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Efni: Athugasemd vegna liðar í fjárlagafrumvarpi 2020 - 04-521 Endurgreiðslur vegna 
kvikmyndagerðar á Íslandi
Samtök iðnaðarins (SI) og Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda (SÍK) vilja koma á 
framfæri alvarlegum athugasemdum við þá staðreynd að samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið 
2020 er 691,4 milljónum kr. ráðstafað til endurgreiðslna vegna kvikmyndagerðar á Íslandi á 
næsta ári (fjárlagaliður 04-521 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi). Ásamt því 
að um er að ræða niðurskurð á milli ára er einnig um stórvægilegt misræmi að ræða ef tekið 
er mið af útgefnum vilyrðum um endurgreiðslu. Samkvæmt upplýsingum frá 
Kvikmyndamiðstöð Íslands (KMÍ), sem heldur utan um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar, 
nema áætlaðar endurgreiðslur á næsta ári, byggt á útistandandi vilyrðum í september 2019, 
samtals 1.650 milljónum kr. Auk þessa áætlar KMÍ að endurgreiðslur vegna verkefna sem eru 
í farvatninu, og bíða afgreiðslu endurgreiðslunefndarinnar, muni nema að minnsta kosti um 
500 milljónum kr. Nú þegar stefnir í að endurgreiðslum á um 300 milljónum kr. (vegna ársins 
2019), af áðurnefndum 1.650 milljónum kr., verði frestað fram á næsta ár. Þau vilyrði munu því 
koma til lækkunar þess sem er til ráðstöfunar í þau verkefni sem vænta endurgreiðslu á næsta 
ári. Ósamræmið sem hér um ræðir hlýtur að skýrast af röngum forsendum um áætlaðar 
endurgreiðslur á árinu 2020.

Að mati SI og SÍK er ljóst að þó heimild sé í lögum til að fresta endurgreiðslu á milli ára þá 
verður fjármagn til endurgreiðslu uppurið snemma á næsta ári, verði þessi fjárhæð ekki leiðrétt 
í fjárlögum, í meðförum fjárlaganefndar. Slíkt mun ekki einungis hafa í för með sér umtalsvert 
tjón fyrir þá aðila sem hafa fengið þessi vilyrði heldur mun orðspor Íslands sem kjörlendi til 
kvikmyndaframleiðslu einnig bíða hnekki. Vert er að taka fram að umrætt endurgreiðslukerfi 
hefur verið við lýði í mörg ár og er tilvist þess forsenda ákvarðanatöku um framleiðslu 
kvikmynda- og sjónvarpsþátta. Mun þessi staða setja fyrirkomulagið úr skorðum og 
rekstrarforsendur fyrirtækja í greininni í uppnám.

Rétt er að minna á að hér er ekki um styrki að ræða, í eiginlegum skilningi þess orðs, heldur 
endurgreiðslu á hluta af þeim kostnaði sem þegar hefur fallið til vegna framleiðslu 
kvikmyndaverka. Þegar að endurgreiðslu kemur hefur þegar verið greitt inn í ríkissjóð 
umtalsvert meira en endurgreiðslan nemur, eins og ótal skýrslur hafa sýnt fram á. 
Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar hafa þannig eingöngu jákvæð áhrif á greiðslujöfnuð 
ríkissjóðs og eru án áhættu fyrir ríkissjóð því skila þarf endurskoðuðum fullnaðaruppgjörum 
áður en til endurgreiðslu kemur. Slíkt kerfi er einfalt og gegnsætt og hefur þessi framkvæmd 
verið talin einn helsti styrkur þessa kerfis af erlendum aðilum sem hafa framleitt kvikmyndir á 
Íslandi.
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Jafnframt er rétt að benda á efnahags- og starfshvata þessa kerfis sem m.a. koma fram í 
skýrslu sem unnin var í tengslum við framlengingu laga um tímabundnar endurgreiðslur, en 
þar segir m.a.:

„Í skýrslu Hagfræðistofnunar frá 2006 var áætlaður bæði framleiðslumargfaldari og 
starfamargfaldari fyrir kvikmyndagerð. Framleiðslumargfaldarinn var áætlaður 2,4 
en starfamargfaldarinn 2,9. Margfaldarana má túlka þannig að fyrir hverja krónu 
sem myndast í kvikmyndagerð myndast 1,4 krónur annars staðar í hagkerfinu 
vegna tengsla við kvikmyndagerð. Á sambærilegan hátt myndast 1,9 störf annars 
staðar í hagkerfinu fyrir hvert starf sem myndast í kvikmyndagerð. Nýta má þessa 
margfaldara til að áætla óbein og afleidd áhrif endurgreiðsluverkefna. 
Framleiðslumargfaldari greinarinnar er 2,4 og starfahlutfall greinarinnar e r 2,91.

Ennfremur má nefna að um einn fimmtu þeirra erlendu ferðamanna sem tóku þátt í könnun 
Ferðamálastofu nefna kvikmyndir og sjónvarpsefni sem uppsprettu hugmyndar að Íslandsferð. 
Greinin hefur þannig mikil og jákvæð áhrif á ferðamannaiðnaðinn. Svona mætti lengi telja.

Kvikmyndaframleiðendur sem fengið hafa vilyrði um endurgreiðslu vegna verkefna hafa 
réttmætar væntingar til þess að þær komi til greiðslu og hafa gert rekstraráætlanir í samræmi 
við þær væntingar.

Að öllu framansögðu vonast SI og SÍK til þess að sú fjárhæð sem rataði inn í fjárlagafrumvarpið 
verði leiðrétt í meðförum fjárlaganefndar á frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2020. Verði það ekki 
gert er ljóst að kvikmyndaiðnaðurinn á Íslandi verður fyrir miklu höggi.

Fylgiskjöl umsagnar:
1. Skýrsla Hagfræðistofnunar um hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi (2015)
2. Úttekt Capacent á kvikmynda- og sjónvarpsgreininni (2016)
3. Umsögn SI og S ÍK  við áform um breytingar á lögum um tímabundnar endurgreiðslur (dags. 14.

1 Skýrsla iðnaðar- og viðskiptaráðherra um hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi, samkvæmt beiðni (lögð 
fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016).

Virðingarfyllst,

sviðsstjóri hugverkasviðs SI formaður SÍK

ágúst 2019)
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Skýrsla

iðnaðar- og viðskiptaráðherra um hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi,
samkvæmt beiðni.

(Lögð fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016.)

Með beiðni (á þskj. 81 -  81. mál) frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni og fleiri alþingismönnum er þess óskað 
að iðnaðar- og viðskiptaráðherra flytji Alþingi skýrslu um hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi með 
sérstakri áherslu á svæðisbundin áhrif.

Ágrip
Í þessari skýrslu er fjallað um hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi og er sjónum aðallega beint að þeim 
kvikmyndaverkefnum sem falla undir endurgreiðslukerfi hins opinbera og er vísað til þeirra sem 
endurgreiðsluverkefaa. Þessi afmörkun veldur þó ýmsum vandkvæðum því erfitt er að nálgast gögn þar 
sem endurgreiðsluverkefni eru skilgreind sérstaklega. Þar með reynist oft þörf á að líta til framleiðslu 
kvikmynda og sjónvarpsefnis í heild sinni.

Kvikmyndagerð á Íslandi hefur slitið barnsskónum. Umfang greinarinnar hefur aukist gríðarlega og 
hefur aukningin orðið einna mest hvað varðar erlend kvikmyndaverkefni.

Árið 2013 nam framleiðslukostnaður kvikmyndaframleiðslu1 rúmum 15 milljörðum króna samkvæmt 
þjóðhagsreikningum, þar af var kostnaður endurgreiðsluverkefna um þriðjungur af því. Virðisauki 
kvikmyndaframleiðslu var um 2,6 milljarðar króna og þar af fóru um 1,9 í laun. Það var um 0,2% af 
heildarverðmætasköpun allra atvinnugreina í landinu. Miðað við gefnar forsendur var virðisauki 
endurgreiðsluverkefna tæpur milljarður króna árið 2013.

Þótt algengt sé, getur verið varasamt að líta til óbeinna og afleiddra áhrifa kvikmyndagerðar. Er þá gert 
ráð fyrir að lítil sem engin starfsemi önnur hefði myndast ef ekki hefði verið fyrir kvikmyndagerð. Sé engu 
að síður miðað við forsendur úr innlendum rannsóknum má ætla að beinn virðisauki endurgreiðsluverkefna, 
sem var um 730 milljónir króna að meðaltali á ári tímabilið 2011-2013, sé nálægt því að vera um 1,8 
milljarðar króna á ári, sé tekið tillit til óbeinna og afleiddra áhrifa.

Þá er ekki auðvelt að meta heildarfjölda ársverka í kvikmyndagerð á Íslandi. Kemur það m.a. til af því 
að oft er um að ræða vinnu verktaka fyrir tímabundin verkefni. Hér hefur heildarfjöldi ársverka í 
endurgreiðsluverkefnum verið áætlaður út frá heildarlauna- og verktakagreiðslum þriggja stærstu 
kvikmyndafyrirtækja landsins. Samkvæmt gefnum forsendum má ætla að þau séu um 360 talsins en sé 
tekið tillit til afleiddra starfa má ætla að ríflega 1.000 einstaklingar vinni við og í tengslum við 
endurgreiðsluverkefni.

Hagfræðilega má nefna ýmis rök fyrir stuðningi við kvikmyndagerð, svo sem að leiðrétta fyrir 
markaðsbresti t.d. með því að styðja framleiðslu sem leiðir af sér almannagæði. Menningarverðmæti eru að 
hluta til slík gæði og því má færa hagfræðileg rök fyrir að styðja framleiðslu þeirra að einhverju marki.

Stuðningur hins opinbera við kvikmyndagerð hefur aðallega verið með tvennum hætti; annars vegar 
með styrkjum Kvikmyndasjóðs og hins vegar með endurgreiðslu hluta kostnaðar við gerð kvikmynda á 
Íslandi, að gefnum ákveðnum skilyrðum. Markmiðum endurgreiðslukerfisins má skipta í þrjá megin flokka. 
Í fyrsta lagi er markmið að stuðla að eflingu innlendrar menningar og kynningar á sögu landsins og náttúru. 
Í öðru lagi að laða að erlenda aðila til framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis hér á landi og í þriðja lagi 
að efla þekkingu og reynslu innlends kvikmyndagerðarfólks með þátttöku í fleiri, stærri og fjölbreyttari 
verkefnum. Flest bendir til að þessum markmiðum hafi verið náð, eins og nánar verður fjallað um í þessari 
skýrslu. Ýmislegt bendir til að styrkjakerfi við kvikmyndagerð á Íslandi sé einfalt og gagnsætt í samanburði 
við fyrirkomulag í ýmsum öðrum löndum.

1 Þegar talað er um kvikmyndaframleiðslu í þessari skýrslu er átt við Ísat-flokk 59.11.
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Endurgreiðslurnar eru styrkir til greinarinnar sem styrkir hlutfallslega stöðu hennar umfram greinar sem 
ekki njóta stuðnings. Sé einungis litið til beinna áhrifa eru skatttekjur af kvikmyndaframleiðslu alla jafna 
hærri en sem nemur endurgreiðslum vegna kostnaðar. Sé einnig tekið tillit til styrkja úr Kvikmyndasjóði, 
eru beinar skatttekjur af kvikmyndaframleiðslu lægri en styrkir hins opinbera.

Erfitt er að meta svæðisbundin áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi. Safnað var upplýsingum frá stærstu 
framleiðslufyrirtækjum hérlendis til að meta slík áhrif. Samkvæmt þeim eru helstu tökustaðir kvikmynda á 
Íslandi á Suðurlandi og á hálendinu. Þrátt fyrir það fellur bróðurpartur kostnaðar til á höfuðborgarsvæðinu, 
sem skýrist m.a. af því hve stór hluti fyrirtækja, launþega og verktaka eru skráð á því svæði.

Fjölmargar erlendar rannsóknir og skýrslur hafa fjallað um mikilvægi kvikmyndagerðar fyrir 
verðmætasköpun og framlag hennar til menningar og lista. Um efnahagsleg áhrif styrkja til 
kvikmyndagerðar skiptir öllu máli hvort og hvernig tekið er tillit til afleiddra áhrifa. Engu að síður er 
óumdeilt að styrkir til kvikmyndagerðar efla þann iðnað til vaxtar og þroska.

Erfitt getur reynst að sýna fram á augljósan efnahagslegan ábata af því að styðja kvikmyndagerð 
umfram aðrar greinar. Á móti kemur að framleiðsla menningarverðmæta getur hæglega réttlætt opinberan 
stuðning. Styrkir Kvikmyndasjóðs eru sérstaklega hugsaðir til að ná því markmiði og eru að því leytinu 
markvissari stuðningsaðgerð en endurgreiðslukerfið.

Inngangur
Fyrsta íslenska kvikmyndin í fullri lengd var mynd Lofts Guðmundssonar M illi fjalls og fjöru  sem kom út í 
byrjun árs 1949 en saga íslenskrar kvikmyndagerðar nær lengra aftur því ýmsir Íslendingar unnu við 
dönsku myndina Höddu pöddu, sem kom fyrir augu áhorfenda árið 1924 og var tekin upp hér á landi. Síðan 
þá hefur umfang kvikmyndagerðar á Íslandi aukist verulega, og á það jafnt við um íslenskar myndir og 
erlendar myndir sem framleiddar eru að hluta til hér á landi. 154 kvikmyndir hafa verið gerðar sem teljast 
til íslenskrar framleiðslu, þar af 90 kvikmyndir frá síðustu aldamótum. Þá er ótalinn fjöldinn allur af 
heimildarmyndum, stuttmyndum og öðrum kvikmyndaverkefnum sem hefur annaðhvort verið framleiddur 
á Íslandi eða Íslendingar tekið þátt í að miklu eða litlu leyti. Árið 1999 samþykkti Alþingi að heimilt væri 
að endurgreiða hluta af framleiðslukostnaði kvikmynda og sjónvarpsefnis sem framleitt er hér á landi.2 Eftir 
það jukust erlend verkefni til muna, bæði þegar litið er til fjölda og umfangs.

Í þessari skýrslu er fjallað um kvikmyndagerð á Íslandi, hagræn og efnahagsleg áhrif hennar með 
áherslu á svæðisbundin áhrif. Sjónum er sérstaklega beint að þeim verkefnum sem hafa rétt til 
endurgreiðslna úr endurgreiðslukerfi ríkisins samkvæmt lögum nr. 43/1999 og eru þau hér kölluð 
endurgreiðsluverkefni. Vegna skorts á ítarlegum gögnum er þó ekki ávallt unnt að einangra 
endurgreiðsluverkefnin sérstaklega og er þá litið til stærri flokka kvikmyndaverkefna.

Skýrslan hefst á lýsingu á umfangi kvikmyndagerðar á Íslandi. Þá er vikið að álitaefnum er snúa að 
óbeinum og afleiddum áhrifum greinarinnar í hagkerfinu áður er svæðisbundin áhrif hennar eru könnuð. 
Því fylgir yfirferð um stuðningskerfi hins opinbera við greinina sem er skipt í endurgreiðslukerfið og styrki 
úr Kvikmyndasjóði. Þá er litið til áhrifa kvikmyndagerðar á fjárhag hins opinbera. Við tekur umfjöllun um 
áhrif kvikmyndagerðar á ferðaþjónustu. Að lokum er, til samanburðar, samantekt um niðurstöður annarra 
rannsókna.

Hagræn áhrif kvikmyndagerðar
Hagræn áhrif (e. economic impact) má skilgreina sem efnahagsleg umsvif á gefnu svæði sem rekja má til 
ákveðinnar starfsemi.3 Efnahagsleg umsvif geta verið margs konar og verður hér litið til nokkurra 
mælikvarða sem saman gefa góða mynd af efnahagslegri velferð sem myndast vegna atvinnugreinar.

Virðisauka (e. value added)4 er ætlað að mæla þá verðmætasköpun sem verður til við framleiðslu. Í 
hagnýtri hagfræði er virðisauki oft reiknaður sem virði framleiðslu að frádregnu virði allra aðfanga sem 
notuð eru við framleiðsluna að vinnuafli undanskyldu.5 Þótt mælikvarðinn sé háður ýmsum vanköntum 
getur hann gefið góða vísbendingu um stærðargráðu og mikilvægi fyrirtækja og atvinnuvega. 6

2 Lög nr. 43/1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi.
3 Weisbrod og Weisbrod (1997).
4 Hagstofan notar iðulega orðið vinnsluvirði fyrir virðisauka.
5 Summa alls mælds virðisauka sem myndast í hagkerfinu á gefnu tímabili er kölluð landsframleiðsla. Virðisauka 

er hægt að mæla bæði vergan og hreinan, þ.e. bæði fyrir og eftir afskriftir fjármuna. Þrátt fyrir að hreinn 
virðisauki gefi nákvæmari mælingu á verðmætasköpun er vergur virðisauki yfirleitt frekar notaður, sbr. verga 
landsframleiðslu. Þá er virðisauki reiknaður sem summa EBIDTA hagnaðs og launa og tengdra gjalda.

6 Sjá má nánari umfjöllun um vankanta mælikvarðans t.d. í Anna Guðrún Ragnarsdóttir (2012).
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Heildarkostnaður kvikmyndagerðar gefur hugmynd um öll aðfangakaup iðnaðarins og hefur nána 
tengingu við endurgreiðslukerfið. Fjöldi starfa og laun í atvinnugreininni gefa góðar upplýsingar um áhrif á 
vinnumarkað. Þá gefur rekstrarafgangur hugmynd um arðsemi í greininni.

Fara þarf varlega í túlkun á hagrænum áhrifum ólíkra starfsgreina. Í því sambandi er einkum tvennt sem 
ber að hafa í huga í sambandi við efnahagslegt umfang kvikmyndagerðar.

Í fyrsta lagi er varasamt að ætla að efnahagslegt tómarúm myndist ef íslensks kvikmyndaiðnaðar nyti 
ekki við. Það þýðir að ef kvikmyndagerð væri ekki til staðar er ekki þar með sagt að verg landsframleiðsla 
mundi dragast saman sem nemur virðisauka greinarinnar, né að það fólk sem vinnur í greininni í dag væri 
allt atvinnulaust. Öllu líklegra er að mörg þeirra aðfanga sem kvikmyndaiðnaðurinn nýtir í dag væru nýtt á 
annan hátt. Þó má ætla að launin væru lægri eða störfin ekki jafn spennandi því annars myndi fólk leita 
frekar í önnur störf.

Í öðru lagi er rétt að hafa hugfast að hagkerfið er flókið net viðskipta og hvert fyrirtæki og hver iðnaður 
hefur áhrif á aðra í hagkerfinu. Því hefur heildaráhrifum atvinnugreina oft verið skipt í bein, óbein og 
afleidd áhrif. Bein áhrif taka mið af umfangi fyrirtækja sem teljast til greinarinnar sjálfrar. Óbein áhrif eru 
þau sem myndast í tengdum greinum, það er fram- og baktengslum atvinnugreinarinnar.7 Afleidd áhrif 
(einnig nefnd eftirspurnaráhrif og margföldunaráhrif) eru þau sem myndast í atvinnuvegum sem sjá 
starfsfólki atvinnugreinarinnar og tengdra greina fyrir vörum og þjónustu. Í þessu tilliti er ekki óalgengt að 
svokallaðir margfaldarar (e. economic multipliers) séu nýttir til að meta áhrifin umfram þau beinu.8

Þótt notkun margfaldara sé algeng er hún einnig á margan hátt varhugaverð. Séu hagræn áhrif hverrar 
atvinnugreinar að meðtöldum óbeinum og afleiddum áhrifum tekin saman fæst margföld landsframleiðsla 
og margfaldur fjöldi starfa á við það sem raun ber vitni í hagkerfinu. Helsta ástæða þess að hagrænir 
margfaldarar geta gefið svo þversagnakennda niðurstöðu er að varasamt er að ætla að allir atvinnuvegir í 
hagkerfinu hafi svo víðtæk áhrif. Þá má ætla að slíkir útreikningar eigi betur við um svokallaða 
grunnatvinnuvegi en aðra en tæplega verður kvikmyndagerð talin til grunnatvinnuvega á Íslandi.9

Hagrænt umfang kvikmyndagerðar
Umfang, mælt sem framleiðslukostnaður, á sviði kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis (Ísat-flokkur 
59.1) var rúmir 19 milljarðar króna árið 2013, samkvæmt framleiðsluuppgjöri Hagstofu Íslands.10 Þá hafði 
það nánast tvöfaldast síðan 2009 þegar framleiðslukostnaðurinn nam tæpum 11 milljörðum króna, eins og 
sjá má í töflu 1. Stærstan hluta kostnaðarins má rekja til framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og 
sjónvarpsefni (Ísat-flokkur 59.11), en hann var rúmir 15 milljarðar árið 2013.11

Tafla 1 Kostnaður kvikmyndaiðnaðarins miðað við framleiðsluuppgjör (m.kr.)
Atvinnuvegur 2009 2010 2011 2012 2013
59.1 Starfsemi á sviði kvikmynda, 
myndbanda og sjónvarpsefnis 10.755 9.704 14.422 14.252 19.185

59.11 Framleiðsla 7.855 6.407 10.493 10.066 15.128
59.12 Eftirvinnsla 68 80 104 113 114

Heimild: Hagstofa Íslands.

Um 75% af kostnaði eru að jafnaði vegna aðfangakaupa, tæp 20% vegna launa og tengdra gjalda og 
afgangurinn er vegna afskrifta. Launakostnaður nam tæpum þremur milljörðum í starfsemi á sviði 
kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis. Þar af voru tæpir tveir milljarðar vegna framleiðslu á myndrænu 
efni eins og sjá má í töflu 2. Í báðum flokkum höfðu laun og tengd gjöld vaxið um rúm 50% síðan 2009. 
Rétt er að taka fram að kvikmyndaiðnaður á Íslandi byggist að miklu leyti á verktöku. Verktakatekjur 
teljast þó ekki til launa og tengdra gjalda heldur flokkast sem önnur aðfangakaup samkvæmt 
þjóðhagsreikningum.

7 Framtengsl og baktengsl vísa til atvinnuvega sem vinna frekar úr afurðum kvikmyndagerðar og veita 
kvikmyndagerðinni aðföng.

8 Dæmi um þetta má meðal annars sjá í Hagfræðistofnun (2006) og Oxford Economics (2012 og 2014).
9 Sjá t.d. Roy, Arnason og Schrank (2009), Anna Guðrún Ragnarsdóttir (2012) og Hagfræðistofnun (2012).
10 Rétt er að taka fram að sjónvarpsstöðvar landsins framleiða einnig sjónvarpsefni sem endurspeglast ekki í 

þessum tölum heldur kemur fram í öðrum flokkum Ísat-kerfisins.
11 Tölurnar eru fengnar úr framleiðsluuppgjöri Hagstofu Íslands. Ekki eru birtar tölur vegna dreifingar á myndum 

eða kvikmyndasýninga vegna þess hve fá fyrirtæki starfa í þeim undirgreinum.
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Tafla 2 Laun og tengd gjöld í kvikmyndaiðnaði miðað við framleiðsluuppgjör (m.kr.)

Atvinnuvegur 2009 2010 2011 2012 2013
59.1 Starfsemi á sviði kvikmynda, 
myndbanda og sjónvarpsefnis 1.834 2.128 2.670 2.941 2.849

59.11 Framleiðsla 1.232 1.427 1.810 2.058 1.887
59.12 Eftirvinnsla 29 29 25 42 45

Heimild: Hagstofa Íslands

Sé litið til rekstrarafgangs hefur afkoman sveiflast á milli ára, líkt og sjá má í töflu 3.12 Rekstrarafgangur 
í starfsemi á sviði kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis var neikvæður um 1,45 milljarða króna sé litið 
til tímabilsins í heild sinni. Sé einungis litið til framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis er rekstrartapið 
enn meira. Mest var tapið árið 2013 en enn hafa ekki verið birtar tölur um rekstrarafkomu ársins 2014 og 
því ekki hægt að sjá hvort iðnaðurinn hafi náð að rétta úr kútnum eins og fyrri ár.

Tafla 3 Rekstrarafgangur í kvikmyndaiðnaði miðað við framleiðsluuppgjör (m.kr.)

Atvinnuvegur 2009 2010 2011 2012 2013
59.1 Starfsemi á sviði kvikmynda, 
myndbanda og sjónvarpsefnis -582 576 -281 277 -1.441

59.11 Framleiðsla -859 453 -220 286 -1.538
59.12 Eftirvinnsla 38 30 39 38 50

Heimild: Hagstofa Íslands

Virðisauki í starfsemi á sviði kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis var um 3,7 milljarðar árið 2013, 
eins og sjá má í töflu 4. Hafði hann verið um 2,6 milljarðar árið 2009 og jókst því um 43% á tímabilinu. Ef 
eingöngu er horft á framleiðslu kvikmynda hefur virðisauki aukist um 54% frá árinu 2009 og mældist um 
2,5 milljarðar árið 2013. Verðmætasköpun í greininni hefur því vaxið talsvert, þó ekki eins mikið og 
kostnaður við framleiðslu.

Tafla 4 Virðisauki kvikmyndageirans miðað við framleiðsluuppgjör (m.kr.)

Atvinnuvegur 2009 2010 2011 2012 2013
59.1 Starfsemi á sviði kvikmynda, 
myndbanda og sjónvarpsefnis

59.11 Framleiðsla
59.12 Eftirvinnsla

2.623

1.664
70

2.932

2.029
62

2.769

1.845
66

3.704

2.685
87

3.742

2.559
100

Allar atvinnugreinar 1.411.570 1.436.868 1.509.542 1.567.519 1.655.904
Hlutfall kvikmyndagerðar (59.1) 0,19% 0,20% 0,18% 0,24% 0,23%

Heimild: Hagstofa Íslands.

Tölurnar sem birtar eru í töflum 1-4 ná yfir alla framleiðslu kvikmynda, sjónvarpsefnis og myndbanda, 
sem þýðir að hér eru meðtalin ýmis verkefni sem ekki hafa rétt til endurgreiðslna vegna kvikmyndagerðar.

Hagrænt umfang endurgreiðsluverkefna
Endurgreiðsluverkefni falla mestmegnis undir Ísat-flokk 59.11. Sú kvikmyndagerð sem ekki fer í 

gegnum endurgreiðslukerfið samanstendur meðal annars af kvikmynduðum auglýsingum og 
tónlistarmyndböndum auk lítilla verkefna sem eiga rétt á endurgreiðslum en sækja ekki um þær því 
kostnaður tengdur umsókn er hærri en væntar endurgreiðslur.

Áætla má framleiðslukostnað endurgreiðsluverkefna út frá endurgreiðslum. Sé tekið tillit til styrkja úr 
Kvikmyndasjóði, sem draga úr upphæðum einstaka endurgreiðslna, má áætla að framleiðslukostnaður 
endurgreiðsluverkefna hafi numið um 19% af heildarkostnaði framleiðslu á kvikmyndum og sjónvarpsefni 
árið 2011, en um 36% á árunum 2012-2013.13 Að meðaltali var hlutfallið 31% á árunum 2011-2013. 
Framleiðslukostnaður endurgreiðsluverkefna var því um fimm milljarðar króna árið 2013 og 8 milljarðar 
árið 2014, en endurgreiðslur fara fram eftir að framleiðslu viðkomandi kvikmyndar er lokið.14

Sé gert ráð fyrir því að kostnaðarhlutfallið endurspegli almennt hlutfall endurgreiðsluverkefna af 
kvikmyndaframleiðslu má ætla að virðisauki endurgreiðsluverkefna hafi að meðaltali verið um 730 
milljónir króna árlega á árunum 2011-2013.

12 Rekstrarafgangur er ákveðinn mælikvarði á hagnað fyrirtækis.
13 Reiknað út frá endurgreiðslum. Gögn frá Kvikmyndamiðstöð Íslands (2015).
14 Samkvæmt vefsíðu Kvikmyndamiðstöðvar Íslands (www.kvikmyndamiðstöð.is). Sótt 23. júní 2015.

http://www.kvikmyndami%c3%83%c2%b0st%c3%83%c2%b6%c3%83%c2%b0.is/
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Flest störf í kvikmyndagerð eru unnin af verktökum og eru þau yfirleitt tímabundin. Þetta veldur því að 
erfitt er að áætla fjölda ársverka í kvikmyndagerð. Hér hefur því verið farin sú leið að leita til þriggja 
stærstu kvikmyndaframleiðslufyrirtækja landsins, þ.e. Pegasus, Sagafilm og Truenorth. Sé miðað við gögn 
frá þeim fyrir tímabilið 2011-2013, og að mánaðarlaun séu að meðaltali 500.000 krónur (samkvæmt 
samtölum við talsmenn fyrirtækjanna), má áætla að fjöldi ársverka hjá þessum þremur fyrirtækjum sé að 
meðaltali um 180. Þá er reiknað með að þessi þrjú fyrirtæki standi fyrir um 50% af heildarstarfsemi 
endurgreiðsluverkefna og er það áætlað út frá endurgreiðslum sem þessi fyrirtæki hafa hlotið sem hlutfall af 
heildarendurgreiðslum.15 Þannig má áætla að heildarfjöldi ársverka í endurgreiðsluverkefnum sé tæplega 
360 að meðaltali.

Óbein og afleidd áhrif endurgreiðsluverkefna á Islandi
Í upphafi kaflans voru færð rök fyrir því að varasamt getur verið að reikna margfaldaraáhrif fyrir hinar 
ýmsu atvinnugreinar. Engu að síður er það oft gert og verður það einnig gert hér, ekki síst til að auðvelda 
samanburð við aðrar rannsóknir.

Í skýrslu Hagfræðistofnunar frá 2006 var áætlaður bæði framleiðslumargfaldari og starfamargfaldari 
fyrir kvikmyndagerð. Framleiðslumargfaldarinn var áætlaður 2,4 en starfamargfaldarinn 2,9. Margfaldarana 
má túlka þannig að fyrir hverja krónu sem myndast í kvikmyndagerð myndast 1,4 krónur annars staðar í 
hagkerfinu vegna tengsla við kvikmyndagerð. Á sambærilegan hátt myndast 1,9 störf annars staðar í 
hagkerfinu fyrir hvert starf sem myndast í kvikmyndagerð. Nýta má þessa margfaldara til að áætla óbein og 
afleidd áhrif endurgreiðsluverkefna. Nánar er fjallað um niðurstöður Hagfræðistofnunar síðar í skýrslunni.

Virðisauki endurgreiðsluverkefna hefur verið gróflega áætlaður rúmar 730 milljónir króna á ári að 
meðaltali árin 2011-2013. Séu þessi beinu áhrif margfölduð með framleiðslumargfaldara upp á 2,4 fást 
heildaráhrif endurgreiðsluverkefna, en þau eru um 1,8 milljarðar króna, eða um 0,11% af landsframleiðslu 
á þáttavirði.16 Þar af eru óbeinu og afleiddu áhrifin rúmur milljarður króna.

Áætlaður fjöldi ársverka í endurgreiðsluverkefnum er tæplega 360 talsins að meðaltali. Sé hann 
margfaldaður með starfamargfaldaranum 2,9 fæst að heildarfjöldi starfa sem verða til vegna 
endurgreiðsluverkefna á Íslandi sé rúmlega 1.000 og jafngildir það um 0,6% af heildarfjölda starfandi í 
hagkerfinu samkvæmt tölum Hagstofunnar.

A f þessu má ráða að séu margfaldaraáhrif tekin með er umfang endurgreiðsluverkefna mun meira en 
ella. Eins og fyrr hefur komið fram er mikilvægt að taka útreikningum sem þessum með þeim fyrirvara að 
vafasamt er að fólk, og önnur aðföng, hefði ekki farið í önnur störf og aðrar greinar ef kvikmyndagerð væri 
ekki jafn umfangsmikil og hún er í dag.

Mat á svæðisbundnum hagrænum áhrifum
Það er ýmsum vandkvæðum bundið að meta svæðisbundin hagræn áhrif kvikmyndagerðar. Ekki er hægt að 
nýta gagnabanka Hagstofunnar eða annarra opinberra aðila þar sem gögn þeirra eru sjaldnast flokkuð eftir 
einstökum svæðum eða byggðarlögum. Hér er því aftur notast við gögn frá þremur stærstu 
kvikmyndaframleiðslufyrirtækjum landsins, sem veittu m.a. upplýsingar varðandi umfang, tímalengd og 
staðsetningu einstakra verkefna eftir landsvæðum fyrir árin 2007-2014.

Það flækir málið að virðisauki vegna verkefnis sem tekið er upp á Snæfellsnesi, svo dæmi sé tekið, en 
myndast hjá fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu reiknast sem svo að virðisaukinn hafi orðið til á 
höfuðborgarsvæðinu. Það sama gildir um störf, laun og önnur aðfangakaup. Ef tökur fara fram á 
Snæfellsnesi en starfsmenn og verktakar eru frá höfuðborgarsvæðinu teljast störfin og launin til 
höfuðborgarsvæðisins o.s.frv.

Þau gögn sem fengust eru í flestum tilfellum ekki nægilega ítarleg til að hægt sé að áætla svæðisbundin 
áhrif með mikilli nákvæmni. Hins vegar veita gögnin nægilega góðar upplýsingar til að hægt sé að draga 
mikilvægar almennar ályktanir varðandi svæðisbundin áhrif. Þá veittu sérfræðingar sem þekkja vel til í 
greininni innsýn í umfang og eðli hennar.

Í viðtölum við kvikmyndaframleiðendur og í gögnum þeirra kom fram að mestu umsvifin væru í 
erlendum verkefnum og að á tímabilinu 2008-2014 fóru flestar tökur fram á Suðurlandi, eins og sýnt er á 
mynd 1, en höfuðborgarsvæðið fylgdi þar á eftir. Samtals voru um 66% kvikmyndaverkefna viðmælenda

15 Upplýsingar um heildarendurgreiðslur fengust frá Kvikmyndamiðstöð Íslands en endurgreiðslur fyrirtækja 
fengust frá þeim. Ekki hefur verið tekið tillit til styrkja úr Kvikmyndasjóði, en þeir koma til frádráttar 
endurgreiðslum og geta verið talsverðir. Þetta getur leitt til skekkju í mati á hlut þessara þriggja fyrirtækja af 
endurgreiðsluverkefnum.

16 Landsframleiðsla á þáttavirði er landsframleiðsla án óbeinna skatta en að viðbættum framleiðslustyrkjum.
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tekin upp á landsbyggðinni.17 E f tökur fara fram á hálendi Íslands getur verið erfitt að flokka þær til 
hefðbundinna landsvæða.

■ Vesturland 
12%

■ Höfuðborgarsvæðið 
34%

■ Suðurland 
41%

Mynd 1 Fjöldi verkefna eftir því hvar upptökur fóru fram .18 
Heimild: Kvikmyndaframleiðendur og eigin útreikningar.

Þrátt fyrir að aðeins 34% verkefna séu tekin upp á höfuðborgarsvæðinu benda fyrirliggjandi gögn til 
þess að um 70% aðfangakostnaðar falli til á svæðinu, sbr. mynd 2.19

70%

Mynd 2 Aðfangakostnaður kvikmyndaframleiðenda eftirþví á hvaða landshluta hann fé ll til.20
Heimild: Kvikmyndaframleiðendur og eigin útreikningar.

Vissulega er það misjafnt á milli verkefna en í meira en helmingi þeirra fellur 80% eða meira af öllum 
aðfangakostnaði til á höfuðborgarsvæðinu og aðeins í fáum verkefnum er yfir helmingur þeirra á 
landsbyggðinni, sé miðað við gögn frá kvikmyndaframleiðendum. Jafnvel í verkefnum sem eru alfarið 
tekin upp á landsbyggðinni fellur yfirleitt bróðurparturinn til á höfuðborgarsvæðinu. Þetta háa hlutfall 
skýrist m.a. af því að fyrirtækin sem verslað er við eru í flestum tilfellum annaðhvort skráð á 
höfuðborgarsvæðinu eða erlendis.

Rétt er að hafa í huga að hér er einungis byggt á takmörkuðu úrtaki verkefna stærstu fyrirtækja í 
greininni og varhugavert getur verið að draga of víðtækar ályktarnir út frá þessum upplýsingum. Engu að 
síður er ljóst að stærstur hluti efnahagslegs umfangs kvikmyndagerðar fellur til á höfuðborgarsvæðinu þótt 
tökur fari að stærstum hluta fram á landsbyggðinni.
Skoðanir bæjarstjóra
Þrír bæjarstjórar sveitarfélaga þar sem stór kvikmyndaverkefni hafa verið tekin upp voru beðnir um að 
svara stuttri spurningakönnun um áhrif kvikmyndagerðar í viðkomandi sveitarfélagi. Einn bæjarstjóri, 
Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar, svaraði þessari könnun en þar hafði hluti 
kvikmyndarinnar The Secret Life o f  Walter Mitty verið tekin upp ásamt hluta sjónvarpsþáttar sem ber

17 Þær tölur sem hér eru teknar fram eru reiknaðar út frá verkefnum tveggja kvikmyndaframleiðenda, en ekki 
fengust nægilega ítarlegar upplýsingar frá öðrum.

18 Kvikmyndir sem voru teknar upp á tveimur landsvæðum töldust að hálfu teknar upp í hvorum landshluta fyrir 
sig.

19 Rétt er að benda á að fyrirliggjandi gögn eru ólík milli kvikmyndaframleiðenda svo það ætti að fara varlega í 
túlkun þessara upplýsinga.

20 Gert er ráð fyrir að kostnaður sem féll til utan höfuðborgarsvæðisins hafi fallið til á þeim landshluta þar sem 
upptökur fóru fram. Það getur valdið ákveðinni skekkju í mælingum. Þá byggir myndin á færri 
kvikmyndaverkefnum en mynd 5.



7

nafnið Hraunið. Taldi hann að upptökur hefðu svo sannarlega sett svip sinn á bæinn, velta hefði aukist í 
samfélaginu og hagur bæjarbúa vænkast meðan á tökum stóð. Áhrifin hefðu hins vegar verið tímabundin og 
ekki hafi orðið nein fjölgun starfa til lengri tíma sem mætti rekja með beinum eða óbeinum hætti til 
kvikmyndagerðar. Hann taldi að sveitarfélagið hefði fengið aukna umfjöllun jafnt í innlendum sem 
erlendum fjölmiðlum vegna verkefnanna og að þau hefðu leitt til fjölgunar ferðamanna á svæðinu. Hann 
nefndi að einhverjir ferðamenn hefðu komið í þeim tilgangi einum að skoða svæðið vegna 
kvikmyndarinnar The Secret Life o f  Walter Mitty. Þess má geta að umrædd kvikmynd sker sig úr flestum 
öðrum stórum erlendum verkefnum að því leyti að sögusvið hennar á að hluta til að gerast á Íslandi og 
kemur það skýrt fram í myndinni. Aðrar erlendar kvikmyndir hafa oftar en ekki átt að gerast annars staðar 
þrátt fyrir að upptökur hafi farið fram í íslenskri náttúru.

Stuðningur hins opinbera
Almennt er talið best fyrir efnahagslífið að atvinnugreinum sé ekki mismunað hvað varðar beinan eða 
óbeinan stuðning hins opinbera. Þannig má ætla að markaðshagkerfið leiði að öðru óbreyttu til hagkvæmrar 
nýtingar fólks, fjármagns og annarra framleiðsluþátta. Á því eru hins vegar undantekningar. Til dæmis má 
rökstyðja stuðning með því að viðkomandi atvinnugrein skapi jákvæð ytri áhrif sem ekki endurspeglast í 
markaðsvirði þeirra.21

Rök fyrir opinberum stuðningi við kvikmyndagerð
Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá 2006 um áhrif endurgreiðslukerfisins á kvikmyndagerð á 
Íslandi eru tiltekin tvenn rök fyrir opinberum stuðningi við greinina. Annars vegar að það getur borgað sig 
að styðja við atvinnugrein á meðan hún er að byggjast upp. Þannig má gera hana samkeppnishæfari við 
erlenda aðila því að kostnaður er oft hár í byrjun, bæði vegna þess að það tekur tíma að ná tökum á 
hagkvæmum rekstri og ekki er hægt að nýta stærðarhagkvæmni í upphafi. Að sama skapi er hægt að ná 
aukinni hagkvæmni, svokallaðri ytri stærðarhagkvæmni, með því að hafa klasa af fyrirtækjum á svipuðum 
slóðum þar sem þau þurfa á svipuðum aðföngum að halda og læra hvert af öðru. Því getur orðið til 
stærðarhagkvæmni þótt framleiðsla dreifist á fleiri en eitt fyrirtæki. Dæmi um slíka klasa eru tæknifyrirtæki 
í Kísildalnum og kvikmyndaframleiðslufyrirtæki í Hollywood. Þessi rök eiga þó aðeins við ef búist er við 
að stuðningurinn sé tímabundinn og að innlendir aðilar geti þegar fram í sækir framleitt kvikmyndir með 
jafnlitlum eða minni tilkostnaði en aðrir. Stuðningur stjórnvalda ætti því að leiða til þess að staðbundin 
framleiðsla næði á endanum þeirri stærðargráðu að kvikmyndageirinn gæti staðið á eigin fótum í 
framtíðinni.

Hin rökin snúa að byggðamálum, landkynningu og tengslum við ferðaþjónustu. Framtíð byggða byggist 
ekki síst á því að ólíkar byggðir geti nýtt sér hlutfallslega yfirburði sína en í því samhengi er staðbundin 
náttúrufegurð mikilvæg fyrir marga staði á landsbyggðinni.22 Hvað varðar þátt kvikmyndagerðar í 
landkynningu þarf ekki að efast um að kvikmyndir sem teknar eru á Íslandi veki áhuga erlendra aðila á 
landinu en erfiðara er að slá því föstu að stuðningur við kvikmyndagerð sé hagkvæmasta leiðin til 
landkynningar. Aðilar sem hafa beinan hag af landkynningu, s.s. ferðaþjónustuaðilar, velja sjálfir þær leiðir 
sem þeir telja skilvirkastar. Hvert hlutverk hins opinbera er varðandi landkynningu er hins vegar erfiðara að 
skilgreina út frá hagfræðilegum og efnahagslegum sjónarhóli.

Önnur rök snúa að því að kvikmyndagerð, rétt eins og leiklist, tónlist og aðrar listgreinar, flokkast til 
svokallaðra verðleikagæða (en til þeirra flokkast margs kyns menningarverðmæti). Um verðleikagæði gildir 
að þau eru almennt talin auðga samfélagið og fela því í sér jákvæð ytri áhrif, jafnvel þótt þessar listgreinar 
höfði ekki til allra og að eftirspurn eftir þeim sé takmörkuð.23 Ný og útistandandi vilyrði Kvikmyndasjóðs 
um styrki upp á 600 milljónir króna fyrir 81 kvikmyndaverkefni árið 2014 eru til marks um að stjórnvöld 
telji íslenskar kvikmyndir verðleikagæði.

Þótt erlendar kvikmyndir sem teknar hafa verið upp á Íslandi teljist sjaldnast til innlendra 
verðleikagæða, þá auka þær reynslu innlendra kvikmyndagerðarmanna auk þess sem ýmiss konar 
tækjakostur verður til reiðu innanlands sem ella væri ekki til staðar. Þannig styður endurgreiðslukerfið ekki 
aðeins við innlend kvikmyndaverkefni með beinum hætti heldur einnig með óbeinum hætti með því að laða 
að erlend verkefni.

21 Jákvæð ytri áhrif verða þegar þriðji aðili fær ábata af viðskiptum eða öðrum gjörðum.
22 Hlutfallslegir yfirburðir er hagfræðilegt hugtak. Sá sem hefur hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á ákveðnum 

gæðum, þ.e. vöru eða þjónustu, getur framleitt þau með hlutfallslega lægri kostnaði miðað við önnur gæði en 
aðrir (sjá t.d. Mankiw og Taylor, 2006).

23 Ágúst Einarsson (2012).
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Oft er gefið í skyn að þær atvinnugreinar sem skapa gjaldeyri séu mikilvægari en aðrar greinar og því 
eigi frekar að styðja við bakið á þeim en öðrum. Rétt er að Íslendingar eru sérstaklega háðir 
utanríkisverslun vegna legu landsins og ef við viljum flytja inn vörur og þjónustu verðum við að flytja aðrar 
vörur út og afla þannig gjaldeyristekna. Hins vegar gerist það með náttúrulegum hætti með aðstoð 
markaðslögmálanna að íslenskt fólk og fyrirtæki flytja út þær vörur og þá þjónustu sem þau hafa 
hlutfallslega yfirburði í að framleiða. Við venjulegar kringumstæður sér markaðurinn til þess að slíkur 
útflutningur sé þjóðhagslega hagkvæmur. Almennt geta auknar útflutningstekjur verið vísbending um 
aukna sérhæfingu landsins og að Íslendingar njóti á móti aukinnar sérhæfingar annarra þjóða. Ef 
útflutningur á sér ekki stað nema með styrkjum frá hinu opinbera er það vísbending um að hann sé ekki 
ábatasamur.

Að sama skapi er talað um fjölda starfa sem hið opinbera skapar með stuðningi sínum. Störf eru hins 
vegar í flestum tilfellum sjálfsprottin og því þurfa stjórnvöld aðeins að hlúa að eðlilegri umgjörð 
vinnumarkaðar. Eins og fram hefur komið væru flestir sem nú vinna í kvikmyndageiranum í öðru starfi ef 
hans nyti ekki við.24 E f til vill væru störfin hins vegar minna spennandi og launin lægri og því er mismunur 
á þeim launum sem kvikmyndagerðarfólk fær og þeim sem það fengi. Í þeim mun er hinn þjóðhagslegi 
ábati kvikmyndagerðar fólginn.

Endurgreiðslukerfið
Í ársbyrjun 1999 samþykkti Alþingi lög um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á 
Íslandi.25 Markmið laganna er að stuðla að eflingu innlendrar menningar og kynningar á sögu landsins og 
náttúru. Þá segir í greinargerð með frumvarpinu að því sé einnig ætlað að laða erlenda 
kvikmyndagerðarmenn til landsins og efla um leið innlenda kvikmyndagerð. Íslenskir 
kvikmyndagerðarmenn öðlist þannig reynslu og þjálfun auk þess sem tækjabúnaður batni.

Til að ná þessum markmiðum kveða lögin frá 1999 á um að 12% af framleiðslukostnaði sem fellur til 
við kvikmyndagerð á Íslandi sé endurgreiddur af hinu opinbera. Ári síðar voru gerðar þrjár mikilvægar 
breytingar á lögunum til þess að koma til móts við athugasemdir frá ESA, eftirlitsstofnun EFTA.26

Í fyrsta lagi öðluðust þau innlendu verkefni sem fengu styrk úr Kvikmyndasjóði rétt á endurgreiðslum 
en þó aðeins af þeim kostnaði sem eftir stóð þegar búið var að draga styrk Kvikmyndasjóðs frá. Í öðru lagi 
var tekið upp á því að miða við heildarframleiðslukostnað kvikmyndar e f 80% af kostnaðinum félli til hér á 
landi.27 Í þriðja lagi voru endurgreiðslur skilyrtar við verkefni sem falla að ákveðnum menningar- og 
framleiðsluviðmiðum. Samkvæmt því þurfa kvikmyndir að hafa einhver menningarleg tengsl við Ísland eða 
Evrópu en framleiðsluviðmiðin snúa meðal annars að því hvort íslenskir eða evrópskir fagaðilar taki þátt í 
hinum ýmsu þáttum framleiðslunnar. Í dag eru 20% af framleiðslukostnaði28 sem fellur til á Evrópska 
efnahagsvæðinu endurgreidd ef meira en 80% af framleiðslukostnaðinum falla til á Íslandi.

Kerfið í dag þykir að mörgu leyti mjög gott. Það er til að mynda bæði einfaldara og gegnsærra en mörg 
sambærileg kerfi erlendis. Þá má nefna að kerfi sem byggist á endurgreiðslu kostnaðar, þ.e. þar sem lagt er 
út fyrir kostnaði sem fæst að hluta til endurgreiddur síðar, eykur hvatann til að telja fram allan kostnað. 
Þannig eru líkur á að kerfið dragi úr hvata til svartrar starfsemi.

50

Teiknimyndir Heimildamyndir Kvikmyndir Sjónvarp

■ Erlent o  Innlent 'v Samlramleiðsla

Mynd 3 Fjöldi verkefna sem hafa fengið endurgreiðslu á árunum 2012-2014 eftir gerð og framleiðslulandi.
Heimild: Kvikmyndamiðstöð Íslands.

24 Ef kvikmyndageirinn myndi hins vegar hverfa á augabragði gæti það tekið tíma fyrir fólk að fá nýja vinnu og 
hugsanlega myndi einhverjum ekki takast það. Einnig myndu einhverjir fjármunir líklega glatast.

25 Lög nr. 43/1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi.
26 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2006).
27 Endurgreiðslur geta því numið 25% af þeim kostaði sem fellur til hér á landi.
28 Eins og hann er skilgreindur í 2. gr. laga nr. 43/1999.
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Hluti kvikmyndagerðar á Íslandi fer í gegnum endurgreiðslukerfið og má þar bæði telja innlend og 
erlend verkefni. Stuttu eftir að endurgreiðslukerfinu var komið á fót byrjuðu erlendir 
kvikmyndaframleiðendur að nýta sér það. Frá árinu 2012 hafa 85 verkefni fengið endurgreiðslu. Þar af eru 
25 erlend verkefni, 54 innlend og 6 verkefni þar sem innlendir og erlendir aðilar unnu saman að 
framleiðslu. Eins og sjá má á mynd 3 voru endurgreiðslur fleiri vegna sjónvarpsefnis en vegna kvikmynda. 
Þrátt fyrir það var umfang kvikmyndanna meira þegar horft er til kostnaðar eins og sjá má á mynd 4, og 
endurgreiðslurnar þar með hærri. Framleiðslukostnaður erlendra verkefna var um 347 m.kr. að meðaltali en 
innlendra verkefna um 94 m.kr.29

2.000

Teiknimyndir Heimildamyndir Kvikmyndir Sjónvarp 

■ Erlent m Innlent v  Samframleiðsla

Mynd 4 Kostnaður verkefna sem hafa fengið endurgreiðslur á árunum 2012-2014 eftir gerð.
Heimild: Kvikmyndamiðstöð Íslands og eigin útreikningar.

Sé miðað við umsóknir um endurgreiðslur er ekki útlit fyrir samdrátt í fjölda verkefna eða umfangi 
þeirra á næstunni.30

Ástæður þess að erlendir kvikmyndaframleiðendur velja Ísland
Það eru einkum þrjár ástæður fyrir því að erlendir aðilar velja Ísland til þess að taka upp kvikmyndir. 

Fyrst ber að nefna landslagið. Í flestum tilfellum eru til önnur lönd sem skarta þeim náttúrufyrirbrigðum 
sem leitast er eftir hverju sinni, en á fáum stöðum er jafn stutt á milli staða með jafn mismunandi landslag. 
Þannig sparast bæði tími og peningar vegna flutninga.

Í öðru lagi býr íslenskt kvikmyndagerðarfólk að mikilli sérþekkingu, er einkar sveigjanlegt og hefur 
lausnamiðað viðhorf. Þessir eiginleikar og reynsla Íslendinga hefur reynst erlendum aðilum mjög dýrmæt 
og hjálpar til við að laða fleiri verkefni til landsins.

Í þriðja lagi spilar endurgreiðslukerfið stórt hlutverk, en hagsmunaaðilar og aðrir viðmælendur voru 
sammála um að án þess myndi stór hluti af umsvifum kvikmyndaiðnaðarins hér á landi hverfa. 
Viðmælendur tóku fram að fyrsta spurningin sem þeir fengju þegar að erlendir framleiðendur væru að 
skoða Ísland sem mögulegan tökustað væri hvernig endurgreiðslum væri háttað. Hljóðið í viðmælendum 
var því svipað og þeirra sem var rætt við í skýrslu Hagfræðistofnunar frá 2006. Bendir það til að ef ekki 
væri fyrir endurgreiðslukerfið væri umfang erlendra verkefna mun minna hér á landi. Þá er líklegt að með 
auknum endurgreiðslum mætti laða að enn fleiri erlend kvikmyndaverkefni.

10.000

Ár

Innlend verkefni b b o b h  Erlend verkefni  Samtals

29 Hér hefur ekki verið tekið tillit til greiðslna úr Kvikmyndasjóði. Kostnaðartölurnar eru áætlaðar með því að 
gera ráð fyrir að endurgreiðslur nemi 20% af heildarkostnaði, en í tilfelli íslenskra mynda ná þær 20% af 
kostnaði að frádregnum styrk frá Kvikmyndasjóði.

30 Sótt er um styrk áður en upptökur hefjast þannig að upphæðir geta breyst og verkefnum getur verið frestað eða 
aflýst.
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Mynd 5 Áætlaður kostnaður kvikmynda sem hafa fengið endurgreiðslur eftir endurgreiðsluári.
Heimildir: Kvikmyndamiðstöð Íslands og eigin útreikningar.

Mynd 5 sýnir umfang verkefna, mælt í framleiðslukostnaði, sem hafa farið í gegnum 
endurgreiðslukerfið. Miðað er við hvenær endurgreiðslur vegna kvikmyndar voru inntar af hendi en ekki 
hvenær tökur fóru fram.31 Eins og sjá má á myndinni var lítið um erlend verkefni á árunum 2005-2011, 
fyrir utan árið 2006 þegar tökum á Flags o f  our Fathers lauk. Hins vegar jókst umfang erlendra verkefna 
mjög á árunum 2012-2014, en eins og sjá má á mynd 5 hafa erlend kvikmyndaverkefni sjöfaldast frá árinu 
2010 sé miðað við kostnað.

Það eru líklega tvær meginástæður fyrir aukningu erlendra verkefna hér á landi á þessu tímabili. Í fyrsta 
lagi féll gengi íslensku krónunnar í kjölfar bankahrunsins. Það hafði í för með sér hvetjandi áhrif á erlend 
fyrirtæki til að stunda kvikmyndagerð hér á landi þar sem innlendur kostnaður, mældur í erlendum 
gjaldeyri, lækkaði mikið. Þannig lækkuðu laun og annar kostnaður á Íslandi um u.þ.b. 42% í dollurum talið 
að raunvirði eftir að hafa rúmlega tvöfaldast frá árinu 2001.32 Í öðru lagi var endurgreiðsluhlutfallið 
hækkað úr 12% í 14% árið 2006 og í 20% í mars 2009, en eðlilegt er að áhrif þessara þátta komi ekki fram 
fyrr en einhverjum árum síðar.

Tafla 5 Framleiðslukostnaður á Íslandi í dollurum á föstu verðlagi fyrir sambærileg kvikmyndaverkefni.

2007 2013 Breyting
Kostnaður á Islandi 10.000.000 5.799.414 -42%
Endurgreiðslur 1.400.000 1.159.883 -17%
Kostnaður eftir endurgreiðslur 8.600.000 4.639.531 -46%

Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands og eigin útreikningar.

Æ tla má að gengið hafi yfirleitt meiri áhrif á kostnað erlendra aðila í erlendri mynt heldur en hækkun 
endurgreiðslna í íslenskum krónum. Taka má dæmi til útskýringar. Í töflu 5 má sjá kostnað bandarísks 
fyrirtækis í dollurum sem fellur til á Íslandi við framleiðslu á ímyndaðri kvikmynd. Þessi kvikmynd hefði 
kostað 10 milljónir dollara árið 2007 en aðeins um 5,8 milljónir dollara árið 2013 og er þá aðeins búið að 
taka tillit til gengislækkunar íslensku krónunnar.33 Kostnaður í tengslum við upptökur hér á landi hefði því 
lækkað um 42% fyrir endurgreiðslur. Séu endurgreiðslur teknar með lækkar kostnaður þeirra um 46% og 
þannig hefði hækkun endurgreiðsluhlutfalls, úr 14% í 20%, skilað sér í auka 4 prósentustiga lækkun á 
kostnaði fyrir bandarískt kvikmyndafyrirtæki.

Kvikmyndasjóður
Kvikmyndasjóður starfar á vegum Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og er hlutverk hans að efla íslenska 
kvikmyndagerð og eru styrkir aðeins veittir til íslenskra framleiðenda.34 Verkefni sem styrkt eru af sjóðnum 
skulu hafa skírskotun til íslenskrar menningar nema menningarleg rök leiði til annars.

Ár

-------R ík i s r e ik n in g u r ----------------- Fjárlög

Mynd 6 Styrkir Kvikmyndasjóðs samkvæmt ríkisreikningi og fjárlögym. 
Heimild: Ríkisreikningur og fjárlög hvers árs.

31 Sótt er um endurgreiðslu áður en tökur hefjast en greiðslan fer fram eftir að verkefninu er lokið og allur 
kostnaður kominn fram. Allt frá þremur mánuðum upp í þrjú ár geta liðið frá því að sótt er um endurgreiðslu 
þar til greiðsla er innt af hendi.

32 Hér hafa íslensk laun verið umreiknuð yfir í dollara og síðan leiðrétt fyrir verðbólgu í Bandaríkjunum. Árið 
2013 voru þau 42% lægri að jafnaði en árið 2008. Gert er ráð fyrir að kostnaður við upptökur í íslenskum 
krónum fylgi launavísitölu.

33 Hér er miðað við fast verðlag, það er búið er að leiðrétta fyrir verðbólgu í Bandaríkjunum. Hér er einnig gert 
ráð fyrir að kostnaðurinn sé að öllu leyti íslenskur og ekki tekið tillit til þess að innflutningur á aðföngum sem 
innlendur starfskraftur notar gæti hafa hækkað í verði.

34 Samkvæmt lögum nr. 137/2001 og síðari breytingum og reglugerð 229/2003 og síðari breytingum.
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Sjóðurinn úthlutar til ólíkra gerða kvikmynda, s.s. leikinna mynda, heimilda- og stuttmynda sem og 
leikins sjónvarpsefnis. Styrkir eru veittir til handritsgerðar, þróunar, framleiðslu, eftirvinnslu og 
kynningar.35 Þá má ekki gleymast að styrkveiting úr Kvikmyndasjóði er yfirleitt forsenda fyrir aðgangi að 
erlendri fjármögnun verkefna en hún er yfirleitt töluverð fyrir hvert hinna stærri verkefna. Nánar er fjallað 
um greiðslur úr Kvikmyndasjóði og erlenda fjármögnun síðar.

Á mynd 6 má sjá fjárhæðir tengdar Kvikmyndasjóði frá árinu 2008 í milljónum króna, bæði samkvæmt 
ríkisreikningi og samkvæmt fjárlögum. Sjá má sveiflur yfir tímabilið en hæstir voru styrkirnir árið 2013 og 
voru þá um einn milljarður króna. Samkvæmt fjárlögum hafa styrkirnir þó verið eitthvað lægri árin eftir.

Fjárhagsleg áhrif styrkjakerfisins fyrir hið opinbera
Telja má varasamt að fjárhagslegan ávinning hins opinbera megi reikna sem skatttekjur af styrktri 

atvinnugrein að frádreginni upphæð styrkjanna. Til útskýringar má taka dæmi um fyrirtæki í fullri starfsemi 
sem borgar 100 milljónir króna í skatta á ári. E f hið opinbera ákveður að styðja við fyrirtækið um eina 
milljón króna á ári væri villandi að telja að sú ákvörðun leiddi til þess að skatttekjur ríkisins ykjust að 
miklum mun við stuðninginn. Óvarlegt væri að halda því fram að skatttekjur ríkisins af fyrirtækinu væru til 
komnar vegna stuðningsins og því mætti líta á hann sem arðbæra fjárfestingu. Aðalatriðið er að það er hin 
undirliggjandi starfsemi sem skapar verðmæti, í formi launa, arðs og skattgreiðslna, en ekki styrkurinn. 
Réttilega má benda á að styrkurinn eykur umfang í rekstrinum eða iðngreininni í tilviki kvikmyndagerðar, 
en óvarlegt er að fullyrða að sú aukning leiði til aukins heildarábata fyrir samfélagið, nema í því tilfelli þar 
sem verðmætasköpun í greininni er meiri en annars staðar í hagkerfinu.

Til þess að styrkir til kvikmyndagerðar væru arðbærir fyrir hið opinbera þyrftu skatttekjur að vera hærri 
af þessari starfsemi en í öðrum atvinnugreinum og munurinn nægilega mikill til þess að vega upp á móti 
styrkjum. Eins og áður hefur verið reifað var heildarverðmætasköpun í starfsemi kvikmyndagerðar (Ísat- 
flokkur 59.1) árið 2013 um 3,7 milljarðar króna og heildarlaun og tengd gjöld um 2,8 milljarðar. Til þess að 
skoða hreina viðbót þyrfti að draga frá þá verðmætasköpun sem hefði orðið til, eða þau laun sem að 
starfsfólk hefði fengið, ef kvikmyndageirinn væri minni en hann er við núverandi styrkjakerfi.

Þá er alltaf hætt við að styrkir á sama formi og endurgreiðslukerfið leiði til svokallaðs kapphlaups á 
botninn (e. race to the bottom) þar sem lönd eða svæði keppast við að gefa meira eftir í von um að fá stærri 
sneið af kökunni á kostnað hinna uns kostnaður við eftirgjöfina verður meiri en ábatinn og mögulega 
verður engin fjölgun verkefna til lengri tíma ef að stuðningur verður álíka mikill á öllum svæðum. Slíkt 
kapphlaup virðist sumstaðar þegar hafið því að á undanförnum árum hafa endurgreiðslur annars staðar 
tekið að hækka. Nefna má dæmi frá Bandaríkjunum en þar er sérstakur stuðningur við kvikmyndagerð í 43 
fylkjum samanborið við fimm fylki árið 2002.36

Skatttekjur og endurgreiðslur
Skattgreiðslur kvikmyndaframleiðenda til hins opinbera samanstanda af greiddum virðisaukaskatti, 
tekjuskatti og tryggingagjaldi. Nálgast má gögn um greiddan virðisaukaskatt af vefsíðu Ríkisskattstjóra 
fram til árs 2012. Þessi gögn eiga þó við um allan Ísat-flokk 59.11, en hann inniheldur einnig verkefni sem 
ekki hafa rétt til endurgreiðslna (svo sem auglýsingar) og eru ekki til sérstakrar skoðunar í þessari skýrslu. 
Hér er því reynt að einangra virðisaukaskatt sem rekja má til verkefna sem hafa rétt á endurgreiðslum. Þetta 
er gert með því að nota hlutfall endurgreiðsluverkefna af heildarkostnaði kvikmyndaframleiðslu, líkt og 
gert var í kaflanum um hagrænt umfang endurgreiðsluverkefna.

Greiddur tekjuskattur greinarinnar er að miklu leyti háður launadreifingu, fjölda starfsmanna, fjölda 
verktaka og hlutfalli þeirra á milli. Að svo stöddu liggja þessar upplýsingar ekki nákvæmlega fyrir og er hér 
stuðst við upplýsingar um heildarkostnað vegna launa og verktakagreiðslna fyrrnefndra þriggja 
kvikmyndaframleiðenda. Heildarlauna- og verktakakostnaður endurgreiðsluverkefna er áætlaður út frá 
þeirri forsendu að þessi þrjú fyrirtæki standi fyrir um 50% af heildarstarfsemi endurgreiðsluverkefna, líkt
og áður.37

Eins og áður er gert ráð fyrir að mánaðarlaun séu að meðaltali 500.000 krónur og er til einföldunar 
einnig gert ráð fyrir að allir starfsmenn séu launþegar. Í því felst að gert er ráð fyrir að tryggingagjald sé 
greitt ofan á mánaðarlaunin og jafngildi um 6,9%. Þá er ekki tekið tillit til þess að verktakar greiði í 
lífeyrissjóði, stéttarfélög og fleira né að þeir geti talið fram kostnað á móti tekjum sem drægi úr 
skattgreiðslum þeirra til hins opinbera. Þannig er hér gert ráð fyrir að reiknað endurgjald verktaka jafngildi

35 Reglugerð um Kvikmyndasjóð, nr. 229/2003.
36 Sjá meðal annars Tannenwald (2010) og Department of Legislative Services (2014).
37 Upplýsingar um heildarendurgreiðslur fengust frá Kvikmyndamiðstöð Íslands en endurgreiðslur fyrirtækja 

fengust frá þeim. Ekki hefur verið tekið tillit til styrkja úr Kvikmyndasjóði. Þetta getur leitt til skekkju í mati á 
hlut þessara þriggja fyrirtækja í endurgreiðsluverkefnum.
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heildartekjum. Þessar forsendur leiða að öllum líkindum frekar til ofmats en vanmats á áætluðum 
skattgreiðslum til hins opinbera. Við útreikninga á hlutfalli mánaðarlauna sem greitt er í tekjuskatt er notast 
við reiknivél á vefsíðu Ríkisskattstjóra sem tekur tillit til skattprósentu og persónuafsláttar á hverju ári.
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■ Skatttekjur hins opinbera ■ Endurgreiðslur

Mynd 7 Áætlaðar skatttekjur hins opinbera a f  kvikmyndaframleiðslu og endurgreiðslur.
Heimild: Ríkisskattstjóri, kvikmyndaframleiðendur, Kvikmyndamiðstöð og eigin útreikningar.

Á mynd 7 má sjá áætlaðar heildarskatttekjur hins opinbera af endurgreiðsluverkefnum, þ.e. summu 
virðisaukaskatts, tekjuskatts og tryggingagjalds. Á myndinni má sjá að skatttekjurnar eru meiri en 
endurgreiðslur til framleiðslunnar, að gefnum forsendum. Á þessu er þó undantekning árið 2010 þegar 
endurgreiðslur voru um 190 milljónir króna en skatttekjur hins opinbera um 130 milljónir króna. Rétt er að 
hafa í huga að hér er einungis verið að líta til beinna áhrifa en ekki mögulegra óbeinna eða afleiddra áhrifa 
greinarinnar.

Tafla 6 Áætlaðar skatttekjur, endurgreiðslur og styrkir úr Kvikmyndasjóði.

Skatttekjur Kvikmyndasjóður
hins opinbera Endurgreiðslur Skv. fjárlögum Skv. ríkisreikningi

2008 165.711.233 89.524.676 560.000.000 488.330.587
2009 325.665.073 218.895.736 590.000.000 708.180.764
2010 131.052.026 190.018.379 450.000.000 544.821.522
2011 444.103.083 314.641.522 452.000.000 449.522.818
2012 801.157.274 592.772.592 515.000.000 480.145.788
2013 958.679.949 1.020.000.000 971.672.802
2014 1.574.307.492 624.700.000
2015 774.700.000

Heimild: Ríkisskattstjóri, kvikmyndaframleiðendur, Kvikmyndamiðstöð, 
ríkisreikningur, fjárlög og eigin útreikningar.

Í töflu 6 má sjá að styrkveitingar úr Kvikmyndasjóði voru töluvert hærri en endurgreiðslur. Þetta virðist 
þó vera að breytast en endurgreiðslur voru umfram styrki árin 2012 og 2014.

Sé litið á summu endurgreiðslna og styrkja úr Kvikmyndasjóði sem heildarstyrkveitingu frá hinu 
opinbera til endurgreiðsluverkefna í kvikmyndaframleiðslu má sjá að heildarstyrkveitingin er mun hærri en 
skattgreiðslurnar sem hið opinbera hlýtur á móti, sé einungis litið til beinna áhrifa. Munurinn hefur þó farið 
minnkandi miðað við fyrirliggjandi gögn. Þá má ekki gleymast að styrkveiting úr Kvikmyndasjóði er 
yfirleitt forsenda fyrir aðgangi að erlendri fjármögnun verkefna, sem nánar er fjallað um í næsta kafla.

A f ofangreindu má vera ljóst að erfitt getur reynst að sýna fram á augljósan efnahagslegan ábata af því 
að styðja kvikmyndagerð umfram aðrar greinar. Óvéfengjanlegur ávinningur er fyrst og fremst fólginn í 
menningarlegum verðmætum íslenskrar kvikmyndagerðar og aukinni þekkingu og færni íslensks 
kvikmyndagerðarfólks. Auk þess getur kvikmyndaiðnaðurinn stuðlað að aukinni veltu í ferðaþjónustu 
vegna þeirrar landkynningar sem hlýst af kvikmyndagerð hér á landi.

Erlend fjármögnun
Íslensk kvikmyndaverkefni hafa fengið styrki úr ýmsum erlendum sjóðum. Þar ber helst að nefna evrópsku 
sjóðina Eurimages og MEDIA sem Íslendingar eiga aðild að.38 Mynd 8 sýnir styrki sem íslenskir 
kvikmyndaframleiðendur fengu á árunum 2007-2014 en þeir fengu samtals tæpar 600 m.kr. úr þessum 
sjóðum á tímabilinu.

38 Ýmsir aðrir sjóðir styrkja framleiðslu kvikmynda, s.s. Norræni kvikmyndasjóðurinn.
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■ MEDIA 9  Eurimages

Mynd 8 Styrkir MEDIA og Eurimages til íslenskra kvikmyndaframleiðenda.
Heimild: Sigríður Margrét Vigfúsdóttir (tölvupóstur 30. júní 2015).

Til að hafa rétt á greiðslum úr sjóðunum þarf að greiða þátttökugjöld. Áætluð þátttökugjöld á tímabilinu 
voru að meðaltali um 16 milljónir króna á ári fyrir MEDIA en um 15,5 milljónir fyrir Eurimages. Á mynd 9 
má sjá nettó styrki til kvikmyndaframleiðenda þegar búið er að draga frá árleg meðalþátttökugjöld hvors 
sjóðs. Þá eru ótaldir aðrir styrkir sem Íslendingar hafa fengið, svo sem vegna dreifingar íslenskra mynda í 
Evrópu (550 þúsund evrur á tímabilinu), og styrkir úr öðrum kvikmyndassjóðum í Evrópu, t.d. sjóðum sem 
eru sambærilegir Kvikmyndasjóði Íslands erlendis.

100

55

MEDIA Eurimages Samtals

Mynd 9 Styrkir MEDIA og Eurimages til íslenskra kvikmyndaframleiðenda að frádregnum meðalþátttökugjöldum. 
Heimild: Sigríður Margrét Vigfúsdóttir (tölvupóstur 30. júní 2015).

Þess má geta að skilyrði fyrir styrkjum úr Eurimages er að verkefni hafi þegar fengið styrk úr 
innlendum sjóði eins og Kvikmyndasjóði Íslands. Þá er það ekki skilyrði hjá MEDIA en eykur þó líkur á 
styrkveitingu og upphæð hennar.

Áhrif kvikmyndagerðar á ferðaþjónustu
Starfsemi fyrirtækja í kvikmyndagerð hefur ýmis áhrif á fyrirtæki í öðrum greinum. Á það ekki síst við um 
ferðaþjónustu og eru þau áhrif tvíþætt. Annars vegar er um að ræða bein áhrif, sérstaklega á 
landsbyggðinni. Sem dæmi má nefna að starfsemi kvikmyndafyrirtækja hefur oft í för með sér kaup á hótel- 
og gistiþjónustu á landsbyggðinni sem og annarri tengdri þjónustu, s.s. veitingasölu og flutningum. Hins 
vegar má ætla að kvikmyndir sem teknar eru upp á Íslandi veki áhuga ferðamanna á landinu.
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Miðað við gögn frá kvikmyndaframleiðendum eru flestir tökudagar kvikmynda að sumri til og lítið er 
um tökur yfir hávetur eins og sjá má á mynd 10. Svipaða sögu er að segja sé kostnaði skipt niður á mánuði 
eftir tökudögum nema þá er enn meiri samdráttur á veturna.39

Því virðist sem árstíðasveiflur í kvikmyndagerð svipi til árstíðasveiflna í ferðamennsku almennt. En 
þjóðhagslegur ábati af kaupum á ýmiss konar ferðaþjónustu er trúlega meiri eigi hún sér stað utan 
háannatíma í ferðaþjónustu en ella. Engu að síður má ætla að jákvæð efnahagsleg áhrif séu til staðar vegna 
aukinnar eftirspurnar eftir gistingu, veitingum og öðru, þótt erfitt sé að meta slíkt til fjár.

Kvikmyndadrifin ferðaþjónusta
Þegar ferðamenn velja sér tiltekinn áfangastað vegna þess að hann birtist í sjónvarpi, kvikmyndahúsum eða 
öðrum kvikmyndamiðli kallast það kvikmyndadrifin ferðaþjónusta. Hugtakið kvikmyndadrifin 
ferðaþjónusta er einnig notað um það þegar fólk ferðast á tökustaði meðan á upptökum stendur í von um að 
sjá kvikmyndastjörnur eða þegar það fer á staði sem tengjast sögusviði kvikmynda jafnvel þótt 
upptökustaðir hefðu verið annars staðar. Kvikmyndadrifin ferðaþjónusta hefur öðlast meiri athygli um allan 
heim eftir að tökustaðir frægra kvikmynda á borð við Hringadróttinssögu (e. Lord o f  the Rings) og Harry 
Potter hafa orðið viðkomustaðir ferðamanna. Þannig geta kvikmyndir aukið verðmætasköpun í 
ferðaþjónustu. Slíkt er dæmi um svokölluð jákvæð ytri áhrif. Þau gera það að verkum að einkaaðilar 
framleiða minna af viðkomandi gæðum en er þjóðhagslega hagkvæmt og hægt er að auka þjóðarhag með 
opinberum stuðningi sem hvetur til aukinnar framleiðslu.

Áhrif kvikmynda á ferðamenn eru meiri eftir því sem svæðið er skilgreint þrengra. Fjölgun ferðamanna 
sem koma á tiltekinn tökustað er hlutfallslega meiri en fjölgunin í viðkomandi bæ eða borg, sem er þó meiri 
en í viðkomandi landshluta eða viðkomandi landi.

Stjórnvöld geta aukið þá landkynningu sem fylgir framleiðslu stórmynda á Íslandi e f þau kjósa svo. 
Beinast liggur við að gera slíkt með því að stuðla að gerð fleiri erlendra kvikmynda á Íslandi. Einnig er 
hægt að nota endurgreiðslukerfið til þess að auka landkynningu með því að skilyrða endurgreiðslur, eða 
veita aukalegar endurgreiðslur til þeirra verkefna sem teljast líklegar til að veita góða landkynningu. Þá 
væri hægt að skylda kvikmyndaframleiðendur til þess að kynna Ísland sérstaklega samhliða myndinni. 
Slíkar kvaðir draga þó úr einfaldleika, aðgengi og öðrum eiginleikum endurgreiðslukerfisins og er þannig
unnið gegn markmiðum um fjölgun stórra erlendra kvikmyndaverkefna á Íslandi. Þá er ábatinn af
kvikmyndadrifinni ferðaþjónustu óljós eins og neðangreind greining sýnir.

Kvikmyndir sem hafa verið teknar upp hér á landi hafa margar hverjar þótt góð landkynning. Fjallað er 
um myndirnar í þekktum tímaritum og oft er talað um tökustaði. Frægir leikarar hafa talað vel um Ísland í 
viðtölum og í spjallþáttum þar sem sumir hafa reifað fallega náttúru og aðrir gott næ turlíf40 Aðilar 
ferðaþjónustunnar hafa þegar nýtt sér landkynningarmátt kvikmynda í markaðsskyni. Til dæmis bjóða 
nokkrar ferðaskrifstofur upp á ferðir þar sem tökustaðir Game o f  Thrones eða The Secret Life o f  Walter 
M itty eru skoðaðir.41 Skýrsla Íslandsstofu sýnir hvernig markvisst hefur verið unnið að því að styrkja þessa 
tegund ferðaþjónustu enn frekar.42 Þar segir:

„Islandsstofa og verkefnið [Island -  allt árið] hafa náð samkomulagi við erlend 
kvikmyndaver á borð við Paramount Pictures, Disney Studios, Twentieth Century Fox 
og HBO um að kynna Island sem áfangastað í gegnum frumsýningar á stórum 
kvikmyndum sem teknar hafa verið upp á Islandi. Samkvæmt samkomulagi fæ r Island -
allt árið heimild til að nota efni sem kvikmyndaverin hafa framleitt til kynningar á
stórum kvikmyndum ásamt myndböndum og myndefni til dreifingar á v e f  og 
samfélagsmiðlum verkefnisins. Það eru mikil tækifæri fólgin í því að ná til landsins 
erlendum ferðamönnum sem áhuga hafa á því að sækja þ á  staði þar sem frægir
leikarar á borð við Tom Cruise, Ben Stiller og fleiri hafa verið og fá  tækifæri á að 
upplifa íslenska náttúru á sama tíma. “

Erfitt er þó að segja til um að hve miklu leyti þessar landkynningar hafi skilað sér í fjölgun ferðamanna. 
Mynd 11 sýnir fjölda erlendra gesta sem komu með skipum eða flugi frá 1949. Meðalvöxtur í komu
ferðamanna á ári hefur verið 8,4% og brotna línan á myndinni sýnir hver fjöldi ferðamanna hefði verið ef
vöxtur hefði verið stöðugur við 8,4%. Vissulega hefur ferðamönnum fjölgað en slík fjölgun hefur verið 
stöðug undanfarna áratugi þrátt fyrir einhverjar sveiflur á milli ára. Ekki er að sjá að fjölgun ferðamanna

39 Þess ber að geta að gerð kvikmynda nær yfir lengra tímabil en tökudagarnir segja til um. Því gæti þessi 
mælikvarði á árstíðasveiflu orðið til þess að ýkja hana.

40 Sjá t.d. http://icelandmag.com/article/8-celebrities-are-fascinated-iceland
41 Til að mynda má finna slíkar ferðir á heimasíðum Grayline Iceland og Iceland Travel í maí 2015.
42 Íslandsstofa (2013).

http://icelandmag.com/article/8-celebrities-are-fascinated-iceland
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hafi tekið sérstakt stökk eftir að erlendum kvikmyndaverkefnum fór að fjölga. Þó að fjölgun ferðamanna 
hafi verið nokkuð stöðug er slíkt ekki náttúrulögmál og því ekki útilokað að kvikmyndaiðnaðurinn eigi þátt 
í fjölguninni.

1.200.000  

Ár

Mynd 11 Heildarfjöldi erlendra gesta 1949-2014.
Heimild: Ferðamálastofa.

Í könnun Ferðamálastofu frá árinu 2014 voru erlendir ferðamenn spurðir hvaðan hugmyndin að 
Íslandsferð hafi komið. Ekki fengu allir þátttakendur sömu svarmöguleikana en meðal svarmöguleika sem 
um helmingur þeirra fékk var að hugmyndin hefði komið frá íslenskum bókmenntum eða kvikmyndum en 
8,2% völdu þann möguleika. Þá merktu 3,4% við möguleikann að hugmyndin hefði komið úr sjónvarpi eða 
útvarpi.

Hinn helmingurinn gat svarað „Alþjóðlegt myndrænt efni
(btómyndir/heimildamyndir/sjónvarpsþættir/tónlistarmyndbönd sem sýna íslenska náttúru)“ en um 14,3% 
völdu þann svarmöguleika. Þá merktu 5,8% við það að hugmyndin hafi komið frá íslenskum kvikmyndum.

Mikilvægt er að geta þess að þátttakendur áttu kost á að velja fleiri en einn valmöguleika. Því er ekki 
endilega hægt að leggja saman og segja til dæmis að í seinni hópnum hafi 20,1% svarenda fengið 
hugmyndina að Íslandsför frá annaðhvort íslenskum eða erlendum kvikmyndum því einhverjir hefðu ef til 
vill merkt við hvort tveggja. Þá voru margir sem fengu hugmyndina úr fleiri en einni átt en meðalfjöldi 
valdra svarmöguleika var 1,9 hjá seinni hópnum en 1,7 hjá þeim fyrri. Því er óljóst hvort kvikmyndir hafi 
haft úrslitaáhrif á komu þessara ferðamanna. Eigi að síður er ljóst að kvikmyndaiðnaðurinn hefur átt sinn 
þátt í að kveikja hugmynd að Íslandsferð hjá mörgum erlendum ferðamönnum og felur það óhjákvæmilega 
í sér jákvæð áhrif á innlenda ferðaþjónustu.

Ár

------------ Iceland t r a v e l -------------Game o f  Thrones .............. W alter Mitty

Mynd 12 Vísitala fjölda leitana með viðkomandi leitarskilyrðum. Hámarkið við hvert leitarskilyrði var sett sem 100 og 
annað er í hlutfalli við það.43 Athugið að leitirnar að kvikmyndunum voru margfalt á við leitir tengdar Iceland travel og

myndin leyfir því ekki beinan samanburð.
Heimild: Google Trends(www.google.com/trends).

43 Notast er við fimm vikna hlaupandi meðaltal til þess að draga úr sveiflum milli vikna og skerpa á 
mánaðarlegum sveiflum.

https://support.google.com/trends/answer/www.google.com/trends
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Ekki virðist sem rekja megi sveiflur í fjölda leita á Google sem tengjast leitarorðunum „Iceland 
travel“ til frumsýninga einstakra kvikmyndaverkefna á Íslandi, sbr. mynd 12.44 Það er uppsveifla á sama 
tíma og fyrsta þáttaröðin af Game o f  Thrones var frumsýnd en líklega er um tilviljun að ræða þar sem hún 
var ekki tekin upp á Íslandi. Undantekningin er kannski helst The Secret Life o f  Walter Mitty. Eins og áður 
sagði sker hún sig úr flestum öðrum kvikmyndum sem hafa verið teknar upp hér á landi að því leyti að hún 
á að gerast hér og Ísland leikur frekar stórt hlutverk í myndinni. Þegar hún var frumsýnd erlendis um jólin 
2013 fjölgaði leitum sem tengdust ferðum til Íslands um 70% en áhrifin virðast hafa verið skammvinn. 
Stærsta uppsveiflan er hins vegar í apríl 2010 þegar gos í Eyjafjallajökli hófst.

Mörg dæmi finnast um mikla fjölgun ferðamanna á svæðum sem hafa sterk tengsl við kvikmyndir í 
kjölfar frumsýningar en flókið getur reynst að varpa ljósi á hvers konar bíómyndir eru líklegar til þess að 
laða að ferðamenn og hvernig megi stuðla frekar að gerð þess konar mynda. Eflaust eru ýmis ónýtt tækifæri 
í kvikmyndadrifinni ferðaþjónustu.

Niðurstöður annarra rannsókna
Ýmsar aðrar rannsóknir hafa verið gerðar um efnahagsleg áhrif kvikmyndaiðnaðarins, bæði hérlendis og 
erlendis. Þrátt fyrir að ekki sé um grunnatvinnuveg að ræða er í mörgum þeirra mat á beinum, óbeinum og 
afleiddum áhrifum og því verður að fara varlega í túlkun þeirra. Hér verður getið um nokkrar rannsóknir 
sem fjalla um efnahagsleg áhrif styrkja til kvikmyndagerðar.

Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá 2006 var leitast við að meta hagræn áhrif 
kvikmyndagerðar en vegna skorts á gögnum miðuðu allar tölur við að öll áhrif kvikmyndaiðnaðarins 
myndu gufa upp ef hann væri ekki til staðar, en eins og fram hefur komið er það vafasöm forsenda. Meðal 
niðurstaðna þessarar úttektar var að framleiðslumargfaldarinn væri 2,4 og starfamargfaldarinn 2,9. Í 
Kanada hefur framleiðslumargfaldari verið metinn 2,1 en starfamargfaldari 2,4.45 Munurinn á þessu mati og 
mati Hagfræðistofnunar er ekki mikill en hann gæti legið í ólíkri uppbyggingu kvikmyndageirans á milli 
Íslands og Kanada, ólíkum matsaðferðum, ónákvæmni í gögnum eða ólíkum margbreytileika hagkerfisins.

Í skýrslu Hagfræðistofnunar er einnig ályktað að skatttekjur hins opinbera af beinum, óbeinum og 
afleiddum áhrifum kvikmyndagerðar hafi verið um 70% umfram endurgreiðslur árið 2004. Þessa 
niðurstöðu má þó tæplega túlka sem svo að ríkið hafi fjárhagslegan ávinning af endurgreiðslunum enda 
væri þá réttara að líta einungis til beinna áhrifa. Sé það gert má ætla að skatttekjur hins opinbera hafi verið 
um 40% lægri en endurgreiðslurnar. Þá á einnig eftir að taka tillit til beinna styrkja Kvikmyndasjóðs en þeir 
námu 288 milljónum króna árið 2004.

Samkvæmt útreikningum Ágústs Einarssonar var árleg velta í kvikmyndaiðnaðinum 10,5 milljarðar 
króna árið 2010 sé horft á allan kvikmyndaiðnaðinn, þar með talið dreifingu og rekstur kvikmyndahúsa og 
myndbandaleiga en ekki einungis kvikmyndaframleiðslu.46 A f þeirri veltu hafi um 2,5 milljarðar komið til 
vegna óbeinnar og afleiddrar starfsemi eða um 24%. Því sé margfaldarinn um 1,3 sem þýðir að fyrir hverja 
krónu í veltu eru aðrar 0,3 krónur í óbein og afleidd áhrif. Samkvæmt framleiðsluppgjöri landsframleiðslu 
var velta í kvikmyndaframleiðslu 13,6 milljarðar árið 2013.47 Miðað við það gætu óbein og afleidd áhrif 
numið rúmlega fjórum milljörðum króna og heildaráhrif um 13,7 milljörðum króna.

Yfirvöld Maryland-fylkis í Bandaríkjunum mátu áhrif skattaívilnana vegna kvikmyndagerðar í 
fylkinu.48 Samkvæmt þeirri úttekt var efnahagslegur kostnaður af ívilnunum fyrir fylkið auk þess sem talið 
var að störf sem urðu til í greininni hennar vegna væru óstöðug og tímabundin. Irani og fél. mátu einnig 
efnahagsleg áhrif skattaívilnana fyrir kvikmyndagerð í Maryland-fylki til baka í Bandaríkjunum.49 
Samkvæmt þeirri greiningu skilaði hver dalur í skattaívilnun 1,03 dölum í öðrum skatttekjum. Í þeirri 
greiningu er tekið tillit til skatttekna og annarra jákvæðra efnahagslegra áhrifa af afleiddri starfsemi. Þá má 
einnig nefna skýrslu Pitters frá 2013 um áhrif skattaívilnana til kvikmyndaframleiðslu í fylkinu þar sem 
heildaráhrif (bein og óbein) á efnahagslega framleiðslu í fylkinu eru metin á rúmar 200 milljónir 
Bandaríkjadala og áhrif á laun upp á rúmar 44 milljónir dala árið 2012. Á því sama ári var heildarupphæð 
skattaívilnana tæpar 79 milljónir dala.

44 Leitarvélin skoðar sjálfkrafa tengdar leitir á borð við „travel to Iceland“ og „Iceland tours“.
45 Nordicity (2013).
46 Ágúst Einarsson (2012).
47 Hér er velta mæld sem rekstrartekjur á markaðsvirði.
48 Department of Legislative Services (2014).
49 Irani og félagar (2014).
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Kolenda mat áhrif styrkja til kvikmyndagerðar á fjölgun starfa í ýmsum fylkjum Bandaríkjanna.50 
Niðurstöður hans benda til að ekki sé til staðar jákvæð fylgni milli styrkja annars vegar og fjölgunar starfa 
hins vegar.51

Í ljósi þess að deila má um endanleg efnahagsleg áhrif styrkja til kvikmyndagerðar hafa mörg fylki í 
Bandaríkjunum dregið mjög úr styrkjum eða lagt þá algerlega niður.52 Fleiri rannsóknir, þar sem ekki er 
litið á viðkomandi styrkta iðngrein sem hreina viðbót við hagkerfið, benda til að jákvæð efnahagsleg 
heildaráhrif vegna styrkja við kvikmyndagerð séu hverfandi eða neikvæð.53

Þá hafa efnahagsleg áhrif kvikmyndaiðnaðarins í Bretlandi verið metin nokkuð reglulega.54 Þar í landi 
hefur vöxtur í greininni verið hraðari en almennt í hagkerfinu. Ársverk í greininni árið 2011 voru nálægt 44 
þúsund og framlag til landsframleiðslu um 1,6 milljarður punda (u.þ.b. 0,1% af VLF). Sé litið til afleiddra 
starfa voru þau talin vera nálægt 117.400 ársverk og framlag til landsframleiðslu rúmlega 4,6 milljarðar 
punda (u.þ.b. 0,3% af VLF). Hreinar skatttekjur (að frádregnum skattaívilnunum) voru metnar á 1,3 
milljarð punda á sama ári.

EY lagði mat á efnahagslegt umfang og vægi menningarstarfsemi og skapandi greina í 
Evrópusambandinu.55 Litið var til fleiri greina en kvikmyndagerðar. Niðurstöður þeirrar greiningar eru 
mjög afgerandi varðandi efnahagslegt mikilvægi skapandi greina fyrir nýsköpun og hagvöxt. Samkvæmt 
niðurstöðum skýrsluhöfunda námu tekjur kvikmyndaiðnaðarins í Evrópusambandinu um 17,3 milljörðum 
evra árið 2012 og alls störfuðu rúmlega 640 þúsund manns við kvikmyndir eða tengdar greinar.

Mikinn mun má sjá á aðferðum, og þar með niðurstöðum, þeirra rannsókna sem hér hafa verið nefndar. 
Þennan mun má skýra með ólíkri nálgun rannsakenda, þ.e. hvort litið er til óbeinna og afleiddra áhrifa eða 
ekki, en einnig ólíkri stöðu hagkerfanna á hverjum tíma, s.s. hvað varðar atvinnuleysi og hagvöxt. 
Samhljómur er meðal allra rannsókna varðandi þá niðurstöðu að styrkir til kvikmyndagerðar auka umsvif 
þeirrar greinar en meiri óvissa ríkir um hreinan efnahagslegan ávinning af slíkum styrkjum.

Lokaorð
Það er ánægjulegt að leggja þessa skýrslu fram á Alþingi á árinu 2015 þegar velgengni íslenskra 
kvikm ynda hefur náð nýjum hæðum.

Kvikmyndir eins og Fúsi, Hross í oss, H rútar og Þrestir hafa verið lofaðar og margverðlaunaðar á 
erlendum vettvangi. Leikstjórar þessara m ynda eru Dagur Kári, Benedikt Erlingsson, Grímur 
Hákonarson og Rúnar Rúnarsson.

Þá fór hluti a f  eftirvinnslu stórmyndarinnar Everest, í leikstjórn Baltasars Kormáks, fram hér á 
landi og hefur sú tæknivinna hlotið m ikla athygli. Það er því ljóst að horfa þ arf enn frekar til tækifæra í 
eftirvinnslu auk þess sem líta þarf til annarra þjóða sem komið hafa upp kvikmyndaverum sem veitt 
geta fjölmörg atvinnutækifæri.

A llt undirstrikar þetta að íslensk kvikmyndagerð hefur náð þeim sessi að vera alþjóðlega 
samkeppnishæf. Það hefur ekki gerst a f  sjálfu sér og m á slá því föstu að hér eigi endurgreiðslukerfið 
stóran hlut að máli. Það styður ekki einungis við innlenda kvikmyndagerð heldur er ljóst að Ísland 
kom st fyrst á kortið sem raunverulegur kostur fyrir erlenda fram leiðendur þegar endurgreiðslukerfið 
var sett á laggirnar.

Þessi skýrsla sýnir glöggt að markmið endurgreiðslukerfisins hafa náðst. Kvikmyndagerð á Íslandi 
hefur vaxið og dafnað, umfang hennar hefur aukist hvort sem litið er til kostnaðar eða virðisauka, 
þekking aukist og erlendum verkefnum fjölgað mjög. Við það bætist að íslenska styrkjakerfið er til 
þess að gera einfalt og gagnsætt.

Erfitt er að m eta svæðisbundin áhrif kvikm yndagerðar á Íslandi en ljóst er að hin efnahagslegu 
áhrif eru sterkust á höfuðborgarsvæðinu. Það kem ur aðallega til a f  því að flest fyrirtæki, verktakar og 
starfsmenn sem starfa í greininni eru skráð á því svæði. Tímabundin áhrif á hverju svæði eru þó 
töluverð og eru kvikmyndaverkefni eftirsótt um allt land.

50 Kolenda (2012).
51 Mathis (2012) komst að sömu niðurstöðu.
52 Sanders (2012) og Department of Legislative Services (2014).
53 Sjá t.d. Albrecht (2005) og Christopherson og Rightor (2010).
54 Sjá t.d. Oxford Economics (2007) og (2014).
55 EY (2014).
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Viðauki -  Spurningar til bæjarstjóra
Þrír bæjarstjórar fengu senda spurningalista ásamt stuttum inngangi til útskýringar með tölvupósti. Aðeins 
einn sá sér fært að svara póstinum með nægilega stuttum fyrirvara en það var Þorsteinn Steinsson, 
bæjarstjóri Grundarfjarðar. Hér er spurningalistinn.

Við viljum biðja þig að útskýra svör þín eftir bestu getu, svo sem með hugleiðingum eða rökum sem 
liggja þar að baki, dæmum sem styðja við skoðanir þínar og jafnvel með tölum ef þú átt þær til. Þetta 
hjálpar okkur að átta okkur á því hver áhrif kvikmyndagerðar á sveitarfélagið hafi verið. Þér er að 
sjálfsögðu heimilt að sleppa þeim spurningum sem þú vilt ekki svara. Spurningarnar eru eftirfarandi:

1. Hvaða stóru kvikmyndaverkefni hafa verið tekin upp í sveitarfélaginu þínu frá aldamótum?
2. Settu upptökur svip sinn á bæjarlífið meðan á þeim stóð?
3. Stundaði kvikmyndagerðarfólk viðskipti við bæjarbúa meðan á upptökum stóð? E f svo, hefur 

þú hugmynd um umfang þeirra?
4. Telur þú að starfsemi tengd kvikmyndagerð hafi bætt hag bæjarbúa meðan á upptökum stóð?
5. Telur þú að starfsemi tengd kvikmyndagerð hafi bætt hag bæjarbúa eftir að upptökum lauk?
6. Telur þú að störfum hafi fjölgað í sveitarfélaginu meðan á upptökum stóð?
7. Telur þú að störfum hafi fjölgað eftir að upptökum lauk, sem rekja má með beinum eða

óbeinum hætti til kvikmyndagerðar?
8. Telur þú að sveitarfélagið hafi fengið aukna umfjöllun í fjölmiðlum, innlendum eða erlendum, 

vegna þessara verkefna?
9. Telur þú að verkefnið hafi leitt til þess að fleiri ferðamenn hafi komið til sveitarfélagsins?
10. E f þú svaraðir spurningu 9 játandi, telur þú að slíkt hafi bætt hag bæjarbúa?

Þér er einnig velkomið að bæta einhverju við sem að þér finnst vanta eða þú vilt koma á framfæri.





Samantekt

Hér á eftir má finna stutta sam antekt af helstu 
niðurstöðum skýrslu Capacent um umsvif og þær 
áskoranir sem íslenskur sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnaður stendur frammi fyrir.

Sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðurinn erstór 
atvinnugrein hérá Landi sem nýturvaxandi umsvifa 
og alþjóðlegrar virðingar. Hins vegar hefur 
afþreyingariðnaður hérlendis sem og erlendis tekið 
stakkaskiptum undanfarin misseri.

Fjölmörg vandamál og áskoranir steðja að 
sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðinum hérá landi. Má 
þar nefna samkeppni frá hinum svokallaða gráa 
markaði C,Netflix-samkeppnin") og frá svörtum  
markaði (ólöglegt streym i og niðurhal) ásamt 
óhagstæðu skattaumhverfi og takmörkuðum 
stuðningi stjórnvalda.

Þessi vandamál skaða ekki einungis atvinnugreinina 
heldur einnig hagsmuni hins opinberra vegna 
glataðra skatttekna og minni umsvifa en eLLa.

Heildarvelta framleiðslu og dreifingu kvikmynda 
og sjónvarpsefnis ásamt kvikm yndasýningum , 
dagskrárgerð og útsendingum sjónvarps og útvarps 
var 34,5 m illjarðar kr. árið 2014. Heildarveltan 
hefur aukist um rúm 37% frá árinu 2009.

Velta í sjónvarps- og kvikm yndaiðnaði er litlu 
minni en heildarvelta m jólkuriðnaðarins eða 
heildarvelta kjötiðnaðarins ílandinu.

Sé óbeinni veltu bættvið er veltan um 45 m illjarðar 
kr. Sé einungis Litið til framleiðslu á kvikmyndum og 
sjónvarpsefni er veltan 15,5 milljarðar kr. Velta 
sjónvarps- og útvarpsgerðar var 14,2 milljarðar kr.

Hlutdeild sjónvarps- og kvikm yndaiðnaðarins í 
landsframleiðslu er 0,6%  sem er litlu minni en 
hlutdeild íþrótta- og tóm stundastarfsem i í
landsframleiðsLu.

Virðisauki greinarinnar eru rúmir 11 m illjarðaren  
með óbeinum og afleiddum  áhrifum er 
virðisaukinn allt að 27 milljarðar króna.

Fjöldi fyrirtæ kja ífram leiðslu og dreifingu hefur 
vaxið úr 353 árið 2008 í 573 árið 2014 sem er 62%  
fjölgun.

Fjöldi ársverka í sjónvarps- og 
kvikm yndaiðnaðinum  er um 1.300 talsins.

Ársverkin ífram leiðslu og dreifingu kvikmynda og 
sjónvarpsefnis og útsendingar eru því á við a.m.k. 
þrjú stóriðjuverkefni.

Sé óbeinum ársverkum bætt við eru sam tals um
2.000 ársverk vegna fram leiðslu, dreifingu og 
útsendinga á sjónvarpsefni og kvikm yndum .

Um 13 milljarðar króna fara í beinar og óbeinar 
launagreiðslur vegna greinarinnar.

FjöLdi gesta í kvikmyndahús hefur dregistsam an 
undanfarin ár fyrir fjölgun íbúa og ferðamanna. 
Andvirði seldra bíómiða hefur lækkað um 12% frá 
2009.

Söluandvirði mynddiska (DVD) hefur hrunið á 
undanförnum árum og var þrisvar sinnum hærra 
árið 2009 en árið 2014.

Hið opinbera fær í skatttekjur um 7,3 milljarða 
króna vegna umsvifa aðila í sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnaðinum. Þá eru skatttekjur hins 
opinbera vegna áhrifa kvikmynda og sjónvarps á 
komu ferðamanna til landsins um 4,6 milljarða kr.

Sam anlagt renna um 12 m illjarðar kr. til hins 
opinbera vegna sjónvarps- og 
kvikm yndaiðnaðarins.

Framlög ríkisins til greinarinnar, þar með talið 
fram lög til Ríkisútvarpsins, kostnaður vegna  
endurgreiðslu til kvikm yndagerðar og 
Kvikmyndasjóður, eru hins vegar um helmingi 
lægri en þær skatttekjur sem ríkið fæ r á móti frá 
greininni. Hver króna frá ríkinu skilar sér því tvöfalt 
tilbaka.

Á meðan bækur, geisladiskar, áskriftargjöld og 
heilsulindir eru í 11% skattþrepi eru DVD diskar, sala 
eftir pöntun (VOD) og bíómiðar í 24% skattþrepi. 
Erlendar efnisveitur greiða engan skatt hér á Landi.

21,7%  heimila (27.000 heimili) eru með áskrift að 
N e tflix .

Innlendir aðilar og rétthafar verða af 650 m. kr. 
árlega vegna sam keppninnar við Netflix. Tap  
ríkisins vegna þessa er um 200-265 m. kr.

Um 37%  landsm anna stunda ólöglegt streym i og 
niðurhal. Tap innlendra aðila vegna þessa er 1,1 
m illjarður kr. á ári. Tap hins opinbera vegna 
ólöglegs streym is og niðurhals er um 350-450  
m.kr. en fyrir þá upphæð mætti reka bæði embætti 
Ríkissaksóknara og allan Hæstarétt.

Tæ p 78%  telja aukinn stuðning stjórnvalda við 
atvinnugreinina vera m ikilvægan. Rúm 83%  
landsm anna telja að textun og talsetning vera 
mikilvægt. Tæ p 88%  landsm anna telja m ikilvægt 
að sýnt sé innlent sjónvarps- og kvikm yndaefni.

Hér á eftir má finna 9 tillögur sem skýrsluhöfundur 
leggur til að verði ráðist í en lesendur eru hvattir til að 
Lesa alia skýrsluna._________________________________
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Tillögur til úrbóta

Lækka virðisaukaskatt af DVD diskum, VOD 
þjónustu (e. video-on-demand), myndefni eftir 
pöntun (e. pay-per-view), sölu kvikmynda á 
netinu og bíómiðum úr 24% niður í 11% í 
samræmi við virðisaukaskattshlutfa 1L bóka, 
geisladiska og áskriftargjalda. Tæp 78% 
Landsmanna viLja auka stuðning hins opinbera 
við sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðinn með 
skattaLækkunum og/eða Kvikmyndasjóði. SLÍkar 
skattaLækkanir myndu styrkja innlendan iðnað 
og auka skatttekjur ríkisins á móti að hluta 
vegna aukinna umsvifa. Þá er Ljóst að framlög 
ríksins til sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðarins 
eru um helmingi Lægri en þær skatttekjur sem 
hiðopinbera fæ rvegna umsvifa 
atvinnugreinarinnar.

Styrkja fyrirtæki til talsetningar og textunar á 
sjónvarps- og kvikmyndaefni. í því sambandi 
ber að hafa í huga hvaða skyldur erlendar 
efnisveitur s.s. Netflix sem kjósa að koma 
hingað með formlegum hætti, búa við í þessum 
efnum. 83% landsmanna telja mikilvægt að 
erlent sjónvarps- og kvikmyndaefni sé textað og 
talsett.

Efla styrki til framleiðslu á innlendu 
sjónvarpsefni. Lagt er til að stórefla svokallaðan 
Sjónvarpssjóð og gera hann sjálfstæðan og 
öflugan með sambærilegum hætti og 
Kvikmyndasjóður er. Um 87,5% Landsmanna 
telja að það sé mikilvægt að á íslandi sé sýnt 
innlent sjónvarps- og kvikmyndaefni.

4. Auka framLög tiL Kvikmyndasjóðs. Tæp 78% 
landsmanna vilja auka stuðning hins opinbera 
við sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðinn með 
skattalækkunum og/eða Kvikmyndasjóði.

5. Tryggja framhaLd á gildistöku Laga nr. 43/1999, 
um tímabundnar endurgreiðsLur vegna 
kvikmyndagerðar á íslandi en að óbreyttu faLLa 
lögin úr gildi þann 31. desember 2016. Þá ber 
að skoða hvort hækka beri 
endurgreiðsLuhLutfaLLið í þeim tiLgangi að Laða 
enn fleiri erlend verkefni hingað til Lands.

6. Lagt er til að skattayfirvöld taki til skoðunar 
skattskyldu þeirra erlendu efnisveita sem kjósa 
að veita þjónustu sína hér á landi. í því Ijósi eru 
skattayfirvöld hvött til að skoða sérstaklega 35. 
gr. Laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988 en þar 
segir að aðili með heimilisfesti eða fasta 
starfsstöð erlendis sem selur rafrænt afhenta 
þjónustu skv. d-Lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. til 
aðila sem er ekki skráður skv. 5. gr. laganna og 
er heimilisfastur eða með fasta starfsstöð hér á 
landi, skuLi innheimta og skila virðisaukaskatti 
af þeirri þjónustu hérá Landi. Þjónusta þessi 
telst ávaLLt nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar 
hefur búsetu eða starfsstöð.

7. Hefja upplýsingarherferð ásam tfyrirtæ kjum  í 
atvinnugreininni um mikilvægi þess að 
neytendur náLgist efni á löglegan hátt. Upplýsa 
þarf sérstaklega neytendur um svokallaðan 
gráan markað. Áætlað tap hins opinbera vegna 
starfsemi hins gráa markaðar er um 200-265 m. 
kr. ári, sem er talsvert meira en það sem 
LögregLuskóli ríkisins kostar.

8. Setja á fót sérstaka deild (e. task force) LögregLu 
sem sérhæfi sig í höfundarréttarbrotum og 
öðrum brotum af sambærilegu tagi. Undir 
þessari deiLd kæmu einnig til skoðunar 
hugsanleg brotvegna ólöglegrar gistiaðstöðu 
sem er einnig vaxandi vandi í samfélaginu. 
Innlendir hagsmunaaðilar í báðum þessum 
atvinnugreinum hafa kvartað undan þvíað 
þessi brot séu neðarlega íforgangsröðun 
Lögreglunnar. Hérgætu því stjórnvöld mætt 
tvíþættum vanda sem hefur hingað til mætt 
afgangi en aðgerðir lögreglu í þessa veru 
myndu án efa skila auknum skatttekjum í 
ríkissjóð og efla innlenda starfsemi sem býr við 
ósanngjarna og stundum ólöglega samkeppni.

9. Lagt er til að eftirlitsaðilar beitti þeim úrræðum 
sem nú þegar eru í lögum s.s. Lögbanni gegn 
ólöglegu niðurhali og streymi. Þá er Lagt til að 
slík mál eigi greiðan aðgang í gegnum 
réttarvörslukerfið og aðkoma hins opinbera 
verði bætt hvað þetta varðar og kostnaður 
einkaaðila vegna þessa lágmarkaður. ÁætLað 
tap hins opinbera vegna ólöglegs streymis og 
niðurhals er um 350-450 m. kr. á ári og er því 
beinn hagur hjá hinu opinbera að grípa hér inn í 
með skilvirkum og skjótum hætti. TiL 
samanburðar kostar um 190 m. kr. að reka 
embætti Ríkissaksóknara og um 170 m kr. 
Hæstaréttog mætti því reka þessartvær 
Lykilstofnanir fyrir þá upphæð sem ríkið tapar af 
ólöglegu niðurhali og streymi. Þá tapa innlendir 
aðilar um 1,1 miLLjarði kr. á ári vegna ólöglegs 
streymis og niðurhals.
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Mikil gróska á markaðinum

Verkefnið

FRÍSK, félag rétthafa í sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnaði óskaði eftir að Capacent legði 
fram tillögu þar sem fram kæmi áætlað umfang 
sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðarins á íslandi ásamt 
áhrifum iðnaðarins á skatttekjur hins opinbera. Þá 
skyldu umsvif og áhrif hins svokallaðra svarta og 
gráa markaðar einnig vera metið. í því sambandi 
yrði lagt mat á tap hins opinbera vegna starfsemi á 
svörtum og gráum markaði iðnaðarins.

Samhliða ofangreindri greiningu var óskað eftir 
spurningakönnun frá Gallup þar sem m.a. kæmi 
fram viðhorf og þátttaka landsmanna á þessum

Með slíkri greiningu væri hægt að varpa skýru Ijósi á 
þá samkeppni sem íslenskur sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnaður í framleiðslu, dreifingu og 
sýningu býr við og því tapi sem hið opinbera verður 
fyrir vegna samkeppni frá svarta og gráa markaði 
afþreyingar.

Þannig fengist mynd af því hvers konar breytingar 
huga þarf sé það viLji stjórnvalda að styrkja stöðu 
þessa iðnaðar hér á landi.

Því eru Lagðar til í skýrslunni tilLögur sem eru bæði 
hinu opinbera og iðnaðinum tiL hagsbóta.

Við vinnslu þessarar skýrsLu fékk höfundur töluleg 
gögn frá ýmsum fyrirtækjum í atvinnugreininni 
ásamt því að styðjastvið gögn Flagstofu ísLands, 
Samtaka iðnaðarins og eigin útreikninga. Töluleg 
gögn frá fyrirtækjum í greininni eru ekki 
greinanlega niður á fyrirtæki umfram það sem er 
nú þegar opinbert._______________________________

Öflug starfsemi

Fjölmörg fyrirtæki starfa á kvikmynda-, 
myndbanda- og sjónvarpsmarkaði á íslandi og 
hefur heiLmikiL gróska átt sér stað á þessum 
mörkuðum að undanförnum árum.

FRÍSK, félag rétthafa ísjónvarps- og kvikmynda- 
iðnaði eru samtök helstu sjónvarpsstöðva og 
kvikmyndahúsaiðnaðarins í landinu.

Undir regnhlíf FRÍSK starfa RÚV, 365 miðlar, 
Skjáreinn (nú hluti af Símanum), Samfilm (EgiLshöLL, 
Álfabakki, Kringlan, Nýja bíó Akureyri og Sambíóin 
Keflavík), Sena (Smárabíó, Fláskólabíó, Borgarbíó 
Akureyri), Myndform (Laugarásbíó) og Bíó Baradís.

SÍK, samband íslenskra kvikmyndaframleiðanda, 
eru heildarsamtök kvikmyndaframleiðenda í 
landinu en íþ v íeru  55 kvikmyndaframleiðslufélög. 
Má þarf nefna Saga Film, True North, Pegaus 
Pictures, ísfiLm ehf., KvikmyndaféLag íslands, og 
Reykjavik Films.

Sjónvarpsstöðvar í landi stunda allar eigin 
dagskrárgerð samhliða kaupum á efni frá 
sjálfstæðum framleiðendum og stúdíóum. Þá segir í 
lögum um ríkisútvarpið nr. 23/2013 að Ríkisútvarpið 
skuli kaupa ákveðið lágmarkshlutfall dagskrárefnis 
af sjálfstæðum framleiðendum. ífjárlögum  2016 
fær RÚV sérstakt tímabundið 175 m.kr. framlag til 
eflingar framleiðslu á leiknu íslensku sjónvarpsefni 
og innlendri dagskrárgerð sjálfstæðra 
kvikmyndaframleiðenda.

í viðauka skýrslunnar má finna vefslóðir að listum 
yfir leikið sjónvarpsefni frá 1968-2015 og 
kvikmyndum frá 1918-2015. Ljóst er að mikil 
gróska hefur átt sér stað á vettvangi sjónvarps- 
gerðar undanfarin 15 ár og sé litið til kvikmynda þá 
hafa um 9 kvikmyndir verið gerðar að meðaltali á 
ári á síðastliðnum sex árum.

Þá hafa íslenskfram leiðslufyrirtæki sinntstórum  
erlendum verkefnum sem tekin hafa verið upp hér á 
Landi. Þessi verkefni hafa bæði verið erlendar 
stórmyndir og þáttaraðir ásamt auglýsinga- og 
kynningarm yndum . Má þar nefna nýleg verkefni á 
borð við Star Wars, The Secret Life of Walter Mitty, 
IntersteLlar, Games of Thrones, Thor, Noah, Oblivion 
og Fortitude.

Loks má vekja athygli að hinni síaukinni 
viðurkenningu sem íslensk sjónvarps- og 
kvikmyndagerð hefur öðlast að undanförnu á 
fjöLmörgum alþjóðLegum kvikmynda-og 
verðlaunahátíðum. Sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnaðurinn því stór atvinnugrein hérá 
Landi sem nýtur vaxandi umsvifa og alþjóðLegrar 
virðingar.
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Ör þróun undanfarinna ára

Miklar breytingar

Umsvif sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðarins hafa 
margvísleg áhrif á samfélagið. Hin menningarlegu 
áhrif eru augljós en það eru hin fjárhagslegu áhrif 
sem eru hér í forgrunni.

Fjöldinn allur af fóLki starfar í þessum geira og enn 
fleiri hagnast af honum vegna hinna afleiddu áhrifa 
sem umsvif hans hafa.

Afþreyingariðnaður hérá Landi sem og erlendis 
hefur hins vegar tekið stakkaskiptum undanfarin 
misseri. Tæ kninýjungar og aðgengi að erlendum 
efnisveitum hafa breytt hegðun neytenda á þessum 
markaði hraðaren nokkurn grunaði.

Tæknin hefur gert neytandum kleift að nálgast efni 
hvenær sem er og landmæralaust og jafnvel án 
tilLits til höfundarréttar eða annarra réttinda sem 
rétthafar efnis búa yfir.

í sumum tilvikum hefur neytandinn talið það vera 
hentugra að nálgast efni með ólöglegum hætti 
heldur en með löglegum. SLíkt telst tiL hins 
hefðbundna svarta markaðar.

Undanfarin misseri hefur það breyst með 
tilkomnum bættum efnisveitum og nýrri tækni. Því 
hefur greiðara aðgengi að löglegu efni spornað 
gegn ólöglegu niðurhali.

í Kanada fór óLögLegt niðurhal niður um 50% eftir 
að Netflix opnaði formlega fyrir aðgang þar í Landi.

NetfLix, HuLu, HBO Now, Itunes, GoogLe Play, BSKYB 
og aðrar erlendar efnisveitur hafa nú þegar náð 
umtaLsverðri markaðshlutdeild á íslandi. SLíkt hefur 
gerst þrátt fyrir að fLestar þessara efnisveita hafa 
ekki boðið „formlega" fram þjónustu sína hér á 
Landi þar til Netflix gerði slíkt nýverið.

ísLenskir neytendur komast hins vegar fram hjá 
slíku með auðveldum hætti m.a. með því að breyta 
DNS númerum á móttökutækjum sínum (s.s. Apple

Þessi markaður hefur stundum verið kallaður „grái 
markaðurinn" þarsem  neytandinn greiðirfyrir 
þjónustuna en greiðslan fer hins vegar ekki til 
íslenskra rétthafa heldur beint út tiL hinnar erlendu 
efnisveitu. Þátttaka á gráa markaðinum mun án efa 
halda áfram þrátt fyrir hin formlegu innkomu 
Netflix á íslenska markaðinn. Þá geta neytendur 
einnig auðveldlega nálgast efni frá almennum 
markaði s.s. frá Amazon, Spotify, Tónlist.is og 
Youtube.

Vegna þessa eru umsvif þessa iðnaðar minni en elLa 
og bitnar það m.a. á skatttekjum hins opinbera. 
Jafnframt greiða erlendar efnisveitur sem veita ekki 
formlega aðgang að efni sínu hér á Landi enga 
skatta hér á Landi og búa ekki við sömu kröfur um 
textun og talsetningar svo eitthvað sé nefnt.

Samkeppni þessara erlendu aðila er því ekki 
sanngjörn í garð innlendra rétthafa á sjónvarps- og

Því eru það framleiðendur, íslenskir rétthafar að 
erlendu efni og íslensk stjórnvöld sem bíða skarðan 
hlut vegna þessarar samkeppni við erlendar 
efnisveitur hvort sem þær starfa á gráa markaðinum 
eða beim svarta._________________________________
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Vandamál sem steðja að sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðinum

Fjölmörg vandam ál og áskoranir

1. Réttur íslenskra rétthafa tiL sýningar á efni sem 
þeir hafa rétt á getur verið virtur að vettugi. Þeir 
fá ekki greiðslur frá notendum efnis sem þeir 
hafa rétt á að sýna hér á landi. Þetta á bæði við 
samkeppni frá svarta markaðinum (óLögLegt 
niðurhal og streymi) en ekki sístvegna 
samkeppni frá gráa markaðinum C,Netflix 
samkeppnin"). Þráttfyrirað  NetfLix hafi nýverið 
farið að bjóða upp á þjónustu sína hér á Landi 
munu án efa margir neytendur vera áfram á 
gráa markaðinum.

2. íslenskir rétthafar og framleiðendur búa einnig 
við samkeppni að utan frá erLendum 
efnisveitum sem bjóða upp á annars konar efni 
en það sem íslenskir rétthafar eiga rétt á að 
sýna og/eða framleiða. Staðgönguáhrif (er sú 
breyting á eftirspurn sem rekja má til þess að 
verðhlutföll breytast þegar verð einnar vöru 
hækkar eða lækkar) eru talin vera talsverð 
þegar kemur að afþreyingarmarkaðinum og því 
ersam keppni um neytendann oft hörð.

3. Ný tækni og neytendahegðun er áskorun fyrir 
sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðinn hérá landi. 
Myndmiðlun eftir pöntun (VOD: video-on- 
demand, pay-per-view og SVOD) hefur færst 
mikið í aukanna og þá hefur áherslan fæ rstfrá 
hinni hefðbundinni Línulegri dagskrá yfir í áhorf 
þegar neytendanum hentar.

4. Erlendar efnisveitur hafa ekki verið að greiða 
virðisaukaskattog önnurgjöld af starfsemi sinni 
á meðan íslenskar efnisveitur og íslenskir 
rétthafar gera slíkt. SLíkt skekkir 
samkeppnisstöðuna til muna, íslenskum 
rétthöfum í óhag. Með innkomu Netflix á 
íslenskan markaðinn þarf að huga hvort 
fyrirtækið þurfi að setja á fót fasta starfsstöð hér 
á landi í skilningi skattaLaga eða ekki (sjá m.a.
35. gr. laga um virðisaukaskatt um um sölu á 
rafrænni þjónustu frá erlendum aðiLa).

5. Skattaumhverfi er þessum markaði erfitt. 
Mynddiskar (DVD), myndmiðlun eftir pöntun 
(VOD: Video on Demand og Pay-Per-View) og 
bíómiðar eru í efra þrepi virðisaukaskattkerfisins 
(24%) á meðan geisladiskar, hLjómplötur, 
bækur, tímarita og afnotagjöld sjónvarpsstöðva 
eru t.d. í neðra þrepi virðisaukaskatts (11%).

6. ísLenskar efnisveitur og rétthafar búa við ýmsar 
skyldur og kröfur s.s. textun, talsetningu og 
jafnvel kvikmyndaskoðun sem erlendar veitur 
búa ekki við. Spurningin hvort erlendar 
efnisveitur eins og Netflix þurfi að setja á fót 
fasta starfsstöð hér á landi getur hugsanlega 
haft áhrif á hvort slíkar efnisveitur þurfi að 
uppfyLla kröfur fjölmiðLalaga um talsetningar 
og textun og lög um kvikmyndaskoðun.

7. Smæð markaðarins er bæði sífeLlt vandamál og 
áskorun fyrir sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðinn 
hér á landi.

Vandam ál einnig fyrir hið opinbera

Það eru hins vegar ekki einungis innLendir rétthafar 
að erLendu efni og innlendir framleiðendur sem 
tapa á núverandi umhverfi því hið opinbera verður 
einnig fyrir umtaLsverðu tapi.

Umsvif innLendra aðila í sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnaði verða takmarkaðri en elLa og 
verða skatttekjur og gjaldeyristekjur af þessum 
iðnaði minni. Það er því í hag hins opinbera að 
tryggja að innlend umsvif vegna veitingu og/eða 
framLeiðsLu á sjónvarps- og kvikmyndaefni sé hvað 
mest.

Þá verður hið opinbera af skatttekjum vegna 
starfsemi þessara erlendu efnisveita sem starfa á 
þessum markaði með óbeinum hætti í gegnum 
gráa markaðinn.

Það er því einnig hinu opinbera í hag að stuðla að 
löglegu framboði sjónvarps- og kvikmyndaefnis.

Þá hefur sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðurinn á 
íslandi menningarleg áhrif sem taka ber tiLLit tiL. Hið 
opinbera ber ákveðnar skyldur í þeim efnum og 
verður það erfiðara fyrir innlenda aðiLa að sinna 
þeim skyldum ef innlendir framleiðendur og

samkeppnisumhverfi sínu.

Síðar í skýrslunni verður fjaLLað sérstaklega um 
hagsmuni hins opinbera þegar kemur að stöðunni á 
þessum markaði.
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Heildarvelta er 34,5 milljarðar króna

Sé litið til heildarveltu á fram leiðslu kvikm ynda, 
sjónvarpsefnis, auglýsinga og dreifingu til 
sýningaraðila ásam t stoðstarfsem i og 
kvikm yndasýningar (atvinnugreinaflokkun 
Hagstofunnar ÍSAT2008: 59) og heildarveltu 
dagskrárgerðar og útsendingar vegna útvarps og 
sjónvarps og þar meðtalið VOD þjónustu 
(ÍSTA2008: 60) kemur í Ljós að hún var 34,5 
m illjarðar króna á síðasta ári sam kvæ m t tölum  
Hagstofunnar. HeiLdarveltan hafði aukistum  rúm

Upphæðir eru á verðLagi ársins 2014 og eru því 
sambærilegar á miLLi ára. Veltan er samkvæmt 
virðisaukaskattsskýrsLum og eru fLestar töLur 
Hagstofunnar unnar í nóvember og desember 
2015.

Það er því [jóst að umsvif kvikmynda- og 
sjónvarpsiðnaðarins hefur aukist undanfarin ár.

Þá var velta vegna smásölu á myndböndum og DVD 
diskum (ÍSAT2008: 47.63) hins vegar 617 m.kr. árið 
2014 og væri hægt að bæta þeirri veltu tölu við en 
þá yrði heildarveltan yfir 35 m illjarðar króna.

Vert er að huga að því í þessum veLtutölum er ekki 
aðfinna veltu af starfsemi á sviði fjarskipta og tengd 
þjónustustarfsemi, þ.e. dreifing tals, gagna, texta, 
hljóðs og hreyfim ynda s.s. útsendingu  
sjónvarpsmerkja sem felur í sér sam setningu  
sjónvarpsstöðvapakka til dreifingar án 
dagskrárgerðar.

Ástæðan er sú að í tölum Hagstofunnar eru þessar 
veltutöLur ekki aðgreindar frá veltutölum 
fjarskiptaþjónustu.
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Heildarvelta framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis, dreifing til sýningaraðila og 
kvikm yndasýningar ásamt dagskrárgerð og útsendingar vegna útvarps og sjónvarps á

verðlagi 2014 (m.kr.)
35.677 34.527

30.938 31.420

25.170 26.562

19.895

Þá er fyrir utan þessar veltutöLur miðlun myndar, 
hljóðs og texta frá sjónvarps- og útvarpsrásum  
beint inn á heimili neytenda í gegnum  
gervihnattakerfi og kaup á aðgengi og 
netflutningsgetu af eigendum  og rekstraraðilum  
og veiting þráðlausrar fjarskiptaþjónustu til 
fyrirtæ kja og heimila með þráðlausum  
fjarskiptum . Dreifing efnis í kapalsjónvarpi eða 
með áskriftarsjónvarpi er hér einnig fyrir utan því 
það er einnig talið með veltu fjarskipta.

Jafnfram tervelta vegna heildverslunar og útleiga 
á m yndböndum , geisladiskum  og DVD til 
alm ennings hér fyrir utan því sú velta tilheyrir 
annars vegar veltu heildverslunar með 
heimilstæki og sjónvarps og hins vegar veltu 
leigu á m yndböndum  og -diskum.

Því má ætla að veltan í þessum iðnaði sé enn hærri 
en hér er dregið fram. Hins vegar er rétt að taka 
fram að í þessum veltutölum er velta útvarps talin 
með en sú starfsem i er í raun fyrir utan 
sjónvarps- og kvikm yndaiðnaðinn. Þá eru 
almennir fyrirvarar við atvinnugreinaflokkun 
Hagstofunnar.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Veltan kvikmyndaframleiðslu aldrei eins mikil

Hægt er að brjóta niður ofangreinda heildarveltu milli 
tveggja megin flokka atvinnugreina samkvæmt 
flokkun Hagstofunnar.

Sé Litið fyrst á heildarveltu samkvæmt 
atvinnugreinafLokkun ÍSA T2008: 59 sem er 
framLeiðsla á kvikmyndum, myndböndum og

stoðstarfssemi og eftirvinnsla, hljóðupptaka og 
tónListarútgáfa ásamt kvikm yndasýningum  var 
veltan um 20,3 m illjarðar króna árið 2014.

Á sjö árum hefur veltan næstum tvöfaldast eins og sjá 
má hér að neðan.

Heildarvelta framleiðslu á kvikmyndum og

stoðstarfsemi ásamt dreifingu til 
sýningararaðila á verðlagi 2014 (m.kr.)

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hér fyrir neðan er nánari skýring um hvers konar 
starfsemi teLst tiL þessarar veLtu. Það erfram leiðsla  
á kvikm yndum , sjónvarpsefni og auglýsingum , 
ætlaðar til sýningar í kvikmyndahúsum eða í 
sjónvarpi.

Þá er dreifing á kvikm yndum , sjónvarpsefnis, 
m yndböndum  og DVD til sjónvarpsstöðva og 
sýningaraðila ásam t stoðstarfsemi, eftirvinnslu, 
hljóðupptökur, tónlistarútgáfur og dreifing þeirra 
er hér undir auk sýninga kvikm ynda í 
kvikm yndahúsum .

Kaup á dreifingarrétti á kvikmyndum, 
myndböndum og stafrænum mynddiskum teLst 
einnig tiL þessarar veltu.

Eins og áður hefur verið nefnt er velta 
heildverslunar, smásölu og útleiga á
myndböndum, geisladiskum og DVD diskum  hér 
fyrir utan. Sömu sögu má segja afveltu af starfsemi 
á sviði fjarskipta og tengd þjónustustarfsemi, þ.e. 
dreifing tals, hljóðs og m ynda með útsendingu 
sjónvarpsmerkja sem felur í sér samsetningu

Þá erfyrir utan þessar veltutölur miðlun m yndar 
og hljóðs frá sjónvarps- og útvarpsrásum beint 
inn á heimili neytenda í gegnum  
gervihnattakerfi.

Þá ersjónvarpsgerð og -ú tsen d in gar ekki 
innifaldar í þessum niðurgreindum tölum. FjaLLað 
verður um veltu sjónvarps- og útvarpsgerðar og 
útsendingar á næstu blaðsíðu.

Framangreindar veLtutölur fyrir framleiðsLu og 
dreifingu er hægt að brjóta enn frekar niður. Sé  
einungis litið til fram leiðslu á kvikm yndum , 
m yndböndum  og sjónvarpsefni (ISAT2008 59.11) 
var veltan á síðasta ári 15,5 m illjarðar króna og 
hafði hún næstu þrefaldast síðan 2009.

Neðangreind mynd sýnir það og sem fyrr er búið að 
taka tiLLit til verðlagsbreytinga. VeLtan hefur aldrei 
verið eins mikil og hún var 2014.

TiL þessarar veltu teLstframleiðsla á kvikmyndum, 
myndböndum, sjónvarpsefni (sjónvarpsþáttum, 
heimildarmyndum o.þ.h.), eða auglýsingum  í 
sjónvarpi. TiL þessarar veltu telst ekki dreifingin, 
eftirvinnslan, kvikm yndasýningarnar og 
hjóðupptökurnar.

í nýrri skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðherra um 
hagræn áhrif kvikmyndagerðar er einungis einblínt 
á þennan hluta markaðarins.

V e lta  í fra m le ið s lu  á kv ikm yn d u m , 
m yn db ö n d u m  og s jó n v a rp se fn i á 

v e rð la g i 2 0 1 4  (m .kr.)
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Velta sjónvarps og útvarps stöðug

Hinn megin flokkur Hagstofunnar þegar litið er á 
þennan geira er ÍSA T2008: 60. í þessum flokki má 
finna veltu vegna útvarps- og sjónvarpsútsendinga 
ásam tdagskrágerð.

Heildarvelta hér var 14,2 milljarðar króna árið 
2014 og hefur haldist svipuð undanfarin ár en hefur 
aukist um 53% frá árinu 2008 eins og sjá má á 
myndinni hérað neðan.

Til þessarar veltu telstgerð sjónvarpsdagskrár úr 
aðkeyptu dagskrárefni (t.d. kvikm yndir, 
heim ildam yndir o.þ.h.) og eigin dagskrárgerð (t.d. 
fréttir og beinar útsendingar) eða samsetningu úr 
hvoru tveggja.

Heildarvelta útvarps- og sjónvarpsútsendinga ásam tdagskrárgerðar á verðlagi 2014

Til þessarar veltu telstfram leiðsla efnis eða öflun 
dreifingarréttar á efni og útsending þess, s.s. 
skemm tiefni, fréttaefni, umræður og þess háttar í 
útvarpi og sjónvarpi.

Til þessarar veltu telst einnig útsending gagna sem 
er yfirleitt samþætt útsendingum í útvarpi eða 
sjónvarpi. Hægt er að nota mismunandi tækni við 
útsendingar, þ.e. þráðlausar útsendingar, 
útsendingar um gervihnött, kapalkerfi eða netið.
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TiL þessarar veltu telst einnig fram leiðsla á 
dagskrárefni (t.d. fréttum, íþróttum, fræðsluefni 
o.þ.h.) fyrir þriðja aðila til alm ennrar 
útsendingar. Útsendingar þessarar 
sjónvarpsdagskrár getur annaðhvort verið á vegum 
framLeiðslueiningarinnar eða dreift af þriðja aðiLa.

Dagskrárgerðin getur verið almenn eða sérhæfð  
(s.s. fréttir, íþróttir, fræðsluefni o.þ.h.).Til þessarar 
greinar telst dagskrárgerð sem send er út í opinni 
dagskrá og dagskrárgerð sem er aðgengiLeg í 
gegnum áskrift.

Einnig er hér meðtalin starfsem i myndveitna eftir 
pöntun (VOD: video-on-dem and).

Félag rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði 9



Veltan litlu minni en velta mjólkuriðnaðarins eða kjötiðnaðarins í landinu

Til samanburðar var velta í sjónvarps- og 
kvikm yndaiðnaði (34,5 ma. k r .) árið 2014 litlu 

minni en velta kjötiðnaðarins í landinu (39,1 
ma.kr) eða velta fram leiðslu m jólkurafurða (38,8 
ma.kr). Velta hótela og gististaða var 45,2 ma kr.

Þá var veltan í kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðinum 
meiri en vegna framleiðslu drykkjarfanga í landinu 

(33,5 ma kr.) og um 10 sinnum  meiri en velta 
bókaútgáfu í landinu (3,5 ma. kr.).

Fróðlegt er að setja veltu sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnaðarins í samhengi við heildarveltu 
allra atvinnugreina í landinu.

HeiLdarvelta aLLra atvinnugreina í landinu árið 2014 
var 3.496 ma. kr. Velta þess hluta sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnaðarins sem birtist í ofangreindri 
atvinnuvegaflokkun Hagstofunnar (ÍSAT2008: 59 
og 60) var um 1% af heildarveltunni en hafði verið 
um 0,8% árið 2009 og 2010.

VeltuhLutfaILið hefur því aukist talsvert og er það 
enn ein staðfestingin á auknum umsvifum geirans í 
hagkerfinu.

Áhugavert er að setja veLtu kvikmynda- og 
sjónvarpsiðnaðarins í samhengi við landsframleiðslu 
á hverjum tíma. Það samband má sjá á mynd hér 
fyrir neðan.

Árið 2008 var hLutfaLL heildarveLtunnar tæp 1% af 
landsframleiðslu en var komið upp í tæp 2%  árið 
2012. Á síðasta ári var hlutfalL heiLdarveltunnar

Ekki er rétt að líta á þetta sem framlag tiL 
landsframleiðsLu en þetta sýnir þróun veltunnar 
sem hLutfaLL af LandsframLeiðslu.

HlutfaLL veltu sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðarins 
af heiidarveitu aiira atvinnugreina (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hlutfall heiidarveitu af iandsframieiðsiu (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Um 11 milljarða króna virðisauki

Sam kvæ m ttölum  Hagstofunnar er hLutur 
framLeiðslu á kvikmyndum, myndböndum, og 
sjónvarpsefni; dreifing tiLsýningaraðiLa, 
hljóðupptaka og tónlistarútgáfa ásamt 
stoðstarfsemi og eftirvinnsLu (ÍSAT2008 59) og 
útvarps- og sjónvarpsútsending ásam tdagskrárgerð 
(ÍSAT2008 60) í landsfram leiðslu 0,6%  árið 2014. 
Þessi hlutdeild í landsframleiðslu hefur haldist 
nokkuð svipuð undanfarin ár.

Hlutdeild sjónvarps- og kvikm yndaiðnaðarins er 
helm ingi meiri en það sem prentiðnaðurinn í 
landinu hefur og litlu minni en hlutdeild íþrótta- 
og tóm stundastarfsem i hefur í landsframleiðslu. 
Útgáfustarfsem i er með helm ingi minni hlutdeild 
í landsframleiðslunni.

Hér er miðað við vinnsLuvirði framleiðslunnar en 
vinnsLuvirði endurspegLar framLag til 
landsframleiðsLu.

VinnsLuvirði erframleiðsLuvirði aðfrádregnum  
aðföngum og er því mælikvarði á virðisauka (e. 
vaLue added) atvinnugreina. VinnsLuvirði er 
mæLikvarði á þau verðmæti, er greinin bætir við 
aðfengin hráefni, rekstrarvörur og rekstrarþjónustu 
frá öðrum atvinnugreinum.

Vinnsluvirði er í raun fram lag atvinnu- 
greinarinnar og er verðmætasköpun hennar.

Á verðLagi 2014 var vinnsLuvirði greinarinnar 11,2 
ma kr. sem er svipað og það var árið 2008. í kjöLfar 
efnahagshrunsins Lækkaði vinnsLuvirði en hefur 
verið að hækka undanfarin ár.

í nýrri skýrsLu iðnaðar-og viðskiptaráðherra um 
hagræn áhrif kvikmyndagerðar var 
framLeiðsLumargfaLdara upp á 2,4 beitt á 
virðisaukann ígreininni.

Ef sLíkum margfaLdara væri beitt á virðisauka þeirrar 
starfsemi sem hér er undir (ÍSAT2008: 59 og 60) 
væri um að ræða virðisauka upp á tæpar 27 
m illjarðar króna sé Litið tiL beinna og óbeinna 
áhrifa.

Vinnsíuvirði framleiðsíu á kvikmyndum, sjónvarps- og 
útvarpsefni, á verðlagi 2014 (m.kr.)
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Greiðslur fyrir aðföng um 25,6 milljarðar króna

Sé Litið til framleiðsluvirðis á framleiðslu á 
kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni 
ásamt útvarps- og sjónvarpsútsendingu 
Hagstofunnar (ÍSAT2008: 59 og 60) kemur í Ljós að 
það var 36,8 miLLjarðar króna árið 2013 (uppreiknað 
á verðlag 2014) sam kvæm ttölum  Hagstofunnar.

Áföstu verðLagi erframleiðsluvirði þessa hLuta 
greinarinnar um 1,3 miLljarði hærra 2013 en árið 
2008 og litlu hærri en árið 2012 sam kvæm ttölum  
Hagstofunnar.

Framleiðsluvirði framleiðslu á kvikmyndum, 
sjónvarps- og útvarpsefni á verðlagi 2014
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GreiðsLur fyrir aðföng fyrir framangreinda 
framleiðslu undanfarin sex hefur haLdist svipuð. 
Þær voru um 26,6 m. kr. árið 2013 en voru LitLu 
hærri árið 2011 á föstu verðlagi.

Sem fyrr segir þá er hið svokaLlaða vinnstuvirði sem 
er verðmætasköpun greinarinnar mismunurinn á 
miLLi framleiðsluvirðis og aðfanga.

Þróun þessara greiðslna undanfarin ár má sjá á 
myndinni hér að neðan.

Aðföng fyrir framleiðslu á kvikmyndum, 
sjónvarps- og útvarpsefni á verðlagi 2014
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EffLokkunin erbrotin niður íframLeiðslu kvikmynda 
og sjónvarpsefnis (ÍSAT2008:59.11) eins og er gertá 
neðangreindri mynd séstað árið 2013 var aðkeypt 
innLend vinna og þjónusta 1,4 milljarðar króna á 
sama tíma og aðkeypt erlend vinna og þjónusta var 
einungis um 14 miLljónir króna.

Heimild: Sl
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Fjöldi fyrirtækja í framleiðslu aukist um 66% á sjö árum

Fjöldi fyrirtækja á þessum markaði (ÍSAT2008: 59 
og 60) sam kvæ m tfyrirtæ kjaskrá sést í töflunni hér 
að neðan á árabiLinu 2008-2014.

Fyrirtækjum hefur hefur helst fjölgað á sviði 
framleiðslu og hjóðupptöku og tónlistarútgáfu. Á 
þessu sjö ára tímabili hefur dreifingarfyrirtækjum 
fækkað LítiLLega úr 13 í 9.

FramLeiðslufyrirtæki hefur fjölgað úr 340 í 564 eða 
um 66% en það skýrist m.a. að stór 
framleiðslufyrirtæki eru iðulega með mörg fyrirtæki 
undir sér í sinni eigu. Fjöldi annarra fyrirtækja hefur 
haldist svipaður undanfarin sjö ár og má þar nefna 
fyrirtæki sem standa að kvikm yndasýningu, sjá um 
eftirvinnslu og dagskrárgerð.

Á þessari vefsLóð má finna lista yfir heLstu 
framLeiðslufyrirtæki í kvikmyndum, 
http://www.kvikmundamidstod.is/innLendir- 
samstarfsadiLar/islenskframLeidsLufurirtaeki/

Fjöldi framleiðslufyrirtækja á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni
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Fjöldi ársverka á við þrjú stóriðjuverkefni

Sam kvæ m ttölum  Hagstofunnar voru laun og 
[aunatengd gjöld fyrir framleiðsLu á kvikmyndum, 
sjónvarps- og útvarpsefni (ÍSAT2008 59 og 60) 
tæpir 9 miLljarðar króna á verðlagi 2014.

Á föstu verðlagi ársins 2014 kemur í Ljós að 
launagreiðslur og — gjöld hafa haldist svipuð 
undanfarin ár.

Athyglisvert er að Laun voru taLsvert hærri árið 2008 
en að sama skapi ætti það ekki að koma á óvart í 
Ljósi þess ástands sem þá var ríkjandi í samféiaginu.

Laun og tengd gjöld á verðiagi 2014 (m. kr.)
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Sam tök iðnaðarins hafa áætlað fjölda ársverka í 
kvikmynda- og sjónvarpsgerð (ÍSAT2008: 59 og 60) 
og er sú tala í ágætu samræmi við þær töLur sem 
skýrsiuhöfundur fékkfrá einstökum fyrirtækjum við 
gerð skýrsiunnar. Sam tök iðnaðarins undanskiija 
verktakagreiðsiur við áætlun sína. Ársverk er 
skiigreint sem vinna í dagvinnu í eitt ár.

Fjöldi ársverka í sjónvarps- og 
kvikm yndaiðnaðinum  var um 1.300 ársverk árið 
2014 sem er litlu meira en árið 2013 og litlu minna 
en árið 2012 en þá voru fjölmörg stór verkefni á 
borði iðnaðarins. Fjöídi ársverka hefur þvívaxið 
umtaisvert sé litið tiL síðastiiðinna sjö ára.

Það er því Ijóst að ársverkin í fram leiðslu og 
dreifingu kvikm ynda og sjónvarpsefnis og 

útsendingar eru a.m.k. á við þrjú stóriðjuverkefni.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

■  Áæ tlaður fjö ld i ársverka í kvikm ynda- og sjónvarpsgerð

Hlutfalí [aunagreiðsia af rekstrartekjum fram[eiðs[u 
á kvikmyndum og sjónvarpsefni ásam tdreifingu á 
kvikmyndum og sjónvarpsefni til sýningaraðiia og 
dagskrárgerð útvarps og sjónvarps (ÍSAT2008: 59 
og 60) var 25% árið 2011 og héíst svipað árin þar á 
undan.

Hins vegar er þetta híutfaíl taisvert [ægra sé Litið á 
[andsmeðaitai fyrirtækja í Landinu en þar er þetta 
um 18%.

Heimild: Sl

HLutfaLi Launagreiðsia af rekstrartekjum (%)

Framleiðsla á kvikm yndum  og sjónvarpsefni; 
dre ifing  á kvikm yndum  og sjónvarpsefni til 
sýningaraðila ásamt dagskrárgerð útvarps og 
sjónvarps

M eðalta l fy rirtæ kja  í landinu
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Afkoma greinarinnar

Hér að neðan má sjá hlutfall útflutningstekna af 
rekstrartekjum framleiðslu kvikmynda, myndbanda 
og sjónvarpsefnis (ÍSAT2008:59.11). Hlutfallið var 
árið 2013 rúm 34% en hafði verið tæp 45% árið á 
undan en hins vegarvoru rekstrartekjurnar taisvert 
[ægri þá .

Hlutfalli útflutningstekna af rekstrartekjum 
framleiðsiunnar hefur því verið frá 30%-45% á 
þessu árabiii.

Útfiutningur þessa hluta framleiðsiunnar var 5,3 
miiljarðar króna árið 2013. Greinin skapar því 
verðmætar gjaidey ristekjur.

Heimild: Sl

Hlutfall útflutningstekna af 
rekstrartekjum  (verðlag hvers árs) 

Fram leiðslaá kvikm yndum , 
m yndböndum  og sjónvarpsefni

(ÍSAT2008:59.11)
20.000

C
' O

15.000
15.515

10.000

5.000
30,42%

29,32% 44,69%
34,12%

5.299

2010 2011 2012 2013

■ Ú tflu tn ingu r á vöru og þjónustu (velta undanþegin  
virðisaukaskatti)

■Tekjur af reglulegri starfsem i

Rekstrarafgangur greinarinnar (samkvæmt 
atvinnugreinafiokkun ÍSAT2008: 59 og 60) var 
neikvæð um 630 m. kr. árið 2013 á verðiagi ársins 
2014. en hafði verið jákvæð fimm ár þar á undan.

Hæsturvarð rekstrarafgangurinn á þessu árabiii 
tæpir 2,2 miiljarðar króna árið 2010 á verðlagi 2014.

Rekstrarafgangur á verðlagi 2014
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Andvirði seldra miða kvikmyndahúsa lækkar

Sam kvæ m ttölum  Hagstofunnar var andvirði seldra 
miða á kvikm yndasýningar 1.486 milljónir kr. árið 
2014. Þar af voru um 183 m. kr. vegna íslenskra 
kvikmynda.

Sé andvirði seldra miða reiknað á föstu verðlagi 
kemur í [jós að það hefur heldur lækkað undanfarin 
ár eða um 12% frá árinu 2009.

Andvirði seldra miða að sýningum kvikmynda 
(kr. á verðlagi 2014)
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Sam kvæm t Hagstofunni sóttu 1.439.368 gestir 
íslensk kvikmyndahús árið 2014 eins og sést á 
myndinni hér til hliðar. Það er um 16,4% fækkun á 
fimm ára tímabili en er svipaður fjöldi og sótti 
kvikmyndahús fyrir 10 árum.

Hins vegar eru landsmenn um 330 þús í dag en 
voru um 290 þús fyrir fyrir 10 árum. Einnig hefur 
ferðamönnum fjölgað mikið á þessu árabili.

í þessari tölu eru taldir með gestir á sérsýningar og 
á sýningar stutt- og heimildamyndum og að hluta 
að kvikmyndahátiðum.

Sé einungis litið á aðsókn að löngum kvikmyndum 
þá var hún 1.382.267 árið 2104 en var 1.642.899 
árið 2009.

Fjöldi gesta í kvikmyndahús og á sérsýningar
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A llt landið

Sam kvæm t Klapptré, miðli um kvikmyndir og 
sjónvarp er íslenskir kvikmyndamarkaðurinn er einn 
sá stærsti í heimi miðað við höfðatölu.

Hlutfall íbúa sem fer í kvikmyndahús sé eitt hæsta 
hlutfall sem þekkist í heiminum.

Sam kvæ m ttölum  Hagstofunnar voru 22 fyrirtæki 
skráð árið 2014 sem höfðu það hlutverk að sýna 
kvikm yndasýningar. Hagstofan áætlarfjölda 
kvikmyndahúsa hafi verið 16 árið 2014 og 42 sali.

Sam kvæm t Klapptré starfa hins vegar 18 
kvikmyndahús í landinu með 43 sali. Þar kemur 
fram að þrír stærstu aðilarnir á þeim markaði séu 
Sambíóin (Egilshöll, Álfabakki, Kringlan, Nýja bíó 
Akureyri og Sambíóin Keflavík), Sena (Smárabíó, 
Háskólabíó, Borgarbíó Akureyri) og Myndform 
(Laugarásbíó). Þá reki Heimili kvikmyndarinnar Bíó 
Paradísog Kvikmyndasafn ísland Bæjarbíó í 
Hafnarfirði.

Sam kvæ m ttölum  Hagstofunnar voru íslenskar 
myndir 5% af frumsýndum myndum árið 2014 en 
bandarískar myndir um 74%.
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Söluandvirði DVD diska hefur hrunið

Sé litið á markaðinn fyrir myndbönd kemur í 
mikil breyting á neytendahegðun.

ios

Árið 2014 var andvirði leigumyndbanda og 
mynddiska (DVD og Blue-ray) um 150 m. kr. en árið 
2011 var hún áætluð af Hagstofunni um 400 m. kr. 
og árið 2009 850 m. kr. á verðlagi hvers árs fyrir 
sig. Æ tla má að síaukin notkun á myndefni eftir 
pöntun (VOD), NetfLix áskrift, ólöglegt niðurhal og 
öðru slíku sé skýringin á þessu hruni á 

hefðbundinni útLeigu. Sö lu an d virð i DVD

(þús.kr. á
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Söluandvirði DVD og Blue-ray mynddiska á árið 
2014 (án vsk) var um 360 m. kr (þar af voru DVD 
diskar um 332 m.kr. en Blue-ray diskarnir um 28 
m.kr.) en

Söluandvirði þessara diska hafði verið verið 804 
m.kr. árið 2011 og yfir milljarður árið 2009 eða 
þrisvar sinnum hærra. Þessartölur eru reiknaðar á 
verðlagi ársins 2014 og því sambærilegar miUi ára.

og Blue-ray mynddiska 
verðlagi 2014)
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Seld eintök af Leigu- og sölumyndum voru 428.803 
talsins árið 2014 en voru um helmingi fleiri árið 
2009.

Seld eintök af Leigu- og sölumyndum
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Fjöldi útgefinna Leigumynddiska (DVD) var 130 árið 
2014 en útgefnir sölum ynddiskar (DVD) voru 254 
og 180 fyrir Blue-ray diskana.

Fimm árum áður voru tölurnar fyrir söludiskana 
(DVD) um helmingi hærri en þrisvarsinnum  hærri 
fyrir Leigumynddiskana (DVD).
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Yfir2000 ársverkvegna kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðarins

Bein áhrif

Af fyrrgreindum tölum má sjá að umsvif og áhrif 
sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðarins eru allveruleg 
hér á landi.

Heildarveltan er um 34,5 m illjarðar króna og 
beint framlag til landsframlelðslunnar er um 0,6% 
en í því felst virðisauki greinarinnar og telur hann 
yfir 11 milljarða króna.

Þá eru tæp 1.300 bein ársverk áætluð í greininni, 
9 m illjarðar króna fara í launagreiðslur og
útflutningstekjur nema milljörðum króna.

Þessar töLur eru án efa hærri í Ljósi þess að þær taka 
einungis tiL þeirra veltu sem atvinnugreinaflokkun 
Hagstofunnar ÍSAT2008: 59 og 60 nær t il

Það er því Ljóst að hið opinbera fær milljarða króna í 
skattekjur vegna beinna áhrifa af framleiðslu og 
dreifingu sjónvarps- og kvikmyndaefnis.

í [jósi þess að LaunahLutfaLL af tekjum er taLsvert 
hærra í þessari mikiLvægu atvinnugrein en víðast 
annars staðar eru ríkir hagsmunir fyrir hið opinbera 
að rekstrartekjur og umsvif greinarinnar séu hvað 
mest.

Tekjuskattur einstaklinga og önnur launatengd  
gjöld munu því koma í ríkiskassann í meiri mæli í 
þessari atvinnugrein heldur en gerist að 
meðaltali hjá öðrum fyrirtæ kjum  í landinu.

Óbein og afleidd áhrif

Það er Ljóst að kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðurinn 
hefur margvísLeg óbein áhrif á hagkerfið og þar af 
Leiðandi á skatttekjur hins opinbera.

Óbeinn virðisauki er sá virðisauki sem atvinnuvegur 
skapar með viðskiptum sínum við aðra atvinnuvegi. 
Sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðurinn re ið irsigá  
mjög fjöLbreytiiega stoðþjónustu og má þar nefna 
vinnu tæknifóLks, iðnaðarmanna, hönnuða, 
þýðenda, förðunarfóLks, markaðs- og söLufóLks og 
annarra sérfræðinga, fiutningafy rirtækja, 
ferðaþjónustuaðiLa o.s.frv.

FramLeiðsLa og dreifing á sjónvarps- og 
kvikmyndaefni hefur því afarjákvæ ð áhrif á veLtu 
annarra hLuta hagkerfisins.

Innan hagfræðinnar eru bein og óbein áhrif 
(stundum er einnig bætt við afLeidd áhrifum) tengd 
saman með margföLdurum. MargfaLdarinn er 
skiigreindur sem breyting beinna og óbeinna áhrifa 
þegar bein áhrif breytast um eina krónu eða eitt 
ársverk, aLLt eftir því hvert eðLi þess margfaLdara sem 
beitter.

Jafnan sem þá er notuð er eftirfarandi:

Bein áhríf+  óbein áhríf=Margfaldarí*Bein áhríf

Hagstofan hefur áður birt framLeiðsLumargfaidara 
fyrir ým sar atvinnugreinar og hefur t.d. ýmis 
þjónustustarfsemi haft margfaidarann 1,62, iðnaður 
er með margfaLdarann 1,38 og þjónusta vegna 
atvinnureksturs með 1,51.

Séu áætLuð ársverk í greininni 1.300 taLsins og 
margfaLdarinn sé um 1,5 eins og gert var í bók 
Ágústar Einarssonar um Hagræn áhrif 
kvikmyndaListar fæst eftirfarandi jafna:

1.300 bein ársverk+óbein ársverk=l,5*1.300

Niðurstaðan er að óbein ársverk eru um 650  
talsins.

Sam tals eru því um 2.000 bein og óbein ársverk 
sem rekja má til fram leiðslu og dreifingar á 

sjónvarps- og kvikm yndaefni ásam t 
útsendingum.

Hér er því gert ráð fyrir að hvert beint ársverk skapi 
háLft óbeint ársverk og er það varfærið mat sem 
höfundur teLur rétt sé að miða við.

Væri stuðstvið þann starfamargfaLdara (2,9) sem 
kemur fram í nýrri skýrsiu iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra um hagræn áhrif 
kvikmyndagerðar væru samanLögð bein og óbein 
ársverk um 3.800 talsins. Sú skýrsia einbLínir 
eingöngu á hLuta af þessum iðnaði 
(kvikmyndaframieiðsLuna skv. ÍSAT2008:59.11) og 
var þar gert ráð fyrir um 360 beinum ársverkum og 
um 700 óbeinum ársverkum.

Sé Litið tiL virðisaukans (verðmætasköpunar) og sé 
óbeinum virðisauka bætt við beina virðisauka 
geirans væri um að ræða samanLagt 27 milljarðar 
króna virðisauka sé stuðst við sama framLeiðsLu- 
margfaLdara (2,4) og gert er í nýrri skýrsiu iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra um hagræn áhrif 
kvikmyndagerðar.
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Skatttekjur hins opinbera vegna kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðarins um 12 milljarðar króna

Tekjur af tekjuskatti

Ef sambærilegri aðferðarfræði (en lækkum þó 
margfaldarann í 1,3 eins og var gert í bók Ágústar 
þegar kom að veltu) er beitt á veltutölur kemur í Ljós 
að velta óbeinnar starfsemi af framleiðslu og 
dreifingu sjónvarps- og kvikmyndaefnis er um 10,4 
milljarðar króna.

Sam tals er því bein og óbein velta fram leiðslu og 
dreifingar á sjónvarps- og kvikm yndaefni um 45 
m illjarðar króna.

Af þessari 45 milljarða króna veltu eru 
[aunagreiðslur tæplega 13 miLijarðar króna ef 
miðað er við 0,28 launahlutfaU miðað við veltu (sem 
Samtök iðnaðarins hafa gert fyrir þessa grein fyrir 
árið 2014).

í útreikningum sínum notast Capacent við reiknivéi 
Ríkisskattstjóra sem tekur tiUit til skattprósentu, 
lífeyrisgreiðslna og persónuafsiáttar og er miðað við 
meðaiiaun í greininni.

Sé tryggingargjald i bætt við eru tekjuskattur, 
launatengd gjöld og útsvarstekjur hins opinbera 
af þessum launagreiðslum  því um 4,6 milljarða 
króna.

Tekjur af virðisaukaskatti

Til viðbótar greiða einstaklingar sem fá [aun í 
greininni virðisaukaskatt og önnur gjöLd af þjónustu 
og vöru sem þeir kaupa fyrir [aunin sín.

Fjármálaráðneytið hefur talið að hlutfaU skatta af 
vöru og þjónustu af einkaneysiu sé um 28% en 
hLutfaLl neysluútgjalda af heiidarráðstöfunartekjum 
er um 90% samkvæmt Flagstofunni.

Skatttekjur hins opinbera vegna kaup á vöru og 
þjónustu þeirra sem þiggja laun í iðnaðinum eru 
því um 2,4 m illjarðar króna samkvæmt 
útreikningum Capacent.

Til viðbótar greiða fyrirtæki sem tengjast iðnaðinum 
með beinum eða óbeinum hætti einnig 
virðisaukskatt af hLuta af því sem þau verja af 
tekjum sínum. Sam kvæm t töium ríkisskattstjóra 
greiddu fyrirtæki í umræddum 
atvinnugreinaflokkum (ÍSAT2008: 59 og 60) um 
240 m. kr. í virðisaukaskatt árið 2014 að teknu tiUiti 
til mismunar á innskatti og útskatti. Séu síðan 
áætlaðar greiðslur á þau fyrirtæki sem tengjast 
iðnaðinum með óbeinum hætti má ætla að 
sam anlagt komi 300 m.kr. í virðiaukaskatt.

Sam tals eru þetta 2,7 milljarðar króna sem ríkið 
fæ r í virðisaukaskatt vegna veltu í fram leiðslu, 
dreifingu og útsendingar á kvikm ynda- og 
sjónvarpsefni og einkaneyslu starfsm anna.

Séu skatttekjur hins opinbera vegna umsvifa 
aðila í kvikm ynda- og sjónvarpsiðnaðinum  tekin 
saman er um að ræða um 7,3 milljarða króna.

Tekjurvegna ferðamanna

Þar að auki má bæta við þeim tekjum sem koma tiL 
vegna áhrifa kvikmynda og sjónvarpsþátta á komu 
ferðamanna tiL [andsins. Sam kvæm t skýrslu 
Ferðamálastofu frá apríL 2015 voru útgjöld erlendra 
ferðamanna hér á [andi um 158 milijarðar króna 
árið 2014. Séu nettótekjur vegna erlendra 
ferðamanna sem hluti af [andsframieiðslu fundið 
með sama hlutfaUi og Dr. Ágúst gerði í bók sinni 
ættu þær að vera um 114 miUjarðar króna.

Ferðamáiastofa kannar hvaðan hugmyndin af 
ísiandsför er komin. í síðustu könnun Ferðamála- 
stofu sögðu 9,7% vetrargesta og 13,9% sumargesta 
að „aLþjóðiegt myndrænt efni", þ.e. kvikmyndir, 
heimiidamyndir, sjónvarpsþættir eða myndbönd, 
væru ástæðan fyrir ísiandskomunni. Þetta hLutfaLl 
mun án efa aukast vegna nýiegra myndbanda frá 
Justin Bieber, frönsku röppurunum í PNL og vegna 
indverska [agsins Gerua svo eitthvað sé nefnt.

Vegna ferðamanna sem koma til ísiands vegna 
kvikmynda og sjónvarps má því rekja um 15 
miUjarða króna í nettótekjur. Samkvæmt 
Seðiabanka ísiands eru skatttekjur sem hiutfaU af 
[andsframieiðsiu um 30,5%.

Því má varlega áætla að skatttekjur hins 
opinbera vegna áhrifa kvikm ynda og 
sjónvarpsþátta á ferðam annafjölda séu um 4,6 
milljarðar króna.

Sam anlagteru  þetta tæpir 12 m illjarðar króna 
sem hið opinbera fæ r í auknar skatttekjur vegna 

sjónvarps- og kvikm yndaiðnaðarins
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Framlög ríkisinstil kvikmynda og Ríkisútvarpsins eru helmingi lægri en skatttekjurnar

Hér fyrir að ofan var reynt að Leggja varfærið mat á 
ofangreindar töLur en við vinnslu þessarar skýrslu 
fékk höfundur upplýsingar frá einstaka fyrirtækjum 
í greininni.

Tekjuskattur fyrirtækja er greiddur af þeim hagnaði 
sem verður í greininni. Við vinnslu þessarar skýrslu 
einangruðu sum fyrirtæki í iðnaðinum ekki 
tekjuskattinn niður á þá starfsemi sem hér eru til 
skoðunar og er hann því fyrir utan þær tölur sem 
hér eru dregnar fram.

Eins og áður hefur verið bent á þá er ekki tekið tiLLit 
til annarra skatttekna sem hið opinbera fær t.d. 
vegna veltu og sölu fyrirtækja í geiranum og tengdri 
starfsemi og stefgjalda.

Skatttekjur hins opinbera eru því án efa hærri en 
sem nemur ofangreindum  12 milljörðum.

Mikilvægt er hins vegar að hafa í huga að þótt að 
einhver tiltekin atvinnugrein eða fjárfesting væri 
ekki til staðar m yndi hagkerfið þróast í aðra átt 
með annarri nýtingu fram leiðsluþátta og 
fengjust því skatttekjur sam kvæ m t því.

Þó má leiða rökum að því að sérhæ fing í 
kvikm ynda- og sjónvarpsiðnaðinum  sé með þeim 
hætti víða að ef sá einstaklingur væri ekki 
starfandi á þeim vettvangi hér á landi væru 
ákveðnar líkur að hann m yndi starfa á sama 
vettvangi en á erlendri grundu.

Kostnaður ríkisins vs. skatttekjur ríkisins (m.kr.)

Skatttekjur hins opinbera vegna sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðarins 

Samanlagt framlag ríkisins til neðangreindrar starfsemi

Ríkisútvarpið

Endurgreiðsla vegna kvikmyndagerðar |  1.100

Kvikmyndamiðstöð/Kvikmyndasjóður 960

Kvikmyndasafn, höfundarréttargjöld og annað |  140
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Sam kvæ m tfjárlagafrum varpi 2016 áttu um 960  
milljónir að renna til Kvikm yndamiðstöðar 
íslands sem m.a. rekur Kvikmyndasjóð.

Endurgreiðsla vegna kvikm yndagerðar á ísland  
eru áætluð 1,1 m illjarður króna.

Kvikm yndasafn ísland átti að fá um 63 milljónir
króna, höfundarréttargjöld áttu aðvera um 37 
milLjónir króna og þar á meðal tiL samtaka 
höfundarréttarfélaga.

Ríkisútvarpið á að fá um 3,7 milljarða króna af 
fjárlögum  þessa árs.

Séu þessi fram lög ríkisins til 
kvikm yndaiðnaðarins ásam t öllum fram lögum  til 
Ríkisútvarpsins tekin saman er um að ræða tæpa 
5,9 milljarða króna.

Framlög ríksins til greinarinnar er um helmingi 
lægri en þær skatttekjur sem kvikm ynda- og 

sjónvarpsiðnaðurinn færir hinu opinbera vegna  
iðnaðarins.
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Samræming virðisaukaskatts á menningarefni er ráttlætismál

Skattaum hverfi óhagstætt

Löggjafinn hefurtekið margvíslegt tiLlit tiL 
menningarlegrar starfsemi þegar kemur að 
skattamálum. Þó gerir löggjafinn greinarmun á 
tónlistarefni og bókum annars vegar og hinsvegar 
sjónvarps- og kvikmyndaefni.

Á meðan hið almenna þrep virðisaukaskatts er 24%, 
er 11%  virðisaukaskattur á afnotagjöldum  
útvarpsstöðva, sölu tímarita, dagblaða og 
landsm ála- og héraðsfréttablaða, sölu bóka,jafnt 
frum sam inna sem þýddra, þ.m.t. nótnabóka með 
og án texta, sem og hljóðupptökur af lestri slíkra  
bóka.

Sama gildir um sölu á öðrum sambærilegum 
miðlum með bókartexta, sem og sölu á rafrænum 
útgáfum slíkra bóka. Þá er 11%  virðisaukaskattur 
á geisladiskum , hljómplötum, segulböndum  og á 
aðra sam bæ rilega miðla með tónlist en ekki með 
mynd. Sam a gildir um sölu á rafrænni útgáfu á 
tónlist án myndar.

Því bera DVD m ynddiskar 24%  virðisaukaskatt en
þar sem geisladiskar með tónlist og rafbækur bera 
11% skatt ber einnig að huga að lækkun 
virðisaukaskatts á DVD mynddiskum.

Það er óskiljanlegt af hverju upptaka af 
tónleikum sem gefin er út sem geisladiskur ber 
11%  virðisaukaskatts á sama tíma og þessir 
sömu tónleikar sem eru gefnir út á DVD 
m ynddiski ber 24%  virðisaukaskatt.

Jafnframt hefur sala á kvikmyndum og 
sjónvarpsefni ekki notið sama skattaumhverfis og 
tónlistin hefur búið við. Virðisaukaskattur af sölu 
kvikm ynda á netinu og á m yndefni eftir pöntun 
(VOD og Pay-Per-View) er nú 24% . Þar sem 11% 
skattur er á sölu tónlistar á geisladiskum, plötum og 
einnig á bókum og rafbókum er réttlætanleg að 
hafa virðisaukaskatt af sölu kvikmynda á netinu og 
á myndefni eftir pöntun í sama þrepi.

Þá bera afnotagjöld sjónvarpsstöðva 11% 
virðisaukaskatt sem aftur undirstrikar sanngirnina í 
að hafa sölu á myndefni í gegnum netið eða eftir 
pöntun í sama þrepi. SLík breyting tæki mið af 
breyttri tækni og notkun neytenda á miðlum. Vægi 
hinnar svokölluðu línulegrar dagskrá sjónvarps- 
stöðvanna hefur sífellt verið að minnka á sama tíma 
og kaup myndefnis í gegnum netið eða eftir pöntun 
hefur aukist. Þá hafa áskriftarpantanir á heilum  
myndaröðum  (e. Subscription Video on Demand) 
ásam t „tímaflakki" og „frelsi" línulegra  
sjónvarpsstöðvanna (efni sótt aftur í tímann) aukist 
til muna sem aftur dregur fram hversu óeðlilegt er 
aðm ism una útsendingarmiðlun í skattalöggjöfinni.

Rýnihópur á vegum mennta- og 
menningarmálaráðherra um greiningu á 
hindrunum fyrir streymisþjónustu frá árinu 2014 
lagði tillögu fram um að sölu kvikmynda á netinu 
og á myndefni eftir pöntun yrði í lægra þrepi 
virðisaukaskatts. Þannig bæri miðlun hljóð- og 
myndefnis sömu skattprósentu. Slík  breyting mun 
hafa jákvæ ð áhrif á innlendar efnisveitur sem  
mun fljótt borga sig fyrir hið opinbera vegna 
vaxandi umsvifa.

Virðisaukaskattur á aðgangseyri í 
kvikm yndahúsum  e r2 4 %  á sama tíma og 11%  
virðisaukaskattur er á aðgangseyrir að 
baðhúsum, baðstöðum, gufubaðsstofum  og 
heilsulindum.

Þá erenginn virðisaukaskattur á íþróttastarfsemi, 
svo og leiga á aðstöðu til íþrótta- 
starfsemi, aðgangseyrir að sundstöðum , 
skíðalyftum , íþróttamótum, íþróttasýningum  og 
h e i Is u ræ kta rstof u m.

í Ijósi jákvæðra menningariegra og efnahagsiegra 
áhrifa af kvikmyndahúsum er réttiætaniegt að 
virðisaukaskattur á aðgangseyri þar verði 
sambæriiegur og aðgangaseyrir að baðstöðum og 
heiisuiindum sem er nú í 11% skattþrepi.

Reyndar má vei hugsa sér að skattaumhverfi 
kvikmyndahúsa ætti að vera sambæriiegt og 
skattaumhverfi sundstaða og íþróttastarfsemi en 
aðgangseyrir að siíkri starfsemi ber engan 
virðisaukaskatt.

Tiiiögur þess efnis að færa þessa starfsemi í neðra 
skattþrep eru ekki tii þess faUnar að fiækja 
skattkerfið enda er nú þegar [agður 11% skattur á 
ýmsa menningartengda þjónustu.
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Kostnaður við lækkun virðisaukaskatts

290 milljónir tekjur ríkisins af bíómiðum

Árið 2014 var andvirði seldra miða að sýningum 
innlendra og erlendra langra leikinna kvikmynda 
1.486.828 kr. skv. Hagstofunni.

A f því renna um 290 milljónir til ríkisins í formi 
virðisaukaskatts en nú er lagður 24%  
virðisaukaskattur á bíómiða.

Ef bíómiðar væru hins vegar í lægra skattþrepi 
hefðu tekjur ríkisins verið um 140 miUjónir króna 
lægri.

Þó mætti rökstyðja að bíóaðsókn myndi 
hugsanlega aukastvið lægra miðaverð og því yrði 
tekjutap ríkisins minna en það.

86 milljónir tekjur ríkisins af DVD

Einnig er lagður 24% virðisaukaskattur á DVD diska. 
Sam kvæ m ttölum  Hagstofunnar var söluandvirði 
DVD diska og Blue-ray diska um 360 milljón króna 
árið 2014 án virðisaukaskatts. Virðisaukaskattur af 
slíkri sölu er um 86 m. kr.

Læ kkun þessa skatthlufalls niður í 11%  myndi 
þýða að ríkið yrði af um 46 milljónum.

125 milljónir tekjur ríkisins vegna VOD

Loks erjafnfram t 24 %  virðisaukaskattur á VOD  
þjónustu (e. video on demand) og m yndefni eftir 
pöntun (e. pay perview). InnLendir rétthafar áætla 
að sú sala sé um 650 miLLjónir á ári og má því gera 
ráð fyrir að virðisaukaskatturinn sé um 125

Væri skatturinn lækkaður niður í 11%  væri hið 
opinbera að verða af um 60 milljónum króna en 
hér m yndi sala án efa aukast á móti vegna lægra 
verðs.

TiL uppLýsingar er tekið fram að ef verð vöru eða 
þjónustu, sem fellur undir 24% skatthlutfall, er gefið 
upp með virðisaukaskatti þá erskatturinn 19,35% af 
því verði sem kaupandi greiðir.

Hins vegar ef um er að ræða vöru eða þjónustu sem 
fellur undir 11% skatthlutfaLL þá erskatturinn 9,91% 
af því verði sem kaupandi greiðir.

Lagaleg skilyrði s.s. textun og talsetning

Það er Ljóst að sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðurinn í 
sérhverju Landi ber ákveðið menningarlegt hlutverk. 
Þetta á sérstaklega við LítiL málsvæði eins og hið 
íslenska málsvæði óneitanlega er.

Því hefur hið opinbera lagt ým sar kröfur á 
sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðinn sem fyrirtæki 
þurfa að mæta með auknum kostnaði. Nærtækast 
eru skilyrði Laga um textun og talsetningar.

Sam kvæm t lögum um fjölmiðla skulu 
fjöLmiðlaveitur, sem hafa staðfestu hér á landi, efla 
íslenska tungu eftir því sem við á. Hljóð- og 
myndefni á erlendu máli, hvort heldur sem því er 
miðlað í LínuLegri dagskrá eða eftir pöntun, skal 
jafnan fylgja íslenskt tal eða texti á íslensku eftir því 
sem við á hverju sinni. Þetta á hins vegar ekki við 
um endurvarp frá erlendum sjónvarpsstöðvum, 
enda sé um að ræða viðstöðulaust, óstytt og óbreytt 
endurvarp heildardagskrár sjónvarpsstöðva. Þetta á 
ekki heldur við þegar viðkomandi hljóð- eða 
myndmiðill er starfræktur á öðru tungumáli en 
íslensku eða um fjölmiðLa sem hafa ekki staðfestu 
hér á landi.

Hið opinbera hefur því ákveðið með lögum að 
fyrirtæki ísjónvarps- og kvikmyndaiðnaðinum beri 
ákveðna menningarlega ábyrgð þegar kemur að 
tungumálinu. Sú ábyrgð er kostar hins vegar íslensk 
fyrirtæki á þriðja hundrað miLLjón króna á ári 
samkvæmt tölum frá fyrirtækjunum.

En í Ljósi þess hve arðsamur iðnaðurinn er fyrir hið 
opinbera ætti það koma til aivariegrar skoðunar að 
hið opinbera komi á móts við þann kostnað sem 
fyrirtækin verða fyrir vegna taisetningar og 
textunar.

Félag rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði 22



Hegðun neytenda á sjónvarpsmarkaðinum greint samkvæmt nýrri könnun

Hluti af þessari skýrsluvinnu var um fangsm ikil 
spurningakönnun sem Gallup framkvæmdi um 
áhorf og umsvif á þessum hluta 
afþreyingarmarkaðarins. Heildarniðurstöður úr 
könnuninni fylgja með þessari skýrslu sem fylgirit 
en hér verður tæpt á helstu niðurstöðum.
Myndirnar sem fylgja hér með koma frá Gallup.

Spurningakönnunin náði til áhorfs neytenda og 
hlutfaILslegs mikilvægs mismunandi miðla íaugum  
neytenda.

Þá náði könnunin einnig að kortleggja hinn 
svokallaða gráa markað og þann svarta (ólöglegt 
niðurhal og streymi).

Grái markaðurinn er skilgreindur sem markaður 
þeirra erlendu efnisveitna sem bjóða ekki formlega 
upp á þjónustu sína hér á landi en íslenskir 
neytendur greiða engu að síður fyrir til hinna 
erlendu efnisveita. íslenskir rétthafar að efni sem er 
boðið upp á gráa markaðinum fá því engar greiðslur 
fyrir efni sitt. Hið opinbera verður einnig af 
greiðslum vegna þessa s.s. tapaðar skatttekjur.

Skýrasta dæmið um slíkt er þjónusta Netflix en þar 
til mjög nýlega var ekki boðið upp þá þjónustu með 
formlegum hætti hér á landi. Þrátt fyrir formlega 
innkomu Netflix inn á íslenska markað um áramótin 
eru enn fjölmargir með áskrift sína í gegnum 
bandaríska Netflix og eru því enn á gráa 
markaðinum. Þátttaka á gráa markaðinum virðist 
vera brot á skilmálum NetfLix og á rétti íslenskra 
rétthafa í sumum tilvikum.

Loks var spurt um mikilvægi við aukinn stuðning við 
atvinnugreinina og íslenska menningu í þessu 
sambandi. Spurningarnar má sjá hér tiL hliðar.

Niðurstöður um áhorf

62,4% horfa oftast á sjónvarps- og kvikmyndaefni í 
gegnum dagskrá íslenskra sjónvarpsstöðva 
(hefðbundin línuleg dagskrá, tímaflakk og 
frelsisþjónustu).

14,6% nálguðust efni sitt oftast í gegnum vefsíður 
sem eru ekki sam þykktar af rétthöfum (s.s. Pirate 
Bay og Deildu.net). Því yngri sem viðkomandi er því 
algengara var að hann væri í þessum flokki.

7,2% svöruðu því að þeir horfðu oftast á efni sitt í 
gegnum áskriftarmiðlun eftir pöntun s.s. NetfLix, 
Hulu, HBO Now og Amazon. Aðrar leiðir til áhorfs 
mældust minna.

Séu þessar niðurstöður reiknaðar útfrá 
mikilvægiseinkunn (nánari útlistun á því má finna í 
sjálfri spurningakönnunni sem fylgir með þessari 
skýrslu sem fylgirit) kemur fram að dagskráin hjá 
innlendum sjónvarpsstöðvum erennþá 
langmikilvægust í augum fólks, þá kemur 
myndmiðlun eftir pöntun (VOD) hjá innlendum 
efnisveitum, svo hefðbundin línuleg dagskrá hjá 
erlendum sjónvarpsstöðvum og í gegnum opnar 
efnisveitur á netinu (s.s. Youtube og Vimeo).

Loks eru það ólöglegar efnisveitur og þá 
áskriftarmiðlun eftir pöntun (NetfLix, HuLu, HBO 
Now o.s.frv.) en aðrir kostir mældust talsvert neðar í 
mikilvægi.

eis.
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Framkvæmdalysing
Sp.l Með hvaða hætti horfir þú á sjórvarps- eða kvikmyndaefni? Vinsamlega forgangsraðaðu lelðunum með því að merkja fyrstvið það sem þú 

horfir oftast á, næst það sem þu horfir næst oftast á og siðan koll af kolli.
Sp. 2 Ert þú eða heimilið með áskrift eða kaupir efni af einhverju efti rfara ndi?
Sp. 3 Hversu mörgum kvikmyndum eða sjónvarpsþáttumað jafnaði streymir þú, leigireða kaupir I mánuði hverjum í gegnum (...]?
Sp. 4 Nú viljum við biðja þig um að meta hversu hátt hlutfaII þessa efnis þú hefðirkeypt eða leigt af innlendum aðilum ef þú hefðir ekki haft

aðgang að þvf i gegnum (...]?
17 Sp. 5 Streymir þú eða halaroft, stundum, sjaldan eða aldrei niðursjónvarps- eða kvikmyndaefni i gegnum vefsiðurá netinu án þess að rétthöfum

sé greitt fyrir, t.d. Deildu.net, Pirate Bayeða öðrum sambærilegum vefslðum? Hér erátt við siðursem eru ekki samþykktaraf rétthöfum og 
dreifa sjónvarps- eða kvikmyndaefni án þess að rétthöfum sé greitt fyrir?

20 Sp. 6 Hversu mörgum kvikmyndum eða sjónvarpsþáttumað jafnaði streymirþú, leigireða kaupir I mánuði hverjum í gegnum (...]?
23 Sp. 7 Nú viljum við biðja þig um að meta hversu hátt hlutfaII þessa efnis þú hefðir keypt eða leigt af innlendum aðilum ef þú hefðirekki haft

aðgang að þvf í gegnum viðkomandi vefsiður eða vini eða ættingja?
26 Sp. S Hversu oft, ef einhvern tímann horfirþú á iþróttaefni i gegnum netið, t.d. Firstrow.eu eða sambærilegarsiðurþar sem rétthafar fá ekki greitt

fyrirdreifingu?
30 Sp.9 Telur þú mikilvægt eða Iftilvægt aðstjómvöld styðji viðinnlenda sjónvarps-og kvikmyndagerðmeðt.d.skattalækkunum og/eða Kvikmyndasjóði?
34 Sp. 10 Telurþú mikilvægt eða Iftilvægt aðerient sjónvarps- og kvikmyndaefni sem sýnt erhérá landisé textað eða talsett á islensku?
38 Sp. 11 Telur þú mikilvægt eða Iftilvægt telurþú aðá fslandi sé sýnt innlent sjónvarps- og kvlkmyndaefni?
42 Leiðbeiningar um túlkun niðurstaðna
43 Vigtun
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27.000 heimili með áskrift að Netflix

Sé Litið á áhorf í gegnum svokallaða gráa markað 
(yfirleitt átt við erlendar efnisveitur sem bjóða ekki 
formlega upp á þjónustu sína hér á Landi en 
ísLenskir neytendur greiða hins vegar fyrir hana 
beinttil hinna erlendu efnisveitu) kemur margt 
áhugavert í [jós.

Um 28% af heimilum eru með áskrift eða kaupir 
efni af hinum svokailaða gráa markaði.

21,7%  íslenskra heimila eru með áskrift að 
Netflix.

Sam kvæ m ttöium  Hagstofunnar sem voru 
uppfærðar í apríi 2014 var fjöLdi heimiia á íslandi 
árið 2013 um 124.000.

Því hafa um 27.000 íslensk heimili áskrift að 
Netflix.

Að meðaitaii eru 2,5 einstakiingur á sérhverju 
heimiii (1,9 eidri en 16 ára) og eru því 67.000  
einstaklingar með aðgang að Netflix á heimilum  
sínum.

Rétt er að hafa í huga að könnunin var gerð áður en 
Netflix ákvað að bjóða upp á þjónustu sína með 
formiegum hætti hér á Landi.

Því yngri sem hóparnir voru því hærra 
áskriftarhiutfaii Netfiix mæidist. Þá var Netfiix- 
áskriftsömuieiðis aigengari á höfuðborgarsvæðinu 
en útá Landi og fórvaxandi með fjöiskyidutekjum.

Sé Litið tii annarra efnisveita þá voru um 3,8% með 
áskrift að Huiu TV sem reiknast sem 4,700 heimiii 
eða tæpiega 12.000 manns. Um 3,3% keyptu efni 
frá ITunes kvikmynda- og sjónvarpsieigunni, 2,7% 
frá Googie Piay og 1,6% frá Amazon Prime Video. 
HBO Now varm eð 1,2% hiutdeiid.

Sp. 2. Ert þú eða heimilið með áskrift eða kaupir efni af einhverju eftirfarandi?

Fjöldi % ±
Netflix ...w ... 21,7..... V
H uluTV 31 1,3

iTunes kvikm ynda-eða

sjönvarpsle igu 27 1.2

Google Play 22 V 1.1

A m aro r Prime Video 13 1,5 0,5

HBONow 1D 1,2 0,7

Sky Box-office s 0,7 0,6

Annað 25 M 1,2

E kke rtaf ofantöldu SE3 72,0 3.1
Fjöldi svara .... 892 m

Tóku afstöðu ... aío" ..Kjö....
Tóku ekki afstöðu i i
Fjöldi svarenda W 100,(1

1 þessarí spumingu mátti nefna fleiri e n einn
sva rmöguleika. Hlutfallstólureru þvi reiknaðareftir
fjölda þekrra semtókuafstóðu enekldfjölda svara.

Netflix

I
HuluTV ■  3.8% 

iTunes kvikmynda- eða
I

3,3%sjónvarpsleigu

Google Play |  2,7%

AmazonPrimeVideo I  1.6%

HBONow | 1,2% 

Sky Box*office | 0,7% 

Annað I  3,1%

Ekkertafofantöldu

21,7%

72,0%
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560.000 kvikmyndum og þáttum streymt í hverjum mánuði í gegnum Netflix

Einnig var spurt hversu mörgum kvikmyndum eða 
sjónvarpsþáttum viðkomandi streymdi, Leigði eða 
keypti í gegnum efnisveitur gráa markaðarins 
(Netflix, Hulu, ITunes o.s.frv.).

Hæsta hLutfaLLið var tæp 35% sem sögðust gera það 
1-9 sinnum í hverjum mánuði. Tæp 32% sögðust 
gera það 10-39 sinnum en 17% sögðust gera það 
40 sinnum eða oftar. Rúm 16% sögðust aldrei gera

Mánaðarmeðaltalið hjá þeim sem höfðu áskrift 
að Netflix (og annarri SVOD þjónustu) var 20,8 
kvikm yndir eða sjónvarpsþættir.

Þannig að af þessum 27.000 heimilum sem hafa 
áskrift að Netflix er Ljóst að stór hLuti þeirra nýtir sé 
áskriftina talsvert í hverjum mánuði. í hverjum 
mánuði má því áætla að áskrifendur NetfLix á ísLandi 
séu að streyma um 560.000 kvikmyndum eða 
sjónvarpsþáttum íhverjum  mánuði.
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Um 18% af Netflix-efninu hefði verið keypt eða leigt af innlendum aðilum

Þátttakendur voru beðnir að meta hversu hátt 
hlutfall þeir hefðu keypt eða Leigt af innlendum 
aðilum ef þeir hefðu t.d. ekki haftaðgang að Netflix 
(eða annarri SVOD-þjónustu eða VOD-þjónustu 
erlendra efnisveitna).

Rúm 41% hefðu ekki nýtt sér neitt frá innLendum 
aðilum í staðinn. En 20% svarenda hefðu keypt eða 
Leigt um 1-10% af því efni sem þeir nutu nú í 
gegnum Netflix eða annarra sambærilegra erlendra 
efnisveita á gráa markaðinum.

Rúm 14% hefðu keypt eða Leigt um 11-20% af 
efninu í gegnum innlendar efnisveitur og tæp 6% 
svarenda hefðu keypt eða Leigt 21-30% af efninu. 
5,6% af svarendum hefðu keypt eða Leigt aLLt efnið.

Að meðaltali hefði 18%  af efninu verið keypt eða 
leigt af innlendum  efnisveitum í stað þeirra 
erlendu efnisveita sem fólk nýtir sér nú í gegnum  
gráa markaðinn ef viðkomandi hefði ekki haft 
aðgang að þeim markaði.

Eins og áður hefur komið fram þá veldur þátttaka á 
gráa markaðinum tjóni fyrir bæði ísLenska rétthafa 
og ísLensk yfirvöld. íslenskir neytendur erjú að 
greiða fyrir þá þjónustu sem þeir nýta sér en þær 
greiðslur renna hvorki til íslenskra rétthafa að 
efninu sem áhorfendur eru að nýta sér né tiL 
íslenskra yfirvalda íform i skatttekna og aukinna 
umsvifa atvinnugreinarinnar hér á landi.
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650 m. kr. tap fyrir innlenda aðila vegna Netflix. Tap ríkisins um 200-265 m.kr.

Það getur verið erfitt að meta áætlað tap 
atvinnugreinarinnar og hins opinbera vegna gráa  
markaðarins.

Sé hins vegar gerð tiLraun tiL þess þá vitum við að 
um 21 kvikmynd eða sjónvarpsþáttur er streymdur, 
keyptur eða Leigður að jafnaði á mánuði í gegnum 
Netflix. Miðað við áskriftartölur að Netflix sem eru
27.000 heimili samkvæmt könnuninni má áætla að 
um 560.000 kvikmyndir og sjónvarpsþættir séu 
streymdir í gegnum Netflix.

18% af því efni hefði verið keypt eða Leigt af 
innLendum aðiLa ef viðkomandi hefði ekki aðgang 
aðgráa markaðinum. Því hefði aðjafnaði hvert 
heimili leigt eða keypt um 4 kvikm yndir eða 
sjónvarpsþætti á mánuði af innlendum  aðila í 
staðinn.

Kvikmynd í gegnum Skjábíó á vegum Sím ans kostar 
795 kr. ÍLeigu en einstakur sjónvarpsþáttur kostar 
225 kr. (VOD). Þá býður Vodafone PLay upp á 
áskriftarleiðir (sem eru í anda Netflix að eigin sögn) 
frá 2.490 kr. 3.990 kr. svo einhver dæmi séu nefnd.

Ekki var gerður greinarmunur á sjónvarpsþáttum og 
kvikmyndum í könnuninni. Ef miðað er við gróft 
meðalverð kvikm yndarog sjónvarpsþátta (500  
kr. með vsk). má gróflega ætla að sérhvert 
heimili hefði eytt um 2000 kr. í kaup eða leigu á 
efni frá innlendum  aðila á mánuði ef það hefði 
ekki aðgang að gráa m arkaðinum  (Netflix). Það 
jafngildir um 54 m. kr á mánuði eða um 650  
m.kr. á ári. frá 27.000 heimilum.

Innlendir aðilar og rétthafar hafa því orðið af um 
650 m. kr. viðskiptum árlega vegna 

sam keppninnarfrá Netflix.

Virðisaukaskattur af slíkri upphæð væri um 60 m.kr. 
árlega sé miðað við 11% skattþrep eins og er af 
afnotagjöldum en um 125 m.kr. sé miðað við 24% 
þrep er eins og er af VOD þjónustu.

Sé einnig sambærilegri aðferðarfræði og áður hefur 
verið beitt í skýrslunni (með margfaldara og áætlun 
hLutdeiLdar skatttekna af veltu og neysLu í greininni) 
er hið opinbera að verða af tiL viðbótar um 140 m. 
kr. í glötuðum tekjum vegna minni veltu en eLla.

Hið opinbera er að verða af sam anlagt um 200- 
265 m. kr. árlega vegna gráa markaðarins.

Hins vegar flækir nýleg innkoma Netflix inn á 
íslenskan markað m eðformlegum  hætti þessa

Það má leiða rökum að því að fólk sem myndi hætta 
taka þátt á gráa markaðinum, þ.e.a.s. hættir með 
kaupá bandarískri áskriftað NetfLix, myndi nú 
frekar kaupa íslenska áskrift að Netflix í stað þess að 
kaupa áskrift að innlendum efnisveitum eða efni frá 
íslenskum VOD-þjónustum í sama mæli og það naut 
ígegnum  bandaríska Netflix.

Því ber að fara varlega að túlka þessa grófu 
útreikninga í Ijósi breyttra aðstæðna.

Mánaðargjald vegna bandarískrar áskriftar að 
Netflix er um 8 dollarar og er því árlegt gjald 
íslenskra heimila um 12.500 kr.

Heildargreiðsla 27.000 íslenskra heimila til 
Netflix á hverju ári hefur því verið tæpar 340 m.

Af þessum greiðslum hefur enginn virðisauka- 
skattur vera greiddur. Væri greiddur 24%  
virðisaukaskattur af þessari þjónustu eins og gert 
er með íslenska VOD þjónustu væri hið opinbera 
að fá um 80 m.kr. árlega í skatttekjur. Væri hins 
vegar greiddur 11%  virðisaukaskattur eins og er 
gert með afnotagjöld væri hið opinbera að fá um 
40 m.kr. Hér hefur ekki verið tekið tillit til annarra 
gjalda sem hið opinbera tekur af fyrirtækjum sem 
bjóða upp á þjónustu sína hérá landi.

Nú þegar Netflix býður formlega upp á íslenska 
áskrift (um 1.100 kr. á mánuði) þarf að koma til 
skoðunar hvernig skattayfirvöld munu líta á þá 
þjónustu sem þar er í boði.

í 35. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988 segir 
að aðili með heimilisfesti eða fasta starfsstöð 
erlendis sem selur rafrænt afhenta þjónustu skv. d- 
lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. til aðila sem er ekki 
skráður skv. 5. gr. laganna og er heimilisfastur eða 
með fasta starfsstöð hér á landi, skuli innheimta og 
skila virðisaukaskatti af þeirri þjónustu hérá landi. 
Þjónusta þessi telst ávallt nýtt þar sem kaupandi 
þjónustunnar hefur búsetu eða starfsstöð.

Rýnihópur á vegum menntamáiaráðuneytis hefur 
hins vegar bent á tæknilegar hindranir sem lúta að 
skráningu erlendra aðila hjá skattinum og skil á 
virðisaukaskatti sem þarf að bæta úr.
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37% stunda ólöglegt streymi og niðurhal: Tap geirans um 1,1 ma.kr og tap ríkis 350-450 m.kr.

Könnunin náði einnig til hins svokallaða svarta 
markaðar. Þar er um að ræða ólöglegt streymi eða 
niðurhal í gegnum vefsíður á netinu án þess að 
rétthöfum efnis sé greitt fyrir t.d. í gegnum 
Deildu.net, Pirate Bay eða öðrum sambærilegum 
vefsíðum.

Tæp 13% sögðust stunda slíkt oft, tæp 10% 
stundum og rúm 14% sjaldan.

Um 63%  sögðust aldrei gera slíkt og taka því 
37%  af þjóðinni þátt í ólöglegu streym i eða 
niðurhali. Miðað við það hlutfall er um ræða 46.000 
heimili sé gert ráð fyrir að svarendur deili ekki 
heimili saman.

Hæsta hlutfallið er í yngsta aldurshópnum og karlar 
og Reykvíkingar eru líklegir til að gera slíkt en konur 
og landsbyggðarfólk.

Þátttakendur sem staðfestu að þeir hefðu stundað 
ólöglegt streymi eða niðurhal voru sömuleiðis 
spurðir hversu mörgum kvikmyndum eða 
sjónvarpsþáttum þeir að jafnaði á mánuði 
streymdu, leigðu eða keyptu í gegnum þessar 
ólöglegu efnisveitur eða fá efni frá 
vinum/ættingjum á stafrænu formi (t.d. í gegnum 
netþjón, tölvu eða harðan disk).

Það kemur í Ijós að tveir stærstu hóparnir eru þeir 
sem stunda þetta mjög lítið (28,2% segjaststreym a, 
leigja eða kaupa 0-2 kvikmyndir eða þætti á 
mánuði) og þeir sem stunda ólöglega hegðun mikið 
(28,4% segjaststreym a, leigja eða kaupa 11 eða 
fleiri kvikmyndir eða þætti á mánuði). Þetta er 
einnig hópur sem er ólíklegri til að hafa áskrift að 
Netflix en meðaltalið.

Að meðaltali eru 16,2 kvikm yndir eða 
sjónvarpsþættir fengin í gegnum  vefsíður sem  
eru ekki sam þykktar af rétthöfum (s.s. Pirate Bay 
og Deildu.net) í hverjum mánuði. Þessi tala er 21,1 
sé litið á efni sem er fengið frá vinum og ættingjum í 
gegnum netþjón, harða disk eða tölvu.

Sam anlagt er meðaltalið 17,9 kvikm yndir eða 
þættir á mánuði sem þessi hópur nær í með 
þessum hætti.

Eins og með gráa markaðinn er ekki hæ gt að 
ætla að væri enginn svartur markaður m yndi öll 
þau viðskipti fæ rast til innlendra aðila. Því var
þessi hópur einnig spurður hversu hátt hlutfall 
efnisins þeir hefðu keypt eða leigt af innlendum 
aðila ef þeir hefðu ekki aðgang að efninu í gegnum 
þessar ólöglegu vefsíður eða í gegnum vini og 
ættingja.

Rúm 31% hefði ekki keypt eða leigt neitt. Um 20% 
hefði keypt eða leigt um 1-10% af efninu. Um 
10,5% hefði keypteða leigtum  11-20% afefninu af 
innlendum aðilum hefði þau ekki aðgang að 
þessum ólöglegum leiðum. 4,1% hefðu sótt 21-30% 
af efninu til löglegra innlendra aðila, 6,3% 
þátttakenda hefðu sótt 31-40% af efninu, tæp 5% 
hefðu sótt um helmings þess og 2,6% hefðu keypt 
eða leigt allt efnið af innlendum aðilum hefðu þau 
ekki getað sótt efnið til ættingja eða af ólöglegum 
vefsíðum.

Að meðaltali myndi um 25%  umrædds efnis verið 
sótt af þessum hópi fólks með löglegum  hætti frá 
innlendum aðilum hefði það ekki aðgang að 
hinum ólöglegu efnisveitum eða í gegnum  vini 
og ættingja.

Sam kvæm t því er um ræða um 4 kvikmyndir eða 
sjónvarpsþætti á mánuði sem sá hópur þjóðarinnar 
(37%) sem stundar ólöglegt niðurhal eða streymi 
hefði keypt sér af innlendum aðila væri sú leið ekki 
fær.

Tap innlendra aðila í sjónvarps- og 
kvikm yndaiðnaðinum  á íslandi vegna ólöglegs  

streym is og niðurhals er því gróflega áætlað 90  
m. kr. á mánuði eða 1,1 m illjarður á ári.

Tap hins opinbera er þá áætlað með svipuðum  
hætti og áður hefur verið gert, um 240 m. kr. 

vegna skatta á aukinnar veltu í greininni ásam t 
210 m. kr. (miðað við 24%  virðisaukaskatt) eða 

110 m. kr. (miðað við 11%  virðisaukaskatt).

Sam anlagt tap hins opinbera vegna svarta 
m arkaðarins er því 350-450 m. kr. á ári.
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Tæp 78% telja aukinn stuðning stjórnvalda við atvinnugreinina vera mikilvægan

Jafnframt var spurt um hversu oft viðkomandi 
horfði á íþróttaefni í gegnum  netið, t.d. 
Firstrow.eu eða sambaerilegar vefsíður þarsem  
rétthafar fá ekki greitt fyrir dreifingu.

Niðurstaðan var að 83,5% gera það aldrei, en 5,2% 
gera það 1-2 á ári, 6,5% gera það 3 sinnum á ári til 3 
sinnum í mánuði og 4,8% gera það vikulega eða 
oftar.

Sem sagt, 16,5%  nýta sér slíkar síður einhvern 
tímann á árinu.

Sé Litið til aLLs hópsins (einnig þeirra sem nýta sér 
sLíkar síður aldrei) er um að ræða að heildin gerir 
þetta um 0,4 sinnum í mánuði. Sé þetta heimfært að 
heiLdarfjölda heimiLa í landinu er um að ræða um 
500 skipti í hverjum mánuði.

Mjög erfitterað ætla hver yrði hegðun þessara 
neytenda ef þeir hefðu ekki aðgang að þessum 
ólöglegum síðum þar sem án efa stór hluti þessa 
hóps myndi í staðinn hópast saman hjá þeim sem 
hefði löglegan aðgang að þessu efni hvort sem það 
væri í heimahúsi eða á börum.

Að lokum voru spurðar þrjár spurningar sem lúta 
að stuðningi við innlenda sjónvarps- og 
kvikm yndagerð, textun og talsetningu og 
m ikilvægi innlends efnis.

43,6% aðspurðra taldi mjög m ikilvæ gt að 
stjórnvöld styðji við innlenda sjónvarps- og 
kvikm yndagerð t.d. með skattalæ kkunum  og/eða 
Kvikmyndasjóði. 34% taldi það vera frekar 
mikilvægt, 17,5% taldi það hvorki né en 4,9% taldi 
það vera frekar LítiLvægt eða mjög LítiLvægt.

Það er því stór meirihluti eða 77,6%  sem telja að 
mjög m ikilvæ gt eða frekar m ikilvæ gt að 
stjórnvöld styðji greinina með þessum hætti. Ekki 
var gerður greinamunur miLLi stuðnings með 
skattalækkun eða Kvikmyndasjóði.

Stuðningurinn var svipaður miLLi alLra tekjuhópa og 
aldurshópa en er mestur hjá fólki með háskólapróf.

Mikilvægi stuðnings hins opinbera

SkýrsLuhöfundur vekur sérstaklega athygli á 
þessum skýra viLja þjóðarinnar um að hið opinbera 
styðji við innlenda sjónvarps- og kvikmyndagerð 
með beinum hætti.

TiLLögur skýrsLunnar sem finna má fremst í 
skýrslunni Lúta m.a. að því að lækkaður verði 
virðisaukaskattur á þær vörur sem iðnaðurinn selur 
s.s. DVD-diska, VOD-þjónustu eða bíómiða.

Þá er Lögð áhersLa ítiUögunum að Kvikmyndasjóður 
verði efldur á sama tíma og sérstakur 
Sjónvarpssjóður verði gerður öflugur og sjálfstæður 
með sama hætti og Kvikmyndasjóður er.

Mikilvægi stuðnings hins opinbera við innlenda 
sjónvarps- og kvikm yndagerð t.d. með 

skattalæ kkunum  og/eða Kvikmyndasjóði
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Mikill stuðningur við textun og talsetningu

Þegarspurtvar um hversu m ikilvæ gt eða lítilvægt 
viðkomandi teldi að erlent sjónvarps- og 
kvikm yndaefni sem er sýnt hér á landi sé textað 
eða talsett á íslensku kemur í Ljós að 51,3% taldi 
það vera mjög mikilvægt og 32,1% taldi það vera 
frekar mikiLvægt. Rúm 10% taldi það hvorki né en 
6,2% taldi það frekar LítiLvægt eða mjög LítiLvægt.

Niðurstaðan er einnig afgerandi hér en rúm 83%  
landsm anna telja að textun og talsetning sé 
mikilvæg.

Eins og áður hefur komið fram þá er áætlaður 
kostnaður innLendra aðila við textun og talsetningu 
á þriðja hundrað miLLjón króna á ári. Sá kostnaður 
kemur til vegna ákvarðana hins opinbera um að 
texta og talsetja beri erlend efni.

Ein af tillögum skýrslunnar Lýtur einmitt að auknum 
stuðningi hins opinbera þegar kemur að textun og 
talsetningu enda augljóslegir menningarlegir 
hagsmunir fyrir slíku.

Síðasta spurningin var um hversu m ikilvæ gt eða 
lítilvægt viðkomandi teldi að á íslandi væri sýnt  
innlent sjónvarps- og kvikm yndaefni.

Skem m st er frá því að segja að 87,5%  taldi það 
vera mjög m ikilvæ gt eða frekar m ikilvæ gt en
einungis 2,2% taldi það vera LítiLvægt.

Það er því Ljóst að almenningur í Landinu hefur ríkan 
skilning á gildi á innlendu sjónvarps- og 
kvikmyndaefni og telur það vera mikiLvægt.

Hinn mikli stuðningur sem sjónvarps- og 
kvikmyndaiðnaðurinn fær í þessari könnun hlýtur 
að vera iðnaðinum afar mikiLvægur í baráttu sinni 
fyrir auknum skilningi og stuðningi á meðal 
opinberra aðila.

Mikilvægi innlends sjónvarps- og kvikm yndaefnis

Viðauki

Á þessari vefslóð má finna lista yfir leikið 
sjónvarpsefni frá 1968-2015, 
http://www.kvikmundavefurinn.is/films/butupe/oen 
re/tv dram a.

Á þessari vefsLóð má finna lista yfir ísLenskar 
kvikmyndir frá 1918-2015,
http://www.kvikmundavefurinn.is/fiims/butupe/aen 
re/movie. og sé Litið til kvikmyndaframleiðsLu þá 
hafa um 9 kvikmyndir verið gerðar að meðaltali á 
ári á síðastLiðnum sex árum.

Á þessari vefsLóð má finna Lista yfir heLstu

http://www.kvikmundamidstod.is/innlendir-
samstarfsadilar/islenskframleidslufurirtaeki/

Frekari upplýsingar veitir:

Ágúst Ó lafurÁgústsson, 
aoa@hi.is/agust.agustsson@ capacent.is

Félag rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði 30

http://www.kvikmyndavefurinn.is/films/bytype/genre/tv_drama
http://www.kvikmyndavefurinn.is/films/bytype/genre/movie
http://www.kvikmyndamidstod.is/innlendir-samstarfsadilar/islenskframleidslufyrirtaeki/
mailto:agust.agustsson@capacent.is


Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 
Skúlagötu 4 
101 Reykjavík

Sent á tölvupóstfangið postur@anr.is

Reykjavík, 14. ágúst 2019

Efni: Umsögn um áform um frumvarp til breytinga á lögum nr. 43/1999 um 
tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

Samtök iðnaðarins (SI) og Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda (SÍK) hafa tekið til 
umsagnar áform um breytingar á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna 
kvikmyndagerðar á Íslandi. Samkvæmt áformaskjali mun skýrsla vinnuhóps um styrki og 
endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi vera nýtt við vinnu frumvarpsins en í þeirri 
skýrslu eru lagðar til breytingar sem krefjast endurskoðunar á lögunum. Fram kemur að 
markmiðið með fyrirætlaðri breytingu á lögunum er að styðja áfram við kvikmyndagerð, þó með 
því að þrengja þau skilyrði sem þarf að uppfylla til þess fá endurgreiðslu.

Lagt er til að breyta lögum og reglugerð þannig að skilyrði fyrir endurgreiðslu takmarkist við 
kvikmyndir í fullri lengd, leiknar sjónvarpsmyndir eða röð leikinna sjónvarpsþátta og 
heimildarmyndir. Ef af þessum breytingum verður falla út spjallþættir, raunveruleikaþættir og 
skemmtiþættir. Einnig er lagt til að þak verði sett á ársgreiðslu til einstakra verkefna, að krafa 
verði um að öll verkefni lúti endurskoðun á kostnaði og að skilin á milli endurgreiðslukerfisins 
og úthlutunar úr Kvikmyndasjóði verði skýrari. SI og SÍK geta fallist á tvö síðarnefndu atriðin, 
að krafa verði um að öll verkefni lúti endurskoðun á kostnaði og að skilin á milli 
endurgreiðslukerfisins og úthlutunar úr Kvikmyndasjóði verði skýrari. Um tvær fyrrnefndu 
breytingarnar verður hins vegar að gera alvarlegar athugasemdir.

SI og SÍK árétta mikilvægi þess að breytingar á lögunum raski ekki stöðu kvikmyndaiðnaðarins 
á Íslandi en iðnaðurinn hefur aukist verulega að umfangi og tekið miklum framförum á síðustu 
árum, með tilheyrandi ábata fyrir íslenskt samfélag. Í framlögðu áformaskjali eru lagðar til 
breytingar á lögum sem hafa haft mikil og jákvæð áhrif á íslenska kvikmyndagerð. Brýnt er að 
verði lögunum breytt þá verði jafnframt tekið mið af framtíðarstefnu stjórnvalda í 
kvikmyndamálum auk þess sem breytingarnar byggist á vel ígrunduðu mati á áhrifum 
breytinganna á greinina í heild.

Í ljósi þess að framtíðarstefna kvikmyndagreinarinnar er nú í vinnslu hjá Mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu sem og að heildarmat á áhrifum fyrirhugaðra breytinga liggur ekki 
fyrir telja SI og SÍK ótímabært að ráðast í nokkrar breytingar á lögunum.

Tillögur vinna gegn upphaflegu markmiði laganna
Í frumvarpi því er varð að lögum nr. 43/1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna 
kvikmyndagerðar á Íslandi kemur fram að lögin hafi verið sett til að koma á fót hvatakerfi til 
eflingar kvikmyndaiðnaðar á Íslandi og til að laða erlenda kvikmyndagerðarmenn til Íslands.
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Markmið laganna frá upphafi var að stuðla að eflingu innlendrar menningar og kynningar á 
sögu landsins og náttúru með tímabundnum stuðningi við kvikmyndir og sjónvarpsefni sem 
framleitt er hér á landi. Megintilgangur laganna var að efla innlenda kvikmyndagerð þar sem 
íslenskir kvikmyndagerðarmenn kæmu til með að auka þekkingu sína í samstarfi við erlenda 
starfsbræður sína. Fram kemur í frumvarpinu að með því að laða að erlenda 
kvikmyndagerðarmenn væri unnt að þjálfa íslenskt fagfólk til sjálfstæðra verka á þessu sviði, 
bæta tækjakost kvikmyndaiðnaðarins hér á landi og síðast en ekki síst að koma Íslandi, náttúru 
landsins og íslenskri menningu á framfæri með þátttöku stórra erlendra 
kvikmyndaframleiðenda.

Áðurnefndur vinnuhópur hefur tekið fram að breytingatillögur þær sem lagðar hafa verið fram 
miði að því að horfa í auknum mæli til upphaflegs markmiðs og tilgangs laganna og gera 
viðeigandi breytingar á kerfinu með það fyrir augum að gera greinina sjálfbærari til lengri tíma.

Þau áform sem hafa verið lögð fram vinna að mati SI og SÍK aftur á móti gegn því markmiði 
sem og samkeppnishæfni íslensks kvikmyndaiðnaðar líkt og rakið verður með ítarlegum hætti 
hér að neðan.

Breytingar á skilyrðum fy rir endurgreiðslu
Þjóðir víðsvegar um heiminn hafa viðurkennt mikilvægi kvikmyndagerðar, m.a. útfrá 
menningarlegu gildi, og hafa því stutt greinina með styrkjum, endurgreiðslum og ýmsum öðrum 
hætti. Endurgreiðslukerfin eru enda vel til þess fallin að laða að erlendar fjárfestingar og 
verkefni sem geta haft jákvæð áhrif á efnahag viðkomandi þjóða. Endurgreiðsla hluta 
framleiðslukostnaðar við kvikmyndagerð er ein tegund slíks stuðnings og í alþjóðlegri 
samkeppni er hún orðin ein megin forsenda kvikmyndagerðar og framleiðslu. Gangi það eftir 
sem áðurnefndur vinnuhópur leggur til í skýrslu sinni, þ.e. að þrengja skilyrði fyrir endurgreiðslu 
mun það hafa mjög afdrifaríkar afleiðingar fyrir fyrir íslenskan kvikmyndaiðnað og 
samkeppnishæfni hans hvað varðar þjónustu við erlenda kvikmyndaframleiðendur.

Framleiðsla íslensks sjónvarpsefnis á nú þegar í harðri samkeppni við erlenda sjónvarpsþætti, 
sjónvarpsstöðvar og efnisveitur. Viðbúið er að íslensk sjónvarpsframleiðsla sjálfstæðra 
framleiðenda muni dragast saman um 20% verði frumvarpið að veruleika. Af því leiðir að 
íslenskur markaður mun þurfa að reiða sig á erlenda framleiðslu í auknum mæli til þess að 
sinna eftirspurn eftir sjónvarpsefni. Endurgreiðslur til verkefna sem nú er áætlað að undanskilja 
endurgreiðslu, þ.e. svokallað dagskrárgerðarefni, hefur haft jákvæð áhrif á nýliðun í 
kvikmyndaframleiðslu og minni og meðalstór fyrirtæki. Fyrirséð er að ef umrætt 
sjónvarpsvarpsefni verður undanskilið endurgreiðslu, eins og áðurnefndur vinnuhópur leggur 
til, þá mun það hafa neikvæð áhrif á nýliðun sem og mest á minni fyrirtæki í greininni, en 
rekstrargrundvelli margra þeirra mun stefnt í hættu með aðgerð þessari. Augljóst er því að slík 
aðgerð muni leiða til minnkandi umsvifa í íslenskri kvikmyndagerð og verulega minna framboðs 
á íslensku sjónvarpsefni, sem aftur leiðir af sér minni afleiddar tekjur ríkissjóðs og fækkun 
starfa í kvikmyndagerð.

SI og SÍK vilja ennfremur árétta að endurgreiðslur til dagskrárgerðarefnis, á borð við spjallþætti, 
styður almennt við framleiðslu á íslensku efni. Að draga úr framleiðslu slíks efnis er þvert á 
áherslur mennta- og menningarmálaráðherra sem hefur ítrekað mikilvægi þess að setja 
íslenska tungu í öndvegi og að virði hennar sé ómetanlegt. Sjá grein mennta- og 
menningarmálaráðherra „V irði tungumálsins og sjálfsmyndþjóðar“ sem birtist í Morgunblaðinu
3. ágúst 2019. Þá hafa stjórnvöld enn fremur kynnt heildstæða áætlun sem miðar að því að 
styrkja stöðu íslenskunnar og Alþingi samþykkt samhljóða þingsályktun vegna þessa.
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Í þeirri þingsályktun segir meðal annars að lögð verði áhersla á notkun íslensku í listgreinum, 
s.s. tónlist, myndlist, sviðslistum, kvikmyndagerð og framleiðslu sjónvarpsefnis.

Einnig eru fyrirhugaðar breytingar í mótsögn við ríkisstjórnarsáttmálann þar sem undirstrikað 
er að hlutverk stjórnvalda sé að skapa skilyrði fyrir fjölbreytni, sköpun og frumkvæði á sviði 
lista og menningararfs. Rétt er að nefna að dagskrárefni eins og hér er útlistað fellur ekki undir 
Kvikmyndasjóð og nýtur því almennt ekki annars opinbers stuðnings en endurgreiðslur, þegar 
svo á við.

Þá verður að varpa þeirri spurningu fram hvort vinnuhópurinn hafi gengið of langt í skilgreiningu 
á því hvers konar sköpun og frumkvæði á sviði lista og menningararfi sé til þess fallin að hljóta 
endurgreiðslu samkvæmt lögum nr. 43/1999. Spjallþættir, raunveruleikaþættir og 
skemmtiþættir eru mikilvægur hlekkur kvikmyndagerðar á Íslandi. Þessi tegund sjónvarpsefnis 
er hluti af íslenskri menningu, sameiginlegur arfur, og hefur hvergi annars staðar möguleika á 
stuðningi. Á undanförnum árum hefur endurgreiðslukerfið átt mikilvægan þátt í framleiðslu á 
metnaðarfullu íslensku sjónvarpsefni sem endurspeglar samtímann og þar með menningu 
þjóðarinnar og ætti að nægja að nefna hér sem dæmi Kórar Íslands, Logi í beinni, Burðardýr 
og Sjálfstætt fólk. Ein forsenda þess að þjóðtunga og menning lifi er að Íslendingar fái að 
fylgjast með íslenskum samtímasögum í sjónvarpi. Það hefur ótvírætt uppeldisgildi og treystir 
íslenska menningu ef ungir Íslendingar alast upp við íslenskt sjónvarpsefni sem stenst á allan 
hátt samanburð við það erlenda efni sem sjónvarpsstöðvarnar sýna nú á tímum.

Að öllu framansögðu leggjast SI og SÍK alfarið gegn þessari tillögu þar sem hún gengur í 
berhögg við upprunalegan tilgang laga nr. 43/1999 og er í mótsögn við áherslur 
ríkisstjórnarinnar og áherslur menntamálaráðherra á mikilvægi íslenskrar tungu, menningar og 
sköpun skilyrða fyrir fjölbreytni og frumkvæði á sviði lista og menningararfs. Á það verður aldrei 
lögð nægilega mikil áhersla að miðlun íslensks kvikmynda- og sjónvarpsefnis er áhrifaríkasta 
menningarmiðlun sem við eigum kost á. Þessi staðreynd er því mikilvægari þegar litið er til 
þess að íslensk tunga á undir högg að sækja vegna áhrifa enskrar tungu eins og alþekkt er. 
Því er afar áríðandi að íslensku kvikmynda- og sjónvarpsefni sé haldið sem hæst á lofti og 
ekkert sé gert sem dragi úr framleiðslu þess.

Þak á endurgreiðslur
Tillaga vinnuhópsins um að þak verði sett á ársgreiðslu til einstakra verkefna sem og árlegrar 
upphæðar endurgreiðslna á fjárlögum er einnig þvert á upphaflegan tilgang laganna um að 
efla innlenda kvikmyndagerð, laða að erlenda kvikmyndagerðarmenn og að koma Íslandi, 
náttúru landsins og íslenskri menningu á framfæri með þátttöku stórra erlendra 
kvikmyndaframleiðenda.

Endurgreiðslukerfið líkt og það hefur verið byggt upp á undanförnum árum hefur stuðlað að 
stöðugleika í atvinnu kvikmyndagerðarmanna og byggt upp kvikmyndaiðnaðinn allt árið um 
kring. Kerfið hefur reynst skilvirkt, einfalt og gott og unnið á móti óhagstæðu rekstrarumhverfi 
sem skapast getur vegna gengissveiflna íslensku krónunnar.

SI og SÍK telja það ástæðulaust að leggjast í breytingar á kerfi sem hefur ekki einungis gefist 
kvikmyndaiðnaðinum vel, heldur skapað atvinnu fyrir hundruð manna, byggt upp 
ferðamannaiðnaðinn og aukið tekjur ríkissjóðs, gjaldeyristekjur og komið Íslandi, náttúru 
landsins og íslenskri menningu á framfæri.
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Jákvæð áhrif kerfisins koma glögglega fram 
í skýrslu Capacent sem unnin var fyrir 
rétthafa í kvikmynda- og sjónvarpsiðnaði og 
kynnt var árið 2016.

Erlend kvikmyndagerð á Íslandi hefur færst í 
aukana og íslensk náttúra fengið að njóta sín 
í mörgum stórum erlendum kvikmyndum og 
þáttagerð. Undanfarin ár hafa margar 
heimsfrægar kvikmyndir og þættir verið 
teknir upp hér á landi. Sem dæmi um slíkar 
kvikmyndir eru Prometheus, The Secret Life 
of Walter Mitty, Star Wars: The Force 
Awakens, Oblivion, Noah, Interstellar auk 
sjónvarpsþáttaseríunnar Game of Thrones.

Algengasta form landkynningar hefur síðustu ár verið i gegnum internetið. ivieira en 
erlendra ferðamanna hefur aflað sér upplýsinga um Ísland í gegnum internetið samkvæmt 
gögnum Ferðamálastofu. Könnun Ferðamálastofu frá árinu 2016 sýndi að um 20 prósent 
erlendra ferðamanna á Íslandi tóku ákvörðun um að ferðast hingað til lands eftir að hafa séð 
Ísland í erlendu efni teknu upp á Íslandi og í íslenskum kvikmyndum og sjónvarpsefni. 
Kvikmyndaiðnaðurinn á því óumdeilt stóran hlut í þeim fjölmörgu erlendu ferðamönnum sem 
hingað hafa komið vegna upplýsinga sem þeir öðluðust í gegnum internetið.

Stórbrotin náttúra Íslands og sú viðamikla reynsla sem íslenskt kvikmyndagerðarfólk hefur 
öðlast í samstarfi við erlenda aðila er ekki eina ástæðan fyrir fjölgun erlendra 
kvikmyndagerðarmanna á Íslandi heldur einnig hið skilvirka endurgreiðslukerfi sem sett var 
með lögum nr. 43/1999. Verði þak sett á ársgreiðslur til einstakra verkefna og árleg 
endurgreiðsla fest í 700 M króna í fjárlögum má telja víst að erlend kvikmyndagerðarfyrirtæki 
sem ráðast í stór verkefni, líkt og nefnd voru hér að framan, sæju hag sínum ekki borgið með 
tökum á Íslandi og líklegt að kvikmyndagerðarmönnum á Íslandi myndi fækka verulega. Í því 
samhengi þarf að hafa í huga þær alvarlegu afleiðingar sem minnkun umsvifa í kvikmyndagerð 
hefði á samfélagið í heild.

Bein, óbein og afleidd áhrif sem erlend kvikmyndagerð hefur á efnahagslífið eru mikil. Verði 
þak sett á ársgreiðslur til einstakra verkefna mun það takmarka samkeppnishæfi okkar töluvert. 
Einnig er það á skjön við áherslu ríkisstjórnarinnar á uppbyggingu skapandi starfa. Fjölgun 
ferðamanna sem og vera erlends kvikmyndagerðarfólks eru virðisaukandi þættir sem 
ferðaþjónustan hagnast af. Fjölmörg störf skapast við slíkar tökur, verslun og þjónusta hagnast, 
skattheimta eykst og þar með talið tekjuskattur. SI og SÍK mótmæla því að miðað við 
framangreindar tillögur gæti heildarávinningur ríkisins orðið u.þ.b. 200 m.kr. á ári enda virðist 
ekki litið til heildaráhrifa breytinganna. Meðfylgjandi umsögn þessari er umsögn KMPG og VÍK 
lögmannsstofu um fyrirhugaðar breytingar á lögum nr. 43/1999, sérstaklega vegna 
efnahagslegra áhrifa sem endurgreiðslukerfið hefur. Í umsögn þessari kemur skýrt fram að 
allar takmarkanir og/eða þak á endurgreiðslur munu fyrst og fremst hafa þau áhrif að tekjur 
ríkissjóðs munu lækka og jafnframt að tekjur ríkissjóðs hafi ávallt verið hærri en kostnaður 
ríkissjóðs af endurgreiðslukerfinu. Ljóst er því að sparnaður ríkissjóðs verður enginn vegna 
hinna fyrirhuguðu breytinga, þær munu þvert á móti leiða til neikvæðra áhrifa og minni tekna.
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Vænta má að kvikmyndaiðnaðurinn dragist saman, tekjur minnki, virðisauki og tekjuskattur 
minnki. Þá mun fjöldi erlendra kvikmyndagerðarmanna og ferðamanna minnka. Ábati ríkisins 
mun því líklega dragast verulega saman.

Reyndar er það svo að við lestur áformsskjalsins og tilvitnaðrar skýrslu vinnuhóps um styrki og 
endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi verður ekki séð að neina nauðsyn beri til 
breytinga á endurgreiðslukerfinu aðra en hugsanlega þá að vinnuhópurinn og stýrinefndin 
virðist telja að tillögur þeirra um breytingar á viðkomandi lögum muni leiða til sparnaðar 
ríkissjóðs um u.þ.b. 200 m.kr. Eins og framan er rakið og fram kemur í tilvitnaðri umsögn KPMG 
og VÍK lögmannsstofu er hins vegar ljóst að að þessi sparnaðarhugmynd er ekki á rökum reist 
og virðist á misskilningi byggð.

Í raun ætti að nægja að vísa hér til þess sem sagði í athugasemdum við upphaflegt 
lagafrumvarp, þar sem segir orðrétt: „Með því að greiða ekki út styrk fyrr en viðkomandi 
verkefni er lokið er tryggt að ríkissjóður verður ekki fyrir útgjöldum nema með auknum tekjum. 
Raunar má fyllilega gera ráð fyrir að ef sett verða lög um slíkt hvatakerfi verði það til þess að 
auka umsvif kvikmyndagerðar á Íslandi og þá mun ríkissjóður njóta þess í auknum tekjum." 
Þessar ályktanir í tilvitnuðum athugasemdum með frumvarpinu hafa gengið eftir, eins og allar 
skýrslur og úttektir sem gerðar hafa verið á endurgreiðslukerfinu hafa sýnt og sannað.

Í ljósi þess frábæra árangurs sem endurgreiðslukerfið hefur leitt af sér fyrir framleiðslu íslensks 
kvikmynda- og sjónvarpsefnis er afar mikilvægt að ekkert sé aðhafst sem gæti stefnt þeim 
árangri í hættu.

Að teknu tilliti til alls framangreinds er tillagan um að þak verði sett á ársgreiðslu til einstakra 
verkefna þannig bersýnilega á skjön við þann vilja vinnuhópsins að breytingatillögurnar miði 
að því að horfa í auknum mæli til upphaflegs markmiðs og tilgangs laganna með það fyrir 
augum að gera greinina sjálfbærari til lengri tíma.

Að öllu framansögðu er það ósk SI og SÍK að umræddar tillögur verði látnar niður falla.

Ennfremur telja SI og SÍK að hafa beri í huga að nú er að störfum nefnd menntamálaráðherra 
um framtíðarstefnu í kvikmyndamálum. Sú nefnd hefur ekki lokið störfum sínum og er það að 
mati SI og SÍK óskynsamlegt að ráðast í breytingar, sem áhrif munu hafa á framtíð 
kvikmyndaiðnaðarins, án þess að taka tillit til þeirrar viðamiklu vinnu sem sú nefnd hefur nú 
þegar tekist á hendur og ætti að minnsta kosti að bíða niðurstöðu hennar.

Lokaorð

Virðingarfyllst,

Edda Björk Ragnarsdóttir 
Viðskiptastjóri á hugverkasviði SI Formaður SÍK

Fylgiskjal:
Umsögn KPMG og Vík Law Firm, dags. 13. ágúst 2019
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