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1. Útdráttur 

Mikil gróska hefur átt sér stað í kvikmyndagerð á Íslandi síðastliðinn áratug. 

Algjör sprenging varð í aðsókn erlendra verkefna sumarið 2012 þegar fjórar 

stórmyndir voru teknar upp hér á landi. Ferðaþjónusta utan háannatíma hefur 

aukist sem líklega má að einhverju leyti rekja til þeirrar öflugu landkynningar 

sem felst í kvikmyndum. Tímabundin endurgreiðsla vegna kvikmyndagerðar var 

samþykkt á Alþingi árið 1999 og síðan þá hafa umsóknir um hana margfaldast. 

Hlutfall endurgreiðslunnar, sem nú er 20%, hefur tvisvar verið endurskoðað og 

hækkað frá upphaflegri lagasetningu. Markmið þessarar rannsóknar var í fyrsta 

lagi að kanna hvort að forsendur endurgreiðslunnar ættu enn við, það er hvort 

tímabært væri að leggja hana niður þar sem tilvist hennar hefði ekki ákvarðandi 

áhrif á komu erlendra verkefna; hvort hér gæti þrifist kvikmyndagerð, innlend 

sem erlend, óháð endurgreiðslu. Í öðru lagi hvort nauðsynlegt væri að hækka 

endurgreiðsluna í samræmi við fyrri rannsóknir. Hvað það varðar var litið til 

hlutfallslegra yfirburða og samkeppnishæfni kvikmyndagerðar hérlendis til 

samanburðar við annars staðar. Stuðst var við eigindalega rannsóknaraðferð í 

formi djúpviðtala. Úrtakið markaði ákveðinn þverskurð sérfræðinga er koma að 

endurgreiðslunni með ýmsu móti. Samkvæmt niðurstöðum má merkja ákveðna 

hlutfallslega yfirburði Íslands sem tökustaðar. Er það helst fjölbreytt náttúra sem 

á sér ekki hliðstæðu, hæft og sveigjanlegt starfsfólk og síðast en ekki síst 

endurgreiðslan sem þykir einföld, gagnsæ og fljót í afgreiðslu. Ísland er að 

mörgu leyti samkeppnishæft en þar sem erlendir framleiðendur gera ráð fyrir 

einhvers konar ívilnun kæmist landið ekki í gegnum trektina ef mönnum stæði 

ekki til boða endurgreiðsla hér. Flestar þjóðir bjóða upp á einhvers konar ívilnun 

vegna kvikmyndaframleiðslu. Í stað þess að taka þátt í samkeppni hæstbjóðanda 

skal leggja kapp í að viðhalda þeirri sérstöðu sem felst  í einföldu regluverki og 

skjótri afgreiðslu sem aðrar þjóðir eiga erfitt með að leika eftir.  
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2. Inngangur 

Umhverfi kvikmyndagerðar sem og hagnýting afurðanna hefur breyst gríðarlega á 

síðustu áratugum. Þessi áhrifaríki miðill hefur verið nýttur á ýmsan máta; til 

listsköpunar, afþreyingar, fræðslu, landkynningar og jafnvel áróðurs (Ágúst 

Einarsson, 2011). Um aldamótin 1900 var evrópskur kvikmyndaiðnaður ráðandi 

bæði á innlendum og erlendum mörkuðum. Evrópskar kvikmyndir voru fluttar út 

víðsvegar um heiminn og höfðu um tíma um helmings markaðshlutdeild í 

Bandaríkjunum (Bakker, 2005). Þetta var tími þögulla dramatískra kvikmynda. Eftir 

fyrri heimsstyrjöld og með tilkomu hljóðtækni ruddu Bandaríkin sér til rúms og 

Evrópa beið lægri hlut. Bandarísk fyrirtæki sem störfuðu á hinum ýmsu vígstöðum 

greinarinnar mynduðu þyrpingar og var miðstöðin staðsett í Hollywood, sem nú til 

dags er tákngervingur bandarískrar kvikmyndagerðar. OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2008) áætlar að heildarvirði 

kvikmyndaiðnaðar í heiminum, sé á bilinu 1.400-1.700 milljarðar íslenskra króna 

og megi meirihluta þess rekja til Bandaríkjanna (miðað við tölur frá 2002). 

Rannsókn OECD náði til hvers kyns hljóð- og myndmiðlunarefnis sem ætlað er til 

opinberrar sýningar í hagnaðarskyni. Þrátt fyrir yfirburði Bandaríkjanna með tilliti 

til fjárfestingar, tekna og útflutnings kvikmynda, eru þeir ekki stærstir ef einungis er 

litið til framleiðslumagns. Indland, til að mynda, hefur að geyma stærsta 

kvikmyndaiðnað í heimi með tilliti til fjölda framleiddra kvikmynda. Samkvæmt 

tölum frá árinu 2010 voru þar framleiddar 1.274 myndir, samanborið við 795 í 

Bandaríkjunum (Kanzler, 2012)
1
. Indland er auk þess eitt af fáum ríkjum þar sem 

heimamarkaður er nægilega stór fyrir stöðuga og mikla veltu til þess að vera í 

ráðandi stöðu á heimamarkaði og hvetja til útflutnings. Kaupmáttur hefur líka mikið 

að segja í þessu samhengi. Aðrir stórir markaðir eru Japan, Kína og Evrópa. Virði 

bandarískra kvikmynda er þó yfirgnæfandi og má rekja það til þess að hlutfallslega 

meiri fjármunir eru lagðir til framleiðslunnar þar en til dæmis í Evrópu. OECD 

hefur raðað upp klösum eftir áætluðu hlutfalli af virði á heimsmarkaði, sjá Mynd 

2.1. Hlutur enskumælandi kvikmynda, aðallega frá Bandaríkjunum og Bretlandi, er 

nánast jafn stór og virði allra annarra markaða í heiminum. Hlutur Norðurlandanna 

er einungis smá brot, til samanburðar. 

                                                 
1
 Nálgast má eintak af skýrslunni Focus 2012: World film market trends ,sem gefinn er út af 

European Audiovisual Observatory, hjá höfundi ritgerðar. 
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Mynd 2.1. Hlutfall af heimsmarkaðsvirði kvikmyndaframleiðslu 
 

Markaðshlutdeild evrópskra kvikmynda innan Evrópusambandsins er 28,5%, miðað 

við tölur frá 2011 (Kanzler, 2012). Myndir framleiddar í Evrópu sem njóta 

fjármögnunar frá bandarískum fjárfestum hafa um 8,4% markaðshlutdeild og 

bandarískar myndir hafa ráðandi stöðu með 61,4%. Evrópskar myndir hafa nú náð 

sér á strik aftur eftir að hafa misst hlutdeild til bandarískra þrívíddarmynda á 

árunum 2009 og 2010. Sókn þeirra var leidd af velgengni mynda eins og 

Intouchables (FR), The Inbetweeners (GB), Kokowääh (DE) og Che bella giornata 

(IT) en þrjár þeirra komust á lista yfir 25 söluhæstu kvikmyndir innan 

Evrópusambandsins árið 2011. 

Á sama tíma og evrópskar kvikmyndir hafa sótt í sig veðrið hefur mikill uppgangur 

átt sér stað í kvikmyndagerð á Íslandi. Það lýsir sér bæði í auknum gæðum, 

samanber aukna viðurkenningu íslenskra kvikmynda, leikara og leikstjóra, sem og 

auknum fjölda kvikmynda sem framleiddar eru hér á landi, bæði erlendra og 

innlendra. Árið 2012 var sérstaklega gjöfult (Íslandsstofa, 2013) en aldrei hafa fleiri 

erlend verkefni verið tekin upp hér á landi en það ár. Alls var um að ræða fjórar  

stórmyndir frá Hollywood, það eru Oblivion, Noah, Thor 2 og The Secret Life of 

Walter Mitty. Auk þess hafa tökur á framhaldsþáttaseríunni Game of Thrones farið 

fram hérlendis. Þess má ennfremur geta að aldrei hafa fleiri fyrirspurnir borist til 
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Mynd 2.2. Verkefnið, sem er á vegum Íslandsstofu, snýst um að kynna ívilnanir til 

erlendra kvikmyndafyrirtækja sem hafa hug á að taka upp efni hérlendis. 

 
 

Mynd 2.2. Þróun á fjöldi fyrirspurna til Film in Iceland (Íslandsstofa, 2013) 

 

Ýmsir þættir geta hafa spilað inn í þessa þróun; svo sem hagsætt gengi íslensku 

krónunnar gagnvart bandarískum dollar og endurgreiðsla stjórnvalda á 

framleiðslukostnaði, en tímabundin endurgreiðsla hefur hækkað úr 12% í 20% frá 

setningu lagana 1999. Niðurstöður íslenskra og erlendra rannsókna á endurgreiðslu- 

eða skattaívilnunarkerfum eru samdóma í áliti sínu á mikilvægi slíks kerfis eigi þjóð 

að geta vera samkeppnishæf (Axel Hall og Sigurður Jóhannesson, 2006; Konráð 

Pálmason og Friðrik Eysteinsson, 2011; Oxford Economics, 2012). Þó eru dæmi 

þess að kvikmyndaiðnaður geti blómstrað þrátt fyrir að ekki séu til staðar 

skattaendurgreiðslur, samanber Danmörk en þá styrkir ríkið framleiðsluna með 

öðrum hætti (Willems, 2010). Fyrri skýrslur og rannsóknir hafa dregið fram hagræn 

áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi (Axel Hall og Sigurður Jóhannesson, 2006; Dr. 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011) og samkeppnishæfni 

(Konráð Pálmason og Friðrik Eysteinsson, 2011). Ennfremur gaf Ágúst Einarsson 

nýverið út bók þar sem hagrænum áhrifum kvikmyndalistar eru gerð ítarleg skil 

(2011). 

Hér er því ekki ætlunin að endurtaka það sem vel hefur verið gert. En framangreind 

umfjöllun gefur tilefni til þess að staldra við og leiða hugann að því hvort breyttar 

aðstæður kalli ekki á breyttar forsendur. Fyrri skýrslur er skoðuðu grundvöll 

endurgreiðslunnar voru gerðar fyrir síðustu hækkun hennar. Þessari rannsókn er 
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ætlað að sýna ákveðinn þverskurð með viðtölum við breiðan hóp viðmælenda sem 

koma að kvikmyndagerð eða stjórnsýslunni með einhverju móti. Þannig er leitast 

við að draga fram ólík sjónarmið og átta sig betur á þeim fjölbreyttu þáttum sem 

taka þarf tillit til, til þess að átta sig á heildarmyndinni. Megináherslan mun vera á 

kvikmynda- og sjónvarpsþáttaframleiðslu er telst til afþreyingar. Í 

inngangsköflunum er byrjað á að fjalla um markað kvikmynda og það sem 

einkennir hann, síðan er farið yfir þær forsendur er liggja til grundvallar 

kvikmyndagerðar á Íslandi. Ástæðum meðbyrs eru gerð skil og að lokum er tilraun 

gerð til að leiða í ljós með eigindlegri rannsókn hvort að velgengni síðustu ára gefi 

tilefni til að draga saman seglin í stuðningi hins opinbera; hvort að markmiðum 

laganna hafi verið náð og greinin hafi slitið barnsskónum og sé þar með orðin fær 

um að standa á eigin fótum. Í framhaldi af því er svo spurt hversu hátt hlutfall 

endurgreiðslunnar þurfi að vera og hvort þörf sé á viðverandi endurgreiðslukerfi. 
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3. Aðstæður á markaði til kvikmyndagerðar 

Niðurstaða á hefðbundnum markaði fyrir vöru eða þjónustu ræðst af því jafnvægi 

sem myndast milli framboðs og eftirspurnar. Þegar greina á tiltekinn markað er því 

vel til fallið að taka tillit til líkansins og leiða í ljós þær forsendur sem liggja að baki 

hvoru fyrir sig.  

 

3.1. Eftirspurn og framboð 

Lögmálið um eftirspurn endurspeglar vilja neytenda til að kaupa ákveðið magn 

miðað við ákveðið verð, þannig að eftir því sem verðið er hærra þeim mun færri 

vilja kaupa vöruna. Það sem hefur áhrif á hugmynd neytenda um það hvort verð sé 

hátt eða lágt er samanburður við aðrar staðkvæmdar- eða samkeppnisvörur. Að 

sama skapi spilar smekkur fólks inn í eftirspurnina sem og ráðstöfunartekjur (Boyes 

og Melvin, 2013). Það sem hins vegar drífur eftirspurn neytenda á markaði eftir 

kvikmyndum áfram eru skynjuð gæði en ekki verð (Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2008). Kvikmyndir eru sem sagt ekki verðnæmar (e. 

price-sensitive), sem veldur því að afláttur af söluverði hvetur ekki til aukinnar 

neyslu sé kvikmynd talin lítils virði. Annað sem vill oft einkenna eftirspurn á 

markaði eftir almennri vöru og þjónustu er að eftir því sem neytandi eignast meira 

af tiltekinni vöru, þeim mun minni not hefur hann fyrir næstu (Boyes og Melvin, 

2013). Lögmálið um minnkandi jaðarnytjar er þó ekki algilt fyrir allar vörur og 

hægt er að færa rök fyrir því að með auknu áhorfi kvikmynda kunni áhuginn að 

aukast og eftirspurnin samhliða því (Becker og Murphy, 1988). Tími sem neytendur 

hafa aflögu setur magninu síðan að vísu skorður.  

Hinn hluti jöfnunnar er framleiðsla. Ef horft er á framleiðsluna í stærra samhengi þá 

setur framleiðslugeta fyrirtækis velgengni þess mörk. Til að útskýra við hvað er átt, 

er hægt að hugsa sér til einföldunar bændur á miðöldum sem stunduðu 

sjálfsþurftabúskap. Þeir neyttu einungis þess sem þeir sjálfir framleiddu. Þannig fór 

það eftir getu þeirra til að framleiða hvernig þeim reiddi af. Ef þeir voru góðir í því 

sem þeir gerðu og höfðu tilætlaða þekkingu, færni og aðgang að nauðsynlegum 

framleiðsluþáttum þá gekk þeim vel, annars ekki.  
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Framleiðslugetan sjálf er því háð ýmsum þáttum svo sem fjármunum, mannauði, 

náttúruauðlindum og tæknilegri þekkingu (Mankiw, 2012). Fjármunirnir eru tólin 

og tækin sem þarf til framleiðslunnar. Með hugtakinu mannauður er átt við þá 

þekkingu og færni sem vinnuaflið býr yfir, hvort sem hún er tilkomin vegna 

menntunar, þjálfunar eða reynslu. Þessi þekking nýtist því við framleiðsluna en hún 

verður einnig til við framleiðsluna. Náttúruauðlindir geta gegnt mikilvægu hlutverki 

og skapað ákveðna sérstöðu (D. Jones og Smith, 2005). Aðgangur að 

náttúruauðlindum er þó ekki nauðsynlegur fyrir lönd til þess að verða mjög 

afkastamikil (Porter, 1998) sem sést best á löndum í Austur-Evrópu og annars 

staðar þar sem ekki er verið að sækjast eftir fallegu landslagi heldur frekar ódýru 

vinnuafli. Þar er gjarnan unnið í kvikmyndaverum og tæknibrellur notaðar til þess 

að koma í stað náttúrunnar til þess að skapa bakgrunninn (Ashton, 2012).  

Sambandið milli framleiðsluþáttanna og afurða framleiðslunnar er lýst með 

framleiðslufallinu. Framboðið ræðst af verði vörunnar, framleiðslukostnaði og 

stjórnvaldsreglum. Framboðsferillinn lýsir þannig því magni sem framleiðendur eru 

tilbúnir til að skila og geta selt á ólíku verði að öðrum þáttum óbreyttum (Perloff, 

2009). Mynd 3.1 sýnir hvernig jafnvægi framboðs (F) og eftirspurnar (E) ræður því 

magni (M*) sem framleitt er og við hvaða verði (V*). Ef verð vörunnar breytist þá 

annað hvort eykst eða minnkar magn eftirspurnar sem lýsa má með færslu eftir 

eftirspurnarlínunni/-ferlinum. Áhrif vegna breytinga, á til að mynda verði annarra 

vara, smekk eða tekjum neytenda sem ekki má rekja til verðbreytinga á vörunni 

sjálfri, valda því að eftirspurnin breytist með tilheyrandi hliðrun á ferlinum; sem þá 

annað hvort færist til hægri eða vinstri.  
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Hér er um einfaldaða mynd að ræða sem á við um fullkominn markað sem þó er 

sjaldnast tilfellið. Í kafla 5., Hið opinbera; stuðningur og stefnumörkun, verður 

fjallar um hvernig myndin getur breyst vegna markaðsbresta; það er þegar 

markaðinum tekst ekki að koma á jafnvægi af sjálfsdáðum.   

 

3.2. Samkeppnishæfni 

Samkeppnishæfni hefur meðal annars verið skilgreind sem safn þeirra stofnana, 

stefna og þátta er ákveða framleiðslustig. Framleiðslugetan setur svo aftur á móti 

velmegun hagkerfis mörk. Þannig geta samkeppnishæfari hagkerfi skapað hærri 

tekjur fyrir þegna sína (Porter, Sala-i-Martin og Schwab, 2007). En hvað er það sem 

ræður því að kvikmyndaiðnaður getur þrifist vel í einstökum ríkjum en annars 

staðar ekki? Samkvæmt Porter er velmegun þjóða valkvæð í alþjóðlegu hagkerfi 

nútímans; það er ekki lengur bundið við hagkvæman arð. Þjóðir velja velmegun ef 

þær skipuleggja stefnur sínar, stofnanir og regluverk með framleiðni að leiðarljósi 

(Porter, 1998). Til þess að átta sig á samkeppnishæfni er nauðsynlegt að gera grein 

fyrir mikilvægum forsendum sem þurfa að vera til staðar og eru ýmsar kenningar til 

í þeim efnum. Hér á eftir er fjallað um hugtök eins og hlutfallslega yfirburði, 

samkeppnisforskot og demantskenningu Porters.   

V* 

verð 

magn 

F 

E 

M*  

Mynd 3.1. Jafnvægi eftirspurnar og framboðs 



 

9 

 

3.2.1. Hlutfallslegir yfirburðir 

Hugtakið hlutfallslegir yfirburðir í hagfræði á við þann eiginleika að geta framleitt 

ákveðna vöru eða þjónustu við lægri fórnarkostnað en aðrir (Perloff, 2009). Þetta er 

grunnurinn að sérhæfingu landa og gerir markaðinn skilvirkari þannig að lönd eiga 

viðskipti við önnur lönd og bæði bjóða þau upp á það sem þau hafa hlutfallslega 

yfirburði í. Það var Adam Smith (1904) sem kom fyrstur fram með hugmyndina um 

að báðir aðilarnir geti hagnast á viðskiptunum hvor við annan en lögmálið um 

hlutfallslega yfirburði er komið frá David Ricardo (1821). Þó hlutfallslegir 

yfirburðir gefi ákveðna mynd af mögulegum ábata af vöruskiptum og eiginleikum 

gagnlegra viðskipta (Deardorff, 2005) hafa nútíma þjóðfélög sem taka þátt í 

alþjóðlegum viðskiptum takmörkuð not fyrir þessa kenningu Ricardo þar sem hún 

tekur einkum á viðskiptum milli tveggja þjóða en gerir ekki ráð fyrir viðskiptum 

með margar vörur eða þjónustu milli margra ríkja. Krugman gerði atlögu að 

hugmyndinni um samkeppnishæfni en gagnrýni hans sneri að lögmálinu um 

hlutfallslega yfirburði þar sem segir að allir hagnist á viðskiptum. Það stangast á við 

rökfærslu um samkeppnishæfni sem gefur í skyn að annar aðili hagnist en hinn tapi 

(Miles, Scott og Breedon, 2012). 

3.2.2. Samkeppnisforskot 

Kenningin um samkeppnisforskot er að einhverju leyti svar Michaels E. Porters 

(1990) við gagnrýni á hlutfallslega yfirburði. Samkeppnisforskot (e. compatitive 

advantage) leggur áherslu á að framleiðsluaukning eigi að vera í brennidepli í 

stefnumótun þjóða. Samkeppnisforskot skipulagsheildar felst í því að hafa tileinkað 

sér og þróað eiginleika eða safn af eiginleikum og framleiðsluþáttum sem gefur 

skipulagsheildinni tækifæri til þess að skara fram úr á markaði (Kay, 1995; Porter, 

1990). 

Samkvæmt Porter (1998) er auður afrakstur framleiðni eða þess virðis sem skapast í 

kjölfar vinnu fyrir tilstillan fjárfestingar og áþreifanlegra framleiðsluþátta. 

Samkeppnisumhverfi þjóðar skapar grunn fyrir framleiðni og má líkja þessu 

samkeppnisumhverfi við demant með fjórar hliðar. Demantur Porters tekur á þáttum 

er styðja við framleiðni eða vaxtarmöguleika í tiltekinni grein, það eru upplýsingar, 

hvatar, samkeppnisþrýstingur, aðgangur að stoðfyrirtækjum, stofnunum, innviðum 

ásamt samansafni af sérkunnáttu og innsýn. Fyrsta hlið demantsins (sjá Mynd 3.2 

Mynd 3.2) er framleiðsluþættir eða staða þeirra þátta er snerta framleiðsluna. Hér er 



 

10 

 

til að mynda átt við hæft starfsfólk, gæði innviða, náttúruauðlindir, tækni og 

aðstöðu sem og hvernig regluverk hins opinbera hefur þar áhrif. Önnur hliðin, 

eftirspurnaraðstæður, er tileinkuð eðli eftirspurnar á vörunni eða þjónustunni á 

heimamarkaði. Þannig geta kröfuharðir viðskiptavinir þrýst á aukna framleiðni eða 

eflingu nýsköpunar. Þriðja hliðin, stoðþættir og tengdar atvinnugreina, snýr að því 

hvort atvinnugrein hafi aðgang að nægilegum stuðningi eða birgjum til þess að geta 

staðið undir og eflt eigin verðmætasköpun. Fjórða og síðasta hliðin, stefna og 

skipulag fyrirtækja og samkeppni á heimamarkaði, snýr að stefnumótun og 

skipulagshögun sem og eðli samkeppninnar við önnur fyrirtæki innan sömu 

atvinnugreinar á heimamarkaði. Allir þessi þættir eru innbyrðis háðir. Þannig mun 

hagstæð staða eftirspurnar ekki leiða til samkeppnisforskots nema fyrirtæki geti 

vegna samkeppnisstöðu sinnar svarað eftirspurninni. Þess bera þó að geta að 

yfirburðir á einni hlið demantsins geta skapað eða stuðlað að yfirburðum á annarri 

hlið.  

 

Mynd 3.2. Demantur Porters 

 

Með þessari kenningu sinni er Porter að aðgreina sig frá öðrum kenningasmiðum á 

sviði samkeppnishæfni. Fyrri kenningar hafa lagt ríka áherslu á mikilvægi inntaks 

eins og vinnuafls, náttúruauðlinda og fjármagns (Ricardo, 1821; Smith, 1904). 
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Samkvæmt Porter er lykillinn að velgengri að skapa viðskiptaumhverfi með 

stoðgreinum sem gera þjóðum kleift að nýta og betrumbæta innviði sína á 

árangursríkar hátt. Með öðrum orðum hafa þjóðir, sem eru vel stæðar hvað auðlindir 

varðar, enga tryggingu fyrir velgengi heldur er það undir þjóðum komið að skapa 

sína eigin velferð með því að skipuleggja regluverkið og stofnanir með framleiðni 

fyrir augum. Í stað þess að líta á stjórnvöld sem sérstaka einingu í samkeppnihæfni 

er nærri lagi að skoða hlutverk stjórnvalda þar sem þau geta haft áhrif á allar hliðar 

demantsins. Hlutverk hins opinbera er fyrst og fremst að skapa vaxandi framleiðni 

hagstætt umhverfi sem leiðir af sér takmörkuð afskipti í einhverjum þáttum svo sem 

viðskiptahindrunum og verðlagningu en virk afskipti í öðrum eins og að tryggja 

virka samkeppni sem og að útvega hágæða þjálfun og menntun. 

 

3.3. Skipulag og alþjóðavæðing 

Samkvæmt Lorenzen (2007) má með ákveðinni einföldun á niðurstöðum ýmissa 

rannsóknaraðila á kvikmyndaiðnaðinum draga fram tvennt sem einkennir skipulag 

og eðli greinarinnar. Það fyrra er hár stofnkostnaður langra leikinna kvikmynda sem 

gerir það að verkum að markaður þeirra þarf að vera tiltölulega stór að lágmarki til 

þess að líkur séu á jákvæðri rekstrarniðurstöðu (Caves, 2002; Eliashberg, Elberse og 

Leenders, 2006; Vogel, 2004). Kvikmyndaframleiðsla er áhættusamur iðnaður í 

þeim skilningi að hún krefst hárrar upphaflegrar fjárfestingar og aðeins litlum hluta 

verkefna tekst að skila hagnaði (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2008). Af hverjum 10 verkefnum er aðeins gert ráð fyrir að tvö þeirra 

verði arðbær, þrjú endi á pari og að afgangurinn muni ekki ná að standa undir 

kostnaði. Til þess að dreifa áhættunni á framleiðslugrundvelli haga fyrirtæki 

skipulaginu oft þannig að fleiri en eitt verkefni séu í gangi á hverjum tíma. Þannig 

er til að mynda samtímis eitt í undirbúningi, annað í tökum og enn annað í 

eftirvinnslu. Til þess að slíkt módel geti gengið upp verður heimamarkaður að vera 

nægjanlega stór þannig að náist að skapa og viðhalda stöðugum straumi verkefna. 

Af þeim sökum er framleiðsla evrópskra kvikmynda sem höfða til smárra 

heimamarkaða í flestum tilfellum háð stuðningi stjórnvalda (Moran, 1996; de 

Turégano, 2006).  
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Það seinna er sú staðreynd að óvissa um eftirspurn eykst samhliða stækkun 

markaðar og þar með mikilvægi stærðarhagkvæmni (Sawhney og Eliashberg, 1996; 

A. S. D. Vany og Walls, 1997). Þetta skýrir ráðandi stöðu fárra fyrirtækja, sem 

einkennir nánast alla markaði (Bakker, 2005). Séu Bandaríkin tekin sem dæmi, þá 

er í Hollywood einungis um að ræða sex stór kvikmyndaver sem hafa ráðandi stöðu 

(Schatz, 2012). Athuga ber þó að þetta á ekki við um minni markaði fyrir sérstakar 

eða svokallaðar niche-myndir þar sem eftirspurnin er fremur stöðug og hægt að sjá 

hana fyrir með betra móti (Cameron, 2011). Nánar verður fjallað um 

stærðarhagkvæmni og tengsl hugtaksins við klasamyndun í kaflanum um hið 

opinbera.  

Vegna þessarar óvissu um eftirspurn hefur hlutur markaðssetningar stóraukist og oft 

eru fengin til verksins þekktar kvikmyndastjörnur til þess að auka tiltrú neytenda á 

kvikmyndinni (Elberse, 2007). Hins vegar er ekki hægt að notast við 

markaðslögmál eða fyrirfram gerða formúlu þegar meta skal hvort að kvikmynd 

muni slá í gegn eða ekki. Þannig er velgengni bíómyndar sem skartar stórstjörnu í 

aðalhlutverki ekki gulltryggð (A. D. Vany og Walls, 1999). Kvikmyndir svipa til 

þjónustu að því leyti að ekki er hægt að vita hvort hún falli fólki í geð fyrr en eftir 

áhorf (Pignataro, 1994). Hvað flestar gerðir af myndrænu efni varðar, þarf að nýta 

ýmis form á vörunni fyrir bæði innlendan og erlenda markað til þess að ná að standa 

undir kostnaði og skila hagnaði (Lubbers og Adams, 2004). Markaður fyrir þessar 

vörur er orðinn ansi fjölbreyttur. Myndrænt efni er selt til kvikmyndahúsa, 

sjónvarpsstöðva, starfrænnar dreifingar og netdreifingar sem og miðla er bjóða 

myndefnið til leigu (VOD). Auk þess er framleiddur alls kyns annar söluvarningur 

svo sem leikföng, bækur, tónlist eða tölvuleikir. Þegar markaðurinn er orðinn svo 

fjölreyttur kallar það um leið á nýjar áskoranir við að fanga og viðhalda athygli 

neytanda (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008). 

Alþjóðavæðing iðnaðarins gefur minni þjóðum tækifæri á að stækka markaði sína 

en afar fáum þjóðum hefur tekist að hasla sér völl á útflutningsmarkaði. Ástæðan 

liggur í fyrrgreindum einkennum, því útflutningur kallar á meiri óstöðugleika í 

eftirspurn þar sem smekkur neytenda verður fjölbreyttari og ófyrirsjáanlegri með 

fjölbreyttari mörkuðum. Þar spila til dæmis inn í ýmis menningarleg einkenni sem 

og mismunandi tungumál. Bandaríkjunum hefur í gegnum tíðina tekist að byggja 

upp forskot á aðra keppinauta, sérstaklega í hinum vestrænu löndum þar sem 
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samfélagið hefur alist upp með enskunni og aðlagað sig amerískum siðum. Bretland 

hefur notið góðs af þessu. Alþjóðleg samframleiðsla hefur aukist til muna 

(Morawetz, Hardy, Haslam og Randle, 2007). Samframleiðsla kvikmyndavera í 

Hollywood með breskum framleiðslufyrirtækjum skilaði fjórum af 20 tekjuhæstu 

kvikmyndum árið 2005 (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2008). Samframleiðsla hefur einnig áhrif á heimamarkaði. Sem dæmi 

um það má nefna að kvikmyndaframleiðsla var mjög takmörkuð í Kanada fyrir 

1980 en nú er landið orðið mikilvægur útflytjandi kvikmynda, að mestu leyti í 

samvinnu við Bandaríkin. Að sama skapi hefur framleiðsla fyrir heimamarkað 

aukist. Sömu sögu er að segja um Evrópu þar sem að meðaltali má rekja allt að 

helming framleiðslunnar til samframleiðslu með bandarískum kvikmyndaverum.  

 

3.4. Tækniframfarir; ógn eða tækifæri? 

Innleiðing stafrænnar tækni hefur verið hröð, sérstaklega í Evrópu. Innleiðing 

stafræns sýningarbúnaðar í kvikmyndahúsum á heimsvísu, miðað við tölur frá 2012, 

er í kringum 69% (C. Jones, 2013) á meðan það er nær 61% í Evrópu („MEDIA 

Salles“, 2012). Noregur og Lúxemborg hafa að fullu innleitt þessa tækni og nálægt 

90% innleiðing er í Belgíu, Finnlandi og Danmörku. Lönd eins og Grikkland og 

Tyrkland eru þó aðeins með rétt um 15% og því er töluverður munur á milli 

markaðssvæða innan Evrópu („MEDIA Salles“, 2012). Breytingum er spáð á 

viðskiptamódeli kvikmyndaiðnaðar þannig að viðskiptin muni í auknum mæli 

færast frá því að vera á milli fyrirtækja (e. business-to-business) til þess að vera á 

milli fyrirtækjanna og einstaklinga/neytenda (e. business-to-consumer). Þar er vísað 

til þess að fyrirtæki nálgist viðskiptavini beint án milligöngu þriðja aðila) bæði í 

gegnum internetið og með aukinni notkun snjalltækja (Castellanos og Berro, 2012). 

Þessi þróun gerir það að verkum að auðveldara er að dreifa efninu um hina ýmsu 

miðla sem kallar á nýjar leiðir til þess að viðhalda tekjum (Khouja og Park, 2007). 

Ólögleg dreifing og niðurhal efnisins á netinu (e. piracy) er hins vegar ekki að öllu 

leyti slæm. Þeir sem fá aðgengi að efninu eftir þeim leiðum eru ekki endilega þeir 

sem hefðu borgað fyrir efnið. Hér er því verið að ná til breiðari hóps og skapa 

inngöngu á nýja markaði (Minniti og Vergari, 2010). 
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3.5. Tölfræði 

Í skýrslu European Audiovisual Observatory (Kanzler, 2012) er birt tafla yfir tíu 

tekjuhæstu markaði þegar kemur að brúttó aðgöngu (e. gross box office). Á 

toppinum trónir markaður Bandaríkjanna og Kanada með um tíu milljarða 

bandaríkja dala sem er um þriðjungur af heildarveltu aðgangseyris í heiminum. 

Næst á eftir eru Japan, Kína og svo koma Frakkland og Bretland í fjórða og fimmta 

sæti. Kvikmyndamarkaður í Kína virðist vera að vaxa hratt en árlegur vöxtur frá 

árunum 2007-2011 var 47,1% en meðalvöxtur þessa tekna í heiminum er um 5,6%. 

Ef litið er til fjölda framleiddra kvikmynda þá hefur þeim fjölgað árlega um 14,9% í 

Suður Kóreu og um 10% í Kína á sama tíma og fjöldi framleiddra mynda hefur 

nánast staðið í stað í Bandaríkjunum (0,9% aukning).  
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4. Hagrænar forsendur kvikmyndagerðar á Íslandi 

Kvikmyndagerð á Íslandi nýtur meðbyrs og ein ástæða þess felst í samkeppnishæfni 

framleiðsluþátta. Samkvæmt rannsókn Konráðs og Friðriks (2011) eru ákveðnir 

styrkleikar til staðar sem á sinn hátt geta stuðlað að samkeppnishæfni 

kvikmyndagerðar. Hér fyrir neðan er einföld greinargerð sem gefur ákveðna 

vísbendingu um stöðu grunnframleiðsluþáttanna svo sem hæfni vinnuafls, auðlinda, 

tækni og aðstöðu. Þetta eru þeir þættir er skapa meðal annars hagrænar undirstöður 

fyrir kvikmyndagerð á Íslandi.  

 

4.1. Mannauður 

Kvikmyndavorið svokallaða, sem talið er markast meðal annars af stofnun 

Kvikmyndasjóðs árið 1978 og fyrstu úthlutun hans árið 1979, er orðið táknrænt 

fyrir upphaf kvikmyndagerðar á Íslandi (Ágúst Einarsson, 2011), þó kvikmyndir 

hafi vissulega verið framleiddar fyrir þann tíma. Á þrjátíu ára tímabili, frá 1949 til 

1979, var einungis framleidd ein kvikmynd á ári að meðaltali. Til dagsins í dag hafa 

hins vegar, samkvæmt Kvikmyndamiðstöð Íslands (e.d.), verið framleiddar í 

kringum 200 leiknar íslenskar kvikmyndir, yfir 300 stuttmyndir og 500 

heimildamyndir. Þar að auki telur leikið sjónvarpsefni um 100 verkefni. Þá eru 

ótalin þau fjölmörgu erlendu verkefni sem íslensk fyrirtæki hafa komið að eða 

meðframleitt. Kvikmyndaframleiðsla er mannauðsfrekur iðnaður (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2008) sem krefst hæfileikaríks 

starfsfólks, hvort sem það eru leikstjórar, handritshöfundar, leikarar, ljósamenn, 

sérfræðingar í eftirvinnslu eða hvaðanæva. Könnun Sambands íslenskra 

kvikmyndaframleiðenda leiddi í ljós að rúm 70% af framleiðslukostnaði 

kvikmyndaðra verka voru vegna launagreiðslna (Ólafur Arnarsson, Hilmar 

Sigurðsson og Anna María Sigurjónsdóttir, 2010). 

Framan af byggðist þekking fagfólks í greininni upp með reynslu. Einhverjir höfðu 

hlotið menntun erlendis frá og með þeim urðu til alþjóðlega tengsl auk þess sem 

erlent fagfólk kom að gerð innlends efnis og erlendir sjóðir styrktu verkefni hér 

(Hrafnhildur Gunnarsdóttir o.fl., 2012). Starfshópar íslenskra framleiðslufyrirtækja 

þykja almennt mjög hæfir og hefur þeim verið lýst sem duglegum, sveigjanlegum 

og úrræðagóðum. Að sama skapi hefur áhyggjum verið lýst af þörf fyrir sérhæfingu 
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til lengri tíma (Konráð Pálmason og Friðrik Eysteinsson, 2011). Það er því ástæða 

til að velta því upp hvort að faglegri menntun sé ábótavant í greininni hérlendis. 

Vöntun hefur verið á heildstæðri stefnu á sviði kvikmyndamenntunar á Íslandi. 

Stjórnvöld hafa tekið ákvörðun um að bæta út því („Stefna“, 2012). Í ársbyrjun 

2012 var stofnaður stýrihópur sem hafði það að markmiði að móta heildstæða stefnu 

um kvikmyndanám á Íslandi (Hrafnhildur Gunnarsdóttir o.fl., 2012). Til þess var 

leitað til skóla og hagsmunaaðila í greininni og leitast var við að samhæfa ólík 

sjónarmið. Niðurstaða skýrslu stýrihópsins er sú að hingað til hefur kennsla í 

kvikmyndagerð einskorðast við framhaldsskólastig þar sem aðaláherslan hefur verið 

á tæknilegar hliðar kvikmyndagerðar, ef Kvikmyndaskólinn er undanskilinn. Að 

auki hefur ekki verið hægt að sækja sér alþjóðlega viðurkennda menntun sem gefur 

tækifæri á að útskrifast með gráðu í kvikmyndagerð. Þar af leiðandi hafa 

kvikmyndagerðarmenn þurft að sækja sér slíka menntun út fyrir landsteinana. Í ljósi 

þeirrar vaxtaraukningar sem hefur orðið í greininni er þó ástæða til að byggja upp 

slíkt nám hérlendis. Hér eru allir innviðir og sterkur kjarni fagfólks fyrir hendi og 

því ætti slík uppbygging hæglega að vera möguleg. Ennfremur benda niðurstöður til 

þess að kvikmyndalæsi hér sé ábótavant. Stýrihópurinn lagði fram tillögu um 

þrepaskiptingu kvikmyndmenntunar á Íslandi, að höfðu samráði við erlenda 

sérfræðinga. Fyrsta stig yrði kennsla í kvikmynda- og fjölmiðlalæsi á 

grunnskólastigi. Annað og þriðja stig yrði á framhalsskólastigi, það fyrra almennt 

kvikmyndanám en það seinna sérhæfing í tengslum við stoðgreinar eða 

stoðhlutverk. Fjórða stigið yrði svo sérhæft háskólanám til BA-gráðu í 

kvikmyndagerð innan listaháskóla. Samkvæmt ársskýrslu Samtaka 

kvikmyndaleikstjóra (SKL) hefur nefnd á vegum Listaháskóla Íslands tekið að sér 

að vinna tillögur að uppsetningu kvikmyndadeildar innan skólans, þar sem 

markmiðið er að útskrifa kvikmyndagerðarmenn með áherslu á leikstjórn, 

kvikmyndatöku, klippingu, hljóðvinnslu, handritsgerð og framleiðslu (Ragnar 

Bragason, 2013). SKL hefur einnig óskað eftir tillögum til þess að auka umsvif 

kvenna í kvikmyndaleikstjórn í viðleitni til þess að jafna kynjahlutföll í stéttinni.  
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4.2. Tækni og aðstaða 

Gríðarleg tækniþróun hefur orðið í kvikmyndagerð, bæði hvað varðar vinnsluna á 

efninu sem slíku sem og dreifingu þess. Hér áður fyrr þurfti að framkalla 

kvikmyndafilmur í sérstakri aðstöðu. Slík tækni var dýr og því voru allar 

kvikmyndir hér sendar úr landi til eftirvinnslu (Hilmar Sigurðsson, formaður SÍK, 

munnleg heimild, 5.apríl 2013). Með stafrænni tækni breyttist þetta umhverfi 

gríðarlega og nú er hlutur eftirvinnslu orðinn mun meiri. Íslendingar hafa ávallt 

verið fljótir að tileinka sér nýja tækni (Hagstofa Íslands, 2006, 2012a, 2012b). 

Aðstaða til eftirvinnslu á Íslandi hefur batnað töluvert. Árið 2008 var opnað útibú 

Framestore á Íslandi en Framestore er leiðandi fyrirtæki á sviði tæknibrellna og 

eftirvinnslu í Evrópu. Nýverið keyptu Baltasar Kormákur og Daði Einarsson 

íslenska hlut félagsins („Fyrirtæki Baltasars“, 2012). Að sögn Baltasars er tilkoma 

stórra erlendra verkefna til landsins grundvöllurinn fyrir því að slíkt fyrirtæki geti 

skilað sem mestum gæðum og verið samkeppnishæft (Halldór Árnason, Hannes G. 

Sigurðsson, Hörður Vilberg og Pétur Reimarsson, 2013). Endurgerð íslensku 

myndarinnar Reykjavík Rotterdam úr framleiðslu Baltasars Kormáks var 

kvikmyndin Contraband sem var framleidd af Universal Studios en Framestore á 

Íslandi sá um allar tæknibrellur og eftirvinnslu myndarinnar. 

Á Íslandi er leiðandi fyrirtæki á sviði þrívíddarhönnunar í Evrópu („About us“, 

e.d.). Caoz hefur framleidd stuttmyndir en fyrsta mynd þess í fullri lengd hefur 

vakið verðskuldaða athygli. Teiknimyndin Hetjur Valhallar-Þór sló í gegn í Suður-

kóreskum kvikmyndahúsum og var vinsælasta erlenda myndin með 180 milljónir 

króna heildarveltu („Thor“, 2012). Í mars 2013 gerði fyrirtækið samning við norskt 

fyrirtæki um framleiðslu á teiknimyndaþáttum sem mun skapa störf fyrir 30 manns 

á tæplega tveggja ára tímabil („CAOZ skapar störf“, 2013). 

Tvö kvikmyndaver eru til staðar hér á landi: Það er stúdíó Latabæjar (Gísli Freyr 

Valdórsson, 2012) og svo Atlantic Studios á Ásbrú („About“, e.d.). Það er mat 

íslenskra sérfræðinga í greininni að þau ein og sér skapi ekki samkeppnisforskot hér 

á landi. Það sé hæpið að Ísland verði fyrir valinu vegna þess eins að taka eigi upp í 

kvikmyndaveri, því þá þyrfti að leggja í langt ferðalag, með hægari heimatök í 

Ameríku og víðar. Hins vegar skapa kvikmyndaverin ágæta viðbót þar sem allra 

veðra getur verið von hér á landi og því er mögulegt að halda tökum gangandi í stað 
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þess að þær tefjist vegna veðurs (Konráð Pálmason og Friðrik Eysteinsson, 2011). 

Leikstjórinn Baltasar Kormákur (Halldór Árnason o.fl., 2013) telur aftur á móti 

mikið tækifæri felast í byggingu stórs kvikmyndavers hér á landi sem gagnast 

myndi erlendum jafnt sem innlendum verkefnum og skapa greininni stöðugri 

grundvöll þar sem hægt væri að taka myndir allt árið um kring og því hægt að bjóða 

aðilum hér á landi fasta atvinnu. 

 

4.3. Náttúruauðlindir 

Á Ísland fyrirfinnst einstök og fjölbreytt náttúra sem skapar aðdráttarafl fyrir 

erlenda kvikmyndaframleiðendur. Leikstjórinn Eli Roth lét hafa eftir sér 

svohljóðandi lýsingu á landinu: „Ísland hefur upp á að bjóða einstaka möguleika til 

kvikmynda[töku] sem á sér ekki hliðstæðu neins staðar annars staðar í heiminum“ 

(Roth, 2007). Clint Eastwood var hér við tökur árið áður á myndinni Flags of Our 

Fathers og lýsti upplifun sinni á eftirfarandi hátt:  

Á fluginu yfir svartar strendur og hraunbreiður, sá ég að Ísland hafði upp á 

bjóða þá harðgeru og óhefluðu náttúru sem við þurftum fyrir kvikmyndina 

okkar..., opnu vegirnir og óspillt náttúran á landsbyggðinni minnti mig á það 

hvernig Ameríka var fyrir fimmtíu árum. (Eastwood, 2006) 

 

Náttúran er beinlínis hráefni í kvikmyndinni. En öfugt við aðra framleiðslu líkt og 

virkjanir þá takmarkar framleiðslan ekki notkun annarra á henni. Svo lengi sem 

náttúrunni er sýnd virðing meðan á tökum stendur, ættu ekki að sjást nein varanleg 

ummerki af framleiðslunni. Því mætti segja að náttúruauðlindirnar séu nýttar til 

kvikmyndagerðar á sjálfbæran hátt. Skilgreining Sameinuðu þjóðanna á sjálfbærni 

er eftirfarandi: „Sjálfbær starfsemi fullnægir þörfum í dag án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða til að fullnægja þörfum sínum.“ (World Commission 

on Evironment and Development, e.d.) Sé engu raskað þá rýrir nýting þeirra í 

þessari framleiðslu ekki tækifæri komandi kynslóða til þess að nýta náttúruna. Þvert 

á móti gefur það komandi kynslóðum tækifæri á að njóta hennar í núverandi mynd 

um ókomna tíð, óháð því hvernig ágangur manna mun breyta henni. Máttur 

kvikmyndanna er slíkur að hann gefur áhorfandanum tækifæri til þess að hverfa 

tímabundið frá eigin raunveruleika og upplifa nýjan heim en það er einmitt sú 
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lýsing sem höfð hefur verið uppi um Ísland, að það sé eins og af öðrum heimi 

(Home Box Office, 2013; MovieClipsComingSoon, 2013). Svo einstök þykir 

íslensk náttúra og veðurfar. Veðrið er órjúfanlegur hluti af heildarmyndinni og 

skapar einstakt andrúmsloft. Íslenskir jöklar og snjór skapa vetrarríki í annarri og 

þriðju þáttaröð af Game of Thrones sem hafa meðal annars unnið til Emmy 

verðlauna („Game of Thrones“, e.d.). Aðstandendur þáttanna höfðu mestar áhyggjur 

af því að tökurnar virtust tölvugerðar þar sem náttúran skapar svo ótrúlegan 

bakgrunn að áhorfendur heima í stofu þekkja ekki hliðstæður. En það er einmitt það 

sem íslensk náttúran býður upp á, hún veitir mönnum innblástur og efnivið til að 

skapa undraheim kvikmyndanna. Í tilfelli Íslands er þessi heimur til; hann er 

raunverulegur, sem gerir alla upplifun svo mikið raunverulegri eins og framleiðandi 

Game of Thrones lýsti: „...kaldi andardrátturinn sem þú sérð á skjánum er 

raunverulegur, klakarnir í skegginu eru raunverulegir.“ (Home Box Office, 2013) 

Joseph Kosinski, leikstjóri Oblivion, lýsti einstöku sumarkvöldi á Íslandi með 

þessum orðunum: 

Þú færð það sem við köllum töfrastund sem er þegar sólin er lágt á lofti og þú 

færð þessa fallegu birtu sem endist í sjö eða átta klukkustundir og frá 

sjónarhóli kvikmyndagerðarmanns er það einstakt tækifæri að fá þessa 

fallegu birtu svo tímunum skiptir. (MovieClipsComingSoon, 2013) 

 

Það eru ekki einungis magnaðir jöklar eða stórfenglegir fossar sem draga að erlenda 

kvikmyndatökumenn. Þeir sjá einnig fegurðina í auðninni 

(MovieClipsComingSoon, 2013). Tökustaðastjóri myndarinnar, Michael John 

Meehan, talaði í viðtali um svarta sandinn og heillandi auðnina: „Það eru staðir í 

heiminum þar sem þú getur fundið smábrot af þessu en enginn annar staður en 

Ísland hefur þessa gríðarmiklu víðáttu sem breiðir úr sér út sjóndeildarhringinn í 

þessu einstaka litrófi.“ (Goundry, 2013) 
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5. Hið opinbera; stuðningur og stefnumörkun 

Hér hefur verið sýnt fram á að forsendur fyrir greininni sem slíkri séu til staðar og 

enn fremur að hún hafi ákveðna hlutfallslega yfirburði. En eins og fram kom í 3. 

kafla um markaðinn þá veltur velgengi smárra markaða líkt og Íslands á stuðningi 

stjórnvalda. Eðlilegt er að spyrja hvers vegna styðja ætti þessa grein fremur en aðra, 

hvað ávinningi skilar það fyrir samfélagið og ríkisfjármálin? Almennt ganga 

kenningar í hagfræði út á það að hlutverk stjórnvalda sér að leiðrétta fyrir 

markaðsbrestum. Hér verður skoðað hvaða sjónarmið markaðsbresta geta verið til 

staðar sem réttlæta slíkan stuðning. Stuðningur hins opinbera við kvikmyndagerð 

verður hér annars vegar greindur út frá þeim kostnaði sem honum fylgir og hins 

vegar þeim ábata sem af honum hlýst. Þess ber að geta að í sumum tilvikum ræður 

gildismat för við stefnumörkun hins opinbera (Mankiw, 2012) og kemur það inn á 

vettvang stjórnmálanna þar sem reynt er að verða við óskum samfélagsins hverju 

sinni. Það eru sjónarmið á borð við þau að halda landinu í byggð sem grundvallast á 

tilfinningum og gildismati á því hvernig hlutirnir ættu að vera. Sjónarmið 

markaðsbresta á hinn bóginn byggja á því hvernig hlutirnir eru og gætu verið ef 

leiðrétt væri fyrir þeim með stuðningi. Í þessum kafla verður farið yfir þær ástæður 

er liggja til grundvallar stuðningi stjórnvalda. Þessi sjónarmið snúa meðal annars 

að: Ytri áhrifum, samgæðum, stærðarhagkvæmni, stuðningi við grein í 

uppbyggingarfasa, menningarsjónarmiðum, atvinnusköpun, byggða- og 

landkynningarstefnu.   

 

5.1. Ytri áhrif 

Til þess að hægt sé að gera grein fyrir því hvers vegna hið opinbera veitir einstökum 

atvinnugreinum stuðning, er nauðsynlegt að kynna fyrst hugtakið ytri áhrif. Ytri 

áhrif er hugtak í hagfræðinni sem skýrir hvernig viðskipti milli tveggja aðila hafa 

bein áhrif á þriðja aðila án þess að hann hafi óskað eftir því. Þriðji aðili fær hvorki 

greitt, né hefur greitt, í samræmi við þessi áhrif (Samuelson og Nordhaus, 1989). 

Ytri áhrif geta haft annars vegar neikvæð áhrif og hins vegar jákvæði áhrif. Sem 

dæmi um jákvæð ytri áhrif má nefna almannavarnir, bólusetningar og menntun. Til 

frekari útskýringa getur aukin menntun einstaklinga leitt til betri efnahagslegrar 

framleiðni og minna atvinnuleysishlutfalls (Weisbrod, 1962) sem gagnast 
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samfélaginu í heild. Sama gildir um þekkingarflakk (e. spillover effects), þegar til 

dæmis nýir hlutir eða upplýsingar eru uppgötvuð og gerð aðgengilegri mun það 

gagnast fleirum. Frjáls markaður mun hins vegar framleiða of lítið af vörunni.  

 

Mynd 5.1 sýnir hvernig markaðurinn reynir að komast í jafnvægi líkt og lýst var í 

kafla 3. Hér aftur á móti er tekið tillit til jákvæðra ytri áhrifa. Efri framboðslínan 

(F1) táknar kostnað einkageirans á meðan sú neðri (F2) táknar samfélagslegan 

kostnað þegar búið að er að taka tillit til allra aðstæðna sem leiða til jákvæðra ytri 

áhrifa. Örin táknar svo virði þekkingarflakks (e. spillover) sem er menningarlegt 

virði. Hagkvæmasta framleiðslumagnið er meira en markaðsjafnvægi segir til um. 

Það þýðir að samkvæmt niðurstöðu markaðarins yrði framleitt minna en er 

þjóðhagslega hagkvæmt.  

 

 

 

Almennt álit hagfræðinga er að það komi í hlut stjórnvalda að leiðrétta fyrir slíkum 

markaðsbrestum og styðja við iðnað eða sjá fyrir samgæðum. Niðurgreiðslur eru 

helsta leið stjórnvalda til að innbyrða jákvæð ytri áhrif. 

 

5.2. Samgæði 

Samgæði eru samkvæmt skilgreiningu Paul Samulsson „Gæði sem allir njóta 

sameiginlega þannig að neysla eins minnkar ekki neyslu annarra.“ (Samuelson, 

1954, bls. 387) Samgæði hafa einnig þann eiginleika að ekki er hægt að útiloka aðra 

Mynd 5.1. Jákvæði ytri áhrif. 
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frá því að njóta þeirra (e. non-excludable) og því er erfitt að taka gjald fyrir notkun 

(Miles o.fl., 2012). Það leiðir til þess að einstaklingar komast hjá því að greiða fyrir 

vöruna eða þjónustuna en njóta gæðanna samt sem áður á kostnað annarra, 

svokallað laumufarþegavandamál. Í tilfellum sem slíkum kemur það oft í hlut 

stjórnvalda að hafa afskipti af málinu og greiða kostnaðinn þannig að allir geti 

notið. Ástæðan er sú að hvatinn á einstaklinga eða einkaaðila á markaði er ekki til 

staðar en ábati samfélagsins er mikill.   

 

Í bók sinni Capitalism and Freedom tekur Milton Friedman (1965) dæmi um 

almenningsgarða og þjóðgarða til þess að sýna fram á mun á því hvenær íhlutun 

stjórnvalda á rétt á sér vegna nágrannaáhrifa (e. neighbourhood effect). Milton segir 

ekki hægt að skýra stuðning við þjóðgarð með rökum um nágrannaáhrif. Þar sem 

inngönguleiðir í þjóðgarða eru fáir væri hæglega hægt að rukka fyrir aðgöngu. Ef að 

almenningur er tilbúinn að greiða fyrir slík gæði til þess að geta fengið tækifæri til 

að njóta þeirra, munu einkaaðilar sjá hvatann í því að bjóða upp á slíkt. En í tilfelli 

almenningsgarða er gríðarlega erfitt að koma auga á með nákvæmum hætti alla þá 

sem njóta þeirra. Almenningsgarðar eru í miðri íbúðabyggð til dæmis og ekki 

raunhæft að rukka alla þá sem hefðu útsýni yfir garðinn og nytu hans á þann hátt. 

Klambratún er dæmi um almenningsgarð sem ómögulegt væri að festa reiður á alla 

þá sem hans njóta. Hins vegar er það ekki alltaf svo skýrt hvar mörkin liggja, hversu 

mikil áhrif eru nóg til að hljóta stuðning stjórnvalda og hversu mikil þau eigi að 

vera hverju sinni. Því verður að meta hver einstakt tilfelli fyrir sig.  

 

5.3. Stærðarhagkvæmni 

Það var Porter sem kynnti og breiddi út hugtakið klasi (1990) en grundvallar- 

hugmyndin á bakvið það er hagkvæmni samsöfnunar (e. agglomeration economies). 

Hugtakið er komið frá Alfred Marshall (1890) og lýsir þeirri hagkvæmni sem getur 

hlotist af samsöfnun fyrirtækja á litlu svæða sem þá njóta góðs af nálægð hvers 

annars. Samkvæmt Porter geta klasar einkum haft áhrif á samkeppnina með 

þrennum hætti. Í fyrsta lagi með því að auka framleiðni fyrirtækja innan klasans, í 

öðru lagi með því drífa áfram nýsköpun í greininni og í þriðja lagi með því að örva 

vöxt í greininni. En grunnurinn að ávinningi klasamyndunar felst í hugtakinu 

stærðarhagkvæmni.  
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Hugtakið stærðarhagkvæmni skýrir áhrif af stækkun atvinnugreina og samþjöppun 

fyrirtækja vegna viðleitni fyrirtækja í greininni til að bregðast við óvissu í eftirspurn 

eins og áður hefur komið fram (Lorenzen, 2007). Gerður er greinarmunur á innri og 

ytri stærðarhagkvæmni (Krugman, Obstfeld og Melitz, 2012). Innri 

stærðarhagkvæmni einstakra fyrirtækja fjallar um hvernig fyrirtækjum tekst að 

lækka meðalkostnað á einingu í kjölfar framleiðsluaukningar. Það skýrist af aukinni 

afkastagetu stórra fjárfestinga eða vegna þess að fastur kostnaður deilist niður á 

fleiri einingar. Lækkun kostnaðar samhliða stækkun er vissulega jákvæð til þess að 

auka arðsemi fjárfestinga en hins vegar getur stærð fyrirtækis skapað vandkvæði 

vegna minni sveigjanleika og erfiðara getur reynst að hafa fulla yfirsýn. Ytri 

stærðarhagkvæmni (e. agglomeration) lýsir því hvernig aukin hagkvæmni getur 

skapast þegar fyrirtæki þjappast saman á tilteknum stað eða innan atvinnugreinar og 

hafa þannig áhrif hvert á annað. Tengsl verða á milli fyrirtækjanna með þeim hætti 

að meðalkostnaður eins fyrirtækis getur lækkað fyrir tilstuðlan hinna og öfugt. 

Grundvöllur fyrir þessari hagkvæmni er fyrst og fremst að til staðar séu 

framleiðsluþættir sem skapa starfseminni rekstrargrundvöll. En hvernig skal nýta 

þessa framleiðsluþætti ræðst af reynslu, þekkingu og tækni sem síðan flæðir á milli 

fyrirtækja með starfsmönnum sem flytjast á milli verkefna og einstakara fyrirtækja. 

Greinin stækkar í kjölfarið og aukning verður í vel þjálfuðu vinnuafli og 

upplýsingaaðgengi. Klasamyndun iðnaðar er því viðleitni fyrirtækja til þess að 

reyna að fanga þessa innri stærðarhagkvæmni. Frægustu dæmin um klasa í 

Bandaríkjunum eru ef til vill Silicon Valley og Hollywood. Klasar þekkjast einnig 

hér á landi í orkufrekum iðnaði og sjávarútvegi en rannsókn Konráðs og Friðriks 

(2011) leiddi í ljós að lítil klasamyndun hafi átt sér stað í íslenskum 

kvikmyndaiðnaði. Staðbundin framleiðsla þarf að ná ákveðnu marki svo hún sé 

hagkvæm og fyrirtækjum takist að miðla nægjanlegum áhrifum sín á milli til þess 

að auka framleiðslu hvers annars (Krugman o.fl., 2012).  

Persónuleg sambönd hafa ávallt skipt miklu máli í skapandi greinum og er tilvist 

tengslanets nauðsynleg fyrir starfsemi klasa (Picard og Achtenhagen, 2011). Allen 

J. Scott (1996) telur að frammistaða klasa liggi í réttri blöndu innlendra og erlendra 

viðskipta. Vegna smæðar íslensks markaðar byggist vöxtur greinarinnar hér meðal 

annars á samstarfi við erlend fyrirtæki. Eftir því sem greininn styrkist og stækkar 

eykst tengslanet innlendra og erlendra aðila í kvikmyndagerð. Verkin tala sínu máli 
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og gott orðspor er mikilvægt í þessum bransa og er í raun besta kynningin (Duan, 

Gu og Whinston, 2008). Erlendir kvikmyndagerðarmenn sem starfað hafa með 

innlendum aðilum við tökur eru ein besta auglýsingin fyrir Ísland sem tökustað. 

Orðspor (e. word-of-mouth) hjálpar líka gríðarlega til þess að auka ásókn á 

kvikmyndasýningar sem skapa tekjur og eykur ásókn ferðamanna til landsins 

(Kotler og Armstrong, 2009).  

 

5.4. Stuðningur við grein í uppbyggingarfasa 

John Stuart Mill (1965) taldi að það væru ekki endilega þeir sem væru sterkir á 

markaði nú þegar sem væru bestir til þess fallnir að framleiða vöru. Ástæðan gæti 

einfaldlega verið sú að þeir hafi verið fyrstir til og náð að byggja upp veldi. Það er 

því ekki á færi neins eins að taka á sig þá áhættu að reyna að koma nýjum iðnaði á 

laggirnar, heldur myndi það skila mestum árangri ef ríkið styddi við þá innviði sem 

væru til staðar. Stuðningur við iðnað í uppbyggingarfasa leiðir til aukinnar 

framleiðslu sem er grunnur að samkeppnishæfni landa (Porter, 1998).  

Ýmsir fræðimenn hafa gert tilraun til þess að meta áhrif stuðnings við iðnað í 

uppbyggingarfasa (Ederington og McCalman, 2011; Krueger og Tuncer, 1982; 

Melitz, 2005; Sauré, 2007). Niðurstöður Krueger og Tuncer (1982) eftir rannsókn á 

iðnaði í Tyrklandi leiddi í ljós að stuðningur skilaði ekki tilætluðum árangri. 

Ederington og McCalman (2011) sýndu fram á að með því að stytta þann tíma sem 

stuðningur er veittur við grein í uppbyggingu, verður innleiðing nýrrar tækni hraðari 

en það dregur einnig úr líkum á innleiðingu. Ágúst Einarsson (Iðnaðarráðuneyti, 

2011) telur þó ekki að stuðningur stjórnvalda við kvikmyndagerð sé til þess ætlaður 

að styðja við grein í uppbyggingarfasa. Hann telur að baki stuðningnum liggi 

menningarsjónarmið. 

 

5.5. Menningarsjónarmið 

Með eflingu menningarstarfsemi stuðla stjórnvöld að auknum hagvexti og bættum 

lífskjörum (Ágúst Einarsson, 2005). Kvikmyndagerð er skilgreind meðal skapandi 

greina (Caves, 2002; Department for Culture, Media & Sport, 2001) og kvikmyndir 

sem afurð slíkrar greinar hafa menningar-, lista- og afþreyingarlegt gildi (Caves, 
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2002). Það gerir mat á virði þeirra sérstakt að því leyti að ekki er nóg að líta 

einungis til þess efnahagslega virðis sem endurspeglast í verði vörunnar eða 

þjónustunnar heldur þarf að taka til greina það virði sem skapast í hinni listrænu eða 

fagurfræðilegri upplifun (Hutter og Throsby, 2008). Báðir þessir þættir eru 

matskenndir (Ágúst Einarsson, 2011), sem gerir það að verkum að erfitt reynist að 

gera grein fyrir raunverulegu virði með nákvæmum og áreiðanlegum hætti. Ágúst 

Einarsson (2011) telur að hinar skapandi greinar og menningariðnaðurinn gætu 

orðið stóriðja Íslendinga. Því til grundvallar nefnir hann að hér sé vel menntað fólk, 

einstök náttúra sem skapi sérstaka umgjörð og sá eiginleiki Íslendinga að vera 

skjótir að finna lausn á hlutunum.  

Til þess að bera áhrif skapandi greina á hagkerfið saman við aðrar greinar, má 

benda á að á tímabilinu 1999 til 2002 jókst hlutdeild skapandi greina á 

vinnumarkaði hérlendis úr 20% í 28,8%. Á sama tíma dróst atvinnuþátttaka í bæði 

frumvinnslu og iðnaði saman (Ágúst Einarsson, 2004). Samkvæmt þessum tölum er 

fjórðungur vinnuafls á Íslandi í skapandi greinum.  

Kortlagning á umfangi og hagrænum áhrifum skapandi greina á Íslandi var í fyrsta 

skipti gerð í maí 2011 (Dr. Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young). 

Niðurstöður hennar sýna að af 189 milljarða króna heildarveltu skapandi greina árið 

2009, nam hlutur hljóð-, mynd- og gagnvirkrar miðlunar 42 milljörðum króna. 

Jafnfram voru útflutningstekjur vegna framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og 

öðru sjónvarpsefni í kringum 3,0 milljarðar króna, eða um 12% af 

heildarútflutningstekjum skapandi greina. Hlutfall útflutningstekna skapandi greina 

nam 3% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar. Mynd 5.2 sýnir hvernig ársverk í 

greininni hafa farið stigvaxandi. Þau Dr. Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas 

Young telja að með bættum rekstarskilyrðum og aukinni þekkingu skapist 

grundvöllur til vaxtar í skapandi greinum.  
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Mynd 5.2. Hlutfall ársverka af heildarvinnuafli í völdum greinum. 

 

Til þess að setja þessar tölulegu staðreyndir í samhengi verður hér vitnað í 

upplýsingar úr skýrslu sem sýnir þróun umfangs menningartengdra greina innan 

Evrópusambandsins (KEA European Affairs, 2006). Samkvæmt henni var áætlaður 

heildarvöxtur virðisauka um 19,7% á árunum 1999-2003 og er það 12,3% meira en 

almennur vöxtur efnahagskerfis ESB á sama tíma. Árið 2004 starfaði um 3,1% af 

heildarvinnuafli ESB eða um 5,8 milljónir manna í þessum greinum. Menntun þessa 

vinnuafls er mikil þar sem 46,8% höfðu lokið einhverri gráðu en til samanburðar 

var það hlutfall um 25,7% fyrir heildarvinnuaflið. 

Eins og Ágúst Einarsson benti á í bréfi til Katrínar Júlíusdóttur, þáverandi 

iðnaðarráðherra, er stöðug aukning í samspili efnahags og menningar. Þannig megi 

skapa gríðarleg sóknarfæri á því sviði, séu menn skynsamir. Íslendingar eru þekktir 

fyrir mikla menningarneyslu og er aðsókn í kvikmyndahús hérlendis til að mynda sú 

mesta í heiminum miðað við höfðatölu (Iðnaðarráðuneyti, 2011).  
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5.6. Atvinnusköpun 

Störf í kvikmyndaiðnaði líkt og öðrum skapandi greinum eru mikilvægur hlekkur í 

hagkerfi landsins. Þeir opinberu fjármunir sem varið er til þessara greina leiða til 

ekki síður til sköpunar atvinnu sem og menningarlegs verðmætis (Dr. Margrét 

Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011). Hægt er að flokka störf í 

kvikmyndaiðnaði og störf sem á einhvern hátt tengjast honum eða verða fyrir 

áhrifum hans í þrjá flokka: Í fyrsta lagi eru það bein störf í tengslum við 

framleiðslu, dreifingu og sýningu. Í öðru lagi eru það óbein störf sem þjónusta 

iðnaðinn, líkt og hótel og veitingarekstur og samgöngur ýmiss konar. Í þriðja lagi 

eru það svo afleidd störf sem verða til vegna áhrif frá bæði beinum og óbeinum 

störfum (Ágúst Einarsson, 2011). Til þess að tengja þessi störf saman og lýsa 

samhenginu notar hagfræðin stundum margfaldara. Samkvæmt aðfanga-afurða-

líkönum í anda keynesískrar hagfræði er mat á atvinnumargfaldara greinarinnar 

2,94 og framleiðslumargfaldarinn 2,4 (Axel Hall og Sigurður Jóhannesson, 2006). 

Ágúst Einarsson hins vegar hefur komist að þeirri niðurstöðu að um 750 ársverk séu 

í kvikmyndaiðnaði, þar af 250 vegna óbeinna eða afleiddra starfa, sem gefur 

atvinnumargfaldara upp á 1,5.  

Hafa þarf þó í huga vinnumarkaðurinn leitar almennt jafnvægis og þannig verða til 

ný störf þegar önnur hverfa. Hér hefur verið lýst hvernig eitt starf tengist öðru og 

geti þar af leiðandi leitt af sér önnur afleidd störf. Ómögulegt er að henda reiður á 

nákvæmt virði atvinnugreinar og því er ekki hægt að tala um að eitthvað eitt starf sé 

verðmætara en annað. Atvinnusköpun er þannig algildur mælikvarði en ekki 

hlutfallslegur.  

 

5.7. Byggðar- og landkynningarstefna 

Íslensk stjórnvöld hafa markað stefnu um að halda landinu öllu í byggð (Þingskjal 

1328, 2010-2011). Eitt af markmiðunum í tengslum við þá stefnu snýr að eflingu 

menningarstarfs og skapandi greina, sem samkvæmt stefnunni tengjast 

ferðaþjónustu. Skipta má áhrifum kvikmyndagerðar í frumáhrif af sambandi 

kvikmyndaframleiðslu og byggðarsjónarmiðs, og afleidd áhrif með óbeinum 

stuðningi við ferðaþjónustu. Má í því tilliti líta á kvikmyndagerð sem tæki til þess 

að styðja við uppbyggingu á landsbyggðinni. 
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Ferðaþjónustan byggir á nýtingu staðbundinna þátta eins og náttúrufegurð. Að 

skapa eða koma auga á slíka þætti og nýta hlutfallslega yfirburði getur reynst 

mikilvægur þáttur fyrir þéttbýliskjarna á landsbyggðinni. Það hefur verið þróunin 

síðustu árin, samfara minnkandi umsvifum í landbúnaði og sjávarútvegi. Birting 

íslenskrar menningar og náttúru á myndrænu formi leikur gríðarstórt hlutverk í 

íslenskri landkynningu. Slík landkynning hefur hvetjandi áhrif á ferðaþjónustu en 

kannanir hafa leitt í ljós að kveikjan að Íslandsför ferðamanna má í um það bil 10% 

tilvika rekja til kvikmynda, bókmennta, sjónvarps- eða útvarpsþátta (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2010; Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands, 1998). Það skilar 

miklum þjóðhagslegum ábata. Ágúst Einarsson gerir ráð fyrir því í bók sinni að af 

heildartekjum ríkisins vegna kvikmyndaiðnaðar sé um helmingur þeirra tilkominn 

vegna ferðaþjónustu, sem rekja megi til áhrifa kvikmyndaiðnaðar (Ágúst Einarsson, 

2011). 

Dæmi um frumáhrif eru áhrif á svæðið í kringum Mývatn sem fylgdu upptökum á 

Game of Thrones. Samkvæmt kvikmyndafyrirtækinu Pegasus (Byron, 2013) voru 

um 250 manns að vinna við tökur. Leigðir voru um 500 bílaleigubílar og bókuð um 

3.000 hótelherbergi. Síðan má koma auga á afleidda áhrif á ferðaþjónustuna, en 

samkvæmt bókunarsíðunni LateRooms mældist 13% aukning í ásókn á gististaði í 

kringum tökustaði eftir að þættir þriðju seríu fóru í loftið („Filming locations“, 

2013). 

Í kafla 5.2 var farið yfir hvernig markaðsbrestir geta skapast vegna samgæða. 

Landkynning er ein birtingarmynd slíkra gæða þar sem ekki er hægt að koma í veg 

fyrir að aðrir njóti ávinnings hennar. Þá skapast laumufarþegavandamál (e. free 

rider problem) sem lýsir sér í því að einstakir aðilar reyna að komast hjá kostnaði. 

Af þeim sökum er hvati fyrirtækja á markaðnum til þess að leggjast sjálf í almenna 

markaðssetningu á landinu takmarkaður og kemur það þá í hlut stjórnvalda. 

Kvikmyndagerð er gríðarlega öflugt tól til landkynningar og víða hefur sprottið upp 

heill iðnaður er sérhæfir sig í ferðaþjónustu tengda tökustöðum frægra kvikmynda, 

samanber Harry Potter í Bretlandi (Hudson og Ritchie, 2006) sem og vegna 

Hringadróttinssögu á Nýja-Sjálandi (D. Jones og Smith, 2005). Lýsingar erlendra 

kvikmyndagerðarmanna, leikara og leikstjóra á íslenskri náttúru, upplifun þeirra af 

landi og þjóð og þau ummæli sem þeir láta falla í fjölmiðlum og við aðila í greininni 

eru ómetanleg. Ómögulegt er að mæla áhrif þessa nákvæmlega en vísbendingar 
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benda eindregið til þess að þær hafi mikil áhrif, samanber könnun á ástæðum fyrir 

komu erlendra ferðamanna hingað til lands. Það er þekkt í markaðsfræðinni að 

orðspor (e. word-of-mouth) er gríðarlega áhrifaríkt markaðstól (Kotler og 

Armstrong, 2009).  
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6. Stuðningur íslenskra stjórnvalda við kvikmyndagerð 

Fjárframlög til menningarmála og samanburður þeirra við hin Norðurlöndin gefur 

hugmynd um viðhorf hins opinbera til málaflokksins. Fjárframlag hins opinbera hér 

á landi árið 2010 var 3,7% af landsframleiðslu en til samanburðar var hlutfallið 

1,6% fyrir Danmörk og enn lægra fyrir önnur lönd. Þrátt fyrir að nágrannaþjóðirnar 

leggi einnig mikið upp úr menningarmálum er Ísland með þrefalt hærri útgjöld til 

menningarmála (The Nordic Statbank, e.d.). Íslensk stjórnvöld styðja 

kvikmyndagerð með tvennum hætti: Annars vegar með fjárframlögum til 

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, sem sér um úthlutanir styrkja úr Kvikmyndasjóði, 

og hins vegar með endurgreiðslu framleiðslukostnaðar (Ágúst Einarsson, 2012). Í 

þessum kafla verður farið yfir þær fjármögnunarleiðir sem standa íslenskri 

kvikmyndagerð til boða. Megináherslan verður á endurgreiðslu 

framleiðslukostnaðar sem er ívilnun sem stendur íslenskum jafnt sem erlendum 

kvikmyndaframleiðendum til boða. Endurgreiðslunni til grundvallar liggja 

sjónarmið um að einkaaðilar og ríkisvald taki höndum saman, þannig að ábyrgð og 

hagnaðarvon sé hjá einkaaðilum. Endurgreiðslan sem hluti af þessum stuðningi 

stjórnvalda á þátt í að laða að fjármagn innlendra og erlendra aðila. Efni kaflans er 

eftirfarandi: Innlendir sjóðir og stuðningur, erlent fjármagn, endurgreiðslan, 

gagnrýni á endurgreiðsluna og fjárfestingarleið fyrir kvikmyndaframleiðendur.  

 

6.1. Innlendir sjóðir 

Í Kvikmyndasjóð Íslands geta sótt myndir sem framleiddar eru af íslenskum aðilum 

eða vegna samtarfs íslenskra og erlendra aðila með skírskotun til íslenskrar 

menningar. Umsjón sjóðsins er í höndum Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og er 

honum ætlað að efla íslenska kvikmyndagerð með fjárhagslegum stuðningi. 

Styrkirnir geta verið veittir til handritsgerðar, þróunar, framleiðslu, eftirvinnslu eða 

kynningar (Reglugerð um Kvikmyndasjóð nr. 229/2003).  

Niðurskurður á Kvikmyndasjóði árið 2010 olli kvikmyndagerðamönnum bæði 

hérlendis og erlendis áhyggjum (greinar SÍK, annað, Bréf að utan), ekki einungis 

vegna mögulegra starfa sem myndu tapast í kjölfarið (reiknað um 300) heldur vegna 

þess að grundvöllur umsókna í erlenda kvikmyndasjóði er framlag íslenskra sjóða. 
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Ákvörðun íslenskra stjórnvalda 2013 um að hækka fjárframlög til Kvikmyndasjóðs 

var því tekið fagnandi meðal aðila innan greinarinnar. 

 

6.2. Erlent fjármagn 

Auk innlendrar fjármögnunar einkaaðila, spilar erlent fjármagn stóran þátt í þeim 

hluta fjármögnunar sem ekki er knúin af innlendum styrkjum. Ríkisstyrktarreglur 

Evrópu, sem Ísland er bundið af, setja umfangi innlendra styrkja mörk. Samkvæmt 

þeim má hlutfall innlendra styrkja ekki nema meira en helmingi 

framleiðslukostnaðar. Undanþágur hafa þó verið veittar vegna erfiðra verka eða 

vegna fámenns málsvæðis líkt og í Noregi (Ari Kristinsson, 2011). Fjármögnun 

kvikmyndaverkefna verður sífellt alþjóðlegri. Íslenskir framleiðendur sækja styrki 

til erlendra sjóða og því geta skilin milli innlendra og erlendra verkefna oft orðið 

óskýr. Samkvæmt skýrslu um fjármögnun íslenskra kvikmyndaverka er hlutfall 

framleiðslukostnaðar sem greiddur er með erlendu fjármagni 44%. Innlent fjármagn 

er 34%, 13% er tilkomið vegna íslenskra kvikmyndasjóða og 9% í formi 

endurgreiðslunnar. Eins og sést á þessum hlutfallstölum spilar erlent fjármagn 

veigamikinn þátt í framleiðslu íslenskra verka. Hluti þessa fjármagns er tilkomið 

vegna erlenda sjóða. 

Undanfarin ár hafa sjóðir eins og kvikmyndasjóður Evrópuráðsins (Eurimages) og 

Evrópusambandsins (Media) veitt styrki til kvikmyndagerðar hérlendis sem leggja 

má hvað umfang varðar að jöfnu við kostnað endurgreiðslunnar (Ágúst Einarsson, 

2012). Framlög þessara sjóða eru margfalt hærri en það sem Íslendingar hafa lagt til 

þessara sjóða. Samkvæmt Ágústi Einarssyni undirstrikar þessi umfangsmikla 

fjármögnun erlendis frá mikilvægi kvikmyndaiðnaðarins við öflun gjaldeyris 

(Iðnaðarráðuneyti, 2011).  

 

6.3. Endurgreiðslan 

Ljóst er að stóran þátt í þróun erlendra verkefna í kvikmyndagerð hér á landi má 

rekja til endurgreiðslunnar. Sambærileg kerfi er víða annars staðar og menn eru 

sammála um að tilvist þeirra og umfang hafi mikið að segja við val á töku- og/eða 

framleiðslustað. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi endurgreiðslunnar fyrir 
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samkeppnishæfni íslensk kvikmyndaiðnaðar (Axel Hall og Sigurður Jóhannesson, 

2006; Iðnaðarráðuneyti, 2011; Konráð Pálmason og Friðrik Eysteinsson, 2011) og 

að án hennar myndi reynast afar erfitt og jafnvel ómögulegt að fá erlend 

kvikmyndaverkefni til landsins (Iðnaðarráðuneyti, 2011). 

6.3.1. Setning laganna 

Alþingi samþykkti í mars 1999 lög um tímabundnar endurgreiðslur vegna 

kvikmyndagerðar (Lög um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á 

Íslandi nr. 43/1999). Markmið laganna var að laða að erlenda 

kvikmyndagerðarmenn til landsins. Var ákveðið að hlutfall endurgreiðslunnar 

skyldi vera 12%. Ári seinna voru lögin endurskoðuð þar sem markmiðið var nú að 

„..stuðla að eflingu innlendrar menningar og kynningar á sögu landsins og náttúru 

með tímabundnum stuðningi við kvikmyndir og sjónvarpsefni..“ framleiddu hér á 

landi. Fleiri breytingar hafa verið gerðar á lögunum á síðastliðnum árum. Árið 2009 

var endurgreiðsluhlutfallið hækkað í 20% og síðasta breytingin var gerð árið 2011 

þar sem ákvæði þess efnis, að kvikmyndir og sjónvarpsefni gætu eftir atvikum verið 

framleidd í öðru aðildarríki EES, var bætt við til þess að lögin samræmdust EES-

samningnum. 

6.3.2. Ferlið 

Fyrsta skrefið í umsókn um endurgreiðslu er að senda inn umsókn til 

iðnaðarráðuneytisins fyrir upphaf framleiðslu hér á landi (Reglugerð um 

tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi nr. 622/2012). Það er 

í höndum þriggja manna nefndar að fara yfir umsókn og gæta þess að hún fullnægi 

skilyrðum endurgreiðslunnar. Samþykki nefndin umsókn er ráðherra send tillaga 

um að veita vilyrði fyrir endurgreiðslunni.  

Skilyrði reglugerðarinnar skv. 3. gr. skiptast í tvö þemu eða svið; menningu og 

framleiðslu. Við mat á því hvort þetta skilyrði sé uppfyllt er tvíþættu verkefnamati 

fylgt þar sem annars vegar er um að ræða menningarhluta og hins vegar 

framleiðsluhluta. Hvað menningarhlutann varðar eru gefin stig fyrir hversu vel 

framleiðslan, til að mynda söguþráður, viðfangsefni eða meginþema, séu fær um að 

koma menningu Íslands, sögu landsins eða náttúru á framfæri. Stigagjöf fer eftir því 

hversu vel framleiðslan uppfyllir tiltekin viðmið, en ákveðinn lágmarksfjöldi stiga 

úr hvorum hluta fyrir sig en nauðsynlegur til að umsóknin standis fyrirfram gefin 
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skilyrði. Í framleiðsluhlutanum leggur nefndin mat á hversu vel verkefnið stuðlar að 

aukinni reynslu og þekkingu hlutaðkomandi innan kvikmyndageirans. 

Frekari skilyrði eru talin upp í 4. gr. en þar er meðal annars tekið fram að stofna 

verði sérstakt félag um framleiðsluna á Íslandi. Einnig þurfa að liggja fyrir meðal 

annars framleiðslu- og kostnaðaráætlanir, ásamt upplýsingum um helstu 

aðstandendur og fjármögnun. 

Að framleiðslu lokinni skal senda iðnaðarráðuneyti skriflega beiðni um útborgun 

endurgreiðslu, eigi síðar en sex mánuðum eftir að framleiðslu lýkur, að öðrum kosti 

skal henni hafnað. Með beiðninni verður að fylgja ársreikningur ásamt sundurliðuðu 

yfirliti á framleiðslukostnaði.   

Allur kostnaður sem telst frádráttarbær frá tekjum af atvinnurekstri samkvæmt 

íslenskum tekjuskattslögum og fellur til hérlendis, eða eftir atvikum í öðrum 

aðildarríkjum EES, telst framleiðslukostnaður. Endurgreiðslan á við um þennan 

heildarframleiðslukostnað að frádregnum styrkjum frá opinberum aðilum, hafi 

umsækjandi hlotið slíkan styrk eða styrki. Þak er sett á samanlagða upphæð 

opinberra styrkja og endurgreiðslunnar og má hún ekki fara yfir 85% af 

heildarframleiðslukostnaði verkefnisins. 

Ráðherra er heimilt að fresta endurgreiðslu, annað hvort að fullu eða að hluta, fram 

á næsta fjárlagaár, fari samþykktar endurgreiðslu umfram fjárveitingar á 

viðkomandi fjárlagaári.  

6.3.3. Þróun og áhrif á ríkissjóð 

Eins og Mynd 6.1 sýnir, hafa endurgreiðslurnar farið stigvaxandi og sérstaklega 

síðustu ár þar sem borið hefur á stórum erlendum verkefnum sem hafa kallað á háar 

endurgreiðslur. Stuðst var við tölur frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu 

(e.d.) sem síðan voru færðar á fast verðlag ársins 2001 (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Mynd 6.1. Samanburður á heildarendurgreiðslum á föstu verðlagi 2001=100. 

 

Samkvæmt rannsókn Konráðs og Friðriks (2011) telja kvikmyndaframleiðendur á 

Íslandi mikilvægt að hlutfall endurgreiðslunnar verði hækkað í 25% á forsendu 

samkeppnisjónarmiðs. Að þeirra mati verði hlutfallið að hækka til þess að halda í 

við aðrar þjóðir þar sem hlutfall er víða allt upp i 40%. Árið 2011 var lagt fram 

frumvarp til laga á Alþingi þar sem þessi hækkun var lögð til. Í greinagerð 

frumvarpsins var minnst á aukna þekkingarsköpun í kvikmyndagerð á undanförnum 

árum fyrir meðal annars tilstuðlan endurgreiðslukerfisins. Hróður landsins hafi 

aukist í kjölfar alþjóðlegra viðurkenninga fyrir kvikmyndir, leikstjórn og leik og 

aukningar í eftirvinnslu kvikmynda. En mikilvægi þess að eyða bakslagi sem varð í 

kjölfar efnahagsþrenginga og niðurskurðar hjá ríkinu var lagt til grundvallar tillögu 

til hækkunar á endurgreiðsluhlutfallinu. 

Hér verða tekin tvö dæmi sem iðnaðarráðuneyti tók fyrir í minnisblaði til 

atvinnuveganefndar, til að gefa ákveðna mynd af áhrifum endurgreiðslunnar til 

erlendra verkefna á stöðu ríkissjóðs (Iðnaðarráðuneyti, 2011). Það fyrra er hollenska 

kvikmyndin Nova Zembla en ríkissjóður hafði innheimt um það bil tvöfalt á við 

endurgreiðsluna vegna opinberra gjalda áður en til endurgreiðslunnar kom, eða 60 

milljónir króna í opinber gjöld á móti 30 milljóna króna endurgreiðslu. Það seinna 

er kvikmyndin Promotheus. Af 750 milljón króna veltu sem gert var ráð fyrir 

hérlendis gat endurgreiðslan numið um 100 milljónum króna. En áður en til hennar 

kom hafði ríkissjóður innheimt um 150 milljónir króna í opinber gjöld. Í báðum 
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þessum tilvikum er því ljóst að um jákvæða heildarniðurstöðu var að ræða, þrátt 

fyrir útgjöld ríkisins vegna endurgreiðslunnar.  

Það er staðreynd að ríkið hagnast af tekjum vegna kvikmyndagerðar umfram þann 

kostnað sem það leggur til vegna stuðnings við greinina (Axel Hall og Sigurður 

Jóhannesson, 2006; Ágúst Einarsson, 2011; Ólafur Arnarsson o.fl., 2010). 

Samkvæmt tölum sem teknar voru saman af Hagstofu Íslands fyrir Samband 

íslenskra kvikmyndaframleiðenda (Hilmar Sigurðsson, formaður SÍK, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 8.apríl 2013) var heildarvelta í greininni 11 milljarðar króna á 

árinu 2012 en til samanburðar var veltan tæpir 5 milljarðar árið 2010 og um 8 

milljarðar árið 2011 (Heildarvelta í atvinnugrein 59.11 skjal fengið frá SÍK unnið af 

Hagstofunni. Þar sem hlutfall launagreiðsla er yfir 70% af framleiðslukostnaði 

íslenskra kvikmyndaverka greiðir greinin að fullu til baka framlag opinberra aðila á 

framleiðslutíma í formi tekjuskatts (Ólafur Arnarsson o.fl., 2010). Ágúst Einarsson 

hefur reiknað margfaldara til þess að sýna áhrif framlags ríkisins í hlutföllunum 

fimm á móti einum, það er að fyrir hverja krónu sem hið opinbera leggur til 

kvikmyndagerðar í formi styrkja eða endurgreiðslu, verða til fimm krónur í tekjum 

vegna tekjuskatts launa, virðisaukaskatts og tekna vegna ferðamanna sem rekja má 

til kvikmynda (Ágúst Einarsson, 2012).  

Áhugavert er að benda á að sú kenning sem sett var fram í skýrslu Aflvaka 

(Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands, 1998) um að fullvinnsla kvikmynda gæti 

aukist hérlendis með eflingu Kvikmyndasjóðs, hefur gengið eftir. Þar kom einnig 

fram tillaga um aukið kynningarstarf og stofnsetningu þjónustumiðstöðvar sem 

hefði það hlutverk að vera tengiliður erlendra tökuliða við íslensk þjónustufyrirtæki. 

Það var talið geta leitt til aukinnar erlendrar eftirspurnar og umsvifa íslenskra 

fyrirtækja í kvikmyndagerð. Forvitnilegt er að vita hvort að Film in Iceland-

verkefni Íslandsstofu hafi náð þeim tilætlaða árangri.  

 

6.4. Gagnrýni á endurgreiðslukerfið 

Axel Hall og Sigurður Jóhannesson (2006) unnu skýrslu fyrir Hagfræðistofnun 

vegna samkomulags við Endurgreiðslunefnd. Þar könnuðu þeir meðal annars áhrif 

endurgreiðslunnar og opinberra styrkja með djúpviðtölum við 

kvikmyndagerðarmenn. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að helstu kostir kerfisins 
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væru hversu þægileg og skjót afgreiðslan væri. En helsti ókosturinn væru kröfur um 

að stofna verði nýtt framleiðslufyrirtæki utan um hvert og eitt verkefni, sem beri að 

slíta í lok verkefnis. Því til grundvallar var nefndur kostnaður sem því fylgir og tap 

á viðskiptavild. Eftir síðustu lagabreytingar er krafan um slit á félagi ekki lengur í 

gildi. Niðurstöður ofangreindrar skýrslu á kostum kerfisins eru í samræmi við 

niðurstöður annarrar rannsóknar, þar sem skýrleiki og einfaldleiki kerfisins var 

nefndur (Konráð Pálmason og Friðrik Eysteinsson, 2011). Í þeirri sömu rannsókn 

komu viðmælendur áhyggjum sínum af samkeppnishæfni kerfisins á framfæri. Í 

ljósi þess að erlendir kvikmyndaframleiðendur eru farnir að gera ráð fyrir einhvers 

konar endurgreiðslu eða skattaívilnun þá þyrfti Ísland að hækka hlutfall sitt. Hversu 

mikil hækkun myndi duga án þess að hafa neikvæð áhrif á skattgreiðendur, voru 

menn þó ekki einhuga um.   

Viðmælendur bentu á annan veikleika, sem væri óstöðugleiki efnahagslífsins. 

Erlendir viðskiptavinir íslensku framleiðslufyrirtækjanna væru smeykir við að koma 

með verkefni til landsins vegna gjaldeyrishafta. Þrátt fyrir að hagstætt gengi 

íslensku krónunnar eftir efnahagshrun hefði aukið athyglina á Íslandi þá væri óvíst 

hvað gerðist þegar og ef gengið styrkist. Þessi óstöðugleiki var talinn hamla 

samkeppnishæfni landsins (Konráð Pálmason og Friðrik Eysteinsson, 2011).  

Í minnisblaði frá iðnaðarráðuneytinu má finna umfjöllun um einstök atriði varðandi 

kostnaðarmat fjármálaráðuneytisins á endurgreiðslunni (Iðnaðarráðuneyti, 2011). 

Nokkur þeirra verða reifuð hér: 

Samkvæmt kostnaðarmati fjármálaráðuneytisins var talið hæpið að lögin hefðu áhrif 

á umsvif í kvikmyndagerð umfram það sem annars væri. Í umfjöllun 

iðnaðarráðuneytisins var því haldið fram að koma erlendra verkefna myndi að öllu 

leyti dragast saman, nytu verkefnin ekki endurgreiðslunnar. Til útskýringar var 

nefnt að þar færi íslenskt efnahagslíf á mis við um ríflega milljarð króna veltu 

miðað við tölur frá 2011. Ennfremur var bent á annmarka í röksemdafærslu 

fjármálaráðuneytisins þar sem ekki væri tekið tillit til þess hvernig fjármögnun 

íslenskra kvikmynda er háttað og tæplega yrði hægt, með markaðseftirspurn og 

eiginfjárframlagi einu saman, að koma í stað erlendra styrkja og beinnar erlendrar 

fjárfestingar. Fjármálaráðuneytið hafði jafnframt efasemdir um sjálfbærni 

greinarinnar og velti fyrir sér mismunun gagnvart öðrum greinum. Í því ljósi benti 
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iðnaðarráðuneytið á að við samanburð milli atvinnugreina þyrfti að taka tillit til eðli 

greinarinnar sem í þessu tilviki starfar bæði á forsendum viðskipta og menningar, 

auk almenns fyrirkomulags ívilnana í nágrannalöndunum. Það er mat 

iðnaðarráðuneytisins að óvissa um áframhald kerfisins, stuðning stjórnvald eða tafir 

á greiðslum verði þess valdandi að erlendir fjárfestar muni forðast að koma með 

verkefni til landsins.  

 

6.5. Fjárfestingarleið fyrir erlend kvikmyndaver? 

Forsvarmenn kvikmyndafyrirtækisins True North hafa kynnt í fjölmiðlum nýja leið 

til þess að laða að beina erlenda fjárfestingu (Þorbjörn Þórðarson, 2013). 

Hugmyndin felst í því að bjóða erlendum kvikmyndaverum sérstaka útfærslu á 

fjárfestingarleið Seðlabankans. Sú leið væri gerð einfaldari með því meðal annars 

að stytta binditíma úr fimm árum í þrjú, gegn því að fyrirtæki myndu skuldbinda sig 

til að gera ákveðinn lágmarksfjölda kvikmynda yfir tiltekið tímabil.  

Í öðru viðtali á dögunum lýsti Leifur B. Dagfinnsson, forstjóri fyrirtækisins, 

tillögunni og ástæðum hennar á eftirfarandi hátt: 

Það þarf að gera kvikmyndagerð hagstæðari hér. Eins og hugmynd sem ég 

kom með um daginn varðandi gjaldeyrishöftin, þessar aflandskrónur. Af 

hverju bjóðum við það ekki út til framleiðenda sem eru að gera myndir fyrir 

minna en fimm til tíu milljón dala og leyfum þeim að kaupa íslenska krónu á 

lægra gengi? Það væri ekki afsláttur sem ríkið væri að gefa heldur 

fjármagnseigendur, og Seðlabankinn er með útboð á. (Haukur Viðar 

Alfreðsson, 2013).   

 

Óskað var eftir afstöðu Seðlabankans til þeirrar hugmyndar að bjóða erlendum 

kvikmyndaverum upp á fjárfestingarleið Seðlabankans í einfaldari mynd. Frá 

Þorgeiri Eyjólfssyni, verkefnisstjóra hjá Seðlabankanum, fékkst eftirfarandi svar: 

Þetta hefur verið til athugunar á liðnum vikum en nokkrir annmarkar eru fyrir 

hendi. Kvikmyndagerð fellur undir hefðbundin vöru- og þjónustuviðskipti. 

Fjármögnun kvikmyndagerðar fer því gegn markmiðum 

fjárfestingarleiðarinnar og gengur í berhögg við alþjóðlega samninga sem 
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Ísland hefur undirgengist gagnvart Alþjóða gjaldeyrissjóðnum. Þetta er því 

ekki einfalt en málið er enn til skoðunar innan Seðlabankans. (Munnleg 

heimild, tölvupóstur, 3.maí 2013) 
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7. Straumar og stefnur erlendis 

Þegar fjallað er um samkeppnisstöðu Íslands og þær ívilnanir sem hér eru í boði er 

nauðsynlegt að hafa einhverjar forsendur til samanburðar. Skattaívilnanir og 

opinberir styrkir hafa verið við lýði í þó nokkurn tíma. Eftir því sem fleiri hafa tekið 

upp slíkar ívilnanir hefur samkeppnin orðið meiri og því eru þjóðir stöðugt að 

breyta ívilnunum sínum til þess að laða að fjárfesta. Samkvæmt skýrslu um hagræn 

áhrif breska kvikmyndaiðnaðarins (Oxford Economics, 2012) er skattaívilnun eða 

endurgreiðsla nauðsynleg til þess að vera samkeppnishæf þar sem tilvist 

endurgreiðslu er orðin grunnstaðan (e. level playing field). Að mati höfunda bresku  

skýrslunnar myndi kvikmyndaiðnaður í Bretlandi dragast saman sem nemur 71% ef 

hætt yrði með skattaívilnunarkerfið.  

Hér á eftir verða tekið dæmi um nokkur lönd og helstu atriði varðandi þeirra kerfi, 

er að miklu leyti stuðst við upplýsingar frá viðurkenndum staðli KMPG 

(Castellanos og Berro, 2012). Of mikil einföldun væri að taka einungis tillit til 

skattaívilnunar eða endurgreiðslu þar sem löndin eru hugsanlega að bjóða aðra þætti 

sem skipta miklu máli í samkeppni um erlenda fjárfestingu. Eins og áður hefur 

komið fram eru laga- og reglugerðarbreytingar mjög tíðar og því getur hugsast að 

einhverjar staðreyndir hafi breyst/tekið breytingum.  

Bretland 

Það er einkum þrennt sem laðar kvikmyndaframleiðendur að þriðja stærsta 

kvikmyndamarkaði í heimi: Það eru í fyrsta lagi hágæða myndver og 

fyrirmyndaraðstaða til eftirvinnslu sem og aðgangur að fagmannlegu og 

reynslumiklu starfsfólki. Í öðru lagi er það skattaívilnanakerfi sem veitir annars 

vegar framleiðendum endurgreiðslu og hins vegar fjárfestum 30% skattaafslátt 

(Oxford Economics, 2012). Í þriðja lagi er það hagstætt gengi. Breskur 

heimamarkaður er öflugur en árið 2010 var metár í innlendri fjárfestingu.  

 

Írland 

Sveitahéruð og stórbrotin strandlengja sem sköpuðu dramatískan bakgrunn 

kvikmynda eins og Braveheart og Saving private Ryan eru eftirsótt af 

framleiðendum. Aukin kvikmyndaframleiðsla á Írlandi er að miklu leyti komin til 

vegna innleiðingar skattaívilnunar, Section 481, árið 1996, sem býður allt að 28% 
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endurgreiðslu til fjárfesta. Aðrir þættir eins og lágur tekjuskattur fyrirtækja 12,5% 

hafa einnig áhrif.  

 

Kanada 

Kanada, eða Hollywood norðursins, skapar gríðarmikla samkeppni. Í gegnum árin 

hefur umtalsverður auður myndast í mannauði og aðbúnaði, sem má rekja til 

hagstæðs gengis gagnvart bandarískum dollar sem og mikilla fjárfestinga einkaaðila 

og hins opinbera. Að auki bjóða stjórnvöld skattaívilnanir, sem og opinberan 

stuðning með lánum, styrkjum sem og fjárfestingasjóðum. Skattaafsláttur eða 

endurgreiðsla er frá 20-40% eftir ríkjum. 

 

Bankaríkin  

Bandríkin eru miðstöð kvikmyndaframleiðslu á alþjóðlegum vettvangi. Þau eru 

leiðandi í framleiðslu, dreifingu og tækni. Skattaafsláttur eða aðrar ívilnanir eru 

breytilegar eftir ríkjum en um það bil 40 ríki eru með einhver slík kerfi.  

 

Nýja-Sjáland 

Stórbrotið landslag skapar mjög mikið aðdráttarafl, líkt og á Íslandi. Nýja-Sjáland 

hefur hlotið verðlaun fyrir tæknibrellur mynda eins og Avatar og þríleiksins Lord of 

the Rings. Þá er landið leiðandi í eftirvinnslu og stafrænum tæknibrellum. 

Ívilnanakerfið sker sig úr að því leyti að verkefni þarf ekki að uppfylla ákveðin stig 

líkt og annars staðar. Skilyrðið sem er sett er að í það minnsta handritshöfundur eða 

leikstjóri sé nýsjálenskur, þar að auki verður nýsjálenskur leikari að vera meðal 

aðalleikara. Nýja-Sjáland býður ekki upp á skattaívilnanir fyrir fjárfesta í 

kvikmyndaiðnaðinum. Þess í stað hafa stjórnvöld sett upp nokkrar mismunandi 

fjárfestingaleiðir til þess að laða að fjárfesta. Til að mynda er í boði skattfrjáls 

styrkur sem nemur 15% af viðurkenndur framleiðslukostnaði. Engin gjaldeyrishöft 

eru á Nýja-Sjálandi þannig að það er ekkert sem aftrar því að erlendir fjárfestar 

flytji tekjur vegna verkefnis á Nýja-Sjálandi aftur til síns heima.  
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Danmörk 

Þrátt fyrir að endurgreiðslukerfi sé ekki til staðar í Danmörku er danskur 

kvikmyndaiðnaður einn sá blómlegasti í Evrópu (Willems, 2010). Danir hafa ekki 

yfir að ráða náttúruauðlindum heldur hafa þeir treyst á hugvitið (Hilmar Sigurðsson, 

framleiðandi og formaður SÍK, munnleg heimild, 5.apríl 2013). Danmörk hefur 

markað sér skýra stefnu um að gera kvikmyndaframleiðslu að einni af stoðgreinum 

dansks efnahagslífs. Mikil áhersla hefur verið lögð á efni fyrir yngstu kynslóðina og 

er ákveðið lágmarkshlutfall kvikmynda tileinkað framleiðslu kvikmynda fyrir börn 

og unglinga (Danish Film Institute, 2012). Þó ekki sé um að ræða endurgreiðslu í 

Danmörku hlýtur iðnaðurinn annars konar stuðning í formi styrkja. Stjórnvöld hafa 

gert sér grein fyrir mikilvægi greinarinnar sem á ugglaust mikinn þátt í 

velgengninni. Samkvæmt Anders Boas (2012) má rekja velgengi danskra mynda til 

skipulags kerfisins þar sem forystan er byggð á samvinnu, skipulagið er flatt og 

sterkt kerfi er fyrir menntun og fjármögnun. Það sem einkennir einnig danskan 

kvikmyndamarkað er að hæfileikarnir halda sig í Danmörku en eru síður í því að 

freista gæfunnar út fyrir landsteinana. Rétt rúmlega helmingur frumsýndra 

kvikmynda árið 2009 í Danmörku átti uppruna sinn að rekja til Bandaríkjanna. Þetta 

hlutfall var nær 80% hérlendis á sama tíma. Í dönskum kvikmyndahúsum er um 

13% kvikmynda innlendar kvikmyndir en aðeins 2% hérlendis. Að sama skapi eru 

myndir frá öðrum Evrópulöndum sem og öðrum löndum, að Bandaríkjunum 

undanskildum, sýndar í stærri mæli þar en á Íslandi (Danish Film Institute, 2012; 

Ragnar Karlsson, 2011 (eins og vísað er til í Ágúst Einarsson, 2012). Hin danska 

kvikmyndamiðstöð fjármagnar um 40% af kostnaði en eigin framlag fyrirtækja er 

um 25% (Filmproducenterne, 2001). Dönsku sjónvarpsstöðvarnar gegna mikilvægu 

hlutverki í fjármögnun en þær greiða vel fyrir sýningarrétt og endursýningar 

(Ragnar Bragason, 2011). 

 

Samantekt 

Samkvæmt fjármálaráðuneyti Írlands (Department of Finance, 2012) má skipta 

ívilnanakerfum í þrjá flokka, byggt á undirliggjandi uppbyggingu þeirra: ívilnun 

fyrir fjárfesta, ívilnun fyrir framleiðendur og annars konar styrki. Ívilnun fyrir 

framleiðendur er svo skipt nánar í endurgreiðslu kostnaðar, skattaaflsátt og 

framseljanlegar inneignir (e. transferable credit).  
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Það sem einkennir kerfi sem býður ívilnun fyrir framleiðendur er að greiðsla á sér 

stað eftir að verkefni lýkur, öfugt við ívilnun fyrir fjárfesta sem er fyrirframgreiðsla. 

Írland er dæmi um land sem býður ívilnun fyrir fjárfesta og geta þeir fengið greitt 

við upphaf kvikmyndatöku. Í skýrslu fjármálaráðuneytis Írlands frá 2012 um 

efnahagsleg áhrif af endurgreiðslukerfi landsins kom í ljós að kerfið stóðst ekki 

kostnaðar- og ábatagreiningu. Helstu kostir styrkja kerfis eins og á Nýja-Sjálandi og 

í Danmörku er lágmörkun áhættu fyrir ríkissjóð þar sem árlegur kostnaður kerfisins 

er fyrirfram ákveðinn. Hins vegar getur það leitt til hlutdrægni við ákvörðun um 

úthlutun. Samkeppnin sem skapast í kringum takmarkaða sjóði getur þó leitt til betri 

afurða.   

Ef sama aðferðafræði er notuð til þess að greina þau lönd sem hafa verið kynnt hér 

að framan er skiptingin eftirfarandi: 

Tafla 7.1. Tegund ívilnunar eftir lögsögu. 

Ívilnun fyrir fjárfesta Styrkir

Skattaafsláttur Endurgreiðsla Framseljanleg inneign

Belgía Bretland Louisiana* Louisiana* Tékkland

Írland Ástralía Bretland Connecticut* Nýja Sjáland

Kanada Ástralía Danmörk 

Connecticut* Kanada

Louisiana*

Ívilnun fyrir framleiðendur

*tekin voru dæmi um tvö fylki í Bandaríkjunum 

Erfitt er þó að meta mismun kerfanna með beinum hætti þar sem um ólíkar aðferðir 

getur verið að ræða í grunninn. Eins geta ólík skilyrði legið til grundvallar 

umsóknum. Það hlutfall sem er uppgefið fyrir hvert land fyrir sig segir ekki alla 

söguna með heildaráhrifin.  
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8. Aðferð 

Rannsókn þessari er fyrst og fremst ætlað að svara því hvort viðvarandi 

endurgreiðslukerfi sé nauðsynlegt fyrir kvikmyndagerð á Íslandi og að auki hvort 

núverandi hlutfall hennar sé of lágt. Þar sem ekki var vitað fyrirfram hver hugsanleg 

niðurstaða gæti orðið eða hvaða áhrifaþættir spila þar inn í, var viðeigandi að 

styðjast við eigindalega rannsóknaraðferð við leit að svörum. Eigindleg rannsókn 

hentar í aðstæðum þarf sem dýpri skilnings er þörf, til að mynda vegna flókinna 

aðstæðna, ólíks gildismats hagsmunaaðila eða vegna þess að ekki er víst að einungis 

ein ástæða sé að baki árangri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Meginmunur á 

eigindlegri og megindlegri rannsóknaraðferð felst í rannsóknarspurningunni. Í 

eigindlegri rannsókn er markmiðið að svara „hvernig...“ ,“hvað...“ eða „hvers 

vegna...“; öfugt við megindlegar rannsókn þar sem markmiðið er að komast að 

tölulegum upplýsingum um „hversu margir...“ eða“ hve mikið...“ (Green og 

Thorogood, 2009). 

Lagt var upp með rannsóknaraðferð í formi djúpviðtala, þar sem spyrjandi gæti 

nálgast viðmælendur á persónulegan hátt og þannig fengið dýpri svör en ella. Viðtöl 

voru byggð upp með ákveðnum ramma sem gaf þó svigrúm fyrir bæði spyrjanda og 

viðmælendur til þess að bregðast við óvæntum eða óviðbúnum upplýsingum. Þar 

sem viðtöl geta reynst tímafrek var frekar lagt upp með lítið úrtak. Ætlunin með 

rannsókninni var ekki að alhæfa fyrir þýðið heldur frekar að koma auga á óskir 

markaðarins og aðstæður og greina hvað hægt er að gera og hvað áætlað er að gera. 

Ennfremur að finna út hvers vegna ákveðnar ákvarðanir eru teknar, það er að segja 

grundvöllinn sem liggur þar að baki.  

 

8.1. Þátttakendur 

Lagt var upp með að velja þátttakendur með samblandi af markmiðsúrtaki og 

snjóboltaúrtaki. Markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) var beitt þar sem velja 

þurfti úrtak sem hæfði markmiði rannsóknarinnar en samkvæmt skilgreiningu 

aðferðarinnar (Green og Thorogood, 2009) eru viðmælendur þá valdir eftir því 

hversu líklegt þyki að þeir geti gefið viðeigandi og gagnlegar upplýsingar. Tilraun 

var gerð, með aðstoð innlendra aðila, til þess að beita snjóboltaáhrifum með það 

fyrir augum að komast í tengsl við erlenda aðila sem annars hefði reynst erfitt að ná 
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til. Það hafði þó ekki árangur sem erfiði og því gafst ekki tækifæri til þess að taka 

viðtal við erlenda framleiðendur sem komið hafa með kvikmyndaverkefni til 

landsins. Af þeim sökum voru allir þátttakendur innlendir. Alls var rætt við fjóra 

aðila: á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins, fjárfestingarsviðs Íslandsstofu 

(nánar tiltekið Film in Iceland verkefnið), framleiðslufyrirtækisins Pegasus og 

Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda (SÍK):  

 Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið („Verkefni“, e.d.) hefur umsjón með 

tímabundinni endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar. Viðmælandi: Jón 

Óskar Hallgrímsson, verkefnastjóri, stefnumótun og samhæfing. 

 Film in Iceland er rekið á vegum Íslandsstofu („The film commission“, e.d.). 

Verkefnið var sett á laggirnar árið 2004 og er því ætlað að markaðssetja 

Ísland sem tökustað og vekja áhuga erlendra kvikmyndaframleiðenda. 

Viðmælandi: Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri. 

 Pegasus („Services“, e.d.) er íslenskt framleiðslufyrirtæki sem hefur verið 

starfrækt í yfir þrjátíu ár, bæði með sína eigin framleiðslu og sem 

þjónustuaðili fyrir erlenda aðila vegna kvikmynda, sjónvarpsþátta, 

tónlistarmyndbanda og auglýsinga. Viðmælandi: Snorri Þórisson, 

framkvæmdastjóri.  

 SÍK („Um SÍK“, e.d.) er samband sjálfstæðra íslenskra 

kvikmyndaframleiðanda sem framleiða allar gerðir kvikmynda. Tilgangur 

þess er að gæta hagsmuna og réttar sjálfstæðra kvikmyndaframleiðenda sem 

og að efla íslenska kvikmyndagerð. Í þeim tilgangi kemur það fram fyrir 

hönd félagsmanna gagnvart, til að mynda, stjórnvöldum og fjölmiðlum. 

Viðmælandi: Hilmar Sigurðsson, kvikmyndaframleiðandi og formaður SÍK. 

Þrátt fyrir takmarkaðan fjölda þátttakenda gefa þeir ákveðinn þverskurð af 

hagsmunaaðilum greinarinnar og þá sérstaklega þegar kemur að umræðu um 

endurgreiðsluna þar sem allir aðilar hafa einhvern snertiflöt við hana. 
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8.2. Mælitæki 

Viðtalsramminn sem stuðst var við samanstóð af 13-23 spurningum (sjá viðauka A) 

eftir því við hvaða viðmælenda var um að ræða hverju sinni. Ákveðnar 

grunnspurningar er sneru að samkeppnishæfni og sérstöðu voru þær sömu fyrir alla 

en vegna mismunandi aðkomu eða þekkingar á greininni var nauðsynlegt að 

sérsníða spurningar til að fá víðtækari upplýsingar á breiðari grundvelli. Vegna eðlis 

rannsóknarinnar, þar sem ekki er vitað fyrirfram hver niðurstaðan gæti verið eða 

hvaða upplýsingar reynast mikilvægar, reyndist í sumum tilvikum nauðsynlegt að 

bæta við spurningum til þess dýpka skilning eða ná betur utan um viðfangsefnið. 

Voru spurningar því ýmist hálf-opnar eða opnar þar sem gera þurfti ráð fyrir 

ákveðnum sveigjanleika í umræðu. Spurningar voru samdar af höfundi en yfirfarnar 

af leiðbeinanda ritgerðarinnar. Spurningalistinn var búinn til með það fyrir augum 

að fá tilfinningu fyrir samkeppnishæfni íslensks kvikmyndaiðnaðar og sérstöðu 

hans. Einnig til að fá tilfinningu fyrir viðhorfi gagnvart endurgreiðslukerfinu og 

markaðsaðgerðum til þess að laða að erlenda fjárfesta, auk þess að koma auga á 

ógnir eða tækifæri er snúa að framtíðarþróun greinarinnar.  

 

8.3. Framkvæmd 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 27. mars–5 apríl 2013. Samband var haft við 

viðmælendur í gegnum tölvupóst þar sem þeim var kynnt stuttlega efni 

rannsóknarinnar og þeir beðnir um að taka þátt í henni. Viðtölin fóru öll fram á 

skriftstofu viðmælenda að einu undanskildu sem fór fram á kaffihúsi í borginni. 

Flest viðtalanna stóðu yfir í um klukkutíma og voru þau hljóðrituð til þess að 

auðvelda úrvinnslu.  
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9. Rannsóknarniðurstöður 

Í þessum hluta er samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar og er þeim skipt upp í 

flokka eftir viðfangsefni.  

9.1. Eftirspurnin 

„Það eru tvær megin uppsprettur, það eru annars vegar íslensk verkefni sem 

eru þróuð og framleidd hérna heima, sem eru íslenski hlutinn af þessu. Síðan 

eru erlendu verkefnin sem eru að koma, langstærstu verkefnin koma frá 

Bandaríkjunum en það hefur verið eitthvað um Evrópuverkefni“ 

Ofangreint var haft eftir einum viðmælandanum varðandi hvaðan eftirspurnin kæmi. 

Hann taldi hugsanlega tímabært að horfa aðeins nær, til meginlands Evrópu, þar 

væri mörg tækifæri að finna. Annar gerði ráð fyrir að um 30-40% verkefna síns 

fyrirtækis vera tilkomin frá erlendum aðilum.  

Það var alveg ljóst, af svörum viðmælanda að dæma, að skammur líftími einkennir 

erlendu verkefnin þar sem ákvörðun um framleiðslu er tekin mjög seint og mjög 

stuttur tími líður þar til framleiðslan þarf að vera komin í gang. Einn viðmælenda 

lýsti ástæðu þess á eftirfarandi hátt: 

Ástæðan er kannski...[fólginn í]...eðli þess hvernig kvikmyndaverkefnin eru 

fjármögnuð, um leið og þú ert búin að fjármagna viltu fara að nota 

fjármagnið og koma þessu sem fyrst í vinnslu. 

Annar nefndi dæmi um verkefni sem hafði verið í undirbúningi en þegar tökur áttu 

að hefjast þá var verkefninu skyndilega frestað um ár. Hann sagði því eftirspurnina 

mjög breytilega og erfitt að segja til um verkefnastöðu fram í tímann. Annað 

einkenni eftirspurnarinnar er að hún kemur frá fáum aðilum og nefndu flestir að 

Hollywood væri ekki stórt, þarna væru fáir kaupendur og að sama skapi væru fáir 

þjónustuaðilar hér sem hefðu mikla reynslu af stærri verkefnum.  

Þetta er áhættusamur markaður af því að við erum með fáa viðskiptavini með 

smekk sem við skiljum ekki almennilega. Við gerum hins vegar ráð fyrir að 

ákveðnir þættir sem ráði þessu séu tregbreytilegir. 
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9.2. Samkeppnishæfni 

Aðspurðir um samkeppnishæfni íslensks kvikmyndaiðnaðar voru allir viðmælendur 

sammála um að starfsfólk í greininni væri fyllilega samkeppnishæft og stæði mjög 

framarlega. 

Einn nefndi þá gríðarlegu breytingu sem hafi orðið með komu Framestore:  

Það gerir rosalega mikið fyrir iðnaðinn hérna heima, ekki bara gagnvart 

þessum erlendu verkefnum, heldur líka innlendu verkefnunum. Tæknilegi 

hlutinn hvað varðar „postið“
2[sic]

er komið á allt annað „level“
 [sic]

 en hún var 

áður. 

9.3. Sérstaða 

Sérstaða náttúrunnar var nefnd af öllum viðmælendum, þá sérstaklega hversu 

fjölbreytt landslag má nálgast með lítilli fyrirhöfn. 

Segjum að þú sért með „base camp“
 [sic]

 á Suðurlandi einhvers staðar, bara 

rétt undir jökli, þá ertu með aðgang að jöklinum, svo ertu með aðgang ...[að] 

grænum dal, fossum, vötnum. Svartri strönd inn á hálendinu, jafnvel brúnni 

að hluta inn í Landmannalaugum. Þú getur fundið ábyggilega alla þessa staði 

þannig séð í Bandaríkjunum en þá þarftu að fara til Hawai, Alaska, 

Minnesota.  

[Ég] hef það stundum startið í kynningarmyndbandinu mínu að guð, áður en 

hann skapaði restina af heiminum, þá „testaði“
 [sic] 

hann sig á Íslandi.  

Allir töluðu þó um samspil ýmissa þátta og einn viðmælenda lýsti samhenginu 

þannig að þrátt fyrir að íslensk nátttúra sé sérstök þá geti önnur samkeppnislönd 

boðið upp á, til að mynda, jökla og sagði að „stofninn að verkefnum sem hingað 

hafa komið eru trúlega ekki það „target-uð“
 [sic] 

á íslenskt umhverfi að það hafi verið 

ráðandi eitt og sér.“  

Skýrleiki endurgreiðslunnar var einnig nefndur sem sérstaða. Samkvæmt einum 

viðmælanda er lágmarksskrifræði hér og það eigi að vera aðgreining okkar vegna 

þess að eiginleikar greinarinnar geri það að verkum að nauðsynlegt geti reynst að 

taka ákvarðanir skjótt og hlutir þurfi að gerast hratt.  

                                                 
2
 *eftirvinnsla 

http://is.wikipedia.org/wiki/Sic#sic
http://is.wikipedia.org/wiki/Sic#sic
http://is.wikipedia.org/wiki/Sic#sic
http://is.wikipedia.org/wiki/Sic#sic
http://is.wikipedia.org/wiki/Sic#sic
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Annar vildi til viðbótar sérstaklega nefna fólkið. Hann sagði þá vinnusiðfræði sem 

hér tíðkast sérstöðu og komst svo að orði: „Við erum harðdugleg, við gefum það 

„extra“
 [sic] 

í sem þarf..., við hikum ekki við að taka þetta aukaskref sem þarf að taka. 

Það er klárlega sérstaða hér.“  

Tveir nefndu þá staðreynd að hér sé starfsfólk ekki í verkalýðsfélögum líkt og í 

Bandaríkjunum, sem geri það að verkum að hægt sé að komast af með færra 

starfsfólk þar sem það getur stokkið milli deilda og viðbragðsflýtirinn því meiri en 

ella. Þó kom fram að meðfram auknum umsvifum kvikmyndagerðar, hefur komið 

upp krafa á SÍK um að tilgreina vinnutíma, aðbúnað og slíkt með 

verkalýðssamningi sem þyki eðlilegt þroskaskref atvinnugreinar. En lögð var 

áhersla á að nauðsynlegt yrði að varðveita þennan sveigjanleika sem einkennir 

íslenskan geirann því að sveigjanleikinn sé sérstaða í sjálfu sér. Viðmælandinn tók 

svo til orða: 

[Við] megum samt ekki tapa þessari sérstöðu í leiðinni. Við verðum að finna 

leið þar sem við getum haft sanngjarnt fyrir alla en hafa þennan 

sveigjanleika. Hann er rosalega dýrmætur. Við fáum... ekki bara prik, heldur 

aukagreiðslur hreinlega fyrir það. Við getum boðið aðeins ódýrari þjónustu 

og við erum aðeins fljótari að gera hlutina fyrir vikið en ekki verr. Ég held við 

þurfum að stíga varlega til jarðar í að „union-æsa“
3 [sic] 

bransann of mikið.  

9.4. Styrkleiki íslenskrar kvikmyndagerðar 

Ari kvikmyndatökumaður og framleiðandi lýsti þessu dálítið vel fyrir mér. 

Hann sagði: Íslensk kvikmyndagerð er dálítið eins og harmonikka. Þú ert með 

hana alveg lokaða, loftlausa, þá eru tvö bara að vinna Ari Kristins og frú eða 

einhver að búa til verkefni... svo ertu kominn með „green light“
[sic] 

á verkefni, 

þá byrjarðu að taka loft inn í harmonikkuna, þá ertu að taka alla þessa 

„resourca“
 [sic] 

allt þetta starfsfólk sem þú þarft í þetta og allt það og koma 

með hana alveg í „full production“
[sic] 

og svo smám saman þá lokarðu henni 

aftur og allir þessir undirverktakar detta út aftur. 

Viðmælandi sagði bæði styrkleika og veikleika geta falist í þessum sveigjanleika: 

Veikleiki i þeim skilningi að hugsanlega væri ákjósanlega að hafa stöðugleika í 

                                                 
3
 það að setja í verkalýðsfélag 

http://is.wikipedia.org/wiki/Sic#sic
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verkefnum en þannig vinna mörg stærri kvikmyndaver erlendis og ná þannig að 

dreifa áhættunni þar sem fleiri verkefni eru í gangi á sama tíma.  

9.5. Samkeppnin 

Einn viðmælendanna sagði grimma samkeppni ríkja á milli íslensku 

framleiðslufyrirtækjanna í innlendu verkefnunum því hart væri barist um framlag til 

þeirra. En hvað varðar erlend verkefni þá vildu viðmælendur meina að nokkur stór 

fyrirtæki væru ráðandi á markaðnum og hvert með sína sérhæfingu. 

Einn viðmælenda nefndi þann möguleika að Ameríka missti áhugann á Íslandi og 

nefndi því til stuðnings þá staðreynd að um aldamótin 2000 voru flestar 

bílaauglýsingar teknar upp hér á landi, því þá var landslagið eftirsótt sem 

bakgrunnur. Annar sagði það undir okkur komið að lengja líftímakúrfuna, 

mikilvægt væri að „hamra járnið meðan það er heitt“ og að það þýddi lítið að setjast 

aftur og bíða eftir að hlutirnir gerðust bara. 

Þú þarft að sækja þessu erlendu aðila. Þeir bíða ekki í græna hliðinu í 

Leifsstöð, það er misskilningur, þú þarft að selja þeim og sýna fram á að þú 

sért betri en einhver annar. 

Samkvæmt helmingi viðmælenda standa önnur ríki sig mun betur en Ísland í því að 

koma landinu sínu á framfæri og sækja verkefni. Til samanburðar við Film in 

Iceland-verkefnið eru til að mynda Ástralir og Nýja-Sjáland með skrifstofur í 

Hollywood og herja því statt og stöðugt á kvikmyndaverin að koma með verkefni til 

þeirra. Einar tók kvikmyndina The Hobbit sem dæmi en á sínum tíma reyndi hann 

að fá verkefnið til Íslands en það sem hann gat ekki keppt við var að 

forsætisráðherra Nýja-Sjálands fór á fund með forsvarsmönnum kvikmyndaversins. 

Hann sagði það sýna hversu mikið Nýsjálendingar væru tilbúnir að leggja á sig því 

þeir geri sér grein fyrir markaðsvirðinu sem liggur að baki.  

Það var enginn kvikmyndagerð á Nýja-Sjálandi fyrir Lord of the Rings þannig 

séð. Peter Jackson bara vildi fara þangað... en þeir hafa líka verið duglegir 

að halda áfram og byggja upp sinn iðnað. Þeir eru með frábært „post 

production“
 [sic]

stúdíó“
 [sic] 

og þeir eru að gefa „incentives“
 [sic] 

á bara 

„post“
[sic]

hlutann.  

http://is.wikipedia.org/wiki/Sic#sic
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Nýja-Sjáland var nefnt af öðrum í annars konar samhengi en þar var bent á að Nýja-

Sjáland kæmist næst Íslandi í framboði á einstakri náttúru. Tékkland var nefnt en 

með tilkomu starfrænu byltingarinnar þar sem Íslendingar eru „farnir að geta boðið 

alla þjónustukeðjuna“ vegur þeirra samkeppni minna.  

 

9.6. Markaðsstarf 

Samkvæmt Einari Tómassyni, verkefnastjóra hjá Íslandsstofu, hafði markaðssetning 

á Íslandi sem tökustað einkum verið svarandi (e. reactive) þegar ákveðið var að 

setja af stað verkefnið Film in Iceland árið 2004. Verkefnið byrjaði sem 

hliðarverkefni en er nú komið í 50% starfshlutfall hjá Einari. Meðvituð ákvörðun 

var tekin um að beina athyglinni í upphafi að kvikmyndaverum í Hollywood. 

Ástæðan samkvæmt Einari er einföld: „Þau hafa efni á að fara þangað sem þau 

vilja.“ 

Aðspurður um árangursmat segir hann besta mælikvarðann vera þann fjölda 

verkefna sem hingað koma, en mjög oft er Film in Iceland fyrsti tengiliður (contact, 

snertipunktur) þó vissulega séu þessi stærstu fyrirtæki með gríðarlega sterk 

sambönd og sæki þar af leiðandi mikið af verkefnum sjálf.  

Ísland tekur þátt í stærstu tökustaðasýningu í heimi á hverju ári, LA Expose. Þar er 

unnið með innlendu þjónustufyrirtækjunum þannig að efni frá fyrirtækjunum fer í 

sérstaka kynningarmöppu sem síðan er afhent erlendum aðilum og Einar ásamt 

viðskiptafulltrúa að utan sjá um að svara fyrirspurnum og heimsækja 

kvikmyndaverin. Hann nefnir hvernig áherslan hafi breyst en í upphafi var áhersla 

lögð á tilkomumikil myndbönd til þess að auglýsa Ísland en nú séu komin á ákveðin 

sambönd og áherslan er því frekar að upplýsa um það sem hefur verið í gangi og 

gefa einhverjar nýjar upplýsingar. Hans hluti snýr að sölu og markaðssetningu en 

þegar kemur að því að koma og skoða sérstaka tökustaði þá bendir hann 

áhugasömum á hentugt þjónustufyrirtæki.  

Þegar fulltrúar kvikmyndaframleiðenda voru spurðir út í verkefnið voru viðbrögðin 

mjög jákvæð. Einn viðmælendanna lýsti þeim breytingum sem hafa orðið eftir 

tilkomu verkefnisins í tengslum við það hvernig fyrirtæki sækja erlend verkefni.  
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Þetta byrjaði þannig að öll fyrirtækin voru alltaf að fara út eins og í LA 

„expo“
 [sic] 

þar sem er verið að kynna „location“
 [sic] 

út um allan heim, svona 

þjónustu, þá voru fyrirtækin öll með sameiginlegan bás og hlaupandi á eftir 

kúnnum í svoleiðis spretthlaupi. Nú er það ekki, við látum þá um þetta og þeir 

vísa á okkur... þetta er orðið svona meira „civil-æserað“
4 [sic] 

heldur en að 

var áður og svona við vitum hvar við höfum keppinautana og þeir vita hvar 

við erum og svona þannig að þetta er ósköp þægilegt.  

Aðspurður um hverjar séu helstu fyrirspurnirnar frá erlendum aðilum segir Einar 

fyrstu spurninguna yfirleitt snúa að endurgreiðslunni, það er hvort að þeirra verkefni 

komi til greina hvað varðar endurgreiðslu. Mikið er spurt um tökustaði og hvað 

Ísland hefur að bjóða, auk þess sem menn vilja vita um veðurskilyrði og dagsbirtu.   

Aðspurður um næstu verkefni upplýsti Einar, verkefnastjóri hjá Íslandsstofu, um 

fyrirhuguð áform um að færa verkefnið til annarrar stofnunar á vegum ríkisins en 

núverandi samningur er einungis í gildi út júní á þessu ári.  

Einn viðmælanda bætti við að ekki mætti vanmeta hlut innlendrar 

kvikmyndagerðar. Íslenskar kvikmyndir séu nú sýndar um allan heim og séu því 

eins konar sendiherrar að selja sama hlut. Hann vildi skipta þessu framboði upp í 

þrjá samverkandi þætti. Sá fyrsti væri íslenska landslagið sem væri 

inngangspunkturinn í markaðsstarfinu. Annar væri starfsfólk á heimsmælikvarða 

sem hefur verið að byggja upp þekkingu og reynslu í langan tíma, í gegnum 

íslensku verkin og þau erlendu. Sá þriðji væri endurgreiðslan. Honum fannst einnig 

mikilvægt að verja stærri hluta kynningarkrafta Íslandsstofu í að kynna Ísland sem 

kvikmyndatökuland. Hann sagðist vilja fá fleiri að borðinu og stækka kökuna og 

gera markaðsstarfið um leið markvissara. Og ekki einungis kynna Ísland sem 

tökustað heldur taka inn nýtt verkefni sem væri kynning á íslenskri kvikmyndagerð  

 

9.7. Umgengni kvikmyndatökufólks 

Þeir þrír viðmælendur sem spurðir voru út í umgengi erlendra 

kvikmyndaframleiðenda á tökustöðum voru sammála um að erlendir  

kvikmyndatökumenn sem hingað koma beri mikla virðingu fyrir landinu og gangi 

                                                 
4
 siðmenntaðra  
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hér um í samræmi við það. Þeir vildu frekar meina að hafa þyrfti áhyggjur af 

íslenskum kvikmyndaframleiðendum sem eru að vinna með lítið fjármagn. 

Þeir eru mjög svo þenkjandi þessi stóru stúdíó um það. Þeim mun meiri 

peningar sem þú hefur í svona „production“
 [sic] 

því meiri peningar seturðu í 

þessa þætti. Yfirleitt eru það mestu slóðarnir sem eru með minna á milli 

handanna því þeir tíma ekki að fara í þessa hluti. 

Ég held almennt að það sé verið að fara mjög vel með landið og það er mikil 

virðing fyrir því og það er náttúrulega eins og í öllu svartir sauðir og 

undantekningar en það eru algjörar undantekningar almennt og sérstaklega í 

þessum faglega reknu stærri verkefnum. Það hefur gengið mjög vel og það er 

tekið mjög vel til eftir og það er borin mikil virðing fyrir landinu og við 

finnum það líka bara frá erlendu samstarfsaðilum, þeir „respecta“
[sic] 

að þeir 

séu gestir hérna og koma inn í landið og það eru ákveðnar reglur og bara 

virðing við umhverfið sem við þurfum að hafa. Ég held að Íslendingar séu nú 

meiri slóðar bara almennt heldur en þeir sem eru að koma hérna og fá 

þjónustu hjá okkur.  

Allir báru þeir erlendum kvikmyndatökumönnum góða söguna og nefndu einhverjir 

dæmi þar sem þeir hafi skilið betur við umhverfið heldur en þegar þeir komu að því. 

Ég held að besta dæmið sé þegar Clint Eastwood og þeir skutu út á 

Reykjanesi í Stóru-Sandvík og svo er lítið fell rétt við Krísuvíkina...tökum sem 

dæmi byrjum á fellinu þar var það þannig að þú varðst að leggja út í vegkanti 

og hoppa yfir einhvern skurð til þess að komast að fellinu. Þeir lögðu lítinn 

veg, settu stæði, fallega brú yfir þannig að nú getur hver sem er notið þess að 

fara þarna án þess að leggja líf sitt og annarra í hættu með því að leggja út í 

vegkanti. Ég veit að umhverfissamtök mótmæltu þessu á sínum tíma, það hefur 

ekki heyrst í þeim síðan. 

 

9.8. Ferðaþjónusta tengd tökustöðum 

Þrír viðmælendanna voru spurðir út i viðhorf gagnvart ferðaþjónustu í tengslum við 

tökustaði, sem á ensku útleggst film tourism. Allir töldu möguleika liggja þar og 

http://is.wikipedia.org/wiki/Sic#sic
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nefndu tveir þeirra ferðaþjónustu í kringum tökustaði Hobbitans og 

Hringadróttinssögu á Nýja-Sjálandi. Annar þeirra bætti við að von væri á erlendum 

ferðamönnum í sumar til þess að skoða tökustaði Oblivion. Einn aðspurðra sagði 

það vel vera svo að hægt væri að laða að ferðamenn og bjóða þeim að skoða 

tökustaði en hafði þó vissar áhyggjur vegna þess að í eftirvinnslu á kvikmyndunum 

er umhverfinu breytt töluvert og þá er ekki víst að fólk þekki staðinn aftur vegna 

þess að búið var að færa til fossinn eða bæta inn kastala.  

Það er fínt ef það er hægt að ýta undir þennan kvikmyndatúrisma og 

koma Íslandi ennþá meira á kortið en ég segi það þarf þá að gera það 

dálítið viskulega þannig að menn viti hvað þeir eru að selja og hvaða 

hluti af myndinni var tekin þarna. Það þarf þá að hafa það á hreinu 

að útskýra það fyrir þeim sem eru að koma hvað þeir eru í raun og 

veru að sjá. 

Einar hjá Film in Iceland sagði sögu af samtali sínu við fyrrverandi „film 

commissioner“ í Sviss fyrir 5-6 árum. Samkvæmt honum hafa þeir lagt mikla 

áherslu á Indland í 20 ár en ekki vegna þess að það væri eitthvað að hafa upp 

út því fyrir kvikmyndabransann í Sviss heldur hefur það skilað sér í um 250 

þúsund indverskum ferðamönnum á ári sem koma og skoða tökustaði 

indverskra kvikmynda. „Og þetta [ferðamennirnir] eru ekki einhverjir 

„average joe“
[sic]

. Þetta eru ríkir Indverjar sem að koma í fimm stjörnu 

lúxusferðir á þessa staði.“ 

Þetta samtal varð til þess að Einar fór aðeins að athuga með Indland og í 

kjölfarið hafa komið þrjú verkefni þaðan. Hann nefndi einnig dæmi af Svía 

og Breta sem hafa gert hagrænar rannsóknir og mælt áhrif sögusviða 

kvikmynda á ferðaþjónustu. Báðir höfðu séð aukningu ferðaþjónustu á 

tilteikna staði eftir að þeir höfðu birst sem tökustaðir vinsælla kvikmynda. 

Hann sagði að nú væri hafin virk vinna í samstarfi við erlend kvikmyndaver 

við að markaðssetja tökustaði.  
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9.9. Endurgreiðslan 

Viðmælendur voru allir sammála um að viðbrögð erlendra aðila við 

endurgreiðslunni á Íslandi væri yfirleitt mjög jákvæð. Þó menn vilji eflaust alltaf 

meira, þá vegi eiginleikar kerfisins hér þyngra. Helsti kostir og yfirburðir íslensku 

endurgreiðslunnar snúa að því hversu skýr og gagnsæ hún er. Að sama skapi töldu 

menn mikilvægt að varðveita þann eiginleika og forðast óþarfa flækjur á 

regluverkinu. Einn viðmælenda komst svo að orði að niðurstaða endurgreiðslunnar 

væri best fyrir alla:  

Hið opinbera sem er að fá auknar tekjur, fyrir greinina sem er að vaxa og 

dafna, fyrir starfsfólkið í greininni sem er að fá betra kaup. Í grein sem er þá 

að laða að sér ungt fólk sem vill vinna við svona störf og ég segi, það græða 

allir á þessu. 

Viðmælandi frá ráðuneytinu tók undir sjónarmið um jákvæð áhrif 

endurgreiðslunnar á greinina: 

Þú ert með ótal áhrifaþætti en það virðist hins vegar vera að því marki sem 

þessu prógrammi sé ætlað að efla kvikmyndagerð, kvikmyndaiðnaðinn, 

byggja upp getu, fjölga störfum, þá hefur það gerst á sama tíma og þetta kerfi 

hefur verið í gangi og það hefur verið að gerast með auknum hraða og á 

sama tíma og fjárhæðirnar aukast þannig að það lítur út fyrir að þetta sé að 

skila árangri út frá þeim mælikvarða. 

Aðspurðir um hlutfall endurgreiðslunnar voru menn sáttir við 20%. Einn lýsti sinni 

afstöðu þannig:  

Það sem við höfum slegið á er í kringum 32% á móti 20%. Þannig að 12% er 

þá raunverulega hagnaður ríkisins... þannig að ég myndi segja að 20% er 

mjög eðlileg tala. 

Hann vildi fara varlega í umræðu um hækkun af ótta við óþarfa græðgi og taldi fá 

samkeppnislönd bjóða betri heildarniðurstöðu. Nánast enginn taldi að erlend 

kvikmyndaverkefni kæmu hingað ef ekki væri fyrir endurgreiðsluna. Einn var þó 

ekki viss og taldi mögulegt að Game of Thrones hefði komið hvort sem til staðar 

væri endurgreiðsla eða ekki. Hann sagði 20% hjálpa en ekki gera neitt ein og sér. 

Einn sagði frá reynslu sinni af tökustaðastjórum (e. location managers). Þeir fái 
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handrit í hendur frá leikstjóra sem biðji þá að finna tökustaði en skilyrði séu sett um 

til staðar sé endurgreiðsla, því hún er orðin hluti af fjármögnunarmódeli 

kvikmyndaveranna. Þannig að þau lönd sem ekki bjóða endurgreiðslu eru ekki hluti 

af myndinni. Ráðuneytið á í einhverjum tilfellum í beinum samskiptum við erlenda 

framleiðendur og hefur því á tilfinningunni að „matarlyst þessa erlendu aðila snýr 

að því að þeir eru að bera saman endurgreiðslur.“ Hvað innlend verkefni varðar 

töldu menn að setja þyrfti aukið fjármagn í Kvikmyndasjóð til að vega upp á móti 

því sem endurgreiðslan lagði til, ef henni yrði hætt.   

Þegar innt var eftir svörum frá ráðuneytinu um hversu hátt væri hægt að fara með 

endurgreiðsluna án þess að það hefði neikvæð áhrif, kom í ljós að mögulega væri 

hægt að hækka hana en viðmælandi sá ekki ástæðu til þess:   

Við höfum meint að 20% sé ennþá innan þeirra marka að ríkið sé að fá til 

baka, sem sagt endurgreiðsluna, við séum ekki að niðurgreiða heldur veita 

skattaafslátt í rauninni. Okkur skilst af okkar samskiptum við ESA að 20% 

sem við erum með núna sé ekki endilega hámark. Það er í sjálfu sér ekki 

okkar markmið að bjóða það hæsta eða mesta. Gætum trúlega skoðað hækkun 

en það er ekki eitthvað sem við erum að vinna í.  

Fulltrúi ráðuneytisins var ennfremur spurður að því hvort hann teldi styrkinn geta 

skilað sama ávinningi í annarri atvinnugrein fyrir íslensk hagkerfi og ríkissjóð. 

Hann svaraði því til að það væru hluti af þeirri greiningarvinnu sem væri í gangi.  

 

9.10. Hömlur frá ESA 

Samkvæmt Jón Óskari, verkefnastjóra ráðuneytisins, eru til umræðu innan ESA 

mögulegar breytingar á ríkisstyrktarreglum Evrópu, sem meðal annars snúa að þeim 

áhyggjum sem hafa vaknað varðandi „það að Hollywood-verkefni séu að nýta sér 

endurgreiðslur í Evrópu“ og Evrópa væri þannig að „undirbjóða eða að niðurgreiða 

Hollywood-verkefni.“ Því hafa spurningar vaknað innan Evrópu um það hvort að 

löndin séu að keppa innbyrðis eða hvort þau séu að keppa við önnur markaðssvæði. 

Jón Óskar telur að til að svara því sé einungis hægt að herða kröfur 

menningarprófanna, „þannig að þetta sé einvörðungu evrópsk „kúltúral-product“ 
[sic] 

sem sé réttlætanlegt að veita niðurgreiðslu“. 
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Hann bætti því við að reglur EES myndu breytast áður en íslensku lögin um 

tímabundna endurgreiðslu renna út næst, í lok árs 2016. 

Aðrir viðmælendur könnuðust vel við aðgerðir ESA og nefndu allir áhrif síðustu 

breytinga á reglugerðinni þar sem innleitt var svokallað menningarpróf til meta 

hvort að verkefni uppfylltu tilskilin skilyrði fyrir evrópskri menningarafurð. Menn 

voru vissir um að nýleg verkefni líkt og Oblivion hefði ekki sloppið þar í gegn. Einn 

nefndi að ef engar endurgreiðslur yrði til bandarískra verkefna, kæmu þau ekki 

hingað og taldi hann það slæma þróun. Hann sagði evrópsku myndirnar ekki hafa 

sama bolmagn og þær bandarísku, þrátt fyrir að framleiðendur þeirra hafi sýnt 

Íslandi aukinn áhuga. Hann nefndi einnig áhrif fjölmiðlaumfjöllunar: 

Þetta „exposure“
 [sic] 

sem við fáum í gegnum „mediuna“
 [sic] 

yrði aldrei jafn 

mikið og þú færð eins og þú ert með stóa bíómynd. Ég hef aldrei séð t.d að 

danskur aðalleikari setjist í settið hjá Jay Leno og fjalli um frábæra tíma á 

Íslandi... en þetta er eitthvað sem hins vegar Clint Eastwood kannski gerir 

eða Tom Cruise. Hann hefur eðlilega meiri og betri aðgang að fjölmiðlum, 

þeir vilja ná í hann.  

Í því samhengi hvað gerðist ef eftirspurn frá Bandaríkjunum dytti út vegna meintra 

breytinga frá ESA, vísaði ráðuneytið í markmið löggjafarinnar. Með 

atvinnuuppbyggingu væri verið að byggja upp ákveðna þekkingu og getu auk þess 

sem markmiðið væri að auka fagmennsku. Því ætti geirinn að geta brugðist við 

breyttum eftirspurnaraðstæðum, að því gefnu að það gerðist ekki eins og hendi væri 

veifað. Dæmi var tekið um sóknartækifæri sem lægi í evrópskum sjónvarpsmarkaði 

sem væri „gígantískur“. En það kæmi í verkahring geirans: 

...að byggja upp ákveðinn stöðugleika í sinni framboðsgetu á móti 

eftirspurninni. Það er í sjálfu sér ekki ríkisins að útfæra það alveg niður í 

„micro level“
 [sic]

 en hugmyndin er hins vegar sú að reyna að gefa þeim þá 

lyftistöng sem að þeir þurfa. 

Einn viðmælenda sagðist skilja kröfur Evrópusambandsins að hluta og sjónarmið 

þess að við séum að styðja við aðalkeppinautinn sem kerfið var sett upp gegn. Hann 

útskýrði það á þá leið að horfa þyrfti á upprunalega markmiðið með heimild fyrir 
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endurgreiðslu, sem var menningarsjónarmið, það er að styðja við evrópska 

kvikmyndagerð á staðbundnum tungumálum.  

Svo ferðu og horfir á hver er reynslan af þessu og horfir til Íslands. Þá sérðu 

að okkar endurgreiðslukerfi er núna komið yfir í það að það er endurgreiðsla 

í fjárlögum í ár er upp á 850 milljónir. Langstærsti hluturinn af þessu, 75-

80%, eru erlend verkefni... og langstærsti hlutinn af erlendu verkefnunum 

[eru] bandarískar Hollywood-myndir.  

En hann hélt svo áfram:  

Af hverju erum við að greiða niður ameríska kvikmyndagerð þegar við erum í 

samkeppni við hana?... Við erum að byggja upp grein, byggja upp þekkingu, 

menntað fólk á þessum verkefnum til þess að geta gert betri innlend verkefni 

vonandi... og stækka kökuna innanlands. Það er undirliggjandi markmiði með 

þessu.  

 

9.11. Er tími til kominn að hætta endurgreiðslunni? 

Unnið er að úttektarskýrslu í ráðuneytinu sem er hluti af árangurmati kerfisins og 

mun niðurstaða hennar verða tekin til með í reikninginn við endurmat og síðan 

stefnumótunarferli. Jón Óskar taldi því að á þessum tímapunkti væri þetta pólitísk 

spurning. Verkefnið fælist í kortlagningu endurgreiðslnanna frá upphafi til enda í 

samstarfi við fjármálaráðuneyti, sem talið væri nauðsynlegt til þess að betri 

tilfinning fáist fyrir ráðstöfun fjármuna og hvaða árangi endurgreiðslan skili. Hann 

sagði þó að það liti út fyrir að skatttekjurnar næðu að borga upp þetta 20% hlutfall. 

Einnig væri í skoðun að samræma eftirlitskerfi með öðrum atvinnugreinum eða 

starfsemi sem njóta ívilnana eða endurgreiðslu i gengum skattkerfið. Ástæðu þess 

að þetta hefur ekki verið gert fyrr sagði hann vera eftirfarandi:  

Meðan þetta voru minna en 100 milljónir á ári í nokkur ár þá var þetta ekki 

mjög ofarlega á hvorki áhættumati eða forgangsstigi hjá ráðuneytinu, þetta 

var bara einfaldlega það lítið verkefni. Það hefur breyst og við því erum við 

að bregðast með því að fá betri tilfinningu fyrir því hvaða áhrifum þetta 

skilar. 
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Einn viðmælanda gat ómögulega skilið hvers vegna menn ættu yfir höfuð að vera 

að hugsa um að hætta með endurgreiðslukerfi sem væri öllum til hagsbóta. Til 

frekari útskýringa sagði hann:  

Með þessu kerfi erum við að skapa tekjur fyrir ríkissjóð, umtalsvert meiri 

tekjur heldur en er lagt í þetta og aftur kemur að því að það er svolítið 

„tendens“
 [sic] 

í ríkiskerfinu að horfa á tekjur og gjaldahlið eins og maður 

gerir í eðlilegum fyrirtækjarekstri og af hverju ættirðu að hætta með svona 

kerfi sem að skapar tekjur nettó helling, skapar störf fullt, sem að ungt fólk 

vill vinna í og er þar af leiðandi hvetjandi fyrir fólk að mennta sig meira í 

greininni. 

Hann lýsti samhengi þeirra þátta sem stuðla að komu erlendra verkefna til landsins 

á þennan veg: 

Það eru þrír póstar sem þurfa að vera í lagi til þess að við fáum þessi stóru 

verkefni og það er: Við erum með náttúruna og hún verður áfram ef þetta 

verður tekið af, erum með mannskapinn og honum myndi fækka sem myndi 

þýða af við gætum ekki gert jafn mikið af verkefnum af því að klárlega 

verkefnin koma ekki af því að við erum ekki með, bjóðum ekki stuðning við 

greinina. 20% er síðasti „milestoninn“
[sic] 

sem þarf að vera í lagi til þess að 

þessi verkefni komi hingað heim. Ef að það fer, þá missum við stóran hluta af 

þessum verkefnum, það er alveg á hreinu og þá fækkar starfsfólkinu og 

minnkar tekjurnar. 

Annar tók í sama streng og vildi meina að þetta væri ekki einungis stuðningur við 

bransann heldur stuðningurinn við þjóðfélagið:  

Ég held að... á meðan þetta sé þjóðhagslega hagkvæmt þá held ég að við 

hljótum að hafa vit á því að halda áfram. Það eru skrýtin stjórnmál ef... menn 

finna það ekki út. Það er margbúið að sanna það í allra handa skýrslugerðum 

að þetta sé þjóðhagslega hagkvæmt. 
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9.12. Framtíðarhorfur 

Allir viðmælendur voru sammála um að nóg væri til að tækifærum og var hver 

þeirra með mismunandi hugmyndir um hvaða leiðir væru færar. Einn nefndi 

ferðaþjónustu tengda kvikmyndatökustöðum (e. film tourism) og tilgreindi þar 

nokkra mögulega framtíðarmarkaði; Indland, Kína, Rússland og Brasilíu.

 Viðmælendurnir voru þó ekki á eitt sáttir um hvað þyrfti til. Einn taldi þörf á 

frekara fjármagni ef vilji væri fyrir hendi að styrkja markaðssetningu á Íslandi sem 

tökustað. Annar sagði ferðaþjónustuna á Íslandi standa á krossgötum og 

nauðsynlegt væri að marka stefnu um: 

Hvar við viljum vera.... Ef við byggjum fullt af „hostelum“
[sic] 

þá koma þannig 

ferðamenn hingað en ef við byggjum fimm stjörnu hótel þá koma þannig 

ferðamenn sem eru tilbúnir að eyða hér pening. 

Annar benti á að eftirspurnin eftir efni væri sífellt að aukast og um leið væru 

dreifingarstaðir orðnir fleiri og fjölbreyttari. Hann sagði tækifæri sem og ógn felast í 

þessari tækniþróun þar sem reyndi á framleiðendur að reyna að ná einhverjum hluta 

að tekjustraumnum til baka; tekjum sem fóru annað hvort til dreifingaraðilanna eða 

glötuðust með sjóræningjaniðurhali (e.piracy). Ef það tækist ekki væri hætta á að 

það kæmi niður á fjölbreytninni og líkti hann því við þróun í tónlistarbransanum þar 

sem gat hafi myndast: 

Það sem gerðist þar var að þú ert með stóru fyrirtækin sem eru að keyra 

áfram með sinn tekju „generator“
[sic] 

þeir eru búnir að skala sig ört niður... 

sjálfsagt innan við þriðjung að stærð miðað við hvað þeir voru þegar þau 

voru stærst. Miðjan sem inniheldur öll skemmtilegu „indí-fyritækin“
[sic]

 er 

farin. Svo ertu bara með listamennina. Þannig að grasrótin hún er bara hjá 

listamönnunum sjálfum og svo kemur bara stórt bil sem er horfið. Þarna voru 

allar sjálfstæðu útgáfurnar, þar voru allir sem voru að til í að fjárfesta í 

þróun, sem voru til í að raunverulega að koma á framfæri einhverju öðruvísi. 

Fjölbreytni. 

Hann vildi sjá breytta uppbyggingu þar sem við værum að gera myndir á íslensku 

fyrir okkar menningu og tungumál en einnig að taka upp á ensku fyrir erlenda 

dreifingu. Hann sagði okkur vera sagnaþjóð sem ætti að halda áfram að segja sögur 

þar sem efniviðurinn væri nægur og nefndi velgengri rithöfunda nýkrimmanna. 
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Hann lagði um leið áherslu á mikilvægi þess að gefa börnum tækifæri á að melta og 

horfa gagnrýnum augum á bíómyndir í stað þess einungis að taka við. Annar hafði 

svipaðar hugmyndir og sagði tækifærin liggja í innlendri myndgerð, þá jafnvel á 

öðrum tungumálum, þannig að útlendingum yrði seldur aðgangur að okkar efni og 

boðin þátttaka í samframleiðslu á íslenskum efnivið. Til að byrja með þyrfti 

einhverja hjálp frá Kvikmyndasjóði en markmiðið væri að þetta væri lítið sem 

ekkert styrkt nema þá það sem kæmi frá endurgreiðslunni. Aðalfjármögnunin væri 

þá í höndum erlendrar fjárfestingar. Hann bætti einnig við að skerpa mætti á 

handritagerð. Hann sagði að ýta þyrfti undir handritagerð sem sérfag og það bæri að 

virða. Hér væri allt of ríkt að leikstjórar teldu sig vera handritshöfunda en raunin 

væri að grunnurinn frá þeim væri sjaldnast góður.   

 

9.13. Annað 

Viðmælendur hafa að baki mikla reynslu og innsýn inn í geirann og því komu 

ýmsar áhugaverðar vangaveltur eða hugmyndir fram í dagsljósið. Hér verður einnig 

farið í tvær spurningar, sem einkum var beint að ráðuneytinu varðandi ákveðna 

gagnrýni.  

Einn viðmælendanna nefndi að Danmörk væri land sem vert væri fyrir Ísland að 

bera sig saman við. Fyrir um 20 árum var þar tekin ákvörðun um að byggja upp 

hljóð- og myndbirtingamiðilinn (e. audio-visual) sem eina af grunnstoðum 

atvinnuuppbyggingar i Danmörku. 

Þeir fóru og „analys-eruðu“
5[sic]

, skipulögðu, settu markmið, settu fjármagn 

síðast en ekki síst í að hrinda þessari áætlun í framkvæmd. Í dag er dönsk 

kvikmyndaframleiðsla eða „audio-visual“
[sic]

bransinn eins og hann leggur sig 

orðinn ein af grunn útflutningsstoðum Danmerkur. Danir eiga ekki 

náttúrlegar auðlindir.... þeir treysta mjög mikið á hugvitið, treysta mjög mikið 

á fólk, framleiðni verðmætis sem þeir geta flutt út. 

Ennfremur lagði hann áherslu á mikilvægi bransasamkomulags að danskri 

fyrirmynd þar sem allir þeir sem eiga hagsmuna að gæta, svo sem sjónvarpsstöðvar 

                                                 
5
 að greina 
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og kvikmyndaframleiðendur, koma saman og mynda rammasamning. Til viðbótar 

vill hann sjá langtímastefnumörkun og lýsti þessu á þennan veg: 

Við þurfum að læra heilmikið af Dönum hvernig á að gera myndir og fyrst og 

fremst bara að vanda okkur, undirbúa okkur, horfa fram á að við þurfum að 

fara upp úr þessum hjólförum, að horfa bara á eitt kjörtímabil í einu. Þurfum 

að fara að setja 20 ára stefnu, hvar ætlum við að vera eftir 20 ár? Þetta eru 

svona, það sem vatnar aðeins í þessa grein hérna heima. Það er svolítið í 

augnablikinu, erlendu verkefnin eru svolítið gullgrafara, eins og Íslendingar, 

einhvern veginn, við lendum alltaf í þessari sömu gryfju, við erum svo 

óþolinmóð, við viljum fá eitthvað núna eða strax. 

Áhrif niðurskurðar hjá kvikmyndasjóði bárust í tal hjá tveimur viðmælendum. 

Annar sagði það einkennandi fyrir sveigjanleika íslenska markaðarins hvernig hann 

brást við. „Hann fór og fann önnur verkefni og margfaldaði veltuna.“ Þar er 

viðmælandinn að vísa til stórra amerískra bíómynda. Annar sagði tilkomu þessara 

verkefna í kjölfar samdráttarins jákvæða að því leyti að með þeim hafi orðið 

viðsnúningur á atgervisflótta, þar sem fólk hafi flutt út í kjölfar niðurskurðar en 

komið aftur vegna aukinna erlendra verkefna.  

Talsmaður ráðuneytisins var spurður út í fjárlögin hvað það varðaði að ráðuneytið 

gæti haldið í við aukin umsvif endurgreiðslunnar. Var þá sérstaklega vísað til ársins 

2012 þegar endurgreiðslurnar fóru langt fram úr fjárlögum.    

Við lentum í vandræðum með að það varð skyndilega uppsveifla. Núna höfum 

við dálítið gott mat á því hvar við stöndum. Við lentum í raun í tveimur 

vandræðum. Það var annað tæknilegt atriði líka sem gerði það að verkum að 

við áttum í vandræðum með fjárheimildir í fyrra og það var af því að lögin 

runnu út. Þau gilda bara til fimm ára í einu. Fjárlög komu til atkvæðagreiðslu 

á þinginu áður en lögin um kvikmyndaendurgreiðslu komu til atkvæðagreiðslu 

á þinginu og formlega séð þá treysti fjárlagavaldið sér ekki til að biðja um 

fjárheimildir fyrir lög sem ekki voru í gildi. Þannig að við fórum inn í stórt ár 

með engar fjárheimildir sem þýðir að við þurftum í raun að bíða eftir 

aukafjárlögum . 
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Einnig bætti hann við að þegar greidd voru atkvæði um 

kvikmyndaendurgreiðslurnar á Alþingi þá greiddu allir þingmenn sem í þingsal 

voru atkvæði með endurgreiðslunni. Enginn var á móti né sat hjá og telst það fátítt. 

„Þannig að stuðningur þingsins við málið, sem er sami hópur og kýs síðan um 

fjárlögin, hann er á þennan mælikvarða óvéfengdur“. 

Krafan um að stofna sérstakt félag um hvert og eitt kvikmyndaverkefni er eitt þeirra 

atriða sem hefur sætt gagnrýni. Talsmaður ráðuneytisins sagði þá kröfu tengjast 

kjarna eftirlits og hefði það verið metið svo við setningu laganna að það myndi auka 

áreiðanleika kerfisins. Hann bætti því við að ef hægt væri að ná fram sömu 

eftirlitsgetu með hjálp nútíma uppgjörskerfa, sem gera mönnum kleift að vera með 

ólík reikningsskil fyrir mismunandi verkefni, þá væri formið sem slíkt ekki krafan, 

heldur grundvallaðist þetta allt á eftirlitinu. Hann sagði jafnframt að þetta væri atriði 

sem hefði verið til skoðunar í samráði við aðila úr greininni og vel hefði verið tekið 

í tillögur um breytingar á þessu ákvæði. Hann nefndi að ein uppástungan hefði verið 

að sambærilegu bókhaldseftirlit mætti ná fram með uppgjöri innan út móðurfélagi. 

Sú aðferð yrði þá að vera valkvæð því það fyrirkomulag gæti valdið vandkvæðum 

fyrir smærri félög.   
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10. Umræða 

Hér hefur verið lýst hvernig velgengni einstakra þjóða í kvikmyndagerð byggist á 

samkeppnishæfni. Þjóðir geta haft hlutfallslega yfirburði í ákveðnum 

framleiðsluþáttum en að lokum snýst þetta um samspil margra þátta er mynda 

demant Porters. Því er mikilvægt fyrir þjóðir að koma sér upp stefnumörkun um 

hvert markmiðið sé og hvernig áætlað sé að ná því. Stjórnvöld geta haft áhrif á 

skipulagið með regluverki sínu til að tryggja virka samkeppni og sjá til þess að 

aðgengi sér að úrvals menntun og þjálfun til að tryggja vöxt og viðgang 

greinarinnar. Þær aðstæður á Íslandi sem styðja við kvikmyndagerð eru helst 

stórbrotið landslag sem á sér ekki hliðstæðu annars staðar í heiminum, nálægð 

tökustaða, fyrsta flokks aðstæður og þekking til tæknivinnslu og síðast en ekki síst 

hæft starfsfólk sem getur stokkið í hin ýmsu störf. Hið síðastnefnda stuðlar að 

sveigjanleika sem er einn helsti kostur kvikmyndagerðar á Íslandi. Sveigjanleiki er 

einmitt líka styrkur endurgreiðslunnar og endurspeglast hann í litlu skrifræði og 

jákvæðu viðmóti ráðuneytisins. Markaðsbrestir sem verða vegna ytri áhrifa 

samgæða leiða líkt og landkynningar til þess að stjórnvöld þurfa að leiðrétta með 

stuðningi. Þau sjónarmið sem sýnt hefur verið fram á eru bæði hagræn og 

menningarleg og geta jafnvel átt rætur að tekja til gildismats. Þessi sjónarmið eru: 

stærðarhagkvæmni sem felst í myndun klasa og lækkun meðalkostnaðar vegna 

áhrifa þeirra, atvinnusköpun, menningarsjónarmið er stuðla að auknum hagvexti og 

bættum líksjörum sem og byggðar- og landkynningarsjónarmið sem eru nátengd 

ferðaþjónustu. Stuðningur stjórnvalda felst í framlagi til kvikmyndasjóðs sem og 

endurgreiðslu vegna framleiðslukostnaðar kvikmynda. Ástæða var til að velta því 

upp hvort að velgengni síðustu ára gæfi tilefni til þess að draga úr stuðningi 

yfirvalda og segja skilið við endurgreiðsluna. Rætt var lykilaðila í greininni og má 

draga sjónarmið þeirra saman í eftirfarandi: Samspil ýmissa þátta ræður 

samkeppnisstöðu landsins sem tökustaðs. Þrátt fyrir að hér sé einstök náttúrufegurð 

þá er hún ekki ráðandi ein og sér, þar sem finna má staði í heiminum sem gætu 

svarað eftirspurn eftir t.d. jöklum. Hlutfall endurgreiðslunnar er ekki hátt í 

samanburði við það sem er í boði annars staðar en sérstaða hennar er skýrleiki og 

lágmarks skrifræði. Gera þarf betur í að sækja á aðra markaði og finna 

sóknartækifæri eftir nýjum leiðum til þess að koma íslensku efni á framfæri 

erlendis. Þar þarf ríkið að koma inn í, í það minnsta til að byrja með. Ljóst er að 



 

64 

 

íslensk stjórnvöld geta tekið sér til fyrirmyndar bæði Nýja-Sjáland og Danmörku 

hvað varðar stefnumörkun, áherslu og aðgerðaáætlun fyrir greinina.  

Niðurstaðan er því sú að nauðsynlegt er að viðhalda áframhaldandi endurgreiðslu til 

kvikmyndagerðar vegna samkeppnissjónarmiða. Endurgreiðslan eða annars konar 

ívilnun er orðin hluti af fjármögnunarmódeli erlendu kvikmyndaveranna og því 

krafa í sjálfu sér. Þau lönd sem bjóða ekki upp á endurgreiðslu eru einfaldlega ekki 

inni í myndinni. Ekki er þörf á hækkun endurgreiðslunnar í 25%, öfugt við 

niðurstöður fyrri rannsóknar Konráðs og Friðriks (2011). Frekar þarf að standa þarf 

vörð um sérstöðu endurgreiðslunnar og afgreiðslu hennar innan ráðuneytisins. Þar á 

einfaldleiki og sveigjanleiki að vera í fyrirrúmi.   

Hins vegar er ljóst að fyrirhugaðar breytingar á Evrópulöggjöf varðandi 

endurgreiðslur geta sett strik í reikninginn. Einnig er ljóst að margt er í gerjun sem 

getur breytt þeim forsendum umtalsvert sem hér hefur verið gengið út frá. 

Ráðuneytið er að vinna verkefni sem tekur á hagkvæmi kerfisins og hverju það í 

raun hefur skilað. Síðan er umræða um sérstaka fjárfestingarleið fyrir kvikmyndaver 

í gegnum Seðlabankann og verður spennandi að fylgjast með hver niðurstaða 

hennar verður þar. Í sumar kemur síðan í ljós hvað verður um markaðsátakið sem 

hingað til hefur verið á vegum Íslandsstofu, hvort að það flytjist til að mynda í aðra 

stofnun og því alveg óljóst hvað stefna verður tekin þar. Stuðningur og skilningur 

stjórnvalda skiptir höfuðmáli varðandi velgengi einstakra ríkja í heimi 

kvikmyndanna, að Bandaríkjunum undanskildum. Þetta má mjög greinilega sjá í 

tilfelli Nýja-Sjálands en fyrir daga þríleiksins um Hringadróttinssögu var ekki 

teljanlegur kvikmyndaiðnaður í landinu. Nýsjálendingar gripu tækifærið sem gafst 

og einsettu sé að ná langt og hefur sú ákvörðun skilað þeim góðum árangri. Hvað 

frekari rannsóknir varðar, væri athyglisvert að taka úrtak erlendra 

kvikmyndaframleiðanda víðsvegar um heiminn og sjá hvar áhugi þeirra liggur og 

hvaða skoðun þeir hafa á möguleikum Íslands sem tökustaðar.  
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Viðauki A 

Viðtal 1: Spurningar – Atvinnu-og nýsköpunarráðuneytið 

1. Hvaða áhrif telur þú endurgreiðsluna hafa á komu erlendra verkefna hingað 

til lands? 

2. Hverja telur þú vera kosti endurgreiðslunnar og kerfisins eins og það er í 

dag? 

a. En galla? 

3. Nú hefur orðið gríðarleg aukning síðustu ár, sérstaklega 2012, hvað varðar 

umsóknir um endurgreiðslu; Hvað þýðir þessi aukning? Hvað hefur hún í för 

með sér? 

4. Núverandi lög gilda til 31.des 2016. Hvað þá? 

a. Mun endurgreiðslan halda áfram í óbreyttri mynd? 

b. Er þörf á breytingu? 

5. Eftirfarandi einkenni hafa verið notuð til lýsingar á kerfinu: Einfalt, 

gagnsætt, gengur yfirleitt snurðulaust fyrir sig. Mun það breytast með 

aukinni ásókn? 

a. Ræður kerfið við það? 

b. Hvernig verður brugðist við? 

6. Kom einhvern tímann eitthvert annað kerfi eða önnur útfærsla til greina? 

a. Hvers vegna þetta? 

b. Erlend fyrirmynd? 

7. Nú þarf að stofna nýtt félag fyrir hvert verkefni. Hver eru rökin fyrir þessu 

fyrirkomulagi? 

8. Væri hægt að miða greiðslu við grundvöll ársreikninga en ekki verklok? 

9. Launakostnaður þeirra sem ekki greiða hér tekjuskatt kemur ekki til greina 

við endurgreiðslu. Hver er ástæða þess? 

10. Hvaða viðmið eru til staðar um hvenær iðnaður er ekki lengur í 

uppbyggingarfasa? 

11. Sjáið þið fram á að endurgreiðslan muni einhvern tímann hætta? 

12. Hefur verið kannað hversu hátt væri hægt að fara með endurgreiðsluna án 

þess að það hefði neikvæð áhrif? 
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13. Ef þessar upphæðir yrðu notaðar til styrktar annarri atvinnugrein, myndu 

þær skila sama ávinningi fyrir íslensk hagkerfi og ríkissjóð? 
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Viðtal 2: Spurningar – Film in Iceland 

1. Hver er samkeppnisstaða Íslands? 

a. Mannauður; býr starfsfólk í greininni yfir nauðsynlegri þekkingu og 

hæfni? 

b. Náttúruauðlindir 

c. Tækni 

d. Fjármagn 

2. Hver er sérstaða íslenska kvikmyndaiðnaðarins á alþjóðamarkaði? Er þörf 

fyrir frekari aðgreiningu fyrir einstök fyrirtæki eða iðnaðinn? Hvernig væri 

hægt að ná því fram? 

a. Hvað er hægt að gera til þess að gera Ísland samkeppnishæfara 

gangvart erlendum keppinautum? 

3. Hefur verið framkvæmt árangursmat síðan Film in Iceland var sett á 

laggirnar? 

4. Hverjar eru helstu fyrirspurnirnar sem þið fáið frá erlendum framleiðendum? 

5. Hvaðan koma helstu fyrirspurnirnar og hefur orðið einhver breyting þar á? 

6. Hver eru viðbrögð erlendra kvikmyndaframleiðenda að ykkar mati við 

endurgreiðslu íslenskra stjórnvalda? 

7. Hvað finnst ykkur um endurgreiðslukerfið eins og það er í dag? 

8. Gæti kvikmyndaiðnaður á Íslandi þrifist án endurgreiðslunnar? 

9. Hvað myndi gerast ef ESA setur kvaðir á að endurgreiðslur gildi einungis 

um ríki innan ESB eða EES? 

10. Nú hafa menn oft áhyggjur af náttúrunni vegna ágangs ferðamanna samfara 

vexti í ferðaþjónustu. Hvernig er þessu farið með kvikmyndatökur? 

11. Hverjar eru framtíðarhorfurnar? 

a. Hvar liggja tækifærin?  

b. Hverjar eru helstu áskoranirnar?  

c. Hvaða þættir halda aftur af vexti í greininni? 
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Viðtal 3: Spurningar – Pegasus 

1. Hvernig hafa verkefnin verið að þróast? 

2. Hvaðan koma viðskiptin? 

3. Hvernig er eftirspurnin á markaðnum? Hvernig er samningsstöðu ykkar 

háttað? 

4. Er virk samkeppni á milli fyrirtækja innan greinarinnar hér heima? 

5. Hver eru okkar helstu samkeppnislönd? 

6. Hver er samkeppnisstaða Íslands? 

a. Mannauður; býr starfsfólk í greininni yfir nauðsynlegri þekkingu og 

hæfni? 

b. Náttúruauðlindir 

c. Tækni 

d. Fjármagn 

7. Hver er sérstaða íslenska kvikmyndaiðnaðarins á alþjóðamarkaði? Er þörf á 

frekari aðgreiningu fyrir einstök fyrirtæki eða iðnaðinn? Hvernig er hægt að 

ná henni fram? 

a. Hvað er hægt að gera til þess að gera Ísland samkeppnishæfara 

gangvart erlendum keppinautum? 

8. Geta kvikmyndafyrirtæki unnið betur saman við að efla greinina? Geta þau 

nýtt samlegðaráhrif? Þ.e. í fyrsta lagi með samvinnu á milli keppninauta, í 

öðru lagi með samvinnu hagsmunaaðila og í þriðja lagi með samvinnu við 

stoðgreinar? 

9. Eru innviðir hér á landi fyrir kvikmyndagerð góðir, slæmir eða ásættanlegir? 

Þarf að ráðast í einhverjar umbætur á einhverjum sviðum? 

10. Hvernig er aðgengi að fjármagni hér á landi? Hvernig hefur það breyst? Er 

mikil bein erlend fjárfesting í atvinnugreininni? 

11. Hver eru viðbrögð erlendra kvikmyndaframleiðenda að ykkar mati við 

endurgreiðslu íslenskra stjórnvalda? 

12. Hvað finnst ykkur um endurgreiðslukerfið eins og það er í dag? 

13. Hversu mikil áhrif hefur endurgreiðslan á ákvörðun erlendra aðila um að 

koma hingað?  

a. Hvaða áhrif hefði það ef hún væri hærri? 
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b. En lægri? 

c. Sérðu eitthvað annað í stöðunni til þess að laða að erlend verkefni? 

14. Gæti kvikmyndaiðnaðurinn á Íslandi þrifist án endurgreiðslunnar? 

15. Hvað myndi gerast ef ESA setti kvaðir á að endurgreiðslur giltu einungis um 

ríki innan ESB eða EES?  

16. Tækifæri í ferðaþjónustu? 

17. Nú hafa menn oft áhyggjur af náttúrunni vegna ágangs ferðamanna samfara 

vexti í ferðaþjónustu. Hvernig er þessu farið með kvikmyndatökur? 

18. Hvernig mun eftirspurn erlendra verkefna þróast? 

19. Upphaflega með lögunum átti bar að styðja við iðnaðinn tímabundið. Er sá 

tími kominn? 

20. Hverjar eru framtíðarhorfunar? 

a. Hvar liggja tækifærin? 

b. Hverjar eru helstu áskoranirnar? 

c. Hvaða þættir halda aftur að vexti í greininni? 
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Viðtal 4: Spurningar – SÍK 

1. Hvaðan koma viðskiptin? 

a.  Almennt í greininni ef þú þyrftir að telja hlutfall tekna frá erlendum 

verkefnum  

2. Hvernig er eftirspurn á markaðnum? Hvernig er samningsstöðu ykkar 

háttað? 

3. Er virk samkeppni á milli fyrirtækja innan greinarinnar hér heima? 

4. Hver eru okkar helstu samkeppnislönd? 

5. Hver er samkeppnisstaða Íslands?  

a. Mannauður; býr starfsfólk í greininni yfir nauðsynlegri þekkingu og 

hæfni? 

b. Náttúrauðlindir 

c. Tækni 

d. Fjármögnun – Hvernig er aðgengi að fjármagni hér á landi? Hvernig 

hefur það breyst? Er mikil bein erlend fjárfesting í atvinnugreininni? 

6. Hver er sérstaða íslenska kvikmyndaiðnaðarins á alþjóðamarkaði? Er þörf á 

frekari aðgreiningu fyrir einstök fyrirtæki eða iðnaðinn? Hvernig er hægt að 

ná henni fram?  

a. Hvað er hægt að gera til þess að gera Ísland samkeppnishæfara 

gagnvart erlendum keppinautum?  

7. Geta kvikmyndafyrirtæki unnið betur saman við að efla greinina, geta þau 

nýtt samlegðaráhrif? Þ.e. í fyrsta lagi með samvinnu á milli keppinauta, í 

öðru lagi með samvinnu við hagsmunaaðila og í þriðja lagi með samvinnu 

við stoðgreinar? 

8. Hvernig eru innviðir hér á landi fyrir kvikmyndgerð? 

a. Þarf að ráðast í einhverjar umbætur á einhverjum sviðum? 

9. Hver eru viðbrögð erlenda kvikmyndaframleiðanda að ykkar mati við 

endurgreiðslu íslenskra stjórnvalda? 

10. Hversu mikil áhrif hefur endurgreiðslan á ákvörðun erlendra aðila um að 

koma hingað? 

a. Hvaða áhrif hefði það ef hún væri hærri? 

b. En lægri? 
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c. Sérðu eitthvað annað í stöðunni til þess að laða að erlend verkefni? 

11. Hvað finnst ykkur um endurgreiðslukerfið eins og það er í dag? 

a. Ætti að gera breytingar á kerfinu?  

b. Einhver önnur fyrirmynd sem gæti gengið betur? 

12. Gæti kvikmyndaiðnaður á Íslandi þrifist án hennar? 

13. Hvað myndi gerast ef ESA setti kvaðir á að endurgreiðslur giltu einungis um 

ríki innan ESB eða EES? 

14. Tækifæri í ferðaþjónustu?  

15. Nú hafa menn oft haft áhyggjur af náttúrunni vegna ágangs ferðamanna 

samfara vexti í ferðaþjónustunni. Hvernig er þessu farið með 

kvikmyndatökur?  

16. Tilgangur félagsins er að efla íslenska kvikmyndagerð, hversu mikinn þátt á 

erlent samstarf eða erlend verkefni í þeim efnum? 

17. Hvað finnst þér um Film in Iceland verkefnið? 

18. Það starf sem ráðuneytið og Kvikmyndasjóður eru að vinna, er eitthvað sem 

má betur fara þar? 

19. Hverjar eru framtíðarhorfurnar?  

a. Hvar liggja tækifærin? 

b. Hverjar eru helstu áskoranirnar?  

c. Hvaða þættir halda aftur af vexti í greininni? 

 


