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Í alþjóðageiranum er að finna stærstu vaxtartækifæri íslensks
atvinnulífs
Alþjóðageirinn í tölum1
212
ma.kr

Skilgreining

▪

Alþjóðageirinn
stendur undir
12% af
framleiðslu
hagkerfisins

Til alþjóðageirans flokkast þau fyrirtæki sem eru í
samkeppni á erlendum mörkuðum og eru að mestu
óháð staðbundnum auðlindum landsins

Vaxtarmarkmið
Alþjóðageirinn

Fjöldi starfa
Fjármagn
(ma.kr.)
Útflutningur
(ma.kr.)

25.000

400

180

Heildarhagkerfið

Heildarvöxtur til 2030, prósent

Hagkerfið í heild

162

167.000

94

4.600

860

Alþjóðageirinn

Framleiðsla

▪

1 McKinsey & Company, Charting a Growth Path for Iceland, 2012; Hagstofa Íslands

55

19

Störf

49

39

Framleiðni

Alþjóðageirinn þarf að vaxa mun hraðar en
hagkerfið í heild þar sem hann þjónar lykilhlutverki í
útflutningsvexti næstu ára
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Framlag geirans til landsframleiðslu og útflutnings er tiltölulega
lágt miðað við samanburðarlönd
Hlutdeild alþjóðageira á Norðurlöndum1
Hlutfall virðisauka 2009, prósent

Mögulegar útskýringar á lágu framlagi

22
18
12

14

▪

Óstöðugt og ófyrirsjáanlegt
viðskiptaumhverfi

▪
▪

Smæð og fjarlægð frá erlendum mörkuðum

▪

Aðgengi að erlendri sérfræðiþekkingu
ábótavant

▪

Fjárfestingar í rannsóknum og þróun skila
sér ekki í nýsköpunar- og atvinnutækifærum

▪
▪

Óskilvirkt stuðnings- og styrkjakerfi

1 McKinsey & Company, Charting a Growth Path for Iceland, 2012; Hagstofa Íslands

Ójafnvægi í samsetningu vinnuafls, vöntun á
tækni- og raungreinamenntuðu fólki

Takmarkað aðgengi að fjármagni - einkum
að erlendu fjármagni

255

Tillögur verkefnisstjórnar

Með hliðsjón af vaxtaskorðum auðlindagreina mun alþjóðageirinn þurfa að standa undir vaxandi hlutfalli útflutnings
Spá um útflutningsþörf miðað við 3,5% hagvöxt til 2030
Þúsundir ma.kr

Útflutningsgrein

2,00
1,75
1,50

~90%

1,25

Spá um
heildaraukningu

Hlutfall af
heildarútflutningi
2012

2030 (spá)

Sjávarútvegur

~30%

~24%

~15%

Orkutengd
framleiðsla

~120%

~28%

~30%

Ferðaþjónusta

~60%

~23%

~18%

Önnur þjónusta

~200%

~12%

~18%

Aðrar vörur

~200%

~13%

~19%

Auðlindageirinn

1,00
0,75
0,50

~200%
Alþjóðageirinn

0,25
0
2012

2015

2020

2025

Byggt á forsendum verkefnastjórnar Samráðsvettvangsins

2030
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Til að tryggja vöxt og framgang alþjóðgeirans þarf að skapa
rekstrarumhverfi á Íslandi sem stenst alþjóðlegan samanburð

▪

1

2

3

4

5

Stöðugleiki

Tengingar

Mannauður

Nýsköpun

Fjárfesting

Efnahagslegur
stöðugleiki og
fyrirsjáanleg
rekstrarskilyrði
skapa megingrundvöll þess
að alþjóðleg
fyrirtæki þrífist
hérlendis

Tillögur til úrbóta
lagðar fram með
þjóðhagsramma
síðasta fundar

▪

Tæknistig og
tengingar eru
með besta móti
og gera Íslandi
kleift
að byggja upp
alþjóðlega
starfsemi

Ísland stendur vel
að vígi þrátt fyrir
landfræðilega
einangrun

▪

Aðgengi að
hæfu starfsfólki
er forsenda
alþjóðlegrar
starfsemi og því
mikilvægt að
efla mannauð

▪

Réttir hvatar og
hagfelld skilyrði
til nýsköpunar
auka samkeppnishæfni
með nýjum
fyrirtækjum og
þekkingu

▪

Fjárfestingaumhverfi og
úthlutunarkerfi
þarf að vera
gagnsætt og
skilvirkt til að
byggja ný
vaxtartækifæri

Mikil tækifæri til úrbóta
og megináhersla
hagvaxtartillagna
alþjóðageirans
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Afnám hafta er skilyrði fyrir vexti og framgangi alþjóðageirans
Opið og stöðugt fjármögnunar- og fjárfestingarumhverfi þarf að vera til staðar
til að styðja við uppbyggingu nýrra tækifæra
Markmið Samráðsvettvangs

Á könnu stjórnvalda

Heildstæð og trúverðug langtímastefna um
uppbyggingu útflutningsgreina og raunvöxt
hagkerfisins

Trúverðug
langtímastefna í
efnahagsmálum styrkir
grundvöll fyrir
sértækum
aðgerðum

Langtímaaðgerðir

Skilvirk áætlun um afnám hafta
byggð á raunhæfum tímamörkum og
góðu upplýsingaflæði

Afnám
hafta

Sértækar
aðgerðir

Skilvirk
áætlun um
afnám hafta
styrkir
forsendur
fyrir
langtímahagvexti og
uppbyggingu
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Þrátt fyrir að landfræðileg lega landsins skapi umtalsverða
fjarlægð frá alþjóðlegum mörkuðum...
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...þá skapa sterkar tengingar mikilvægan grundvöll
fyrir vöxt og framgang alþjóðlegrar starfsemi

Flugsamgöngur:
▪ 31 þúsund millilandaflug
▪ 2,4 milljónir farþega
▪ 40 þúsund tonn af vörum

Heimildir: ISAVIA, Flugtölur 2012 og Hagstofa Íslands

Sjóflutningar:
▪ 40 flutningaskip
▪ Vikulega til Evrópu
▪ Hálfsmánaðarlega til N-Ameríku

Áætlanaflug
Sæstrengir
Áætlanasiglingar

Sæstrengir:
▪ FARICE til UK og DANICE til DK
▪ GREENLAND CONNECT til CA
▪ 95% heimila nettengd
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Við leggjum fram sjö tillögur sem ætlað er að stuðla að vexti og
framgangi alþjóðageirans

Aðgengi að hæfu
starfsfólki

Aðgengi og nýting
fjármagns

1

Aukið menntunarstig með styttingu grunn- og framhaldsskólanáms

2

Hvatar til að fjölga tækni- og raungreinamenntuðum

3

Skattaívilnanir og forgangsafgreiðsla fyrir erlenda sérfræðinga

4

Opinbert fjármagn til rannsóknarstarfs verði nýtt með skilvirkari hætti

5

Öflug fjárfestingaeining einkaaðila og hins opinbera á sprota- og
vaxtarstigi

6

Skattalegir hvatar til fjárfestinga í nýsköpun verði efldir

7

Regluverk fyrir erlenda fjárfestingu verði bætt
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Við leggjum fram þrjár tillögur sem ætlað er að tryggja aðgang
að hæfu starfsfólki

Aðgengi að hæfu
starfsfólki

Aðgengi og nýting
fjármagns

1

Aukið menntunarstig með styttingu grunn- og framhaldsskólanáms

2

Hvatar til að fjölga tækni- og raungreinamenntuðum

3

Skattaívilnanir og forgangsafgreiðsla fyrir erlenda sérfræðinga

4

Opinbert fjármagn til rannsóknarstarfs verði nýtt með skilvirkari hætti

5

Öflug fjárfestingaeining einkaaðila og hins opinbera á sprota- og
vaxtarstigi

6

Skattalegir hvatar til fjárfestinga í nýsköpun verði efldir

7

Regluverk fyrir erlenda fjárfestingu verði bætt
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Tillaga #1

Aukið menntunarstig með
styttingu grunn- og
framhaldsskólanáms
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Íslenskir nemendur útskrifast seinna en jafningjar í Evrópu

▪

Fyrirkomulag kerfisins gerir
ráð fyrir 2 árum lengri tíma til
að ljúka framhaldsskóla

vs.
18 ára

20 ára

Meðalaldur háskólastúdenta
Ár

▪

Íslenskir háskólastúdentar
eru að meðaltali 5 árum eldri
en jafningjar í Evrópu

23

Evrópa
Heimildir: Hagstofa Íslands, OECD

28

Ísland
264

Langur námstími getur leitt til aukins brottfalls

Tillögur verkefnisstjórnar

Brottfall á skólagöngu
prósentur árgangs
100

2

▪

6

▪

21

Ár 1-3
Ár 4-5
71

Stærð
árgangs

Heimild: Hagstofa Íslands

Ljúka ekki Hefja ekki
grunnskóla framhaldsskólanám

Ljúka ekki
framhaldsskóla

Um 30% Íslendinga ljúka
ekki neinu námi á
framhaldsskólastigi
Brottfallið er mest undir lok
framhaldsskólanáms, en 60%
brottfalls þar er á fjórða ári
eða seinna

60% brottfalls
úr framhaldsskólum
á sér stað að loknu
þriðja ári

Útskrifaðir úr
framhaldsskóla
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Við leggjum til að íslenskum nemendum sé gert kleift að
útskrifast á sama aldri og jafningjar þeirra í nágrannalöndunum
Með því að stytta grunn- og framhaldsskóla
um eitt ár hvorn…

… mætti uppskera
margvíslegan ábata
Brottfall úr framhaldsskólum lækki

1

1

3

Aukið menntastig,
fleiri nemendur hefji
háskólanám
Einskiptis aukning í
landsframleiðslu um
~3-5% vegna hærra
hlutfalls vinnuafls1

1 Tveir árgangar bætast við vinnumarkað. Gert er ráð fyrir meðallaunum og meðalatvinnuþátttöku.
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Tillaga #2

Hvatar til að fjölga tækni- og
raungreinamenntuðum
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Hlutfall þeirra sem útskrifast úr raungreinum og verkfræði á
háskólastigi er lægst á Íslandi af Norðurlöndum
Útskrifaðir háskólanemar á Norðurlöndum
Prósent af öllum útskrifuðum háskólanemum 2009

Raungreinar og verkfræði
Félagsvísindi, viðskiptafræði
og lögfræði

“Skortur á raunvísindaog tæknimenntuðu fólki
er helsti þröskuldurinn í
vegi aukins hagvaxtar á
komandi árum”
Evrópusambandið

0

5

10

15

20

25

30

35

Heimildir: Tertiary education graduates by field of education 2009 Eurodyce 2012, ISCED 5 & 6; Hagstofa Íslands

40
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Bilið á milli fjölda þátttakenda í tækni- og raungreinum og
félagsvísindum hefur farið stækkandi undanfarinn áratug
Hlutfall útskrifaðra úr háskólanámi eftir greinum1

Prósent af heildarfjölda útskrifaðra
40

„Fjölga þarf
einstaklingum sem
velja raunvísinda- og
tæknimenntun um að
lágmarki 82% næstu
árin eða úr 1100 í 2000
manns til að mæta þörf
íslensks atvinnulífs“

Félagsvísindi,
viðskipta- og
lögfræði

35
30
25

20
15

0

-40%

-57%

Staða íslenskra nemenda og
framtíðarþörf samfélagsins2

Kennslugreinar
Tækni- og raungreinar
Mannfræði- og
Listgreinar
Heilbrigðisgreinar
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Tertiary education graduates by field of education 2009 Eurodyce 2012, ISCED 5 & 6; Hagstofa Íslands
2 Staða íslenskra nemenda og framtíðarþörf samfélagsins, Samtök iðnaðarins, Mennta- og menningamálaráðuneyti og Samtök
íslenskra sveitarfélaga, 2012
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Við leggjum til aukna áherslu á gæði menntunar – sérstaklega
á sviði tækni- og raungreina
Efla færni og
menntun kennara

Endurskoða kennaranám
og kröfur um
sérgreinakennslu

Endurskoða
vinnufyrirkomulag
Í skólum

Koma á fót árangursmati í
kennslu og auka
sveigjanleika í rekstri

Auka hlutfall
kennslustunda í
raungreinum

Auka áhuga
ungmenna á tækniog raungreinum

Nýta líkt og Finnar helming allra
kennslustunda í raungreinar og
lestur (PISA fög) í stað 39%

▪
▪
▪

Bætt gæði
menntunar
Kennarastarf
eftirsóknarverðara
Hærra hlutfall
tækni- og
raungreinamenntaðra

Hvatning á öllum stigum
náms, allt frá leikskólum til
framhaldsskóla
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Tillaga #3

Skattaívilnanir og
forgangsafgreiðsla fyrir
erlenda sérfræðinga
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Samkeppnishæfni Íslands um vinnuafl á alþjóðlegum
vinnumarkaði er ábótavant
Litlir hvatar til að velja Ísland

▪
▪
▪
▪
▪

Óskilvirkni í veitingu atvinnu- og
dvalarleyfa
Engar skattalegar ívilnanir
Vöntun á alþjóðlegum skólum
Engin sérhæfð flutninga-þjónusta (e.
relocation service)
Oft á tíðum neikvætt viðhorf til
erlendra starfsmanna

Skattaívilnanir fyrir erlenda sérfræðinga á Norðurlöndum1

Engar ívilnanir

35% tekjuskattur í 4 ár

10% tekna
undanþegnar í 2 ár
Samkvæmt rannsókn hefur þátttaka
erlendra sérfræðinga ýmis jákvæð
áhrif í för með sér, m.a. aukna
nýsköpun, þekkingarmiðlun milli
landa og aukinn útflutning3

26% tekjuskattur í 5 ár

1 Nákvæm skilgreining á erlendum sérfræðingi er mismunandi á milli landa en byggja að stærstu leyti á launatekjum;
Tillaga byggir á drögumað frumvarpi til breytinga á lögum um atvinnuréttindi útlendinga (í vinnslu hjá Íslandsstofu)
3 Mslvhoe-Möller o.fl. (2011): "Do Foreign Experts Increase the Productivity of Domestic Firms?"

25% tekna
undanþegnar í 3 ár
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Við leggjum til skattaívilnanir og breytingar á atvinnulöggjöf
fyrir erlenda sérfræðinga1
Stefna

Núverandi
staða

1. Skattaívilnanir

2. Atvinnuleyfi

3. Afgreiðsluferli

Engar skilgreindar
mælingar eða
markmið

▪

▪

Skylt að leita fyrst
eftir starfsfólki
innanlands eða
innan EES

▪

▪

Ísland setji sér
markmið um
fjölda erlendra
sérfræðinga

▪

25% tekjuskattur
í 5 ár1

▪

Mögulegt verði að
leita sérfræðinga
hvaðan af úr
heiminum

▪

Forgangsafgreiðsla innan
14 daga verði
skylda

▪

Dæmi um hlutfall
erlendra sérfr.:
Stokkhólmur 25%
Kaupm.höfn 12%
London 35%

▪

25% tekna
undanþegnar skatti
í 3 ár

▪

Green Card Ordning
er tímabundið
dvalarleyfi til
sérhæfðra erlendra
starfsmanna

▪

Expat Center komið
á fót í Amsterdam til
að hraða málsmeðferðum erlendra
sérfræðinga

▪

Tillögur

Fyrirmyndir

Umhverfi

Engar ívilnanir

1 Byggt á tillögu að frumvarpi til breytinga á lögum um atvinnuréttindi útlendinga sem er í vinnslu hjá Íslandsstofu

▪

Ferli tekur allt að 8
mánuði
Óskilvirk umgjörð
forgangsafgreiðslu
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Við leggjum til fjórar tillögur sem ætlað er að tryggja bætt
aðgengi og nýtingu fjármagns

Aðgengi að hæfu
starfsfólki

Aðgengi og nýting
fjármagns

1

Aukið menntunarstig með styttingu grunn- og framhaldsskólanáms

2

Hvatar til að fjölga tækni- og raungreinamenntuðum

3

Skattaívilnanir og forgangsafgreiðsla fyrir erlenda sérfræðinga

4

Opinbert fjármagn til rannsóknarstarfs verði nýtt með skilvirkari hætti

5

Öflug fjárfestingaeining einkaaðila og hins opinbera á sprota- og
vaxtarstigi

6

Skattalegir hvatar til fjárfestinga í nýsköpun verði efldir

7

Regluverk fyrir erlenda fjárfestingu verði bætt
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Tillaga #4

Opinbert fjármagn til
rannsóknarstarfs verði
nýtt með skilvirkari hætti
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Hátt hlutfall fjárfestinga í rannsóknum og þróun (R&Þ) skila sér
ekki sem skyldi í nýsköpunar- og atvinnutækifærum
Fjárfesting í R&Þ á
Íslandi er umtalsverð

En okkur tekst ekki sem skyldi að skapa
ný vaxtartækifæri…

… eða að skapa meðalstór og stór
fyrirtæki

Fjárfesting í R&Þ
% af VLF, 2009

Sprettfyrirtæki1 á Norðurlöndum og OECD
% af fyrirtækjum með a.m.k. 10 starfsmenn, 2011

Hlutfall sprettfyrirtækja á Norðurlöndum
sem verða stærri en með 50 starfsmenn
% af sprettfyrirtækjum, 2011

Meðaltal 58

Meðaltal 30

4,0
3,6
3,2

-45%

-43%

3,1
2,4
1,8
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

1 Sprettfyrirtæki eru fyrirtæki sem vaxa hratt eða um a.m.k. 20% á ári í fjögur eða fleiri ár.
Heimildir: NGER; Ný sýn – breytingar á vísinda- og nýsköpunarkerfinu, Forsætisráðuneytið og Rannís, 2012
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Framlag hins opinbera í R&Þ dreifist á
mjög marga aðila

Tillögur verkefnisstjórnar
Fyrirtæki

Hið opinbera

Erlend fjárfesting

Dreifing R&Þ fjárfestinga
ISK milljarðar
Fyrirtæki
Háskólar

Rannsóknastofnanir
Rannsóknasjóðir
Evrópusjóðir
Annað

16 milljarðar
dreifast til:

23
7

▪
▪

7 háskólar
Að mestu laun
kennara og
sérfræðinga

▪
▪
▪
▪

14 stofnanir
Fjölbreytt hlutverk,
heyra undir 4
ráðuneyti

▪
▪

14 sjóðir
Fjölbreytt hlutverk,
heyra undir 3
ráðuneyti

6
2
1
2

Erlend
fjárfesting

5

Samtals

47

Heimildir: Ný sýn – breytingar á vísinda- og nýsköpunarkerfinu, Forsætisráðuneytið og Rannís, 2012
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Mikill fjöldi og takmörkuð samvinna mennta- og
rannsóknastofnana dregur úr slagkrafti rannsóknastarfs

Þekkingarsetur, stöðugildi
Háskólar

2

20

2

1
2

5

42

4

12

7

2

4

7

44

10

1

61

2

1

1

4

4

1

37
6

1

10

2

7

4

4

1

5

1

2
9
3

1

7

1

14

19

10

19

1
4

1

8

13

35

9

8

2

2

3

Á Íslandi eru:
▪ 7 háskólar
▪ 14 opinberar
rannsóknastofnanir
▪ 189 þekkingarsetur1

29

6

13
1

4
1

15

Þrenns konar rekstrarform
á háskólum landsins:
▪ Opinberir háskólar
▪ Sjálfseignarstofnanir
▪ Hlutafélög

1 Þekkingarsetur er samheiti yfir alla starfsemi sem lýtur að menntun, R&Þ og menningu auk þjónustu og ráðgjafar. Árið 2010
voru 860 starfsmenn í 550 stöðugildum í þekkingarsetrum. Um 60% af tekjum setranna eru frá ríki og sveitarfélögum.
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Aukin samþætting rannsóknastofnana og háskóla skilaði
fjölþættum ávinningi í Danmörku
Aðgerðir í Danmörku 2007

▪
▪

Sameiningar háskóla og rannsóknastofnana

Fækkuðu háskólum úr 12 í 8
Sameinuðu 9 af 14 rannsóknastofnunum
undir háskólastofnanir

21

Ávinningur

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Þverfaglegt samstarf milli
menntastofnanna

6  1

51

3  1

Þekkingarmiðlun
Sveigjanleiki og meira úrval námsfaga
Aukin árangur í umsóknum um
fjármögnun rannsókna frá ESB

2  1

Samhæfðar stefnur

Einfaldari stjórnsýsla

3 óbreytt

5 óbreytt

Sameiginlegur og skilvirkari lagarammi

Heimild: Universitetssammenlægninger, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregaende Uddannelser, 2008
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Fjárveitingar hins opinbera til rannsókna og þróunar eru mjög
dreifðar og lágt hlutfall fer í gegnum samkeppnissjóði
Fjárveitingar ríkisins til rannsóknasjóða1

Fjárveitingar ríkisins til rannsókna og þróunar

m.kr., 2012

Prósent af heild, 2012

Rannsóknarsjóður
Tækniþróunarsjóður
AVS
Markáætlun

Verkefnasj. sjávarútvegsins
Samgöngurannsóknir
Tækjasjóður
Rannsóknarnámssjóður
Átak til atvinnusköpunar
Nýsköpunarsj. námsmanna
Framleiðnisj. landbúnaðarins
Fornleifasjóður
Orkusjóður
Launasjóður fræðiritahöfunda
Samtals
Aukning á framlagi 2013

783
725

20

222
195

Samkeppnissjóðir
Bein
fjármögnun

150
123
107
96

80

70
50
45
33
31

▪

16

2.646
1.378

▪
▪
▪

Stærstur hluti opinberra fjárveitinga fer beint til
stofnana og sjóða án þess að hlutlaust mat sé lagt á
árangur og gæði þess starfs sem unnið er
Brotakennt og flókið skipulag
Samræmi í mati á umsóknum, úthlutun og eftirfylgni
er lítið
Vöntun á skýrri stefnu

1 Rannsóknarsjóður og rannsóknarnámssjóður voru sameinaðir í upphafi árs 2013 og nafni Tækjasjóðs breytt í Innviðasjóð
Heimildir: Ný sýn – breytingar á vísinda- og nýsköpunarkerfinu, Forsætisráðuneytið og Rannís, 2012
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Við leggjum til samþættingu háskóla og rannsóknastofnana

Áherslur við sameiningar

Ávinningur

1

Leitast verði við að sameina
rannsóknastofnanir inn í
háskóla

▪

2

Samræmd löggjöf og
árangursmat

▪

▪
▪

▪
3

Endurskoðun og samræming
rekstrarforms

▪

Aukin gæði náms og betri
samkeppnisstaða
Hagræðing í rekstri
Aukin þverfagleg samvinna og
þekkingaryfirfærsla á milli
faggreina
Aukinn slagkraftur og meiri gæði
rannsókna, auknir möguleikar á
hagnýtingu náms og rannsókna
Aukin samvinna háskóla og
atvinnulífs
Auknar líkur á alþjóðlegum
styrkjum
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Við leggjum til einföldun á úthlutunarkerfi opinberra rannsóknaog þróunarstyrkja sem leiðir til aukinnar skilvirkni og gagnsæi

Stefna

Úthlutun

Núverandi fyrirkomulag

Breytt fyrirkomulag

Afleiðing

▪
▪

Óskýr stefna
Fjármagn dreifist á fjölda
sjóða

▪

Langtímastefna um
nýsköpun
Sameining sjóða

▪

▪

Mismunandi
úthlutunarreglur og –ferli
Úthlutun byggð á þörfum
stofnana frekar en
árangurstengdum
markmiðum
Einungis 20% er úthlutað í
gegnum samkeppnissjóði

▪

Samræmdar
úthlutunarreglur og -ferli
Úthlutun í samræmi við
stefnu
Markmiði um 70%
úthlutunar gegnum
samkeppnissjóði verði
náð árið 20201

▪

▪

▪

Eftirfylgni

▪

Vöntun á
árangursmælingum og
eftirfylgni

▪

▪
▪

▪

Árangursmælingar og
eftirfylgni

1 Ný sýn – breytingar á vísinda- og nýsköpunarkerfinu, Forsætisráðuneytið og Rannís, 2012

▪

▪

▪

Skýr markmið með
styrkjum
Skilvirkari ferli
Skilvirkni og gagnsæi í
úthlutun
Aukin arðsemi á
fjárfestingum hins opinbera

Sýna fram á árangur og
efla aðhald
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Tillaga #5

Öflug fjárfestingaeining
einkaaðila og hins opinbera á
sprota- og vaxtarstigi
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Aðgengi fyrirtækja að fjármagni er mjög ólíkt eftir því hvar þau
standa á lífsskeiði sínu
Tekjur
fyrirtækis

Hugmynd

Styrkir / Englar

Aðgengi að
fjármagni

Sprotar

Nýsköpunarsjóðir

Þroski

Vöxtur

Fjárfestingarsjóðir

Almennir fjárfestar

▪

Fyrirtæki á hugmynda- og
nýsprotastigi virðast eiga
nokkuð auðvelt með að
sækja sér fjármagn

▪

Miklar áskoranir eru til
staðar frá sprotastigi og
þar til þroska er náð í vexti
fyrirtækja

▪

Eftir að fyrirtæki nær
ákveðinni stærð og þroska
er fjármagn aðgengilegra á
mörkuðum

▪

Rannsóknarsjóðir og
smærri fjárfestar skapa
þetta aðgengi

▪

Þetta má ekki eingöngu
rekja til skorts á fjármagni
heldur einnig þekkingarmiðlunar fjárfesta

▪

Í raun má segja að skortur
sé á fjárfestingatækifærum í þessum flokki

Þroskastig
fyrirtækis
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Helsta áskorunin í fjármögnun fyrirtækja frá sprotum til vaxtar
felst í skorti á sterkari miðlunarvettvangi fjármagns og upplýsinga
Fjárfestar

Sprotafyrirtæki

Rof
Lífeyrissjóðir

Upplýsingaflæði
Takmörkuð sérhæfing

Fyrirtæki

Orðspor
Sjóðir
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Við leggjum til sameiginlegan sjóð einkaaðila og hins opinbera
þar sem núverandi fjárfestingar hins opinbera mynda kjölfestu
Tekjur
Hugmynd
fyrirtækis

Sprotar

Vöxtur

Þroski

Nýr sjóður
Einkaaðilar
Fjármagn

Skapar forsendur fyrir
aðgengi og aukinni
Text
áhættudreifingu fyrir
lífeyrissjóði og einkaaðila

Styrkir / Englar

Nýsköpunarsjóðir

Fjárfestingarsjóðir

Almennir fjárfestar

Þroskastig
fyrirtækis
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Tillaga #6

Skattalegir hvatar til
fjárfestinga í nýsköpun
verði efldir
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Núverandi fyrirkomulag skattaívilnana er takmarkaður hvati
fyrir stór og meðalstór félög að fjárfesta í R&Þ á Íslandi
Fjárfestingar íslenskra fyrirtækja í rannsóknum og þróun
Fjárfestingar íslenskra fyrirtækja í
rannsóknum og þróun eru um 25 ma. kr. á ári
Prósenta af heild

Dæmi um rannsóknar- og þróunarkostnað
íslenskra fyrirtækja
Ma.kr., 2011

6,5
Núverandi 20 m.kr. þak
er takmarkaður hvati
fyrir stærri félög

30%

70%

2,3
1,5

Fimm fyrirtæki standa undir ~70%

Heimild: Ný sýn – breytingar á vísinda- og nýsköpunarkerfinu, Forsætisráðuneytið og Rannís, 2012; ársreikningar og
upplýsingar fré félögunum
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Við leggjum til að kostnaðarhámark rannsókna- og þróunarvinnu
verði afnumið til að laða að virðisaukandi starfsemi
Hvetja félög til fjárfestingar í nýsköpun og þróun
1

Fjarlægja þakið

▪

4

Afnám núverandi 100 m.kr.
kostnaðarhámarks

2

Styðja íslenskt vinnuafl

▪

Kostnaður umfram 100
m.kr. þarf að vera vegna
starfsmanna á Íslandi

Halda í og laða að virðisaukandi starfsemi
Samkvæmt OECD eru sífellt fleiri ríki
að taka upp skattaívilnanir
12 ríki árið 1995  26 ríki árið 2010

Heimilidir: OECD, 2011

3

Tryggja réttmætar greiðslur

▪

Frádráttur umfram 20 m.kr.
verði ekki greiddur út
heldur sé í formi
skattafrádráttar

▪

Frádráttur takmarkast við
heimildir EES samnings

Hvetur félög af öllum
stærðum, innlend jafnt
sem erlend, til að setja á
fót virðisaukandi
starfsemi í landinu
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Við leggjum til að veittar verði skattaívilnanir sem hvetja
einstaklinga til fjárfestinga í nýsköpun
Einstaklingum verði veittur skattafrádráttur vegna fjárfestinga í nýsköpun
1 Fjárfestar

▪

2 Nýsköpunarsjóðir

Fjárfestar fái að
fjárfesta í
nýsköpunarsjóðum
Hámarksfrádráttur
frá skattstofni
M.kr.
1

2

▪

Sjóðir fjárfesti í
nýsköpunarfyrirtækjum sem uppfylla
skilyrði Rannís

3

▪

Sprotafyrirtæki

Nýsköpunarfyrirtækjum
verði þannig
auðveldaður
aðgangur að fjármagni

Áhrif

▪
▪
▪

Hvatning til aukinnar fjárfestingar í nýsköpun
Áhersla á nýsköpunarsjóði til áhættudreifingar
Aðgangur nýsköpunarfyrirtækja að fjármagni
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Tillaga #7

Regluverk fyrir erlenda
fjárfestingu verði bætt
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Fjárfesting hérlendis er enn lítil miðað við önnur lönd sem lent
hafa í efnahagsáföllum
Samanburður fjárfestingar á Íslandi og í öðrum ríkjum sem lent hafa í áföllum
Fjárfestingarstig
Hlutfall af landsframleiðslu

Ísland
Meðaltal

40
35
30
25
20

-30%

15
10
5
0
-5

-4

-3

-2

-1

Heimild: McKinsey & Company: Charting a Growth Path for Iceland, 2012

0

1
2
3
4
5
Ár fyrir og eftir efnahagsáfall
Ár 0 er fyrsta ár samdráttar
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Hamlandi áhrif reglugerða er varða erlenda fjárfestingu á Íslandi
eru með þeim mestu sem tíðkast í OECD
Takmarkanir á erlendri fjárfestingu1
OECD Regulatory Restrictiveness Index
0.45
0.40
0.35

Ísland

Ísland kemur illa
út í öllum þáttum
matsins

Norðurlönd
OECD lönd
Önnur lönd

0.30

Hindranir í vegi erlendrar
fjárfestingar:

▪

Óstöðugt og
ófyrirsjáanlegt
efnahagsumhverfi

▪
▪
▪

Fjármagnshöft

▪
▪

Há landsáhætta

0.25
0.20
0.15
0.10

Meðaltal landa utan OECD
Meðaltal OECD

0.05

Óhagstæð
skattalöggjöf
Neikvætt viðhorf til
erlendra fjárfesta

Kína
Saudi Arabia
Indland
Japan
Ísland
Mexíkó
Rússland
Kórea
Ísrael
Perú
Austurríki
Bandaríkin
Noregur
Danmörk
Lettland
Egyptaland
Bretland
Svíþjóð
Slóvakía
Frakkland
Litháen
Belgía
Argentína
Þýskaland
Finnland
Holland
Lúxemborg

0

Flókið regluverk

1 OECD Regulatory Restrictiveness Index leggur mat á hindranir í vegi erlendra fjárfesta, þ.m.t. takmarkanir á eignarhaldi erlendra
aðila, gagnsæi regluverks, hindranir á fjármagnsflutningum, mismunun eftir þjóðerni osfrv.
Heimild: OECD, http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
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Fyrirtækjum í alþjóðlegri starfsemi hefur gengið illa að breikka
fjárfestahóp sinn með hlutabréf skráð í íslenskum krónum
Össur: fjöldi erlendra hluthafa fyrir og eftir skráningu á erlendan hlutabréfamarkað
Fjöldi erlendra hluthafa
700

2000-2008:
Umtalsvert markaðs- og
kynningarátak leiddi ekki til
teljandi fjölgunar erlendra
fjárfesta

650
600
550

„...gengissveiflur geta
hæglega þurrkað út
ávöxtun á fjárfestingu í
vel reknum íslenskum
fyrirtækjum...“

500
450

2009:
Skráning í Kaupmannahöfn
útrýmir gengisáhættu
vegna hlutabréfa í íslenskum
krónum, sem leiðir til mikillar
fjölgunar erlendra fjárfesta

400
350
300
250
200
150

1999:
Skráning á
Íslandi

„...gengissveiflur
krónunnar hafa
verulega neikvæð áhrif
á alla áætlanagerð...“

100
50
0

99

Heimild: Össur hf.

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 2011

294

Tillögur verkefnisstjórnar

Við leggjum til að sett verði skýr markmið um aukningu á erlendri
fjárfestingu og breytingar á regluverki
Markmið um aukna
erlenda fjárfestingu

Skýrt regluverk

▪

Lög um fjárfestingu
erlendra aðila í
atvinnurekstri
endurskoðuð1

▪

Forsendur fyrir
áframhaldandi starfsemi
nefndar um erlenda
fjárfestingu verði metnar

Skilvirkt ferli

▪

Skýrar reglur um útgáfu
bindandi álita t.d. vegna
skipulags- og skattamála

Minnkun gengisáhættu

▪

Heimild til skráningar í
Kauphöll í erlendri mynt

Afnám fjármagnshafta er grundvallarskilyrði fyrir aukinni erlendri fjárfestingu

1 Fjallað er um hömlur á fjárfestingum í einstaka atvinnugreinum í sérlögum
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