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Formáli 
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Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Birgir Þór Runólfsson, dósent við 

hagfræðideild Háskóla Íslands. Honum eru færðar þakkir fyrir sína góðu leiðsögn, 

ábendingar og aðstoð. Sömuleiðis er Degi Hjartarsyni þakkað fyrir sitt framlag við 

yfirferð verkefnisins og uppbyggilega gagnrýni þar að lútandi.  
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Útdráttur 

Listræn sköpun hefur lengstum fylgt mannkyninu og á hún sér ótal birtingarmyndir. 

Hinar skapandi greinar, listir og menning vísa til þessarar sköpunar sem er í bland við 

annað ein forsenda framþróunar. Hugtökin list og skapandi greinar eru áhugaverð í 

hagfræðilegu tilliti og ekki síður því fagurfræðilega. Greinarnar ögra á vissan hátt hinni 

klassísku hagfræði með undirtóni sínum um menningarlegt virði.  

Verkefni þetta dregur upp mynd af skapandi greinum og listum í kastljósi 

hagfræðinnar en með hliðsjón af fagurfræðilegri nálgun. Ætlunin er að velta upp 

spurningum um virði greinanna, stöðu þeirra í íslensku samfélagi og ábata þjóðarinnar 

af ríkisstyrkjum þeim til handa. Ætti hið opinbera að styrkja listir og skapandi greinar? 

Eru heildarhagsmunum þjóðarinnar best borgið með niðurgreiðslum menningargæða? 

Hugmyndir um ytri áhrif, verðleikavörur, hlutfallslega yfirburði, fórnarkostnað og 

margfeldisáhrif verða skoðaðar í því ljósi. Teknir verða til greina þeir þættir sem mestu 

máli skipta í hagfræðilegri nálgun. Ólík sjónarmið og skoðanir fá sín einnig notið en með 

þeim er unnt að ná fram víðri heildarmynd.  Fjallað verður um opinbert stuðningsnet 

greinanna og reynt að varpa ljósi á hvernig nálgast mætti mat á hagkvæmni þess. Þá 

verður gerð grein fyrir umfangi lista og skapandi greina með hliðsjón af 

höfuðatvinnuvegum Íslands. Niðurgreiðslur hins opinbera eru þó megin þráðurinn í 

skrifunum og eru niðurstöður þess efnis kynntar undir lok verkefnisins. 
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1 Inngangur 

Í efnahagslegri umræðu um allan heim hefur orðið vitundarvakning í málefnum 

tengdum listum, menningu og sköpun. Hlutdeild lista innan vestrænna hagkerfa hefur 

aukist. Iðnaður tengdur margmiðlun, hönnun, tónlist, fjölmiðlun og afþreyingu fer 

vaxandi og benda rannsóknir til að sú þróun haldi áfram. Í þeirri efnahagslægð sem fylgt 

hefur fjármálahruninu hafa verið uppi ýmsar hugmyndir um hvernig hægt sé að reisa við 

efnahagskerfi þjóða. Þar hefur m.a. verið horft til lista og skapandi atvinnuvega, enda 

hefur þáttur greinanna í þjóðarframleiðslunni farið vaxandi og útlit fyrir möguleika á enn 

frekari vöxt. Þar fyrir utan eru þessar greinar atvinnuskapandi eins og aðrar og 

samfélagsleg áhrif þeirra einnig töluverð. Listgreinar og atvinnugreinar þeim tengdum 

eru ef til vill mikilvægari í efnahagsstarfsemi Íslands en margir átta sig á. Þær eru í senn 

áhugaverðar í hagfræðilegu tilliti og ekki síður því fagurfræðilega. 

Á liðnu kjörtímabili, 2009-2013, voru stjórnvöld með nokkra áherslu á ákveðinn 

umræðugrundvöll fyrir hinar skapandi greinar, listir og menningu. Umræðunni virðist 

þoka áfram, í það minnsta er hugtakið skapandi greinar meira í kastljósinu en áður. Það 

skýrist að einhverju leyti af stefnumörkun flokkanna sem hafa verið fremur íhaldssamir í 

stóriðjumálum og þess í stað sagst horfa til fjölbreyttara atvinnulífs. Þessi þróun á sér 

stað í Evrópu og víða annars staðar.  

Skiptar skoðanir eru þó á styrkveitingum hins opinbera til lista og menninga og þar af 

leiðandi til skapandi greina. Íslensk þjóð virðist t.d. klofin í afstöðu sinni til 

listamannalauna en ef til vill er umræðan þar ekki nægilega hnitmiðuð. Það hefur fylgt 

þeim stjórnmálaflokkum sem teljast til vinstri að þeir séu fremur hlynntir slíkum 

styrkveitingum ríkisins en flokkar til hægri. Umfjöllunin hér byggir þó ekki á 

sjónarmiðum stjórnmála, heldur er leitast við að draga upp fræðilega og tölulega mynd 

af stöðu lista og skapandi greina. Hinn fræðilegi skoðanamunur skiptir þó vissulega máli 

en fyrst og fremst verður hann til umræðu í ljósi hagfræðinnar og kenninga hennar. 

Það að fólk sé á öndverðum meiði skapar vandamál fyrir félagsvísindin. Hagfræðin 

leitast við að veita neytendum það sem þeir vilja. Með því að horfa til valkosta 

neytandans með augum hagfræðinnar verður til einskonar tortryggni í garð ríkisstyrkja 

því neytendur verja megninu af sínum menningartíma í hagkvæm gæði. Þeir horfa á 

sjónvarp, hlusta á vinsæla tónlist, spila nýjustu leikina og lesa mest lesnu bækurnar. 
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Niðurgreiðslur til lista geta fært auðlindir frá ólistrænni iðju og dregið úr gæðum frá 

sjónarhorni neytenda. Umræðan spannar þó vítt svið enda eru listir og skapandi greinar 

yfirgripsmikil hugtök sem skilgreind eru á ólíkan hátt. Niðurstöður þeirra skilgreininga 

skipta máli í fræðilegri umfjöllun og verður því leitast við að útlista þau strax í upphafi. 

Þá verður reynt að nálgast umræðuna af opnum hug en um leið taka þeim gögnum sem 

liggja fyrir af varfærni. Færð verða rök með og á móti ríkisstyrkjum til lista og skapandi 

greina án þess þó að ganga um of á hagfræðilega nálgun.  

Markmið þessara skrifa er í raun þríþætt. Í fyrsta lagi verður leitast við að varpa ljósi á 

listir og skapandi greinar með hliðsjón af hagfræðilegri nálgun. Í megin atriðum verður 

horft til hinnar klassísku nálgunar en hugmyndir menningarhagfræði fá sín einnig notið. 

Þá verða greinarnar skoðaðar út frá fagurfræðilegri- eða listrænni nálgun til að tryggja 

að ólíkum sjónarmiðum sé komið á framfæri.  Í öðru lagi verður gerð grein fyrir umfangi 

greinanna og hagrænum áhrifum þeirra á íslenskt efnahagslíf. Staða þeirra verður borin 

saman við aðrar atvinnugreinar og hagfræðin þar höfð að leiðarljósi.  Loks verður reynt 

að svara spurningunni um hvort og þá hvers vegna ríkið ætti að styrkja listir og skapandi 

greinar. 

Skipulag ritgerðarinnar er þannig að í kaflanum hér á eftir, kafla 2, verður fjallað um 

hugtökin listir og skapandi greinar. Reynt verður að varpa ljósi á merkingu hugtakanna 

og mörkin á milli þeirra. Í þriðja kafla er horft til lista og skapandi greina með hliðsjón af 

hagfræðilegum þankagangi. Fjallað verður um hugtökin saman og sitt í hvoru lagi, allt 

eftir eðli skrifanna. Áhersla er lögð á virðishugtakið og ólíka sýn hagfræðinnar og 

fagurfræðilegrar nálgunar á það. Eins verða settar fram hugmyndir um sköpun og þróun 

efnahagslífsins hérlendis sem erlendis. 

Í fjórða kafla verður fjallað um aðkomu hins opinbera að listum og skapandi greinum. 

Röksemdir fyrir styrkjum og ívilnunum verða ræddar og um leið skoðað hvers vegna ríki 

sjái sér hag í því að standa straum af slíkum útgjöldum. Hugtök á borð við 

verðleikavörur, ytri áhrif, klasamyndun, hlutfallslega yfirburði, og fórnarkostnað verða 

rædd í tengslum við styrkveitingar ríkisvaldsins. Þar er reynt að varpa ljósi á hvers vegna 

markaðurinn í sumum tilvikum getur ekki séð um þessi mál sem önnur. Kafli 5 dregur 

upp mynd af listum og skapandi greinum í íslensku samfélagi. Menningarstefna landsins 

verður kynnt og hugmyndir ríkisins mátaðar við íslenskan veruleika. Fjallað verður um 
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málefni atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis auk mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins er varða listir og skapandi greinar. Eins verður farið yfir 

stuðningsumhverfi þeirra og þá aðferðafræði sem stjórnvöld hafa markað. Staða 

greinanna í efnahagslífinu verður metin út frá nýútkomnum skýrslum sem unnar voru í 

samvinnu við ráðuneytin. Með þau gögn til hliðsjónar verður reynt að sýna fram á 

umsvif skapandi greina og lista í hagkerfinu.  Að lokum verður dregin upp sýn til 

framtíðar um hinar skapandi greinar, listir og menningu. 

Niðurstöður þessarar umfjöllunar verða síðan dregnar saman í kafla 6 og byggja þær 

á sjónarmiðum hagfræðilegrar nálgunar sem og fagurfræðilegrar. Reynt verður eftir því 

sem kostur er að túlka þau gögn, töluleg og önnur, sem þegar liggja fyrir um áhrif 

greinanna á íslenskt samfélag.  
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2 Af listum og skapandi greinum 

Menning og sköpun eru samofin hugtök en listir og skapandi greinar koma mönnum 

ólíkt fyrir sjónir og virðast við fyrstu sýn algjörar andstæður. Í reynd skarast þessi hugtök 

þó á margan hátt.  

2.1 Menning og sköpun 

Innan hagfræði er orðið sköpun m.a. notað í tengslum við nýsköpun og sem orsakavald 

tæknibreytinga. Bæði sköpun og menning eru órjúfanleg hugtök, þá sérstaklega í 

tengslum við listir og listræna framleiðslu. Orðið sköpun getur vissulega átt við um 

margt en alla jafnan nær hugtakið til lista og listamanna. Afrakstur sköpunar eru 

listaverk sem þó eiga sér margar og ólíkar birtingarmyndir, bæði áþreifanlegar sem 

óáþreifanlegar. Listir og skapandi atvinnugreinar teljast til menningar og í þeim felst 

sköpun mannsins sem er í raun uppspretta allra framfara. Afurðir sköpunarinnar, 

framleiðslugæðin, eiga það sammerkt að fela í sér eitthvert virði. (Ágúst Einarsson, 

2012). Alla jafnan fjallar hagfræðin um verð og virði sem eru einkar mikilvægir þættir í 

hagfræðilegri nálgun. Nánar verður fjallað um þessi hugtök í þriðja kafla.   

2.2 Hvað er list? 

Í íslenskri orðabók segir: „List er sú íþrótt að búa til eitthvað fagurt eða eftirtektarvert.“ 

(Árni Böðvarsson, 1996). Orðabókarskilgreiningin á list er mikil einföldun og fangar 

aðeins takamarkað umfang hugtaksins. Það er ekki einfalt mál að skilgreina list enda eru 

uppi margar skoðanir um ágæti hennar og merkingu. Einhver kann að telja list vera 

sköpun, annar hana vera sagnfræði og enn annar afsprengi hugmynda. Eru leikrit, 

kvikmyndir, lopapeysur, dans og veggjakrot list? Er tónlist list? Er til einhver formúla 

sem sker úr um hvað sé list og hvað ekki?  

Skilgreining listarinnar fer ef til vill eftir viðhorfi manna til hennar. Ein birtingarmynd 

þessa kemur fram í orðum organistans í Atómstöðinni, bók Halldórs Laxness:  „Það er 

einkenni mikillar listar að þeim sem ekkert kann finnst hann gæti búið þetta til sjálfur – 

ef hann væri nógu heimskur.“ (Halldór Laxness, 2012). Hvað sem viðhorfum líður mun 

líklegast seint takast að skilgreina hugtakið í þaula, enda vandfundið það orð sem býr 

yfir jafn víðtækri merkinu og listin sem fylgt mannkyninu um langa hríð. Upphaflega var 

listin líkast til notuð sem samskiptamáti til að koma á framfræri hugmyndum, 
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hugsjónum eða tilfinningum. Í henni felast ákveðin sjónarmið sem að einhverju leiti sýna 

sögu mannsins í fjölbreyttum athöfnum og framleiðslu hans á veraldlegum hlutum. 

Hugmyndir um fagurfræði listarinnar ruddu sér þó ekki til rúms fyrr en á 18. öld. Með 

skrifum Immanuels Kant kom fram þankagangur um fagurfræðilegt mat einstaklinga 

sem byggðist á mismunandi smekk og tilfinningalegu gildismati (Nói Kristinsson, 2012). 

Umfjöllunin er engu að síður háð tíðarandanum enda hafa tilraunir manna til 

nákvæmrar skilgreiningar borið misjafnan árangur.  

Morriz Weitz hefur skrifað mikið um listina og listræna framleiðslu. Hans helsta 

niðurstaðar er sú að listin sé þess eðlis að hún verði ekki skilgreind, hún sé einfaldlega of 

flókin (Dickie, 1969). Vissulega er það eitt sjónarmið þó aðrir kunna að vera því 

ósammála. Tilraun til skilgreiningar er sú að til listar teljist þau gæði sem á einhvern hátt 

hreyfa við fólki, kalla fram tilfinningar. Önnur er að listina megi skilgreina með 

fagurfræðinni sem eigi sér ótal birtingarmyndir. Og enn önnur gæti falist í því að list sé 

það sem þriðji aðili ákvarðar að sé list. Þannig geti framleiðandi listarinnar ekki skilgreint 

hana, heldur aðeins þeir sem hennar njóta. En getur frjáls markaður verið leiðarvísir að 

nákvæmri skilgreiningu hugtaksins? Markaðurinn sem slíkur getur sömuleiðis átt erfitt 

með að meta listina, þ.e. meta hvað teljist list og hvað ekki. Verð listgæða endurspeglast 

í eftirspurðu magni en það segir hinsvegar lítið um hvort gæði eru listræns eðlis eður ei. 

Ef markaðurinn er látinn ákveða hvað sé list getur skapast ákveðið misræmi. Með þessu 

er átt við að hvaðeina sem framboðið er á markaði og eftirspurn er eftir getur flokkast 

sem list. Hvar eiga mörkin að liggja? Er umbúðir list? Er forsíða Morgunblaðsins list? 

Hægt er að færa rök fyrir því að á endanum ákvarði einstaklingarnir sem mynda 

markaðinn skilgreiningu listarinnar. Markaðurinn ákvarðist af aðgerðum einstaklingsins 

sem svo ákvarðar listina. Þetta tengist þó aðeins umræðunni um skilgreiningu 

listarinnar, en eftir sem áður er það frjáls markaður sem ákvarðar framboðið- og 

eftirspurt magn.  

Vegna ólíkra hugmynda og afstöðu getur verið heppilegra að túlka listina fremur en 

skilgreina hana. Í umfjöllun sem þessari skiptir þó vissulega miklu máli hvað teljist list og 

hvað ekki, öðruvísi er ekki hægt að fjalla um hagræn áhrif hennar á þjóðfélagið. Það er 

hinsvegar ekki ætlunin að útkljá endanlega um hvað sé list og hvað sé það ekki. Það fer 

meðal annars eftir aðstæðum, þekkingu, smekk, gildismati og skoðunum hvernig fólk 
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túlkar listina og ekki síður hvernig það skilgreinir hana, hvað sé fagurt eða 

eftirtektarvert.   

2.3 Skilgreining skapandi greina 

Skapandi greinar eiga það sammerkt með listum að skilgreining þeirra er flóknari en 

ætla mætti, m.a. vegna ólíkrar nálgunar og mismunandi áherslna. Það er því ekki úr vegi 

að fjalla um þetta tvennt saman. Til þess að átta sig á samhengi hlutanna er mikilvægt 

að gera sér í hugalund hvað felst í hugtakinu skapandi greinar og hvernig það er til 

komið.  

Samkvæmt David Throsby (2008) er unnt að skilgreina og flokka fyrirtæki eftir eðli 

þess sem er framleitt. Þannig má aðgreina gæðin, vörur eða þjónustu, eftir ákveðnum 

einkennum. Slík flokkun er mun erfiðari þegar kemur að skapandi atvinnugreinum enda 

hugtakið samheiti yfir fjölmargar greinar sem framleiða mismunandi gæði. Í þróaðri 

hagkerfum heimsins eru skapandi greinar (e. creative industries) vel þekktar, þó þær hafi 

ekki komið fram á sjónarsviðið fyrr en á tíunda áratug síðustu aldar. Áður töldust 

greinarnar til sjálfstæðra atvinnuvega en eru nú flokkaðar sem hluti af heild hinna 

skapandi greina ólíkt því sem var fyrir rúmum 20 árum síðan. Skapandi greinar eru 

nátengdar menningarlegum greinum (e. cultural industries), sem oftar en ekki veldur 

töluverðum misskilningi þar sem um ræðir tvær hliðar á sama peningnum (Throsby, 

2008).  

Skapandi greinar eru þær sem sækja upphaf sitt til sköpunar einstaklinga og búa yfir 

þeirri kunnáttu og hæfni sem þarf til að skapa auð og störf á hagnýtan hátt (Higgs, 

Cunningham, Bakhshi 2008). David Throsby lítur á hve áhrifamikil framleiðslan er, þ.e. 

hvernig varan hefur áhrif á kaupandann. Þannig er tjáningargildi (e. expressive value) 

vöru mjög misjafnt, en útfrá því er unnt að aðgreina skapandi greinar frá öðrum. 

Tjáningargildi er mælikvarði á hvernig framleiðsluvara hefur áhrif á neytandann og 

endurspeglar hugmyndir um listræn gildi. Áhrifin sem slík eru ekki þó ekki skilgreind 

sérstaklega. Þessi hugmyndafræði kemst vel til skila á mynd 1. Kjarni hringsins hefur 

hæst tjáningargildi þar sem kjarnalistgreinar hafa mikil áhrif á kaupendur. Menning og 

listir hafa koma næst á eftir og svo hinar skapandi greinar. Yst eru aðrar atvinnugreinar 

sem hafa lægra tjáningargildi. Áhrif á neytendur fara því minnkandi eftir því sem utar 

dregur (The Work Foundation, 2010). 
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Mynd 1. Formgerðarflokkun hins listræna.
1
 

Hlutdeild skapandi greina í efnahagslífinu hefur aukist með árunum samhliða vaxandi 

tekjum og eftirspurn. Auknar ráðstöfunartekjur gera aukna neyslu mögulega, sem aftur 

endurspeglast í framboðnu magni. Þannig er ríkt þjóðfélag líklegra til að auka 

menningarneyslu sína heldur en þau sem minni efni hafa. Eins hefur tækniþróun gert 

það að verkum að framleiðslugæðin eru mörg hver orðin notendavænni en áður 

þekktist. Markaðurinn stækkar ár frá ári sem sést vel á aukinni veltu 

kvikmyndaframleiðslu, leikjagerðar, tónlistar og hönnunar í heildarhagkerfinu. Eðlilega 

skila ólíkar skilgreiningar á skapandi greinum ólíkum niðurstöðum um stærð þeirra og 

umfang. Hagræn áhrif er ekki hægt að meta nema að tekið sé tillit til allra áhrifaþátta. 

Því skiptir töluverðu máli hvort litið er á vægi skapandi greina út frá framleiðslunni einni 

og sér, eða með hliðsjón af vinnuafli. Ef aðeins annar þátturinn er tekinn til greina gætu 

niðurstöður greiningar gefið ranga mynd af stöðu mála. 

Árið 2010 gaf UNESCO út skýrslu sem nefnist Cultural and Creative industries. Það  er 

leiðarvísir að tölfræði um menningu og listir. Með tilkomu þessara skilgreininga var 

                                                      

1
  Unnið úr Arts and creative industries – A Historical overview; and an Austrailian Conversation (2011). 



 

17 

settur heildstæður rammi (e. Framework for Cultural Statistics) sem nýtist vel við 

kortlagningu skapandi greina. Ramminn skiptist í svið skapandi greina og stoðsvið líkt og 

tafla 1 sýnir. Til skapandi greina flokkast menningar- og náttúruarfleið, bókaútgáfa, 

hönnun, sviðslistir og hátíðarhöld svo fátt eitt sé nefnt. Á stoðsviði er ferðaþjónusta og 

tómstundir. Hver flokkur tengist svo öðrum undirliggjandi þáttum sem lúta m.a. að 

menningararfleið, menntun, gagnavörslu og búnaði. Mikilvægast er þó hvernig 

greinunum er skipt niður eftir eðli þess sem er framleitt (Margrét Sigrún Sigurðardóttir 

og Tómas Young, 2011). Hér eftir verður stuðst við þessa framsetningu á skapandi 

greinum og íslenskar aðstæður mátaðar við hana eftir þörfum. 

 

Tafla 1. Skilgreining UNESCOs.
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Skilin á milli listar og skapandi greina 

Ekki verður hjá því komist að bera saman hugtökin list og skapandi greinar, en við fyrstu 

sýn virðist lítill sem enginn munur á þeim.  

                                                      

2
 Unnið upp úr: Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011). 
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Á íslensku eru hugtökin menning og listir nátengd og í almennri umræðu 
oftar en ekki tengd við þann hluta sköpunar sem notið hefur ríkisstyrkja. 
Áherslan á hlutverk opinberra aðila hefur einnig verið nátengd áherslu 
menningarhagfræði á réttlætingu þess að styðja við menningu og listir vegna 
menningarlegs gildis. (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011). 

 

Þetta á einnig við um skapandi greinar þar sem þær tengjast ekki síður menningu, 

listfengi og sköpun. En er einhver munur hér á? Er listin ekki hluti skapandi greina og 

skapandi greinar hluti listarinnar? 

Segja má að fín lína sé á milli hugtakanna enda teljast margar listgreinar til hinna 

skapandi greina. Tónlist, leiklist og kvikmyndalist eru skapandi greinar svo og margar 

aðrar sem alla jafnan teljast til listarinnar. Þeir sem starfa við listir og/-eða skapandi 

greinar eru oft á mörkum beggja hvolfa, þar sem margir starfa á báðum sviðum. 

Hinsvegar má segja að það sé viðtekinn skilningur að skapandi greinar vísi til stafrænnar- 

og  tölvutækrar miðlunar. Ef til vill liggja þar mörkin milli lista og skapandi greina; að hið 

fyrrnefnda hafi ekkert með tækni nútímans að gera. Þannig keppist skapandi greinar við 

að framleiða eitthvað til neytenda í hagnaðarskyni á meðan listin sé fremur gamaldags í 

háttum og byggist á öðrum hvötum. Og þá má ganga enn lengra og segja að list spretti 

upp af áhuga á meðan skapandi greinar verða til vegna peninganna. Eflaust er þó ekkert 

eitt rétt svar við slíkum vangaveltum. (O‘Connor, Cunningham og Jaaniste, 2011). 

Opinber stuðningur við listir hefur minnkað á síðustu árum vegna nýrrar nálgunar og 

hugmyndafræði. Áhersla á opinberan stuðning við listir hefur þannig vikið fyrir áherslu á 

listir og sköpun sem sjálfstæðar atvinnugreinar. Með þessari frábrugðnu orðræðu hefur 

áherslan færst frá umræðu um innihald og menningarlegt gildi yfir á framleiðslu og 

hagræn áhrif. Hafi skilin verið ill sjáanleg áður eru skilin milli listar og skapandi greina nú 

enn ógreinilegri. (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011).  
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3 Listir og skapandi greinar í ljósi hagfræðinnar  

Hægfræði sem fjallar um menningu hefur á síðustu áratugum markað sér sess sem 

fræðigrein innan félagsvísindanna. Nálgunin byggir á markvissum rannsóknum á samspili 

einstaklingshegðunar og stofnanna samfélagsins. Slíkar rannsóknir taka mið af 

löngunum fólks, tíma, smekk, virði, fagurfræðilegu gildismati og takmarkandi skorðum á 

borð við tekjur og verð (Frey, 2003). Áður fyrr var menning aðeins hluti hugvísinda en 

hefur nú í auknu mæli færst inn á svið félagsvísindanna. Upp úr 1960 fór fyrst að bera á 

því sem í dag nefnist menningarhagfræði (e. cultural economics) en þá líkt og nú hefur 

fræðigreinin að einhverju leyti snúist um hlutverk hins opinbera við niðurgreiðslu 

menningarstarfsemi. Mat neytandans og huglæg nálgun hans á hinu menningarlega er 

þó líklega helsti drifkraftur þessarar umræðu, en það er án efa flóknara en hið hagræna 

mat (Ágúst Einarsson, 2012).  

3.1 Virði  

Hið hagfræðilega virði á rætur sínar að rekja til einstaklingsins og dálæti hans á ólíkum 

gæðum. Á slíku virði hafa hagfræðingar til langs tíma reynt að átta sig á og margar 

kenningar verið uppi. Hugmyndir um hagrænt virði eru þó ekki alltaf skýrar þar sem 

mönnum ber ekki saman um hvernig það skuli skilgreint. Þeir Hutter og Shusterman 

(2008) tala um að sumir hlutir hafi eigin virði, svonefnt innra virði, en aðrir hafa virði 

vegna tengingar við aðra hluti. Þannig geti eitthvað haft virði vegna virðis einhvers 

annars. Klassísk hagfræði lítur að mestu framhjá hugmyndum um innra virði en nýjar 

nálganir hafa þó tekið slíka þætti til greina. 

Hagræn nálgun á ekki upp á pallborðið hjá öllum því hagfræðingar mæla virði í 

greiðsluvilja og því að fá greitt. Listræn nálgun mælir virði á annan hátt og lítur til 

annarra þátta en hagfræðin. Hún er í raun mjög frábrugðin hagrænni nálgun og kýs gæði 

sem munu endast lengi sem endurspeglast í áhuga fólks á fornbókmenntum og 

málaralist. Fagurfræðin gefur í skyn að menning og listir hafi innra virði og að baki búi 

hugmyndafræði um fagurt og hreinlegt þjóðfélag sem sé mikilvægt til að uppfylla þarfir 

neytenda. Hagfræðin aftur á móti lítur á háttskrifaða list sem hver önnur gæði. Með því 

að nálgast umræðuna um listir og menningu frá sjónarhóli neytandans gerir hagfræðin 

tilraun til að einfalda hlutina. 
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Hin fagurfræðilega nálgun á bágt með að gera listræn gildi sambærileg. Það er til að 

mynda erfitt að ákveða hvort Gunnar á Hlíðarenda sé betri einstaklingur en Egill 

Skallagrímsson. Þá er það enn flóknara að telja öðrum trú um að annar hvor sé yfir 

höfuð betri og hvernig slíkt raðgildi sé ákvarðað. Hljóma lög Bítlanna betur en lög Rolling 

Stones? Er Bréf til Láru stærra verk en Íslenskur aðall? Er magn betra en gæði eða á að 

fara blandaða leið við að meta list? Fólk talar jafnan um toppa í sögulegu samhengi 

tengdum menningu. Flestir kannast við Beethoven en eflaust hafa færri heyrt um 

Hummel.  Samt sem áður voru þeir uppi á sama tímabili og báðir merk tónskáld. Slíkir 

toppar segja lítið til um virði þess sem er framleitt á því tímabili og enn minna um 

hvernig því er notið. Hagfræðin hafnar umræddum toppum og lítur þess í stað á hve 

mikils virði framleiðsla er, mæld í peningum. 

Hagfræðileg nálgun hefur fyrst og fremst einn kost, eða galla, umfram listræna 

nálgun. Hann er sá að virði verður sambærilegt, að minnsta kosti í meginatriðum. Vilji 

einstaklingsins til að borga gefur grófa hugmynd um virði. Ef neytendur eru tilbúnir að 

greiða 5.000 kr. fyrir plötu Rolling Stones en 6.000 kr. fyrir plötu Bítlanna metur 

hagfræðin það svo að plata Bítlanna sé meira virði. Peningar eru þó ekki allt sem telur, 

en hlutir sem telja eru mældir í peningum. Hagfræðin býður nothæfar lausnir á því 

hvernig meta skuli magn og gæði, í það minnsta er sú nálgun innlegg í umræðuna.  

Hagfræðileg nálgun á það til að líta á virði sem eina virðið, þ.e. peningalegt, og 

skilgreina ómælanlegt virði sem dulúðlegt og yfirborðskennt hugtak (Cowen, 2006). 

Þessu eru Hutter og Shusterman (2008) ósammála enda er innra virði til staðar að þeirra 

mati. Færa má rök fyrir því að hagfræðin sé takmörkuð að því leytinu til, að hún fangi 

ekki það virði sem sé ómælanlegt. Hagfræðileg nálgun tekur aðeins til greina þrönga 

skilgreiningu virðishugtaksins, því sem endurspeglast í greiðsluvilja neytandans. Þessi 

forsenda er sjálfsögð í huga margra en hana skortir sýn á önnur möguleg gildi, þ.e. 

sjónarhornið er of þröngt (Cowen, 2006). 

Þegar virði lista er skoðað með hliðsjón af bæði hagfræðilegri og fagurfræðilegri 

nálgun opnast nýjar gáttir. Menningarhagfræðin er eins konar sættir milli tveggja 

andstæðra póla, sem reynir að tengja saman sjónarmið beggja. Til þess að sanngjörn 

mynd sé dregin upp er skynsamlegt að leggja tvö hugtök til grundvallar, annarsvegar 

hagfræðilegt virði eða efnahagslegt virði og hinsvegar menningarlegt virði. Með því móti 
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er unnt, að sumra mati, að meta hagræna þætti í menningu og fá með mismunandi 

sjónarhornum skýrari heildarmynd á virðishugtakið.  

 

 

Mynd 2. Virði innan menningarhagfræði.
3
  

En hvers vegna ætli gæði tengd menningu og sköpun hafi annað og jafnvel meira virði 

en gæði sem teljast almenns eðlis? Raunin er sú að virði slíkra gæða er ekki endilega 

meira en annarra, heldur er réttara að hugsa um að eðli virðisins sé annað. Það sama á 

við um nytjarnar. Segja má að menningarafurð hafi tiltekið peningavirði en að það virði 

birtist ekki alltaf í hinu listræna eða fagurfræðilega sem er undirliggjandi. Birtingamynd 

menningarlegs virðisins er því önnur en hagfræðilegs virðis ekki síst fyrir þær sakir að 

sjónarhornið er annað. David Throsby (2008) lítur svo á að markaðurinn með 

menningargæði sé tvenns konar og að listamaðurinn sé með framboð á þeim báðum. 

Annarsvegar er það markaður með efnisleg gæði sem hafa hagrænt virði og hinsvegar 

markaður með hugmyndir sem hafa efnislegt virði, sbr. mynd 2. Á báðum mörkuðum fer 

þó fram ákveðið mat, hvort heldur fjárhagslegt eður ei. Því verður að horfa til fleiri þátta 

en hagræns virðis enda getur áferð málverks, tónn í tónverki eða lýsing leikmyndar haft 

sitt að segja þegar virði lista og skapandi greina er annars vegar (Ágúst Einarsson, 2011). 

                                                      

3
 Unnið upp úr: Hagræn áhrif kvikmyndalistar (2011). 
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En hvers vegna er ekki hægt að taka mið af annars konar virði í hefðbundinni 

hagfræðilegri nálgun? Ástæðan liggur ef til vill í því að hagfræðin er einföldun. Hún 

virkar best þegar dreifing auðs er gefin, valkostir fáir og vel skilgreindir og breytingar 

takmarkaðar. Í eðli sýnu getur hagfræðin veitt hugmyndir um hvort byggja skuli 

tónlistarhús, en hún getur minna sagt um hvernig tónlistin skuli hljóma. Það er enda ekki 

tilgangur hagfræðinnar sé að skýra alla heimsins hluti.  M.ö.o. hagfræðin getur ekki skýrt 

allt, hún er aðeins nálgun á raunveruleikann. Þar fyrir utan spillir fyrir hagfræðinni og 

forsendum hennar um fasta valkosti að þróunin er síbreytileg. Listin er sífellt að skapa 

valkostina sem gerir því hagræna greiningu um ákvarðanir neytenda mjög flókna 

(Cowen, 2006). 

3.2 Hagfræðin og sköpun 

Margir eru þeirrar skoðunar að eðli framleiðslunnar taki sífelldum breytingum, hagkerfi 

heimsins séu orðin flóknari og að drifkraftar hagvaxtar séu aðrir og fleiri en áður. Einn 

þeirra sem hefur fjallað um málefni þessu tengt er Joseph Pine (2011) sem byggir nálgun 

sína á upplifunarhagkerfi (e. experience economy). Þar er gengið út frá því að 

hefðbundnar vörur og þjónusta séu ekki lengur aðal drifkraftur hagvaxtar og sköpunar 

nýrra starfa. Þróunin er á þann veg að upplifun einstaklingsins sé sífellt stærri og 

mikilvægari þáttur í alþjóðlegu hagkerfi nútímans. Birtingarmynd þessarar þróunar er 

fyrst og fremst í skapandi greinum og listum sem að miklu leyti þrífast á upplifun 

neytandans. Einstaklingar sæki í auknu mæli í afþreyingu sem sé hvað mest vaxandi 

iðnaður vestrænna ríkja. Þetta á við um tónlist jafnt sem ferðaþjónustu, leikhús og 

myndlistarsýningar.   

Það er gömul saga og ný að tækniframfarir séu ein forsenda hagvaxtar. Þótt 

kenningar þess efnis séu ekki ýkja gamlar í sögulegu samhengi hefur tæknin og framfarir 

henni tengdar verið hornsteinn framþróunar í heiminum. Helsti orsakavaldur 

tæknibreytinga er ef til vill falinn í sköpunargáfu mannsins en í hagfræði er hugtakið 

fyrst og fremst notað í tengslum við nýsköpun. Sú sköpun sem liggur til grundvallar hinni 

klassísku hagfræði er ekki síður mikilvæg í tengslum við menningarhagfræði. Menning 

og sköpun eru í raun órjúfanleg hvort frá örðu enda forsendur lista og listrænnar 

framleiðslu. Merking hugtaksins sköpun er það sama hvort sem það er notað í tengslum 
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við hina hefðbundnu hagfræði eða menningarhagfræði. Á báðum sviðum hefur hugtakið 

skírskotun til nýrra hugmynda sem aftur eru forsenda breytinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Eiginleikar sköpunar.
4
  

Sköpun er ímyndun sem leiðir af sér nýjar hugmyndir líkt og mynd 3 sýnir. Hún krefst 

skipulags til að mynda heildstætt verk eða hugmynd auk þess sem smekkur og innsæi 

einstaklingsins leggur mat á sköpunina. Jafnan er sköpun tengd listum og nýsköpun en 

síður skapandi greinum. Ýmsar hindranir geta verið á vegi sköpunar bæði, 

umhverfislegar og fjárhagslegar. Fjármagn er enda ein forsenda sköpunar, sérstaklega 

þegar um ræðir skapandi atvinnuvegi. Samkeppni um fjármagn getur leitt til þess að hin 

markaðsvænu gæði fá forgang við sköpunina eða framleiðsluafurðir hennar líkt og gildir 

um önnur gæði. Með þessu er átt við að sú list sem eftirspurn er eftir er líklegri til að 

vera framleidd en sú sem höfðar minna til neytenda. Það skýrir ef til vill hvers vegna 

meira er framleitt af popptónlist en klassískri tónlist, annar markaðurinn er einfaldlega 

stærri en hinn. Því má segja að skortur fjármagns til lista og skapandi greina sé 

takmörkun á sköpun. List verður ekki framleidd án fjármagns og því kemur 

fjármagnsskortur eðlilega niður á framboði ef eftirspurnin er lítil sem engin. Þetta er þó 

ekki einungis bundið við þessar tilteknu greinar því eðlilega er fjármagn forsenda 

framleiðslu hvar sem er í hagkerfinu. 

Sköpun á sér stað allstaðar í atvinnulífinu, ekki einungis í þeim hluta sem tengist 

listum. Stöðug nýsköpun á sér stað í sjávarútvegi, landbúnaði og jafnvel í ferðaþjónustu. 

                                                      

4
 Unnið upp úr: Hagræn áhrif kvikmyndalistar (2011). 
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List og skapandi atvinnugreinar eru atvinnuvegir sem hafa sköpunina í forgrunni, einkum 

og sér í lagi listræna sköpun sem er þeirra helsta söluvara. Hagfræðin sem liggur að baki 

er því aðeins klassísk hagfræði sem tekur mið af listrænum þáttum. 

Menningarhagfræðin hóf innreið sína sem hagfræði listarinnar, fór yfir í að verða 

hagfræði menningarinnar og er á síðustu árum orðin að hagfræði hinna skapandi 

atvinnugreina. Eins og mynd 4 ber með sér eru listir hluti menningarinnar og menningin 

hluti skapandi atvinnugreina, saman myndar þetta samfellda umgjörð sem umlukin er 

efnahagslífinu og samfélaginu í heild (Ágúst Einarsson, 2011). 

 

 

 

Mynd 4. Listir, menning og skapandi atvinnugreinar.
5
  

3.3 Þróun efnahagslífsins 

Í gegnum tíðina hefur hagfræðin flokkað framleiðslu efnahagslífsins í þrjá meginflokka, 

það er í frumframleiðslu (e. primary production), iðnaðarframleiðslu (e. industrial 

production) og þjónustuframleiðslu (e. services production). Allt eru þetta hugtök sem 

hafa orðið til við þróun efnahagsstarfseminnar síðastliðin árhundruð. Þannig var 

frumframleiðsla ríkjandi fram til 1750 þegar við bættist iðnaðarframleiðsla og loks 

þjónustuframleiðsla í upphafi 20. aldar. Með tilkomu skapandi greina og viðurkenningu 

þeirra sem sjálfstæðra atvinnugreina hefur hin hefðbundna flokkun verið útvíkkuð. Ný 

                                                      

5
 Unnið upp úr: Menningarhagfræði (2012). 
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vídd hefur bæst í hópinn þar sem hin skapandi stétt (e. creative class) er skilgreind, en 

innan hennar tilheyra þeir sem starfa við skapandi greinar (Ágúst Einarsson, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Víddir efnahagslífsins, fyrr á tímum og nú.
6
 

 

Mynd 5 er tvískipt og sýnir þróun efnahagslífsins. Vinstri hliðin sýnir frumframleiðslu 

sem markaði upphafið og þróaðist með árunum yfir í iðnframleiðslu og loks 

þjónustuframleiðslu. Í dag hefur fjórða framleiðslustigið bæst við en til hægri er dregin 

upp mynd af íslenskum veruleika árið 2012. 

 

  

                                                      

6
 Unnið upp úr: Menningarhagfræði (2012). 
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4 Aðkoma stjórnvalda 

4.1 Stuðningur hins opinbera  

Landslag menningargeirans hefur breyst mikið á síðustu áratugum og er tilkoma 

menningarhagfræðinnar til merkis um það. Aukinn skilningur á þörfum greinanna og 

breytt viðhorf gagnvart listinni hafa ýtt undir opnari og betri umfjöllun um 

menningarmál. Þannig er nú aukin áhersla lögð á greiningu hagrænna þátta með 

hliðsjón af menningarlegum afurðum, menningariðnaði og menningarstefnu. Niðurstaða 

slíkra greininga er svo gjarnan lögð til grundvallar í umræðunni um opinberar 

styrkveitingar (Ágúst Einarsson, 2012). Í bók sinni Art and Economics (2003) fjallar Dr. 

Bruno S. Frey um upphaf hugmyndafræðinnar og tilkomu opinberra styrkja til lista og 

menningar. Þar segir að hagfræðingar þýskumælandi landa hafi löngum haft áhuga á að 

rannsaka hagfræðilega hlið listarinnar, þá sérstaklega hvort og hvernig ríkið kemur að 

fjármögnun hennar. Það var þó ekki fyrr en á sjötta áratug síðustu aldar sem virkilega 

fór að bera á umfjöllunum í þá veru. Í heild var því tekið sem gefnu að hið opinbera 

niðurgreiddi listir enda framkölluðu þær jákvæð ytri áhrif. Þetta sést bersýnilega þegar 

litið er yfir listasöguna en margir fremstu listamanna hennar voru styrktir af hinu 

opinbera t.d. ítölsku listmálararnir Leonardo da Vinci og Michelangelo. Þessi umræddu 

ytri áhrif nefnast á ensku „non-user benifits“ þar sem þau eru til hagsbóta fyrir fleiri en 

þá sem njóta menningarlegra athafna eða verka, í raun samfélagsins alls. Að mati Freys 

samanstanda þau af tilvistargildum (e. existence values) sem vísa til þess að heildin 

hagnist á tilvist hins listræna, valgildum (e. option values) þar sem fólk hefur val um að 

sækja menningarviðburði og arfgildum (e. bequest values) sem fela í sér að fólk hagnist 

á því að hafa tækifæri til að skilja eitthvað eftir til handa komandi kynslóðum. 

Í gegnum tíðina hafa verið skiptar skoðanir um styrkveitingar hins opinbera, þá 

sérstaklega til lista. Hægt er að færa rök fyrir því að slíkir styrkir séu óþarfir og eigi 

tæpast rétt á sér. Rökin fyrir styrkveitingum hafa reynst veigameiri í augum stjórnvalda, í 

það minnsta eru styrkir til greinanna umtalsverðir. Nánar verður fjallað um töluleg gögn 

þess efnis í fimmta kafla. Vitaskuld eru rök fyrir ríkisstyrkjum til lista og skapandi greina 

ekki öll hagræns eðlis en mörg þeirra byggja engu að síður á hagrænum sjónarmiðum. Í 

grunninn má skipta þessum röksemdum í sjö yfirflokka: hagfræði, menningu, atvinnu, 

byggðamál, menntun, landafræði og opinber fjármál. 
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Tafla 2 sýnir þessa flokkun en þar eru byggðamál og menntun sett undir sama hatt. Hver 

flokkur á sín lykilorð sem tengjast á einn eða annan hátt styrkveitingum hins opinbera. 

Undir hagfræðiflokkinn falla m.a. verðleikavörur, ytri áhrif, hlutfallslegir yfirburðir og 

markaðsbrestir. Með sama hætti eiga aðrir flokkar sér lykilorð sem birtast í töflunni.  

 

Tafla 2. Röksemdir fyrir opinberum styrkveitingum. 
7
 

 

4.1.1 Verðleikavörur 

Verðleikavörur eða verðleikagæði (e. merit good) er hugtak innan hagfræðinnar sem 

haft er um tilteknar vörur og þjónustu í efnahagslífinu. Slík gæði eru almennt talin auðga 

samfélagið og gefa af sér ávinning sem mælist ekki endilega í verði þeirra. Hagfræðingar 

hafa þó litið til þeirra í sambandi við annað virði en hins peningalega, sem einhvers 

konar viðbót við hefðbundna kostnaðar/ábata greiningu. Verðleikavörur má skilgreina 

sem vörur með þar til gert umframvirði sem endurspeglast í vali einstaklingsins.  

                                                      

7
 Unnið upp úr: Menningarhagfræði (2012). 
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Grunnurinn byggist á kostnaði og ábata en virði er bætt við með tilliti til varanna. 

Hugmyndir um verðleikavörur krefjast því þess að hagfræðiramminn taki annars konar 

virði en það peningalega til greina (Cowen, 2006). Stundum njóta slíkar vörur og 

þjónusta takmarkaðrar eftirspurnar og því á markaðurinn erfitt með að sjá einn um 

framboð þeirra. Dæmi um slíkt eru opinber söfn s.s. Þjóðminjasafnið sem byggir 

starfsgrundvöll sinn á opinberu fjármagni. Þá má nefna sinfóníuhljómsveitir, en nær öll 

vestræn ríki taka þátt í kostnaði þeirra í formi styrkveitinga (Ágúst Einarsson, 2012). 

4.1.2 Ytri áhrif 

Að framan var vikið að ytri áhrifum sem að mati Bruno S. Freys (2003) samanstanda af 

tilvistargildum, valgildum og arfgildum. Þó svo að sú skilgreining sé almennt ekki 

viðurkennd geta ytri áhrif verið hvort heldur jákvæð eða neikvæð og framkalla þau 

ólíkar niðurstöður. Þannig getur framleiðsla gæða haft áhrif á þriðja aðila, t.d. tiltekinn 

hóp einstaklinga án þess að þeir komi þar nærri.  

Mengaður útblástur frá álverum eða hljóðmengun vegna tónleikahalds er dæmi um 

neikvæð ytri áhrif þar sem þessi mengun hefur neikvæð áhrif á aðila óviðkomandi 

starfseminni sem skapar útblásturinn eða hávaðann, t.d. íbúi í nágrenni hennar. Jákvæð 

ytri áhrif verða til þegar þjóðfélagslegt virði er meira en það einkavirði (e. private value) 

sem sá er starfseminni veldur nær að innbyrða. Bólusetning gegn farsóttum er dæmi um 

þetta enda nýtist sú vörn sem í henni felst ekki aðeins þeim sem bólusettir eru heldur 

einnig hinum þar sem þeim fækkar sem smitað geta. Segja má að til verði einskonar 

„umframvirði“ sem endurspeglar þessi jákvæðu ytri áhrif. Þetta má sjá á mynd 6 en þar 

er verið að útskýra að menntun barna, a.m.k. í ákveðinn árafjölda, nýtist ekki eingöngu 

þeim sem menntunina hljóta heldur einnig öðrum þjóðfélagsþegnum, bæði menntuðum 

og ómenntuðum (Mankiw og Taylor, 2010). Bláu línurnar tákna framboð og eftirspurn 

menntunar sem ákvarða magn á markaði. Ytri áhrif gera það að verkum að 

þjóðfélagslegt virði verður umfram einkavirði, en það er sýnt sem hliðrun 

eftirspurnarlínunnar upp á við. Umframvirðið, eða ytri áhrifin, eru þannig aukið 

þjóðfélagslegt virði af völdum aukinnar menntunar í þjóðfélagi. M.ö.o. ytri áhrifin birtast 

í hærra menntunarstigi sem er hér þjóðfélaginu í heild til hagsbóta.  
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Mynd 6. Jákvæð ytri áhrif og hagkvæmni.
8
 

Hefðbundin nálgun hagfræðinnar á niðurgreiðslu lista er, að hún skuli styrkt skapi 

hún nægjanleg jákvæð ytri áhrif á jaðrinum. Jákvæð ytri áhrif verða til þegar hin listræna 

framleiðsla er til hagsbóta fyrir aðra en þá sem fyrir hana greiða. Þannig getur list bætt 

þjóðfélags- og siðfræðilegt andrúmsloft eða verið hvati til hagrænnar þróunar. Þegar slík 

áhrif eru til staðar verður heildarvirði listarinnar meira en það sem neytendur eru 

tilbúnir að greiða fyrir á markaði. Stuðningur ríkisins eða annarra getur því, ef rétt er að 

staðið, falið í sér aukinn þjóðfélagslegan ávinning og skapað meiri velferð en sem nemur 

kostnaði.   

Hvað jaðarinn varðar teljast hugmyndir um undur listarinnar ekki sem röksemdir fyrir 

áhrifum á honum. Spurning hagfræðinnar snýr að því hvort meiri list á jaðrinum muni 

auka velferð mannsins. Ef ytri áhrif eru undanskilin gefur hagfræðileg nálgun það til 

kynna að listinni sé best borgið í höndum markaðarins. Strangt til tekið sé ekki þörf á 

aðkomu stjórnvalda né annara því markaðurinn geti séð um list og menningu líkt og 

aðra framleiðslu. Neytendur muni neyta nægjanlegrar listar þangað til þjóðfélagslegur 

ábati þess að framleiða meiri list verður jafn þjóðfélagslegum kostnaði þeirrar listar. 

                                                      

8
 Unnið upp úr: Mankiw & Taylor (2010). 
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Hvað hagfræði viðkemur er hagkvæmni lykilatriði og því skiptir ekki höfuðmáli hvort 

listin geri veröldina fallegri og bjartari heldur hvort hún bæti almannahag.  

Listræn nálgun opnar hinsvegar dyr fyrir rökum fyrir ríkisstyrkjum. Margir virðast telja 

að markaðsdrifin menning hámarki ekki listræn gildi né heldur stuðli hún nægilega að 

þróun listrænna hugmynda. Það eru ef til vill veigamestu þættirnir þegar aðkoma ríkis 

að listum er rædd. Nálgunin finnur mögulega bætanlega ágalla á niðurstöðum 

markaðarins. Hún lítur svo á að menning og afurðir hennar auðgi samfélag mannsins og 

því geti hún í samspili við annað aukið framleiðni og þar með hagsæld (Cowen, 2006).  

4.1.2.1 Hagkvæmt magn og jarðar ytri áhrif 

Ef listir og skapandi greinar framkalla þjóðfélagsábata, það sem hugtakið jákvæð ytri 

áhrif vísar til hér, hversu mikið á þá hið opinbera að niðurgreiða starfsemina? 

Tilgangurinn með niðurgreiðslu er að skapa hvata til aukinnar starfsemi og þá er verið að 

gefa sér að heildarþjóðfélagslegvelferð aukist við það. Svarið við spurningunni veltur því 

á hversu mikil starfsemi er í gangi og hvort aukning þeirrar starfsemi skapi meiri ábata á 

jaðrinum, hvort til staðar séu jákvæð jaðar ytri áhrif. Mynd 7 sýnir stöðu á tilteknum 

markaði þar sem einka jaðargreiðsluvilji (MPWTP) er sýndur sem niðurhallandi ferill og 

jaðarþjóðfélagskostnaður (MSC) sem láréttur ferill.9 Jaðarþjóðfélagsgreiðsluvilji 

(MSWTP) er jafn MPWTP við magneininguna M1, en innan þess magns er MSWTP hærri 

en MPWTP þar sem starfsemin að því magni skapar MEB, marginal external benifit eða 

jaðar ytri ábata.10 

                                                      

9
 Jaðargreiðsluvilji neytenda, MPWTP kúrfan, er einnig kallað Hicks eftirspurnarferill. Hér er gert ráð 

fyrir að jaðarþjóðfélagskostnaður (MSC) sé jafn jaðareinkakostnaði (MPC). 

10
 Jaðar ytri ábati og jákvæð ytri áhrif vísa í raun til þess sama. 
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Mynd 7. Innrijaðar ytri áhrif
11

 

Á myndinni hér eru jákvæðu ytri áhrifin, bláskyggða svæðið, sem framleiðslan skapar öll 

innan þeirra marka/magns sem einkaaðilinn velur að framleiða. Einkaaðilinn á myndinni 

hefur valið að framleiða magnið M2 en eins og sést eru ytri áhrif á jaðrinum ekki til 

staðar þar. Jákvæðu ytri áhrifin sem þessi starfsemi skapar eru eingöngu út að magninu 

M1 og því öll innan jaðars, eða innrijaðar ytri áhrif. Niðurstaða markaðarins er því 

hagkvæm og niðurgreiðsla hins opinbera sem hvati til aukinnar framleiðslu skilar því 

engum umframávinningi. Jafnvel þó einkaaðilinn kysi að framleiða magnið M1, ef t.d. 

MSC væri hærri, væri sú niðurstaða einnig hagkvæm þar sem mörk jákvæðu ytri 

áhrifanna eru við það magn. Jákvæð ytri áhrif eru til staðar upp að framleiðslumagninu 

M1 en þó eru engin ytri áhrif á jaðrinum þar, þ.e. engin jaðar ytri áhrif.   

Niðurstaða á markaði er þó ekki alltaf sem þessi. Mynd 8 sýnir aðra niðurstöðu. Hér 

velur einkaaðili að framleiða magnið M1, við skurðpunkt MPWTP og MSC.12 Við það 

                                                      

11
 Unnið upp úr: Bruce (2001). 
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hefur einkaaðilinn hámarkað sinn hag, en þetta er hins vegar ekki hámörkun fyrir 

þjóðfélagið í heild. Við M1 eru ennþá ytri áhrif á jaðrinum, hæðin milli MPWTP og 

MSWTP.13 Ef hægt væri að hvetja einkaaðilann til að auka starfsemi sína frekar þá mætti 

auka ábata þjóðfélagsins, þó reyndar falli sá ábati til annarra. Það gæti verið 

skynsamlegt fyrir hið opinbera að hvetja einkaaðilann til að auka starfsemina, framleiða 

meira magn, í því skyni að hámarka þjóðfélagslegan ábata. Með framleiðsluaukningunni 

er ríkisvaldið að gera þjóðfélagsþegnum kleyft að njóta meiri ábata en ella. 

 

 

Mynd 8. Jaðar ytri áhrif
14

 

                                                                                                                                                              

12
 MPWTP stendur fyrir marginal privat willingness to pay eða einka jaðargreiðsluvilja og MSC fyrir 

marginal social cost eða jaðarþjóðfélagskostnað. 

13
 MSWTP er marginal social willingness to pay, eða jaðarþjóðfélagsgreiðsluvilji. Þetta er einnig táknað 

með MSB sem er marginal social benifit eða jaðarþjóðfélagsábati. 

14
 Unnið upp úr: Bruce (2001). 
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Á mynd 9 er dæmi um niðurgreiðslu og er hún sýnd sem hliðrun MSC línunnar niður og 

er þá táknuð sem MSC + niðurgreiðsla. Hliðrunin leiðir til aukinnar framleiðslustarfsemi 

og aukins ábata þjóðfélagsins vegna ytri áhrifa, sýnt sem viðbótar skyggt svæði. Með 

réttri upphæð niðurgreiðslunnar eykst framleitt magn í M*, en við það magn er 

jaðarþjóðfélagsábati jafn jaðarþjóðfélagskostnaði, MSWTP = MSC.15 Þá má einnig sjá á 

þessari mynd að ytri áhrif eru til staðar út að magninu M2, en MSWTP línan á bilinu frá 

M* til M2 liggur öllu neðar en MSC línan. Ábatinn á þessu bili, bæði ábati 

framleiðsluaðilans og annarra, er því minni en kostnaður þjóðfélagsins við að ná í 

þennan ábata. Starfsemin á því að vera út að þeim mörkum að MSWTP er jafnt MSC, þá 

er búið að jafna út kostnað á jaðrinum og aðeins ætti að niðurgreiða út að því marki. 

Hagkvæmnimörkin liggja einmitt við M* en innan þeirra verður viðbótarábati 

þjóðfélagsins meiri en þjóðfélagskostnaður.  

 

Mynd 9. Innrijaðar ytri áhrif með niðurgreiðslu
16

 

                                                      

15
 Hér er til einföldunar horft fram hjá því hvernig tekna til niðurgreiðslu er aflað.  

16
 Unnið upp úr: Bruce (2001). 
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4.1.3 Hlutfallslegir yfirburðir og fórnarkostnaður 

En það eru fleiri rök fyrir því að ríkið skuli koma til móts við listir og skapandi greinar, 

bæði hagfræðileg og fagurfræðileg. Meðal annars hefur verið nefnt að mikilvægt sé að 

hlúa að þeim þáttum sem skapað geti hlutfallslega yfirburði (Ágúst Einarsson, 2012). 

Þetta á sérstaklega við um atvinnugreinar í vexti en með réttri aðferða- og 

hugmyndafræði er unnt að ná fram slíkum yfirburðum. Átaksverkefni í ferðaþjónustu 

eru gott dæmi um þetta en þar skapar ríkið umgjörð til uppbyggingar. Að einhverju leyti 

má halda því fram að slíkt uppbyggingarstarf í formi styrkveitinga og annars stuðnings sé 

í tísku. Að minnsta kosti hefur orðið gríðarleg vitundarvakning í þessum málaflokki sem 

sést best á því að hvert ríkið á fætur öðru kortleggur þennan mikilvæga atvinnuveg og 

reynir eftir föngum að skapa honum hlutfallslega yfirburði (Mann, 2010).  

Stundum er þó eins og hagrænn kostnaður skipti engu máli í umræðunni. Þannig er 

tilhneiging til að ræða um gæði listarinnar sem er framleidd og möguleika til 

hlutfallslegra yfirburða án þess að tala um fórnarkostnað. Lítið er talað um hvað sé hægt 

að fá í staðinn. Væri ef til vill betra að setja það skattfé sem rennur til lista í uppbyggingu 

nýs Landsspítala? Eru listir mikilvægari en heilbrigðisþjónusta? Hagfræðin horfir til 

fórnarkostnaðar og samkvæmt henni eru niðurgreiðslur af hinu góða ef allir þættir eru 

teknir með í reikninginn. Þetta þýðir að ávinningur þurfi að vera meiri en kostnaður til 

þess að stuðningur sé réttlætanlegur, mældur í peningalegu virði. Það skiptir því máli í 

nálguninni hvort útgáfa bókar kostar 1.000 kr. eða 100.000 kr., það skiptir máli í hvað 

peningarnir fara, hvernig þeim er varið. Ef ríkið veitir eina milljón króna í styrk til 

uppbyggingar í ferðaþjónustu og framlegð þess reynist á endanum 10 milljónir króna, 

hvað þýðir það? Til mikillar einföldunar standa eftir 9 milljónir króna. En spurningin í 

þessu tilviki snýst ekki um hvað situr eftir heldur um það hvað hefði verið hægt að gera 

með þessa einu milljón í upphafi. Hefði henni til að mynda verið varið í hlutabréf eða 

annars konar styrki, hvers virði væri milljónin þá? Hverju er verið að fórna? Hagfræðin 

snýst að miklu leyti um þetta grundvallarhugtak, hverju þurfi að fórna til að öðlast 

eitthvað annað. Allt snýst þetta á endanum um hagkvæmni, hver sé hagkvæmasti 

fjárfestingakosturinn. 

Almennt má segja að nýjar og fjölbreyttar hugmyndir, listrænar sem aðrar, leiði til 

aukins hagvaxtar. Hagrænn ávinningur lista þýðir ekki endilega að nauðsynlegt sé að 
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niðurgreiða þær. Listir og skapandi greinar eru ekki þær einu sem skapa störf, afla 

skatttekna, auka velmegun og valda jákvæðum ytri áhrifum. Það má því velta upp þeirri 

spurningu hvort listir og hinar skapandi greinar skapi meiri eða jafnvel minni ytri áhrif en 

aðrar atvinnugreinar. Eins má hugsa til þess að ef greinarnar þurfa á annað borð á 

stuðningi að halda, hvort þær skili þá nokkurs til hagvaxtar. Jafnvel þó greinarnar leggi 

sitt að mörkum til aukins hagvaxtar þá geta aðrar greinar það líka og mögulega betur 

(Cowen, 2006). Það er því nauðsynlegt í þessari umræðu sem annari að stíga varlega til 

jarðar á meðan gögn þessa efnis liggja ekki fyrir. 

4.1.4 Verðmæti og margfeldisáhrif 

Hægt er að líta á verðmæti ýmsum augum og jafnvel hægt að telja þau fólgin í menningu 

samfélaga heimsins. En hvaða augum sem menn líta menningu er varðveisla 

menningarverðmæta lítt arðsöm, peningalega í það minnsta. Því skiptir máli í stóra 

samhenginu hvað sé yfirleitt talið verðmætt og hvort hið opinbera ætti með nokkru 

móti að vernda slík verðmæti. Helstu rökin fyrir styrkjum ríkisins til lista, þá sér í lagi 

bókmennta, leikhúsa, kvikmynda, tónlistar og málaralistar, eru líklega best studd með 

vísan í varðveislu menningarverðmæta. Flestir geta tekið undir að Ísland væri fátækara 

hefði það ekki sína menningarlegu arfleið, s.s. tungumálið og fornbókmenntir. Það 

verður því að líta á málið í víðara samhengi því verðmæti eru ekki endilega það sem 

hagfræðin ein og sér getur skilgreint (Ágúst Einarsson, 2012).  

Hagfræðin gerir jafnan ráð fyrir margfeldisáhrifum í viðskiptum á markaði. 

Samkvæmt tilgátunni um áhrifin leiða útgjöld einnar krónu til sköpunar fleiri króna. Sem 

dæmi mætti nefna fólk sem sækir leikhús. Það borðar á veitingahúsi fyrir sýningu sem 

eykur eftirspurn eftir matreiðslumönnum sem síðan eykur peningaflæði í hagkerfinu og 

svo framvegis. En þetta er aðeins önnur hliðin því hefði leiksýningin ekki verið sýnd væri 

umrætt fjármagn leitt til annarrar eftirspurnar og skapaði því annars konar 

margfeldisáhrif. Jafnvel geta hrein margfeldisáhrif sýningarinnar verið neikvæð eða 

nálægt núlli og þá hefði betur verið heima setið. Aðalatriðið er að það fjármagn sem 

rennur til lista gæti að öðru óbreyttu runnið í önnur verkefni sem hugsanlega leiddu til 

hagkvæmari niðurstöðu og um það snýst hagfræðin (Cowen, 2006). 
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4.1.5 Verð og varnarorð 

Fyrirtæki sem flokkast til skapandi greina framleiða list eða menningargæði af ýmsum 

toga. Framleiðsla þeirra felur oft í sér töluverðan fastan kostnað og verðlagning á 

opnum markaði mikil eftir því. Þess vegna verður hagkvæm verðlagning í sumum 

tilvikum ekki framkvæmd nema með stuðningi ríkisvaldsins. Sem dæmi mætti nefna 

íslensku leikhúsin sem eru styrkt af hinu opinbera. Hvert yrði miðaverð leiksýningar ef 

ríkisvaldið kæmi ekki að málum með niðurgreiðslum? Væri einhver eftirspurn ef 

miðaverð hækkaði um sem því nemur? Við aðstæður sem þessar getur verið 

hagkvæmara en ella fyrir hið opinbera að koma til móts við framleiðslufyrirtækin í því 

augnamiði að lækka hið eiginlega markaðsverð. Þessi hugmyndafræði er vissulega 

umdeild en að margra mati nauðsynleg til að framleiðslan fái á annað borð þrifist (Ágúst 

Einarsson, 2012). Hugmyndir um ríkisstyrki til lista og skapandi greina snúast þó ekki um 

að styrkja hvað sem er enda væri fásinna að ætla ríkinu að setja fjármagn til verkefna 

sem eru dæmd til að mistakast. Að mati dr. Dragans Klaic (2010) er ríkjandi fyrirkomulag 

bæði staðnað og úrelt. Það sé mikilvægt að stokka upp kerfið þar sem aðstæður 

menningar hafi gjörbreyst á undanförnum áratugum. Ekki sé við það unað að sýslað sé 

með opinbert fé á óábyrgan hátt. „Þótt markmiðið listamanna sé ekki að græða peninga 

heldur búa til merkilega afurð verða þeir engu að síður að gera fjárhagsáætlun og halda 

sig við hana, vinna með það fé sem þeir hafa á milli handanna, gera raunhæfar 

áætlanir.“ Ríkisvaldið verður því að vera stöðugt á varðbergi og sigta út þau verkefni 

sem koma efnahagslífinu til góða og gæta þess að fjáraustur verði ekki umfram það sem 

áætlað er. Þetta hafa fjölmörg ríki verið að gera með Bretland og Ástralíu í fararbroddi. 

Ríkisfjármál krefjast ákveðins aga hvort heldur í tengslum við fjárútlát til lista eða 

annarra atvinnugreina. Kortlagning stuðningsumhverfis lista og skapandi greina er því 

eins mikilvæg og styrkveitingarnar sjálfar, þó ekki væri nema til þess að átta sig á 

umfangi þeirra og mikilvægi. 

4.1.6 Atvinnusköpun 

Í hinum vestræna heimi fer hlutfall vinnuafls sem starfar í skapandi greinum sífellt 

vaxandi. Sem dæmi störfuðu 1.1 milljón manna á sviði skapandi greina í Bretlandi árið 

2006 ef marka má skýrslu ráðuneytis menntunar og miðla (e. Department of Culture, 

Media and Sports). Þá hefur fjöldi fólks í greinunum aukist um 2,5% á ári frá 2001 og 
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fjöldi starfandi einstaklinga verið um 7% af heildar vinnuafli. Árið 2008 sáu skapandi 

greinar breska ríkinu fyrir um 10% af heildarskatttekjum. Skapandi greinar eru um 

þessar mundir einn mikilvægasti hlekkurinn í breska hagkerfinu (Higgs, Cunningham og 

Bakhshi, 2008). Þá má nefna að greinarnar eru mikilvægur þáttur í fjölbreyttu atvinnulífi 

landsbyggðarinnar bæði hérlendis sem annars staðar. Í því ljósi getur verið skynsamlegt 

að styðja við tiltekin verkefni eða rekstur tiltekinna fyrirtækja. Sé á annað borð vilji til að 

marka byggðastefnu sem hvetur til uppbyggingar getur ríkisvaldið stuðlað að því með 

styrkjum eða öðrum stuðningi (Ágúst Einarsson, 2012). Í efnahagslægðum er gjarnan 

litið til skapandi atvinnugreina og lista, þá helst sem mótvægi við vaxandi atvinnuleysi. 

Með því að stuðla að sjálfstæðum atvinnurekstri einyrkja er jafnvel unnt að vinna 

verulega gegn atvinnuleysi. Það er enda skynsamlegur kostur fyrir hið opinbera að skapa 

störf fremur en að lengja lista bótaþega (Creative Metropoles, 2011). Samt sem áður 

verður að horfa til þess, líkt og bent hefur verið á, að listir og skapandi greinar eru ekki 

þær einu sem eru atvinnuskapandi. Í augum hagfræðinnar skiptir hagkvæmasta 

niðurstaða mestu máli en ekki hvaða atvinnugreinar sjá fólki fyrir vinnu. 

4.1.7 Ólíkur stuðningur 

Eitt er að styrkja og annað að styðja, þó svo að hvort tveggja komi fram á útgjaldahlið 

ríkisins. En í hverju felst munurinn? Þessa umræðu má nálgast út frá hugtökunum 

viðhald og uppbygging. Oft er það haft um listir og menningu að eftirspurt magn 

gæðanna sé af skornum skammti, þ.e. að eftirspurn eftir menningargæðum sé 

tiltölulega lítil. Í því sambandi virðist það vera tilhneiging hins opinbera að tryggja nægt 

framboð í því skyni að auka eftirspurn. Í raun er um einhverskonar forsjárhyggju að 

ræða sem er umdeilanlegt hvort sé af hinu góða eður ei (Ágúst Einarsson, 2012). Að 

hluta til er það þetta sem felst í hugtakinu viðhald þar sem ríkið reynir að tryggja með 

styrkjum viðgang tiltekinna gæða. Slíkir styrkir eru að jafnaði til langs tíma. Hæstir eru 

þeir til bókmennta, leikhúsa, myndlista og safna. Hvað uppbyggingu varðar vísar hún 

fyrst og fremst til tækifæra í nýsköpun. Þannig sé það hlutverk ríkisins að styðja við 

frumkvöðlastarf og atvinnuskapandi sprotafyrirtæki. Slíkur stuðningur getur verið með 

ýmsu móti, s.s. í formi fjárveitinga, húsnæðis, þekkingar eða umsýslu og er jafnan til 

skamms tíma, eða aðeins í upphafi. Munurinn á hugtökunum tveimur er sá að 

uppbygging miðar að því að koma fótunum undir ný fyrirtæki og búa svo um að þau geti 
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staðið undir sér. Með þessu móti er ríkisvaldið að gefa einstaklingum eins konar start (e. 

start-up) til uppbyggingar fyrirtækja. Viðhaldið byggist fremur á því að tryggja 

framleiðslu tiltekinna vara og þjónustu til langs tíma (Creative Metropoles, 2011). 

4.1.8 Klasamyndun 

Klasi vísar til hóps skyldra framleiðenda, birgja, dreifingaraðila og neytenda sem hafa 

hag af sameiginlegri nánd og tengslum. Slíkir klasar myndast jafnan náttúrlega og eru 

sérlega mikilvægir í sköpun starfa, auðs og útflutningsgæða. Þeir eru ólíkir að stærð og 

myndast í kringum tiltekna atvinnuvegi á tiltölulega litlu svæði (The National Govenors 

Association, 2011). Klasar geta með góðu móti komið sameiginlegri þekkingu fyrir á 

ákveðnum stöðum og stuðlað að aukinni stærðarhagkvæmni. Ríkisvaldið getur hrundið 

af stað klasamyndun með stefnu sinni eða beinum aðgerðum og þannig stuðlað að 

atvinnuuppbyggingu og verðmætasköpun. Þessi umrædda klasamyndun er ein 

birtingarmynd stuðnings við skapandi atvinnugreinar sem og listir. Með slíkum 

aðgerðum hins opinbera er jafnframt unnt að ná fram hlutfallslegum yfirburðum sem 

áður var vikið að. Kísildalurinn (e. Silicon Valley) í Kaliforníu er dæmi um þetta en 

nærtækast er að nefna framgöngu íslenskra stjórnvalda á sviði jarðvarma. Sú 

klasauppbygging hefur skapað hlutfallslega yfirburði í vinnslu jarðvarma á 

alþjóðavettvangi (Ágúst Einarsson, 2012). Mynd 7 er sýnir dæmi um klasa í skapandi 

hagkerfi. Hönnun og iðnaður hefur þar stuðning af grafískri hönnun og list, upplýsingar 

og þekking safnast saman og nýtast á fjölbreyttan hátt. 
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Mynd 10. Dæmi um tengsl innan skapandi hagkerfis. 
17

 

4.1.9 Leiðir til aukinna umsvifa 

Að framan hefur verið rætt um hvers vegna ríkið ætti að styðja við listir og skapandi 

greinar. En hvernig er best að hátta slíkum stuðningi? Margar leiðir eru færar í þeim 

efnum. Hins vegar er það regla fremur en ekki að hagsmunaaðilar veiti ákveðið svigrúm 

eða haldi sig í hæfilegri fjarlægð. Í því felst að stjórnmálamenn taki ekki eiginlegar 

ákvarðanir í þessum efnum heldur sé það á hendi fagfólks að ákveða hvernig styrkjum 

skuli varið. Fagfólk þetta skal hafa þá reynslu og þekkingu sem telst æskileg, gæta 

hlutleysis og vera laust við hvers konar hagsmunabönd. Önnur aðferð til að ákvarða 

styrkveitingar er sú að jafningjar meti umsóknir til menningarmála og framleiðslugæði 

þeim tengdum. Þannig fáist jafnan hlutlausari greining og ákvarðanir teknar út frá henni. 

Þrennt er mikilvægt þegar meta skal beinan stuðning hins opinbera.  Í fyrsta lagi eru það 

markmiðin eða markmiðasetning en með því er vísað til þess að tryggja þurfi gæði 

framleiðslunnar og aðgang að henni. Þá eru aðferðirnar við styrkveitingarnar mikilvægar 

og það á hvaða stigi stuðningurinn skuli koma fram. Þetta getur t.d. átt við um 

vinnuframlag einstaklings, menntun, framleiðslu eða byggingu húsnæðis. Að síðustu eru 

það stjórnunarhættirnir sem máli skipta en þeir geta verið ólíkir (Ágúst Einarsson, 2012).  

  
                                                      

17
 Unnið upp úr: Arts and the Economy: Using Arts and Culture to Stimulate State Economic 

Development (2011). 
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5 Íslenskar aðstæður 

Listir og menning skipa stóran sess í íslensku samfélagi. Leikhúsmenning, 

kvikmyndaiðnaður, tölvuleikjaframleiðsla, dægurtónlist og bókmenntir eru samofin 

menningu landsins og hafa töluverð áhrif í hagrænu tilliti. Hinum skapandi greinum 

hefur vaxið ásmegin síðastliðinn áratug enda ber vöxtur fjölmargra fyrtækja þess merki. 

Þar má nefna fyrirtæki á borð við CCP, Meniga, Tónlist.is og Vesturport.  

5.1 Menningarstefna íslenska ríkisins 

Íslenskum stjórnvöldum hefur í gegnum tíðina gengið erfiðlega að móta heildstæða 

stefnu í menningarmálum. Þær stefnur sem lagðar hafa verið fram hafa ekki tekið mið af 

síbreytilegu umhverfi og örri þróun tækninnar. Nýverið hóf Alþingi vinnu við gerð nýrrar 

menningarstefnu og liggur afraksturinn nú fyrir. Í þingsályktun um menningarstefnu sem 

samþykkt var á Alþingi 6. mars 2013 er mennta- og menningarmálaráðherra falið að 

starfa samkvæmt stefnu er varðar listir og menningararf og aðkomu ríkisins að þeim 

málaflokkum. Um leiðarljós hins opinbera í málefnum lista og menningararfs segir 

meðal annars: 

 Íslensk stjórnvöld eiga að líta á það sem hlutverk sitt að skapa skilyrði fyrir 
fjölbreytni, sköpun og frumkvæði á sviði lista og menningararfs.  

 Stjórnvöld vilja stuðla að aukinni þátttöku og bættu aðgengi alls almennings 
að menningarstarfsemi sem starfrækt er með stuðningi hins opinbera 

 Stjórnvöld setja ramma um þátttöku sína í menningarlífinu með löggjöf og 
stuðningsaðgerðum. Stuðningur stjórnvalda snýr einkum að starfsemi 
atvinnumanna á sviði lista og að varðveislu og miðlun menningararfs.  

 Stjórnvöld álíta fjölbreytta menningarstarfsemi vera mikilvægan þátt í 
atvinnulífi þjóðarinnar sem muni vega enn þyngra í framtíðinni. Menningarlíf 
landsmanna hefur víðtæk afleidd áhrif í efnahagslegu tilliti, m.a. í 
ferðaþjónustu, tæknigreinum, menntun og verslun og þjónustu.  

  Stjórnvöld hafa ekki beina aðkomu að dagskrá og daglegu starfi 
menningarstofnana ríkisins og annarra aðila sem njóta fjárstuðnings frá ríkinu. 
Þau meta hins vegar árangur starfsins og framfylgja ábyrgð stjórnenda, 
fulltrúa í stjórnum og annarra sem fara með opinbert fé.  

  Stjórnvöld haga stuðningi sínum við menningarstarfsemi í samræmi við 
regluna um hæfilega fjarlægð við úthlutun opinbers fjár til menningarstarfs, 
t.d. í starfi stofnana og sjóða og í úthlutunarnefndum starfslauna listamanna.  

 Stuðningur stjórnvalda við menningar- og listalíf í landinu þarf að vera í takt 
við tímann um leið og huga ber að fjölbreytni, samhengi, tungu, arfi og sögu.  
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Um starfsumhverfi í menningarmálum segir enn fremur: 

  Framlög ríkisins til verkefna á sviði menningarmála fari í gegnum lögbundna 
sjóði með faglegum úthlutunarnefndum sem byggja úthlutun á vönduðu 
jafningjamati. Í stjórnum sjóða séu viðhafðir góðir stjórnunarhættir, regla um 
hæfilega fjarlægð virt og almennum hæfisreglum fylgt.  

  Starfslaunasjóðir og verkefnasjóðir verði vel skilgreindir og endurspegli 
fjölbreytni og þróun menningarlífsins, m.a. er varðar samstarfsverkefni.  

  Starfsumhverfi sjálfstætt starfandi listamanna verði bætt á sviði skattamála, 
almannatrygginga, sjúkratrygginga o.s.frv.  

 Rannsóknir á mikilvægi menningar í atvinnulífi landsmanna verði studdar til 
að treysta grundvöll lista og menningar í atvinnu- og þjóðlífi.  

 Þjóðhagslegt vægi lista og menningar verði hluti af reglubundinni skráningu 
hagtalna.  

 

Einnig er áhersla er lögð á aukna menningarþátttöku þar sem hún styrki þekkingarleit og 

nýsköpun í samfélaginu. Þá verði  árangur menningarsamninga ríkis og sveitarfélaga 

metinn með reglulegu millibili til að treysta samstarfið. Fyrirtæki og einkaaðilar eru 

hvattir til aukinnar samfélagslegrar þátttöku með stuðningi við menningarlífið 

(Þingsályktun um menningarstefnu, 2013). 

Menningarstefna þessi er til þess fallin að gera stjórnsýsluna gegnsærri og skilvirkari 

þegar kemur að listum, menningu og skapandi greinum. Sé tekið mið af því að skapandi 

greinar eru hluti listarinnar er stefnan stórt skref í átt að viðurkenningu þeirra og sóknar 

til framtíðar. 

5.2 Ólík sjónarmið gagnvart styrkjum 

Þegar styrkir til lista og menningar eru ræddir takast jafnan á tvær andstæðar fylkingar. 

Önnur er sú sem er fylgjandi aðkomu ríkisins og hin sem er henni mótfallin. Orðræðan á 

sér allskyns birtingarmyndir en hefur á Íslandi síðustu ár tengst úthlutun svonefndra 

listamannalauna. Í því sambandi kunna einhverjir að vera sammála orðum þingmannsins 

Ásbjörns Óttarssonar (2011) sem spurði í umræðu um fjárlög 2011: „Af hverju geta 

þessir listamenn ekki farið að vinna og komið sér bara í eðlilega vinnu eins og allt 

venjulegt fólk?“ Félag sjálfstæðismanna í Grafarvogi varpar fram á Fésbókarsíðu sinni 

spurningu um hvers vegna vinstristjórnin greiði 483 milljónir króna í styrki til listamanna 
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á meðan Landspítalanum blæði út. Og bætir við hvort þetta sé rétta forgangsröðunin? 

(Félag Sjálfstæðismanna í Grafarvogi, 2013, 10. febrúar). Katrín Jakobsdóttir mennta- og 

menningarmálaráðherra virðist hins vegar á öndverðum meiði: „Vorið 2009 var þeim 

[styrkjunum] fjölgað samkvæmt tillögu minni og síðan hefur það auðvitað víða komið 

fram að hagræn áhrif listanna eru víðtæk um samfélagið allt“ (Katrín Jakobsdóttir, 

2013). Þessi ummæli eru til marks um hversu skiptar skoðanir eru uppi um ríkisstyrki til 

listar. 

En það eru ekki aðeins stjórnmálamenn sem skiptast í fylkingar. Nýleg könnun MMR 

bendir til þess að þjóðin sé klofin í afstöðu sinni til ríkisgreiddra listamannalauna. Rúmur 

helmingur Íslendinga var andvígur styrkveitingunum.  

 

 

Mynd 11. Viðhorf til þess að ríkið greiði listamannalaun.
18

 

Þrátt fyrir hörð átök um listamannalaun ber minna á þeim þegar rætt er um aðra 

ríkisstyrki. Lítið sem ekkert er rætt í almennri umræðu um styrki til tónlistar eða 

kvikmyndagerðar. Hvers vegna ríkir til að mynda meiri sátt um niðurgreiðslur til 

landbúnaðar fremur en til lista? Við því er sjálfsagt ekkert einhlítt svar, en almennt má 

                                                      

18
 Unnið upp úr: Viðhorfskönnun MMR (2013). 

61,4% 

54,5% 

38,6% 

45,5% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

mars 2010 febrúar 2013 

Andvíg(ur) 

Fylgjandi 



 

43 

segja að skattgreiðendur séu lítt hrifnir af útgjöldum ríkisins nema þau snerti þá sjálfa. 

Það skýrir mögulega hvers vegna fólk á höfuðborgarsvæðinu þar sem leik- og 

tónleikahús eru hvað flest er frekar hlynnt listamannalaunum en fólk á landsbyggðinni 

(Markaðs og miðlarannsóknir, 2013).  Og eflaust er þessu öfugt farið ef spurt yrði um 

afstöðu til niðurgreiðslur í landbúnaði. Þá er því einnig ósvarað hvers vegna styrkir til 

handa skapandi greinum eru jafn lítið í umræðunni og raun ber vitni.  

5.3 Íslenskt stuðningsnet 

Íslenska ríkið kemur með margvíslegum hætti að listum og skapandi greinum og stendur 

að mörgu leyti öðrum þjóðum framar hvað varðar stuðning við greinarnar. Sú þróun 

hefur lítt breyst í valdatíð vinstristjórnarinnar á árunum 2009-2013 en eðlilega hefur 

ríkið þurft að draga saman í málaflokknum. Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar 

Samfylkingarinnar og Vinstri grænna er að finna helstu áherslumál hennar. Þar segir að 

stuðningsnet atvinnuþróunar, rannsókna og nýsköpunar verði eflt með uppbyggingu 

sjóða, atvinnuþróunarfélaga og frumkvöðlastarfs um land allt (Samstarfsyfirlýsing 

ríkisstjórnarinnar, 2009). Þá lagði ríkistjórnin mikla áherslu á markaðssókn í 

ferðaþjónustu og atvinnuuppbyggingu hennar á landsbyggðinni. Að auki segir í 

yfirlýsingunni að ráðist verði í markaðssókn erlendis á sviði lista, menningar, hönnunar 

og hugvitsgreina og stutt verði við bakið á nýsköpunarverkefnum. Breyttur tíðarandi og 

aukin krafa almennings um fjölbreytt atvinnulíf og uppbyggingu landsbyggðarinnar hafa 

eflaust haft sín áhrif á stefnumótunina. Raunin er sú að miklu fjármagni hefur á 

kjörtímabilinu verið varið til lista og ýmsar aðgerðir kynntar er varða skapandi greinar.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auk atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 

fara að stærstum hluta með málefni tengdum skapandi greinum og listum. Ráðuneytin 

hafa breyst töluvert í valdatíð Vinstri grænna og Samfylkingar, bæði hvað varðar nafngift 

og stjórnsýslu. Það fyrrnefnda fer með málaflokka er varða grunnstoðir skapandi greina 

auk þess sem listir eru að mestu leyti á borði mennta- og menningarmálaráðherra. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið fer meira á svið nýsköpunar og stuðnings, þá sér 

í lagi skapandi greina. Önnur ráðuneyti koma vissulega að málum en þó í mun minna 

mæli.  
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5.3.1 Stuðningsnet atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 

Hlutverk ráðuneytisins er líkt og nafnið gefur til kynna margþætt. Það fer m.a. með mál 

er varða: 

1. Stuðningsþjónustu við frumkvöðla og sprota- og nýsköpunarfyrirtæki. 

2. Starfrækslu frumkvöðlasetra. 

3. Fjármögnun nýsköpunarverkefna. 

4. Ívilnanir vegna nýfjárfestinga og gerð fjárfestingarsamninga. 

5. Opinberar fjárfestingar í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum. 

6. Atvinnuþróunarfélög. 

7. Mörkun ferðamálastefnu og stuðning við greinina. 

8. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar. 

Ráðuneytið sér að stærstum hluta um stuðningsnet skapandi greina fyrir hönd 

ríkisins. Það starfar m.a. eftir lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki nr. 152/2009 

sem samþykkt voru á Alþingi í lok árs 2009. Markmið þeirra er að efla rannsóknir og 

þróunarstarf og bæta samkeppnisskilyrði nýsköpunarfyrirtækja með skattafrádrætti 

vegna kostnaðar við nýsköpunarverkefni. Fyrirtækjum eru vissulega sett ströng skilyrði 

en lögin geta veitt þeim frádrátt frá álögðum tekjuskatti eða endurgreiðslu 

samkvæmt lögum um tekjuskatt. Þá heyra sumar hinna skapandi greina undir lög um 

Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins nr. 61/1997 en sjóðurinn er sjálfstæð stofnun í eigu 

ríkisins. Hlutverk hans er að stuðla að uppbyggingu og vexti íslensks atvinnulífs með því 

að taka þátt í fjárfestingum í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum. Sjóðnum er heimilt að 

veita lán og ábyrgðir. Alþingi samþykkti fyrir fáeinum misserum lög um ívilnanir vegna 

nýfjárfestinga á Íslandi nr. 99/2010  með það að markmiði að  efla nýfjárfestingu í 

atvinnurekstri. Lögin kveða m.a. á um endurgreiðslur vegna þróunarkostnaðar, ívilnanir 

tengdar sköttum og ívilnanir í formi beins fjárstuðnings. Þá er ráðuneytinu heimilt á 

grundvelli laga nr. 43/1999  að veita tímabundnar endurgreiðslur vegna 

kvikmyndagerðar á Íslandi. Með þeim er framleiðendum unnt að fá endurgreitt 20% af 
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framleiðslukostnaði. Til viðbótar má nefna að Ferðamálastofa styður við verkefni sem 

tengjast umhverfismálum á ferðamannastöðum og Tækniþróunarsjóður starfar skv. 

lögum um opinberan stuðning við tækniþróun og nýsköpun.  

Nýverið var kynnt skýrsla um skapandi greinar sem gerir úttekt á stöðu þeirra og 

leggur fram tillögur um bætt starfsumhverfi. Skýrslan var unnin í kjölfar þess að 

Samráðsvettvangur skapandi greina skilaði af sér vinnu um kortlagningu hagrænna 

áhrifa greinanna. Skýrslurnar gætu nýtast hinu opinbera við að meta stuðningsumhverfi 

skapandi greina, hverju sé ábótavant og hvernig stuðningi skuli háttað til að ná fram 

sem mestri arðsemi (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 2013).  

5.3.2 Stuðningsnet mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

Eins og áður segir fer ráðuneytið með mál er varða grunnstoðir skapandi greina. Það 

hefur yfirumsjón með fjölmörgum menningarstofnunum ríkisins, lögbundnum lista- og 

menningarsjóðum, alþjóðlegum menningarsamskiptum og  ýmsum menningartengdum 

samningum. Miðstöðvar lista og skapandi greina eru ýmist reknar með samningum við 

ráðuneytið og sem stofnanir undir ráðuneytinu sbr. Kvikmyndamiðstöð Íslands. Þá fer 

ráðuneytið með öll mál er varða menntun og grunnrannsóknir í skapandi greinum.   

Ráðuneytið ber ábyrgð á framþróun greinanna og lagasetningum ásamt atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytinu í listum og menningu. Þá er það hlutverk ráðherra að efla 

erlent samstarf, m.a. með menningarsamningum við önnur ríki, alþjóðastofnanir og 

samstarfssjóði. 

Nokkrir lögbundnir sjóðir heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneytið er varða 

listir og skapandi greinar. Þeim er ætlað að styrkja innviði listarinnar, menningar og 

skapandi greina með beinum fjárstyrkjum eða annars konar stuðningsúrræðum. Þeir 

sjóðir sem heyra undir ráðuneytið eru meðal annarra: 

 Starfslaunasjóðir listamanna 

 Sviðslistasjóður 

 Tónlistarsjóður 

 Myndlistarsjóður 

 Myndhöfundasjóður 

 Bókmenntasjóður 
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Að auki hefur ráðuneytið gert þónokkra samninga við miðstöðvar í samstarfi við önnur 

ráðuneyti. Þeirra á meðal eru Hönnunarmiðstöð Íslands, Kynningarmiðstöð íslenskrar 

myndlistar, Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar, Miðstöð bókmennta auk 

Kvikmyndamiðstöðvar. Þeim er ætlað að vera bakhjarl greinanna og fara með málefni 

þeirra fyrir hönd ráðherra (Ása Richardsdóttir, 2012). 

5.3.3 Fjárframlög íslenska ríkisins 

Líkt og fram hefur komið er bakland lista og skapandi greina mikið hér á landi og eðli 

málsins samkvæmt renna töluverðir fjármunir skattgreiðenda til greinanna. Til þess að 

greina fjárframlög hins opinbera til lista og skapandi greina verða að vera til fullnægjandi 

upplýsingar. Sé miðað við víðtæka skilgreiningu UNESCOs á greinunum er ljóst að mikið 

magn tölugagna þarf að liggja fyrir. Á Íslandi skortir nokkuð á að upplýsingarnar nægi til 

þess að greina fjárframlög ríkisins með óyggjandi hætti. Í því sambandi er skortur á 

gögnum er varða framlög til menntunar, viðskiptatengdra verkefna og rannsókna. 

Hinsvegar er ekki þar með sagt að ómögulegt sé hægt að draga upp mynd af stöðu mála.  

Mynd 9 sýnir fjárframlög íslenska ríkisins til lista og skapandi greina. Árið 2009 námu 

heildarframlög 11.158 milljónum króna, 10.005 milljónum 2011 og á síðasta ári nam 

fjárhæðin 10.197 milljónum. Hlutfallslega hafa stofnanir og verkefni tengd 

menningararfi orðið fyrir mestum niðurskurði eða því sem nemur um 24% milli áranna 

2009 og 2012. Til viðbótar skal þess getið að fjárveitingar til Hörpu hafa numið 681.9 

milljónum króna árið 2011 og 533.6 milljónum árið eftir. 
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Mynd 12. Framlag ríkissjóðs 2009, 2011 og 2012.
19

 

Ef framlag hins opinbera til Ríkisútvarpsins og Hörpu er aðskilið heildinni er unnt að 

draga upp skýrari mynd af beinum fjárveitingum til greinanna. Mynd 10 sýnir 

hlutfallslega skiptingu milli greina á fjárlögum ríkissjóðs árið 2011. Mynd 11 sýnir sömu 

stöðu fyrir árið 2012. Ef myndirnar eru bornar saman má sjá að hlutfallsleg skipting 

hefur breyst tiltölulega lítið milli ára (Ása Richardsdóttir, 2012). 

                                                      

19
 Unnið upp úr: Skapandi greinar – sýn til framtíðar (2012). 
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Mynd 13. Hlutfallsleg skipting framlaga 2011. 
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Hlutfallsleg skipting framlaga 2012. 
21

 

Samkvæmt fjárlögum ársins 2013 eru heildargjöld atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins 31,3 milljarðar króna eða 6,3% af heildargjöldum ráðuneyta. 

Fjárveitingar til atvinnuþróunar og nýsköpunar eru á árinu 6.126 milljónir eða sem 

                                                      

20
 Unnið upp úr: Skapandi greinar – sýn til framtíðar (2012). 

21
 Unnið upp úr: Skapandi greinar – sýn til framtíðar (2012). 
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nemur 19,6% af heildarútgjöldum ráðuneytisins. Þær tölur gefa þó litlar upplýsingar um 

beinar fjárveitingar til greinanna (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 2013). Vegna 

ónægra upplýsinga hefur reynst erfitt að miða við  skilgreiningu UNESCOs í einu og öllu. Í 

skýrslunni um skapandi greinar (2012) er þó reynt að vinna eftir skilgreiningunni eins vel 

og mögulegt er miðað við fyrirliggjandi gögn. Greining starfshóps skýrslunnar sýnir ekki 

til hvaða þátta í virðiskeðju skapandi greina fjármagni er varið né heldur eigin tekjur 

stofnana og verkefna sem njóta stuðnings. Það sama gildir um ívilnanir, frádrátt frá 

álögðum tekjuskatti, endurgreiðslu þróunarkostnaðar og aðra slíka þætti. Þau gögn 

liggja ekki fyrir eins og staðan er í dag. Í skýrslunni hvatt til þess að ríkisvaldið greini frá 

hversu stórum hluta opinbers fjár er varið til frumsköpunar og þeim þáttum sem lúta að 

frumstigum framleiðslu. Þá er lagt til að hafin verði skráning á hagstærðum skapandi 

greina og lista og hlut þeirra í þjóðhagsreikningum til jafns við skráningu annarra 

atvinnugreina.   

Umfang ríkisins í þessum efnum er vissulega mikið og miðað við það er slæmt að 

nákvæmar upplýsingar séu á reiki. Ef öll framlög hins opinbera árið 2012 eru tekin 

saman nema þau um 12,2 milljörðum króna. Í þeirri tölu eru framlög til listgreina, 

þverfaglegra verkefna, menntunar, rannsókna Ríkisútvarpsins og tónlistarhússins Hörpu 

auk annarrar starfsemi (Ása Richardsdóttir, 2012). Mynd 12 varpar ljósi á framlag ríkisins 

til greinanna og sýnir m.a. hlutfall þeirra til ólíkra stofnana, verkefna og sjóða. 
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Mynd 15. Heildarframlag ríkisins til skapandi greina. 
22

  

                                                      

22
 Heimild: Skapandi greinar – sýn til framtíðar (2012). 
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5.4 Hagræn áhrif lista og skapandi greina á íslenskt samfélag 

Umfang greinanna er mikið í íslensku efnahagslífi ef marka má nýútkomnar skýrslur þess 

efnis. Með vinnu Samráðsvettvangs skapandi greina, undir forystu Dr. Margrétar 

Sigrúnar Sigurðardóttur og Tómasar Young hefur tekist að kortleggja hagræn áhrif 

greinanna í grófum dráttum. Við gerð þeirrar skýrslu var skortur á upplýsingum það sem 

helst stóð í vegi fyrir ítarlegri og heildstæðari greiningu. Mörg fög innan skapandi greina 

og lista eru undaþegin virðisaukaskatti sem eðlilega skekkir heildarmyndina. Að auki 

gerir skýrslan ekki grein fyrir menningarlegu gildi né heldur gildi skapandi greina fyrir 

ferðamennsku. Heildarvirði greinanna liggur því ekki ljóst fyrir að svo stöddu. En þrátt 

fyrir að ýmis gögn vanti fangar skýrslan mikilvæga þætti er varða umfang, stöðu og áhrif 

skapandi greina.  

Áður hefur verið vikið af skilgreiningu lista og skapandi greina. Á Íslandi einkennast 

greinarnar af því að fjöldinn allur af litlum fyrirtækjum eiga í samkeppni við fá, en stór, 

fyrirtæki. Þau stærri starfa jafnan á fleiri en einu sviði innan geirans. Miðað við 

skilgreiningu UNESCOs eru rúmlega 7000 fyrirtæki og einyrkjar skráðir í 

atvinnugreinaflokka sem tilheyra skapandi greinum. Af þeim fjölda einyrkja og fyrirtækja 

eru aðeins 20% sem standa undir rúmlega 95% af heildarveltunni. Þessar tölur segja þó 

fátt um arðsemi þessara fyrirtækja en gefa þó ákveðna hugmynd um veltu þeirra og 

hagræn umsvif (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2012). 

Árin um og eftir hrun hafa verið stormasöm í íslensku atvinnulífi. Listir og skapandi 

greinar hafa vissulega orðið fyrir skakkaföllum í kjölfar minni einkaneyslu og minnkandi 

kaupmáttar. Eftir mikla sókn greinanna upp úr aldamótum hefur heldur sigið á 

ógæfuhliðina. Það má þó ekki einblína aðeins á töluleg gögn í þessu sambandi því 

eðlilega hefur neysla minnkað þar sem víðast annars staðar. Samkvæmt Hagstofu 

Íslands verja heimili landsins meiri fjármunum í dag til tómstunda og menningar í 

krónum talið. Sé hins vegar litið til neyslu sem hlutfall af ráðstöfunartekjum hefur hún 

minnkað umtalsvert eins og sést á mynd 13. Sú þróun gefur þó aðeins hugmynd um 

ákveðið neyslumynstur en tengist ekki með beinum hætti listum og skapandi greinum.  
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Mynd 16. Hlutfall neysluútgjalda heimilanna í tómstundir og menningu.
23

  

5.4.1 Heildarvelta skapandi greina 

Niðurstöður skýrslu um hagræn áhrif greinanna (2011) sýna að heildarvelta greinanna 

var 189 milljarðar króna árið 2009. Af þeirri upphæð var hluti sveitarfélaga og ríkis um 

24 milljarðar eða sem nemur 12,5% af heildarveltunni.  

 

Mynd 17. Heildarvelta skapandi greina. 
24

  

                                                      

23
 Unnið upp úr: Meðalneysla heimila á ári eftir búsetu frá (2002). 

24
 Heimild: Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011). 
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Mynd 14 sýnir þróun heildarveltu frá árinu 2005 til 2009 á verðlagi hvers árs. Neðsti 

hluti stöplanna er þáttur hins opinbera enda byggir virðisaukaskattskyld velta greinanna 

að einhverju leyti á opinberu fjármagni. Það kemur ef til vill ekki á óvart að mesta velta 

greinanna var árið 2007, en hefur síðan þá dalað. 

Til frekari glöggvunar á veltutölum greinanna er nauðsynlegt að setja þær í samhengi 

við aðrar atvinnugreinar þjóðarinnar. Umrædd skýrsla fer þá leið að reikna hlutfall 

virðisaukaskattskyldrar veltu skapandi greina af heildarvirðisaukaskattsveltu allra 

annarra atvinnugreina á landinu. Þetta gefur þó aðeins vísbendingu um stöðu mála, því í 

raun er ekki öll atvinnustarfsemi virðisaukaskattskyld. Mynd 15 sýnir þróunina frá árinu 

2005 til ársins 2009. Það sem vekur hvað mesta athygli í þessum samanburði er hve stór 

hlutdeild menningar og skapandi greina er í raun. Heildarvelta greinanna er til að mynda 

mun meiri en í landbúnaði. Séu fiskveiðar lagðar samanvið eru greinarnar enn með 

yfirhöndina. Það skal þó tekið fram að afurðaframleiðsla er ekki meðtalin.  Sömu sögu er 

að segja um byggingarstarfsemi en þróun á byggingarmarkaði ber augljós merki 

efnahagshrunsins.  

 

 

Mynd 18. Hlutfallsleg virðisaukaskattskyld velta.
25

  

                                                      

25
 Heimild: Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011). 
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Aukin framleiðsla áls, bæði á Reyðarfirði og í Straumsvík, hefur aukið veltu í framleiðslu 

málma og er nú nokkurn veginn á pari við skapandi greinar. Mynd 15 sýnir þó aðeins 

lítið brot allra þeirra atvinnugreina sem þrífast á Íslandi og er því ekki á nokkurn hátt 

tengd stærðarröðun atvinnugreinanna.  

5.4.2 Atvinna í skapandi greinum 

Atvinnuleysi á Íslandi jókst gríðarlega í kjölfar falls íslensku bankanna haustið 2008. 

Hlutverk ríkistjórnarinnar sem tók við 2009 var því ekki síst að stemma stigum við 

hækkandi atvinnuleysi. Í valdatíð þeirrar ríkisstjórnar hefur verið horft til skapandi 

greina í þeim efnum. Sú umræða hefur svo haldið áfram eftir niðurstöðu kosninga 2013. 

Niðurstaða Samráðsvettvangs lá fyrir 2011 og sýnir hún glöggt hve mörg störf eru hluti 

hinna skapandi greina. Mælikvarðinn á störf eru þar ársverk sem þó er ekki eiginlegur 

mælikvarði á fjölda starfa því á bakvið sérhvert ársverk geta legið eitt eða fleiri 

hlutastörf. Þeir sem starfa í skapandi greinum gætu þannig verið fleiri en skýrslan segir 

til um.  

 

 

 Mynd 19. Ársverk í skapandi greinum.
26

 

Líkt og mynd 16 sýnir var fjöldi ársverka mestur árið 2009 eða rúmlega 10.000 talsins. 

Stöðugur vöxtur var frá árinu 2005 til 2008 en minnkaði milli 2008 til 2009 sem er ef til 

vill afleiðing hrunsins. Til að setja þetta í samhengi er unnt að bera fjölda ársverka í 

                                                      

26
 Heimild: Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011). 
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skapandi greinum saman við aðrar atvinnugreinar líkt og gert var með heildarveltu. 

Þetta sýnir mynd 17. 

 

 

Mynd 20. Hlutfall ársverka af heildarvinnuafli í völdum greinum. 
27

 

5.4.3 Útflutningur skapandi greina 

Í útreikningum útflutningstekna skapandi greina er margt á huldu, ekki hvað síst fyrir 

þær sakir að margt innan þeirra er án virðisaukaskatts. Skýrslur þess efnis gefa þó tilefni 

til að áætla útflutningstekjur miðað við fyrirliggjandi gögn. Í skýrslu Samráðsvettvangs 

skapandi greina eru heildarútflutningstekjur reiknaðar miðað við 

virðisaukaskattsskýrslur. Þær niðurstöður skila heildarútflutningstekjum upp á 24 

milljarða króna á verðlagi ársins 2009 sem gerir rúma 25 milljarða á verðlagi ársins 2010. 

Sú upphæð nemur 3% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar. Mynd 18 sýnir jafnan 

vöxt til ársins 2008 en smávægilegan samdrátt milli 2008 og 2009.  

                                                      

27
 Heimild: Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011). 
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Mynd 21. Heildarútflutningur skapandi greina árin 2005 til 2009. 
28

 

 

Mynd 19 sýnir svo að lokum samanburð skapandi greina við valdar atvinnugreinar. Þar 

er bilið líklega hvað mest en sjávarafurðir með útflutningstekjur upp á 208 milljarða árið 

2009, tróna á toppnum langt fyrir ofan greinarnar. Það sama á við um afurðir orkufreks 

iðnaðar. Þó eru útflutningstekjur skapandi greina töluvert hærri en landbúnaðarafurða. 

 

Mynd 22. Samanburður á heildarútflutningstekjum árin 2005 til 2009. 
29

 

                                                      

28
 Heimild: Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011). 

29
 Heimild: Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011). 
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5.5 Framtíðarsýn 

Starfshópi um skapandi greinar sem skilaði af sér skýrslu í lok árs 2012 var meðal annars 

falið að koma með tillögur að bættu starfsumhverfi skapandi greina sem og að marka 

framtíðarsýn í þeim efnum.  

Fjölbreytt tækifæri til háskólamenntunar eru grundvöllur frumsköpunar, 
sem leiðir til nýsköpunar og loks atvinnumennsku. Traust og vel skilgreint 
stuðningsumhverfi, sem nær til alls ferlisins frá frumsköpun verka til 
rannsókna, þróunar og framleiðslu, er forsenda þess að nýjar afurðir verði til 
og þróaðar verði nýjar aðferðir sem leitt geta til aukinnar 
verðmætasköpunar. Skapandi greinar snerta mörg svið atvinnulífs og 
samfélags. Má nefna að þær hafa í auknum mæli áhrif á aðrar 
atvinnugreinar t.d. ferðaþjónustu, þar sem listrænar- og menningarlegar 
upplifanir skipta æ meira máli sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Það er ljóst 
að til þess að hægt sé greina aðkomu hins opinbera að skapandi greinum 
með fullnægjandi hætti þarf töluleg greining innan stjórnkerfisins að taka 
talsverðum breytingum. Jafnframt er mikilvægt að gagnaöflun um hverja 
einstaka grein verði ítarlegri en nú er svo hægt verði að greina styrkleika, 
veikleika, einkenni og vaxtarmöguleika hverrar greinar. Bætt skráning 
upplýsinga myndi gera alla greiningu á verðmætasköpun í samfélaginu 
einfaldari. (Ása Richardsdóttir, 2012). 

Ákveðin mynd er dregin upp af því umhverfi sem starfshópurinn leggur til. Sú 

hugmyndafræði birtist á mynd 20 sem er nokkurs konar lokastaða eftir þær breytingar 

sem þurfa að eiga sér stað skv. hópnum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Umhverfi og markaður skapandi greina. 
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Starfshópurinn leitast við að benda á leiðir til að styrkja umhverfi greinanna svo hægt 

sé að auka sóknarfæri til handa listafólki og fyrirtækjum. Án þess að gagnrýna þær 

niðurstöður um of þá virðist hagræn greining þess efnis vera af skornum skammti. Bent 

er á að hægt sé að bæta stöðuna með margvíslegum hætti, s.s. með aðgangi að nýjum 

launa- og verkefnasjóðum, þróunar- og rannsóknarfé, hvetjandi skattaumhverfi og 

sterkum miðstöðvum. En er rétt að varpa fram hugmyndum um slíkar úrbætur án þess 

að taka tillit til þátta á borð við ytri áhrif og virði. Getur verið að aukið fjármagn til lista 

og skapandi greina skili sér ekki í auknum jákvæðum ytri áhrifum? 

Hugmyndir um bætta menntun eru góðra gjalda verðar enda getur niðurskurður 

ríkisins til menntamála bitnað á gæðum menntunar og leitt til minni 

verðmætasköpunar. Mikil vöntun er á faglærðu fólki á sviði skapandi greina og því 

mikilvægt að hið opinbera veiti því athygli. Skýrslan leggur til að gerð verði úttekt á list- 

og starfsmenntun í skapandi greinum. Móta þurfi stefnu í þeim málaflokki til þess að 

menntunin verði hvað skilvirkust. Þá verði menntun í nýjum miðlum efld og 

menntunartækifærum á meistarastigi fjölgað. Lagt er til að rannsóknir á stöðu skapandi 

greina verði tryggðar, þ.m.t. um veltu, virðisauka, útflutningsvirði og samkeppnishæfni. 

Mælst er til þess að kostir þess að koma á fót tímabundnum rannsóknarsjóði verði 

kannaðir.  

 Hvað skattamál varðar er þess vænst til að lögum um virðisaukaskatt verði breytt. 

Ástæður þess kunna að liggja í flækjustigi skattkerfisins sem getur verið letjandi og falið í 

sér mismunun milli atvinnugreina. Hvers vegna á vinna rithöfunda og tónlistarmanna að 

vera undanþegn virðisauka á meðan vinna hlóðmanna er  virðisaukaskattskyld? Á ekki 

jafn yfir alla að ganga?  

Í skýrslunni er lagt til að hluteigandi geri tillögu að markvissri uppbyggingu hátíða og 

menningartengdra viðburða. Með því móti verði unnt að tengja saman náttúru, mannlíf, 

menningararf, ferðaþjónustu og listir. Eins þurfi að skýra hlutverk ráðuneyta og 

stofnanna til að ná fram aukinni yfirsýn og skilvirkni. Hópurinn fjallar sérstaklega um 

hugmyndir um eflingu fjárfestingar í skapandi greinum og telur það eina forsendu 

áframhaldandi vaxtar (Ása Richardsdóttir, 2012). Þessi atriði endurspegla umræðu 

hagfræðilegrar nálgunar á listir og skapandi greinar. Til þess að markaðurinn verði 

skilvirkur þurfa hlutverkin að vera skýr og töluleg gögn til greiningar að liggja fyrir. 
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6 Niðurstöður 

Sú mynd sem dregin hefur verið upp af stöðu lista og skapandi greina sýnir fram á 

mikilvægi þeirra í íslensku samfélagi. Skilgreining hugtakanna ræður þó miklu um 

hagrænar niðurstöður og túlkun þeirra. Þá er það álitamál hvort sjónarmið 

hagfræðinnar einnar ættu að ráða för eða hvort tekið skuli tillit til annarra þátta. 

Menningarhagfræðin er viðbót við hefðbundna nálgun hagfræðinnar og að auki birtist 

enn ein nálgunin í fagurfræðinni. Ólíkar skoðanir gera heildarmyndina flókna en hægt er 

að skipta henni niður eftir því hvaða nálgun skuli beitt.  

Hér hafa margvísleg hugtök verið sett fram til að útskýra hina hagrænu sýn á 

skapandi greinar og listir. Mikilvægur þáttur í því var að útskýra virðishugtakið sem 

byggir á greiðsluvilja neytenda og hvernig hann er mældur. Hagfræðileg nálgun bendir á 

að virði í peningalegum mæli sé eina virðið sem horfa skuli til, að ekki sé um neitt 

eiginlegt innra virði að ræða. Menningarhagfræðileg nálgun breytir hinsvegar út af 

kröfum um mælikvarða virðis. Niðurstaða þeirrar nálgunar er að menningarlegt virði 

geti endurspeglast t.d. í áferð málverks eða hljómburði á tónleikum. Eru gæði lista og 

skapandi greina meira virði en önnur? Hvort sem framleiðslugæðin eru íslensk eða ekki 

veltur svarið á sjónarhorninu, þ.e. hvaða nálgun skuli beitt. Því er erfitt að fullyrða hvaða 

virði sé hið eina rétta, hvaða virði skuli stuðst við. Ef niðurstöður um heildarveltu 

greinanna upp á 189 milljarða króna reynast réttar má álykta að virði greinanna birtist í 

þeim tölum. En hvort menningarvirði sé eitthvert umfram þá upphæð skal ósagt látið. 

Hugtakið verðleikavörur innan hagfræðinnar má túlka sem viðurkenningu hennar á 

einhvers konar umframvirði en í því felst ákveðin þversögn. Hagfræðileg nálgun byggir á 

virði mældu í greiðsluvilja en viðurkennir um leið verðleikavörur. Eru íslenskar 

kvikmyndir og fornbókmenntir dæmi um verðleikavörur? Miðað við skilgreiningu 

hagfræðinnar er líklegt að mörg framleiðslugæði lista og skapandi greina teljist til 

verðleikavara, því ef ekki þau, hver þá? Að því gefnu má segja að sum gæðanna feli í sér 

eitthvert virði umfram það peningalega.  

Nálgun hagfræðinnar á listir og menningu og möguleg hlutverk hins opinbera hvað 

þær varðar snýst um hugtakið ytri áhrif. Nánar til tekið eru það jákvæð ytri áhrif sem eru 

mikilvægust í umræðunni um hugsanlega ríkisstyrki til lista og menningar. Líkt og fjallað 

var um í kafla 4.1.2.1 snýst spurningin um möguleg afskipti hins opinbera af markaði 



 

60 

lista og menningar um það hve mikil starfsemi er þar. Ef einkaaðilar á markaði eru nú 

þegar að framleiða í því magni þar sem jákvæð ytri áhrif hætta þá eru hin hagfræðilegu 

rök fyrir niðurgreiðslu á frekari starfsemi ekki til staðar. Tilgangurinn með niðurgreiðslu 

hins opinbera til lista og skapandi greina er að skapa hvata til aukinnar starfsemi og ná 

með því meiri þjóðfélagsvelferð. Sé niðurstaða markaðarins nú þegar hagkvæm og jaðar 

ytri áhrif ekki til staðar mun frekari hvati ríkisvaldsins í niðurgreiðslu aukinnar 

framleiðslu engum umframávinningi skila. Lykilatriði í umræðunni er því hvort aukin 

starfsemi skapi meiri ábata á jaðrinum. Í reynd er þó erfitt eða ógerlegt að meta heildar 

jaðar ytri áhrif með nokkurri vissu enda liggja upplýsingar þess efnis ekki fyrir. 

Hagfræðileg nálgun gerir hinsvegar þá kröfu að tekið sé tillit til ytri áhrifa við mat á 

niðurgreiðslum hins opinbera. Vissulega veita niðurgreiðslur ríkisvaldsins hvata til 

aukinnar framleiðslu og án efa eru 11.158 milljónir króna í formi styrkja og 

niðurgreiðslna til þess fallnar að auka framleiðslumagn. Upphæðin sem um ræðir segir 

þó lítið til um hvort heildarþjóðfélagsvelferð sé að aukast enda er sá möguleiki fyrir 

hendi að mörk jákvæðra ytri áhrifa séu í sama framleiðslumagni og á óstuddum 

markaði. Hið opinbera á samkvæmt hagfræðinni aðeins að niðurgreiða þangað til búið 

er að jafna út kostnað á jaðrinum eða þar til viðbótarábati þjóðfélagsins er orðinn jafn 

þjóðfélagskostnaði. Mögulegt er að framleitt magn á Íslandi sé í punktinum M* líkt og 

mynd 9 sýnir en miðað við hve lítið er til af hagrænum gögnum má ætla að 

stuðningurinn sé annað hvort of mikill eða of lítill. Það verður í það minnsta að teljast 

ólíklegt að hagkvæmt magn sé framleitt þar sem ekkert er í hendi því til stuðnings. 

Magnið gæti þannig verið meira eða minna en hagkvæmt getur talist. 

Fórnarkostnaður er líkt og ytri áhrif þekkt hugtak innan hagfræðinnar en segja má að 

greinin snúist að miklu leyti um skort sem leiðir til fórna. Líkt og bent hefur verið á gætu 

opinberir fjármunir sem renna til lista og skapandi greina nýst til annara verka. Á meðan 

þeim 6.126 milljónum króna sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið veitti í 

fjárveitingar til atvinnuþróunar og nýsköpunar 2013 var þeim fjármunum ekki varið í 

annað. Hagfræðin spyr hvort hagkvæmari niðurstaða hefði fengist ef milljónirnar hefðu 

runnið til annara verka? Svarið við þeirri spurningu er ekki skýrt en spurningin um 

hvernig  fjármunum skuli varið er þrátt fyrir það réttmæt. En þessi nálgun hugnast 

listunnendum líklega ekki enda má snúa nálguninni á hvolf. Færa má rök fyrir því að 
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þjóðfélagsleg jákvæð ytri áhrif séu til að mynda meiri af íslenskri tónlist en álverum. Ekki 

er þó hlaupið að því að sannreyna slík rök en þó eru þau vissulega innlegg í umræðuna. 

Útflutningstekjur íslenska hagkerfisins af skapandi greinum eru töluverðar ef marka 

má fyrirliggjandi gögn. Í samanburði við sjávarútveg eða orkufrekan iðnað eru 20 

milljarðar lág tala. Það breytir þó ekki að útflutningstekjur skapandi greina eru nokkuð 

hærri en í landbúnaði samkvæmt skýrslu þess efnis. Ársverk í greinunum hafa verið um 

og yfir 9.500 síðastliðin ár sem gefur nokkuð góða mynd af fjölda starfsfólks. Greining 

skýrslunnar um hagræn áhrif skapandi greina dregur upp nokkuð óáreiðanlega mynd af 

stöðu greinanna í samanburði við aðra atvinnuvegi. Þar er því slegið föstu að 

heildarvelta skapandi greina sé meiri en í landbúnaði. Ekki er þar tekið mið af 

margfeldisáhrifum né heldur klasamyndunum sem fjallað hefur verið um. Þar fyrir utan 

er vinnsla bæði landbúnaðar- og sjávarafurða ekki talin með í samanburðinum. Því má 

ætla að sá munur sem sýndur er á veltu gefi ekki rétta mynd af stöðu skapandi greina í 

samanburði við aðrar. Eins er því ósvarað hve mikill fjöldi afleiddra starfa liggur að baki 

en t.d. skapa álver og klasamyndanir þeim tengdum fjölda slíkra starfa. 

Ef aðeins er horft til hagfræðilegrar nálgunar er næsta víst að framleiðslu listarinnar 

er best borgið í höndum markaðarin nema ábatinn af þeim aðgerðum sé meiri en sem 

nemur kostnaði. Samkvæmt henni ætti íslenska ríkið fremur að veita fjármunum í annað 

nema jákvæð ytri áhrif séu til staðar og ráðstöfun fjármagnsins sé hagkvæm. 

Menningarhagfræðin tekur ekki svo djúpt í árina og gefur færi á ríkisstuðningi vegna 

virðis menningargæða umfram peningavirði. Fagurfræðileg nálgun gengur enn lengra og 

telur ríkisstyrki nauðsynlega vegna listrænna- og menningartengdra þátta. Jákvæð ytri 

áhrif eru til staðar í listum og skapandi greinum á Íslandi. Samt sem áður er verður að 

teljast ólíklegt að allar styrkveitingar séu til þess fallnar að skapa jákvæð ytri áhrif, því 

skal þó ekki slegið föstu. 

Stuðningur hins opinbera til lista og skapandi greina er æskilegur og í einhverjum 

tilvikum nauðsynlegur. Ríkisvaldið á því að koma að málum greinanna en þó að nokkrum 

skilyrðum uppfylltum. Ríkið skal styrkja listir og skapandi greina ef jaðarkostnaður er 

jafn jaðargreiðsluvilja neytenda og ef jaðar ytri áhrif eru til staðar. Hitt er annað mál að 

fórnarkostnað er oft erfitt að meta en samt sem áður verður að taka tillit til hans eftir 

föngum. Ef því er slegið föstu að markaðsvæn framleiðsla hámarki ekki listræn gildi 
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verður hagkvæmni að víkja fyrir sjónarmiðum fagurfræðinnar. Það er ekki sjálfgefið að 

hagfræðin hafi yfirhöndina við slíkar ákvarðanir sem eru fyrst og framst pólitísks eðlis. 

Því er mikilvægt að átta sig á því að hagkvæmni getur þurft að lúta fyrir öðrum þáttum. 

Spurningin um hvort ríkið eigi að styrkja listir og skapandi greinar kallar á aðrar 

spurningar. Á hagkvæmni að standa listrænum gildum framar? Á aðeins að styrkja það 

sem hámarkar þjóðfélagslegan ábata? Það er upp á stjórnvöld komið að svara þeim 

spurningum en til þess hafa þau tæki hagfræðinnar. Niðurstaða þessarar umfjöllunar er 

sú að opinberir styrkir geti aukið þjóðfélagslegan ábata og skulu koma til framkvæmda 

ef hægt er að sýna fram á þann ábata hvort sem hann er hagræns- eða listræns eðlis.  
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7 Lokaorð 

Hagræn umsvif lista og skapandi greina eru mikil, ekki hvað síst í ljósi fjölda starfa og 

hlutdeildar í heildarveltu hagkerfisins. Allar líkur eru á þau umsvif aukist í náinni framtíð 

með aukinni eftirspurn fólks eftir upplifun og afþreyingu. Listir og menningarframleiðsla 

eru hluti upplifunarhagkerfisins sem og margar hinna skapandi greina.  Rætt hefur verið 

um listir og skapandi greinar frá mismunandi sjónarhornum og nálganir hagfræði og 

fagurfræði lagðar til grundvallar umræðunni. Þær nálganir framkalla ólíkar niðurstöður 

en mesti skoðanamunurinn er um hvernig skuli skilgreina hugtakið virði. Á meðan 

hagfræðin horfir til peningalegra mælikvarða virðis lítur listræn nálgun til 

fagurfræðinnar og fagurfræðilegra virðismælikvarða.  

Í tengslum við aðkomu hins opinbera að listum, menningu og skapandi greinum 

mætast enn á ný gagnstæðir pólar. Fagurfræðileg nálgun er fremur hlynnt 

niðurgreiðslum ríkisins á meðan hin hagfræðilega setur fram ákveðna fyrirvara. 

Hugmyndir um að listgæði njóti takmarkaðrar eftirspurnar og að markaðurinn eigi erfitt 

með að sjá einn um framboð þeirra hafa opnað fyrir áhugaverða umræðu. Spurningunni 

um hvers vegna ríkið ætti að styrkja greinarnar er svarað á ólíka vegu. Hagfræðin byggir 

niðurstöður sínar m.a. á umfangi jákvæðra ytri áhrifa á jaðrinum sem sé ein forsenda 

þess að ríkisvaldið komi að málum. Listin skuli styrkt ef hún framleiði nægjanleg jákvæð 

ytri áhrif á viðeigandi jaðri, þannig skapist meira heildarvirði en það sem neytendur eru 

tilbúnir að greiða fyrir á markaði. Fagurfæðin nálgast ytri áhrif af minni nákvæmni en 

bendir þó á að þau séu til staðar. Þá horfir sú nálgun framhjá fórnarkostnaði sem er 

ásamt ytri áhrifum hornsteinn hagfræðilegrar umræðu um ríkisstyrki. Hún tekur ekki 

tillit til þess sem er fórnað til að öðlast listina. Það er sjónarmið út af fyrir sig að listin 

þurfi ekki að vera arðbær, heldur sé hún til þess fallin að veita fólki lífsfyllingu og 

ánægju. Hagfræðin aftur á móti tekur aðeins tillit til þess sem metið er til fjár og er í eðli 

sínu einföldun veruleikans, tilraun til að meta hluti út frá hinum hagrænu viðmiðum. 

Stuðningur hins opinbera til greinanna getur reynst mikilvægur enda ólíklegt að 

markaðsdrifin list og menning hámarki hin listrænu gildi. Aðkoman getur verið í formi 

menntunar, beinna fjárstyrkja, skattaívilnana eða endurgreiðslna. Hvort sem horft er til 

hagrænna þátta eða ekki verður niðurstaðan sú sama; í einhverjum tilvikum er aðkoma 

ríkisins nauðsynleg og til þess fallin að auka þjóðfélagslegan ábata. Það er þó ekki þar 
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með sagt að allur stuðningur sé af hinu góða líkt og bent hefur verið á. En til þess að 

greina hið góða frá hinu slæma er nauðsynlegt að skráning upplýsinga sé fullnægjandi 

svo ríkisvaldið geti tekið ákvarðanir sem samrýmast almannahag.  

Möguleikar þjóðarinnar til uppbyggingar atvinnulífsins og framþróunar atvinnuvega 

eru miklir, bæði í tengslum við skapandi atvinnugreinar sem aðrar. Ef heldur fram sem 

horfir eru líkur á að hinar skapandi greinar verði mikilvægasta atvinnugrein íslensku 

þjóðarinnar í náinni framtíð. Með tölvutækni nútímans er heimurinn að minnka og fátt 

því til fyrstöðu að blása til sóknar. En til þess að sú uppbygging gangi eftir og leiði til 

aukins hagvaxtar og velmegunar verður ríkisvaldið að skapa skilyrðin. Það er því fyrst og 

fremst á ábyrgð stjórnvalda að tryggja framgang og uppvöxt greinanna með réttu 

umhverfi þeim til handa. Ef stjórnvöld skapa umhverfið eru auknar líkur á að listir og 

hinar skapandi greinar nái að blómstra af sjálfsdáðum.  
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