
Tillaga til þingsályktunar um mótun klasastefnu 121. mál til 
umsagnar

Við þökkum fyrir það tækifæri að fá að veita umsögn um ofangreinda þingsályktunartillögu.

Á þeim tæplega 9 árum sem liðin eru frá því að Íslenski sjávarklasinn var stofnaður hefur 
töluverður árangur náðst. Í dag, eftir þrjá stækkunarfasa, hýsir Hús sjávarklasans tæplega 75 
fyrirtæki og um 100 fyrirtæki eru virk í klasasamstarfinu. Á annan tug fyrirtækja hafa verið 
sett á stofn beint í tengslum við starfsemi klasans, fjölmargir hópar hafa skilað áhugaverðum 
verkefnum og samstarf fyrirtækja og einstaklinga hefur eflt þróunar- og markaðsstarf.

Íslenski sjávarklasinn hefur verið fjármagnaður með samstarfssamningum við fyrirtæki, 
rekstri Húss sjávarklasans og rekstri og sölu sprotafyrirtækja sem orðið hafa til með aðild 
klasans. Klasinn nýtur ekki opinbers stuðnings en hefur unnið að greiningum og verkefnum 
fyrir opinbera aðila, hér og erlendis.

Greiningar- og kynningarstarf sem unnið hefur verið af hálfu Sjávarklasans hefur orðið til að 
dýpka þekkingu og auka áhuga á möguleikum tengdum haftengdri starfsemi og 
matvælaiðnaði, laða að ungt fólk og breyta ásýnd atvinnugreinanna. Íslenski sjávarklasinn 
hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana og gestir frá öllum heimshornum sækja klasann 
heim og vilja kynnast því sem er að gerast og koma á samstarfi um að setja upp samsvarandi 
klasa annarsstaðar.

Klösum fjölgar

Sjávarklasinn hefur reynt að liðsinna öðrum klösum við uppbyggingu og hefur myndast gott 
samstarf á milli klasa hérlendis. Það er mat Sjávarklasans að mótun klasastefnu fyrir Ísland 
geti verið árangursrík og eflt klasa. Meginverkefnið þarf þó ávallt að vera að efla samvinnu 
hvort sem hún birtist í formlegum klösum eða öðru samstarfi á grunni klasahugmyndafræði. 
Það er fyrst og fremst samstarf sem sóst er eftir að efla; samstarf á grundvelli 
klasahugmyndafræði.

Lang sterkasta tækið sem stjórnvöld hafa til að hvetja fyrirtæki til að starfa saman er að efla 
klasastarfsemi en mikilvægt er að slíkt sé gert af fagmennsku og á grundvelli samkeppni.
Á tímum þar sem gætir nokkurs samdráttar í efnahagslífinu er mikilvægt að stjórnvöld skoði hvernig 
megi efla klasastarfsemi. Sú þingsályktun, sem fyrir liggur, tel ég að sé þáttur í því.

Auka samkeppni um nýsköpunarstarf

Samdráttur í efnahagslífinu kann að koma harkalega niður á því öfluga starfi sem klasar og félög hafa 
sinnt í sambandi við sprotafyrirtæki og nýsköpun. Þessi starfsemi hefur vakið verðskuldaða



athygli langt út fyrir landsteinana og þykir með ólíkindum hvað lítið land hefur skapað frjóan jarðveg 
fyrir slíka starfsemi; ekki síst þegar ljóst er að hún hefur farið að stórum hluta fram án stuðnings hins 
opinbera.

Nú þegar við finnum fyrir minnkandi svigrúmi fyrirtækja og einkamarkaðar til að styðja við 
sprotastarfið er það ósk okkar að hið opinbera endurskoði stefnu sína um framlög til hvers konar 
nýsköpunarstarfs. Nú fer verulegur hluti opinbers fjármagns til nýsköpunar til ýmissa opinberra 
stofnana án samkeppni. Við teljum að þessir fjármunir gætu nýst mun betur ef frjáls samtök og 
einkafyrirtæki geti keppt við opinberar stofnanir um hluta þess fjármagns sem nýtt er til þessa 
málaflokks af hálfu ríkisins.

Helsta gulrótin til að efla samstarf fyrirtækja er m.a.með því að samkeppnissjóðir hvetji til 
samstarfs - oft í gegnum klasa. Að okkar mati er sú leið sem stjórnvöld hafa tekið með 
samkeppnissjóðum á borð við Rannís ein árangursríkasta leiðin til að efla tengslanet 
fyrirtækja, háskóla og stofnana; klasa aðila saman! Kröfur eru gerðar til víðtæks samstarfs 
fyrirtækja, stofnana, hönnuða ofl. Þessi leið hefur orðið mikill hvati til öflugrar samvinnu.

Nýleg dæmi um árangur af samkeppnissjóðum Rannís má meðal annars sjá í öflugum 
útflutningi ýmissa tæknifyrirtækja í sjávarútvegi en það samstarf hófst í mörgum tilfellum 
með klösun fyrirtækja, háskóla og stofnana um styrki frá áðurnefndum stofnunum til 
þróunar á búnaði.

Klasar geta skilað árangri

Í skýrslu World Economic Forum frá árinu 2009 sagði: "I efnahagskreppunni í byrjun tíunda 
áratugarins, fjármálakreppunni og svo hruni útflutnings til Sovétríkjanna, mótuðu stjórnvöld í 
Finnlandi vaxtastefnu byggða á klasagreiningu og netsamstarfi (módel Porters). Frjáls 
samkeppni varð hornsteinn nýrrar stefnu til að styrkja stöðu Finna á alþjóðamarkaði. Finnar 
komust út úr kreppunni með því að leggja áherslu á aukna menntun vinnuafls og nýsköpun. 
Hagkerfið breyttist á tíunda áratugnum þannig að það var ekki lengur hráefna-drifið heldur 
þekkingardrifið."

Ef farið verður í mótun klasastefnu er mikilvægt að læra af starfi nágrannalanda okkar en 
mikill árangur hefur t.d. náðst í klasastarfsemi í Noregi. Slíkt starf er mjög formfast og byggir 
á samkeppnisgrundvelli sem er afar mikilvægt. Klasar geta þar sótt um styrki til starfsemi 
sinnar en miklar kröfur eru gerðar til starfs þeirra. Við viljum hnykkja á því að klasa þarf að 
meta eftir þeim mælistikum sem byggja á alþjóðlegum rannsóknum um hvernig meta á 
klasastarfsemi.

Verði þess óskað, er Íslenski sjávarklasinn tilbúinn í frekara samstarf um mótun klasastefnu 
fyrir Ísland.
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