyrirtækjum telja þeir að þetta virki jákvætt á þau en þó 

ekki eins hvetjandi og þeir hefðu viljað. Þeir voru sammála um það að þessi 

skattbreyting yrði líklega ekki ástæðan fyrir því að fyrirtæki færi út í nýsköpun 

en myndi líklega ýta undir það og hjálpa til við það. Þeirra mat er að nýsköpun 

í starfandi fyrirtækjum hangi frekar saman við stjórnendur fyrirtækisins og þá 

menningu sem þar ríkir frekar en skattaumhverfið. 

Viðmælandi Á1 var sammála N1 og N2 um að þessi skattaafsláttur 

myndi virka mjög hvetjandi fyrir fyrirtæki til að setja meira tíma og peninga í 

rannsóknar- og þróunarvinnu. Þetta væri fjárhagslegur stuðningur sem kæmi 



40 
 

sér vel og gerði íslensk nýsköpunarfyrirtæki samkeppnishæfari. Samskonar lög 

væru víða annarsstaðar í heiminum og í raun hefðu íslensk nýsköpunarfyrirtæki 

staðið höllum fæti undanfarin ár. Einnig nefnir hann að það sé stór kostur að 

fyrirtækin fái afsláttinn endurgreiddan frekar en frádráttarbæran því mörg 

þessara fyrirtækja séu ekki farin að borga skatt. Á1 nefnir einnig líkt og N1 að 

fyrirtæki sem ekki stundi nýsköpun í dag breyti kannski að einhverju leyti sínu 

rekstrarformi og fari að gera það hér eftir. 

Næst voru viðmælendur spurðir hvort þeir hefðu viljað sjá eitthvað 

öðruvísi við þennan hluta laganna. Þrír af sex viðmælendum (S1, S2 og Á2) 

nefndu að endurgreiðsluprósentan hefði mátt vera 20% eins og á 

Norðurlöndunum. S1 og S2 nefndu að þessi prósentutala haldist í hendur við 

aðra prósentutölu sem sé úthlutun ríkisins til rannsókna og þróunar og telja að 

hún ætti að vera hærra því ríkið fái þann pening sem það leggi í rannsóknar- og 

þróunarstarf margfalt til baka. Viðmælandi Á1 nefnir einnig að hámark 

kostnaðar til útreiknings á frádrætti hefði mátt vera hærra til að höfða til stórra 

verkefna og stærstu fyrirtækjanna. Viðmælendur N1 og N2 voru sáttir og töldu 

þetta vera góða byrjun.  

7.3.2 B – hluti 

Skattaðili sem kaupir hlutabréf í nýsköpunarfyrirtæki sem Rannís hefur staðfest 

getur dregið kaupverð þeirra hlutabréfa frá skattskyldum tekjum sínum á 

tekjuárinu. Frádráttur getur aldrei orðið hærri en 300.000 kr. hjá einstaklingum 

og 600.000 kr. hjá hjónum. Um lögaðila og fólk í atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi gildir að frádráttur verði aldrei hærri en 15.000.000 kr.  

7.3.2.1 Skilyrði til staðfestingar Rannís 

Eins og varðandi skattfrádráttinn þurfa fyrirtæki að uppfylla ákveðin skilyrði til 

að teljast nýsköpunarfyrirtæki og eiga rétt á staðfestingu vegna 

hlutafjáraukningar. Viðmælendur voru sérstaklega spurðir hvað þeim fyndist 

um það skilyrði að rannsóknar- og þróunarkostnaður fyrirtækja hafi numið 40 

milljónum kr. á ári í tvö eða að hann hafi verið meiri en 1,5% af rekstrartekjum 

eða rekstrarkostnaði, eftir því hvor upphæðin er hærri. 

Viðmælendur voru nokkuð sáttir við þetta skilyrði. Nefndu að jákvætt væri að 

með þessu væri verið að hvetja til fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum frekar 
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en öðrum fyrirtækjum. Viðmælendur S1 og S2 töldu kvöðina um að fyrirtæki 

þyrftu að vera a.m.k. á sínu þriðja starfsári til að hljóta staðfestingu vegna 

hlutafjáraukningar vera óþarflega útilokandi. Þeir taka fram að þessi regla 

nýtist ekki fyrirtækjum á fyrsta og öðru starfsári og benda á áðurnefnda gjá í 

fjármögnunarferli nýsköpunarfyrirtækja, svokallaða nýsköpunargjá. Þetta 

skilyrði hjálpi ekki til við að brúa þessa þekktu gjá. 

7.3.2.2 Útkoma og tillögur 

Þegar viðmælendur voru spurðir hverju þeir teldu að þessi hluti laganna ætti 

eftir að skila stóð ekki á svörum. Viðmælendur voru flestir ánægðir með 

framtakið en fannst heilmargt vanta eða þurfa að breytast til þess að tilætluðum 

árangri með þessum hluta laganna, eða aukinni fjárfestingu í 

nýsköpunarfyrirtækjum, verði náð. Í fyrsta lagi voru allir viðmælendur 

sammála um að 300.000 kr. hámarksfrádráttur frá skattskyldum tekjum sé 

alltof lág upphæð svo hún virki hvetjandi til fjárfestingar. Viðmælandi S2 

orðaði það svo: 

Þessi þök eru alltof lág, þetta eru ekki þök þetta eru bara kantsteinar! 

Þau eru of lág til þess að hvetja fjárfesta til þess að fjárfesta í 

sprotafyrirtækjum. Hugsanlega hvetja lögin íslensk heimili til þess að 

fjárfesta, rétt til að fá að vera með. En það er ekkert endilega gott fyrir 

sprotafyrirtækin að hafa mjög marga fjárfesta, þar sem allir eru með 

svona lágar upphæðir. Ímyndaðu þér aðalfundinn!, Miklu frekar ætti að 

opna fyrir að fólk gæti opnað sjóði, þar sem hver er með einhverja 

upphæð og svo gæti sjóðurinn fjárfest í sprotafyrirtækjum sem einn aðili 

fyrir kannski 10 milljónir.

Áhættufjárfestarnir (Á1 og Á2) sem rætt var við voru sammála S2 um að leyfa 

ætti stofnun sérstakra sjóða. Þeir telja að útkoman gæti orðið öflugur sjóður 

sem gæti fjárfesti í áhugaverðum nýsköpunarfyrirtækjum. Þannig myndi 

áhættan dreifast, helstu upplýsingar væru aðgengilegar og hægt væri að kaupa 

og selja skírteini í sjóðnum svo að fólk ætti alltaf útgönduleið væri þess óskað. 

Viðmælendur Á1 og Á2 telja að verði stofnun slíkra sjóða ekki leyfð gæti farið 

svo að nýsköpunarfyrirtæki hringi jafnvel bara í sína nánustu, afa og ömmu, 

frændur og frænkur og fái þau til að setja litlar fjárhæðir inn í fyrirtæki. Það 

telja Á1 og Á2 að skili ekki neinu og ekki vera til hagsbóta fyrir fyrirtækin. 
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Þeir óttast líka að ef einstaklingar fari að fjárfesta mikið í nýsköpun, og margir 

jafnvel án þess að hugsa mikið út í hverskonar fjárfestingu þeir séu að fara, 

gæti það endað með miklu tapi. Það myndi hafa mjög neikvæð áhrif á ímynd 

nýsköpunarfyrirtækja, viðmælandi Á2 óttast jafnvel svipað ástand og eftir að 

netbólan sprakk árið 2000. 

Viðmælandi S2, sá sami og líkti leyfilegum hámarksfrádrætti við 

kantsteina frekar en þök, bendir á að hægt hefði verið að fara aðra og betri leið 

til þess að auka áhuga á fjárfestingum í nýsköpunarfyrirtækjum. Hann hefði 

viljað sjá að einstaklingar gætu einfaldlega afskrifað fjárfestingar sínar sem 

gjöld. Hann útskýrir mál sitt með þessum hætti:  

Í fyrsta lagi var þessi girðing sett allt of lág, 300 þúsund og það allt. Ef 

menn eru aflögufærir um að setja tíu milljónir í sprotafyrirtæki, leyfum 

þeim þá að setja tíu milljónir í sprotafyrirtæki og leyfum þeim bara að 

umbunast um það nokkur ár fram í tímann. Langeðlilegast væri ef 

leyfilegt væri að afskrifa þetta sem gjöld, svo þegar fjárfestingin væri 

seld væri allt skattlagt upp í topp eins og um 100% tekjur væri að ræða. 

Vegna þess að það er ljóst að þegar ég fjárfesti í tíu sprotafyrirtækjum 

fara fjögur til fimm þeirra á hausinn strax. Fjögur þeirra ganga allt í 

lagi bara en svo er eitt þeirra sem verður stjarna og þarf að borga fyrir 

öll hin. Ég átti tíu milljónir og setti eina milljón í hvert fyrirtæki, það 

afskrifaði ég alltsaman strax. Nú þegar ég sel hlutabréfin mín í 

stjörnufyrirtækinu sem ég keypti á eina milljón fyrir 100 milljónir þá 

greiði ég bara fullan skatt af því. Þarna er tiltölulega einfalt kerfi og mun 

meira hvetjandi en það sem þessi lög bjóða. 

Viðmælandi N1 er bjartsýnn á að þessi hluti laganna muni skila auknum 

fjárfestingum í nýsköpunarfyrirtækjum. Hann telur þó að mjög mikilvægt sé að 

þessum lögum fylgi sú vinna að búin verði til umgjörð með verslun með óskráð 

hlutabréf. Hann hafði eftirfarandi um málið að segja: 

Ég held að það sé ofboðslega mikilvægt að það fylgi þessum lögum sú 

vinna að það verði komið á markaði með hlutabréf í fyrirtækjum sem eru 

óskráð. Þar sem fyrirtækjum á þeim markaði væri gert skylt að birta 

ákveðnar upplýsingar reglulega, upplýsa hluthafana og tilkynna um 

innherjaviðskipti og þess háttar. Núna eru mjög fá íslensk fyrirtæki skráð 

á markað og það er mjög skrítið að hjá öllum hinum fyrirtækjunum fari 
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sala hlutabréfa bara fram í einhverjum bakgörðum. Það vantar að 

þessum lögum fylgi umgjörð fyrir þessi millistóru fyrirtæki. Hvernig á 

almenningur sem er núna hvattur til að fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum 

að snúa sér í því. Ef þessi umgjörð verður ekki búin til eru þessi lög 

ekkert fyrir alla, annars eru það bara ákveðnir aðilar sem geta nýtt sér 

þennan afslátt og það er ekki sanngjarnt, ef það er að koma nýtt partý, 

þá verður að leyfa öllum að vera með. 

Viðmælendur S1 og S2 voru sammála viðmælanda N1 um að útbúa þurfi betri 

umgjörð fyrir verslun með óskráð hlutabréf. Viðmælandi S1 nefndi að 

nauðsynlegt væri að breiða betur út boðskapinn, almenningur hvorki viti af 

þessum lögum né geti nýtt sér þau með þægilegum hætti. 

7.4 Samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja 
Þegar viðmælendur voru spurðir með hvaða hætti þeir teldu að hægt væri að 

bæta samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja voru svörin, eins og við 

var að búast, mjög fjölbreytt. 

 Viðmælandi S2 telur nauðsynlegt að styrkja umhverfi frumkvöðla, 

hvort sem það er fjárfestingaumhverfi, styrkjaumhverfi eða rekstrarumhverfi. 

Einnig sé lykilatriði að aukin áhersla verði lögð á nýsköpun í starfandi 

fyrirtækjum. Þau hafi þegar mikilvæga þekkingu á markaðnum, dreifileiðum 

og framleiðsluaðferðum. Einnig hafi þau oft tryggan kúnnahóp.  

Viðmælandi N1 telur að til þess að bæta samkeppnishæfni íslenskra 

nýsköpunarfyrirtækja þurfi að koma hér á stöðugu fjármálaumhverfi. Hann er 

sannfærður um að það séu hagsmunir íslenskra nýsköpunarfyrirtækja að Ísland 

gangi í Evrópusambandið. Þannig væri kannski hægt að „kúpla 

heilbrigðistæknigeirann frá loðnuvertíðinni“ eins og hann orðaði það. Hann 

telur að íslensk fyrirtæki séu oft ekki samkeppnishæf vegna þess að þau búi við 

allt önnur skilyrði en mörg fyrirtæki í Evrópu. Á meðan fyrirtæki þar hafa 

evruvexti, meiri stöðugleika og betri landfræðilega stöðu hafi íslensku 

fyrirtækin óstöðugleika, sveiflukennda mynt og frekar óheppilega 

landfræðilega staðsetningu. Af þessum sökum þurfi íslensk fyrirtæki að gera 

mun hærri arðsemiskröfu en fyrirtæki í Evrópu og geta þar af leiðandi ekki 

tekið að sér mörg þau verkefni sem í boði eru, þau séu einfaldlega ekki 

framkvæmanleg á Íslandi. Til þess að geta lækkað arðsemiskröfuna verða 
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íslensk fyrirtæki að hafa meðgjöf. Hann fagnar því umræddum lögum því þau 

séu á einn hátt að vinna upp á móti óstöðugleikanum. 

 Viðmælandi S1 bendir á tvö atriði sem að hans mati eru mikilvægust til 

þess að bæta samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Í fyrsta lagi séu 

miklir möguleikar fólgnir í því að koma á fót hér á landi sérhæfðum 

frumkvöðlasetrum. Þannig geti fyrirtækin notið góðs hvert af öðru og samnýtt 

að einhverju leyti þekkingu, tæki og tól. Nú þegar sé starfrækt 

heilbrigðistæknisetur þar sem nokkur fyrirtæki í þeim geira hafa aðsetur. Gera 

megi betur og bæta við frumkvöðlasetrum í matvælaiðnaði, orkutengdum 

iðnaði og líftækni svo eitthvað sé nefnt. Í öðru lagi telur hann að Íslendingar 

eigi að einbeita sér að þeim auðlindum sem þjóðin á og því hvað sé hægt að 

gera með þær til þess að hámarka verðmæti þeirra. Ísland er ríkt af ýmsum 

auðlindum eins og vatni, landsvæði, fiskimiðum, þekkingu á sjávarútvegi og 

orku. Nú liggi möguleikar Íslendinga í því að finna nýjar leiðir til þess að skapa 

verðmæti. Til dæmis með fiskimiðin, ekki einblína bara á það að veiða sem 

mest. Máli sínu til stuðnings nefnir hann dæmi um hvalaskoðunarferðir frá 

Húsavík: 

Þegar feðgarnir á Húsavík fóru að gera upp gamla trébáta til þess að 

sigla um með ferðamenn og sýna þeim hvali höfðu ekki margir trú á 

þeim. Húsvíkingar héldu að þeir væru orðnir snarvitlausir, hver hefði 

eiginlega áhuga á því að sjá hvali. En svo síðasta sumar komu yfir 

50.000 manns í hvalaskoðunarferðir frá Húsavík. Þetta hefur haft mikið 

að segja fyrir bæjarfélagið, mörg afleidd störf orðið til, auknar tekjur 

fyrir veitingastaðina, gistiheimilin, önnur söfn o.s.frv. 

Viðmælendur N2 og Á1 telja mikilvægt að lögð verði meiri áhersla á sköpun, 

tækni og vísindi á öllum skólastigum. Hér þurfi fjölbreyttara atvinnulíf og 

vísindi og tæknigreinar sé það sem muni skapa atvinnu í framtíðinni. 

7.5 Framtíð íslenskrar nýsköpunar 
Viðmælendur voru allir mjög bjartsýnir þegar þeir voru spurðir út í framtíð 

íslenskrar nýsköpunar. Þeir telja að með litlum breytingum á starfsumhverfi 

þeirra og auknum stuðningi hafi íslensk nýsköpun alla möguleika á að blómstra 

í framtíðinni. Viðmælandi Á1 nefndi að hann fyndi fyrir samfélagslegri og 

menningarlegri virðingu fyrir nýsköpun og því að gera nýja hluti. Það væri 
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mjög jákvætt því samfélagsleg virðing sé hluti af því afli sem drífi fólk áfram 

og gefi nýjum hugmyndum meðbyr. Einnig nefndi hann að íslenska þjóðin væri 

mjög hugmyndarík og á sama tíma reiðubúin til að taka áhættu. Þótt 

áhættusækni Íslendinga hafi verið gagnrýnd undanfarið telur Á1 hana samt sem 

áður vera kost og telur þjóðina hafa lært af reynslunni. 

Viðmælendur N1 og N2 hugsa mjög jákvætt til framtíðar íslenskrar 

nýsköpunar. Þeir segja sterka frumkvöðlahugsun Íslendinga vera stóran kost og 

telja stöðuna aðeins geta batnað hér eftir. 

 Viðmælendum S1 og S2 lýst einnig vel á framtíð nýsköpunar hér á 

landi. Þeir telja að þjóðin hafi alla möguleika á því að standa sig enn betur, hér 

sé góð menntun og allir helstu innviðir samfélagsins séu til fyrirmyndar. Þeir 

telja að lykillinn að framtíðarvelgengni íslensku þjóðarinnar sé að búa hér til 

gott samfélag sem fólk vill búa í. Það sé mjög mikilvægt upp á framtíð 

íslenskrar nýsköpunar vegna þess að flest störf tengd nýsköpun eru svokölluð 

færanleg störf, þ.e. þau sé hægt að vinna nánast hvar sem er í heiminum. Því 

þurfi að hugsa sérstaklega vel um samfélagið og umhverfið og tryggja að það 

sé eitthvað í samkeppnishæfni þjóðarinnar sem geri það að verkum að fólk vilji 

búa hér og starfa. Viðmælandi S2 orðaði það svo: 

Við þurfum að sjá til þess að fólk hafi eitthvað annað að gera en að 

vinna, sofa og éta. Við þurfum að skapa umhverfi hér sem fólk vill vera í. 

Við verðum að passa uppá að búa til góða umgjörð fyrir smæstu 

eininguna, einstaklinginn, fjölskylduna og fyrirtækin til þess að fyrirtækin 

vilji vera hérna. Önnur lönd eru stöðugt að falast eftir því að ná 

fyrirtækjum héðan. Það er ekki hægt að halda fólkinu hér í keðjum eða 

ætthagafjötrum. Þess vegna segi ég að við verðum að hafa eitthvað 

meira! 

Auk þess að vera sammála um að framtíð íslenskrar nýsköpunar væri björt voru 

viðmælendur einnig sammála um að til þess að tryggja bjarta framtíð íslenskrar 

nýsköpunar þyrfti helst af öllu að virkja eina helstu auðlind íslendinga sem 

væri íslenska hugvitið. Það væri auðlind sem ætti eftir að fleyta íslensku 

þjóðinni langt. 
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7.6 Samantekt 
Rannsóknin sem hér er sagt frá hafði þann tilgang að kanna hvaða áhrif nýlega 

samþykkt lög nr. 152/2009 um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki eru líkleg til 

að hafa á samkeppnishæfni þeirra. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær 

að A – hluti laganna, sem felur í sér skattaafslátt fyrir nýsköpunarfyrirtæki 

vegna kostnaðar við rannsóknar- og þróunarverkefni þeirra, mun líklega verða 

til þess að útgjöld til rannsóknar- og þróunarstarfa aukast. Nýsköpunarfyrirtæki 

munu væntanlega leggja meiri metnað í rannsóknar- og þróunarvinnu og 

jafnvel bæta við sig starfsfólki. Skattaafslátturinn mun að líkindum virka sem 

fjárhagslegur stuðningur sem léttir róður nýsköpunarfyrirtækja og eykur líkur á 

því að frumkvöðlar haldi ferlið út og að fleiri góðar hugmyndir verði að 

veruleika. Varðandi nýsköpun í starfandi fyrirtækjum voru viðmælendur ekki 

sammála um hvaða áhrif lögin myndu hafa. Annars vegar töldu þeir að þessi 

skattalegi hvati snúi uppá félög sem hafa alla möguleika á að vera 

þróunarfyrirtæki í því að verða það, hins vegar að hann virki jákvætt á þau en 

ekki nógu hvetjandi. 

 Markmið B – hluta laganna um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki er að 

hvetja einstaklinga og lögaðila til að fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum með því 

að bjóða skattaafslátt. Viðmælendur voru flestir ánægðir með framtakið en 

þeim fannst heilmargt vanta eða þurfa að breytast til þess að tilætluðum árangri 

með þessum hluta laganna, eða aukinni fjárfestingu í nýsköpunarfyrirtækjum, 

verði náð. Viðmælendur voru allir sammála um að 300.000 kr. 

hámarksfrádráttur frá skattskyldum tekjum sé alltof lág upphæð svo hún virki 

hvetjandi til fjárfestingar. Viðmælendur vildu að stofnun sérstakra sjóða til að 

fjárfesta í nýsköpun yrði leyfð og einnig fannst þeim mjög mikilvægt að 

þessum lögum fylgi sú vinna að búin verði til umgjörð með verslun með óskráð 

hlutabréf m.a. til þess fleiri geti nýtt sér þau. Ljóst er gera þarf lögin sýnilegri, 

jafnt fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem geta nýtt sér það sem þau bjóða. 

Viðmælendur nefndu einnig að ef einstaklingar færu að fjárfesta nánast 

umhugsunarlaust í nýsköpun og tapa í kjölfarið, gæti það haft slæm áhrif á 

ímynd nýsköpunarfyrirtækja. 
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8 Umræða 
Í þessum kafla verður fjallað um þær niðurstöður sem markverðar þóttu og þær 

tengdar fræðilegri umræðu um málefni tengd nýsköpun. 

8.1 Stuðningsumhverfi íslenskra nýsköpunarfyrirtækja 
Samanborið við önnur lönd stendur Ísland mjög framarlega hvað varðar 

stuðningsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja. STI mælikvarðinn (e. Science,

Technology and Innovation Scoreboard) sem OECD gefur út setur Ísland í 

annað sæti á eftir Bandaríkjunum hvað varðar stuðningsumhverfi 

nýsköpunarfyrirtækja (Norræna ráðherranefndin, 2009). 

Það sem viðmælendur nefndu meðal annars að væri jákvætt við 

stuðningsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja á Íslandi var jákvætt viðhorf í garð 

frumkvöðla og samfélagsleg virðing fyrir nýsköpun. Til eru rannsóknir sem 

sýna að bæði frumkvöðlastarfsemi og frumkvöðlahugsun sé mjög sterk á 

Íslandi. GEM frumkvöðla rannsóknin (e. Global Entrepreneurship Monitor) er 

ein umfangsmesta rannsókn á frumkvöðlastarfsemi í heiminum. 

Rannsóknarmiðstöð Háskólans í Reykjavík í nýsköpunar- og 

frumkvöðlafræðum hefur tekið þátt í rannsókninni fyrir hönd Íslands frá árinu 

2002. Nýjasta GEM rannsóknin er frá árinu 2007 og byggir hún á gögnum frá 

42 löndum. Þar kemur fram að frumkvöðlastarfsemi hér á landi sé með því 

mesta sem gerist meðal hátekjulanda. Rúmlega 12% Íslendinga á aldrinum 18-

64 ára tóku þátt í frumkvöðlastarfsemi árið 2007 samanborið við tæplega 6% af 

íbúum Evrópusambandsins. Rannsóknin sýndi einnig bjartsýni Íslendinga, en 

um 70% þjóðarinnar á aldrinum 18-64 töldu ýmis tækifæri vera til að stofna ný 

fyrirtæki. Þessar væntingar hafa farið sívaxandi frá árinu 2002. Á meðan uxu 

væntingar í samanburðarlöndunum mun minna eða jafnvel minnkuðu 

(Háskólinn í Reykjavík, 2007, bls. 2-5). Þessi sterka frumkvöðlahugsun er 

mjög mikilvæg fyrir nýsköpun á Íslandi. Hún skapar tækifæri og er forsenda 

fyrir þessu jákvæða viðhorfi sem viðmælendur nefndu.  

Viðmælendur nefndu einnig gott aðgengi íslenskra frumkvöðla að 

upplýsingum og aðstoð og hve ódýrt og auðvelt væri að stofna nýtt fyrirtæki 

hér á landi. Stofnanir eins og Nýsköpunarmiðstöð Íslands hafa verið að vinna 

mjög gott starf í þágu frumkvöðla og nýsköpunar almennt. Með stuðningi 
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slíkra stofnana hafa fleiri góðar hugmyndir orðið að veruleika en hefðu annars 

orðið. Samkeppnissjóðir á borð við Tækniþróunarsjóð og Rannsóknarsjóð 

fengu einnig hrós frá viðmælendum. Rannsóknarsjóður er stærsti sjóður 

landsins og gegnir mikilvægu hlutverki í íslensku vísindasamfélagi. Hann hefur 

veitt ríflega fjóra milljarða króna í tæplega 500 verkefni frá árinu 2004. 

Styrkumsóknir til Rannsóknarsjóðs hafa aukist jafnt og þétt síðan 2004. Frá 

árinu 2004 til ársins 2010 hefur sú upphæð sem árlega er sótt um til sjóðsins 

tvöfaldast. Það segir mikið um þá grósku sem hefur verið í 

rannsóknarsamfélaginu á undanförnum árum. Jákvæð þróun hefur verið í 

opinberum framlögum til sjóðsins en þau hafa nánast tvöfaldast frá 2004 til 

2010, úr 415 milljónum króna árið 2004 í 815 milljónir króna árið 2010 

(Rannís, 2010h). 

Tækniþróunarsjóður hefur einnig verið öflugur undanfarin ár. Framlag 

til sjóðsins hefur hækkað jafnt og þétt og er nú 720 milljónir. Ánægjulegt er að 

á síðasta ári voru tveir nýir flokkar styrkja kynntir til sögunnar. Annars vegar 

frumherjastyrkir sem eru sniðnir að þörfum sprotafyrirtækja og frumkvöðla 

með verkefni á byrjunarstigi og hinsvegar brúarstyrki fyrir fyrirtæki sem eru að 

komast á legg, eru að byggja upp grunnstoðir reksturs og stefna á markaðsátak 

(Rannís, 2010g). Þessir tveir nýju flokkar styrkja eru mjög góð viðbót við 

hefðbundna verkefnastyrki Tækniþróunarsjóðs. Þessum styrkjum er ætlað að 

styðja við sprotafyrirtæki þegar þau þurfa mest á því að halda, þ.e. þeir eru 

skref í áttina að brúa áðurnefndu nýsköpunargjá sem viðmælendur töldu erfiða 

fyrir nýsköpunarfyrirtæki. 

Þótt Ísland standi sig vel hvað varðar stuðningsumhverfi 

nýsköpunarfyrirtækja í alþjóðlegum samanburði er alltaf eitthvað sem betur má 

fara. Það sem viðmælendur (S1 og S2) nefndu meðal annars að betur mætti fara 

í stuðningsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja hér á landi var meðferð á vinnu 

frumkvöðuls í eigin fyrirtæki. Þeim finnst skattlagning á vinnu frumkvöðuls 

ósanngjörn. Það ætti að taka meira tillit til þess að sprotafyrirtæki hafa oft ekki 

burði til þess að borga samkeppnishæf laun. Þeim finnst því ósanngjarnt að 

frumkvöðull þurfi að borga skatt af tekjum sem fyrirtæki hans geti ómögulega 

borgað. Í 7. grein laga nr. 90/2003 um tekjuskatt segir „vinni maður við eigin 

atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skal hann telja sér til tekna eigi lægra 

endurgjald fyrir starf sitt og hefði hann innt það af hendi fyrir óskyldan eða 
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ótengdan aðila“. Viðmælendur vilja sjá að búin verði til einhverskonar 

undantekning fyrir vinnu frumkvöðuls í eigin sprotafyrirtæki. Það skili sér til 

baka seinna þegar fyrirtækið verður komið í almennilegan rekstur. Líkurnar á 

því aukist ef frumkvöðlar gætu unnið í þágu síns fyrirtækis án þess að vera 

krafðir um háan tekjuskatt af launum sem þeir ekki fá.  

Viðmælandi S1 benti á að bæta þurfi hér á landi viðskiptasiðferði. Í 

kjölfar bankahrunsins, og allra þeirra frétta af mögulegu misferli í 

fjármálageiranum ,hefur umræða um viðskiptasiðferði aukist til muna á Íslandi. 

Ef viðskiptalífið á Íslandi vill öðlast aftur fyrri trúverðugleika þá er 

nauðsynlegt að gagnsæi verði meira og viðskiptasiðferði batni. Gott siðferði og 

hagnaðarhámörkun eru þættir sem geta stangast á en mikilvægt er að hugsa 

ekki um þá sem gagnkvæmt útilokandi. Mjög mikilvægt er nú að íslenska 

þjóðin læri af reynslunni, taki fáein skref afturábak og finni aftur rétta taktinn 

og þau góðu gildi sem einkenna ættu íslenska viðskiptahætti. 

Viðmælendur (Á1 og Á2) nefndu fjármögnunarerfiðleika 

sprotafyrirtækja, að keðja fjármögnunar nýsköpunarfyrirtækja sé rofin, oft í 

kringum annað og þriðja ár. Rannsóknir sýna að skoðanir viðmælenda Á1 og 

Á2 eiga við rök að styðjast. Í síðustu Nýsköpunarvog Rannís sem kom út árið 

2009 kemur fram að kostnaðar- og fjármögnunarliðir eru stærstu hindranirnar í 

veginum fyrir nýsköpun í íslenskum fyrirtækjum. Í rannsókn sem var unnin á 

árunum 2006-2007 um stuðningsumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi kemur 

einnig fram að þátttakendur rannsóknarinnar, sem voru 105 sprotafyrirtæki, 

töldu þörf á úrbótum varðandi fjármögnun sprotafyrirtækja. Þeirra tillögur að 

úrbótum voru aukin fjárframlög til Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og 

samkeppnissjóða Rannís. Einnig töldu þeir að þörf væri á fleiri 

áhættufjármagnssjóðum og að skapa þyrfti þesskonar sjóðum gott umhverfi 

(Hilmar Björn Harðarson og Pálmi Blængsson, 2007, bls. 19-20). Fjármagn er 

mikilvægt til nýsköpunar og ljóst er að það liggur ekki á lausu nema þá ef 

fyrirtækið geti sjálft staðið straum af því. Lög nr. 52/2009 um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki eru vissulega skref í áttina að bættu fjármögnunarkerfi 

nýsköpunarfyrirtækja, koma verður í ljós hve vel þau eiga eftir að reynast. 
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8.2  A – hluti laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki 
Í þessum kafla er fjallað um svör viðmælenda við spurningum um A- hluta laga 

um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki.  

8.2.1 Skilyrði til staðfestingar Rannís 

Meirihluti viðmælanda fannst það skilyrði að fyrirtæki þyrftu að verja a.m.k. 

fimm miljónum til rannsókna og þróunar á 12 mánaða tímabili vera sanngjarnt. 

Þeir voru sérstaklega sáttir við að krafan um R&Þ útgjöld hefði verið lækkuð 

úr 20 milljónum niður í fimm. Ef útgjöld til rannsókna og þróunar eru hugsuð í 

stöðugildum þá eru fimm milljónir ekki há upphæð. Hægt er að reikna með að 

launakostnaður fyrir eitt stöðugildi í þróunarverkefni sé ekki undir 350 þúsund 

kr. á mánuði með launatengdum gjöldum. Það fást ekki margir til að vinna fyrir 

minna í dag. Þá eru komnar rúmar fjórar milljónir í launakostnað og ekki búið 

að reikna með öðrum kostnaði eins og til dæmis efniskaupum. Ef krafan hefði 

verið að fyrirtæki þyrftu að leggja 20 milljónir í rannsóknir og þróun til þess að 

eiga rétt á skattaafslætti þá þýddi það að fyrirtæki þyrfti að hafa fjóra 

starfsmenn ef hugsað er í stöðugildum. Krafa upp á fimm milljónir er ekki jafn 

útilokandi fyrir lítil þróunarverkefni sem er jákvætt. Svo er aftur sú spurning 

hvort enn minni þróunarverkefni eigi að njóta skattaafsláttar. Mikil gróska er til 

dæmis í ýmiskonar íslenskri hönnun og bændur eru margir að selja framleiðslu 

beint frá býli. Þess konar verkefni eru ólíkleg til að fá staðfestingu Rannís 

vegna skattaafsláttar.  

Færa má rök fyrir því að þess háttar verkefni eigi ekki að njóta 

skattaafsláttar. Með því að setja kröfu um R&Þ útgjöld upp á fimm miljónir er 

verið að beina stuðningnum inn á ákveðna braut. Tilgangur umræddra laga er 

að vera hvati fyrir nýsköpun og þróun bæði í nýjum og rótgrónum fyrirtækjum 

og þannig skapa fleiri störf og auknar tekjur fyrir þjóð og þing. Greinilegt er að 

stjórnvöld hafa meiri trú á stærri og kannski tæknisinnaðri verkefnum. 

8.2.2 Útkoma og tillögur 

Markmið A – hluta laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki er að efla 

rannsóknir og þróunarstarf á Íslandi og bæta samkeppnisskilyrði íslenskra 

nýsköpunarfyrirtækja með því að veita þeim rétt til skattfrádráttar vegna 

rannsókna- og þróunarkostnaðar. Viðmælendur voru allir sammála um ágæti 
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þess að nota skattalega hvata á þennan hátt til þess að styðja við 

nýsköpunarfyrirtæki. Nefndu þeir að það væri víða gert og gleðiefni að það 

væri notað hér í þessum tilgangi.  

Viðmælendur (Á1, N1 og N2) telja líklegt að nýsköpunarfyrirtæki eigi 

eftir að nýta þennan skattaafslátt á þann hátt að verja meira fjármagni til 

rannsókna og þróunarstarfs. Verðmætasköpun nýsköpunarfyrirtækja felist að 

mestu í þróun á nýjum vörum eða aðferðum og það sé ekki gert með öðrum 

leiðum en mikilli rannsóknarvinnu og þróunarstarfi.  

 Ef litið er til Norðmanna og þeirra reynslu af álíka skattfrádráttarkerfi, 

SkatteFunn, sýnir könnun, sem gerð var til að meta áhrif laganna, að vöxtur í 

rannsóknum og þróun er meiri í fyrirtækjum sem hafa nýtt sér skattfrádráttinn 

en í öðrum fyrirtækjum. Könnunin sýnir einnig að fyrirtæki sem ekki fjárfestu í 

rannsóknum og þróun væru líklegri til að gera það eftir að SkatteFunn kom til 

sögunnar (Statistics Norway, 2008). Viðmælandi N1 telur líklegt að þessi lög 

fái fyrirtæki sem ekki stundi nýsköpun til þess að hugsa sig um. Fyrirtæki sem 

þurfa jafnvel ekki að breyta miklu í sínu rekstrarformi til þess að fara að stunda 

nýsköpun muni í auknum mæli fara að huga að því sem dæmi fara að búa til 

vöruþróunarlausnir í stað þess að einblína á að þjónusta einn kúnna í einu. 

 Viðmælendur nefndu að þessi skattaafsláttur væri góður fjárhagslegur 

styrkur fyrir nýsköpunarfyrirtæki. Sérstaklega er jákvætt að fyrirtæki fá þennan 

afslátt greiddan út en ekki einungis frádráttarbæran. Þannig skilar 

skattafslátturinn sér beint inn í bókhald fyrirtækjanna því mörg þeirra eru ekki 

byrjuð að borga skatt. Þessi skattaafsláttur á sannarlega eftir að létta róður 

nýsköpunarfyrirtækja og bæta samkeppnisskilyrði þeirra. Skattaívilnanir vegna 

rannsókna- og þróunarstarfs eru algengar víða í heiminum svo nú með tilkomu 

þessara laga standa íslensk nýsköpunarfyrirtæki ekki eins höllum fæti gagnvart 

öðrum fyrirtækjum og áður. Viðmælendur benda á að á Norðurlöndunum sé 

endurgreiðsluprósentan 20% en ekki 15% eins og þessi lög segja til um. 

Viðmælendur (S1 og S2) hefðu viljað sjá þessa ívilnun öflugri því þeir eru 

vissir um að það borgi sig margfalt til baka til ríkisins. Norska könnunin sýndi 

að fyrir eina norska krónu í skattafslátt færu tvær norskar krónur í rannsóknar- 

og þróunarstarf (Statistics Norway, 2008). SkatteFunn hefur skilað 

Norðmönnum aukinni áherslu á rannsóknir, meiri verðmætasköpun og aukinni 
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nýsköpun. Hvort raunin verði svo fyrir Ísland verður að koma í ljós en 

viðmælendur voru allir bjartsýnir á að þessi fyrri hluti laganna muni skila sínu.  

8.3 B – hluti laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki 
Í þessum kafla er fjallað um svör viðmælendanna við spurningum um B – hluta 

laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. 

8.3.1 Skilyrði til staðfestingar Rannís 

Skilyrði um að fyrirtæki þyrftu að vera búin að leggja 20 milljónir eða meira en 

1,5 % af rekstrartekjum/kostnaði á ári í rannsóknar- og þróunarstarf undanfarin 

tvö ár áður en sótt er um staðfestingu Rannís vegna hlutafjáraukningar lagðist 

að mestu vel í viðmælendur. Með þessu skilyrði væri verið að hvetja til 

fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum frekar en öðrum fyrirtækjum. Áður hefur 

verið gripið til skattaívilnana til þess að hvetja til fjárfestingar. Það var árið 

1990 þegar lög nr. 44/1991 um frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna 

fjárfestingar manna í atvinnurekstri voru samþykkt. En þá gátu einstaklingar 

sem keyptu bréf í innlendum hlutafélögum dregið kaupverð þeirra, að hámarki 

86.000 kr. á einstakling og 172.000 kr. á hjón, frá skattskyldum tekjum sínum 

(Lög nr. 44 2. apríl 1991). Þessi lög leiddu án efa til þess að þátttaka 

almennings á hlutabréfamarkaði hefur verið mun almennari en ella. B- hluti 

laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki er að nokkru leyti eins uppbyggður 

og lög nr. 44/1991. Munurinn er að nú er hvatt til fjárfestinga í 

nýsköpunarfyrirtækjum. 

 Sú kvöð að fyrirtæki þurfi að vera á sínu öðru starfsári til þess að fá 

staðfestingu Rannís vegna hlutafjáraukningar var gagnrýnd af viðmælendum. 

Það útiloki mörg sprotafyrirtæki og bæti enn við dýpt nýsköpunargjárinnar.  

8.3.2 Útkoma og tillögur 

Viðmælendur voru sammála um að það sé jákvætt að hvetja til fjárfestinga í 

nýsköpunarfyrirtækjum, þeim finnst samt heilmargt vanta eða þurfa að breytast 

til þess að tilætluðum árangri með þessum hluta laganna, eða aukinni 

fjárfestingu í nýsköpunarfyrirtækjum, verði náð. 

Allir viðmælendur voru sammála um að 300.000 kr. hámarksfrádráttur 

frá skattskyldum tekjum sé alltof lág upphæð svo hún virki hvetjandi til 

fjárfestingar. Einnig nefndu viðmælendur að leyfa ætti stofnun sérstakra sjóða 
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sem fjárfestu í nýsköpunarfyrirtækjum, þannig myndi áhættan dreifast og 

fjárfestingin verða markvissari.  

Í nefndaráliti meirihluta efnahags- og skattanefndar um frumvarp til 

laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, kemur fram að rætt hafi verið um 

hvort ástæða væri til að hækka þessi viðmiðunarmörk hjá einstaklingum og 

einnig hvort heimila ætti skattaafslátt þegar keypt væri hlutdeild í sjóði sem 

fjárfesti í nýsköpunarfyrirtækjum. Í nefndarálitinu voru færð rök fyrir því að 

sjóðirnir myndu auðvelda aðgengi fyrirtækjanna og draga úr áhættu fjárfesta. 

Af hálfu fjármálaráðuneytisins var lagst gegn því að heimila skattaafslátt vegna 

fjárfestingar í sjóðum og var gefin sú skýring að skattaeftirlit væri ekki undir 

það búið. Jafnframt benti ráðuneytið á að yrðu lögin samþykkt kæmu þau til 

endurskoðunar að tveimur árum liðnum (Þingskjal 433, 2009-2010). Minnihluti 

efnahags- og skattanefndar lagði til að viðmiðunarmörkin til skattafrádráttar 

yrðu hækkuð úr 300.000 kr. í 2.000.000. kr. í tilviki einstaklinga og úr 600.000 

kr. í 4.000.000. kr. hjá hjónum. Minnihlutinn lagði auk þess áherslu á það að 

skoðað verði, að tveimur árum liðnum, hvort heimila eigi skattaafslátt þegar 

keypt er hlutdeild í fjárfestingarsjóðum sem sérhæfa sig í kaupum á 

hlutabréfum í nýsköpunarfyrirtækjum eins og meirihlutinn mælti með 

(Þingskjal 452, 2009-2010). Greinilegt er að þeir hlutir sem viðmælendur hafa 

nefnt hafa verið til umræðu á Alþingi. Þar voru málin metin og lögin samþykkt 

í núverandi mynd. Eftir tvö ár verður reynsla komin á lögin og þá verður hægt 

að taka ákvarðanir um breytingar ef þörf þykir. 

Viðmælendum (N1, S1 og S2) fannst mjög mikilvægt að þessum lögum 

fylgi sú vinna að búin verði til umgjörð með verslun með óskráð hlutabréf. Sú 

ráðstöfun hlýtur að vera nauðsynlegt ef þessi lög eiga að skila auknum 

fjárfestingum í nýsköpunarfyrirtækjum. Það er ekki nóg að bjóða almenningi 

skattaafslátt ef hann getur svo ekki nýtt sér afsláttinn með góðu móti. 

Mikilvægt er að almenningur og nýsköpunarfyrirtæki viti almennt af þessum 

lögum og hvað þau bjóða. Vert er að nefna það að annar viðmælandinn úr hópi 

nýsköpunarfyrirtækja vissi ekki að þessi lög hefðu verið samþykkt né að hans 

fyrirtæki gæti átt rétt á skattaafslætti áður en honum var send beiðni um viðtal.  
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8.4 Samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja 
Eins og fram hefur komið eru til margir mælikvarðar sem bera saman 

nýsköpunargetu þjóða. Fram hefur komið að á lista Alþjóðefnahagsráðsins 

hvað varðar nýsköpun situr Ísland í 16. sæti af 133 þjóðum. Styrkleikar Íslands 

á sviði nýsköpunar liggja m.a. í menntakerfinu, traustum innviðum 

samfélagsins, mikilli frumkvöðlastarfsemi og háu tæknistigi. Veikleikar Íslands 

á sviði nýsköpunar felast helst í framboði áhættufjármagns, fjölda 

nýsköpunarfyrirtækja, erlendri fjárfestingu og virðisaukningu í framleiðslu 

(Alþjóðaefnahagsráðið, 2009, bls. 20 og 181). 

 Það hlýtur að vera markmið allra þjóða að bæta samkeppnishæfni sína á 

hverjum tíma. Þjóð sem ekki vinnur markvisst að því að bæta samkeppnishæfni 

sína mun staðna og jafnvel dala. Nýsköpun er af mörgum talin vera ein af 

forsendum hagvaxtar. Bætt samkeppnishæfni nýsköpunar ætti þar af leiðandi 

að vera markmið hverrar þjóðar. Hugmyndir viðmælenda um með hvaða 

leiðum hægt væri að bæta samkeppnishæfni íslenskrar nýsköpunar voru margar 

hverjar mjög áhugaverðar.  

 Mikilvægt er að umhverfi sprota- og nýsköpunarfyrirtækja sé styrkt enn 

frekar. Brýnt verkefni er að veita sprotafyrirtækjum aukinn stuðning í formi 

ráðgjafar um rekstur og viðskiptaþróun. Þótt frumkvöðullinn nái að þróa nýja 

vöru þá eru oft aðrir sem vita betur hvernig best er að framleiða hana og 

markaðssetja. Samkeppnissjóðir vinna gott starf og mikilvægt er að þeir eflist á 

komandi árum og styðji við nýsköpun og þróun á fleiri sviðum en nú er, s.s. í 

skapandi greinum og þjónustugreinum. 

 Stöðugt fjármálaumhverfi er gríðarlega mikilvægt fyrir íslenskt 

viðskiptalíf, hvort sem um ræðir nýsköpunarfyrirtæki eða önnur fyrirtæki. 

Umræða um hvort hagsmunum Íslands sé betur borgið innan 

Evrópusambandsins með evruna sem gjaldmiðil er fyrirferðamikil. Þetta 

verkefni er ekki rétti vettvangurinn til að telja upp kosti og galla þess að taka 

þetta stóra skref, sem innganga í Evrópusambandið er, það verður að gera 

annarsstaðar. Hvort sem af því verður eða ekki er grundvallaratriði að hér verði 

komið á stöðugu fjármálaumhverfi svo fyrirtæki í rekstri þurfi ekki að burðast 

með þessa óvissu og þennan óstöðugleika í farteskinu. 



55 
 

Þekkt aðferð svæða eða þjóða til þess að bæta samkeppnishæfni sína er 

að líta í kringum sig og leita að dæmum um hvaða aðferðum aðrar þjóðir eða 

svæði hafa beitt til að byggja upp samkeppnisforskot. Í kafla 4.1. var minnst á 

Connecticut-fylki í Bandaríkjunum og Katalóníu-hérað á Spáni. Þessi svæði 

hafa tileinkað sér kenningar Porters um samkeppnishæfni og notað með góðum 

árangri. Kenningar hans byggja á því að þjóðir eða svæði myndi klasa, sem er 

einskonar samfélag fyrirtækja og stoða, sem mynda saman heild sem er mun 

sterkari en einstakir aðilar hver í sínu lagi (Porter, 1998, bls. 197-198). Þessar 

kenningar um klasasamstarf eru í raun afurðir demantakenningar Porters sem 

fjallað var um í kafla 4.1. Þegar greining hefur verið gerð á fjórum þáttum 

demantsins er hægt að skoða hvort æskilegt sé að fara í klasasamstarf (Karl 

Friðriksson og Sævar Kristinsson, 2004). Dæmi um atvinnugreinar sem gætu 

myndað sterka klasa á Íslandi eru sjávarútvegurinn og orkufrekur iðnaður. 

 Ísland þarf að velja sér á hvaða sviðum það vill vera samkeppnishæft og 

tengja saman fyrirtæki, stofnanir og fjármagn á þeim sviðum til að ná árangri. 

Sérhæfð frumkvöðlasetur fela í sér mikla möguleika fyrir íslenska nýsköpun. 

Fyrirtæki geta notið góðs hvert af öðru og samnýtt að einhverju leyti þekkingu, 

tæki og tól. Opnun sérhæfðra frumkvöðlasetra fyrir fyrirtæki í orkutengdum 

iðnaði og sjávarlíftækni væri rökrétt skref í þessum efnum ef hafðar eru í huga 

auðlindir Íslands og hvar þekkingin liggur. 

 Ísland er ríkt af ýmsum auðlindum , til dæmis vatni, landsvæði, 

fiskimiðum og orku. Einnig hefur mikil þekking á þessum auðlindum verið að 

byggjast upp á síðastliðnum árum. Heilmiklir möguleikar á aukinni nýsköpun 

liggja í frekari nýtingu þessara auðlinda. Leggja þarf áherslu á að leita nýrra 

leiða til þess að hámarka verðmæti þessara auðlinda.  

8.5 Framtíð íslenskrar nýsköpunar 
Bjartsýni einkenndi svör viðmælenda þegar þeir voru spurðir álits um framtíð 

íslenskrar nýsköpunar. Þeir nefndu breytt viðhorf í garð nýsköpunar. Það væri 

mun jákvæðara nú en áður. Þessi viðhorfsbreyting er kannski einn liður í þeirri 

þjóðfélagsbreytingu sem Ísland er nú að ganga í gegnum. Í dag nýtur það 

jafnvel meiri virðingar að vinna sig upp metorðstigann á eigin verðleikum með 

nýrri hugmynd og dugnaði heldur en að veðja á önnur fyrirtæki með 

pappírspeningum.  
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Störf sem tengjast nýsköpun eru flest færanleg störf. Með aukinni 

alþjóðavæðingu og auknum hreyfanleika í búsetu vex samkeppni milli landa. 

Einkum samkeppni um þá sem hafa þekkingu eða færni til að skapa samfélagi 

sínu aukin tækifæri. Þess vegna verður aðbúnaður að einstaklingnum og 

fjölskyldunni að vera með þeim hætti að hér verði eftirsóknarvert að búa. 

Ísland ætti líka að sækjast eftir því að auðvelda erlendu fólki með góða 

menntun eða sérþekkingu að setjast hér að og starfa.  

Einnig þarf að skapa hér eftirsóknarvert umhverfi fyrir fyrirtæki. Ísland 

þarf að skapa sér sérstöðu sem gefur landinu samkeppnisforskot á því sviði, 

hvort sem það er gert með lágum sköttum, fjárhagslegum ívilnunum, 

eftirsóknarverðu starfsumhverfi eða menntuðu vinnuafli. Fyrirtæki og fjármagn 

eru jú meginforsendur fyrir því að hér skapist tækifæri fyrir rannsóknir, þróun 

og nýsköpun. 

 Viðmælendur nefndu íslenska hugvitið sem mikla auðlind sem ætti eftir 

að fleyta þjóðinni langt. Þetta hugvit þarf að virkja enn frekar. Til dæmis með 

því að gera raungreinar og skapandi greinar meira spennandi fyrir unga 

hugmyndaríka krakka og byrja strax í grunnskóla að hvetja börn til að gera 

nýja hluti og hugsa út fyrir rammann. 

 



57 
 

9 Lokaorð 
Núverandi efnahagsleg staða Íslands, sem kannski er ekki svo eftirsóknarverð, 

er til skamms tíma trúi ég. Þjóðin hefur sannarlega burði til þess að vinna sig 

hratt og vel úr stöðunni og verða enn samkeppnishæfari. Nýsköpun er ein af 

forsendum fyrir fjölbreytni íslensk atvinnulífs og undirstaða sterkrar 

samkeppnisstöðu þess. Mikill áhugi er fyrir nýsköpun á Íslandi í dag, kannanir 

sýna að áhugi og þátttaka í frumkvöðlastarfi er mikil hérlendis miðað við aðrar 

þjóðir. Ef vel tekst að nýta þennan meðbyr sem íslensk nýsköpun fær nú, í 

formi jákvæðs viðhorfs, aukinnar þátttöku og stuðnings frá stjórnvöldum má 

búast við „sprengingu“ í nýsköpun sem væntanlega mun skila auknum hagvexti 

í kjölfarið.  

Stjórnvöld á Íslandi ættu því að hafa það að markmiði að styðja enn 

frekar við nýsköpun í því skyni að auka verðmætasköpun og efla 

samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.  
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11 Viðaukar  

11.1 Viðauki 1 - Viðtalsrammi 
Almennt

Þegar þú hugsar um nýsköpun á Íslandi hvað er það helsta sem kemur upp í huga 

þinn? 

Þróun nýsköpunar á Íslandi 

Hvað er helst jákvætt? 

Hvað er helst neikvætt? 

Stuðningsumhverfi íslenskra nýsköpunarfyrirtækja 

Hvað er jákvætt? 

Hvað mætti vera betra? 

Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki

Skattfrádráttur vegna kostnaðar við rannsóknir og þróunarvinnu. 

Skattaleg hvatning fyrir fjárfesta. 

A - hluti 

Frádráttur frá álögðum tekjuskatti sem nemur 15% af útlögðum kostnaði vegna 

rannsókna og þróunarverkefna.  

Eitt af skilyrðum er að á 12 mánaða tímabili verji fyrirtækið 5 miljónum kr. til 

rannsókna og þróunar. 

Hvað finnst þér um þetta skilyrði? 

Hverju heldurðu að þetta eigi eftir aðallega eftir að skila? 

Telurðu að það hefði mátt ganga lengra og ef svo er þá hvernig?  
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B - hluti 

Skattaðili sem kaupir hlutabréf í nýsköpunarfyrirtæki sem hlotið hefur staðfestingu 

Rannís, getur dregið kaupverð þeirra hlutabréfa frá skattskyldum tekjum sínum. 

Eitt af skilyrðum er að rannsóknar og þróunarkostnaður undanfarin tvö af þremur árum 

næst á undan umsóknarári hafi numið meira en 1,5% af rekstrartekjum eða 

rekstrarkostnaði, eftir hvor upphæð er hærri, eða varið a.m.k. 40 miljónum kr. til 

rannsóknar og þróunar á ári undanfarin tvö ár.  

Hvað finnst þér um þetta skilyrði? 

Hverju heldurðu að þetta eigi eftir að skila? 

Hvað finnst þér um að nota skattalega hvata á þennan hátt til þess að styðja við 

nýsköpunarfyrirtæki? 

Er eitthvað sem þú hefðir viljað sjá öðruvísi? 

Hvaða áhrif telur þú að þessi lög eigi eftir að hafa á samkeppnishæfni íslenskra 

nýsköpunarfyrirtækja. 

 

Samkeppnishæfni þjóða

Í nýlega útgefni skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins um samkeppnishæfni þjóða er Ísland í 

16 sæti af 133 þjóðum hvað varðar nýsköpun.  

(Dæmi: Finnland í 3. Þýskaland í 7. Danmörk í 10. Noregur í 17.) 

Hvað finnst þér um það? 

Með hvaða hætti telur þú að Ísland geti bætt samkeppnishæfni íslenskra 

nýsköpunarfyrirtækja? 

Hvernig lýst þér á framtíð íslenskrar nýsköpunar? 

 



11.2 Viðauki 2 - Eyðublað fyrir

Áhrif laga nr. 1

samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja

Rannsókn þessi er liður í lokaverkefni mínu í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri.

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar er að kanna 

lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki hafa á 

nýsköpunarfyrirtækja. 

Þátttaka í rannsókninni er fólgin í viðtali um efnið. 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina 

sem mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og 

fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum 

og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni.

Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eyt

5 ár frá úrvinnslu rannsóknargagna.

________________________________________
Dagsetning 

_______________________________________
Nafn þátttakanda 

 

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að 

og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir.

_________________________________________
Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir
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ðublað fyrir samþykki um þátttöku í rannsókninni

52/2009 um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki á 

nishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja

í lokaverkefni mínu í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri.

annsóknarinnar er að kanna hvaða áhrif munu 

köpunarfyrirtæki hafa á samkeppnishæfni íslenskra 

er fólgin í viðtali um efnið. 

dirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina 

hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og 

r og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum 

ð að taka þátt í rannsókninni.

nargögnum verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar en eftir 

óknargagna.

___________________

__________________

rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um eðli 

r, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir.

____________________
þykkisyfirlýsinguna fyrir

rannsókninni

rfyrirtæki á 

tækja

kólann á Akureyri.

u nýlega samþykkt 

enskra 

um rannsóknina 

m rannsóknina og 

s. Ég hef af fúsum 

g eigi síðar en eftir 

upplýsingar um eðli 

knir.
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