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Útdráttur 

Íslensk stjórnvöld hafa í auknu mæli farið í samstarf við erlend stjórnvöld á sviði 

jarðvarma. Íslendingar hafa einnig sinnt fleirum útrásaraverkefnum á alþjóðlega 

jarðvarmamarkaðinum. Í þessari rannsókn er samkeppnishæfni Íslendinga í jarðvarma 

greind og hversu álitlegur alþjóðlegi jarðvarmamarkaðurinn sé. Kenningar Michael E. 

Porters um samkeppnishæfni þjóða (e. The Competitive advantage of Nations) og 

klasa (e. Cluser) voru notaðar til þess greina samkeppnishæfni Íslands; á hverju hún 

byggis; hvað sé í innviðum Íslendinga sem gerir þjóðinni kleift að nýta jarðvarmann 

eins mikið og hún gerir og hvernig Íslendingar geta viðhaldið samkeppnishæfni sinni? 

Fimm samkeppniskrafta (e. The Five competitive forces) kenning Porters var notuð til 

að greina hversu álitlegur alþjóðlegi jarðvarmamarkaðurinn væri fyrir Íslendinga; 

hvaða áhættur eru til staðar og hvaða tækifæri leynast í honum. Rannsóknin er 

raundæmisrannsókn og eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar. Tekin voru viðtöl 

við sérfræðinga sem tengjast jarðvarmanum og fyrirliggjandi gögn voru lesin. 

Demantur Íslands í jarðvarma og jarðvarmaklasinn voru greindur. Niðurstöðurnar 

sýndu að samkeppnishæfni Íslendinga er mikil. Jarðvarmaklasinn er rótgróinn inn í 

íslenskt samfélag. Alþjóðlegi jarðvarmamarkaðurinn er álitlegur fyrir íslenska ráðgjafa 

en ekki fjárfesta. Í honum felast áhættur og tækifæri. Í lok skýrslunar er bent á ýmsar 

leiðir fyrir Íslendinga til þess að viðhalda samkeppnishæfni sinni.   
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1.0. Inngangur 

Fáar þjóðir nota eins mikla orku og Íslendingar. Árið 1998 var frumorkunotkun 

Íslendinga rúm fjögur hundruð gíga joule/mann á meðan frumorkunotkun mannskyns 

var rétt undir sjötíu gíga joule/mann. Frumorkunotkun Íslendinga á þessu ári var sex 

sinnum meiri en frumorkunoktun heimsins. Síðan hefur frumorkunotkun Íslendinga 

aukist töluvert. Árið 2002 var frumorkunotkunin í kringum fimm hundruð gíga 

joule/mann. Frumorkunotkun heimsins hefur einnig aukist á þessum árum, en ekki 

eins mikið og hjá Íslendingum (Árni Ragnarsson, Þorkell Helgason og Helga 

Barðadóttir, 2003). Aukin orkunotkun í heiminum hefur ekki bara áhrif á nýtingu 

orkuauðlinda, hún hefur einnig áhrif á vaxandi mengnu í andrúmslofti heimsins (Jónas 

Ketilsson, 2008). Flestar þjóðir reiða sig á orku í formi jarðeldsneytis, kola og jarðgas 

sem hafa mengandi áhrif. Losun þessara orkugjafa veldur losun gróðurhúsalofttegunda 

sem hafa áhrif á hlýnun andrúmsloftsins. Alþjóðasamfélagið hefur því lagt meiri 

áherslu á að draga úr losun mengandi lofttegunda og er farið að leggja í sívaxandi 

mæli áherslu á notkun hreinnar orku (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.a).  

 

1.1. Hrein orka  

Hrein orka kallast sú orka sem framleidd er úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Þeir 

orkugjafar sem geta endurnýjað orkuforðann sinn á náttúrlegan hátt. Orka sem 

framleidd er með jarðvarma, vatnsafli, vindi, sól eða orku sem er bundin sjávarföllum 

kallast hrein orka (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.b). Þar sem verkefnið fjalla um 

samkeppnishæfni Íslands í nýtingu á jarðvarma verður einungis fjallað um hreina orku 

sem framleidd er úr jarðvarma.  

  Jarðvarmaorkugjafi er endurnýjanlegur vegna hringrásar vatns. Við getum sagt að 

hringrásin hefjist með því að vatn á yfirborði jarðar gufar upp vegna hitans sem kemur 

frá sólinni. Vatnsgufan þéttist og myndar ský þegar loftið kólnar. Síðan fellur vatnið 

aftur til jarðar sem úrkoma. Úrkoman fellur niður í sjó og á land. Á landi myndar regn 

læki og ár sem renna til sjávar og hringrás vatnsins endurtekur sig. Regnvatn sýgur 

einnig ofan í jarðlögin, sameinast öðru vatni sem er þar til staðar, sem rennur síðan til 

sjávar. Leið vatnsins til sjávar tekur mun lengri tími en yfirborðinu. Vatnið í 
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jarðlögum flokkast annað hvort sem kalt eða heitt. Heitt vatn í jarðlögum er ýmist 

kallað jarðvarmi eða jarðhiti (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.c).  

 

1.1.1. Sjálfbær þróun  

 Umræðan um hreina orku beinist einnig að því hvort hægt sé að nýta orkugjafa með 

þeim hætti að komandi kynslóðir geti nýtt hann. Sjálfbær þróun vísar til þess að 

auðlindanýting samtímans dragi ekki úr möguleikum komandi kynslóða til þess að 

nýta sömu auðlindir (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.b).  

  Jarðvarmavinnsla getur bæði verið sjálfbær og ósjálfbær. Það fer allt eftir hvernig 

vinnslan er á jarðvarmanum. Ef vinnslan gengur ekki á orkuforða jarðvarmans þá telst 

jarðvarmavinnslan sjálfbær. Öfugt þegar vinnslan er ágeng og gengur á orkuforðann 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.b).  

 

1.2. Jarðvarmi  

Þegar regn fellur til jarðar og sýgur ofan í jarðlögin myndar það grunnvatn. Þegar 

grunnvatn myndast við heitan berggrunn, hitnar vatnið. Berggrunnurinn er heitur 

vegna nálægðar við hraunhviku sem sífellt er heit og hitar sífellt berggrunninn sem 

hitar grunnvatnið. Heita grunnvatnið rís á efri jarðlög og jarðvarmasvæði myndast. 

Þetta er hringrás vatns í berggrunni, sjá mynd 1 (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a).  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Hringrás vatns (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a. bls. 2). 
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Þegar vatn hitnar í jarðlögum leysir það upp ýmis jarðefni (steinefni og gastegundir) 

og blandast þeim. Eftir því sem vatnið er heitara, því meiri upplausn verður á efnum. 

Því er mikilvægt að greina efnainnihald gufu í borunum. Það gefur til kynna hita 

grunnvatnsins og þannig er hægt að meta nýtingarmöguleika viðkomandi svæðis 

(Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). Þar sem heita vatnið inniheldur mikið magn af 

uppleystum jarðefnum er það ekki notað beint til upphitunar. Hins vegar hentar mjög 

vel að nýta háan gufuþrýsing og mikla varmaorku til raforkuframleiðslu og einnig þess 

að hita upp ferskt vatn fyrir hitaveitu (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). 

  Jarðvarmasvæði eru flokkuð annað hvort sem lághitasvæði eða háhitasvæði og fer 

flokkunin eftir jarðfræðilegum einkennum og legu svæðanna (Orkuveita Reykjavíkur, 

2006a). Mynd 2 sýnir lág- og háhitasvæði Íslands.  

 

 

Mynd 2. Lág- og háhitasvæði Íslands (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a. bls. 3). 

 

Svæðin sem eru lituð með dökkrauðum doppum á mynd 2 eru háhitasvæði Íslands. 

Lághitasvæðin eru lituð með bláum doppum. Á myndinni er einnig hægt að sjá 

afrennsli frá háhitasvæðum (græn strik), tertíer blágrýtismyndun er (ljósbláu hlutar 



10 
 

landsins), sanda landsins (grái liturinn), Árkvarter blágrýtismyndun (rauði liturinn) og 

síðkvarter hrauna- og móbergsmyndun (guli liturinn) (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a).  

1.2.1. Háhitasvæði  

Háhitasvæði er einungis hægt að finna á virkum eldgosabeltum og við jaðar þeirra (sjá 

mynd 2). Hitinn á þessum svæðum nær yfir tvö hundruð gráður á selsíus á eitt þúsund 

metra dýpi. Yfirborð háhitasvæða er mjög fjölbreytt. Þar er hægt að finna sjóðandi 

vatnshveri, gufuhveri, goshveri og leirhvera. Það er ekki mikill gróður á svæðunum 

þar sem jarðvegurinn er oftast nær mjög súr. Hér á landi er talið að háhitasvæðin séu á 

bilinu tuttugu til þrjátíu talsins og liggja þau á breiðu svæði sem nær frá 

suðvesturhorni landsins og skáhallt til norðaustur hluta þess. Þau helstu eru Reykjanes, 

Krísuvík, Svartsengi, Torfajökulssvæði, Hengill, Námaskarð, Grímsvötn og Krafla. 

Þau liggja sem sagt á Atlantshafshryggnum (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). 

Háhitasvæðin sem liggja á Evrópu- og Amríkuflekunum geta breyst í lághitasvæði 

með tímanum vegna hreyfinga sem eru á flekunum (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a).  

  Jarðvarmavirkjanir sem byggðar eru á háhitasvæðum geta framleitt rafmagn þar 

sem þrýstingur gufu á háhitasvæðum er mikill (Orkurveita Reykjavíkur, e.d.d).  

 

1.2.2. Lághitasvæði  

 Lághitasvæði eru almennt skilgreind sem svæði þar sem hiti er minni en eitt hundrað 

og fimmtíu gráður á selsíus á eitt þúsund metra dýpi (sjá mynd 2). Yfirborð jarðar á 

lághitasvæðum einkennist af lítilli eða engri ummyndun í umhverfi lauga og hvera. 

Gróður nær yfirleitt að bökkum lauga og hvera. Þau lághitasvæði sem liggja næst 

eldvirkum sprungusvæðum hafa mesta hitann. Eftir því sem fjær dregur lækkar hitastig 

lághitasvæðanna. Þar sem jarðlögin eru ekki mjög heit er lítið af jarðefnum í vatni á 

lághitasvæðum og því er hægt að nota það beint í hitaveitur (Orkuveita Reykjavíkur, 

2006a).  

  Jarðvarmavirkjanir á lághitasvæðum framleiða heitt vatn (Geysir Green Energy, 

2009a). 
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1.3. Jarðvarmanýting  

Íslendingar hafa áratuga reynslu af þeirri jarðvarmanýtingu og búa yfir nýjustu tækni 

og þekkingu á því sviði (Renewable Energy. Contributing Proven Solutions to the 

World, e.d.). Enda er oft sagt að Ísland sé land jarðvarma (ÍSOR og jarðhitarannsóknir 

á Íslandi, 2007). 

  Þegar jarðvarmanýting er skoðuð þá sést að hægt er að nota jarðvarma og afurðir 

hans á margvíslegan hátt. Hægt er að framleiða heitt vatn og raforku með honum. Heitt 

vatn nýtist til ýmsra hluta, svo sem í húshitun, heitar sundlaugar, heilsulindir og 

snjóbræðslu (Renewable Energy. Contributing Proven Solutions to the World, e.d.). Á 

undanförnum árum hefur raforkuframleiðsla með jarðvarma aukist til muna á Íslandi 

og jarðvarmi er hvergi annars staðar jafnmikilvægur í orkukerfi þjóða og á Íslandi. 

Hlutdeild hans í orkukerfi annara þjóða ekki nálægt hlutdeild hans hér á landi. 1998 

var hlutdeild hans á Íslandi um það bil hundraðfalt meiri þegar litið er á heiminn í 

heild sinni (Árni Ragnarsson, Þorkell Helgason og Helga Barðadóttir, 2003).  

  

1.3.1. Jarðvarmavirkjanir  

Á bak við hverja jarðvarmavirkjun er mikið og langt ferli. Fyrst þarf að bora 

tilraunaborholur til þess að athuga hversu mikil orka er á svæðinu. Síðan þarf að 

greina efnainnihald heita vatnsins eða gufunnar og einnig eru framkvæmdar aðrar 

rannsóknir. Þegar niðurstöður rannsóknanna eru jákvæðar og öll tilskilin leyfi liggja 

fyrir, þá er hægt að hefja boranir á vinnsluholum. Hins vegar ef tilraunaborholan veitir 

nægjanlega gufu er hægt að hefja orkuframleiðslu úr jarðvarma (Orkurveita 

Reykjavíkur, e.d.d).  

  Jarðvarmavinnsla hefst með því að upp úr borholum gýs vatnsblönduð gufa. Vatnið 

og gufan eru aðskilin í svo kallaðri skiljustöð. Þegar gufa hefur verið aðskilin frá vatni 

er hún leidd í rörum að gufuhverrli í orkuveri. Gufuþrýstingurinn snýr gufuhjóli í 

hverflinum og þannig er hægt að framleiða raforku með jarðvarma (Orkurveita 

Reykjavíkur, e.d.d). Gufan í hverflinum þéttist og myndar þéttivatn (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.e). Þéttivatnið er notað til að forhita kalt vatn. Vatnið sem var skilið 

frá gufu í skiljustöð er notað til að hita upp kalt vatn. Að lokum blandast upphitaða 

vatnið forhitaða vatninu og lokahitun vatnsins fer síðan fram í skiljuvatnsvarmaskipti 
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(Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). Afgangsgufu er hleypt úr í andrúmsloftið (Orkurveita 

Reykjavíkur, e.d.d).  

 

1.4. Aukin áhugi alþjóðasamfélagsins á jarðvarma  

 Íslendingar hafa verið að sinna jarðvarmaverkefnum allt frá árinu 1975 (Renewable 

Energy. Contributing Proven Solutions to the World, e.d.). Á undanförnum misserum 

hefur erlendum jarðvarmaverkefnum sem Íslendingar eru að sinna fjölgað til muna. 

Enda hefur alþjóðasamfélagið verið að leggja meiri áherslu á notkun endurnýjanlegra 

orkugjafa og þar með jarðvarma.  

  Iðnaðarráðuneyti Íslands hefur á síðasta einu og hálfu árinu farið í samstarf við 

erlenda aðila á sviði jarðvarma. 

  Í nóvember 2007 var fundur orkumálastjóra Evrópusambandsins í tengslum við 

stjórnþing Heimsorkuráðsins (e. World Energy Congresss). Össur Skarphéðinsson 

kynnti þar áform Íslendinga að koma virkjun jarðvarmaorku á dagskrá í heiminum. Þar 

nefndi hann að Íslendingar væru byrjaðir að undirbúa á annan tug jarðvarmavirkjanna í 

löndum Evrópu og að Íslendingar ætli að nýta jarðvarma til að vinna gegn orkufátækt í 

löndum Austur – Afríku. Þannig væri um leið hægt að stuðla að íbúar þessara landa 

ættu möguleika á hreinni orku á viðráðanlegu verði. Að lokum kynnti Össur 

fundargestum möguleika sem gætu leynst í djúpborunarverkefni Íslendinga og óskaði 

eftir samvinnu við Evrópusambandið um ákveðna þætti rannsókna á því sviði 

(Iðnaðarráðuneyti Íslands, 2007a). Andris Piebalges æðsti yfirmaður orkumála í 

framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins bauð Össuri að kynna möguleika jarðvarma á 

kynningarviku Evrópusambandsins um hreina orku (Iðnaðarráðuneyti Íslands, 2007b). 

Í kynningarvikunni kynnti Össur Skarphéðisson möguleika á nýtingu jarðvarma sem 

víða væri að finna bæði í Evrópu og annars staðar í heiminum (Iðnarðarráðuneyti 

Íslands, 2008a).  

  Skömmu fyrir áramótin 2008 voru afgreidd ný orkulög á Bandaríkaþingi þar sem 

sérstaklega var tekið fram að efla skuli samstarf við Ísland og fleiri lönd á sviði 

jarðvarmamála. Aðdragandi að þeirri lagasetningu voru viðræður um hreina orku sem 

fór fram í Reykjavík árið 2007 (Iðnarðarráðuneyti Íslands, 2008b). Skömmu síðar var 

haldin alþjóðleg ráðstefna í Washington um hreina orku á vegum Bandaríkjastjórnar 
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(WIREC2008). Þar var rætt um efnahagslegar og umhverfislegar hagsbætur af nýtingu 

hreinnar orku. Össur flutti erindi um rannsóknir og þróun á hreinni orku. Össur átti 

einn fund með Alexander Karsner aðstoðarorkumálaráðherra Bandaríkjanna. Á þeim 

fundi var fjallað um jarðvarmamál og samstarf eyríkja um hreina orku, Hawai tengist 

því málefni. Ákveðið var að halda ráðstefnu í Reykjanesbæ sumarið 2008 

(Iðnarðarráðuneyti Íslands, 2008b). Á ráðstefnunni var undirritaður samningur um 

alþjóðlegt samstarfs milli Íslands, Bandaríkjanna og Ástralíu um jarðvarmatækni. 

Markmið samningsins er að auka afrakstur jarðvarmakerfa og starfa markvisst að 

þróun nýrrar hátækni við jarðvarmanýtingu. Í þessu samstarfi skuldbundu íslensk, 

bandarísk og áströlsk stjórnvöld sig að þróa og kynna hátækni á sviði 

jarðvarmavinnslu sem gæti leitt til tryggari orkuöryggis og umbætur í loftslagsmálum 

(Iðnaðarráðuneyti Íslands, 2008c). Ísland og Bandríkin veita samstarfinu þá 

sérfræðiþekkingu sem þjóðirnar hafa í beislun jarðvarma- og vatnsorku. Ástralía ætlar 

umfangsmikla nýtingu jarðvarma á næstu árum. Þannig næst að skilgreina og hvetja til 

rannsókna, þróunar og nýtingar sem eiga að leiða til aukinna afkasta í 

jarðvarmaorkukerfum og aukins árangurs á djúpborunartækni. Þjóðirnar miðla sín á 

milli upplýsingum um hvaða aðferðir og tækni henta hverjum stað fyrir sig og hverjum 

tíma fyrir sig. Samstarf á að leitast við að auka stuðning við jarðvarmanám ásamt 

þjálfun í jarðvarmafræðum (Iðnaðarráðuneyti Íslands, 2008c).   

  Í júní 2008 var haldinn utanríkisráðherrafundur Ameríkuríkja (OAS) í Medellín í 

Kólumbíu. Tilefnið var aukaaðild Íslands að samtökunum. Össur Skarphéðisson fór á 

fundinn fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands. Össur Skarphéðisson ræddi um framboð 

Íslands til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og aukna tvíhliða samvinnu milli Íslands 

og Ameríkuríkja, þar á meðal um nýtingu jarðvarma. Mörg ríki í Suður og Mið 

Ameríku sýndu mikinn áhuga á áframhaldandi viðræðum við Íslendinga um orkumál. 

Áhuginn beindist einnig að þeim árangri sem Íslendingar hafa náð með breytingum á 

orkukerfi sínu, úr kolum og olíu yfir í hreina orku (Iðnaðarráðuneyti Íslands, 2008d). 

  Í ágúst árið 2008 undirritaði Össur Skarphéðisson Iðnaðarráðherra Íslands samning 

um alþjóðlegt samstarf um þróun á tækni og aðferðum með það að markmiði að auka 

notkun hreinnar orku hjá eyþjóðum (e. International Partnership for Energy 

Development in Island Nations, samstafað EDIN). Bandaríkin og Nýja Sjáland höfðu 

þegar hafið þetta samstarf. Markmið samstarfsins er að starfa með eylöndum og auka 

stöðugleika í orkumálum með því að virkja innlenda og endurnýjanlega orkugjafa sem 
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eru til dæmis jarðvarmi, vindorka og sólarorka. Ísland er eyland sem er framarlega í 

virkjun endurnýjanlegrar orkugjafa og býr þar með yfir mikilli reynslu og þekkingu á 

beislun jarðvarma og vatnsafls og hefur þegar gengið í gegnum orkuumbreytingar. Um 

99,9% af raforku landsins og um 80% af allri frumorku er hrein orka. Vegna þessarar 

þekkingar og reynslu Íslands er hægt að hefja verkefnið með það að markmiði að þróa 

orkustefnu, fjármögnunarleiðir og hvetja til þróunar á tækni til betri orkunýtingar í 

eylöndum (Iðnaðarráðuneyti Íslands, 2008e).   

  Á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Strassborg í apríl 2009 lýsti Obama 

forseti Bandaríkjanna áhuga á samstarfi við Íslands á sviði jarðvarmavinnslu. Obama 

útnefndi einn af ráðgjöfum sínum að vera tengil skrifstofu Hvíta húsins við Ísland 

(Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra átti viðræður við Bandaríkjaforseta: Obama 

lýsir áhuga á samstarfi, 2009). 

 

1.5. Samkeppnishæfni Íslands við nýtingu á 

jarðvarma 

Sextíu og tvö prósent af allri frumorkunotkun Íslendinga er framleidd með jarðvarma. 

Frumorkunotkun vísar til orku sem framleidd er úr náttúrulegum orkugjöfum (Árni 

Ragnarsson, Þorkell Helgason og Helga Barðadóttir, 2003). Flestar þjóðir reiða sig á 

orku frá óendurnýjanlegum orkugjöfum og sem hafa mengandi áhrif á umhverfið. Því 

hefur þetta háa hlutfall af jarðvarmaraforku vakið mikla athygli erlendis (Orkustofnun, 

2007a; Orkuveita Reykjavíkur, e.d.a). Enda hafa erlend stjórnvöld, fyrirtæki og 

einstaklingar leitað til Íslendinga þegar kemur að jarðvarma. Landið býr líka að mikilli 

reynslu og þekkingu á jarðvarma og nú gefst Íslendingum tækifæri að leiða 

alþjóðasamfélagið við nýtingu á jarðvarma (Orkustofnun, 2007b).  

  Allt frá árinu 1975 hafa Íslendingar hafa verið sinna ýmsum verkefnum alþjóðlega 

jarðvarmamarkaðinum (Renewable Energy. Contributing proven solutions to the 

workd, e.d.). Á síðastliðnum árum hafa íslensk fyrirtæki aukið starfsemi sína á 

alþjóðlega jarðvarmamarkaðinum, þá bæði sem ráðgjafar og fjárfestar.  

 Þessi aukni áhugi erlendra aðila og aukin umsvif íslenskra fyrirtækja á alþjóðlega 

jarðvarmamarkaðnum er mjög spennandi fyrir Íslendinga og íslensk stjórnvöld og 
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fyrirtæki sem starfa á sviði jarðvarma. Ýmis tækifæri fyrir Íslendinga geta leynst 

þarna, svo sem aukinn viðurkenning á þekkingu og reynslu Íslendinga, aukinn þátttaka 

í alþjóðasamfélaginu, myndun nýrra tengsla og viðskiptasambanda, fjölbreyttara 

atvinnulíf og þar með aukin framleiðsla á sviði jarðvarma eða tengdum atvinnuvegum. 

Þetta er þó allt bundið við samkeppnishæfni Íslands í jarðvarma og hvort þjóðin hafi 

burði til þess að vera leiðandi afl í alþjóðasamfélaginu á því sviði.  

  Rannsókninni er einmitt ætlað að segja til um: Hafa Íslendingar burði til þess að 

leiða alþjóðasamfélagið við nýtingu á jarðvarma? Þar af leiðandi þarf að skoða: Hver 

er samkeppnishæfni Íslands í jarðvarma? Á hverju byggist samkeppnishæfnin? Hvað 

hefur gert Íslendingum kleift að ná þessu háa hlutfalli af jarðvarma í orkukerfi sínu? 

Hvernig geta Íslendingar viðhaldið samkeppnishæfni sinni? Ef Íslendingar hafa burði 

til þess að leiða alþjóðasamfélagið við nýtingu á jarðvarma, þarf að skoða alþjóðlega 

jarðvarmamarkinn út frá: Hversu álitlegur er alþjóðlegi jarðvarmamarkaðurinn? 

Hverjar eru áhætturnar í honum? Að lokum: Hver eru tækifæri Íslendinga á 

markaðinum?  

  Í rannsóknarhlutanum sem snýr að samkeppnishæfni Íslands í jarðvarma verður 

jarðvarma atvinnuvegur landsins skoðaður. Litið verður á lagalegt umhverfi hans, 

sögu, uppbyggingu og nýtingu hans. Starfsemi jarðvarmamarkaðarins á Íslandi verður 

skoðaður út frá Orkuveitu Reykjavíkur sem er stærsta orkufyrirtæki Íslands á sviði 

jarðvarma. Kenningar Michael E. Porters um samkeppnishæfni þjóða (e. The 

Competitive advantage of Nations) og um klasa (e. Cluser) notaðar til greina 

samkeppnishæfni Íslendinga í jarðvarma.  

  Í rannsóknar hlutanum sem snýr að stöðu Íslands á alþjóðlega 

jarðvarmamarkaðinum verður fjallað um erlend verkefni sem Reykjavik Energy Invest 

(REI) er að sinna. Nefnd verða önnur íslensk fyrirtæki sem starfa á þeim markaðis. 

Svo að lokum verður fjalla um hvað einkennir jarðvarmamarkaðinn og að hverju ber 

að huga þegar farið er inn á hann .Þar sem jarðvarmi er bundin við ákveðin svæði 

heimsins og eðli hans nánast það sama á öllum svæðum, verður litið á hann sem einn 

markað. Kenning Porters um fimm samkeppniskrafta (e. The Five competitive forces) 

verður notuð til þess að greina hversu álitlegur markaðaðurinn er og hvaða ógnanir 

felast í honum.  
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  Í lokin verða niðurstöður greininganna teknar saman og þá fæst úr því skorið hvort 

Íslendingar hafa burði til að leiða alþjóðasamfélagið við nýtingu á jarðvarma.  
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2.0. Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðir rannsóknarinnar.  

 

2.1. Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með mats- og snjóboltaaðferðinni. Þegar matsaðferðin er 

notuð þá velur rannsakandi þá út frá þeirra þekkingu og færni umfram aðra á sviði 

rannsóknarefnisins. Snjóboltaaðferðin vísar til þess að þátttakendur benda rannsakanda 

á aðra mögulega þátttakendur (Bryman og Bell, 2007). Tíu þátttakendur voru valdir, 

sjö með matsaðferðinni og fjórir með snjóboltaaðferðinni. Þar sem fá fyrirtæki koma 

að jarðvarma var ákveðið að nefna ekki frá hvaða fyrirtækjum þátttakendur komu. 

Með þeim hætti verður hægt að tryggja nafnleynd og trúnað sem allra best. 

Þátttakendum var gefin norræn goða- og gyðjunöfn og skipulagsheildirnar sem þeir 

starfa innan voru flokkaðar í stjórnvaldsstofnanir, opinber fyrirtæki á sviði jarðvarma, 

einkafyrirtæki á sviði jarðvarma og stofnanir. Mynd 3 sýnir hvernig þátttakendur 

skiptust niður á flokkun fyrirtækjanna. Rauði liturinn merkir stjórnvaldstofnanir. 

Fjólublái liturinn vísar til opinberra fyrirtækja á sviði jarðvarma. Ljósblái liturinn 

merkir stofnanir og græni liturinn gefur til kynna einkafyrirtæki á sviði jarðvarma. 

Stærð deplanna gefur til kynna vægi þátttakenda í rannsókninni.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Þátttakendur í rannsókninni.  

 

 

Þátttakendur Loki 

Ægir 

Seifur 

Njörður 

Týr 

Bragi 

Baldur 

Þór 

Frigg  

Óðinn 
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 Níu þátttakendur fengu sendan tölvupóst þar sem rannsóknin var kynnt fyrir þeim og 

hvernig hún tengdist starfi þeirra og þekkingu. Í þeim tölvupósti var nafnleynd 

rannsóknarinnar kynnt og að ekki væri hægt að rekja upplýsingar úr viðtölum til 

þeirra. Beðið var um viðtal, ef viðkomandi samþykkti að gerast þátttakandi þá var dag- 

og tímasetning ákveðin. Þó var einn þátttakandi sem fékk munnlega kynningu á 

rannsókninni, nafnleyndinni og að upplýsingar úr viðtali yrðu órekjanlegar. Síðan var 

dag- og tímasetning viðtalsins ákveðin með tölvupósti. 

 

2.2. Áreiti og tækjabúnaður   

Gögnum var safnað með viðtölum og fyrirliggjandi gögnum. Viðtöl eru notuð til þess 

að fá djúpar og veigamiklar upplýsingar um viðfangsefnið og eru því öflugasta 

aðferðin til að svara rannsóknarspurningum. Viðfangsefnið þarf þó að vera vel 

afmarkað svo þau virki sem skildi (Bogdan og Biklen, 2003; Bryman og Bell, 2007). 

Viðtals formið sem notað var flokkast undir að vera hálfstaðlað viðtalsform eða opið 

viðtal. Í þeim er viðfangsefnið skoðað opinskátt og þátttakendur fá að nota sín eigin 

orð til að tjá sig um upplifun og skynjun sína á viðfangsefninu. Því er þetta form 

viðtala notað þegar bæta á við þekkingu og skilning á efninu. Í opnum viðtölum er 

notast við viðtalsramma sem byggist upp á rannsóknarspurningunum (Bogdan og 

Biklen, 2003). Í rannsókninni var viðtalsrammi byggður upp á 

rannsóknarspurningunni og á þekkingarsviði þátttakenda.  

  Í tengslum við fyrirliggjandi gögn voru lesnar ársskýrslur jarðvarmaorkufyrirtækja, 

upplýsingar á heimasíðum orkufyrirtækja, fréttatilkynningar frá Iðnaðarráðuneyti 

Íslands, fréttir og fræðigreinar birtar í fréttablöðum og á heimasíðum fréttablaðanna, 

lög og reglugerðir, skýrslur og greinar sem tengdust jarðvarmara, upplýsingar á 

heimasíðum fyrirtækja sem starfa í tengslum við jarðvarma verkefni á erlendri grund, 

upplýsingar á heimasíðum stofnana og samtaka á sviði umhverfis- og orkumála, 

árskýrslur og aðrar skýrslur Samtaka Atvinnulífsins og Samtaka Iðnaðarins og svör 

við fyrirspurnum. Einnig var gögnum safnað úr fréttatímum Ríkisútvarpsins og 

Stöðvar 2.  
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2.3. Rannsóknaraðferð  

Rannsóknin er raundæmisrannsókn (e. case study). Raundæmisrannsókn er sú 

rannsóknaraðferð þar sem ýtarleg rannsókn fer fram á afmörkuðu sviði og eykur þar 

með frekari þekkingu á sviðinu (Bogdan og Biklen, 2003; Cooper og Schindler, 2006). 

Í raundæmisrannsóknum er hægt að safna gögnum með ýmsum hætti, svo sem með 

viðtölum, spurningalistum og greiningu á rituðu efni svo dæmi séu tekin. Í þessu fellst 

styrkur aðferðinnar (Bogdan og Biklen, 2003; Yin, 1998). Raundæmi geta verið 

margvísleg. Þau geta beinst að atburðum, fólki, fyrirtækjum og öllu mögulegu. Eina 

skilyrðið er að það verður að vera afmarkað í tíma eða rúmi og sé sett í samhengi við 

einhvern ákveðin raunveruleika (e. real-life) sem getur verið félagslegur, sögulegur 

eða efnahagslegur (Bogdan og Biklen, 2003; Yin, 1998). Raundæmi getur verið 

einstakt (e. single case) og svo geta þau verið mörg (e. multiple case). Þegar 

raundæmisrannsóknin inniheldur mörg raundæmi þá er verið að skoða fleiri en eitt 

atriði í rannsókninni og þau tengd saman. Niðurstöður slíkra rannsókna veita ýtarlegri 

upplýsingar og bæta þar með við fræðigreinar sem rannsóknin byggist á (Bogdan og 

Biklen, 2003; Yin, 1998). Í rannsókninni er litið á raundæmið sem einstakt marglaga 

raundæmi (e. singel embedded case) þar sem jarðvarmaatvinnuvegur Íslendinga verður 

skoðaður út frá mörgum hliðum (Yin, 1998). Á mynd 4 á næstu blaðsíðu sjást lög 

raundæmisins.  
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Mynd 4. Einstakt marglaga raundæmi.  

 

Eins og sést á mynd 4 mun raundæmið fjalla um lagalegt umhverfi jarðvarma, 

jarðvarmanýtingu, innlendan og alþjóðlegan jarðvarmamarkaðinn, innlend jarðvarma 

fyrirtæki og klasa, og jarðvarmaframleiðslu. 

  Þessi raundæmisrannsókn byggist upp á notkun eigindlegra rannsóknaraðferða. Það 

sem einkennir eigindlegar rannsóknaraðferðir er að tilgangur þeirra er að skoða 

daglegt líf og hegðun fólks til þess að öðlast heildræna mynd. Þær henta vel þegar 

rannsakandi leitast eftir djúpum skilningi á viðfangsefninu, að skoða viðfangsefnið í 

eðlilegu umhverfi, skoða tímaröð og ferli þess, við undirbúning megindlegra 

rannsókna, að skoða niðurstöður megindlegra rannsókna nánar eða þegar 

rannsakandinn veit ekki fyrirfram hvað hann gæti fundið. Rannsakandinn er 

rannsóknartækið og þarf hann því að vera meðvitaður um viðhorf sín, skoðanir og 

gildi. Fyrst og fremst verður hann að gæta hlutlægni (Bogdan og Biklen, 2003). Þær 

aðferðir sem oft eru notaðar eru til dæmis rýni, rýnihópar, vettvangsathuganir og viðtöl 

við þátttakendur. Markmið þeirra er að skilja hlutina út frá sjónarhorni þátttakenda 

(Bryman og Bell, 2007).   

  

Lagalegt umhverfi

Jarðvarmanýting

Jarðvarmamarkaður 
innlendur/alþ.legur

Jarðvarma-
fyrirtæki / klasi

Jarðvarma-
framleiðsla
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2.4. Framkvæmd 

Gagnasöfnun hófst um miðjan september 2008 og henni lauk í byrjun maí 2009. 

Söfnun á fyrirliggjandi gögnum hófst með lestri á fréttatilkynningum frá 

Iðnaðarráðuneytinu. Í byrjun október 2009 hófst gagnasöfnum úr fréttamiðlum, 

Fréttablaðið, fréttatímar Ríkisútvarpsins, fréttartímar Stöðvar 2 og Morgunblaðið. 

Fræðigreinar sem birtar voru í prentmiðlum voru lesnar. Frétta heimasíður vísir.is, 

mbl.is og ruv.is notaðar fyrir gagnasöfnun. Gögnum var einnig safnað frá heimasíðum 

og bæklingum frá orkufyrirtækjum sem framleiða jarðvarma raforku, Hitaveita 

Suðurnesja, Landsvirkjun, Orkuveita Húsavíkur og Orkaveita Reykjavíkur. 

Ársskýrslur og aðrar skýrslur þessara fyrirtækja voru einnig lesnar. Skýrslur og 

bæklingar stofnanna og samtaka á sviði umhverfis- og orkumála voru einnig lesnar. 

Lög og reglugerðir á sviði umhverfis- og orkumála voru tekin saman. Skýrslur sem 

tengdust raforku og orkufrekum fyrirtækjum frá Samtökum Atvinnulífsins og 

Samtökum Iðnaðarins voru lesnar. Upplýsingum á heimasíðum fyrirtækja sem starfa 

að jarðvarma verkefnum á erlendri grund var safnað saman. Síðan voru lesnar ýmsar 

skýrslur og greinar sem tengjast jarðvarmaraforku og um miðjan nóvember 2008 var 

byrjað að senda fyrirspurnir til fyrirtækja sem tengjast jarðvarma raforku með einum 

eða öðrum hætti. Áætlað er að gagnasöfnum á fyrirliggjandi gögnum ljúki í byrjun 

mars 2009.  

  Viðtöl við þátttakendur hófust í lok október 2008 og lauk í apríl 2009. Fyrir hvert 

viðtal var búin til viðtalsrammi sem var byggður á rannsóknarspurningunum og 

þekkingarsviði þátttakandans. Leitast var eftir að þátttakendur upplifðu ekki 

viðtalsrammann og gætu talað nokkuð frjálst um viðtalsefnið. Viðtölin tóku allt frá 

þrjátíu og sjö mínútum og fimmtíu og fjórum sekúntum til tveggja klukkustunda og 

átján mínútna. Viðtölin við þátttakendur frá stjórnvaldsstofnunum tóku fjörtíu og níu 

mínútur, og eina klukkustund og nítján mínútur. Lengd viðtala við þátttakendur frá 

opinberum fyrirtækum á sviði jarðvarma tóku þrjátíu og átta mínútur, og fjörtíu og 

eina mínútu. Viðtöl við þátttakendur sem komu frá stofnunum tóku fimmtíu og þrjár 

mínútur; eina klukkustund og eina mínútu, og tvær klukkustundir og nítján mínútur. 

Viðtöl sem tekin voru við þátttakendur frá einkafyrirtækjum á sviði jarðvarma tóku 

þrjátíu og átta mínútur; eina klukkustund og þrjár mínútur, og eina klukkustund og tólf 

mínútur. Hvert viðtal var tekið upp á hljóðupptökutæki og síðan hljóðritað. 
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  Þegar búið var að vinna úr viðtalsgögnunum var hverjum þátttakenda gefið nafn, 

líkt og kom fram í kaflanum 2.1. Þátttakendur. Ákveðið var að hver þeirra mundi fá 

nafn einhvers goðs og gyðju í ásatrú. Karlar fengu nafn goða og konan fékk nafn 

gyðju. Þekktustu nöfn á goðum og gyðjum voru skrifuð niður á blað. Skrifuð voru tólf 

goðanöfn og fimm gyðjunöfn og svo var dregið úr hvaða þátttakandi fékk hvaða nafn 

(sjá mynd 3 á bls. 17). Þegar rætt verður um Orkuveitu Reykjavíkur og alþjóðlega 

jarðvarmamarkaðinn verður ekk gefin upp goða og gyðju nöfnin til að tryggja 

nafnleyndina. Í lok rannsóknarinnar var sendur tölvupóstur til sérhvers þátttakanda þar 

sem goða og gyðju nafnið kom fram ásamt þeim upplýsingum sem verða notaðar voru 

úr viðtölunum. Þannig geta þátttakendur lagt áherslur á viss atriði, bætt við 

upplýsingum eða tekið fram að ekki væri hægt að nota ákveðnar upplýsngar vegna 

trúnaðar.  

  Settur var upp demantur Íslands í jarðvarma og jarðvarmaklasi Íslands var greindur 

og settur upp.  
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3.0. Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar 

Ýmsar kenningar eru til um hvað gerir þjóð samkeppnishæfa. Sumar kenningar kveða 

á um að samkeppnishæfni þjóða byggist upp á efnahagslegu umhverfi þjóðanna. Það 

er að segja vegna gengis gjaldmiðilsins, vaxtastig og fjárlaghalla ríkisins svo eitthvða 

sé nefnt (Porter, 1998a). Vissulega útskýra þessar kenningar samkeppnishæfni sumra 

þjóða. En þær ná ekki að skýra út samkeppnishæfni þjóða eins og Ítalíy, Japana og 

Kóreu þrátt fyrir fjárlagahalla þar. Svo er einnig hátt vaxtarstig í Ítalíu og Kóreu. Sama 

er að segja um samkeppnishæfni Sviss og Þýskalands þar sem gengi gjldmiðils þeirra 

er skráð hátt. (Porter, 1998a). Nokkrar kenningar telja að samkeppnishæfni þjóða 

byggist upp á nægu og ódýru vinnuafli. Þær ná hins vegar ekki að útskýra 

samkeppnishæfni Sviss, Svíþjóðar og Þýskalands en þar lengi hefur verið skortur á 

vinnuafli og laun íbúa eru há (Porter, 1998a). Svo eru sumar sem telja að 

samkeppnishæfni þjóða byggist upp á náttúruauðlindum. Þær ná ekki yfir 

samkeppnishæfni Danmerkur, þar sem slíkar auðlindir er ekki að finna þar. Helsti galli 

í þessum kenningum er að þær taka ekki tillit til ólíkra atvinnuvega þjóða og geta því 

ekki skýrt á hverju samkeppnishæfni þjóða byggir á. Grundvallar markmið í 

efnahagskerfum þjóða er að auka lífsgæði landsmanna. Hvort þjóðum takist það, eða 

ekki, ræðst af framleiðslugetu og framleiðsluaukningu þjóða. Þjóðarframleiðslan er 

því grundvöllur lífsgæða og þar með ráðast tekjur landsmanna af framleiðslu. Greining 

á samkeppnishæfni þjóða eiga að finna út hvað ráði framleiðslu og 

framleiðsluaukningu þjóða. Hvað er í þjóðar aðstæðunum sem eykur framleiðslugetu 

fyrirtækja (Porter, 1998a).  

  Fyrirtæki þurfa sífellt að auka framleiðslu sína til þess að vera samkeppnishæf. Þau 

þurfa til að mynda að auka vörugæði og vörutækni, bæta vörueiginleika og lækka 

framleiðslukostnað sinn. Ef fyrirtæki vilja vera í samkeppni í háþróaða hluta 

atvinnuvegarins þá þurfa þau einnig að þróa stöðugt með sér aukna færni þar sem 

framleiðsla í háþróaða hluta atvinnuvegarins er mun meiri. Samhliða þessu þarf 

efnahagskerfið sífellt að endurbæta sig til þess að búa yfir getu til að ná árangri í 

nýjum og háþróuðum atvinnuvegum. Í slíkum þjóðar aðstæðum fækkar láglauna 

störfum. Með aukinni framleiðslu ná þjóðir að skapa og stuðla að hálauna störfum, háu 

vöruverði og þjónustu á alþjóðlegum mörkuðum. Þess vegna segir Porter (1998a) að 

kenningar um samkeppnishæfni þjóða sem byggjast upp á ódýru vinnuafli og 

hagstæðu gengi gjaldmiðla séu marklausar. 
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 Í þessum kafla verður byrjað að fjalla um samkeppnishæfni fyrirtækja.Því næst verður 

fjallað um ytra umhverfi fyrirtækjanna, atvinnuveginn og að lokum verður farið yfir 

kenningar Porters um samkeppnishæfni þjóða og klasa hugtakið hans.  

 

3.1. Staða innan atvinnuvega  

Þegar fyrirtæki ákveða hvaða stöðu þau ætla að ná innan atvinnuvegarins þurfa þau að 

ákveða hvort þau ætli sér að ná samkeppnisforskoti með vöruverði eða aðgreiningu. Ef 

fyrirtæki velur  sér að ná samkeppnisforskoti í vöruverði verður það að búa yfir færni 

til að hanna, framleiða og markaðsetja vöru með lærri kostnaði en samkeppnisaðilar 

gera. Þar sem samkeppnishæfni byggist upp á hver býður lærga vöruverð. Ef 

framleiðslukostnaður fyrirtækis sé lægri eða sambærilegur og hjá samkeppnisaðilum, 

þá getur arðsemi fyrirtækisins verið yfir meðlagi (Porter, 1998a). Ef fyrirtæki hins 

vegar velur að ná samkeppnisforskoti með aðgreiningu þá þarf það að búa yfir færni til 

þess að framleiða vöru sem inniheldur sérstaka eiginleika og gæði. Samkeppninn 

byggist á því upp á að kaupandi upplifi að hann sé að fá sérstaka vöru. Með 

aðgreiningu geta fyrirtæki farið fram á hærra verð fyrir sína vöru og arðsemin getur 

verið mikil ef framleiðslukostnaður er sambærilegur framleiðslukostnaði 

samkeppnisaðila (Porter, 1998a).   

  Fyrirtæki ná samkeppnisforskoti með því að framleiða meira en samkeppnisaðilar 

gera. Hvort fyrirtækið sé að keppa á láguvöruverðamarkaði maðrkaði eða með 

aðgreiningu (Porter og Miller, 1985; Porter, 1998a). Hagnaður fyrirtækja tengist beint 

þjóðartekjum. Ef atvinnuvegur nær samkeppnisforskoti hefur það áhrif á þjóðartekjur 

(Porter, 1998a).  

  Atvinnuvegur vísar til hóps fyrirtækja sem eru í beinni samkeppni við hvort annað á 

þeim vörum og þjónustu sem þau framleiða. Fyrirtæki móta sér samkeppnis stefnu (e. 

competitive strategy) sem skilgreinir og ákvarðar hvernig þau ætla sér að keppa í 

atvinnuveginum, ná forskoti og viðhalda því. Þannig vísar stefnan einnig til hvernig 

fyrirtæki ætli að ná arðsemi og að hún verði haldbær. Fyrirtæki þurfa að átta sig á 

atvinnuveginum. Hvernig uppbygging hans er þar sem atvinnuvegir eru ólíkir og bjóða 

upp á ólík tækifæri til þess viðhalda arðbærni (Porter, 1998a). Atvinnuvegurinn þarf að 

bjóða upp á tækifæri til verðmætasköpunar og vera áhugaverður. Ef hann er það ekki, 
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þá er ekki skynsamlegt að fyrirtæki fjárfesti í starfsemi þar á bæ (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2006). Fyrirtæki þurfa einnig að skapa sér stöðu innan atvinnuvegarins, 

þar sem sumar stöður er arðbærari en aðrar (Porter, 1998a). Í þeirri stefnu þurfa 

fyrirtækið að ákveða hvort þau ætli að keppa á vöruverði eða aðgreiningu. Þegar 

fyrirtæki setja stefnu sína á vöruverð þá þufa þau að lágmarka kostnað við 

verðmætasköpun sína. (Porter, 1998a; Runólfur Smári Steinþórsson, 2006). Porter 

(1998a) telur leið aðgreiningar vera árangursríkari. Sú leið muni skila fyrirtækjum 

meiri hagnaði og auknum líkum á að fyrirtæki ná að viðhalda honum.  

  Ef fyrirtæki taka ekki afdráttarlausa ákvörðun hvernig það ætlar að byggja 

samkeppni sína á kallar það á meðalmennsku og frammistöðu undir meðaltali. 

Einfaldlega vegna þess að það er ekki hægt að byggja samkeppni upp á báðum 

atriðunum. Vissulega geta fyrirtæki sem ætla að keppa um lágt vöruverð ákveðið 

hveru mikil vörugæði þau ætla að bjóða upp á. Það sama á við um þegar fyrirtæki sem 

ætla að keppa með aðgreiningu. Þau geta ákveðið hversu mikil gæðin eiga að vera í 

vörum þeirra og þjónustu. Fyrirtæki sem eru að keppa á fleirum en einum markaði 

geta ákveðið að keppa á lágu vöruverði á einum markaði, en á sérstöðu á öðrum 

(Porter, 1998a).  

 

3.1.1. Nýsköpun og nýjungar  

Fyrirtæki sem koma fyrst með nýsköpun eða aðrar nýjungar ná að skapa sér 

samkeppnisforskot. Nýsköpun vísa til endurbætur og þróunar. Nýsköpun fyrirtækja 

getur komið fram í breytingum á vöru, framleiðsluþáttum, markaðsaðferðum, nýjum 

dreifileiðum, breytinga í reglugerðum stjórnvalda eða jafnvel á nýju samkeppnissviði 

svo dæmi séu nefnd. Hún getur átt sér stað innan fyrirtækja sem og innan atvinnuvega. 

Þegar hún á sér stað innan fyrirtækja þá er hún oft tilkomin vegna rannsókna og 

þróunar innan fyrirtækis (Porter, 1998a). Fyrirtæki getur náð að koma sér vel fyrir í 

samkeppnisumhverfinu þannig að þó svo að samkeppnisaðilar hermi eftir nýsköpunni. 

(Porter, 1998a).  

  Í samkeppnisumhverfi þar sem stærðarhagkvæmni er mikilvæg eða erfitt er að 

skipta um birgja, getur skipt verulegu máli fyrir fyrirtæki að koma fyrst með nýjungar. 

Hversu lengi fyrirtæki haldi samkeppnisforskot sínu er háð þeim tíma sem líður þar til 



26 
 

önnur nýbreytni kemur til kastanna sem úreldar fyrrum nýjung (Porter, 1998a). Munur 

er á hvernig fyrirtæki skynja og bregðast við nýjungum í atvinnuveginum. Smærri 

fyrirtæki eru oftast mun fljótari að bregðast við og ná því oft forystu í atvinnuveginum. 

Þegar stór fyrirtæki koma með nýjungar þá eru það oftast fyrirtæki sem eru að koma úr 

öðrum atvinnuvegum, sem sagt nýliðar í atvinnuveginum (Porter, 1998a).  

 

3.1.2. Virðiskeðja fyrirtækja 

Það er ekki auðvelt að ná samkeppnisforskoti í atvinnugrein. Fyrirtæki þurfa að huga 

að þróun og skilgreiningu á atvinnuveginum. Fyrirtækið þarf að fylgjast með 

breytingum í atvinnuveginum til dæmis hvort tækniþróun eða samþjöppun eigi sér 

stað. Svo þarf það ákveða með hvaða hætti það ætlar sér að ná samkeppnisforskoti. 

Árangurinn á þessum báðum leiðum veltur á verðmætasköpunarferli fyrirtækja. Porter 

(Porter, 1998a; Runólfur Smári Steinþórsson, 2006) lýsir þessu ferli með 

virðiskeðjunni. Virðiskeðja (e. value chain) viðskiptaferla fyrirtækis sem framleiða, 

framkvæmd og þróa vöru allt frá hráefni til lokaafurðar sem er seld til viðskiptavina og 

skapar fyrirtækinu verðmæti. Hún samanstendur af allri starfsemi fyrirtækisins sem 

skapa fyrirtækinu virði. Virðiskeðja fyrirtækja sýnir innri ferli, auðlindir og færni 

fyrirtækisins, sem aðstoðar stjórnendur að greina og ná samkeppnisforskoti á markaði 

eða viðheldur forskotinu. Hún sýnir á einfaldan hátt hvar kostnaður fyrirtækis liggur 

og hvernig ein starfsemi innan þess getr haft áhrif á frammistöðu og kostnað í annarri 

starfsemi fyrirtækisins. (Porter og Millar, 1985; Porter, 1998a). Virðiskeðja fyrirtækis 

byggist upp á stefnu fyrirtækisins og þar með sýnir hana. Því er virðiskeðjan 

stefnumiðað tæki við kostnaðarstjórnun innan fyrirtækja. Stefna fyrirtækja segir til um 

hvernig fyrirtæki hagar starfsemi sinni í átt að arðbærni og verðmætasköpun. Þegar 

fyrirtæki sem nær að innleiða nýjar starfsemisaðferðir með nýjum aðföngum, 

verkháttum, nýrri tækni svo dæmi séu tekin, nær samkeppnisforskoti að mati Porters 

(1998a).  

  Porter og Millar (1985) flokka virðisferli framleiðslunar í níu almenna flokka. 

Síðan er starfsemi fyrirtækja er oft skipt í tvennt, aðal starfsemi og stuðnings 

starfsemi, sjá mynd 5. Níu almennu flokkarnir skiptast síðan á þessa tvenna starfsema 

Aðal starfsemi (e. primary activities) fyrirtækja vísar til sjálfrar framleiðslunnar, 

markaðsetningar, afhendingu vara og þjónustu eftir sölu. Í öðrum orðum fela þau í sér 
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efnislega sköpun á vörunni. Stuðnings starfsemi (e. support activities) vísar til innviða 

fyrirtækja sem gera aðalstarfseminni kleift að eiga sér stað. Innviðir fyrirtækja vísar til 

mannauðs, tæknibúnaðar, skipulags uppbyggingu fyrirtækja og annarar starfsemi sem 

styðja við aðalstarfsemi fyrirtækja (Porter og Millar, 1985; Porter, 1998a). Grunnferli 

fyrirtækja vísar til stjórnunar, endurskoðunar og annara þátta sem styður við heildar 

virðiskeðjunar. Innan almennu flokkanna starfar fyrirtækið í aðskildum ferlum sem eru 

um leið háð hvort öðru. Þar að leiðandi er virðiskeðja fyrirtæja innbyrgðis háð kerfi 

sem hver starfsemi innan fyrirtækisins er tengt með fléttum. Fléttan verður til þegar 

eitt ferli er starfrækt sem hefur áhrif á kostnað eða árangur annars ferlis (Porter og 

Millar, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Virðiskeðja Porters (Porter, 1998a). 
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lágt vörurverð nái samkeppnisforskoti þarf það að vera í góðri samvinnu við birgja og 

deifendur og ná að samræma starfsemi í virðiskerfinu. Þegar fyrirtæki byggir 

samkeppni sína upp á aðgreiningu getur það samræmt starfsemi sína við kaupendur 

með því að auka virði vöru og þjónustu sinnar. Fyrirtækið gerir það með því að draga 

úr kostnaði kaupenda eða hafa áhrif á að kaupandi kærir sig ekki um vörur frá 

samkeppnisaðila (Porter og Millar, 1985; Porter, 1998a). 

 

3.1.3. Virðiskerfi 

Virðiskeðja fyrirtækja tengist virðiskerfi (e. value system) atvinnuvega. Virðiskerfið 

inniheldur virðiskeðju birgja sem veitir aðföng til virðiskeðju fyrirtækja. Frá 

virðiskeðju fyrirtækja kemur virðiskeðja dreifileiða á leið sinni til kaupenda. Þá kemur 

varan að virðiskeðju kaupenda (Porter og Millar, 1985). Mynd 6 sýnir virðiskerfi og 

eins og sést þar þá myndar virðiskerfi eina heild af öllum virðiskeðjum sem koma að 

vörunni og/eða þjónustunni.  

 

 

 

 

Mynd 6. Virðiskeðja Porters (Porter, 1998a bls. 43).  

 

Samkeppnisforskot fyrirtækja tengist hvernig þeim tekst til við að stjórna birgjum 

sínum, dreifendum og kaupendum. Þar með eru virðiskeðjur þessara aðila háðar hvor 

annari. Þegar fyrirtæki ná samhæfingu í virðiskerfinu, ná það samkeppnisforskoti 

(Porter og Millar, 1985; Porter, 1998a).  

  

3.1.4. Halda samkeppnisforskoti 

Hvort fyrirtæki nái að viðhalda samkeppnisforskoti sínu, eða ekki, fer eftir því á hverju 

forskotið byggist upp á. Það fyrsta sem þarf að skoða hvort samkeppnisforskot 

fyrirtækja sé lágt eða hátt. Lág forskot (e. lower-order advantages) vísar til forskots 

sem auðvelt er fyrir samkeppnisaðila að ávinna sér. Dæmi um það er 
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stærðarhagkvæmni og lítil þróuð tækni eða ferli. Ef samkeppnisforskot fyrirtækis 

byggist upp á lágum hráefniskostnaði þá geta samkeppnisaðilar náð forskotinu með 

því að finna svæði sem bjóða upp á ódýrari aðföng eða láta framleiða hráefnið á sama 

stað. Samkeppnisforskotið verður einnig fljótt að fara þegar ný vöruhönnun, tækni eða 

ferli verða til (Porter, 1998a).  

  Ef samkeppnisforskot flokkast undir að vera hátt forskot (e. higher-order 

advantages) er líklegra að það nái að viðhaldast í einhvern tíma þar sem erfiðara er 

fyrir samkeppnisaðila að ávinna sér forskotið. Hátt forskot einkennist af mikilli 

þekkingu og færni, til dæmis innanhús tæknikunnáttu og vel þjálfuðum og sérhæfum 

starfsmönnum. Fyrirtæki sem hafa samkeppnisforskot af þessu tagi byggja oft á 

vörumerkjahollustu, vöruaðgreiningu, einka framleiðslutækni svo dæmi séu tekinn. 

Hátt forskot ávinnst með með miklum fjárfestingum á löngum tíma. Fjárfestingum í 

áþreifanlegum og óáþreifanlegum eignum (Porter, 1998a). Framleiðsla fyrirtækja sem 

byggja samkeppnishæfni sína upp á háu forskoti er meiri en hjá fyrirtækjum sem 

byggja hana upp á láu forskoti (Porter, 1998).  

  Ef samkeppnisforskotið byggist upp á fleiru en einu sviði er erfiðara er fyrir 

samkeppnisaðila að ávinna sér forskotið (Porter, 1998). Athuga þarf einnig hvort 

samkeppnisforskot byggist upp á þróun og endurbótum. Ef slíkt sé þá þurfa fyrirtæki 

sífellt að vera þróa og endurbæta vörur eða framleiðslu aðstæður sínar. Það þriðja og 

um leið það mikilvægasta er hvort það þurfi stöðugt að huga að framförum og 

endurbótum til þess að viðhalda samkeppnisforskotinu (Porter, 1998).  

  Helsta ástæðan fyrir því að fáum fyrirtækjum tekst að viðhalda samkeppnisforskoti 

sínu til lengra tíma litið er sú að erfitt er fyrir fyrirtæki að bregðast við breytingum. 

Ástæðurnar fyrir því hins vegar geta verið margvíslegar, svo sem ef stefna fyrirtækja 

verður rótgróin fyrirtækinu og menningu þess á þann hátt að erfitt þykir að breyta um 

stefnu (Porter, 1998a).  

 

3.2. Fimm samkeppniskraftar Porters 

Eins og kom fram hér að ofan þurfa fyrirtæki að átta sig á atvinnuveginum, hvort 

atvinnuvegurinn sé alþjóðlegur eða ekki. Porter (1979; 1998a; 2008) telur að hægt sé 

að greina samkeppniseðli atvinnuvega niður í fimm svo kallaða samkeppniskrafta. 
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Sem eru hætta á inngöngu nýrra aðila (e. threat of entary), styrkur kaupenda (e. 

bargaining power of customers), styrkur birgja (e. bargaining power of suppliers), ógn 

staðkvæmdavara (e. threat of subsitute products or services) og samkeppni (e. rivalry). 

Samkeppniskraftarnir gefa til kynna hversu arðvænn atvinnuvegur er þar sem þeir hafa 

áhrif á vöru- og þjónustuverð, hvaða fjárfesting sé nauðsynlega og gefa til kynna 

kostnað fyrirtækja í atvinnuveginum.  

  Samkeppniskraftarnir eru ólíkir eftir atvinnuvegum þar sem þeir ráðast af 

uppbyggingu atvinnuvega. Samkeppnisumhvefi atvinnuvega er einnig ólíkt milli þjóða 

sem gerir það að verkum að atvinnuvegirnir þrífast misvel milli þjóða. Þegar fyrirtæki 

setja stefnu sína á alþjóðlega samkeppni þurfa þau að huga að uppbyggingu 

atvinnuvega. Þau þurfa einnig að huga að uppbyggingu atvinnuvega sem geta veitt 

góða lífsafkomu þau eru oft aðlaðandi. Að lokum þurfa fyrirtæki að vera vakandi ef 

uppbygging atvinnuvega breytist þá getur opnast möguleiki fyrir samkeppnisaðila að 

smeygja sér inn á nýja atvinnuvegi (Porter, 1979; Porter, 1998a). Mynd 7 sýnir fimm 

samkeppniskrafta Porters 

 

 

Mynd 7. Fimm samkeppniskraftar Porters (Porter, 2008). 

  

Frá sjónarhorni hagfræðinnar vísar „hinn fullkomni samkeppnishæfi atvinnuvegur“ til 

markaðar sem er taumlaus og nýliðun sé auðveld. Porter (1979) er ekki sammála þessu 
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sjónarhorni. Hann telur að í slíkri samkeppni sé ekki að vænta langtíma arðsemi. Að 

hans mati eru það samkeppniskraftarnir sem segja til um hversu arðvænlegur 

atvinnurvegurinn er. Og því eru þeir mikilvægir fyrir stefnumótun fyrirtækja. Eftir því 

sem markaðurinn er aðlaðandi, því meiri líkur eru á auknum hagnaði (Porter, 1979; 

Porter, 2008a).  

  Eftir því sem kraftarnir fimm eru veikari frá bæjardyrum fyrirtækisins, þeim mun 

meiri getur ávinningurinn orðið við að fara inn á markaðinn. Til þess að ná hámarks 

árangri þurfa fyrirtæki fyrst og fremst að hafa skýra stefnu og hagkvæmni í rekstri. 

Stefnan skapar sérstöðuna. Sérstaðan skilar fyrirtækinu samkeppnisforskoti á 

markaðnum, sem skilar fyrirtækinu hagnað (Porter, 2008a).  

  Fimm samkeppniskrafta líkanið hans Porter er eitt áhrifamesta líkan sem greinir ytri 

ógnanir sem steðja að fyrirtækjum. Með öðrum orðum greinir líkanið hvaða fyrirtæki, 

hópar eða einstaklingar sem eru í ytra umhverfi fyrirtæksins reyna með einhverju móti 

að minnka framleiðslu fyrirtækisins. Þessar ógnanir geta minnkað innkomu 

fyrirtækisins, aukið kostnað og dregið úr hagnaði þess (Porter, 2008).  

  

3.2.1. Hætta á inngöngu nýrra aðila 

Nýjir aðilar, eða nýliðun, í atvinnuveginum koma með nýja færni og von um 

markaðshlutdeild. Sem þrýstir á vöruverð, kostnað og fjarfestingar sem eru 

nauðsynlegar til þess að vera í samkeppni. Þetta á sérstaklega við þegar nýliðar eru 

fjölbreyttir og koma frá öðrum mörkuðum. Í slíkum tilfellum geta þeir haft áhrif á 

núverandi færni og lausafjárstöðu til þess að hrista upp í samkeppninni. Líkt og Pepsí 

gerði þegar það fór á vatnsflösku markaðinn (Porter, 2008)  

  Þegar fyrirtæki hugleiðir að fjárfesta á einhverjum tilteknum markaði þá þarf að 

bera saman kostnaðinn við innkomu og hagnaðarvon markaðsins. Hversu mikil hætta 

er á inngöngu nýrra aðila fer allt eftir hversu miklar inngöngu hindranir séu til staðar 

og hversu sterk og mikil viðbrögð núverandi fyrirtækja verða við inngöngu nýrra 

aðila. Hafi fyrirtæki áður sýnt hörð viðbrögð þá er allt eins líklegt að þau verði þannig 

aftur.Slík viðbrögð draga úr hagnaðarvon markaðarins (Porter, 2008).  
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  Porter (1979; 2008) skipti inngönguhindrunum upp í sex atriði. Fyrst má nefna 

stærðarhagkvæmni (e. economies of scale). Þegar fyrirtæki geta í krafti stærðar sinnar 

dreift föstum kostnaði á fleiri einingar sem hefur í för með sér lægri kostnað á hverja 

framleidda einingu. Skiptikostnaður viðskiptavina (e. product differentiation) getur 

hindrað nýliðun á markað þar sem um þekkt vörumerki sé að ræða. Þessi hindrun 

þvingar nýliða í kostnaðarsamar aðgerðir til þess að yfirbuga viðskiptahollustu. 

Höfuðstóll (e. capital requirements) nýliða getur verið mikil hindrun þar sem nýliðar 

þurfa oft að hafa mikinn höfðustól þegar farið er inn á nýjan markað. Dæmi um slíkan 

kostnað eru auglýsingagjöld og rannsóknir og þróun. Samkeppnisyfirburðir (e. cost 

disadvantages independent of size) fyrirtækja á markaðinum geta haft lægri kostnað 

eða betri gæði í vörum eða þjónustu sinni, sem ekki er mögulegt fyrir nýliða að öðlast. 

Þetta á við um auðlindir eins og þekkingu, ímynd og staðsetningu. Nýliðar geta einnig 

haft ójafnan aðgang að dreifileiðum (e. access to distribution channels). Að lokum 

geta verið til staðar hamlandi reglur eða stefnur stjórnvalda (e. government policy) 

hindrað nýliðun á markaðnum.  

 

3.2.2. Styrkur birgja 

Birgjar sem selja aðföng til margra fyrirtækja hafa sterka stöðu gagnvart fyrirtækjum. 

Vegna þess hversu sterkir þeir eru geta þeir aukið hagnað sinn með því að verðsetja 

aðföng á háu verði, takmarkað gæði þjónustu eða aukið skiptikostnað (e. shifting 

costs). Skiptikostnaður vísar til hversu kostnaðarsamt það er fyrir fyrirtæki, í þessum 

dæmi, að hætta viðskiptum við birgja og hefja viðskipti við annann. Ef kostaðurinn sé 

hár, þá er skiptikostnaðurinn hár. Öfugt þegar kostnaðurinn er lágur. Ef fyrirtæki eru 

ófær um að yfirfæra verðhækkunina til sinna viðskiptavina geta þessar aðgerðir birgja 

eytt hagnaðarvon fyrirtækisins. Í slíkum aðstæðum er styrkur birgja töluverður. Ef hins 

vegar fyrirtæki geta yfirfært verðið eða dregið úr gæðum þjónustunnar til sinna 

viðskiptavina, þá hafa aðgerðir birgja ekki áhrif á hagnað fyrirtækja (Porter, 1979; 

Porter, 2008). Skoðum styrk birgja nánar. 

  Birgjar eru sterkir þegar þeir eru ríkjandi yfir fáum fyrirtækjum og eru samþéttari 

en atvinnuvegurinn sem birgjar selja til. Þegar varan er einstök eða ef henni fylgir 

skiptikostnaður er það merki um styrk birgja. Í aðstæðum sem þessum þá getur vara 

fyrirtækis innihaldið sérstakt vörumerki birgja. Fyrirtækið hefur ef til vill fjárfest 
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mikið í sérhæfingu tækjabúnaðarins og/eða hvernig eigi að stýra honum og nota. 

Vörulína fyrirtækis getur einnig verið tengd framleiðslu aðstöðu birgja. Styrkur birgja 

getur einnig verið mikill þegar atvinnuvegur er ekki skyldaður til þess að vera með 

ákveðnar vörur (Porter, 1979; Porter, 2008). Dæmi um þetta er samkeppnin á milli 

álfyrirtækja og stálfyrirtækja. Hversu mikið þau selja atvinnuveginum ræðst að miklu 

leyti af hverjum birgja fyrir sig (Porter, 1979).  

  Ef atvinnuvegurinn er mikilvægur fyrir þá starfa birgjar þétt við atvinnuveginn. Þeir 

vilja vernda atvinnuveginn í gegnum sanngjarnt verð og aðstoð, til dæmis með því að 

taka þátt í rannsóknum og þróun eða þrýstihópur (Porter, 1979). Þegar fyrirtæki sé 

stórt og á í viðskiptum við marga birgja þá snýst dæmið við (Porter, 1997; Porter, 

2008). 

 

3.2.3. Styrkur kaupenda  

Styrkur kaupenda er sá sama og styrkur birgja. Sterkir kaupendur geta þvingað niður 

vöruverð og þjónustu fyrirtækja. Þeir geta krafist betri þjónustu og gæði í vörum en 

um leið þvingað niður verð. Þeir geta einnig leitt til harkalegrar samkeppni milli 

samkeppnisaðila ef þeir telja sér trú um að þeir fái meira fyrir minna. Það dregur úr 

hagnaðarvon fyrirtækja (Porter, 1979; Porter, 2008). Lítum betur á þetta. 

  Kaupendur eru sterkir gagnvart fyrirtækjum þegar skiptikostnaður þeirra er lágur, 

eða það sé ekki kostnaðarsamt fyrir kaupendur að skipta út vöru fyrirtækis. Þegar vara 

eða þjónusta er ekki aðgreind frá öðrum og ef vöruverð skiptir máli þá er styrkur 

kaupenda mikill. Hins vegar ef gæði vörunnar skipta máli fyrir kaupendur, þá eru þeir 

ekki eins viðkvæmir fyrir vöruverðinu. Þegar vara atvinnuvegarins sparar ekki 

fjármagn kaupenda. Ef varan eða þjónustan nær að borga sig upp á einhverjum tíma, 

þá eru kaupendur sjaldan að huga að vöruverði. Áhersla kaupenda er á gæðin. Svo þarf 

að huga að launum kaupenda. Ef kaupendur eru með lág laun eru þeir viðkvæmir fyrir 

vöruverði. Hátekju kaupendur huga síður að vöruverðinu. Þegar kaupendur eru fáir þá 

geta þeir haft talsverðan styrk (Porter, 1979; Porter, 2008).  

  Þegar styrkur kaupenda er lítill á snýst dæmið við (Porter, 2008).  
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3.2.4. Ógn staðkvæmdarvara  

 Staðkvæmdarvara vísar til þeirrar vöru sem gerir það sama eða er svipuð annari vöru á 

makaðinum. Þær eru alltaf til staðar í viðskiptum og spurning er bara hvort kaupendur 

aðgreini þær frá hvor annari eða ekki (Porter, 1979; Porter, 2008). Ef kaupandi telur að 

varan sem hann er að kaupa innihaldi meiri gæði en staðkvæmdavara hennar, þá er 

ekki ógn af staðkvæmdarvörunni. Þó svo að hún geti verð ódýrari. Aftur á móti ef 

kaupandi telur vörurnar innihalda sömu gæði og staðkvæmdarvaran er ódýrari, þá 

getur ógnin af staðkvæmdarvöru verið mikill. Í slíkum aðstæðum getur 

staðkvæmdarvaran haft þau áhrif að þak verði sett á vöru, sem dregur úr hagnaðarvon 

fyrirtækis. Með því að setja þak á vöruverð getur staðkvæmdarvaran takamarkað 

möguleikana í atvinnuveginum. Þetta er þó háð getu fyrirtækja að auka vörugæði og 

aðgreina hana frá öðrum. Þá mun atvinnuvegurinn skila árangri og fyrirtækin 

mögulegum gróða. Staðkvæmdarvaran getur einnig haft áhrif á að 

framleiðslukostnaður aukist. Þegar ógn er af staðkvæmdavörum er lítil eykst 

hagnaðarvon fyrirtækisins.  

  Þær staðkvæmdarvörur sem þarf að huga vel að eru þær sem eru líklegar til þess að 

breyta verðlagi í viðskiptum og vörur sem gefa af sér góða afkomu (Porter, 1979). Af 

þeim sökum þurfa fyrirtæki að huga að þessari ógn þegar þau ætla inn á nýja markaði 

(Porter, 1979: Porter, 2008).  

 

3.2.5. Samkeppni 

Samkeppni hefur ýmis form. Aðilar keppast til dæmis um innleiðingu nýrrar vöru, 

verðstríð, aukna þjónustu og markaðsherferð. Þegar mikil samkeppni ríkir á 

markaðnum þá minnkar hagnaðarvon hvers fyrirtækis. Hagnaðurinn fer eftir hversu 

hörð samkeppnin er á milli fyrirtækja og á hvaða grundvelli samkeppnisaðilar keppa. Í 

aðstæðum þar sem samkeppnisaðilar eru margir, jafn stórir og með jafnmikil völd er 

samkeppnin hörðust (Porter, 1979; Porter, 2008).  

  Þegar skiptikostnaður er lágur og vörurnar eru óaðgreindar þá er verðsamkeppni 

líklegust að eiga sér stað. Það ýtir á samkeppnisaðila að lækka vöruverð sín og ná til 

nýrra viðskiptavina. Þegar samkeppni byggist upp á slíkir keppni kemur það niður á 

hagnaðarvon fyrirtækja. Í raun færist hagnaðurinn frá fyrirtækinu til kaupenda. 
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Samkeppni sem byggist upp á aðgreiningu í vörur og þjónustu er sú besta. Hún eykur 

arðsemi fyrirtækja. Annað sem þarf að huga að í tengslum við samkeppni er fjöldi 

samkeppnisaðila. Því fleiri sem samkeppnisaðilar eru því meiri verður samkeppnin og 

minni hagnaður fyrir fyrirtækin (Porter, 1979; Porter, 2008).  

  Skoða þarf framboð og eftirspurn á vörum. Ef framboðið er meira en eftirspurnin þá 

hefur það þau áhrif að vöru- og þjónustu verð lækkar. Hversu lágt vöruverðið fellur og 

hversu lengi samkeppnin lifir í slíkum aðstæðum fer allt eftir hverjum markaði fyrir 

sig (Porter, 1979; Porter, 2008).  

  Fimm samkeppniskrafta líkanið hans Porters er eitt áhrifamesta líkanið sem greinir 

ytri ógnanir sem steðja að fyrirtækjum. Ógnanir vísa til fyrirtækja, hópa eða sérhvers 

einstaklings sem er fyrir utan fyrirtækið sem reynir með einhverju móti að minnka 

framleiðni fyrirtækisins. Ógnanir geta minnkað innkomu fyrirtækisins, aukið kostnað 

og dregið úr hagnaði þess. Sem hefur þau áhrif að samkeppnishæfni fyrirtækisins 

rýrnar (Porter, 2008). 

 

3.3. Samkeppnishæfni þjóða 

Alþjóðleg samkeppni fyrirtækja hefur áhrif á framleiðslustig þjóða á þann hátt að 

þjóðirnar vera að mögu leyti háðar hvað sé að gerast í öðrum löndum. Sem gerir það 

að verkum að þjóð þarf ekki að framleiða allar vörur sem hún þarf. Heldur getur hún 

sérhæft sig í þeim atvinnuvegum sem fyrirtæki hafa mikla framleiðslugetu. Þær auka 

einnig meðal framleiðslustig í efnahagskerfinu (Porter, 1998a). Þegar 

framleiðsluafkastar kröfur alþjóðlega markaðarins eru er ólík þeim sem ríkja á 

heimamarkaði getur það falið í sér áhættu. Þar sem minni framleiðslugeta þjóðar setur 

getuna til þess að viðhalda framleiðsluaukningu í hættu. Viðskiptahallin í 

atvinnuveginum getur orðið mikill í aðstæðum sem þessum (Porter, 1998a).  

  Kenning Porters (1998a) um samkeppnishæfni þjóða miðast við atvinnuvegi eða 

hluta þeirra. Atvinnuvegir eru því grunneining í samkeppni þjóða. Samkeppnisstaða 

fyrirtækja innan atvinnuvega er hreyfanleg. Fyrirtæki þurfa sífellt að vera í keppni við 

samkeppnisaðila sína. Hvernig þau keppa getur ekki bara haft áhrif á samkeppnisstöðu 

þeirra heldur einnig haft áhrif á hversu aðlaðandi atvinnuvegurinn lítur út fyrir 

utanaðkomandi fyrirtæki. Fyrirtæki nær árangri þegar það bregast ekki bara við 



36 
 

samkeppnisumhverfinu heldur getur einnig haft árhif á það. Þegar atvinnuvegur 

breytist eða ný fyrirtæki koma inn þá getur það haft töluverð áhrif á ríkjandi 

samkeppnisstöðu (Porter, 1998a).   

  Porter (1998a) telur að samkeppnishæfni þjóða í tilteknum atvinnuvegum ráðist af 

fjórum áhrifaþáttum sem eru framleiðslu aðstæður (e. factor conditions), eftirspurnar 

aðstæður (e. demand conditions), stoðkerfis aðstæður (e. related and supporting 

industries) og stefnur fyrirtækja, uppbygging og samkeppnis aðstæður (e. firm 

strategy, structure, and rivalry). Einnig bendir hann á að breytingar (e. chance) og 

stjórnvöld (e. government) hafi áhrif á þessa fjóru áhrifaþætti og öfugt. Sjá mynd 8. 

Þessi kenning er einnig þekkt undir nafninu demantur (e. diamond) Porters. Þegar rætt 

verður um kenninguna í heild sinni verður talað um demantinn. 

  Demanturinn er hugsaður sem gagnkvæmt og samvirkandi kerfi þar sem hver og 

einn þáttur hefur áhrif á hvorn annan. Ástand þeirra og samspil kveða á um hvort 

atvinnuvegur þjóða nái samkeppnisforskoti og hversu líklegt sé að þjóðin nái að 

viðhalda því. Demanturinn er sagður vera hagstæður þegar atvinnuvegur þjóðar nær 

yfirburðum í gervöllum áhrifaþáttunum. Þó er það ekki skilyrði fyrir að atvinnuvegur 

nái samkeppnisforskoti. En eftir því sem demanturinn er hagstæðari því meiri líkur eru 

á að þjóð nái samkeppnisforskoti í atvinnuveginum og nái að viðhalda því. Það á 

sérstaklega við atvinnuvegi sem byggjast upp á mikilli þekkingu og að 

atvinnuvegurinn sé megin uppistaða í þróuðu hagkerfi. Hins vegar geta yfirburðir í 

einum eða tveimur áhrifaþáttum leitt til þess að þjóð náði samkeppnisforskoti í 

atvinnuvegi sem byggist upp á náttúruauðlindum, en ekki margbrotinni tækni eða 

þekking. Það samkeppnisforskot er ekki líklegt að viðhaldast þar sem yfirburðir í 

áhrifaþættinum eða áhrifaþáttunum geta breyst skjótt og það getur verið auðvelt fyrir 

erlenda samkeppnisaðilar að sniðganga þá. Hins vegar er erfitt fyrir erlenda 

samkeppnisaðila að svara eða líkja eftir yfirburðum í hagstæðum demanti. Þar sem 

hver áhrifaþáttur hefur gagnkvæm styrkjandi áhrif hvor á annan (Porter, 1998a).  
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Mynd. 8. Dematur Porters (Porter, 1998a, bls, 127). 

 

Mynd 8 sýnir hvernig áhrifaþættir demantsins hafa áhrif hvor á annan.  

 

3.3.1. Framleiðslu aðstæður  

Þegar samkeppnishæfni þjóða er skoðuð þá þarf að skoða hvaða framleiðslu aðstæður 

séu til staðar í efnahagskerfi (e. economies) og framboð þeirra. Áhrifaþátturinn 

framleiðslu aðstæður vísar til auðlinda og annara aðfanga sem fyrirtækin í atvinnuveg 

nota í starfsemi sinni (Porter, 1998a). Framleiðslu aðstæður þjóða eru mismunandi því 
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er nauðsynlegt að flokka þær og skilgreina.. Hægt er að skilgreina og flokka 

framleiðslu aðstæður á margan hátt þar sem þær eru ekki alltaf þær sömu í 

atvinnuvegum. Og atvinnuvegir eru háðir ólíkum framleiðslu aðstæðum (Porter, 

1998a).  

  Oft eru framleiðslu aðstæður flokkaðar í fimm víðtaka flokka sem eru mannauður 

(e. human resources) sem vísar til starfsmanna fyrirtækja. Þekkingu, hæfni og færni 

þeirra. Þessi flokkur vísar einnig til starfsmannakostnaðar, vinnustundir, 

vinnusiðferðis og annara þátta sem snúa að starfsmönnum fyrirtækja. Flokkurinn 

náttúruauðlindir (e. physical resources) vísar til loftslags, landfræðilegrar 

staðsetningar og stærðar. Hann vísar einnig til gnægðar, gæða, aðgengi og kostnaðar af 

landi, vatni, orkulindum, jarðefnum og skógum svo eitthvað sé nefnt. 

Þekkingarauðlind (e. knowledge resources) vísar til tæknilegrar, vísindalegrar og 

markaðslegrar þekkingar sem snýr að vöru og eða þjónustu. Í þessum flokki tilheyra 

einnig háskólar, opinberar og einka rannsóknarstofur, viðskiptasambönd og aðrir 

þættir sem snúa að vísindum og tækni atvinnuvega. Fjármagsauðlind (e. capital 

resources) vísar til magns, aðgengi og kostnaðar fáanlegs fjármagns til þess að 

fjármagna atvinnuveginn. Innan þessa flokks er áhættusækni atvinnuvegar skoðuð 

ásamt öðrum þáttum sem snúa að efnahag atvinnuvegarins. Síðasti flokkurinn er 

innviðir (e. infrastructure) sem vísar til forma, gæða og notenda kostnaðar sem hefur 

áhrif á samkeppnina innan atvinnuvegarinns. Hér er verið að vísa til þátta eins og 

flutnings- og dreifikerfis, póst- og símaþjónustu, heilsugæslu, launa og fjármála 

flutninga, menningu og annara þátta sem einkennir innviði atvinnuvegarins (Porter, 

1998a).  

  Þessi fimm flokka skipting nýtist vel, en hún nær ekki að skýra nægjanlega vel 

hvað það er í framleiðslu aðstæðunum sem skiptir máli fyrir samkeppnihæfnina og að 

viðhalda henni. Til þess að ná utan um það er best að flokka framleiðslu aðstæður eftir 

mikilvægi þeirra í samkeppnishæfni atvinnuvega. Það er gert með því að flokka 

framleiðslu aðstæðurnar í tvær víddir. Á fyrstu víddina eru svokallaðar grunn aðstæður 

(e. basic factors) og þróaðar aðstæður (e. advanced factors). Hin víddinn inniheldur 

almennar aðstæður (e. generalized factors) og sérhæfðar aðstæður (e. specialized 

factors) (Porter, 1998a).  
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  Ef byrjað sé á fyrri víddinni þá eru grunn aðstæður í framleiðslu þjóðarinnar annað 

hvort áskapaðar þjóðum (svo sem náttúruauðlindir, landfræðileg staðsetning, loftslag 

og þess háttar) eða þurfa litla sem enga fjárfestingu. Þessar aðstæðurnar krefjast til að 

mynda ekki sérhæfa starfsmenn og eru ekki háðar lánsfé. Grunn aðstæðurnar duga í 

atvinnuvegum þar sem framleiðslan byggjast ekki upp á mikilli tækni eða þekkingu. 

Líkurnar á að ná samkeppnisforskoti sem byggist upp á þessum aðstæðum er litlar. Ef 

fyrirtæki ná samkeppnisforskoti með þeim, þá eru litlar líkur til þess að forskotið nái 

að viðhaldast. Hins vegar geta þessar framleiðslu aðstæður verið mikilvægar fyrir 

einstaka atvinnuvegi og jafnvel nauðsynlegar. Sérstaklega þegar framleiðslan hefur 

góð áhrif á efnahagskerfi þjóða. Þá þarf aðgengi að grunn aðstæðunum að vera gott. Ef 

þjóðin er rík af þeim þá geta þær laða að sér erlenda fjárfesta. Ef nægjanlegt magn og 

gæði er í grunn aðstæðum þá er möguleiki fyrir fyrirtæki þróa þær í þróaðri aðstæður 

(Porter, 1998a). Stjórnvöld fjárfesta töluvert í grunn framleiðslu aðstæðum þjóða. 

(Porter, 1998a).  

  Þróaðar aðstæður eru á hinum enda víddarinnar. Þær eru ekki áskapaðar þjóðum og 

þær krefjast mikillar og samfelldrar fjárfestinga í mannauði og eignum, svo sem 

hámenntuðum starfsmönnum, rannsóknarstofnur í háþróuðum vísindagreinum, nútíma 

tækni og aðrir slíkir þættir. Þessi atriði ná einni að skapa þróðar framleiðslu aðstæður í 

löndum. Þessar aðstæður eru sjaldgæfar og skipta miklu máli fyrir samkeppnishæfni 

þjóða. Sérstaklega ef samkeppni byggist upp hátækni (Porter, 1998a). Þar sem þessar 

aðstæður eru sjaldgjafar getu verið erfitt fyrir fyrirtæki að nálgast þær á alþjóðlegum 

mörkuðum eða frá erlendum dótturfyrirtækjum sínum. Þar af leiðandi er best að 

hönnun og þróun á vöru eða farmleiðsluferlum fari fram á heimamarkaði 

fyrirtækjanna, og sé tengd stefnu þeirra (Porter, 1998a). Helstu fjárfestingar í þróuðum 

framleiðslu aðstæðum kemur frá (Porter, 1998a).  

  Almennar aðstæður eru svipaðar grunn framleiðslu aðstæðum. Almennu 

aðstæðurnar eru til staðar í flestum löndum og auðvelt er að nálgast þá. Þeir vísa til 

framboðs á lánsfé, vegakerfis og annara þátta sem nýtast atvinnuveginum (Porter, 

1998a). Líkt og í grunn aðstæðum fjárfesta stjórnvöld mikið í almennum aðstæðum 

(Porter, 1998a).  

  Sérhæfðar aðstæður eru ómissandi fyrir nýjunar og nýsköpun í atvinuvegum og 

leiða þar með til afgerandi samkeppnisforskots og miklar líkurnar er á að forskotið 
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viðhaldist, en samt ekki eins afgerandi og þróuðu aðstæðurnar (Porter, 1998a). Í 

atvinnuvegum sem byggjast upp á rannsóknum, fjölbreytni og nýjungum þarf sífellt að 

þróa þessar framleiðslu aðstæður. Munurinn á sérhæfðum og þróuðum aðstæðum er að 

sérhæfðar aðstæður ná til þátta á mjög afmörkuðu sviði. Sem dæmi vísa sérhæfðu 

aðstæðurnar til sérþekkingar meðal starfsmanna á tilteknu sviði og að innviðir hafi 

sérstaka eiginleika. Líkt og gerist í þróuðum aðstæðum þá er erfitt að fá aðgengi að 

þessum framleiðslu aðstæðum á erlendri grundu sem gera þær nauðsynlegar á 

heimavelli, enda er vega þær meira á heimavelli (Porter, 1998a). 

  Sérhæfðar aðstæður eru grunnurinn að margbrotnari gerðum af 

samkeppnisforskotum. Líkt og í þróuðum aðstæðum, þá fjárfestir einkageirinn frekar í 

sérhæfðum framleiðslu aðstæðum en í almennum aðstæðum (Porter, 1998a).  

  Framboð af þróuðum og sérhæfðum framleiðslu aðstæðum skiptir máli. Eftir því 

sem minna aðgengi er að þróuðu og sérhæfðu aðstæðunum því háþróaðri verður 

samkeppnishæfnin og auðveldara verður að viðhalda henni. Aðstæðurnar hafa 

gífurlegt vægi og erfitt er að herma eftir þeim (Porter, 1998a). Það má hins vegar ekki 

gleyma því hversu hreyfanlegar aðstæðurnar geta verið. Það sem eru þróaðar og 

sérhæfðar aðstæður í dag, eru það kannski ekki lengur á morgun. Því er mikilvægt að 

endurbæta framleiðslu aðstæðurnar stöðugt þannig að þær verði þróaðri og sérhæfðari. 

Þannig verur hægt að viðhalda samkeppnisyfirburðum þjóða. Þetta á sérstaklega við 

um sérhæfa starfsmenn og innviði atvinnuvega (Porter, 1998a). Hæfni þjóða til þess að 

skapa og framleiðslu aðstæður eru mikilvægt til þess að ná samkeppnisforskoti en 

ríkjandi framleiðslu aðstæður (Porter, 1998a). Nýsköpun og nýjunar skipta miklu máli 

fyrir samkeppnishæfni.  

  Samkeppnishæfni sem byggist upp á grunn og almennum aðstæðum er oftast 

skammvinn og ófjölbreytileg. Þar af leiðandi taka stjórnendur fyrirtækja oft meðvitaða 

ákvörðun um að reiða síður á grunn aðstæðurnar og fara að fjárfesta í háþróuðum og 

sérhæfðum aðstæðum (Porter, 1998a). Porter (1998a) bendir á að ef gnæð er af 

innlendum grunn framleiðslu aðstæðum þá getur það haft sefjandi áhrif á fyrirtækin og 

komið þannig í veg fyrir að þau taki up og nýti sér háþróaða tækni í framleiðslu sinni. 

Þróaðar framleiðslu aðstæður leita til mestan vöxt í samkeppnishæfni fyrirtækja.  

  Vert er að benda á að engin þjóð getur endurbætt eða skapað allar tegundir og 

afbrigði af framleiðslu aðstæðum. Aðrir áhrifaþættir demantsins ráða mestu um hvaða 
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tegundir og afbrigði af framleiðslu aðstæðunum verða endurbættar eða skapaðar 

(Porter, 1998a).  

  

3.3.1.1. Fjárfestingar í framleiðslu aðstæðum   

Það sem einkennir árangur í atvinnuvegum eru þýðingamiklar fjárfestingar í 

framleiðslu aðstæðunum fyrirtækisins, viðskiptasambanda og innan atvinnuvega í 

heild sinni. Þegar fyrirtæki eða atvinnuvegar fjárfesta í framleiðslu aðstæðum sínum 

eykur það líkurnar á sérhæfðari framleiðslu aðstæðum og auðveldara er að viðhalda 

samkeppnishæfninni. Samkeppnin verður líka fjölbreytari við miklar fjárfestingar 

(Porter, 1998a). Þegar fyrirtæki fjárfesta í þróuðum og sérhæfðum framleiðslu 

aðstæðum mynda þau oft sérstöðu á markaðnum þar sem vörur og/eða þjónusta þeirra 

er aðgreind frá afurðum annara fyrirtækja (Porter, 1998).  

  Mikill munur er á fjárfestingum hins opinbera og einkageirans. Fjárfestingar í 

einkageiranum skila betri árangri þar sem flestar fjárfestingarnar er í þróuðum og 

sérhæfðum framleiðslu aðstæðum. Fjárfestingar hjá hinu opinbera beinast einna helst 

að grunn og almennum framleiðslu aðstæðum, sem leiðir að öllu jöfnu ekki til 

samkeppnisforskots án frekari þróunar í atvinnuveginum sjálfum. Porter (1998a) 

bendir á að ef stjórnvöld standa ein í fjárfestingum í framleiðslu aðstæðum, er það 

nánst dæmt til að mistakast. Stjórnvöld bregðast hægt við, skynji ekki sérstakar þarfir 

innan atvinnuvegsins eða eru ófær um að sjá ný tækifæri og möguleika sem geta leynst 

í atvinnuveginum.  

  Demantur sýnir hvort fjárfesting hafi skilað árangri, eða ekki (Porter, 1998a).  

 

3.3.1.2. Óhagstæðar aðstæður  

Fyrirtæki og atvinnuvegir geta staðið frammi fyrir breyttum aðstæðum í framleiðslu 

sinni. Dæmi um slíkt er aukinn framleiðslukostnaður, skortur á mikilvægum hráefnum, 

jarðskjálftar eða aðrar náttúrulegar hamfarir. Óhagstæðar aðstæður (e. selective factor 

disadvantages) geta myndast í tengslum við framleiðslu aðstæður sem geta ýtt undir 

að fyrirtæki og atvinnuvegi að koma með nýjungar í starfsemi sína. Sem getur leitt til 

aukis samkeppnishæfni og jafnleg breytt samkeppnisstöðu þeirra (Porter, 1998a).  



42 
 

  Þegar óhagstæðar aðstæður myndast í grunn framleiðslu aðstæðum fyrirtækja ýta 

þær undir að fyrirtækin hugi að breytingum. Þannig þrýsta óhagstæðar aðstæður 

beinlínis á fyrirtæki að koma með nýjar lausnir og að þau hætti að reiða sig á grunn 

framleiðslu aðstæður og taki upp þróaðari aðstæðum. Nýjungar í framleiðslu 

aðstæðum geta þannig leitt til fjölbreytari samkeppnishæfni, svo sem sérstöðu á 

markaði eða fyrirtæki ná stærðarhagkvæmni. Fyrirtæki auka þannig líkurnar á að 

viðhalda samkeppnisforskoti sínu lengur en ella. Porter (1998a) bendir á að þegar 

nýsköpun á sér stað í framleiðslu aðstæðum fyrirtækja til þess að sporna á móti 

óhagstæðum aðstæðum, eru fyrirtæki líklegri að ná árangri en ef þau mundi reyna að 

styrkja núverandi framleiðslu aðstæður sínar. Porter bendir einnig á að ef fyrirtæki 

taka það ráð að bæta framleiðslu aðstæður sínar, þá er mikilvægt að þau geri það með 

því markmiði að bæta samkeppisstöðu sína. Sérstaklega ef önnur fyrirtæki standa 

andspænis sömu óhagstæðu aðstæðunum í framleiðslu sinni. Þau fyrirtæki sem takast á 

við óhagstæðar aðstæður og leysa úr þeim fyrst verða fyrirmynda annara hvernig eigi 

að takast á við slíkar aðstæður (Porter, 1998a).  

  Þegar fyrirtæki standa frammi fyrir óhagstæðum aðstæðum þarf að varast að 

hvatinn fyrir breytingum hafi ekki lamandi áhrif á fyrirtækin (Porter, 1998a). Þegar 

slíkt gerist þá dregur það úr kjarki stjórnenda að taka upp nýjungar og leiða inn 

nýsköpun í framleiðslu aðstæðum sínum. Sem getur leitt til þess að fyrirtæki haldi 

áfram á sömu braut, þrátt fyrir að aðstæðurnar séu óhagstæðar.  

  

3.3.2. Eftirspurnar aðstæður 

Eftirspurn eftir vöru og/eða þjónustu á heimamarkaði er einn af áhrifaþáttunum. 

Eftirspurnar aðstæður á heimamarkaði vísar til samsetningar og einkenni þarfa 

innlendra kaupenda (e. home demand composition), stærð og vöxtur á heimamarkaði 

(e. demand size and pattern of growth) og hvernig innlend eftirspurn geti spáð fyrir 

um eftirspurn á erlendum mörkuðum (e. Internationalization of domestic demand) 

(Porter, 1998a).  

  Rannsóknir Porters (1998a) sýna að þarfir heimamanna (e. home buyer) skipta 

miklu máli fyrir fyrirtæki þegar talað er um samkeppnsihæfni þjóða. Fyrirtæki sem eru 

fljót að skynja þarfir kaupenda og svara þeim fá ákveðið forskot á markaði. Til þess að 
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geta gert þetta þurfa fyrirtæki að hafa góðan aðgang að kaupendum, hafa innsæi í 

aðstæður þeirra og samskipti á milli starfsmanna og kaupenda þurfa að vera opin 

(Porter, 1998a). Þjóðir ná semkeppniforskoti í atvinnuvegum þegar innlend fyrirtæki 

skynja þarfir heimamanna og svara þeim fyrr en erlend fyrirtæki. Það á einnig við 

þegar þarfir kaupenda á heimamarkaði geta spáð fyrir um þarfir kaupenda á erlendum 

mörkuðum. Sem er ekki bara mikilvægt þegar fyrirtæki koma með nýja vöru á 

markað, heldur ýtir það einnig undir áframhaldandi vöruþróunar og gæti aðstoðað 

fyrirtæki að fara inn á erlenda markaði og náð árangri þar. Sama er ekki upp á 

teningnum þegar heimamenn eru sérviskir. Slíkir kaupendur hafa einungis áhrif á nýar 

vörur og vöruþróun heima fyrir (Porter, 1998). Fyrirtæki verða ósamkeppnishæf þegar 

eftirspurn eftir vöru breytasta lítið á heimamarkaði (Porter, 1998).  

  Það er mun erfiðara fyrir fyrirtæki á alþjóðlegum mörkuðum að skynja þarfir 

kaupenda fljótt, hafa góðan aðgang að þeim og annað því tilheyrandi. Fyrirtæki sem 

starfa á alþjóðlegum mörkuðum geta átt í erfiðleikum með að öðlast jafnmikla 

viðurkenningu og þarlend fyrirtæki. Fjarlægðin hefur sitt að segja og erfitt getur verið 

að afla upplýsinga um kaupendur og komið þeim til höfuðstöðva fyrirtækisins. Þau 

geta þó náð góðri stöðu á þeim mörkuðum og jafnvel forskot (Porter, 1998a).  

  Kaupendur þrýsta mest á innlend fyrirtæki til þess að fá betri vörur, vegna nálægðar 

við fyrirtækin og keimlíkrar menningar. Enda endurspegla vörur fyrirtækja í flestum 

tilfellum þarfir heimamanna (Porter, 1998a). Vegna nálægðarinnar og menningarinnar 

á heimamarkaði, ná fyrirtæki meiri árangri á markaði sem líkist einna helst 

heimamarkaðnum en á ólíkum mörkuðum (Porter, 1998a).  

  Þegar eftirspurn á heimamarkaði er fjölbreytt og kaupendur kröfuharðir ná þjóðir 

samkeppnishæfni. Þar sem aðstæðurnar ýta undir að fyrirtæki skynji betur breytingar í 

þörfum kaupenda og svari þeim með skjóttum hætti með nýjunum og nýsköpun í 

vöruúrvali. Kröfuharðir kaupendur ýta undir að fyrirtæki framleiði hágæða vöru og 

þjónusti þá vel (Porter, 1998a). Kaupendur sem hafa ólíkar þarfir og fyrirtæki reyna 

eftir sinni bestu getur að svara þörfum þeirra ýta mest undir samkepnnishæfni 

fyrirtækja og atvinnuvega. Í slíkum aðstæðum þurfa fyrirtæki að hafa víðtækar 

markaðsupplýsingar og ýtir undir þróun innan fyrirtækja. Þessir kaupendur ýta líka 

undir nýliðun og fjárfestingar í atvinnuveginum í heild sinni.  
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  Þegar kaupendur eru fyrirtæki geta kröfur þeirra verið óvenjulegra krefjandi, 

sérstaklega þegar óhagstæðar framleiðslu aðstæður séu um að ræða. Þá byggist 

kröfurnar á að geta keppt í sínum eigin atvinnuvegi (Porter, 1998a).  

 

3.3.2.1. Samsetning og einkenni þarfa innlendra kaupenda  

Þessi hluti af eftirspurnar aðstæðum hefur mestu áhrifin á samkeppnishæfni þjóða þar 

sem hann mótar hvernig fyrirtæki skynja, túlka og bregðast við þörfum innlendra 

kaupenda (Porter, 1998a).  

  Uppbygging hluta af atvinnuvegu á heimamarkaði (e. segment structure of demand) 

er mikilvæg fyrir samkeppnishæfni því hún hefur áhrif á athygli og forgangsröðun 

fyrirtækja þjóða. Athygli og forgangur fyrirtæka beinast fyrst of fremst að hlutfallslega 

stórum hluta af atvinnuveginum. Smærri hlutar hans eru taldir ekki eins álitlegir fá því 

minni athygli og forgang þegar kemur að vöruhönnun, framleiðslu og 

markaðssetningu. Þetta á einnig við þegar fyrirtæki eru að búa til og fullvinna 

grunnvöru í nýjum hluta af atvinnuvegi (eða nýjum atvinnuvegi) til þess að halda við 

aukna eftirspurn (Porter, 1998a). Porter (1998a) bendir á að mikilvægi þessa þáttar 

fyrir smáþjóðir. Þær geta orðið samkeppnishæfar í hlutum atvinnuvega sem vega stórt 

á heimamarkaði þeirra, en eru líkastir smá hlutum hjá stærri þjóðum.  

  Eðli kaupenda á heimamarkaði (e. sophisticated and demanding buyers) vísar til 

hversu margbrotnir og kröfuharðir kaupendur eru. Ef kaupendur á heimamarkaði eru 

margbrotnir og körfuharðir eykur það líkurnar á samkeppnisforskoti þjóða. Þar sem 

landfræðileg og menningarleg nálægð fyrirtækja er við slíkar kaupendur aðstoðar það 

þau við að skynja, túlka og svara margbrotnum og kröfuhörðum þörfum. Þessir 

kaupendur þrýsta á innlend fyrirtæki að ná háum stöðlum í vörum, vörueiginleikum og 

þjónustu. Fyrirtækin koma með endurbætar vörur, koma með nýjungar í vörum eða í 

vöruþróun sem ýtir undir að þjóð nái að viðhalda samkeppnisforskoti sínu (Porter, 

1998a).  

  Þegar þarfir á heimamarkaði spá fyrir um þarfir á erlendum mörkuðum (e. 

anticipatory buyer needs) eykur það líkurnar á að fyrirtæki nái samkeppnisforskoti. 

Ástæðan er sú að í slíkum aðstæðum þá fá fyrirtæki skjóta mynd af þörfum sem verða 

útbreiddar. Aðstæðurnar hafa einnig hvetjandi áhrif á fyrirtæki að koma með stöðugar 
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endurbætur í vörurþróun og nýbreytni. Þar af leiðandi á þetta ekki bara um við um 

nýjar vörur (Porter, 1998a).  

  Samsetning eftirspurnar aðstæðna á heimamarkaði er ein af rótum fyrir 

samkeppnisforskoti. Hins vegar getur stæð og vöxtur á heimamarkaði ýtt undir að 

fyrirtæki nái forskotinu þar sem það hefur áhrif ákvarðanir sem snúa að 

framkvæmdum, tímasetningu og fjárfestingum hjá fyrirtækjum (Porter, 1998a).  

 

3.3.2.2. Samkeppnisgrunnur á heimamarkaði  

Í atvinnuvegum þar sem samkeppninshæfni byggist upp á stærðarhagkvæmni og 

lærdómskúrfu skiptir stæð og vöxtur á heimamarkaði miklu máli. Slíkar eftirspurnar 

aðstæður hafa hvetjandi áhrif á fyrirtæki að fjárfesta í stórum verksmiðjum, 

tækniþróun og öðrum þátttum sem auka framleiðslu þeirra. Þetta á bæði við um 

fyrirtæki sem starfa einungis á heimamarkaði og þau sem eru alþjóðleg (Porter, 

1998a). Stærð heimamarkaðar skiptir einnig máli þegar samkeppnishæfni byggist upp 

á miklum rannsóknum og þróun, stökkbreytingum í tækni og þegar mikil óvissa ríkir. Í 

þessum aðstæðum þurfa fyrirtæki að eiga stóran og vaxandi heimamarkaði þar sem 

það aðstoðar þau við fjárfestingarákvarðanir. Fyrirtæki þurfa að fjárfesta og 

endurfjárfesta í framleiðsluferlum sínum og ákveðin hreyfanleiki verður að vera til 

staðar svo fyrirtæki nái samkeppnisyfirburðum (Porter, 1998a). Stór heimamarkaður 

getur líka leitt til óhagstæðra aðstæðna. Í þeim tilfellum veitir heimamarkaðurinn 

ofgnótt af tækifærum og getur haft letjandi áhrif á fyrirtæki að sækja á erlenda markaði 

(Porter, 1998a).  

  Þegar eftirspurnar aðstæður á heimamarkaði einkennast af fjölda óháðra kaupenda 

(e. numer of independent buyers) byggist samkeppnishæfni fyrirtækja á nýsköpun, en 

ekki af stærð markaðarins þar sem hver og einn kaupandi hefur sínar eigin hugmyndir 

um vörur og þjónustu. Þessar aðstæður auka markaðsupplýsignar fyrirtækja og hvetja 

þau til framþróunar. Þessir kaupendur auka einnig líkurnar á nýliðun og fjárfestingum 

í atvinnuveginum (Porter, 1998a). Styrkur þeirra er lítill í þessum aðstæðum þar sem 

þarfir þeirra eru ólíkar. Kaupendur geta ekki dregið vöruverð niður líkt og getur gerst 

þegar einn eða tveir kaupendahópar eru ráðandi á markaðnum (Porter, 1998a).  
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  Fjárfesting í atvinnuvegi ræðst að mestu leyti af vaxtarhraða á heimamarkaði (e. 

rate of growth of home demand). Þegar heimamarkaður vex hratt þurfa fyrirtæki að 

fjárfesta mun hraðar í nýjum tæknibúnaði. Þau þurfa að fjárfesta í nýjum 

framleiðsluferlum og afurðum til þess að vera ekki undir í ríkjandi samkeppni (Porter, 

1998a). Á tíma mikilla tæknibreytinga er hraður vöxtur á heimamarkaði sérstaklega 

mikilvægur fyrir fyrirtæki til þess að þau sannfærist um að fjárfesta í þar til gerðum 

tæknibúnaði (Porter, 1998a).  

  Snemmbúin eftirspurn á heimamarkaði (e. early home demand) eftir vöru og/eða 

þjónustu auðveldar fyrirtækjum að sækja inn á erlenda markaði þar sem þau geta 

komið sér fyrir í atvinnuveginum á undan erlendum samkeppnisaðilum. Ef snemmbúin 

eftirspurn á heimamarkaði nær að spá fyrir um komandi þarfir á alþjóðlegum 

mörkuðum. Þegar slíkt gerist eykur það líkurnar á að fyrirtæki nái 

samkeppnisyfirburðum á alþjóðlegum mörkuðum (Porter, 1998a).  

  Snemmbúin mettun (e. early saturation) á heimamarkaði er jafnmikilvæg fyrir 

samkeppnishæfni fyrirtækja á alþjóðlegri grund og snemmbúin eftirspurn á 

heimamarkaði er. Þegar heimamarkaður er mettaður skapar það mikinn þrýsting á 

fyrirtæki að koma með nýjungar, endurbættar vörur og auka gæði vöru og/eða 

þjónustu. Þar af leiðandi neyðast fyrirtæki til að lækka framleiðslukostnað sinn, sem 

leiðir til fráhvarfs veikustu fyrirtækjanna og sterkari og framsæknari fyrirtæki standa 

eftir. Eftirspurnar aðstæður sem þessar auka viðleitni fyrirtækja að sækja inn á 

alþjóðlega markaði til þess að viðhalda vexti sínum ásamt því að viðhalda eða auka 

afkastagetu sína (Porter, 1998a). Vert er að benda á að snemmbúin mettun getur 

einungis aukið líkur á samkeppnisforskoti ef kaupendur á alþjóðlegum mörkuðum 

meta vörur eða vöruafbrigði fyrirtækjanna (Porter, 1998a).  

  

3.3.2.3. Innlend eftirspurn verður alþjóðleg  

Þegar innlend eftirspurn verður alþjóðleg (e. internationalization of domestic demand) 

eykur það líkurnar á að atvinnuvegur nái alþjóðlegu samkeppnisforskoti. Ef innlendir 

kaupendur eru hreyfanlegir og fjölþjóðlegir (e. mobile or multinational local buyers) 

getur það skapað fyrirtækjum samkeppnisforskot þar sem þessir kaupendur eru líka 

alþjóðlegir kaupendur (Porter, 1998a). Til þess að skýra þetta þá er verið að tala um 

innlenda kaupendur sem ferðast mikið til annara landa og þarfir þeirra eru 
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sambærilegar þörfum erlendra kaupenda. Ef fyrirtæki ná að svara þröfum þessara 

innlendu kaupenda getur það sýnt fram á hæfni til þess að geta starfað á alþjóðlegum 

mörkuðum (Porter, 1998a).  

  Svipað er upp á tengingnum þegar kaupendur eru alþjóðleg fyrirtæki. Þau velja oft 

að eiga í viðskiptum við innlenda birgja, sérstaklega þegar fyrirtæki eru að hefja 

alþjóðlega starfsemi. Þetta hefur hvetjandi áhrif á birgja að hefja starfsemi eða hefja 

hluta af starfseminni á alþjóðlegum mörkuðum til þess að geta sinnt alþjóðlegri 

eftirspurn (Porter, 1998a).  

  Framboðsaðstæður þjóða geta einnig laðað að sér erlenda eftirspurn. Slíkt á sér stað 

þegar innlendar þarfir og langanir breiðast út á alþjóðlega markaði (Porter, 1998a). Til 

að skýra þetta betur er gott að nefna dæmi. Erlendir læknar sem hafa lokið námi í 

Bandaríkjunum eru líklegri til að sækjast eftir bandaríkskum tæknibúnaði þegar þeir 

hefja störf í heimalandi sínu (Porter, 1998a).  

  Þegar eftirspurn á heimamarkaði samsvara eftirspurn á alþjóðlegum markaði eiga 

fyrirtæki auðveldara með að hefja stafsemi á þeim. Slík eftirspurn dregur úr áhættu að 

fara inn á þá markaði. Þar sem þarlendir kaupendur vilja helst eiga viðskipti við 

innlend fyrirtæki. Annað er uppi á teningnum þegar kaupendur eru fyrirtæki. Það 

auðveldar samskipti, viðheldur atvinnustiginu í landinu og það dregur úr áhættu að 

fara inn á markaðinn (Porter, 1998a).  

  Innlendar aðstæður geta einnig haft það að verkum að laða alþjóðleg fyrirtæki að 

sér. Í slíkum aðstæðum er eitthvað sem alþjóðlegir kaupendur hafa áhuga á. Það getur 

verið menning, þekkingarauður eða tækni. Í þeim efnum skiptir einnig saga og 

pólitíkir bandamenn. Forsendan fyrir þessu er að innanlands aðstæður þurfa að vera 

samkeppnishæfnar (Porter, 1998a).  

 

3.3.3. Stoðkerfi atvinnuvega 

Áhrifaþátturinn stoðkerfi atvinnuvega (e. related and supporting industries) vísar til 

tengdra og skyldra atvinnuvega sem eru alþjóðlega samkeppnishæfir (Porter, 1998). 

Stoðkerfi veita fyrirtækjum í mörgum atvinnuvegum aðföng og önnur hráefni, aðstoða 
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við nýbreytni svo dæmi séu nefnd. Stoðkerfi atvinnuvega annað hvort leiða til eða 

grafa undan samkeppnishæfni atvinnuvega (Porter, 1998a).  

  Stoðkerfið veitir fyrirtækjunum inntak til margvíslegra nota sem gæti verið 

mikilvægt fyrir nýjunar og nýbreytni ásamt því að ýta undir alþjóðavæðingu hjá 

fyrirtækjunum. Ef stoðkerfi er samkeppnishæft þá ýtir það undir samkeppnishæfni 

fyrirtækja í atvinnuvegum sem tengjast því. Miklu máli skiptir að hafa stoðkerfi heima 

fyrir sem er einkennist af samfeldri samhæfningu (Porter, 1998a).  

  Stoðkerfi myndast ekki af sjálfum sér. Fyrirtæki og birgjar verða að vinna að 

uppbyggingu þess til þess að ná þessari tengingu á milli sín, eða mynda 

viðskiptasambönd (Porter, 1998a).  

 

3.3.3.1. Stoðkerfi sem hafa alþjóðlega samkeppnishæfni 

Stoðkerfi sem hafa alþjóðlega samkeppnishæfni (e. competitive advantage in 

supporting and related industries) er skipt upp í tvo flokka, skilda atvinnuvegi (e. 

supporting industries) og tengda atvinnuvegir (e. related industries) (Porter, 1998a).  

  

3.3.3.1.1. Stuðnings atvinnuvegir  

Mikilvægt er að birgjar séu alþjóðlega samkeppnishæfir þar sem það veitir hagstæðan 

aðgang að aðföngum með skjótum hætti. Þó er þetta ekki mikilvægasta atriðið í þessu. 

Það sem er mikilvægast er að stoðkerfi veita fyrirtækjum ávinning sem næst með 

samfelldri samhæfingu við innlenda samkeppnishæfa birgja. Mesti ávinningurinn næst 

þegar fyrirtæki og birgjar vinna í nánu samstarfi við að koma með nýjungar og 

endurbætur. Í slíkri samvinnu hafa fyrirtækin aðgang að nýjustu upplýsingum, 

hugmyndum og innsýn í nýbreytni hjá birgjum (Porter, 1998a). Birgjar og fyrirtæki 

geta unnið saman í rannsóknum og þróun til þess að leysa sameiginleg vandamál. Það 

eitt og sér eykur líkurnar á því að vandinn leysist með skjótum og hagkvæmari leiðum. 

Ef birgjar eru nálægt fyrirtækjunum getur þessi ávinningur aukist enn frekar (Porter, 

1998a). Það sama er að segja ef nálægð á milli stjórnenda og tæknistarfsmanna er lítil 

og menningin sé hliðstæð. Það auðveldar frjálst og opið upplýsingaflæði á milli þeirra 

og dregur einnig úr viðskiptakostnaði (Porter, 1998a).  
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  Það skiptir miklu máli að innlendir birgjar séu árangursríkir á alþjóðlegum 

mörkuðum. Eftir því sem samkeppnisstaða birgja er sterkari, því verðmætari verða 

upplýsingarnar og innsæið sem þeir veita fyrirtækjum frá sama landi (Porter, 1998).  

  Þegar innlendir birgjar eru alþjóðlegir geta þeir aðstoða fyrirtækin að innleiða nýjar 

aðferðir og auka því möguleikanana á að fyrirtæki nýtir sér nýjan tæknibúnað. 

Fyrirtæki fá upplýsingar, nýjar hugmyndir og innsæki á markaði með skjótum hætti í 

gegnum birgjana. Þau geta einnig haft áhrif á viðhorf birgja til tæknimála og aukið 

líkur á samvinnu í rannsóknum og þróun (Porter, 1998a). Þannig getur allt skoðkerfið 

tekist á við áskoranir á sneggri og áhrifameiri hætti en fyrirtækið eitt og sér. Eftir því 

sem stoðkerfið er landfræðilega nálægt, því áhrifameira verður það (Porter, 1998a). 

Þar af leiðandi er mun ákjósanlegra fyrir fyrirtæki að reiða sig á samkeppnishæfa 

innanlands birgja, en á mjög hæfan alþjóðlegan birgja. Rannsóknir Porters (1998a) 

staðfesta þetta. Þær sýna að erfiðara sé fyrir fyrirtæki að fá upplýsingar eins fljótt 

þegar þau höfðu reitt sig á alþjóðlegan birgja. Sama má segja um tækifæri að 

sameiginlegri þróun og öðrum þáttum sem hæfir innlendir birgja hefðu geta veitt þeim 

með auðveldari og einfaldri hætti. En fremur bentu rannsónir hans á að alþjóðlegu 

birgjar gefa sig sjaldan að heilum atvinnuvegi og þar með eru þeir ekki eins 

ákjósanlegur valkostur sem stoðkerfi fyrir fyrirtæki eða atvinnuvegi (Porter, 1998a).  

  Ef innlend fyrirtæki þrýsta á innlenda birgja að starfa ekki með erlendum 

fyrirtækjum getur það verið þeirra eigin jarðarför. Því birgjar sem starfa eingöngu með 

innlendum fyrirtækjum veita minni hvatningu til endurbóta og nýbreytni en þeir sem 

starfa einnig með erlendum fyrirtækjum (Porter, 1998a). Birgjar sem starfa bæði með 

innlendum og erlendum fyrirtækjum öðlast verðmætari upplýsingar og innsæi sem 

innlend fyrirtæki hafa aðgang að (Porter, 1998a).  

  

3.3.3.1.2. Tengdir atvinnuvegir  

Tengdir atvinnuvegir vísa til atvinnuvega sem fyrirtæki geta deilt saman starfssemi í 

virðiskeðjunni með því að framleiða afurðir sem mynda síðan heildstæða vöru 

fyrirtækjanna. Tengdir atvinnuvegir vísa líka til fyrirtækja sem geta samhæft starfsemi 

sína með einum eða öðrum hætti, svo sem í dreifingu, tækniþróun og markaðssetningu 

(Porter, 1988a). Þegar tengdir atvinnuvegir eru alþjóðlega samkeppnishæfir hafa 

fyrirtæki möguleika á að deila með sér upplýsingum og tæknilegra samskipta, líkt og 
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þegar stuðnings atvinnuvegir eru alþjóðlega samkeppnishæfir (Porter, 1998a). Þegar 

margir tengdir atvinnuvegir innan þjóðar hafa samkeppnisforskot nær þjóðin að öllu 

jöfnu árangri á alþjóðlegum mörkuðum (Porter, 1998a).  

  Þegar þjóð nær alþjóðlegum árangri í einum atvinnuvegi eykur það líkurnar á 

aukinni eftirspurn eftir tengdum vörum og /eða þjónustu (Porter, 1998a). Sem dæmi 

getur sala á ítalskri hönnun á stígvélum aukið erlenda eftirspurn á fylgihlutum, svo 

sem töskum og beltum (Porter, 1988a). Alþjóðleg fyrirtæki geta farið að líkja eftir 

þessum vörum og fylgihlutum þegar atvinnuvegurinn þroskast. Það er ekkert sem segir 

að samkeppnisforskotið nái ekki að viðhaldast þar sem þessir ítölsku atvinnuvegir 

voru þeir fyrstu til þess að koma vörunum á markað (Porter, 1998a).  

  

3.3.4.Stefnur fyrirtækja, uppbygging og samkeppnishæfni 

Stefnur fyrirtækja, uppbygging og samkeppnihæfni (e. firm strategy, structure, and 

rivalry) er fjórði áhrifaþátturinn sem vísar til aðstæðna sem fyrirtæki eru stofnuð í, 

hvernig þau eru skipulögð og stjórnað. Og til innlendrar samkeppni (Porter, 1988a). 

Þessir þættir eru ólíkir milli þjóða og árangur þjóðanna sprettur upp frá góðri 

samræmingu á milli þeirra leiða sem fyrirtæki velja og þeirra þátta sem stuðla að 

samkeppnishæfni atvinnuvegarins (Porter. 1998a). Það sem ræður hins vegar mestu 

hvort þjóð nái alþjóðlegum árangri að mati Porters (1998a) er innlend samkeppni. 

Ásamt því nær þjóð árangri þegar stjórnkerfi fyrirtækja fer vel við þjóðar aðstæður og 

eru í takt við upptök samkeppnishæfni atvinnuvegarins (Porter, 1998a).  

  Innlend samkeppni hefur mikil áhrif á nýbreytni í atvinnuvegum. Þar af leiðandi 

munu fyrirtæki sem leggja áherslu á sérstöðu með vörum, menningu og venjum ná 

frekari árangri en þau sem gera það ekki. Ef þau eru fljót að þróa nýjunar í vörum og 

geta aðlagað sig að breytingum á markaði, hafa ákveðin sveigjanleika mun það skila 

enn meiri árangri (Porter, 1998a).  

  Stjórnkerfi fyrirtækja ýmissa þjóða og atvinnuvega eru ólík. Það sem greinir þau að 

er þjálfun starfsmanna, frumkvæði þeirra, stjórnendastílar, ákvörðunartæki, eðli 

samskipta við viðskiptavini og milli deilda eða sviða og að lokum hvaða menntun, 

reynslu og hvaða afstöðu stjórnendur hafa (Porter, 1998a).  
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  Afstaða og viðhorf stjórnenda til að starfa á alþjóðlegum mörkuðum skiptir máli, þó 

svo það séu aðrir þættir sem ráða til um hæfni fyrirtækja til þess. Afstaða og viðhorf 

stjórnenda eru tengd viðleitin og viðhorfi stjórnenda til ferðalaga og að læra ný 

tungumál meðal annars (Porter, 1998a). 

  

3.3.4.1. Markmið fyrirtækja og starfsmanna  

 Markmið fyrirtækja (e. company goals) eru ólík innan og milli þjóða og atvinnuvega. 

Þau hafa áhrif á árangur fyrirtækja og þjóðir og þegar markmiðin falla vel að 

uppsprettu samkeppnishæfninnar eru miklar líkur á að þjóð nái árangri (Porter, 1998a). 

Þegar markmið fyrirtækja fellur vel að þörfum atvinnuvegarins eykur það líkurnar á að 

þjóð nái árangri (Porter, 1998a).  

  Í einka fyrirtækjum skiptir uppbygging eignarhaldsins, áhugi eigenda og 

lánadrottna, áhugi og hvatning stjórnenda og stjórnkerfið máli fyrir hvaða markmið 

fyrirtæki setur sér. Í opinberum fyrirtækjum endurspeglast markmið fyrirtækja af 

opinberum fjármagns úthlutunum (Porter, 1998a). Eins og gefur að skilja eru 

fjármagnsmarkaðir ólíkir á milli þjóða, og landshluta ef því er að skipta. Það sem gerir 

þá ólíka er mismunandi stjórnunahlutverk hluthafa og lánadrottna, að hvað miklu 

marki lánadrottnar séu einnig hluthafar í fyrirtækjunum. Ásamt því að skattaumhverfi, 

vaxtarskilyrði og samsemd hluthafa er mismunandi á milli þjóða (Porter, 1998a).  

  Hlutverk fyrirtækja í efnahagskerfum margra þjóða eru ólík eftir því hvort þau séu 

einka eða opinber fyrirtæki. Á heildina litið gegna einka fyrirtæki mikilvægari 

hlutverki í efnahag þjóða en þau opinberu (Porter, 1998a). Ástæðan er sú að eigendur 

eru tryggari atvinnuveginum, horfa langt fram á við til þess að ná arðbættum hagnaði. 

Þar af leiðandi eru markmið þessara fyrirtækja einnig flóknari og starfsmenn skiptir þá 

miklu máli. Rannsóknir Porters (1998a) sýndu bersýnilega að fjárfestingar einka 

fyrirtækja eru samfelldar.  

  Í því samhengi er vert að benda á að atvinnuvegir eru misjafnlega fjárfrekir og mis 

mikil áhætta fylgir þeim. Þar af leiðandi eru tímaviðmiðanir í fjárfestingum innan 

þeirra ólíkar og sama er að segja um arðsemina. Aðgangur að fjármagni hefur því áhrif 

á markmið atvinnuvega. Hversu mikil áhrif aðgangurinn er fer alveg eftri þörfum 

hvers atvinnuvegs. Því meiri þörf, því háðari er hann (Porter, 1998a).  
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  Þegar talað er um markmið starfsmanna (e. goals of individuals) er bæði verið að 

tala um almenna starfsmenn og stjórnendur. Markmið þessa hóps tengist áhugahvötum 

þeirra. Áhugahvatir starfsmanna geta haft jákvæð og neikvæð áhrif á árangur 

atvinnuvega. Ef þær beinast að aukinni samkeppnishæfni og að henni sé viðhaldið 

leiðir það til árangurs (Porter, 1998a). Ríkjandi umbunarkerfi á vinnustöðum hefur 

mikil áhrif á hegðun og viðleitni starfsmanna. Umbunarkerfi felur bæði í sér félagslegt 

gildismat sem litar viðhorf starfsmanna til vinnustaðarins og svo félagslegan ávinning 

sem vísar til að hvaða marki starfsmenn meta þann ávinning (Porter, 1998a). Það er 

ólíkt milli fyrirtækja og þjóða hvor þáttur umbunarkerfisins vegur þyngra. Annað sem 

hefur talsverð áhrif á markmið starfsmanna er skattakerfi þjóða. Það getur bæði haft 

hvetjandi og hamlandi áhrif á árangur þjóða (Porter, 1998a).  

  Samskipti milli stjórnenda og almenna starfsmanna skiptir miklu fyrir markmið 

þeirra beggja. Samskipti sem einkennast af góðu upplýsingaflæði á milli stjórnenda og 

almenna starfsmanna. Og góðu upplýsinga- og hugmyndaflæði á milli deilda og sviða 

innan fyrirtækja og jákvæðu viðhorfi til fyrirtækisins og atvinnuvegarins hefur sitt að 

segja í árangri þjóða (Porter, 1998a).  

  Viðhorf starfsmanna til áhættu í viðskipum hefur umtalsverð áhrif á markmið þeirra 

til fjárhagslegs ávinnings (Porter, 1998a). Enda fylgir oft mikill fjárhagslegur 

ávinningu áhættu í viðskiptum. Ekki má hins vegar gleyma því að aðrir þættir svo sem 

sögulegir og félagslegir atburðir tengjast áhættusækni starfsemanna (Porter, 1998a).  

  Ef þjóð veitir tilteknum atvinnuvegi athygli og/eða forgang (e. prestige/priority) 

hefur það áhrif á hversu aðlaðandi hann verður í augum mannauðs þjóðarinnar. Ef 

atvinnuvegur nær að vera í forgangi hjá þjóðinni þá mun hann laða að sér hæfustu 

starfsmennina sem sýna honum mikla skulbindingu og viðleitni til árangurs. Mikil 

virðing verður borin fyrir honum og fleiri hluthafar sækja þangað og fjárfestingar 

aukast sem um leið eykur líkurnar á samkeppnisforskoti atvinnuvegarins og 

þjóðarinnar (Porter, 1998a). Erfitt er að segja til um hvort árangurinn hafi komið í 

kjölfar forgangsins, eða hvort forgangurinn kom í kjölfar árangursins (Porter, 1998a). 

Ef atvinnuvegur þjóðar nær alþjóðlegum árangri eykur það orðspor atvinnuvegarins og 

þá er mikilvægt að þjóð veiti atvinnuveginum athygli og forgang til þess að viðhalda 

þeim árangri sem atvinnuvegurinn hefur náð. Burt séð frá því hvort forgangurinn 

skapaði hann eða ekki (Porter, 1998a).  
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  Porter (1998a) bendir á að framúrskarandi hæfileikar eru auðlind sem er til í 

takmörkuðu upplagi. Þar af leiðandi verður þjóð að gera sér grein fyrir því að beina 

ekki efnilegasta unga fólkinu öllu inn á sömu menntabrautina sem takmarkast við 

ríkjandi forgangs atvinnuvegar. Ef þjóðin velur hins vegar þessa leið mun árangur 

hennar ekki vera langlífur. En ef þjóð beinir efnilegasta unga fólkinu að menntun sig í 

vísindum og verkfræði mun það hafa mikil áhrif á efnahagslíf þjóðarinnar til langs 

tíma. Þar sem vísindi og verkfræði veita mestu örvun í nýsköpun og endurbætur á 

núverandi aðstæðum.  

  Ákaflega mikilvægt er að skuldbinding við atvinnuveg viðhaldist (e. the importance 

of sustained commitment) þó svo að hagfræðin kveði á um að í hinu fullkomna ástandi 

séu auðlindir hreyfanlegar og hreyfast fljótt og auðveldlega frá einum atvinnuvegi til 

annars. Það auðlindirnar fara þangað sem mesta framleiðni þeirra verður. Porter 

(1998a) er ekki sammála þessu þar sem rannsóknir hans sýndu fram á að ef auðlindir 

hreyfast of auðveldlega á milli atvinnuvega þá getur það haft neikvæð áhrif á 

samkeppnishæfni þjóða. Rannsóknir hans sýndu að nýjungar auka framleiðni auðlinda 

í atvinnuvegum. Auðlindir ýta undir nýjungar og því sé mikilvægt að þær séu ekki of 

hreyfanlegar. Það verður að vera ákveðin hreyfanleiki til staðar þar sem hreyfingin 

stuðlar að hagkvæmri notkun auðinda. Fullkomin hreyfanleiki auðlinda að mati 

Porters (1998a) er aðlögunn en ekki brotthvarf. Það sem Porter á við, að til þess að 

atvinnuvegur nái að viðhalda samkeppnishæfni eða forskoti verður hann að hafa 

svigrúm til endurfjárfestingar ásamt því að koma með nýjungar og nýbreytni.  

  Rannsóknir Porters (1998a) sýndu að þeir atvinnuvegir sem starfsmenn og hluthafar 

skulbundu sig við voru samkeppnishæfastir meðal þjóða. Rannsókir hans sýndu þó að 

skuldbinding ein og sér tryggir ekki árangur atvinnuvega og þjóða, en án hennar eru 

ekki miklar líkur á að árangur náist.  

 

3.3.4.2.Innanlands samkeppni   

Ekki eru allir sammála um hver áhrifin séu af innanlands samkeppni. Sumir halda því 

fram að innanlands samkeppnis sé sóun á atorku fyrirtækja. Hún leggji stein í götu 

fyrirtækja til að ná stærðarhagkvæmni og hún leiði til tvíverknaðar fyrirtækja. Þar sem 

þau þurfi að keppa á innanlands og á erlendum mörkuðum (Porter, 1998a). Porter 

(1998a; 1996) leggur hins vegar mikla áherslu á innanlands samkeppni (e. domestic 
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rivalry) í kenningum hans hefur hún áhrif á samkeppnisforskot atvinnuvega þjóðar og 

að viðhalda því. Rannsóknir hans sýndu að það væru mjög sterk tengls þarna á milli 

(Porter, 1998a). Þó voru nokkur samkeppnishæf fyrirtæki sem bjuggu ekki við mikla 

eða enga innanlands samkeppni. Þau fyrirtæki voru yfirleitt verulega styrkt og vernduð 

að stjórnvöldum heimalandsins.  

  Atvinnuvegir þjóða sem leiða alþjóðlega samkeppni búa oftast nær við kröftuga 

samkeppni á heimamarkaði. Óháð stærð heimamarkaðar og hvort atvinnuvegir búi yfir 

stærðarhagkvæmni eða ekki (Porter, 1998a). Ástæðan er sú að þegar hörð samkeppni 

er á heimamarkaði þrýsta fyrirtækin hvert á annað til að koma með nýjungar, 

nýsköpun, draga úr framleiðslukostnaði, auka gæði og koma á móts við þarfir 

kaupenda til þess eins að verða ekki undir í ríkjandi samkeppni. Þegar fyrirtækin fara 

svo á erlenda markaði stækka þau einungis keppnisleikvöll sinn (Porter, 1998a).  

  Innlend samkeppni hefur sína kosti og galla. Fyrir utan þá kosti sem nefndir voru í 

hér fyrir ofan þá getur einn samkeppnisaðili sent merki um á að framþróun sé 

möguleg. Þegar samkeppni er hörð og mikil gróska er í henni laðar hún nýja 

keppinauta inn sem eykur samkeppnina. Gallar hennar geta verið þeir að samkeppni á 

milli innlendra fyrirtækja getur farið að snúast ekki eingöngu að efnahagslegum 

ávinningi. Hún getur orðið tilfinningarík og persónuleg og illindi geta myndast á milli 

keppinauta. Þar sem stolt stjórnenda og annara starfsmanna fyrirtækja er næmt fyrir 

frammistöðu annara fyrirtækja. Fjárfestingagreinendur og fjölmiðlar spila stórhlutverk 

í þeim leik þar sem hlutverk þeirra er að bera fyrirtækin saman við hvort annað. Í því 

felst að tilgreina hvert þeirra sýni mestan ávinning og árangur (Porter, 1998a). Þessi 

neikvæða mynd er í raun kostur ef rétt er spilað. Þessar hörðu samkeppnis aðstæður 

geta breytt samkeppnisstöðu fyrirtækja og við það eru staðsetningarforskotið gert að 

engu. Fyrirtæki geta ekki eingöngu keppt á grunn framleiðslu aðstæðum og ef þau 

vilja keppa þá eru þau tilneydd til að næla sér í einkatækni, koma sér upp eigin alþjóða 

viðskiptaneti og reyna eftir megni að nýta sér þjóðaryfirburðina betur en næsti 

sessunautur (Porter, 1998a). Án innlendrar samkeppni eiga fyrirtæki það til að byggja 

samkeppnisstefnu sína einvörðu upp á grunn framleiðslu aðstæðum sínum (Porter, 

1998a). Til upprifjunar úr kaflanum Framleiðslu aðstæður þá eru ekki miklar líkur á að 

þjóð nái árangri ef samkeppnishæfni hennar byggist upp á grunn framleiðslu 

aðstæðum atvinnuvega. Ef hún hins vegar nær samkeppisforskoti, þá er það kvikt og 

ólíklegt að verða langlíft, eins og áður var nefnt.  



55 
 

  Mikilvægt er að innlend fyrirtæki móti sína eigin stefnu hvernig þau ætli keppa. Í 

slíkum aðstæðum eykst vöru og þjónustu úrvalið til muna sem getur náð til flest allra 

hluta atvinnuvegarins. Starfsmenn flytjast á milli fyrirtækja og með þeim koma 

hugmyndir og þekking. Þannig taka innlendir keppinautar upp góðar hugmyndir 

annara, endurbæta þær eða koma með nýjungar. Í slíkri samkeppni milli innlendra 

fyrirtækja myndast ákveðin vörn gagnvart erlendum fyrirtækjum. Sem er mikilvægt að 

því leytinu til þegar erlend fyrirtæki taka þátt í innlendri samkeppni verður 

samkeppnin ólíkari þeirri þar sem eingöngu innlend fyrirtæki eru að keppa (Porter, 

1998a). Samkeppnin verður síður tilfinningarík og persónuleg þegar erlend fyrirtæki 

keppa þar sem árangur erlenda fyrirtækisins er ekki eins sýnilegur. Hann er fjarlægur 

og innlend fyrirtæki geta litið svo á að árangurinn sé til komin vegna ósanngjarna 

yfirburða (Porter, 1998a). Hægt er að segja að þrýstingur á innlendu fyrirtækin á að 

koma með nýjungar, nýsköpun og draga úr kostnaði minnkar, hefur það áhrif á  hag 

þjóðarinnar. Ef innlendu fyrirtækin halda sínu striki og stefnu er hægt að koma í veg 

fyrir þessi áhrif sem gætu skapast af þátttöku alþjóðlegar fyrirtækja í innlendri 

samkeppni (Porter, 1998a).  

  Það er ekki nóg með að sjálfstæð samkeppnisstefna fyrirtækja myndi vörn gagnvart 

erlendum samkeppnisaðilum, heldur dregur það einnig úr líkum á afskiptum 

stjórnvalda sem geta haft hamlandi áhrif á nýjungar og nýbreytni fyrirtækja og dregið 

úr samkeppni þeirra á milli (Porter, 1998a). Þetta er þó háð fjölda fyrirtækja. Ef það 

eru einungis eitt eða tvö innlend fyrirtæki í samkeppni þá geta þau þrýst á aðgerðir 

stjórnvalda sér til aðstoðar. Fyrirtækin geta þrýst á stjórnvöld að veita sér tryggingu á 

innlendri eftirspurn í formi tolla og annara hindranna, úthlutun styrkja og annara þátt 

sem drepa niður nýbreytni og nýjungar í atvinnuveginum. Þessar aðgerðir draga úr 

samkeppnishæfni fyrirtækjanna, atvinnuvegarins og þar með þjóðarinnar. Þess vegna 

skiptir máli að virk samkeppni sé til staðar. Ef atvinnuvegur hefur náð 

samkeppnisforskoti og samkeppnin einkennist af hóp samkeppnishæfra fyrirtækja 

eykur það líkurnar á að samkeppnisforskotið haldist til lengri tíma (Porter, 1998a). 

Hversu mörg fyrirtæki þurfa að vera til staðar fer allt eftir atvinnuveginum, 

framleiðslu aðstæðum og eftirspurnar aðstæðum hverju sinni. Þar af leiðandi þarf að 

skoða demantinn í heild sinni. Porter (1998a) bendir á að ef heimamarkaður í 

smáríkjum sé algjörlega opinn og að þar ríki alþjóðlegar samkeppnisstefnur getur 

komið á móts við skorts á innlendum samkeppiaðilum.  
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  Eftir því sem fleiri ný fyrirtæki verða stofnuð (e. new business formation) því 

harðari verður samkeppnin. Hún harðnar við hvert nýtt fyrirtæki (Porter, 1998a). 

Nýliðun er að mati Porters (1998a) nauðsynleg til þess að bæta samkeppnina þar sem 

hún hún hvetur til nýbreytni í atvinnuveginum og nær að stokka upp ríkjandi 

samkeppnisröðun. Nýbreytnin kemur helst fram í að ný stofnuð fyrirtæki eru líklegri 

til að þjóna nýjum hlutum atvinnuvegarins, sjá nýja möguleika í atvinnuveginum og 

koma með nýjar og óhefðbundnar samkeppnisaðferðir sem reynir á sveigjanleika eldri 

fyrirtækja.  

  Fyrirtæki eru oft stofnuð sem afsprengi úr öðrum fyrirtækjum, fyrrum starfsmenn 

birgja sem og viðskiptavina annara fyrirtækja, út frá hugmyndum nemenda eða 

háskólarannsókna. Nýliðun af þessu tagi leiðir oft til nýrrar vöru og nýbreytni í 

framleiðslu aðstæðum. Sem eykur líkurnar á að ný svið innan atvinnuvegar verða til 

(Porter, 1998a). Fyrirtæki úr stoðkerfum atvinnuvegarins ásamt fyrrum starfsmanna 

annara fyrirtækja eiga það einnig til að koma inn sem nýliðar. Þetta form nýliðunar er 

ein áhrifamesta leiðin til samkeppnisforskots þar sem þekking á atvinnuveginum er til 

staðar og stoðkerfinu. Það sem skiptir einnig miklu máli er að þetta form hvetur til enn 

frekari nýliðunar af þessum toga og ekki bara í einni tegund atvinnuvegar (Porter, 

1998a).  

  

3.3.5. Áhrif breytinga 

Breytingar (e. the role of chance) vísa til ófyrirsjáanlegra atvika eða atburða sem hafa 

áhrif á áhrifaþætti demantsins. Vissulega geta breytingar orðið vegna innlendra 

ástæðna, en það er sjaldgæft. Oftast nær eru breytingarnar í formi uppfinninga, gengi 

gjaldmiðils, pólitískra ákvarðana erlendra stjórnvalda, tæknilegs rofs, stórbreytinga í 

kostnaði aðfanga og styrjalda (Porter, 1998a).  

  Breytingar eru mikilvægar því þær skapa rof og geta því leitt til breytinga í 

samkeppnisstöðu innan atvinnuvega. Þær geta gert samkeppnisforskot fyrirtækja að 

engu. Um leið opna þær hurðina fyrir fyrirtæki annara þjóða að hasla sér völl á 

markaði og ná forskoti á honum (Porter, 1998a). Þegar breytingar verða reynir á 

þjóðardemantinn og eiginleikar þjóða hafa mikið að segja um getu hennar til að takast 

á við breytingarnar og nýta sér möguleikanna sem felsta í þeim. Því hagstæðari sem 
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demanturinn er því færari verður þjóðin að takast á við breytingarnar og gera þær að 

sínum styrkleika (Porter, 1998a).  

  Eins og komið hefur fram hér að ofan þá eru nýjungar og nýsköpun kjarni 

samkeppnishæfni og samkeppnisforskota. Deilt er um hvort nýjungar og nýsköpun séu 

tilviljunarkenndar eða ekki. Porter (1998a) bendir á að ef þær séu tilviljunarkenndar þá 

eru ákvarðanir mikilvægar á byrjunarstigum atvinnuvega, en uppspretta 

atvinnuvegarins sé hins vegar tilviljun. Eins og sést gengur sú hugmynd ekki upp og 

þar af leiðandi eru nýjungar og nýbreytni ekki tilviljunarkenndar. Þær eru afleiðingar 

ákvarðanna og því gegna ákvarðanatökur veigamiklu máli þegar fyrirtæki og þjóðir 

þurfa að takast á við breytingar.  

 

3.3.6. Stjórnvöld 

Stjórnvöld (e. the role of government) hafa áhrif á alþjóðlega samkeppni þjóða. Margir 

líta svo á að þau hafi úrslita áhrifin um hvort þjóð nái alþjóðlegum árangri eða ekki. 

Þó svo að Porter (1998a) telji að stjórnvöld hafi mikið að segja um velgengni þjóða, þá 

bendir hann á að hið raunverulega hlutverk þeirra sé að hafa áhrif á áhrifaþætti 

demantsins. Áhrif stjórnvalda á þættina geta verið jákvæð og neikvæð. Sem dæmi geta 

stjórnvöld haft áhrif á framleiðslu aðstæður með styrkjum, fjárfestingum og stefnum. 

Áhrif þeirra á eftirspurnar aðstæður eru oft óljósari en áhrif þeirra á framleiðslu 

aðstæðurnar. En yfirleitt hafa þau áhrif á eftirspurnina með ýmsum lögum og 

reglugerðum. Það sama á við um stoðkerfi atvinnuvega. Lög og reglugerðir geta mótað 

aðstæður stoðkerfa. Skattaumhverfi og tollar eru dæmi um hvernig stjórnvöld geta haft 

áhrif á stefnur fyrirtækja, uppbyggingu og samkeppnishæfnisumhverfi atvinnuvega 

(Porter, 1998a).  

  Áhrifin eru hins vegar gagnkvæm. Áhrifaþættirnir geta einnig haft áhrif á 

stjórnvöld. Dæmi um slík áhrif eru að stjórnendur geta sett upp hindranir fyrir nýliðun 

erlendra fyrirtækja, ákvarðanna um fjárfestingar, reglugerðir og úthlutun styrkja 

(Porter, 1998a). 

  Stjórnvöld eiga að mati Porters (1998a) að skapa atvinnuvegum samkeppnishæft 

umhverfi en eiga ekki að vera undirrótin af samkeppnishæfni þjóðarinnar. Mikilvægt 

er að stjórnvöld móti sér stefnu og ef þær styrkja yfirburðina í áhrifaþáttunum þá 
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teljast þær vera árangursríkar stefnur. Annars ekki. Þannig geta stjórnvöld að mati 

Porters aukið eða dregið úr líkum á samkeppnisforskoti þjóða í alþjóðasamkeppni.  

 

3.4. Síbreytilegir yfirburðir þjóða 

Samspil áhrifaþátta í atvinnuvegum þjóða mynda flókið kerfi þar sem hver þáttur er 

háður ástandi allra hinna. Ef ástand eins þáttar breytist þá breytir það um leið ástandi 

hinna. Sem segir að demanturinn er í sífelldri þróun. Til þess að þjóð nái að viðhalda 

samkeppnisyfirburðum sínum þarf að vera gagnkvæmt styrkjandi samspil á milli 

áhrifaþáttanna sem skapa erfitt umhverfi fyrir erlenda samkeppnisaðila að bregðast 

við. Af þeim sökum er þjóðar demanturinn mikilvægari en einstakir áhrifaþættir 

atvinnuvegarsins (Porter, 1998a).  

 

3.4.1. Sambandið á milli áhrifaþátta  

Áhrifaþættirnir styrkja hvorn annan á gagnkvæman hátt, fjölga sér og ýta undir 

samkeppnisforskot í atvinnuveginum. Eftir því sem áhrifaþættirnir eru styrktir af hvor 

öðrum því óljósari verða orsakatengslin á milli hvers þáttar. Tengsl á milli 

áhrifaþáttanna eru misjöfn, sum eru veik og önnur eru sterk, sjá mynd 9. Þar af 

leiðandi eru tengslin á milli áhrifaþáttana í demantinum táknræn (Porter, 1998a).  

  Eins og komið hefur fram þá mynda almennir framleiðsluþættir ekki nægjanlegan 

grunn fyrir samkeppnishæfni í þróuðum atvinnuvegum. Hins vegar yrðu þróaðar og 

sérhæfðar aðstæður góður grunnur fyrir slíka samkeppni. Fjárfestingar í þeim 

framleiðslu aðstæðum eru mjög ólíkar eftir atvinnuvegum og þjóðum. Hinir 

áhrifaþættirnir ráða hvar sköpun og endurbætur á þróuðum og sérhæfðum framleiðslu 

aðstæðum eru. Mynd 9. sýnir hvernig þrír áhrifaþættir hafa áhrif á framleiðslu 

aðstæður.  
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 Klasar innlendra keppinauta 

 örva sköpun í framleiðslu 

aðstæðum 

 

     Þjóðin skynjar áskorun  Innlend eftirspurn hefur 

     sem örvar framleiðslu   áhrif á forgangsröð fjárfestinga 

     aðstæður   í framleiðslu aðstæðum 

 

 

 

 

 

      

    Stoðkerfi skapa og hvetja 

     til sköpunar yfirfæranleika 

     í framleiðslu aðstæðum  

 

 

  

 

 

 

Mynd 9. Áhrif á framleiðlsu aðstæður (Porter, 1998a bls. 133).  

  

 

Mynd 9 sýnir hvernig stefna fyrirtækja, uppbygging og samkeppni örvar sköpun í 

framleiðslu aðstæðum. Í fyrsta lagi er það klasi af innlendum keppninautum sem örvar 

og ýtir undir sköpunina og einnig hvernig þjóð skynjar áskorun með því að ýta undir 

sköpun í framleiðslu aðstæðum. Innlend samkeppni hefur ef til vill mestu áhrifin á 

sköpun í framleiðslu aðstæðum. Hörð innanlands samkeppni með fjölda 

samkeppnisaðila örvar mest þróun mannauðs, markaðskunnáttu, tækni og 

grunnbyggingu. Hér reyna fyrirtæki að fjárfesta í framleiðslu aðstæðum sínum. Annað 

hvort ein og sér eða með öðum. Þau grípa til þessa úrræða til þess að missa ekki af 

lestinni og vera undir. Fjöldi samkeppnisaðila hefur einnig áhrif á menntun þjóðar og 

getur einnig hvatt stjórnvöld og stofnanir, svo sem háskóla, til að stofna 

rannsóknastofnun. Þeir atvinnuvegir þar sem mikið er um nýsköpun og endurbætur 

njóta virðingar og eru settir í forgang meðal almennings, stofnanna og stjórnvalda 

(Porter, 1998a).  
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  Eftirspurnar aðstæður ýta undir sköpun í framleiðslu aðstæðum þegar innlend 

eftirspurn hefur áhrif á forgangsröðun fjárfestinga. Hér þarf að skoða eftirspurn og 

framboð á vöru. Þegar ósamræmi er þar á milli, eða eftirspurnin margbrotin og 

kröfuhörð hefur það áhrif á fjárfestingar stjórnvalda og einkaaðila í framleiðslu 

aðstæðum (Porter, 1998a). Stoðkerfi atvinnuvega skapa og örva nýsköpun á 

yfirfæranlegum framleiðslu aðstæðum. Klasar stoðkerfa fela í sér sameiginlega 

þekkingu, aðföng, menntastofnanir ásamt mörgum öðrum hvetja til fjárfestinga í 

framleiðslu þáttum. Sem getur haft það að verkum að kerfið þennst út. Sem leiðir til 

aukinna gæða og framboðs framleiðslu aðstæðna. Nýir atvinnuvegir eiga það stundum 

til að myndast í slíkum aðstæðum til þess að svara þörf klasa fyrir sérhæfðum 

framleiðslu aðstæðum (Porter, 1998a). 

  Fjárfestingar í framleiðslu aðstæðum þjóða safnast saman með tímanum. Hinir 

áhrifaþættirnir örva og hvetja til sköpunar í framleiðslu aðstæðum. Ólíkt hlutfall 

fjárfestinga og í hvaða átt þær beinast leiða til þess að fjöldi sérhæfðra framleiðslu 

aðstæðna innan þjóða verða töluvert ólíkar (Porter, 1998a).  

  Áhrifaþátturinn eftirspurnar aðstæður endurspeglar marga eiginleika þjóða, svo sem 

íbúarfjölda, félagslegt hegðunarmynstur og blöndu á öðrum atvinnuvegum í 

efnahagskerfinu. Hörð innlend samkeppni ýtir undir auknar heimaeftirspurnar 

aðstæður. Gerir markaðinn margbrotinn og byggir upp orðspor og viðurkenningu á 

þjóðinni. Stoðkerfi hefur þau áhrif að innlendir alþjóðlegir árangursríkir atvinnuvegir 

sem framleiða tengdar afurðir draga að erlenda eftirspurn eftir afurðum atvinnuvega 

(Porter, 1998a). Mynd 10 sýnir hvernig þrír áhrifaþættir hafa áhrif á eftirspurnar 

aðstæður.  

  Þegar áhrif áhrifaþáttanna þriggja á eftirspurnar aðstæður eru skoðuð þá er innlend 

samkeppni sá áhrifaþáttur sem hefur mestu áhrifin á eftirspurnar aðstæður. Innlendir 

samkeppnisaðilar keppast við að fjárfesta til þess að ná markaðshlutdeild. Þeir eru 

drifnir áfram af mikilli skuldbindingu við atvinnuveginn og áhersluna á 

heimamarkaðinn. Verðlagning er ágeng til þess að öðlast og viðhalda 

markaðshlutdeild. Vörurkynning á sér fyrst stað á heimamarkaði og þar er líka meira 

aðgengi að vöruúrvali. Innlendir samkeppnisaðilar halda hvor öðrum vakandi hvað sé 

að gerast íatvinnuveginum. Eftirspurn eftir vöru örvast á heimamarkaði. Þegar 
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heimamarkaður er hættur að vaxa þá kemur fram mettun á markaði. Sem leiðir til 

aukins áhuga á alþjóðavæðingu (Porter, 1998a).  

 

 

 
         Hörð innanlands samkeppni 

         leiðir til aukinnar eftirspurnar 

         og gerir markaðinn 

         margbrotnari  

    

      Fjöldi innlendra   

      keppinauta byggja upp orðspor 

      þjóða og viðurkenningu 

      

 

     Margbrotin nýsköpun í  

     framleiðslu aðstæðum laðar að  

     erlend aaðila og sýnir afurðir 

     Þjóða  

 

     Alþjóðlega árangursríkir   Hagur af góðu orðspori 

     atvinnuvegir sem framleiða  stoðkerfa dreifist á  

     tengdar vörur kalla á erlenda  atvinnuvegi 

     eftirspurn  

      

 

 

 

 

  

Mynd 10. Áhrif á eftirspurna aðstæður (Porter, 1998a bls. 136).  

  

 

 Þegar innlend samkeppni er virk bætir það áhrifaþáttinn eftirspurnar aðstæður. Þegar 

margir ágengir innanlands keppinautar eru til staðar þá verða kaupendur mun 

upplýstari og kröfuharðari á vörur og þjónustu, þar sem þeir fara að búast við mikilli 

athygli frá fyrirtækjum. Margir innlendir keppunautar byggja upp orðspor þjóðar í 

atvinnuveginum og erlendir kaupendur fara að taka eftir þeim. Þeir geta farið að hafa 

áhrif á val þeirra á aðföngum. Ef margir birgjar eru á heimamarkaði þá skynja erlendir 

aðilar minni áhættu við að afla aðfanga frá landinu. Þannig getur hörð innlend 

samkeppni aukið áhuga erlendar eftirspurnar eftir vöru eða þjónustu (Porter, 1998a). 

Stoðkerfi atvinnuvega getur líka aukið alþjóðlega eftirspurn eftir vörum 

atvinnuvegarins. Kerfið gerir það annað hvort með yfirfæranlegu orðspori, eða með 

bættum eftirspurnar aðstæðum í gegnum samsvarandi vörur þeirra (Porter, 1998a). 
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Framleiðslu aðstæður hafa áhrif á hvort eftirspurnar aðstæður verða alþjóðlegar eða 

ekki þar sem þróaðar framleiðslu aðstæður innan þjóða laða að erlenda aðila. Þessir 

aðilar skapa oft grundvöll að erlendri eftirspurn eftir vöru og/eða þjónustu (Porter, 

1998a).  

  Hversu umfangs mikið stoðkerfið er og hver árangur þess verður á 

alþjóðamörkuðum veltur á áhrifum áhrifaþáttanna þriggja. Tilvist skoðkerfisins er 

einnig undir áhrifum þeirra komið. Mynd 11. sýnir hvernig þrír áhrifaþættir hafa áhrif 

á stoðkerfi.  

 

 

  

 

 

  

 

       Fjöldi innlendra keppninauta 

       hvetja til myndunar sérhæfðra 

       birgja og til myndunar tengdra 

       atvinnuvega 

 

 

 

 

          Stór og vaxandi 

  Sérhæfðir       heimamarkaður 

  framleiðslu        örvar vöxt og  

  aðstæður eru       dýpkar stoðkerfið 

  yfirfærðar á stoðkerfið 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Áhrif á stoðkerfi atvinnuvega (Porter, 1998a bls. 139).  

  

Framleiðslu aðstæður, sérstaklega sköpun þeirra, geta haft áhrif á þróun stoðkerfis. 

Kunnátta, þekking og tækni atvinnuvega eru oft yfirfæranlegir á stoðkerfið (Porter, 

1998a). Ef mikil og vaxandi eftirspurn er eftir vöru hefur það þau áhrif að stoðkerfið 

verður sérhæfðara. Í slíkum aðstæðum koma upp fleiri og sérhæfari birgjar til þess að 

svara eftirspurn. Innfluttningur verður minni og framleiðsla verður hagkvæmari og 

markvissari en áður. Eftir því sem atvinnuvegurinn stækkar því meiri hagkvæmni 

fylgir innlendum birgjum (Porter, 1998a). Innanlands samkeppni hefur mestu áhrifin á 

stoðkerfi. Fjöldi alþjóðlega samkeppnishæfra keppinauta á heimamarkaði ýta á 
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stoðkerfi að þróa sig. Vegna þrýstings og harðnandi samkeppni verða birgjar að koma 

með nýjungar og endurbætur á starfsemi sinni. Annars eiga þeir á hættu að missa af 

lestinni og verða undir. Nálægðin á heimamarkaði gerir samskipti milli aðila, til dæmis 

fyrirtækja og birgja, auðveldari. Samvinna í rannsóknum og þróun verður einnig 

auðveldari. Stoðkerfi, þá aðallega birgjar, fá oft tækifæri til þess að eiga í viðskiptum 

við innlenda aðila þegar þeir hefja alþjóðlega starfsemi. Það ýtir undir að skoðkerfið, 

eða birgjanir, hefji starfsemi á alþjóðlegum mörkuðum (Porter, 1998a).  

  Aukin samkeppni vegna nýliðunar getur einnig haft góð áhrif á stoðkerfið. 

Fyrirtæki sem hafa náð alþjóðlegum árangri hefja oft starfsemi í tengdum 

atvinnuvegum. Það lífgar upp á samkeppnina. Þegar starfsmenn stoðkerfis láta af 

störfum og stofna ný fyrirtæki til þess að svara ósvaraðri eftirspurn á vörum og/eða 

þjónustu. Virk innlend samkeppni laðar að sér nýliðun sem endar svo í alþjóðlegri 

starfsemi í tengdum atvinnuvegum (Porter, 1998a).  

  Stefnur fyrirtækja, uppbygging og samkeppnishæfni verða einnig fyrir áhrifum af 

áhrifaþáttunum þremur (Porter, 1998a). Mynd 12. sýnir hvernig áhrifaþættirnir þrír 

hafa áhrif á stefnur fyrirtækja, uppbyggingu og samkeppnishæfni.  

  Eftirspurnar aðstæður auka innlenda samkeppni með kröfuhörðum kaupendum sem 

leita eftir margbreytilegum vörum og/eða þjónustu. Það hvetur einnig til nýliðunar. 

Vert er að benda á að kaupendur sem krefjast fjölbreytni eiga það til að hefja sjálfir 

starfsemi í atvinnuveginum. Það hefur mikil áhrif á ríkjandi samkeppni og því er 

mikilvægt að þeir búi að viðeigandi þekkingu og líti á atvinnuveginn út frá sjónarhorni 

samkeppninnar. Snemmbúin eftirspurn hvetur líka til nýliðunar. Þá ekki bara fyrrum 

kaupenda, heldur einnig nýliðun úr öðrum atvinnuvegum með stofnun nýrra fyirtækja 

(Porter, 1998a). Þegar stoðkerfið hefur sterka aðlþjóðlega stöðu hvetur það líka til 

nýliðunar, hvort það sé með beinum eða óbeinum hætti. Við slíkar aðstæður getur 

atvinnuvegurinn endurbyggst sem getur haft sérlega jákvæð áhrif á fjárfestingar og 

nýbreytni. Ef birgjar hefja stafsemi í atvinnuveginum getur það haft þau áhrif að 

atvinnuvegurinn nái samkeppnisforskoti. Nýliðun sem tekur með sér þekkingu og 

auðlindir frá stoðkerfinu geta endurmótað samkeppnina í atvinnuveginum. Slíkir 

nýliðar koma oft með nýtt vöurmerki, dreifileiðir og tækni frá fyrri starfsemi og geta 

því oft búið að styrkleika sem leiðir til samkeppnisforskots. Þeir eiga það einnig til að 
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hafa þannig áhrif á atvinnuveginn að samkeppnishæfni þjóða breytist til muna (Porter, 

1998a). 
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       í stoðkerfum 

  

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 Áhrif á stefnur fyrirtækja, uppbygging og samkeppnishæfni (Porter, 1998a bls. 141).  

 

Sérhæfðar framleiðslu aðstæður hafa mikil áhrif á uppbyggingu atvinnuvega og eru 

þær oft kveikjan að nýliðun, þá helst stofnun nýrra fyrirtækja (Porter, 1998a).  

 

3.5. Demanturinn sem kerfi 

Þegar áhrifaþættir demantsins eru framúrskarandi hjá þjóðum munu þær ná árangri í 

alþjóðlegri samkeppni. Þetta á þó ekki við alla atvinnuvegi þjóða, því þjóð getur náð 
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forskoti í einum atvinnuvegi, en ekki í öðrum. Ástæðan fyrir mismunandi árangri milli 

atvinnuvega eru ólík skilyrði milli þeirra og svo eru auðlindir þjóða takmarkaðar sem 

kemur í veg fyrir að hver atvinnuvegur nái árangri (Porter, 1998a).  

 Atvinnuvegir sem byggja upp á náttúruauðlindum og eru staðlaðir (e. standardized), 

með lítt þróaða tækni þurfa ekki að hafa yfirburði í öllum áhrifaþáttum demantsins. 

Það sem skiptir máli fyrir þessar gerðir atvinnuvega er kostnaður framleiðslu 

aðstæðna. Í meira þróuðum atvinnuvegum sem eru einnig staðlaðir getur verið 

nægjanlegt að nálgast tækniþekkingu leyfum (e. licenses) eða með kaupum á erlendum 

vélbúnaði sem getur verið nægjanlegur og innanlands eftirspurn gæti einnig verið 

ónauðsynleg þar sem vörueiginleikar eru staðlaðir og auðvelt að líkja eftir þeim 

(Porter, 1998a).  

  Í þróaðri atvinnuvegum byggist samkeppnisforskotið sjaldnast upp á yfirburðum í 

einum áhrifaþætti demantsins. Oftast ná nokkrir áhrifaþætti yfirburði með 

sjálfstyrkjandi aðstæðum sem leiðir til að fyrirtæki nái alþjóðlegum árangri. 

Samkeppnishæfni fyrirtækja í þróuðum atvinnuvegum byggist einna helst á hlutfalli af 

nýbreytni og nýjungum. Ef þessum þróuðu fyrirtækjum skortir aðgang að fjölbreyttum 

kaupendum, færum birgjum eða öðrum hagstæðum áhrifaþáttum þá standa fyrirtækin 

frammi fyrir alvarlegum erfiðleikum. Þau munu eiga erfitt með að endurbæta sig með 

skjótari hætti en erlendir keppinautar þeirra (Porter, 1998a).  

  Þróuðustu atvinnuvegirnir þurfa ekki heldur að vera með yfirburði í öllum 

áhrifaþáttum demantsins til þess að ná alþjóðlegum árangri. Japönsk fyrirtæki hafa til 

dæmis náð árangri í ritvélum þrátt fyrir lítinn innanlands markað. Svissneska 

fyrirtækið Cerberus er leiðandi í eldskynjurum þrátt fyrir enga innanlands samkeppni. 

Ástæðan er ef til vill sú að þegar þjóð býr við óhagræði í einum áhrifaþætti, getur það 

endurspeglað árangur þá vanalega í óvenjulega miklu hagræði í öðrum áhrifaþáttum 

sem vinna upp óhagræðið (Porter, 1998a). Hvort þjóð búi við óhagræði í einum eða 

tveimur áhrifþáttunum þarf það ekki að hindra að þjóð nái samkeppnisforskoti. Hins 

vegar byggist öflugasta samkeppnisforskotið upp á víðum og sjálfstyrkjandi 

yfirburðum i mörgum áhrifaþáttum. Yfirburðir þjóða aukast þegar heildarkerfið er 

einstakt (e. unique). Erfitt er fyrir erlenda aðila að líkja eftir slíku heildarkerfi. Svo er 

líka mjög tímafrekt að reyna það (Porter, 1998).  
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  Þegar smáþjóðum skortir innanlands samkeppni þá geta þær vegið það upp með að 

opna markaðinn fyrir alþjóðlegum fyrirtækjum. Sett sér alþjóðlega stefnu til þess að 

mæta erlendum samkeppnisaðilum í öðrum löndum. Þó er vert að benda á að það eru 

fá dæmi um að þjóð nái árangri í atvinnuvegi sem býr við enga innanlands samkeppni. 

Þó eru dæmi um að þetta hafi tekist. Gott dæmi er svissneska fyrirtækið Cerberus, sem 

sýnir að þetta er nánast einungis mögulegt þegar þjóð nær að vera leiðandi afl á 

alþjóðlegum vettvangi (Porter, 1998a).  

  Sumir áhrifaþættir demantsins eru sérhæfðir fyrir einn atvinnuveg þjóða sem ná 

árangri. Dæmi um það eru fjölbreyttir kaupendur á vörum eða vandlát skoðkerfi. Aðrir 

eiginleikar þjóða eru kannski víðari og geta hugsanlega haft áhrif á samkeppnis 

árangur í nokkrum atvinnuvegum (Porter, 1998a).  

  Til þess að yfirburðir í áhrifaþáttum viðhaldast þurfa upptök þeirra að víkka og 

endurbætast. Sumir áhrifaþættir veita meiri stöðugleika en aðrir. Hins vegar veita 

hreyfanlegir áhrifaþættir, sem koma með nýbreytni, myndað þrýsing á endurbætur og 

bregðast skjótt við, meiri yfirburði en kyrrstæðir áhrifaþættir, svo sem framleiðslu 

kostnaður og stór heimamarkaður. Stærð heimamarkaðar skiptir máli, en samsetningin 

skiptir þó meira máli. Innlend samkeppni skiptir miklu meira mál en hvort fyrirtæki 

séu að huga að alþjóðlegri starfsemi (Porter, 1998a).   

  Tengslin á milli áhrifaþáttanna gefa til kynna hversu líklegt það sé að atvinnuvegur 

nái samkeppnisforskoti og viðhaldi því. Líkurnar hvíla að hluta til á hversu vel 

tengslin starfa saman innan þjóðarinnar. Eftir því sem tengslin starfa betur saman, því 

meiri árangri nær þjóðin. Hér er verið að vísa til dæmis til hversu skjótt geta birgjar 

endurbætt sig vegna áhrifa samkeppnisaðila og hversu skjótt geta menntastofnanir og 

aðrar stofnanir brugðist við þörfum atvinnuvegar sem er að myndast (Porter, 1998a).  

  Hversu mikil áhrif tengslin hafa byggist einnig á öðrum áhrifaþáttum, svo sem 

hæfni til myndunar nýrra viðskipta. Ásamt því hversu sveigjanlegar og móttækilegar 

stofnanir, einstaklingar og fyrirtæki eru innan þjóðarinnar sem tengjast viðkomandi 

atvinnuvegi (Porter, 1998). Það sama á við um hæfni þjóða að víkka og endurbæta 

yfirburði í atvinnuveginum í tímanna rás. Ef nokkrar þjóðir hafa sambærilega stöðu í 

einum eða tveimur áhrifaþáttum, þá skiptir máli hve hratt demanturinn geti þróast og 

endurbæst (Porter, 1998a).  
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  Alþjóðleg fyrirtæki á erlendum markaði stenda frammi fyrir erfiðleikum vegna 

demantsins. Þó svo að dótturfélag sé stofnað á erlendum markaði og sé í samkeppni 

við hliðstæða alþjóðlega stefnu. Samhæfður kostnaður og brestur í upplýsingum 

kemur í veg fyrir að erlendir keppinautar fái hag af þjóðar yfirburðum. Fyrirtæki á 

heimamarkaði búa yfir meira flæði og aðgangi að markaðinum og skynja betur heima 

kaupendur. Innlendu fyrirtækin eiga einnig í samskiptum við og eiga auðveldara með 

að nýta sér yfirburðina frá heimabirgjum. Þau taka auðveldlega upp nýbreytni í 

tækjabúnað og verða fyrir meiri hvatningu og endurnærð af innanlands 

samkeppnisaðilum (Porter, 1998a). Því þurfa dótturfyrirtæki alþjóðlegra fyrirtækja að 

verða „home base“ eða staðarfyrirtæki. Rannsókna og þróunarstarfsemi þeirra verður 

að vera í takt við umhverfið sem þau eru í. Hins vegar þurfa þau að fylgja alþjóðlegri 

stefnu höfuðstöðva (Porter, 1998a).  

 

3.6. Klasi 

Klasi (e. Cluster) er landfræðileg þyrping af samtengdum (e. interconnected) 

fyrirtækjum á tilteknu sviði, svo sem fyririrtæki í tengdum atvinnuvegum, sérhæfðum 

birgjum, stofnunum, háskólum, samtökum og þjónustu aðilum. Fyrirtækin geta verið 

samkeppnisaðilar og/eða starfað saman. Þá er hægt að finna í margvíslegum 

atvinnuvegum. Það sem tengir aðila klasanna eru sameiginlegir eiginleikar og 

gagnkvæm tengsl þeirra á milli. Landfræðilegt umfang klasanna getur verið 

mismunandi. Allt frá einni borg til tengdra nágrannalanda. Enda geta þeir verið á 

margvíslegu formi og tengsl innan þeirra geta verið djúpstæð og gæðin mikil. Form 

klasanna á það sameiginlegt að það nær yfir vöru og/eða þjónustu fyrirtækja eða 

stofnanna og framleiðslu á þeim; sérhæfðra birgja sem veita ýmislegan tæknibúnað, 

þjónustu eða sérstakra aðfanga svo dæmi séu tekin; fjármálastofnanir og fyrirtæki í 

tengdum atvinnuvegum. Innan klasanna eru oftast svo kallaðir downstream og 

upstream atvinnuvegir. Downstream atvinnuvegir vísa til dreifileiða; stofnanna sem 

veita sérhæfða menntun eða þjálfun; markaðssetingu svo dæmi séu tekin. Upstream 

atvinnuvegir vísa til rannsókna og þróunar og enda framleiðslunnar (Porter, 1998b). 

Form og uppbygging klasa byggist upp á eðli atvinnuvegarins. Því þróaðari sem 

klasarnir eru því dýpri og sérhæfðari er birgjagrunnur þeirra. Ásamt því að fleiri 

tengdir atvinnuvegir eru innan klasanna (Porter, 1998b).  
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  Klasar eru ólíkir af stærð, umfangi og hversu mikil þróun hefur átt sér stað innan 

þeirra. Í sumum klösum er eingöngu að finna lítil eða meðalstór fyrirtæki. Svo eru 

aðrir klasar sem eru með allar stærðir fyrirtækja (Porter, 1998b). Eftir því sem ný 

fyrirtæki og atvinnuvegir bætast við klasan, vex umfang hans og stærð. Aftur á móti ef 

atvinnuvegir innan klasa byrja að fækka eða hnigna stöðvast þróunin og umfang og 

stærð klasans dregst saman. Breyttar reglugerðir breyta einnig landamörkum klasa. 

Þegar ný tækni og markaðsþróun eiga sér stað spretta upp nýjir atvinnuvegir sem 

mynda ný tengsl eða breyta þjónustu markaði klasa (Porter, 1998b).  

  Efnahagsleg áhrif klasa eru eftirtektarverð í nær öllum þjóðum, landshlutum og 

jafnvel koma þau fram í efnahag stórborga. Svo virðast efnahagslegu áhrifin af 

klösunum aukast eftir því sem efnahagurinn verður betri (Porter, 1998b). Þó eru klasar 

í árangursríkum þjóðum mun þróaðri en í þróunarlöndum (Porter, 1998b).  

  

3.6.1. Myndun og þróun klasa  

Klasar geta myndast út frá atvinnuvegum birgja, tengdra atvinnuvega og klasa. 

Breytingar og nýjungar geta einnig stuðlað að myndum klasa. Nýjungar innan 

fyrirtækja geta örvað vöxt annara fyrirtækja og atvinnuvega. Breytingar eru oft 

mikilvægur þáttur í myndun nýrra klasa. Tæknibreytingar og breytinga á aðstæðum 

eru dæmi um breytingar sem ýta undir myndun nýrra klasa (Porter, 1998b). Þegar 

kröfur markaðarins eru óvenjulegar, þróaðar eða sérhæfðar geta þær leitt til að nýjir 

klasar myndast (Porter, 1998b). Þegar klasar eru að myndast þá getur þróunin oft verið 

ansi fjörleg þegar þeir skarast. Þegar slíkt gerist þá sameinast skilningur, færni, innsæi 

og tækni frá ólíkum sviðum. Í þessum aðstæðum eru neistar af nýjum viðskiptum. 

Þegar margir klasar skarast í einu dregur það úr hindrunum fyrir nýliðun (Porter, 

1998b). Þegar klasar eru að myndast koma sérhæfðir birgjar í ljós, upplýsingar safnast 

saman og dreifast á milli aðila klasans. Aðgangur að reynslumiklum og 

sérfræðimenntuðum starfsmönnum verður meiri og rannsóknir og þróanir aukast. Þetta 

ásamt öðru gerist þegar klasar myndast.  

  Það er auðveldar að spá fyrir um hvernig klasar þróast en að segja til um hvort þeir 

myndist eða ekki. Þó er ekki hægt að fullyrða um eitt eða neitt. En um leið og 

myndunarferli klasa hefst þá fer af stað ákveðin keðjuverkun þar sem línurnar verða 
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fljótt óskýrar. Hvernig klasar þróast er undir demantinum komið, svo sem menntun, 

reglugerðum, tengdra atvinnuvega eða hversu færir birgjar eru að bregðast skjótt við 

þörfum klasans (Porter, 1998b). Það eru þó þrenn atriði sem vega þungt í þróunarferli 

klasa. Fyrst má nefna hveru mikil er núverandi samkeppni. Heilbrigð samkeppni er 

drifkraftur umbóta og athafnamennsku. Athafnamennska er mjög mikilvæg fyrir þróun 

klasa þar sem hún ýtir undir myndun nýrra fyrirtækja. Það þarf einnig að skoða 

umhverfið eða aðstæðurnar út frá því að mynda ný viðskipti. Er umhverfið hagstætt 

fyrir ný viðskipti eða ekki. Í þriðja lagi þarf að skoða hversu áhrifarík tengslin á milli 

aðila klasans eru (Porter, 1998b). Samskipti aðila klasanna skipta máli og í mörgum 

klösum hafa myndast viðskiptasambönd og/eða aðrir sameiginlegir vettvangar (e. 

private sector bodies) sem styrkja klasanna (Porter, 1998b). Náin tengsl á milli 

aðilanna eru ekki bara mikilvæg fyrir árangur klasa. Heldur skipta þau einnig máli 

fyrir umbætum og nýbreytni (Porter, 1998b). Klasi getur ekki þróast ef tengslin á milli 

aðila eru veik eða óstarfhæf. Þau geta verið það af ýmsum ástæðum svo sem ef sterkir 

birgjar geta flutt starfsemi sína annað, erlend fjárfesting getur verið hindruð af 

stefnuskrá stjórnvalda. Eða fyrirtæki sem hefur forskot á markaði hindri nýliðun til að 

koma í veg fyrir aukna samkeppni (Porter, 1998b).  

  Klasar geta þróast mjög hratt með því að draga að sér hæft starfsfólk frá öðrum 

svæðum eða þjóðum. Þó hafa fjölmargar raundæmisrannsóknir sýnt að það þarf áratug 

eða meira til þess að klasi einkennist af dýpt og öðlist samkeppnisforskot. Þetta er 

einmitt ástæðan fyrir því að klasar sem stjórnvöld mynda, misheppnast (Porter, 

1998b). Þegar klasi byrjar að laða að sér beina erlenda fjárfestingu er það oftast í formi 

verksmiðju, þjónustustarfsemi eða færra birgja.  

  Eftir því sem klasar þróast fara aðilar innan þeirra að horfa í auknu mæli á 

alþjóðlega markaði og móta sér alþjóðlegar stefnur. Markaðsetning vara hefst í æ fleiri 

löndum og áhugi eftir grunnaðföngum frá öðrum stöðum en heimmarkaði eykst. Með 

tímanum eykst framleiðslustarfsemi þeirra á lægri kostnaði en áður og innganga á 

erlenda markaði verður auðveldari. Því fleiri aðilar klasa sem eru með starfsemi á 

erlendri grund opnar það á meiri möguleika og tækifæri, og eykur það þekkingu þeirra 

og örvar nýjar hugmyndir. Þetta ferli ýtir undir samkeppnishæfni klasa svo lengi sem 

fyrirtæki á heimamarkaði haldi sínum sveigjanleika. Ef aðilum klasa er meinað að 

hefja starfsemi erlendis til þess að vernda núverandi forskot, þá er ekki annað en hægt 
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að segja að það sé verið að leiða aðilanna á villigötur. Þar sem þessi leið mun á 

endanum bitna á framleiðni klasans (Porter, 1998b).  

  Þó svo að það sé ekki hægt að spá hundrað prósent um hvernig þróunin verður, þá 

er ekki hægt að segja til um hver árangur klasa verður og hversu lengi klasar ná að 

dafna. Hins vegar geta klasar verið í mikilli samkeppni í aldaraðir. Flestir árangursríkir 

klasar dafna vel alla vegana í nokkra áratugi (Porter, 1998b).  

 

3.6.2. Að sjá klasa  

Öll efnahagskerfi heimsins innihalda klasa. Þetta á jafn vel við efnahagskerfi 

landsfjórðunga, borga og þjóða. Þegar bera á kennsl á klasa þá þarf að líta til 

staðsetningar þar sem klasar bera nafn sitt af henni, atvinnuvegarins og hvaða stefnu 

fyrirtækin starfa samkvæmt (Porter, 1998b). En þetta er hægara sagt en gert. Í klösum 

eru að finna margvíslega atvinnuvegi sem eru vanalega ekki flokkaðir undir sama hatt. 

Af þessum ástæðum hefur verið erfitt að bera kennsl á þá og þar með hefur mikilvægi 

þeirra verið hulið. En fjölbreytileikinn er galdurinn í klösunum þar sem klasar opna 

fyrir einstaka aðferð við að skipuleggja efnahagsleg gögn og nýja sýn á efnahag þjóða 

(Porter, 1998b).  

  Þegar draga á klasa fram í dagsljósið þarf að aðgreina þá atvinnuvegi sem standa 

fyrir utan. Best er að byrja á að líta á stór fyrirtæki eða þyrpingu af litlum fyrritækjum. 

Svo þarf að líta á downstream og upstream keðjunar af fyrirtækjunum eða stofnunum. 

Þar á eftir þarf að skoða hvaða atvinnuvegir nýta sér sömu dreifileiðir eða framleiða 

hliðarvörur og/eða þjónustu. Á þessu stigi þarf líka að skoða hvar hægt sé að fá svipuð 

sérhæfð aðföng eða tækni. Það er einnig hægt að skoða tengsl á milli birgja. Þegar 

atvinnuvegir og fyrirtæki klasans eru kunn er komið að því að greina hvaðan sérhæfða 

færnin og tæknin komu. Hvaðan kemur fjármagnið og upplýsingaflæðið. Að lokum 

þarfa að skoða uppbyggingu klasans út frá því hvað hefur veruleg áhrif á aðila, tengsl 

og samstarf innan hans (Porter, 1998b).  
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3.6.3. Áhrif ytra umhverfi á klasa 

 Ytra umhverfi (e. outward-oriented) klasa getur ýtt undir árangur klasa með því að 

byggja upp sterka innviði sem geta haft langtíma áhrif á efnahagslegan vöxt og 

velgengni þjóðarinnar. Í slíku umhverfi geta klasar stækkað ört og jafnvel orðið stærri 

en það landfræðilega svæði sem þeir mynduðust í. Starfsmenn frá minni framleiðslu 

fyrirtækjum og atvinnuvegum geta heillast af klasanum og segja skilið við sinn gamla 

vinnustað (Porter, 1998b).  

  Ytra umhverfi klasanna getur einnig ógnað árangri klasa á margan hátt. Helsta 

ógnunin er þegar tæknilegt rof á sér stað. Það eitt og sér getur kippt forskotinu undan 

klasanum um leið og rofið verður. Aðrar ytri ógnanir geta verið að markaðs 

upplýsingar, færni starfsmanna, vísindaleg og tæknileg sérfræðiþekking og birgja eigi 

ekki lengur samleið með klösunum. Þessar ógnanir hafa einnig neikvæð áhrif á 

samkeppnisforskot klasa, nema ef klasarnir ná að verða sér út um nauðsynlega tækni 

og færni annars staðar frá. Svo er það líka spurningn um hvort hversu skjótt birgjar, 

starfsmenn og þekkingin innan klasanna geta brugðist við breyttum aðstæðum (Porter, 

1998b).  

  Breytingar á þörfum kaupenda geta skapað ytri ógn sem snýr að framleiðslu og 

nýjungum klasa sem starfa á fleiri en einum markaði. Í þeim aðstæðum geta þarfir 

kaupenda myndað gliðnun, þar sem þarfir kaupendanna eru ólíkar á milli markaða  

(Porter, 1998).  

  

3.6.4. Ný nálgun til að greina samkeppnishæfni þjóða 

Þegar rætt er um samkeppni þjóða beinist umræðan að efnahagskerfi landsins og 

efnahagsstefnu stjórnvalda. Enda hafa þessir tveir þættir gífurleg áhrif á samkeppni 

þjóða (Porter, 1998b). Vanalega er efnahagskerfi þjóða skoðað út frá atvinnuvegum, 

fyrirtækjum, framleiðslugetu, þjónustu og atriðum þeim tengdum (Porter, 1998b). Að 

mati Porters (1998a; 1998b) er þessi greiningaraðferð ekki nægjanleg til þess að geta 

skoðað eðli samkeppnishæfni þjóða og á hverju það byggist. Það þarf að skoða 

samkeppnishæfni þjóða í víðari samhengi. Með því að skoða samkeppnishæfni út frá 

klasa hugtakinu er hægt að fá betri innsýn á eðli samkeppninnar og innviðum 

forskotsins. Þar sem einn klasi getur innihaldið fleiri en einn atvinnuveg. Innan klasans 
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myndast mikilvæg tengsl á milli aðila og gagnkvæmi ríkir þar á milli. Aðgangur að 

upplýsingum, tæknibúnaði og aukinni færni innan klasans er góður. Markaðssetning 

getur verið auðveldari og þarfir kaupenda skerast þvert á fyrirtækin og atvinnuvegina. 

Þetta eru allt grundvallar atriði fyrir samkeppni og árangur fyrirtækja. Þau geta einnig 

veitt vísbendingu um hvort ný viðskipti séu að myndast og hvort búast megi við 

nýjungum (Porter, 1998b). Greining á klasa verður því að vera hluti af hefðbundu 

samkeppnismati þjóða, svæða eða borga.  

  Gott dæmi um mikilvægi þess að greina samkeppnishæfni þjóða, svæða eða borga 

út frá klösum er ferðaþjónusta. Í ferðaþjónustu eru fólk að upplifa gæði en ekki bara í 

tengslum við það sem laðaði fólkið á staðinn. Fólk upplifir líka gæði hótel þjónustu, 

veitingarhúsa, sölustöða flugvalla og annara staða sem það sækir. Ef fólk til dæmis 

upplifir lélega þjónustu hjá einum aðila innan klasans getur það smitast yfir á aðra og 

grafið undan árangri hjá þeim. Og þar með getur það haft áhrif á samkeppnisstöðu 

allra (Porter, 1998b). Það sama á við um samkeppnisstöðu vöruframleiðanda. Hún 

byggist ekki eingöngu á vörunni sjálfri, heldur einnig hönnunni, vörustjórnun og 

þjónustu sem er veitt eftir vörukaupin. Orðspor hefur einnig áhrif á samkeppnisstöðu. 

Ítalía er þekkt fyrir tísku og hönnun, hvort það séu leðurvörur, skór, fatnaður eða 

fylgihlutir. Þar af leiðandi verða öll fyrirtæki sem koma að tísku eða hönnun að standa 

undir orðsporinu. Því annars veikist samkeppnisstaða þeirra allra (Porter, 1998b). 

Heildarvirði klasa er því meira en samanlagður hluti þeirra (Porter, 1998b). 

  Annað sem þarf að skoða er útbreiðsla klasa og hvernig samkeppnisforskot 

fyrirtækja liggur fyrir utan það. Klasakenning Porters (1998b) leggur áherslu á hvernig 

efnahagsleg tengsl milli fyrirtækja og atvinnuvega á tilteknu landsvæði hefur áhrif á 

samkepnnishæfni. Þannig afhjúpar kenningin mikilvægi landfræðilegrar staðsetningu í 

samkeppnishæfni (Porter, 1998b). Samkeppnisforskotið hvílir á staðsetningu á 

viðskiptaeiningunni (Porter, 1998b). Því er ekki hægt að segja annað en að hugtakið 

klasi veiti nýja nálgun hvernig eigi að greina samkeppnishæfni þjóða.  

 

3.6.4.1. Samkeppnishæfni klasa  

Að mati Porters (1998b) byggist samkeppni upp á nýsköpun og sérstöðu (e. for 

strategic differneces). Aðilar klasans eiga því að byggja samkeppni sína upp á sérstöðu 

og nýbreytni, líkt og fyrirtæki eiga að gera. Í stað þess að herma eftir öðrum. Sérstaða 
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eykur möguleikana til þess að mæta nýjum þörfum kaupenda og útvíkka markaðinn 

(Porter, 1998b). Þegar klasar ná að mynda sér sérstöðu hefur það áhrif á landfræðilega 

staðsetningu þeirra og innviðirnir verða sérhæfðari.  

  Árangursríkur klasi bíður upp á möguleika og tækifæri sem laðar að hæft starfsfólk 

og hugmyndir sem styrkja klasann enn frekar (Porter, 1998b). Árangursríkar sögur af 

klösum laða enn frekar þá hæfileikaríkustu að sér (Porter, 1998a; Porter, 1998b). Það 

sama á við um fyrirtæki í atvinnuvegum þar sem framleiðsla er ekki mikil. Í slíkum 

tilfellum færa fyrirtæki oft starfsemi sína út úr þeim aðstæðum og hefja starfsemi 

innan klasa, eða fjárfesta í dótturfyrirtækjum þeirra til þess að reyna að fá aðgang að 

sérfræðiþekkingu sem býr innan klasans. Í raun gengur þetta á báða vegu því klasar 

reyna líka að nálgast og finna hæfa einstaklinga, tækni og birgja sem koma annars 

staðar að (Porter, 1998b). Hindranir eru færri í klösum en annars staðar. Sem hentar 

vel þar sem auðveldara er fyrir nýliða að nálgast fjármagn, sérhæfð aðföng, markaðs 

upplýsingar, færa starfsmenn, sérhæfða þekkingu, lægri flutningskostað og annað sem 

klasi býður upp á. Framleiðslugeta fyrirtækja getur aukist (Porter, 1998b). Í flestum 

klösum eru aðilar hans ekki í beinni samkeppni við hvorn annan. Þeir geta hins vegar 

þjónað öðrum atvinnuvegum sem tengjast ekki viðkomandi klasa (Porter, 1998b). Vert 

er að benda á að árangur margra klasa byggist upp á ytri efnahagskerfi.  

  Þar sem klasar byggjast upp á samtenginum og gagnkvæmi hafa fyrirtæki innan 

klasa hag af því að miðla upplýsingum og þekkingu um kaupendur sín á milli. Með 

miðluninni geta fyrirtæki innan klasa greint og skynjað mjög fljótt breytingar á þörfum 

kaupenda. Mun hraðar en fyrirtæki sem tengjast ekki klösum (Porter, 1998b). Þau eru 

einnig fljót að skynja nýja tækni, starfsemi og mögulegar dreifileiðir. Aðilar klasa geta 

skoðað hvað önnur fyrirtæki eru að gera með beinum hætti. Það er annar þáttur sem 

aðilar klasa hafa umfram stök fyrirtæki (Porter, 1998b). Aðilar klasa eiga margt 

sameiginlegt, hvort það séu þarfir, möguleikar eða að standa andspænis 

sameiginlegum fyrirstöðunum eða hindrunum til þess að ná árangri. Þá geta aðilar 

klasanna átt möguleika á að finna sameiginlegar lausnir sem felst í umbótum og 

aukinni samkeppni. Þeir geta líka afbakað samkeppnina eða takmarkað 

samkeppnisstyrk annarra (Porter, 1998b).  

  Eftir því sem fleiri fyrirtæki, birgjar og stofnanir tilheyra klasanum því meiri líkur 

eru á að fleiri tækifæri skapist til þess að auka arðbærni þeirra. Þó er ekkert tryggt í 
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þessum málum (Porter, 1998b). Hins vegar byggist hagnaður klasana á nýbreytni og 

aukinni framleiðslugetu (Porter, 1998b). 

  Samkeppnisforskot klasa dreifist ekki jafnt á alla aðlia hans, þó svo það virðist vera 

nokkuð útbreitt í efnahagskerfinu. Með auknu forskoti klasans munu viðskipti aukast. 

Eftir því sem samkeppni klasana verður fjölbreyttari því meiri áhrif hafa þeir á þróun 

efnahagskerfisins (Porter, 1998b).  

 

3.6.5. Hnignun klasa 

Innri hnignun á rætur sínar að rekja til innri ósveigjanleika sem dregur úr 

framleiðslugetu og nýjungum. Sem leiðir til að kostnaður við að vera í viðskiptum 

eykst. Ytri ástæður hnignunar geta verið ósveigjanlegar reglugerðir eða 

verkalýðssamtök sem hefta framleiðslugetu. Einokunarsamtök og aðrar hindranir í 

samkeppni geta einnig ýtt undir hnignum klasa. Svo geta stofnanir eins og skólar og 

háskólar ekki náð að uppfæra sig og breytast vegna þeirra eigin ósveigjanleika (Porter, 

1998b). Þegar stjórnvöld grípa inn í samkeppnina getur ósveigjanleiki í klösunum átt 

það til að aukast sem getur síðan leitt til hnignunar. Svo er einnig hægt að sjá ástæður 

hnignunar í demantinum (Porter, 1998b).  

  Ef hnignun á sér stað innan klasa þá getur nægjanlega kröftug samkeppni bætt 

fyrirtækjum upp þann vandan sem ríkir innan klasans í gegnum alþjóðavæðingu. Með 

því að leita út fyrir klasann er hægt að bæta upp vandmál birgja. Ef launakostnaður fer 

fram úr framleiðslugetunni þá geta fyrirtæki fært framleiðslu sína erlendis til þess að 

vega á móti launakostnaði á heimamarkaði (Porter, 1998b).  

  Hnignun í klasa er allt annar handleggur en fækkun starfa eða minni hagnaðar. Ef 

störfum fækkar eða klasi skilar minni hagnaði en hann er vanur að gera getur það verið 

niðurstaðan af uppfærslu innan klasans. Aftur á móti geta launahækkanir og aukinn 

hagnaður endurspeglað efnahagslegan árangur. Munurinn á milli kröftugs klasa eða 

hnignun klasa er hlutfall af nýjungum. (Porter, 1998b).  

  Vert er að benda á að klasi getur ekki þróast ef markaðsöflin og tengsl séu veik eða 

óstarfhæf. Í slíkum aðstæðum geta stofnanir innan klasans haft allt annað umboð en 

klasinn þarfnast til þess að þróast. Sterkir birgjar geta komið sé vel fyrir annars staðar. 
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Fyrirtæki sem eru í ríkjandi stöðu á markaðinum geta sett upp hindranir fyrir nýjum 

samkeppnisaðilum. Sem er glæfrabragð fyrir núverandi samkeppni þar sem hindranir 

geta seinkað nýbreytni og sérhæfingu. Stjórnvöld geta komið í veg fyrir erlenda 

fjárfestingu og svo getur stefna stjórnvalda torveldað klasamyndun og uppfærslu þeirra 

á ótalvegu (Porter, 1998b).  

 

3.6.6. Stjórnvöld og klasar 

Stjórnvöld gegna mikilvægu hlutverki í efnahag og velferð þjóða. Hér verða nefnd 

nokkur af þessum viðamiklum hlutverkum. Grunn hlutverk stjórnvalda í 

efnahagsmálum er að sinna heildar efnahagskerfinu í landinu og ná stjórnfarslegum 

stöðugleika. Það er gert með hinum ýmsu leiðum, þar á meðal með traustum 

stjórnvaldsstofnunum og áreiðanlegri efnahagsstefnu. Stjórnvöld eiga einnig að stuðla 

að bættu rekstarumhverfi sem leiðir til aukinna afkasta í efnahagskerfinu. Þriðja 

hlutverk stjórnvalda er að setja reglur í rekstrarumhverfinu sem hafa hvetjandi áhrif í 

gegnum allan demantinn og eykur samkeppni á markaðinum. Ásamt því að 

uppbygging á skattakerfinu og lagaumhverfið hafi hvetjandi áhrif á fjárfestingar. Að 

lagaumhverfið sé sanngjarnt, áhrifaríkt, eflir auðlindir notenda (e. consumer recourse) 

og setji reglur um stjórnun fyrirtækja sem gera stjórnendur ábyrga fyrir frammistöðu 

(Porter, 1998b). Þessi hlutverk stjórnvalda eru nauðsynleg fyrir efnahagslegt ferli 

þjóða, en það þarf samt meira til. Stjórnvöld eiga ekki að grípa inn í þróun klasa eða 

gera upp á milli þeirra. Stjórnvöld eiga að auðvelda klösum að þróast og uppfærast Að 

lokum eiga stjórnvöld að þróa hagnýtt, aðgreinandi langtíma efnahagslegt ferli (Porter, 

1998b).  

  Viðskiptaumhverfið hefur mikil áhrif á gæði fyrirtækja og framleiðni þeirra. Ef 

fyrirtæki hefur ekki aðgang að sérmenntuðu fólki getur það ekki byggt samkeppni sína 

upp á hágæða þjónustu. Fyrirtæki ná ekki árangri í umhverfi sem mikið er um 

reglugerðir og viðskipti eru þungbær. Þungbært viðskiptaumhverfi vísar til umhverfis 

þar sem fyrirtæki þurfa að vera í endalausum samræðum við stjórnvöld eða við 

dómsyfirvöld þegar eitthvað misferst. Þar sem ekki er hægt að leysa málin með 

skjótum og sanngjörnum hætti. Í þessum aðstæðum er ekki tekið tillit til virði 

viðskiptavinarins (e. costomer value) (Porter, 1998b).  
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  Það skiptir miklu máli að samkeppni sé kraftmikil og heilbrigð. Hins vegar hika oft 

fyrirtæki við að taka þátt í henni. Þegar slíkt gerist þá er hætt við að heildarsýn 

atvinnuvega eða hluta þeirra dragi úr samkeppninni. Annað sem getur gerst við svona 

aðstæður er að atvinnuvegir eða þröngir geirar hans breytist smásaman í þrýstihópa.  

Stjórnvöld þurfa því að varast að fjárfesta ekki í fáum atvinnuvegum eða veita þeim 

ívilnanir. Ef mikið misræmi sé í fjárfestingum og ívilnunum stjórnvalda getur það haft 

skaðleg áhrif á samkeppnina og þar með markaðinn. Klasar eru ólíkir þessu að því 

leytinu til að heildarsýn þeirra bætist við samkeppni með nýbreytni og sérstöðu 

(Porter, 1998b). Opinberar og almennar fjárfestingar sem bæta umhverfi klasa hafa 

einnig áhrif á hag annara fyrirtækja og atvinnuvega (Porter, 1998b).  

  Hver klasi hefur ekki bara bein áhrif á þjóðarframleiðslu, heldur geta þeir haft áhrif 

á framleiðni annarra klasa. Þannig geta klasar undirstrikað hvernig stjórnvöld hafa 

áhrif á samkeppnishæfni, sem stjórnvöld eru oft ómeðvituð um. Klasi skapar 

uppbyggilegan og áhrifamikinn vettvang fyrir samræður á milli tengdra fyrirtækja, 

birgja og stjórnvalda. Sem leiðir til nýrrar hugsunar um efnahag þjóða, landsfjórðunga 

eða sveitarfélaga. Klasar benda líka á nýjar reglur sem fyrirtæki, stjórnvöld og aðrar 

stofnanir geti lagt sig allan fram við að auka samkeppnishæfni þjóða (Porter, 1988b).  

 

3.6.7. Klasar og alþjóðlegt umhverfi 

Þegar samkeppnishæfni þjóða er greint skiptir skipta klasar miklu máli. Það sama á við 

um þegar alþjóðleg samkeppni er skoðuð út frá áhrifum af landfræðilegri staðsetningu 

(Porter, 1998b). Landfeæðileg dreifing klasa og sérhæfing landfræðilegra svæða 

skiptir líka miklu máli fyrir alþjóðlega samkeppni (Porter, 1998b). Því er hlutverk 

klasa í samkeppnishæfni þjóða orðið viðamikið og margþætt. Klasarnir búa yfir mikilli 

þekkingu og hafa myndað kraftmikið hagkerfi innan sinna raða (Porter, 1998b).  

  Oft er sagt að innanlands viðskipti séu í raun stökkpallur (e. stepping stone) fyrir 

fyrirtæki að þróa með sér færni sem alþjóðavæðing krefst. Ástæðan er einföld. 

Innanlands viðskipti eru auðveldari vegna nálægðar fyrirtækja og hversu lík þau eru. 

Svo eru oftast færri viðskiptahindranir innanlands. Með viðskiptum innanlands og 

fjárfestingum geta fyrirtæki aukið framleiðslugetu sína. Að sama skapi hafa alþjóðleg 

viðskipti og fjárfestingar talsverð áhrif á aukna framleiðslugetu fyrirtækja. Þegar aðilar 
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klasans hefja alþjóðlega starfsemi er hætt á því að heimamarkaður gleymist og það 

gæti reynst illa þar sem fótfesta fyrirtækja er þar (Porter, 1998b).  

 

3.6.8. Það sem árangursríkir klasar eiga sameiginlegt 

 Sameiginlegur skilningur á samkeppni og hlutverki klasans í samkeppnisforskotinu. 

Að aðilar geri sér grein fyrir að framleiðni og nýjungar skipta sköpun fyrir 

samkeppnina. Lögð sé áhersla á persónuleg samskipti og tengsl. Aðilar fjarlægi 

hindranir sem gætu leitt til þess að klasi getur ekki uppfærst. Að landfræðileg svæði 

klasans séu viðeigandi. Nýliðun sé æskileg og aðilar klasans taki fullan þátt í 

klasanum. Persónuleg forysta og að klasi sé virkur. Að lokum að klasinm einkennist af 

áframhaldandi uppfærslu (Porter, 1998b).  
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4.0. Raundæmi  

Ísland er í Norður Atlantshafi á milli Noregs, Færeyja og Grænlands og er um 103,000 

ferkílómetrae (Garðar Gíslason, 2003.). Þegar litið er á landslag Íslands þá þekja 

auðnir um sextíu og fimm þúsund ferkílómetra, jöklar um tólf þúsund ferkílómetra og 

um tuttugu og fjögur þúsund ferkílómetrar er gróið land (Hagstofa Íslands, e.d.a). Um 

þrjúhundruð og nítján þúsund búa á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.b). Á 

höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðarbær, Mosfellsbær, 

Seltjarnarnes og Sveitarfélagið Álftanes) búa um eitt hundrað nítíu og átta þúsund 

manns, eða um sextíu og tvö prósent þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, e.d.b). Að mörgu 

leyti er Ísland í fremstu röð hvað menntun varðar. Háskólasamfélagið hefur þróast á 

síðustu árum og á mörgum sviðum eru íslenskir sérfræðingar framarlega 

(Tæknimiðstöð Íslands Upplýsingavefur undirbúnings, e.d.). Um fjörutíu prósent af 

útflutningstekjum Íslands kemur frá fiskveiðum. Því er hægt að segja að efnahagur 

þjóðarinnar byggir enn að miklu leyti á þeim atvinnuvegi (Hagstofa Íslands, e.d.c).  

  Á Íslandi ríkir þingræði. Alþingi Íslands fer með löggjafarvaldið ásamt forseta 

landsins. Ríkisstjórn landsins og forseti fara með framkvæmdarvaldið. 

Forsætisráðherra landsins er æðsti maður ríkisstjórnar og ríkistjórnin er ábyrg gagnvart 

Alþingi. Dómstólar landsins fara með dómsvaldið og Hæstiréttur er æðsti dómstóllinn 

(Garðar Gíslason, 2003). Ólafur Ragnar Grímsson er núverandi forseti Íslands. Í fyrsta 

sinn er vinstri ríkisstjórn á Íslandi mynduð af Samfylkingu og Vinstri grænum.   

  Á undanförnum árum hefur verið mikil þensla í efnahag Íslands. Því til 

samanburðar var hagvöxtur árið 2006 4,5 prósent, árið 2007 var hann 5,5 prósent 

(Hagstofa Íslands, e.d.d) Í byrjun árs 2008 tóku íslenskar hagvísitölur að falla og 

verðbólga jókst um miðjan mars sama ár hækkaði gengisvísitala krónunnar um 6,97 

prósent. Aldrei áður í sögu landsins hafði íslenska krónan fallið jafn mikið. Íslensk 

stórfyrirtæki tilkynntu tap eða minni hagnað og gengisvísitalan var komin í 164,7 stig 

um miðjan júní. Aldrei áður hefur gengisvísitalan verið hærri. Um haustið, eða nánar 

tiltekið þann 29. september tilkynnti ríkissjóður Íslands 75 prósent kaup sín í Glitni. 

Glitnir var þá þriðji stærsti banki landsins. Ekkert varð af þessum kaupum, heldur setti 

Alþingi Íslands neyðarlög sem veittu Fjármálaeftirlitinu víðtækar valdaheimildir til 

þess að grípa inn í rekstur fyrirtækja í einkaeigu. Fjármálaeftirlitið tók því yfir rekstur 

Glitnis og fljótlega var rekstur Landsbanka og Kaupþings kominn í hendur 
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Fjármálaeftirlitsins. Deilumál hófust í framhaldi af þessu sem snéru að 

skuldbindingum bankanna í erlendri starfsemi þeirra. Deilan snérist helst um Icesave 

reikninga Landsbankans. Deilan var það hörð að bresk stjórnvöld beitu Ísland 

hryðjuverkalögum. Enn er ekki vitað um fjármagnsupphæðir skuldbindinganna, en 

þær eru talsverðar. Í nóvember fékk Ísland neyðarlán voru afgreidd fyrir milligöngu 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Gengi krónunar hafði aldrei verið lægra í sögu landsins og 

sett voru gjaldeyrishöft til þess að ná að takmarka viðskipti með hana.  

  Til þess að sjá fyrstu afleiðingar efnahagskreppunar var hagvöxtur landsins árið 

2008 var 0,3% (Hagstofa Íslands, e.d.c). Verðbólga í mars 2009 var 15,2 prósent 

(Hagstofa Ísland, e.d.d). Stýrivextir í apríl voru 15,50 prósent (Seðlabanki Íslands, 

e.d.). Verg landsframleiðsla sama árs var 1,465,065 milljónir króna. Vísitala 

neysluverðs í mars 2009 var 334,5 stig, var það -0,6 prósenta breyting frá febrúar sama 

ár og -6,7 prósent  breyting síðastliðna tólf mánuði. Byggingarvísitala fyrir apríl 2009 

er 490,7 stig, breytingin frá fyrri mánuði var -0,4 prósent og -21,7 prósent breyting frá 

síðastliðnum tólf mánuðum. Vísitala framleiðsluverðs í febrúar 2009 var 155,5 stig og 

er það -8,3 prósenta breyting frá fyrri mánuði og -23,8 prósenta breyting síðastliðna 

tólf mánuði. Útflutningur síðast liðin febrúar var 32,350 milljónir króna, ef miðað er 

við fast gengi þá er breytingin frá fyrra ári (janúar til október) -6,0 prósent. 

Innflutningur til landsins í febrúar sama ár var 26,409 milljónir króna. Ef litið er á 

breytingarnar frá fyrra ári út frá föstu gegni nemur breytingin -43,8 prósentum 

(Hagstofa Íslands, 2009). 

  Eftir bankahrunið voru mótmæli haldin reglulega sem snéru að aðgerðum og 

aðgerðarleysi stjórnvalda. Mótmælin urðu þau átakamestu í sögu landsins. Í lok janúar 

urðu stjórnarslit. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar slitnaði og viku síðar 

mynduðu Samfylkingin og Vinstri hreyfing grænt framboð minnihluta ríkisstjórn þar 

sem Framsókn skyldi verja hana vantrausti. Jóhanna Sigurðardóttir var skipuð 

Forsætisráðherra(Framsókn ver nýja stjórn, 2009). Þann 25. apríl voru 

alþingiskostningar. 

  Atvinnustig þjóðarinnar á árunum 2003 til 2008 hefur verið rúm áttatíu prósent 

(Hagstofa Íslands, e.d.e). Atvinnuleysi landsmanna á sama tímabili hefur verið í 

kringum þrjú prósent (Hagstofa Íslands, e.d.e). Atvinnuleysi í mars mánuði 2009 var 

tæp níu prósent (Skráð atvinnuleysi var 8,9% í mars, 2009).  
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4.1. Lagaumhverfi jarðvarmanýtingu 

Árið 1940 og 1943 samþykkti Alþingi sérstök lög um jarðvarma og 

jarðvarmarannsóknir. Rannsóknarráð ríkisins sá fyrst um rannsóknirnar og það var 

ekki fyrr en embætti raforkumálastjóra var stofnað að jarðvarmarannsóknir stór jukust. 

Árið 1956 var stofnuð sérstök jarðvarmadeild innan Raforkumálaskrifstofu. 

Jarðboranir ríkisins tóku til starfa og þær féllu undir yfirstjórn raforkumálastjóra. 

Hlutverk þeirra, líkt og nafnið gefur til kynna, að bora eftir jarðvarma. Það var ekki 

fyrr en ríkið og Reykjavíkurborg fjárfestu sameiginlega í stórum jarðbor til þessa 

verka sem kom til landsins árið 1958 að hægt var að bora eftir gufu og heitu vatni. 

Fyrir þann tíma var einkum borað eftir heitu vatni. Árið 1957 kom nýr og stærri 

jarðbor til landsins  (Orkustofnun, e.d.a).  

  Árið 1967 voru ný orkulög samþykkt á Alþingi þar sem þörf var á endurskoðun 

raforkulaganna frá árinu 1946. Á þeim tímapunkti var Landsvirkjun stofnuð og 

embætti raforkumálastjóra var orðið veigameira. Orkustofnun var stofnuð og tók við 

hlutverki embættis raforkumálastjóra, að frátaldri umsjón með rekstri Rafmagnsveitna 

ríkisins, sem varð sjálfstæð stofnun. Orkumálastofnun fékk yfirumsjón með rekstri 

Jarðborana ríkisins og Jarðvarmaveitum ríkisins (Orkustofnun, e.d.a).  

  Árið 1986 voru Jarðboranir hf stofnaðar sem sjálfstætt fyrirtæki og á sama ári voru 

Jarðvarmaveitur ríkisins lagðar niður. Jarðkönnunardeild var stofnuð á Orkustofnun 

árið 1971 og tilgangur með henni var að rannsaka öflun neysluvatns og hagnýtra 

jarðefna. Ári síðar var orkulögunum breytt í samræmi við þetta nýja hlutverk 

Orkumálastofnunnar. Árið 1979 varð Rafmagnseftirlit ríkisins að sjálfstæðri stofnun 

(Orkustofnun, e.d.a). Árið 1981 var ný deild stofnuð innan Orkustofnunnar sem heitir 

vatnsorkudeild. Í þeirri deild sameinuðust jarðkönnunar- og raforkudeild 

stofnunarinnar (Orkustofnun, e.d.a). Á árunum 1974 til 1984 voru byggðar 

byggðarlínur sem stuðluðu að hagkvæmni í rekstri raforkukerfisins. Byggðarlínurnar 

jöfnuðu raforkuverðið ásamt því að landsmenn fengu betri aðgang að flutningskerfinu 

(Iðnaðarráðuneyti Íslands, 2004). 
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4.1.1. Núgildandi lagaumhverfi  

Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 ná til jarðvarma. Hér 

verður eingöngu fjallað um þá auðlind. Samkvæmt lögum um rannsóknir og nýtingu á 

auðlindum getur Iðnaðarráðherra haft frumkvæði að hefja jarðvarmaleit og rannsóknir. 

Þetta ákvæði gildir þegar búið er að veita rannsóknarleyfi. Ef landeigandi hefur leit 

eða rannsóknir á jarðvarma þarf hann að senda Orkustofnun áætlun og lýsingu á 

framkvæmdum leitarinnar og rannsóknanna. Orkustofnun getur sett landeigandanum 

skilyrði. Það er einungis gert af öryggis, tæknilegum og ef hugsanlegar framkvæmdir 

landeigandans geti spillt vinnslu eða mögulegri vinnslu á svæðinu. Iðnaðarráðherra 

þarf að veita heimild fyrir skilyrðunum. Þegar sótt eru leyfi til rannsókna eða nýtingar 

á jarðvarma þarf Orkustofnun og umhverfisráðuneyti að veita umsagnir. Landeigandi 

getur þó nýtt jarðvarma á landi sínu allt að 3,5 megavöttum.  

  Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 ná til jarðvarma, 

jarðvarmaleitar og nýtingu á honum. Hins vegar gilda önnur lagaákvæði um 

jarðvarmaraforku. Í Raforkulögum nr. 65/2003 kemur meðal annars fram að þegar sótt 

er um virkjunarleyfi á umsækjandi að tilgreina tæknilega og fjárhagslega getu sína, 

ásamt öðrum atriðum (sjá Raforkulög nr. 65/2003, 6. gr.). Einungis sjálfstæðir 

lögaðilar og skattaaðilar geta fengið leyfi Iðnaðarráðherra til að stunda 

raforkuviðskipti. Þegar sótt er um leyfið þarf viðkomandi aðili að sýna að hann hafi 

fjárhagslegan styrkleika til þess að standast skuldbindingar sem starfsemin krefst. 

Raforkusala á að útvega þá raforku sem samið var um (önnur skilyrði sem söluaðili 

þarf að uppfylla sést í Raforkulögum nr. 65/2003, 19. gr.).  

  Helstu lagabreytingar í Orkulögum nr. 58/1967 og í Raforkulögum nr. 65/2008 er 

aðskilnaður orkuframleiðslu og orkuveitu. Hitaveitu fyrirtæki geta stundað aðra 

sambærilega starfsemi, en hitaveita á að vera sjálfstæð eining (Orkulög nr. 58/1967). 

Raforkuframleiðslu fyrirtæki eiga að aðskilja bókhald raforkuframleiðslunnar frá 

annari starfsemi þess. Það sama gildir ef fyrirtækið framleiðir raforku, heitt vatn eða 

gufu. Bókhald raforkuframleislu á að vera aðskilið annari starfsemi í jarðvarmavirkjun 

(Raforkulög nr. 65/2003).  
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4.2. Upphaf jarðvarmanýtingar  

 Skemmst er frá þvi að segja að í Landnámabók er sagt frá því að gufan sem steig upp 

af heitum lindum og hverum landsins hafi vakið mikla athygli landnámsmanna. Í þeirri 

merku bók er sagt að Ingólfur Arnarson hafi séð reyk stíga upp frá jörðu í landi sem 

hann nam og gaf hann því staðnum nafnið Reykja-vík. Vert er að benda á að ýmislegt 

bendir til þess að landnámsmenn hafi ekki greint gufu frá reyk fyrst þegar þeir komu 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.e).  

  Áður en nýting á jarðvarma hófst þá var heita vatnið fyrst og fremst notað til þvotta 

og baða (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). Árið 1910 hófu Íslendingar að nýta 

jarðvarma að einhverju leyti með tilkomu gömlu Sundlauganna í Laugardal 

(Orkustofnun, e.d.a). Markviss notkun á jarðvarmanum hófst hins vegar ekki fyrr en 

árið 1928 þegar borhola var boruð við Þvottalaugarnar í Reykjavík  (Orkustofnun, 

e.d.a). Tveimur árum síðar var Hitaveita Reykjavíkur stofnuð og þá hófst nýting 

jarðvarmans til húshitunar. Hitaveita Reykjavíkur nýtti heitt vatn úr borholum við 

Þvottalaugarnar og heita vatnið var leitt um þriggja kílómetra leið í Austurbæjarskóla. 

Austurbæjarskóli var fyrsta húsið í Reykjavík sem fékk hitaveitu. Með vatninu fengust 

fjórtán lítrar á sekúndu og hiti þess var áttatíu og sjö gráður á selsíus. Reynslan af 

hitaveitu í Austurbæjarskóla var álitin svo góð að farið var að svipast eftir fleiri 

jarðvarmasvæðum í kringum Reykjavík. Hafist var handa við að bora eftir heitu vatni 

að Reykjum og í Reykjahlíð í Mosfellssveit. Einnig við Laugarveg og við Elliðaár. 

Þessar boranir skiluðu góðum árangri. Þessi svæði voru hins vegar lághitasvæði og 

þegar þau voru fullnýtt komu upp hugmyndir að virkja jarðvarmann ná Nesjavöllum 

og nýta hann til hitaveitu (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). Sem var gert í september 

árið 1990 þegar orkuverið á Nesjavöllum var tekið í notkun (Orkuveita Reykjavíkur, 

2006a).  

  Áður en olíukreppan skall á í kringum 1970 var notkun annara orkugjafa hér á landi 

algeng. Til þess að sjá landinu fyrir raforku hófust miklar virkjunarframkvæmdir á 

endurnýjanlegum orkugjöfum, þá bæði á vatnsafli-og í jarðvarma. Þessi þróun átti sér 

einnig stað í öðrum löndum. Margar þjóðir fóru að nota aftur eldsneyti þegar 

olíukreppunni lauk, en Íslendingar héldu áfram að virkja endurnýjanlega orkugjafa. Á 

mynd 13 sést hvernig frumorkunotkun Íslands hefur þróast á árunum 1940 til 2006.  
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Mynd 13. Frumorkunotkun Íslendinga á árunum 1940 til 2006 (Orkustofnun, 2007a) 

 

Með því að halda áfram virkjunarframkvæmdum á jarðvarma gerði það að verkum að 

Íslendingar hafa áratuga reynslu í vinnslu á jarðvarma. Út frá þeirri reynslu býr landið 

yfir nýjustu tækni og þekkingu á þessu sviði (Renewable Energy. Contributing Proven 

Solutions to the World, e.d.). Tækni og þekkingu sem þjóðum sem hættu 

virkjanaframkvæmdum skortir.  

 

4.3. Jarðvarmanýting á síðastliðnum árum 

Erfitt getur verið fyrir þjóðir að breyta orkukerfi sínu með því að skipta eldsneyti út 

fyrir hreinni orku (Renewable Energy. Contributing Proven Solutions to the World, 

e.d.). Leiðandi þjóðir heims keppast við að lýsa yfir að árið 2020 ætli þau að knýja 

tuttugu prósent af hagkerfinu með hreinni orku (Týr). Íslendingum hefur tekist það. 

Um áttatíu prósent af allir orkunotktun landsins flokkast undir að vera hrein orka 

(Frigg: Orkuveita Reykjavíkur, e.d.a; Týr). Þar af leiðandi er hægt að segja að landið 

hafi náð árangri í nýtingu hreinnar orku (Frigg). Enda er jarðvarmi hvergi annars 

staðar jafnmikilvægur í orkubúskap þjóða og á Íslandi. Hlutdeild hans í orkubúskap 

annara þjóða er ekki nálægt því sem gerist hér á landi (Árni Ragnarsson, Þorkell 

Helgason og Helga Barðadóttir, 2003). Árið 1998 var hlutdeild hans á Íslandi um það 

bil hundraðfalt meiri þegar litið er á heiminn í heild sinni (Árni Ragnarsson, Þorkell 

Helgason og Helga Barðadóttir, 2003).  
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  Þegar litið er á frumorkunotkun Íslendinga árið 2006 sést að sextíu og tvö prósent 

er á sviði jarðvama. Heildarnotkun jarðvarmans var eitt þúsund og tíu peta joule það 

árið og var það þrjátíu prósentu aukning frá 2005, sem gerir þjóðina meðal þeirra 

fremstu í jarðvarmanýtingu (Orkustofnun, 2007a). Sem telst vera nokkuð mikil, en 

ástæðan fyrir aukningunni er að Reykjanesvirkjun og Hellisheiðarvirkjun voru 

gangsettar og Nesjavallavirkun var stækkuð (Orkustofnun, 2007a). Aukningin sem 

varð með tilkomu Reykjanesvirkjunar og Heillisheiðarvirkjunar í mega vöttum fór 

uppsett afl jarðvarmavirkjanna í fjögurhundruð tuttugu og tvö mega vött úr 

tvöhundruð þrjátíu og tveimur mega vöttum (Orkustofnun, 2007c). Í tímariti 

Orkustofnunar (2007c) var talið að uppsett afl jarðvarmavirkjanna mundi fara upp í 

fjögurhundruð áttatíu og fimm mega vött árið 2007. Jarðvarmaraforkuframleiðsla mun 

líklega aukast á næstu árum. Lengi hefur verið talið að vinnslan leyfi alls tuttugu tera 

vattastund á ári (Orkustofnun, 2007d). 

 

 

Mynd 14. Frumorkunotkun á Íslandi árið 2006 (Orkustofnun, 2007a).  

 

Hægt er að nýta jarðvarma til ýmissa nota. Virkjun jarðvarma nýtist vel í 

raforkuframleiðslu og til húshitunar (Renewable Energy. Contributing Proven 

Solutions to the World, e.d.). Þegar litið er á mynd 15. sést að mesta jarðvarma 

nýtingin fer til húshitunar, eða um fimmtíu prósent. Því næst er raforkuvinnslan, eða 

þrjátíu og fjögur prósent (Orkustofnun, 2008).  
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Mynd 15. Jarðvarmanotkun Íslendinga árið 2007 (Orkustofnun, 2008). 

 

4.3.1. Notkun á heitu vatni sem framleitt er með jarðvama 

Á mynd 15 sést að fimmtíu prósent jarðvarmanokun Íslendinga árið 2008 var tilkomin 

vegna framleiðslu á heitu vatni, fjörgur prósent til sundlauga og önnur fjögur prósent 

eru notuð til snjóbræðslu. Framleiðsla á heitu vatni fer einnig til gróðurhúsa, en 

framleiðsla á raforku fer einnig til þeirra. Tvö prósent af jarðvarmanotkun landsmanna 

fór til gróðurhúsa.  

  Þegar litið er til húshitunar víðast hvar í heiminum eru hús hituð með kolum, sem á 

ekki við um Ísland (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.f). Um níutíu prósent Íslendinga nota 

hitaveitu til þess að hita hús sín. Sem er talsverð aukning frá 1970. Þá var notkun 

jarðvarma til húshitunar fjörutíu og þrjú prósent. Aukningin má rekja til 

jarðvarmaleitar og hitaveituvæðingu stjórnvalda upp úr olíukreppunni 1970 

(Guðmundur Pálsson, 2005). Með jarðvarmaleit á köldum svæðum er talið að 

hlutfallið eigi eftir að aukast upp í níutíu og fimm prósent (Orkustofnun, 

2007e).Talsverður árangur hefur náðst með þeirri leit (Guðmundur Pálmason, 2005).  

  Rúm þrjú prósent landsmanna nota olíu til húshitunar (Orkustofnun, 2007f). Með 

því að skipta út olíukyndingu fyrir jarðvarma sparast á hverju ári rúmlega tuttugu 

milljarðar króna og heildarlosun af koldíoxíðs myndi lækka um fjörutíu og fimm 
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prósent (Guðmundur Pálmason, 2005). Hitakostnaður landsins um mitt árið 2008 sést 

á mynd 16.  

 

 

Mynd 16. Hitakostnaður um mitt ár 2008 m/vsk (Orkustofnun, 2008). 

 

Eins og sést á mynd 16 er hitakostnaður af jarðvarma er mjög hagkvæmur samanber 

hitakostnaður annara orkugjafa.   

  Húshitun er mikilvægasta jarðvarmanýting Íslands. Þar á eftir er nýting hans til 

gróðurhúsa. Árið 1924 var byrjað að nýta jarðvama til gróðurhúsa. Fyrir þann tíma var 

notast við náttúrulega heita garða. Á síðast liðnum árum hefur gróðurhúsaræktun 

breyst í kjölfar aukinar jarðvarmahitunar og aukinnar samkeppni. Breytingarnar hafa 

gert það að verkum að framleiðni hefur aukist og gróðurhúsabændur hafa farið að nota 

meira raflýsingu í gróðurhúsum. Raflýsing gefur frá sér hita sem hefur gert það að 

verkum að upphitun með jarðvarma hefur hlutfallslega minnkað  (Árni Ragnarsson, 

2006). Raflýsingin hefur einnig gert það að verkum að árlegur ræktunartími hefur 

lengst (Árni Ragnarsson, 2006; Baldur). Nýting gróðurhúsanna hefur einnig aukist 

sem dregur úr þröfinni fyrir nýbyggingar (Árni Ragnarsson, 2006).  

  Á Íslandi hefur þróast einstök sundlaugamenning (Árni Ragnarsson, 2006). Það eru 

í kringum eitt hundrað sextíu og fimm sundlaugar á Íslandi. Af þeim nota eitthundrað 

og þrjátíu jarðhitavatn til hitunar.(Árni Ragnarsson, 2006; Orkustofnun, 2007a). Eða 
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áttatíu og átta prósent þeirra. Þegar litið er á hversu margir lítrar af heitu vatni fara í 

nýja sundlaug, þá jafngildir magnið því sem færi í að hita áttatíu til eitthundrað 

einbýlishús (Árni Ragnarsson, 2006). Á mynd 15 sést að fjögur prósent af 

jarðvarmanotkun Íslendinga fer til sundlauga landsins. Hvergi annars staðar á Jörðinni 

eru eins margar útisundlaugar upphitaðar og að reka almenningssundlaugar við eins 

lágt útihitastig (Árni Ragnarsson, 2006).  

  Notkun jarðvama til snjóbræðslu hefur aukist á síðast liðnum tuttugu árum. 

Snjóbræðslukerfi hafa verið sett upp á vegum sveitarfélaga, við atvinnuhúsnæði og við 

íbúðarhúsnæði. Við flest allar nýbyggingar á hitaveitusvæðum er gert ráð fyrir slíkum 

kerfum. Vert er að benda á að lang stærsti hluti snjóbræðslukerfa er í Reykjavík. Árleg 

meðaltals notkun er áætluð vera um fjögurhundruð og þrjátíu kíló vött á hvern 

fermeter (Árni Ragnarsson, 2006).  

 

4.3.2. Raforkunotkun sem framleidd er með jarðvarma  

Á undanförnum tíu árum hafa verið tíðar virkjunarframkvæmdir og stórtækari en áður 

fyrr (Óðinn). Því er vert að byrja á að skoða heildar raforkukerfi Þjóðarinnar.  

  Um áttatíu prósent af allri raforkuframleiðslu Íslands rennur til stóriðju (Bragi; 

Njörður). Mynd 17 sýnir raforkunotkun á Íslandi árið 2007.  

   

 

Mynd. 17. Raforkunotkun árið 2007 (Orkustofnun, 2008). 
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Að sama skapi hefur umræða um umhverfismál aukist á landinu (Bragi; Óðinn). Þar 

sem stærsti hluti raforkunar fer til eins atvinnuvegar sem hefur mengandi áhrif á 

umhverfið. Á mynd 15 sést hversu stór hluti af raforku fer til iðnaðar. Erlend orkufrek 

fyrirtæki hafa í auknu mæli sýnt áhuga á að hefja starfsemi á Íslandi. Umræðan um 

atvinnuþróun hefur að sama skapi aukist. (Baldur; Bragi; Óðinn). Af þessari ástæðu 

hafa æ fleiri Íslendingar farið að hugsa um verðmætasköpun af hverju megavatti 

(Óðinn). Tafla 1. sýnir hvað hvert megavatt sem rennur til orkufrekra fyrirtækja skapar 

mörg störf. Vert er þó að benda á að mörg þessara fyrirtækja hafa ekki hafið starfsemi 

á Íslandi. En innan tíðar hefst starfsemi þeirra. Útreikningar þessara fyrirtækja 

byggjast upp á spám og reynslu annara landa af þeim. Þessi fyrirtæki eru merkt með 

tákninu „ # “. Sjá tölfu 1.  

 

Tafla 1. Verðmætasköpun starfa í orkufrekum fyrirtækum af hverju megavatti. 

Fyrirtæki Fjöldi MW Fjöldi beinna 

Fjöldi 

afleiddra Heildarfjöldi 

    stafa af  starfa af starfa / 

    hverju MW hverju MW verðmætasköpun 

        af hverju MW 

          

Álver 1387 MW* 1385 / 1* 2800 / 2 4185 / 3* 

          

          

Járnblendi- 120 MW* 200 / 1,7* 300 / 2,5 500 / 4* 

verksmiðja         

          

Kísil- 160 MW* 440 / 2,75* 1055 / 6,6* 1495 / 9,3 * 

verksmiðjur         

          

Aflþynnu- 

Um 70 

MW** Óþekkt Óþekkt Óþekkt / Um2** 

verksmiðjur         

  25 MW* 3 - 60 / 1,44* Óþekkt 60 - 120 / 2,4 -4,8 

Gagnaver  10 - 15 MW 15 - 20 /  15 - 20 /  30 - 40 / 2,7 -3* 

    1,3-1,5* 1,3-1,5*   

 * Iðnaðarráðuneyti Íslands, svar við fyrirsurn 

** Baldur  

 

Eins og sést á töflunni er orkufrekur iðnaður á Íslandi frekar einhæfur.  
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 Ísland hefur hins vegar áunnið sér ýmsa kosti í gegnum viðskipti við stóriðju fyrirtæki. 

Raforkuverð til almennings hefur ekki hækkað í tuttugu ár (Njörður). Í rauninni eru 

raforkuverð til almennings með því lægsta í Evrópu og þegar litið er á fast verðlag 

síðast liðin tíu ár þá hefur raforkuverð lækkað um sjötíu prósent í raunvirði til 

almennings (Þór). Ef til vill þarf að fræða landsmenn um þennan kost stóriðjunnar 

(Þór). Þegar verðlag er skoðað í tengslum við stærð virkjanna, þá væri raforkuverð 

hærra ef virkjanirnar væru í smærri einingum (Njörður). Því er ekki annað hægt að 

segja að jarðvarmavinnsla Íslands er hugsuð út frá viðskiptalegu sjónarhorni.  

  Mynd 18 sýnir samanburð á raforkuverði Íslands og nokkurra nágrannalanda. Þessi 

úttekt miðaði við raforkuverð á kílóvatta stund til almennings, ásamt tvöþúsund og 

fimmhundruð kílóvatta stundir ársnotkun þann 1. júlí árið 2007 og gengisskráningu 

fyrir Ísland 1. júlí 2008 (Orkustofnun, 2009a). 

   

 

Mynd 18. Samanburður á raforkuverði á Íslandi og nokkrum nágrannalöndum 

(Orkustofnun, 2009a). 

 

 Raforkuverð til stóriðju hefur einnig verið gagnrýnt talið vera of lágt (Baldur). Raunin 

er hins vegar sú að þau fyrirtæki sem koma til landsins eru ekki sérlega ánægð með 

raforkuverðið (Baldur; Njörður). Raforkuverð Íslendinga til stóriðju er 

samkeppnishæft verð. Í öðrum löndum, þar með talin vestræn lönd, er hægt að fá 

lægra orkuverð. En að vísu eru það ekki endurnýjanlegir orkugjafar (Baldur; Þór). 

Þetta sést einna best á afkomutölum Orkuveitu Reykjavíkur og Landsvirkjunnar. Að 
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vísu er raforkuverð til álvera búndið álverði, en það er ákveðið gólf sem verðið fer 

ekki undir. Raforkuverðið fer ekki niður fyrir það (Baldur). 

  Á Ísland er mikið raforkuöryggi og er með því besta sem þekkist. Ef það verður 

raforkulaust á höfuðborgarsvæðinu, sem er nánast eins dæmi, er það ekki vegna 

raforkukerfisins á landsbyggðinni. Heldur vegna einhverra bilanna í dreifikerfi 

Orkuveitun Reykjavíkur (Njörður). Raforkukerfi Íslands er sýnt á mynd 19 sýnir.  

 

 
 

Mynd 19. Raforkukerfi Íslands (Orkustofnun, 2008) 

 

Árið 2007 kom upp bilun í Sultártangavirkun sem framleiðir eitthundrað og fimmtíu 

megavött raforku með vatnsafli. Sem er talsvert raforkumagn. En vegna 

raforkuöryggis landsins fann engin raforkunotandi fyrir þessari bilun. Allir fengu sitt. 

Íslendingar hafa þróað þetta mikla raforku kerfi vegna af viðskipta sinna við stóriðju 

fyrirtæki, þá aðallega álverin. Álverin gera gífurlegar kröfur um raforkuöryggi. 

Ástæðan er sú að ef raforkustraumur dettur niður þá storknar álið í kerunum og 

fyrirtækið yrði fyrir stórtjóni. Sem gerir það að verkum að það þarf alltaf að vera 

ákveðið raforkumagn í kerfinu til þess að geta gripið í ef eitthvað kæmi upp á. Í þessu 

samhengi er mikilvægt að benda á að stóriðja kaupir alltaf sama raforkumagnið, alla 

daga ársins. Sem gerir það að verkum að kílóvatt stundirnar í kerfinu skila sér. Sem 
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gerir það að verkum að raforkuframleiðslu fyrirtækin fá tekjur af framleiðslu sinni og 

dreifingaraðilar fá tekjur af dreifingunni (Njörður).  

  Mynd 15. á blaðsíðu 85 sýnir að fjörtíu prósent af jarðvarmanotkun Íslendinga árið 

2008 var tilkomin vegna raforkuframleiðslu, þrjátíu og fjögur prósent til 

Raforkuvinnslu, tvö prósent til Iðnaðar, fjögur prósent til fiskeldis (Orkustofnun, 

2008).. Eins og fram hefur komið þá skiptist orkan sem rennur til gróðurhúsa á milli 

raforkuframleiðslunnar og framleiðslunnar á heitu vatni. Með tilkomu 

Reykjanesvirkjunar og Hellisheiðarvirkjunar árið 2006 var 

jarðvarmaraforkuframleiðsla rúm tuttugu og sjö prósent af raforkuframleiðslu 

landsins, eða alls 2,631 gíga vattastundir. Var það um sextíu prósent aukning frá árinu 

áður (Orkustofnun, 2007c). Því til samanburðar var hlutur raforkuvinnslu tuttugu og 

átta prósent árið 2006 og hluti húshitunnar fimmtíu og fjögur prósent (Orkustofnun, 

2007a) Í Iðnaðarráðuneytinu er nú verið að vinna að nýrri rammaáætlun sem á að veita 

upplýsingar um óbeislaða orku, þá bæði orka unnin með jarðvarma og vatnsafli 

(Njörður; Týr). Núgildandi mati á óbeislaðri orku gaf til kynna að óbeisluð 

jarðvarmaorka nemi um fimmtíu tera vött og þrjátíu tera vött í vatnsafli (Guðni Á. 

Jóhannesson, 2009). Í þessum mati eru nokkrir virkjunarkostir umdeildir og spurning 

er um hagnýt gildi þeirra (Bragi; Guðni Á. Jóhannesson, 2009; Njörður).  

  Helstu kostir við jarðvarma raforku er að þetta er hagkvæm og áreiðanleg raforka. 

Framleiðslukostnaðurinn er lár og framleiðslan er stöðug (Renewable Energy. 

Contributing Proven Solutions to the World, e.d.). Ef framleiðslukostnaður við 

jarðvarmaorku er borinn saman við framleiðslukostnað annara orkugjafa þá hefur hann 

lægsta framleiðslukostnaðinn. Mesti framleiðslukostnaðurinn er í sólarorkugjöfum (e. 

solar PV og e. solar concentrating PV), næst mesti framleiðslukostnaðurinn er í 

vatnsaflsorkugjafanum. Þar á eftir er framleiðslukostnaðurinn sem fylgir 

lífmassaorkugjafia (e. biomass) og vindorkugjafa (e. vind – class 5). Þegar hlutfallið á 

milli raunverulegri árs framleiðslu er borin saman við áætlað framleiðslu þess árs (e. 

capacity factor) hefur jarðvarminn hæsta hlutfallið. Ástæðan er sú að 

jarðvarmaorkugjafi er óháður veðri og árstíðasveiflum. Þegar nýting landsvæðar 

orkugjafa eru skoðuð og miðað við eitt gíga vattastundir þá notar jarðvarmi minnsta 

landsvæðið af hreinum orkugjöfum. Sólarorkugjafar nota mesta landsvæðið, þar á eftir 

koma vindorkugjafar og þar á eftir eru það kolin  (Geysir Green Energy, 2009a).   
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  Vegna stöðugleikans sem fylgir jarðvarmaorkugjafanum gefst vel að láta 

jarðvarmaraforku vera grunn aflið í orkubúskap þjóða. Raforka framleidd með 

vatnsafli getur sinnt álagspunktum í orkubúskapnum þar sem sú raforkuframleiðsla er 

ekki eins stöðug yfir allt árið (Árni Ragnarsson, Þorkell Helgason og Helga 

Barðadóttir, 2003).  

  

4.3.3. Nokkrir kostir jarðvarmans umfram aðra orkugjafa  

Aðrir orkugjafar eru olía, gas, kol, kjarnorka, sól, vindur og vatnsafl. Kolin eru með 

ódýrustu orkugjöfum (Baldur). Hins vegar ef borin eru saman kolorkuver og 

jarðvarmavirkjanir þá er um eitthundrað faldur munur á útstreymi koltívoxíð miðað 

við hvert framleitt megavatt. Ef jarðvarmi gefur af sér þá hefur hann annað forskot á 

kolin. Þar sem hægt er að nýta hann til húshitunar, raforku, hita upp bílaplanið og svo 

framvegis. Þá er verið að nota sömu holuna við framleiðslu á öllu þessu. Ef það á að 

nota kol í þessa þætti þá þarf alltaf að bæta við kolum, þar sem ekki er hægt að 

framleiða þessa þætti á sömu kolunum (Ægir). Það sama á við um hina orkugjafanna.  

  Jarðvarmaleit líkist olíuleit þar sem stofnkostnaðurinn er mikill og óvissa er um 

árangur af leitinni. Hins vegar er hægt að reikna út hagnaðinn af orkugjöfunum sól, 

vind, vatnsafl og kjarnorku (Ægir). Kostir jarðvarmavirkjanna er að orkugeta er jafnari 

en í vatnsaflinu, ásamt því að stofnkostnaður er lærri en gerist í vatnsaflinu. 

Jarðvarmavirkjanir hafa það einnig þann kost að þær eru nokkuð sveigjanlegar. Sem 

þýðir að það er hægt að breyta rekstrinum með tilkomu nýrrar tækni (Landsvirkjun, 

e.d.). Skiptikostnaður yfir í hreinni orkugjafa er mikill, þó svo að rekstrarkostnaðurinn 

sé lægri (Ægir).  

 

4.4. Hugtakið sjálfbærni í tengslum við jarðvarma  

Íslendingar hafa verið leiðandi í skilgreiningum á sjálfbærni í tengslum við jarðvarma 

og hvernig sé hægt að horfa til þess hugtaks í samstarfi við aðrar þjóðir í gegnum 

jarðvama þróunarsamninga alþjóðlegu Orkumálastofnunarinnar. Nýsjálendingar fylgja 

fast á eftir (Jónas Ketilsson, svar við fyrirspurn). En til hvers vísar hugtakið 

sjálfbærni?  
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  Þegar rætt er um endurnýjanlega orkugjafa beinist umræðan líka að sjálfbærni. Hin 

almenna skilgreinin á sjálfbærri vinnslu er á þann hátt að ef orkuframleiðslan hefur 

lítil áhrif á orkugjafann og hægt sé að halda vinnslunni óbreyttri um langan aldur telst 

orkuframleiðslan vera sjálfbær. Almenna skilgreining á sjálfbærri nýtingu kveður á um 

að auðlindanýting samtímans dragi ekki úr möguleikum komandi kynslóða til þess að 

nýta sömu auðlindirnar. (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.b). En þetta er ekki svona einfalt. 

Fólk leggur ólíka merkingu í hvað tels vera um langan aldur. Sumir telja að eingöngu 

sé hægt að tala um að sjálfbær vinnsla sé á jarðvama þegar hægt er að halda sömu 

vinnslunni í mjög langan tíma, allt frá mörgum áratugum og upp í hundruði ára. 

Margir þessara telja að ef jarðvarmavinnsla orkufyrirtækja sé ágeng, þýði það að 

vinnslan sé ósjálfbær (Bragi; Njörður; Óðinn). Þar sem Íslendingar hafa það orðspor á 

sér að vera góðir í nýtingu og vinnslu á jarðvarma er vert að líta betur á þessi atriði 

(Bragi; Óðinn; Týr). Fyrst verður litið á jarðvarmavinnsluaðferðir og því næst nýtingu 

á honum.  

  Þegar mynd 20 hér fyrir neðan er skoðuð sést hvernig vinnsluaðferðir hafa ólík 

áhrif á sjálfbæra vinnslu á jarðvarmakerfum (Ísor, e.d.; Jónas Ketilsson, 2008).  

 

 

Mynd 20. Áhrif vinnsluaðferða á sjálfbæra vinnslu á jarðvarmakerfum (Ísor, e.d.).  
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Fyrsta vinnsluaðferðin (bláa bandstriksleiðin sem endar í grænni láréttri, sjá mynd 20) 

hún sýnir stöðuga jarðvarmavinnslu (Ísor, e.d.; Jónas Ketilsson, 2008). Þar sem ekki er 

hægt að spá fyrirfram um jarðvarmavinnslu getur þessi leið ekki vera talin raunhæf. 

Það þarf alltaf einhvert reynslutímabil til þess að meta hver vinnslugeta svæðisins er 

(Jónas Ketilsson, 2008). Græna línan sýnir vinnsluaðferð þar sem jarðvarmavinnslan 

er aukin í skrefum. Þegar búið er að meta sjálfbæra vinnslugetu svæðisins og vinnslan 

hefur náð því striki er vinnslan ekki aukin (Jónas Ketilsson, 2008). Ágeng 

vinnsluaðferð sést á leiðum sem merktar eru þrjú og fjögur. Í þeirri fyrri telst vinnslan 

ekki sjálfbær samkvæmt þeirri skilgreiningu sem sett var fram hér fyrir ofan, en það er 

ekki þar með talið að leiðin þurrki eða eyði orkugjafanum. Þvert á móti. Leiðin sýnir 

að í þrátíu ár sé ágeng jarðvarmavinnsla, síðan er jarðvarmakerfið hvílt í fimmtíu ár. 

Þar sem jarðvarmaorkugjafi er endurnýjanlegur nær jarðvarmakerfi svæðisins að jafna 

sig. Að þeim tíma liðnum hefst vinnslan aftur (Ísor, e.d.; Jónas Ketilsson, 2008). Sú 

síðari sýnir að jarðvarmavinnslan fyrstu þrjátíu til fimmtíu árin er ágeng. Að þeim tíma 

liðnum lækkar vinnslugeta svæðisins og helst stöðug í kringum eitthundrað og fimmtíu 

til eitt hundrað og sjötíu ár. Á því tímabili mundi vinnslan teljast vera sjálfbær (Jónas 

Ketilsson, 2008).  

  Jarðvarmavinnslan á Íslandi er ágeng vinnsluaðferð (Bragi; Jónas Ketilsson, 2009 

svar við fyrirspurn; Óðinn). Ágeng jarðvarmavinnsla vísar til þess að 

grunnvatnsborðið í jarðvarmakerfinu lækkar talsvert (niðurdráttur). Hvort hægt sé að 

flokka það sem slæmt eða ekki fer allt eftir hvernig litið er á það. Þegar litið er á hvert 

svæði fyrir sig, er þetta ekki sérstaklega jákvætt þar sem vinnslan væri ekki sjálfbær. 

Þrýstingur kerfisins mundi þó jafna sig á hvíldartímanum. En ef horft er á landið sem 

eina heild breytast sýnin. Á meðan þrýsingur kerfisins er að jafna sig væri hægt að 

nýta önnur svæði til raforkuframleiðslu. Því er hægt að segja að jarðvarmavinnsla 

landsins á heildina litið sé sjálfbær (Jónas Ketilsson, 2009 svar við fyrirspurn). Næg 

óbeisluð jarðvarmaorka er til staðar í landinu. Hins vegar ef það yrði reist eitt þúsund 

megavatta jarðvarmavirkjun væri orðið spurning um hvort vinnslan væri sjálfbær. Það 

færi allt eftir því hvort settar yrðu meiri kröfur um að framkvæmdaraðilar mundu setja 

meiri fjármuni í rannsóknir og aðra slíka hluti. Ástæðan er sú að með því að auka 

rannsóknir stækkar forði af jarðvarmaauðlindinni. Forði er bara ákveðin hluti af 

auðlindinni. Þegar forðinn stækkar, gefst meira af auðlindinni og því er oft sagt að 
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auðlindin stækki. Líkt og djúpborunarverkefnið mun hugsanlega gera (Jónas 

Ketilsson, 2009 svar við fyrirspurn). 

 

 

Mynd 21. Jarðvarmaorkugjafi (stuðst við ÍSOR, e.d.). 

 

 Vanalega ná holurnar niður á þriggja kílómetra dýpi. Þegar vinnslan á kerfinu er ágeng 

lækkar vatnsborðið mikið og því þarf að hvíla kerfið í nokkra áratugu. Þrýstingurinn 

jafnar sig og vatnsborðið hækkar. Í djúpborholunarverkefninu verður borað á fimm 

kílómetra dýpi og er búist við að það muni skila aukinni afkastagetu svæðisins. Á 

þessu dýpi fæst nánast eingöngu gufa og því fer minni vökvi til spillis. Ef 

vatnsyfirborðið lækkar að fimm kílómetrunum þá er enn mikill hiti í kerfinu. Þar sem 

steinarnir eru enn heitir, þeir kólna ekki (Jónas Ketilsson, 2009 svar við fyrirspurn). 

Mynd 21 sýnir munin á dýpt holanna. Svörtu línurnar tákna þriggja kílómetra djúpar 

holur og fjölubláa táknar holu á fimm kílómetra dýpi. 

  Oft er gengið út frá því að sjálfbær nýting sé eins konar jafnvægi á milli þriggja 

stoða, efnahagslegt sjónarmið, umhverfis sjónarmið og félagslegs sjónarmið. Þó eru 

ekki allir sammál þessu og telja að umhverfis sjónarmiðið eigi að vera undirstoð hinna 

tveggja þáttanna. Sem dæmi nota þeir sjávarþorp og fiskurinn er þá umhverfis 

sjónarmiðið. Ef ágeng nýting á sér stað, hverfur fiskurinn og þá er engin forsenda fyrir 
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hinum tveimur. Jarðvarmi er annars eðlis en fiskur. Jarðvarmi er auðlind í jörðu sem er 

endurnýjanleg og það er mjög mikil orka þarna. Hér skiptir líka miklu máli hvort horft 

sé á hvert svæði fyrir sig eða á landið sem eina heild. Ef vinnsla er ágeng þá er ekki 

hægt að nýta svæðið í nokkra áratugi, þar með er nýtingin ekki sjálfbær. En það er ef 

til vill kannski nóg að flytja virkjunina um tvo kílómetra ef annað jarvarmakerfi sé þar. 

Þá er hægt að tala um sjálfbæra vinnslu (Jónas Ketilsson, 2009 svar við fyrirspurn). 

  Sem stendur er starfshópur að vinna að hvernig skilgreina skuli sjálfbæra nýtingu á 

jarðvarma. Starfshópurinn mun skila af sér skýrslu sumarið 2009 sem fer til Alþingis 

til umræðu (Jónas Ketilsson, 2009 svar við fyrirspurn).  

 

4.5. Jarðvarmi tengur við ferðaþjónustu landsins  

Jarðvarma raforka hefur einnig talsverð áhrif á lífsgæði landsmanna, hefur góð áhrif á 

ferðaþjónustu landsins og hefur félagslegt mikilvægi (Renewable Energy. 

Contributing Proven Solutions to the World, e.d.). Íslendingar hafa náð að nýta 

jarðvarmann á einstakan hátt með því að koma hugmynd um heilsulind, þekkt sem 

Bláa lónið, í framkvæmd. Bláa lónið er talið sýna best hvernig hægt sé að nýta 

jarðvarma á sem fjölbreyttasta máta. Svo er heilsulindin talin hafa læknigamátt 

(Orkustofnun, 2007b). Sundlaugar landsins hafa einnig heillað erlenda ferðamenn 

(Vaxandi áhugi á sögu og menningu á meðal erlendra ferðamanna, 2005). Hátt í 

hundrað og fimmtíu þúsund ferðamenn skoðuðu jarðvarmavirkjanir Íslands á árinu 

2007 (Þór). Enda eru jarðvarmavirkjanir Íslendinga með þeim tæknilegustu og fremstu 

í heiminum (Frigg).  

 

4.6. Samkeppnisumhverfi á raforkumarkaði Íslands 

Árið 2003 hófst innleiðing á samkeppni í raforkuvinnslu og sölu á Íslandi (Jón Þór 

Sturluson, 2008). Um áramótin 2006 opnaðist raforkumarkaðurinn sem gerði það að 

verkum að Íslendingar gátu valið sér af hvaða orkufyrirtæki þeir keyptu raforku 

(Raforkumarkaðurinn opnast. Einstök samvinna orkufyrirtækja, 2007). Dreifing og 

flutningur af rafokru er þó enn einokunarrekstur og fylgir opinberri verðlagningu. 

Landsnet hf í eigu Orkuveitu Reykjavíkur, Landsvirkjunar, Orkubús Vestfjarða og 
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RARIK sér um raforkudreifinguna (Jón Þór Sturluson, 2008). Sem sagt þá getur 

almenningur og fyrirtæki valið hvaðan raforkan er keypt, en geta ekki valið á milli 

veitna.  

  Árið 2003 var Netorka hf stofnað af raforkufyrirtækjum landsins vegna breytinga í 

raforkulögum sama ár. Fyrirtækið er mæligagna- og uppgjörsfyrirtæki fyrir 

raforkumarkað landsins. Árið 2006 innleiddi Netorka upplýsingakerfi sem er vinnslu 

og sölumiðlunartæki sem útvegar uppgjörsgögn um raforkusölu til neitenda. 

Uppsetningin á kerfinu er einstök að því leitinu til að þetta er fyrsta kerfið sem byggist 

upp á og viðheldur miðlægum gagnagrunni yfir allt raforkukerfið, framleiðendur, 

söluaðila raforku og dreifingaraðila. Þar af leiðandi er kerfið sveigjanlegra, einfaldara 

og skilvirkara en hjá öðrum þjóðum. Með notkun kerfisins er hægt að spá fyrir um 

raforkunotkun með tilliti til sögulegra gagna, veðurfars og hegðunarmynstra. Spárnar 

nýtast til betri áætlanargerða raforkukaupa. Samstarfsaðilar Netorku eru Orkuveita 

Reykjavíkur, Hitaveita Suðurnesja (HS orka/HS veitur), Landsvirkjun, Orkubú 

Vestfjarða, Norðurorka, Fallorka, Rarik, Orkusala, Landsnet, Rafveita Reyðarfjarðar 

og Skagafjarðaveitur (Raforkumarkaðurinn opnast. Einstök samvinna orkufyrirtækja 

(2007).  

  Hins vegar er ekki mikil samkeppni á raforkumarkaðinum til almennings. (Jón Þór 

Sturluson, 2008; Seifur; Þór). Í rauninni er samkeppnin drifin af stjórnvöldum. Flest 

orkufyrirtæki landsins eru í opinberri eigu. Sem gerir það að verkum að þær 

ákvarðanir sem teknar eru í þeim orkufyrirtækjum eru pólitískar. Ef það sé pólitíkst 

hagkvæmt að halda raforkuverði niðri, þá er það gert. Ef það sé hagkvæmt að hækka 

það þá hækka stjórnvöld raforkuverðið. Sem gerir orkufyrirtækjum sem eru að hluta til 

í einkaeigu eða að öllu leyti erfitt fyrir að keppa á markaðinum og skila arði. Annað 

sem skekkir samkeppnina á raforkumakaðinum er að opinber orkufyrirtæki starfa á 

fjárhagslega ábyrgð eigenda sinna, sem þýðir að stjórnvöld taka ábyrgð á fjárhagslegri 

stöðu og rekstri þessara fyrirtækja (Seifur). Landsvirkjun selur orkufyrirtækjum og 

stóriðjufyrirtækjum raforku. Hún selur ekki raforku á almennum markaði til 

einstaklinga og fyrirtækja. Því er Orkuveita Reykjavíkur stærsta orkufyrirtækið á 

raforkumarkaðnum og er í ríkjandi stöðu vegna stærðar sinnar. Virk samkeppni snýr 

að stórvirkjunum og stórum lögnum, eða í öðrum orðum til orkufrekra fyrirtækja svo 

sem stóriðju (Þór).  
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4.7. Jarðvarmaorku fyrirtæki 

Orkufyrirtæki sem framleiða heitt vatn og raforku úr jarðvarma á Íslandi eru Orkuveita 

Reykjavíkur, Landsvirkjun, HS orka hf, Orkuveita Húsavíkur. Orkuveita Reykjavíkur 

er stærsta orkufyrirtæki á sviði jarðvama og býr að nýjustu og stærsu jarðvarmavirkjun 

landsins. Af þeim sökum verður vinnsla á jarðvarma skoðuð út frá starfsemi Orkuveitu 

Reykjavíkur.  

 

4.7.1. Orkuveita Reykjavíkur  

Orkuveita Reykjavíkur er opinbert fyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar sem fer með 

93,5% eignarhlut, Akraneskaupstaðar sem fer með 5,5% eignarhlut og Borgarbyggðar 

sem er með eitt prósent eignarhlut (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.g). Fulltrúar þessara 

sveitarfélaga eiga sæti í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Reykjavíkurborg á fjóra fulltrúa 

í stjórn á meðan Akraneskaupstaður er með einn en Borgarbyggð er hins vegar með 

einn áheyrnarfulltrúa. Í stjórn fyrirtækisins sitja einnig formaður stjórnar Orkuveitu 

Reykjavíkur, forstjóri fyrirtækisins ásamt fimm framkvæmdarstjórum (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.g). Skipurit Orkuveitunnar er sést á mynd 22 hér fyrir neðan.  
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Mynd 22. Skipurit Orkuveitu Reykjavíkur (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.g).  

 

Störf Orkuveitu Reykjavíkur byggjast upp á vísindalegri þekkingu og mikilli reynslu á 

að leysa verkefni á sviði jarðfræði, verkfræði, verkefnastjórnun og verulegri 

tækniþrekkingu á framleiðslu og dreifingu á raforku og heitu og köldu vatni 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.h). Öll starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur  nýtur óháðrar 

vottunar í öryggismálum, umhverfismálum og gæðamálum. Vatnsveita og fráveita 

njóta einnig sérstakrar vottunar (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.i).  

  Orkuveita Reykjavíkur sér rúmlega helmingi landsmanna fyrir raforku, húshitun, 

drykkjarvatni og fráveitu (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.g; Orkuveita Reykjavíkur, 

e.d.h). Orkuveita Reykjavíkur framleiðir bæði raforku og heitt vatn úr jarðvarma og 

raforku úr vatnsafli. Orkuveitan dreifir einnig raforkunni og heita vatninu sem hún 

framleiðir (Orkuveita Rekjavíkur, e.d.j). Rekstrarþættirnir eru aðskildir rekstrarþættir 
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(Þór). Jarðvarmavirkjanir Orkuveitu Reykjavíkur eru Nesjavallarvirkjun og 

Hellisheiðarvirkjun. Andakílsvirkrjun og Elliðaárstöð eru vatnsvirkjanir hennar. 

Stærsti hluti raforkunnar sem Orkuveita Reykjavíkur dreifir er hins vegar framleitt í 

vatnsaflsvirkjunum Landsvirkjunar (Orkuveita Rekjavíkur, e.d.j).  

 

4.7.1.1. Stefna Orkuveitu Reykjavíkur  

Orkuveita Reykjavíkur er í heildar stefnumótun og óvíst er hvenær henni líkur 

(Viðmælandi, nafnleynd). Á heimasíðu fyrirtækisins (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.i) 

kemur fram að stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum sínum bestu mögulegu 

þjónustu með hagkvæmustum hætti.  

  Á heimasíðu Orkuveitunnar er að finna stefnu í gæðamálum, umhverfismálum, 

öryggi, innkaupum og staðla og gæðavottum sem hún starfar eftir.  

 

 4.7.1.1.1. Gæðastefna Orkuveitu Reykjavíkur  

Í Gæðastefnu Orkuveitu Reykjavíkur er kveðið á um að Orkuveitan skuli vera traust 

og ábygt fyrirtæki. Vernda á auðlindir jarðvarmans og tryggja með besta móti 

sjálfbæra nýtingu á honum. Lögð er áhersla á gæði vöru og þjónustu og að Orkuveitan 

búi yfir nægri orku og vatni og afhendingaröryggi. Þjónustan á að einkennast af 

hagkvæmni, hraða og sveigjanleika. Orkuveitan á að uppfylla kröfur um öryggi, 

umhverfi og hollustu og starfa samkvæmt ströngum reglum við innkaup og notkun á 

afurðum hennar. Á svæðum sem eru viðkvæm, svo sem á virkjunarsvæðum, á notkun 

á efnum eða verklagi sem gæti dregið úr gæðum auðlinda á að öllu jöfnu ekki að nota. 

Orkuveita Reykjavíkur á að starfa samkvæmt kröfum ISO 9001 staðalsins og vinna 

stöðugt að bættu gæðastjórnunarkerfi. Starfsmenn Orkuveitunnar eiga að þekkja og 

tileinka sér gæðastefnu fyrirtækisins (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.k).  

  Með gæðum, áreiðanleika og arðsemi að leiðarljósi mun Orkuveitan tryggja 

árangursrík starf (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.k).  
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4.7.1.1.2. Umhverfisstefna Orkuveitu Reykjavíkur  

Umhverfisstefna Orkuveitu Reykjavíkur kveður á um að öll starfsemi Orkuveitunnar 

eigi að taka tillit til umhverfismála. Umhverfisáhrif eiga að vera minnst við nýtingu 

auðlinda. Með því stuðlar fyrirtækið að betra umhverfi. Orkuveita á að hafa forskot í 

sölu umhverfisvænnar vöru og þjónustu á að skila viðskiptavinum hagkvæmustu lausn 

hverju sinni. Auka skal notkun vistvænna orku með markvissum hætti. Sér í lagi á 

þeim sviðum sem eldsneyti er notað sem orkugjafi. Starfmenn Orkuveitunnar eiga að 

fá þjálfun í að vinna að umhverfismálum. Ásamt því eiga störf starfsmanna að 

einkennast af góðri umgengni og getu til þess að takast á við óvænta atburði. 

Orkuveita Reykjavíkur á að mæla árangur sinn í umhverfismálum með því að setja 

fram mælanleg markmið. Orkuveitan á að fylgja stjórnvaldskröfum í umhverfismálum. 

Það sama gildir um aðrar stjórnvaldskröfur sem Orkuveitan hefur samþykkt að gera. 

Náin samvinna á milli Orkuveitu Reykjavíkur og viðskipta og þjónustuaðila hennar á 

að stuðla að því að umhverfismarkmið Orkuveitunnar verið uppfyllt. Að lokum kemur 

fram í umhverfisstefnu Orkuveitunnar að fyrirtækið eigi að starfa að kröfum ISO 

14001 staðalsins og vinna stöðugt að bættu umhverfisstjórnunarkerfi (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.).  

  Orkuveita Reykjavíkur á að vera í fararbroddi í umgengni við umhverfið og eitt af 

forgangsverkefnum fyrirtækisins er umhverfisstjórnun (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.i). 

Árið 2004 hlaut Orkuveita Reykjavíkur Umhverfisverðlaun umhverfisráðuneytisins 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.l). 

  Orkuveita Reykjavíkur fékk umhverfisverðlaunin árið 2005 (Viðmælandi, 

nafnleynd).  

  

4.7.1.1.3. Öryggisstefna Orkuveitu Reykjavíkur 

Orkuveita Reykjavíkur á að tryggja öllum starfsmönnum heilsusamlegt og öruggt 

starfsumhverfi. Markmið Orkuveitunnar er að vinnustaðurinn verði slysalaus og engin 

starfsmaður verði fyrir heilsutjóni í starfi sínu. Til að svo verði hefur Orkuveita 

Reykjavíkur sett nokkur undirmarkmið sem allir starfsmenn starfa eftir. 

Undirmarkmiðin kveða á um að Orkuveitan á að veita aðstöðu, tæki og búnað sem 

uppfylla öryggiskröfur og séu í góðu ástandi. Tryggja skuli að búnaður Orkuveitunnar 

sé reglulega skoðaður og prófaður. Áhættugreiningar eiga að vera framkvæmdar og 
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þegar nýr búnaður og/eða verklag er tekið í notkun sem gæti innifalið hættur fyrir 

starfsmenn, þá á að framkvæmda greininguna. Reglulegar innri úttektir eiga að tryggja 

virkni öryggiskerfisins. Orkuveitan á að koma upplýsingum um öryggis og 

heilbrigðiskröfur til birgja, viðskiptavina og þjónustuaðila með markvissum hætti. 

Stjórnendur eiga að taka virkan þátt í öryggis og heilbrigðismálum. Starfsmenn eiga að 

fá nauðsynlega starfþjálfun, verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar eiga að vera til 

staðar sem nýtast þeim. Starfsmenn eiga líka að fá fræðslu og þjálfun í öryggis og 

vinnuverndarmálum. Orkuveita Reykjavíkur á að skapa öruggt og heilsusamlegt 

starfsumhverfi (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.m).  

  Orkuveita Reykjavíkur hefur einnig sett öryggismarkmið fyrir starfsmenn sína. Þeir 

eiga að þekkja og starfa samkvæmt skráðum öryggisreglum og gildandi 

vinnuverndarreglum. Þannig er hægt að tryggja öryggi þeirra og annara, búnað og 

starfsumhverfið. Starfmenn skuli nota öryggisbúnað, hlífðarfatnað og persónuhlífar í 

öllum kringumstæðum sem kröfur gera ráð fyrir. Taka skal hlé á störfum ef 

öryggisbúnaður er ekki til staðar. Störf geta hafist að nýju þegar búnaðurinn er 

kominn. Þeir eiga einnig að taka virkan þátt í námskeiðum og kynningum sem fjalla 

um öryggis- og heilbrigðismálefni. Það á einnig við um öryggisfundi (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.m).  

 

4.7.1.1.4. Innkaupastefna Orkuveitu Reykjavíkur 

Útboð Orkuveitu Reykjavíkur við kaup á verkframkvæmdum, vörum og þjónustu eiga 

að vera opin. Taka skal hagstæðasta tilboðinu. Ef ekki er hægt að hafa þau opin þá 

verða þau lokuð og þá á að kanna verð og spyrjast fyrir um þau. Í lokuðum útboðum 

skulu samningar vera beinir og þær reglur eða aðferðir sem notaðar eru eiga að vera 

gegnsæjar og skýrar. Taka á tillit til öryggis-, gæða-, heilbrigðis- og 

umhverfissjónarmiða og kostnaðar í innkaupum. Ef vöruvalið snýr að sambærilegum 

vörum þá á að velja þá vöru sem hefur minni áhrif á umhverfi og heilbrigði og/eða ef 

vara sé framleidd samkvæmt vottuðu gæðakerfi. Hagkvæmar innkaupsaðferðir og 

skipulögð og markviss innkaupsstarfsemi geta stuðla að hagkvæmum rekstri og 

framkvæmdum Orkuveitunnar. Samræma skal innkaup milli sviða þegar það á við. 

Innkaup eiga að vera í takt við samþykktar fjárhagsáætlanir sviða. Innkaupin eru á 

ábyrgð framkvæmdarstjóra. Fylgja skal ákvæðum laga og reglna við innkaupin, ekki 
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bara íslenskum heldur einnig um lög og reglur í alþjóðlegum samningum. 

Efnahagsbandalag Evrópu er dæmi um slíkan samning. Að lokum er kveðið á um að 

jafnræðis á milli seljenda og tilboðsgjafa sé gætt (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.n).  

  Ef stjórnarmenn og starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur eru náskyldir eða í 

hagsmunatengslum við aðila sem tengjast innkaupum eða útboðum fyrirtækisins geta 

þeir ekki átt aðild að ákvörðunum þeim tengdum. Starfsmenn þurfa sérstaka heimild 

forstjóra að þiggja boðsferðir frá tengdum viðskipta fyrirtækjum Orkuveitunnar 

(Orkurveita Reykjavíkur, e.d.n).  

 

4.7.1.1.5. Staðlar og gæðavottun Orkuveitu Reykjavíkur 

Orkuveita Reykjavíkur er gæðavottuð og starfar samkvæmt alþjóðlegum stöðlum sem 

eru eftirfarandi (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.o). ISO 9001 er alþjóðlegur gæðastaðall 

sem Orkuveita Reykjavíkur hefur innleitt í allri starfsemi sinni. Sömu óháðu 

vottunaraðilar taka gæðakerfið tvisvar á ári og hafa veitt gæðakerfi vottun. ISO 14001 

er alþjóðlegur umhverfisstjórnunarstaðall og samkvæmt honum eiga umhverfismál 

fyrirtækja að vera stýrð. Slíkt er gert í Orkuveitu Reykjavíkur. ISO 27001 er 

alþjóðlegur upplýsingaöryggisstaðall sem búið er að innleiða inn í fyrirtækið þar sem 

upplýsingaöryggi tekur á öllum starfsþáttum Orkuveitunnar (Orkuveita Reykjavíkur, 

e.d.o). OHSAS 18001 er alþjóðlegt vinnuöryggisstjórnunarkerfi sem fjallar um 

vinnuöryggi og heilsuvernd. Orkuveita Reykjavíkur hefur innleitt kerfið og tvisvar á 

ári er það tekið út (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.o).  

  HACCP/GÁMES er alþjóðlegt matvælaeftirlitskerfi sem Orkuveita Reykjavíkur 

hefur innleitt. Vert er að benda á að neysluvatnsframleiðsla telst til 

matvælaframleiðslu sem gerir Orkuveituna að stærsta matvælafyrirtæki Íslands 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.o).   

  TÜV SÜD er græn vottun sem viðurkennir og staðfestir að raforkuframleiðsla 

orkuvers fer fram með sjálfbærum vistvænum hætti. Samkvæmt tilskipun 

Evrópusambandsins (2001/77/EC) veitir þessi vottun raforkuframleiðendum að selja 

„græn vottorð“ á raforku sína á ákveðnum Evrópumörkuðum. Jarðvarmavirkjanir 

Orkuveitu Reykjavíkur hafa hlotið þessa vottun (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.o). 

Rafmagnsöryggisstjórnunarkerfi sem vottað er af Öryggissviði Neytendastofu er 
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lögbundið öryggiskerfi og allar rafveitur þurfa að hafa fengið þessa vottun til þess að 

mega starfa. Óháð skoðunarstofa tekur kerfið út tvisvar á ári og Orkuveita Reykjavíkur 

hefur fengið þessa vottun (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.o).  

  

4.7.1.2. Jarðvarmavirkjanir Orkuveitu Reykjavíkur  

Rannsóknir á Nesjavöllum hófust árið 1947 (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). Árið 

1964 keypti Orkuveitan, sem hét á þeim tíma Hitaveita Reykjavíkur, Nesjavelli og hóf 

rannsóknir þar ári síðar. Frá árinu 1965 til 1972 voru boraðar fimm tilraunaborholur. 

Frá árinu 1972 hafa borholur sem boraðar hafa verið nýst einnig sem vinnsluholur. 

Mjög góður árangur hefur náðst með þeim þar sem hver borhola gefur að meðaltalið 

um sextíu megavött af varmafli. Þar af eru um þrjátíu megavött nýtanleg sem er 

nægjanlegt til að hita sjöþúsund og fimmhundruð manna byggð (Orkuveita 

Reykjavíkur, 2006a). Framkvæmdir við orkuverið hófust árið 1987 og var það hannað 

þannig að hægt væri að byggja það í áföngum. Árið 1990 lauk fyrsta áfanganum með 

því að hornsteinn stöðvarhús var lagður (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a).  

  Hellisheiðarvirkjun er ætlað að mæta eftirspurn eftir raforku og heitu vatni til 

húshitunar (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.p). Fyrsta tilraunaborun var boruð árið 1985, 

önnur árið 1994, þriðja og fjórða árið 2001 og fimmta til sjöunda árið 2002. Með 

þessum sjö tilraunaborholum var fyrst hægt að segja til um hvort forsendur væru fyrir 

virkjunni (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.q). Markmiðið með virkjuninni er að svara 

aukinni eftirspurn eftir raforku frá atvinnulífinu og almenningi (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.r).  

 

4.7.1.2.1 Jarðvarmavinnsla í Nesjavallarvirkjun  

 Starfsemi Nesjavallarvirkjunar hófst árið 1990 (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). Í 

Nesjavallarvirkjun fer bæði fram raforkuframleiðsla og framleiðsla á heitu vatni til 

húshitunar (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a; Orkuveita Reykjavíkur, e.d.; Orkuveita 

Reykjavíkur,e.d.b). Framleiðslan fer þannig fram að vatnsblandaðri gufu er safnað 

saman úr borholum og hún síðan leidd eftir safnæðum í skilustöð þar sem vatnið er 

skilið frá gufunni. Í skilustöðunni er þrýstingur gufunnar lækkaður í um fimmtán bör 

og hitastigið í kringum tvöhundurð gráður á selsíus. Þaðan fer gufan að gufuhverlum 
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þar sem raforkuframleiðslan fer fram (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). Gufan þéttist í 

hverlinum og við það myndast þéttivatn (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.e). Þéttivatnið er 

nýtt til forhitunar á köldu vatni í svo kallaðri þéttivatnsvarmaskiptum. Vatnið sem 

skilið var frá gufunni í skilustöð, svo kallað skiljuvatn er notað til upphitunar á köldu 

vatni í skiljuvatsvarmaskipti. Síðan blandast upphitaða vatnið forhitaða vatninu sem 

kemur frá þéttivatnsvarmaskiptum. Síðan fer lokahitunin fram í seinni 

skiluvatnsvarmaskipti (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). Hiti vatnsins er áttatíu og 

fimm til nítíu gráður á selsíus. Súrefni veldur tæringu og til þess að viðhalda hitastig 

vatnsins og koma í veg fyrir tæringuna er örlítilli gufu sem inniheldur 

brennisteinsvetni blandað við kalda vatnið. Brennisteinsvetnið losar súrefnið úr 

vatninu. Eftir það fer vatnið til forhitunar, síðan til hitunar. Brennisteinsvetnið skýrir 

hveralyktina sem er af hitaveituvatninu í Reykjavík (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.s).  

  Kalda vatnið sem rennur til Nesjavallarvirkjunar er tekið úr fimm borholum við 

þingvallarvatn, nánar tiltekið við Grámelu (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a; Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.e; Orkuveita Reykjavíkur, 2006b). Gufumagnið getur hugsanlega 

minnkað í framtíðinni og því þyrfti að draga úr raforkuframleiðslunni. Framleiðsla á 

heitu vatni til húshitunar mun hins vegar halda áfram um ókomna tíð. Hins vegar er 

vert að benda á að rannsóknir sem gerðar hafa verið á svæðinu í gegnum árin og 

beitingu nýrra tækni mun sennilega geta aukið raforkuframleiðslu virkjunarinnar 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.s). 

  Þegar flestir hlutir hitna þenjast þeir út (hitaþensla). Þó geta sumir hlutir dregist 

saman við hitun á einhverju hitabili. Vatn er eitt þeirra efna. Þegar vatn kólnar þá 

dregst það saman niður að fjórum gráðum á selsíus og byrjar að þenjast út við 

frostmark. Þegar sjóðandi heitu vatn er helt í glerílát getur glerið sprungið. Það gerist 

þegar hitaþensla glersins er hröð. Af þeim sökum þurfti að huga að hitaveituæð frá 

Nesjavöllum til Reykjavíkur. Þar af leiðandi getur stálið í æðinni ýmist þanist út eða 

dregist saman. Hitaveituæðin eða leiðslan liggur á sérstökum undirstöðum og 

hjólabúnaði. Þenslustikki sem virka eins og gormar eru á leiðslunni á vissu millibili. 

Með þessum hætti getur leiðslan brugðist við rúmmáls breytingum vatnsins. Þenslan 

nam um tuttugu og fjórum metrum á tuttu og sjö kílómetrum þegar heitu vatni var 

hleypt inn á æðina í fyrsta skipti (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.t). Hitaveituæðin er vel 

einangruð og sem dæmi um einangrunargildi hennar þá bráðnar snjór ekki á henni 
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þegar hún er ofan jarðar. Og á tólf stöðum þar sem hún er ofan jarðar er hægt að aka 

yfir hana (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.e).  

  Frá Nesjavöllum í geymi á Háhrygg við Hengil er hitaveituleiðslan nítíu sentimetrar 

í þvermál. Þaðan fer leiðslan til Reykjavíkur. Fljótlega minnkar þvermál leiðslunar 

niður í áttatíu sentimetra og helst þannig að geymum á Reynisvatnsheiði. Frá Háhrygg 

að Reynisvatni er sjálfsrennsli (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.e). 

 

4.7.1.2.2. Jarðvarmavinnsla í Hellisheiðarvirkjun  

 Rafmagnsframleiðsla hófst árið 2006 og fór hún fram í tveimur fjörtíu til fimmtíu 

megavatta vélstæðum. Þrjátíu mega vatta lágþrýstivél var tekin í notkun árið 2007 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.q; Orkuveita Reykjavík, e.d.r). Árið 2008 var gert ráð 

fyrir að bæta við tveimur fjörtíu til fjörtíu og fimm meta vatta vélstæðum og svo 

mundi hitaveita vera komin árið 2009 (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.q). Framleiðsla á 

heitu vatni til húshitunar er ekki hafin (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.u).  

  Framleiðslunni er þannig háttað að vatnsblandari gufu er safnað sama úr borholum 

sem eru á þrjú þúsund metra dýpi og hiti gufunnar fer í allt að þrjúhundruð gráður á 

selsíus. Gufan er síðan flutt inn á skiljustöð með safnæðum. Eftir að gufa er aðskilin 

frá vatni í skiljustöð er hún leidd að rakaskilju. Þar er gufan gerð eins þurr og 

mögulegt er. Því næst tekur háfur við sem stjórnar gufuflæði inn á vélasamstæðurnar. 

Vélasamstæðan saman stendur af hverli og rafal. Þar knýr gufa hveril sem snýr rafali 

og rafmagnsorka verður til. Framleiðslan í Hellisheiðarvirkjun er tæknilegri en í 

Nesjavallarvirkjun. Hellisheiðarvirkjun framleiðir raforku úr lágþrýsingsgufu sem 

þykir mjög einstakt. Því er sagt að Hellisheiðarvirkjun sé flaggstöng Íslans í 

jarðvarmaraforkuframleiðslu. Með því að framleiða raforku úr lágþrýstingsgufu er 

hægt að vinna meira með jarðgufuna sem kemur upp frá borholunum og minna af 

henni fer til spillis. Það er gert með þeim hætti að gufan sem nýtist ekki til 

raforkuframleiðslu með háþrýstingi er leidd inn á aðra skilustöð. Þegar gufan hefur 

verið aðskilin frá vatni er hún leidd að svo kallaðri lágþrýstingsvél sem nær að 

framleiða  raforku úr lágþrýstingsgufu (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.u). Annað sem 

vekur eftirtekt í virkjunni er að mesta vinnslan á jarðgufunni í Hellisheiðarvirkjun fer 

fram niður í jörðinni. Það hefur hún fram yfir aðrar jarðvarmavirkjanir (Þór). Starfsemi 
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virkjunarinnar er með þeim tæknilegustu og verður meðal afkasta mestu virkjunum 

heims (Viðmælandi, nafnleynd).  

  Gert er ráð fyrir að framleiðsla á heitu vatni til húshitunar hefjist árið 2009 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.v). Vatnsþörfin fyrir hana er talin vera um tvöþúsund 

lítrar á sekúndu. Leitað var eftir grunnvatnskerfi sem gæti séð fyrir þessu gríðarlega 

vatnsmagni og boraðar voru tuttugu og þrjár könnunarholur á virkjunarsvæðinu. 

Grunnvatnskerfi svæðisins reyndist vera mun flóknara en talið var í upphafi sem 

leiddu til enn frekari borunar í Þingvallarstrauminn. Niðurstaða þeirra boranna sýndu 

fram á að þar væri hægt að taka nægjanlegt vatn fyrir hitaveitustarfsemi virkjunarinnar 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.q). Hitaveituæð verður lögð frá virkjunarsvæðinu til 

Reykjavíkur (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.v).  

  Afkastageta Hellisheiðarvirkjunar er nítíu megavött (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.u). 

Talið er að afköst virkjunarinnar með tilkomu hitaveitunnar verða um tvö þúsund og 

fjögurhundruð sekúndu lítrar á áttatíu gráðu heitu vatni á selsíus. Það jafngildir 

fjögurhundruð megavöttum í afköstum (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.w). Þá verður hún 

þriðja stærsta virkjun landsins (Viðmælandi, nafnleynd). Búist er við að virkjunin nái 

fullum afköstum árið 2010 (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.u). Starfsemi virkjunarinnar er 

með þeim tæknilegustu og verður meðal afkasta mestu virkjunum heims (Viðmælandi, 

nafnleynd). Nýsjálendingar, Bandaríkin og Filippseyjar eru þróuð jarðvarmalönd 

(Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). Tafla 2 sýnir virkjunaráfanga 

virkjunarinnar.  

 

 Tafla 2. Áfangar í Hellisheiðarvirkjun (Sigurgeir Björn Geirsson, 2008, bls. 23) 

 

 

 

  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á svæðinu í gegnum árin og með beitingu á nýrri 

tækni hafa sýnt að mögulega er hægt að auka raforkuframleiðslu á svæðinu á komandi 

árum (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.s). Mögulega verður hægt að stækka virkjunina 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  1. áfangi 2. áfangi 3. áfangi 4. áfangi 5. áfangi 6. áfangi 

Raforkuver 90 MW 33 MW 90 MW   90 MW   

Varmaorkuver       133 MW   267 MW 
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verulega með tengingum á samliggjandi svæði á Hengilssvæðinu (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.q).  

 

4.7.1.2.3. Umhverfisáhrif virkjananna 

Á hverju ári hleypir Nesjavallarvirkjun um sjöþúsund og fimmhundruð tonnum af 

koltvísýringi út í andrúmsloftið. Í fyrstu virðist þetta vera ansi mikil losun á 

gróðurhúsaloftengundum, en ef losunin er skoðuð út frá útblæstri brennslu á jarðefnum 

þá er losunin vegna nýtingar jarðvarmasvæða lítil (Orkuveita Reykjavíkur, 2006a). Ef 

útblástur þessara tveggja orkugjafa er skoðaður nánar þá er útblástur jarðefna í formi 

brennisteinsdíoxíð (SO2) sem hefur verulega mengandi áhrif og getur til dæmis valdið 

súru regni. Útblástur jarðvarmavirkjanna er að mestu leiti í formi breinnisteinsvetnis 

(H2S). Önnur efni eru köfnunarefni, kvikasilvur ammoníak, metan, arsen, radon og 

bór. Metan er gróðurhúsalofttengund og bór er skaðlegt gróðri (Orkuveita 

Reykjavíkur, 2006a).  

  Ekki eru allir sammála um hvernig breinnisteinsvetni breytist með tímanum. Talið 

er að með tímanum geti brennisteinsvetnið breyst í brennisteinsdíoxíð með tíð og tíma. 

Hér á landi hafa ekki fundist merki um slíkt. Svo eru uppi hinar ýmsu hugmyndir um 

að það geti breyst í breinnistein sem falli síðan til jarðar með úrkomu. Safnist síðan 

saman og verði að óskaðlegum málmsöltum. Rannsóknir hafa staðfest þetta (Orkuveita 

Reykjavíkur, 2006a).  

  Hellisheiðarvirkjun var byggð með það að markmiði að vera eins umhverfisvæn og 

mögulegt væri. Ásamt því að nýta orkugjafann sem best (Orkuveita Reykjavíkur, 

e.d.u). Þegar nýting á orkugjafa verður með því besta sem völ er á verður losun 

gróðurhúsalofttegunda á hvert kíló vatt með því lægsta sem gerist við orkuframleiðslu 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.r). Hvorki er talið að yfirborðsvirkni jarðvarmans breytist 

eða hætta stafi af losun brennissteinsvetnis frá virkjuninni (Orkuveita Reykjavíkur, 

e.d.r). Þar af leiðandi er talið að ólíklegt sé að neikvæð áhrif Hellisheiðarvirkjunar á 

umhverfi svæðisins verði mikil (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.w). Í tengslum við 

breinnisteinsefni hefur Orkuveita Reykjavíkur verið að mæla magn brennisteinsefnis á 

Hellisheiðinni í áratug og frá árinu 2006 hefur Umhverfissvið Reykjavíkurborgar mælt 

magn þess innan þéttbýlis. Mesta magn af breinnisteini sem hefur mælst með þessum 

mælingum er þriðjungur þeirra viðmiðunarmarka. Það magn samsvarar einum 
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hundraðasta þess magns sem gæti haft áhrif á heilsu fólks (Orkuveita Reykjavíkur, 

e.d.r). Losun gróðurhúsalofttegunda á hverja kílóvattsstund af raforku sem 

Hellisheiðarvirkjun hefur verið að framleiða er með því lægsta sem gerist í 

orkuframleiðslu (Orkuveita Reykjavík, e.d.w). Af þessu gefnu er hægt að draga þá 

ályktun að sú orka sem Hellisheiðarvirkjun framleiðir sé sjálfbær, vistvæn og hrein. 

 

4.7.1.2.4. Röskun á umhverfi virkjanna  

Góð sátt hefur náðst um Nesjavallarvirkjun. Á svæðinu eru margar gönguleiðir og 

þegar litið er á virkjunarsvæðið virðist hafa farið gætilega við umhverfið (Viðmælandi, 

nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). Annað er uppi á teningnum hjá 

Hellisheiðarvirkjun (Viðmælandi, nafnleynd). Enda er þetta byggingarsvæði og þau 

eru ekki þekkt fyrir að vera snyrtileg og gætin við umhverfið. Þegar holurnar eru 

hættar að blása minnkar gufan og þegar byggingarframkvæmdir ljúka mun Orkuveita 

Reykjavíkur vinnað að umhverfinu líkt og gert var á Nesjavallarsvæðinu. Þegar 

framkvæmdir hófust á Hellisheiðarvirkjun var ekki eins mikið rætt um sjónræna 

mengun (Viðmælandi, nafnleynd).  

 

4.7.1.2.5. Fyrirhugaðar virkjunarframkvæmdir Orkuveitu Reykjavíkur   

Til þess að koma til móts við eftirspurn atvinnuvega eftir raforku fyrirhugar Orkuveita 

Reykjavíkur að byggja tvær nýjar virkjanir á Hengilssvæðinu, í Bitru og við 

Hverahlíð. Að auki hefur Orkuveitan sótt um leyfi til rannsóknaboranna við Gráhnúka 

og Litla-Meitil. Staðsetning og hönnun mannvirkja verður í samræmi við sérkenni, 

ásýnd og náttúrufar svæðisins og land mannvirksins verðu einnig mótað samkvæmt 

því. Orkuveitan ætla að haga frágangi virkjunarsvæðanna þannig að landnám 

grendargróðurs taki fljótt við sér á röskuðum svæðum. Leitast verður eftir að hávaði 

frá blásandi borholum og gufuháfum verði sem lægstur og að lokum hefur Orkuveita 

Reykjavíkur ákveðið að hreinsun á brennisteinsvetni verði hafin áður en virkjanirnar 

verða teknar í rekstur. Þannig hyggst Orkuveitan grípa til aðgerða á losun á 

brennisteinsvetni frá virkjunum sínum á Hengilinum (Sigurgeir Björn Geirsson, 2008).  

  Framkvæmdarsvæði Bitruvirkjunar er á austan verðum Henglinum og afmarkast af 

Tjarnahnúk, Kýrgili, Ölkelduhnúk í norðri og suður að Svínahlíð. Búið er að bora þrjá 
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borholur á svæðinu. Áætlað er að orkuframleiðsla virkjunar geti orðið um eitthundrað 

þrjátíu og fimm megavött í raforku og gert er ráð fyrir að árið 2011 muni 

virkjunarframkvæmd fyrsta áfanga hefjast (Sigurgeir Björn Geirsson, 2008). 

Birtuvirkjun verður að mestum hluta sett inn í fjall sem minnkar sjónrænu áhrifin sem 

verða af henni (Viðmælandi, nafnleynd).  

  Framkvæmdarsvæði Hverahlíðarvirkjunar liggur á sunnanverðu Hengilsvæðinu og 

afmarkast af Hverahlíð í suðri og Suðurlandsvegi í norðri. Líkt og á 

framkvæmdarsvæði Bitruvirkjunar er búið að bora þrjár borholur og áætluð 

raforkuframleiðsla Hverahlíðarvirkjunar geti orðið nítíu mega vött í raforku. Áætlað er 

að framkvæmdir hefjist árið 2011, líkt og í Bitruvirkjun (Sigurgeir Björn Geirsson, 

2008).  

  Eftirspurn eftir raforku og heitu vatni hefur aukist, þá einna helst eftir raforku. Af 

þeim sökum hefur Orkuveita Reykjavíkur áformað að framleiða sexhundruð fjörtíu og 

fimm megavött í raforku og sjöhundruð mega vött í heitu vatni. Þannig er hægt að 

tryggja að viðskiptavinir hennar fái fullnægjandi öryggi. Í rannsóknum hennar á 

Hengilsvæðinu kom í ljós að hiti í borun norðan við Gráuhnúka væri um þrjúhundruð 

gráður á selsíus. Sem er með því heitasta sem hefur mælst á svæðinu. Árið 2007 sótti 

Orkuveitan um rannsóknarleyfi til rannsóknaboranna við Litla-Meitil og Gráuhnúka 

með það að markmiði að rannsaka eðli og útbreiðlsu jarðvarma á Hengilsvæðinu. 

Ákvarðanir um framtíðar vinnslu á svæðinu mundu síðan byggjast upp á niðurstöðu 

þessara rannsókna (Sigurgeir Björn Geirsson, 2008).  

 

4.7.1.2.6. Ferli nýrra jarðvarmavirkjanna  

Orkuveita Reykjavíkur tekur ekki áhættur í virkjunarframkvæmdum og því þarf að 

liggja fyrir raforkusamningur til langs tíma. Raforkusamningurinn er notaður til 

viðmiðunar um þann kostnað sem Orkuveitan þarf að útvega til virkjunarframkvæmda. 

Hins vegar verður ekki skrifað undir raforkusamning fyrr en ákveðnar 

grunnupplýsingar liggja fyrir. Þær upplýsingar sem þurfa að liggja á hreinu eru hvort 

tilvonandi kaupandi hafi tilskylinleyfi, fjármögnunargeta, kvótabindin og þá hver og 

hversu mikil, staðsetning starfseminnar, hvaða tryggingar hafa þeir ásamt öðrum 

atriðum sem skipta máli í hverju tilfelli. (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, 

nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). Þar sem Orkuveitan fer 
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ekki í virkjunarframkvæmdir fyrr en raforkukaupsamningur liggur fyrir og hingað til 

hafa einungis erlend fyrirtæki geta uppfyllt virkjunarskilyrði Orkuveitunar, er vert að 

líta á ferlið nánar.  

  Í nánast öllum tilfellum hafa erlend orkufrek fyrirtæki, eða erlendir fjárfestar, fyrst 

samband við Fjárfestingarstofu. Annað hvort vegna kynningarstarfa Fjárfestingarstofu 

eða þegar eitt fyrirtæki í ákveðnum atvinnuvegi hefur starfsemi hér á landi 

(Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). Slíkt er 

fljótt að berast út (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). Orkuframleiðslu 

fyrirtæki landsins eru vanalega aftast í röðinni og í einstaka tilfellum er fyrst haft 

samband við Iðnaðarráðuneytið (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). 

Ekki öll fyrirtæki sem sýna landinu áhuga hefja starfsemi sína hér (Viðmælandi, 

nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd).  

  Þegar erlendu fjárfestarnir hafa áhuga á að hefja starfsemi sína hérlendis þurfa þeir 

að huga að staðsetningu (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). Flest öll 

fyrirtækin vilja vera staðsett á höfuðborgarsvæðinnu. Þar sem stutt er í alla þjónustu 

(Viðmælandi, nafnleynd). Þar næst er athugað hvort fyrirtækið þurfi að fara í gegnum 

mat á umhverfisáhrifum sem framkvæmt er af Skipulagsstofnun. Skipulagsstofnun 

metur síðan hvort starfsemi fyrirtækisins þurfi að fara í gegnum mat á 

umhverfisáhrifum eða ekki (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; 

Viðmælandi, nafnleynd). Ferlið mat á umhverfisáhrifum er óskilvirt sem hefur talsverð 

áhrif á hvort fyrirtækin hefja starfsemi sína á Íslandi eða ekki. Samkvæmt lögum og 

umgjörð ferlisins á það ekki að taka lengri tíma en sex mánuði (Viðmælandi, 

nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). 

Staðreyndin er hins vegar sú að það getur tekið tólf til átján mánuði vegna 

umsagnarferlisins. Stofnanir sem eiga að veita umsagnir virðast geta tekið þann tíma 

sem hentar þeim. Svo þurfa þær kannski að senda öðrum stofnunum umsagnir sínar, 

því án þeirra geta þær stofnanir ekki skilað inn sínum umsögnum (Viðmælandi, 

nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). Þar af leiðandi er ekki hægt að segja með vissu 

hversu lengi ferlið tekur, þó svo að tímalengdin sé bundið lögum.  

  Þegar niðurstaða frá Skipulagsstofnun liggur fyrir leita erlendu fjárfestarnir til 

stærstu raforkuframleiðslufyrrtækja landsins (Viðmælandi, nafnleynd). Á því stigi er 
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samið um raforkukaup og raforkuafhendingu (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, 

nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd).  

  Tiltölulega auðvelt fyrir fyrirtæki með raforkuþörfina tíu til fimmtán megavött að fá 

staðfestingu á raforku til sín. En ef raforkuþörfin er komin upp í fimmtíu megavött þá 

er komin upp vandi. Búið er að veita leyfi fyrir raforkuframleiðslu á fimmhundruð til 

sexhundruð megavött , sem eru að mestu leyti búið að selja til erlendra fjárfesta. Þar 

sem iðnaðarráðherra gaf út að engin leyfi til rannsóknar eða virkjunarframkvæmda 

verði veitt fyrr en rammaáætlun liggur fyrir er ákveðin vandi búin að skapast. Það er 

að segja ef íslensk stjórnvöld hafa hugsað sér að nýta orkuauðlindir, hvort það sem er í 

jarðvama eða vatnsafli, til atvinnusköpunar. Rammaáætlunni er ekki lokið, þegar 

henni lýkur á hún eftir að fara í gegnum Alþingi. Þegar Alþingi hefur samþykkt hana 

þarf að sækja um rannsóknarleyfi og síðan leyfi um virkjunarframkvæmdir. Þetta þýðir 

að Ísland fær ekki nýja nýtingarmöguleika á næstu fimm til tíu árum. Það þarf að vera 

ákveðin samfella í þessum málum. Viðbragðstími landsins þarf því að vera eitt til tvö 

ár (Viðmælandi, nafnleynd).  

 

4.7.1.3. Vinnsla á afgangsgufu  

Við framleiðslu á heitu vatni og raforku fer ákveðið magn af afgangsgufu út í 

andrúmsloftið. Með því að breyta afgangsgufunni í vöru eykst verðmætasköpun 

Orkuveitunnar. Mikill áhugi er á nýtingu jarðvarmagasinu sem kemur upp úr 

borholunum með jarðgufunni. Um hálft prósent af gufunni er jarðvarmagas en um 

áttatíu og fimm prósent af jarðvarmagasinu eru koltvísýringur og fjórtán prósent 

brennisteinsvetni (Viðmælandi, nafnleynd). Mynd 23 sýnir hvernig núverandi 

virðiskeðja Orkuveitu Reykjavíkur gæti litið úr. 

 Orkuveita Reykjavíkur er í samstarfi við erlenda aðila, þar á meðal er 

háskólaprófessor í Colombiaháskóla, í rannsóknarverkefni sem nefnd er CarbFix snýr 

að bindingu koltvísýrings í jörðu. Koltvísýringur binst basalti á náttúrlegan hátt. 

Verkefnið gengur út á það að hraða bindingunni. Koltvísýringnum verður dælt niður í 

jarðlög, þar binst hann basalti og verður að steini (Viðmælandi, nafnleynd; 

Viðmælandi, nafnleynd). Mikil undirbúningsvinna hefur verið framkvæmd og innan 

tíðar verður farið að dæla koltvísýringnum niður. (Viðmælandi, nafnleynd, 

Viðmælandi, nafnleynd, Viðmælandi, nafnleynd). Þegar niðurdæling er hafinn er hægt 
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að sjá hvort hægt sé að hraða þessu náttúruferli, eða ekki. Mikill áhugi er á þessu 

verkefni erlendis frá. En að vísu hyggst engin af hinum áhugasömu koma að þessu 

verkefni fyrr en niðurstaða fæst (Viðmælandi, nafnleynd). Orkuveitan er undanþegin 

öllum losunarheimildum og hefði því ekki þurft að taka þátt í þessu verkefni. Leitað 

var til Orkuveitunnar um samstarf sem sló til og lagði til fjármagn til þriggja ára. 

Verkefnið mun hins vegar taka nokkur ár (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, 

nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Hvernig núrverandi virðiskeðja Orkuveitu Reykjavíkur gæti litið út.   
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  Orkuveita Reykjavíkur hefur nýlega skrifað undir samning að tilraunaverksmiðju 

við Hellisheiðarvirkjun sem mun framleiða prótein úr brennisteinssýru (Viðmælandi, 

nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). 

Niðurstaða tilrannsókna við Nesjavallarvirkjun sýndi fram á að þetta er hægt. Með því 

að tengja prófteinframleiðslunna við Hellisheiðarvirkjun fær verksmiðjan meiri afurðir 

en hún fékk frá Nesjavallarvirkjun (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). 

Próteinið er framleitt fyrir fóður (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd).  

  Fyrirhugað er að pappírsverksmiðja muni rísa á Hellisheiðinni. Gufan frá 

Hellisheiðarvirkjun mun verða notuð til að þurka pappírinn í verksmiðjunni 

(Viðmælandi, nafnleynd: Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; 

Viðmælandi, nafnleynd).  

  Mynd 24 á næstu blaðsíðu sýnir mögulega virðiskeðju Orkuveitunar. Eins og sjá 

má á virðiskeðjunum mun verðmæti gufunnar úr borholum Heillisheiðarvirkjunnar 

aukast gífurlega. Afgangsgufa sem talin var úrgangur virkjunarinnar verður að 

verðmætum 
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Mynd 24. Möguleg virðiskeðja Orkuveitu Reykjavíkur  
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Orkuveitan rúm þrjátíu prósent í HS orku hf og HS veitur hf. Hún átti tæp sautján 

prósent áður en hún keypti fimmtán prósenta hlut Hafnarfjarðarbæjar (Hitaveita 

Suðurnesja, e.d.).  

 

4.7.1.4.1.Kaup á eignarhlut í HS orku hf og HS veitur hf  

Orkuveita Reykjavíkur og Hafnarfjarðarbær hafa deilt um kaup á fimmtán prósenta 

eignarhlut í HS orku hf og HS veitur hf. Deilan hófst þegar Orkuveita Reykjavíkur 

keypti hlutinn af Hafnarfjarðarbæ. Með kaupunum átti Orkuveita Reykjavíkur rúm 

þrjátíu prósent í HS orku og HS veitur. Samkeppnisyfirvöld töldu kaupsamningin vera 

brot á samkeppnislögum og því ólöglegur (Ríkissjónvarpið, 2009). Deilan varð að 

dómsmáli og í mars mánuði 2009 féll dómur Hafnarfirði í vil („Orkuveitan þarf að 

greiða Hafnarfjarðarbæ 7,6 milljarða“, 2009; Ríkissjónvarpið, 2009). Orkuveita 

Reykjavíkur keypti hlutinn á sjö milljarða króna og þarf að greiða tvo milljarða í 

dráttavexti. Því þarf Orkuveitan að greiða níu milljarða fyrir hlut sem sem hún má ekki 

eiga og þarf því að selja hann. Ef verðmæti hlutarins er skoðað með verðmæta 

reiknisaðferðum sem bankar nota þá er hagnaður HS orku og HS veitu fyrir skatta 

tekið sem var 2,6 milljarðar og margfaldað með fimmtán (vísar til fimmtán ár fram í 

tíman). Skuldir HS orku dragast síðan frá þeirri upphæð, sem eru tuttugu og sjö 

milljarðar króna. Þannig er heildarverðmæti fyrirtækjanna um tólf milljarðar íslenskra 

króna. Til þess að sjá verðmæti þessa fimmtán prósenta eignarhluts Orkuveitunar er 

hann reiknaður úr frá heildarverðmæti HS orku og HS veitur. Verðmælti hlutarins er 

því 1,8 milljarðar. Vanalega fá kaupendur af svona litlum hlut minnihlutaafslátt og 

miðast afslátturinn oftast við þrjátíu og þrjú prósent. Af öllu þessu gefnu er verðmæti 

hlutarins ein milljón tvöhundruð og sextíuþúsund krónur (Andir Ólafsson, 2009). 

Munurinn er gífurlega mikill. Orkuveita Reykjavíkur hefur áfrýjað dómnum til 

Hæstaréttar (Andri Ólafsson, 2009).  

 

4.7.1.5. Fjármálerfiðleikar Orkuveitu Reykjavíkur í kjölfar 

efnahagshruns 

Líkt og önnur fyrirtæki á Íslandi hafði efnahagshrunið talsverð áhrif á fjárhag 

Orkuveitu Reykjavíkur. Evrópski fjárfestingarbankinn ætlaði að veita Orkuveitu 
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Reykjavíkur lán upp á tæpa tuttugu og sjö milljarða íslenskra króna. Lánið átti að vera 

til tuttugu ára og millibankavextirnir með 0,098% álagi í evrum („Evrópski 

fjárfestingarbankinn lánar OR. Tæpir 27 milljarðar“, 2008). Afgreiðsla lánsins stóð á 

sér. Orkuveita Reykjavíkur ætlaði að fjármagna verkefni sín til ársins 2010 með 

láninu, þar á meðal stækkun á Hellisheiðarvirkjun („Evrópski fjárfestingarbankinn 

lánar OR. Tæpir 27 milljarðar“, 2008; „Orkuveita Reykjavíkur semur við Evrópska 

fjárfetingarbankann: Samið um 170 milljóna evru lán“, 2008). Orkuveita Reykjavíkur 

þurfti einnig að bíða eftir loka lánsafhendingu frá Þróunarbanka Evrópu sem nam sex 

milljörðum íslenskra króna. Lánið var tekið vegna framkvæmda í Hellisheiðarvirkjun 

sem er lokið og búið er að gera úttekt á verkinu. Nokkrum mánuðum síðar var lánið 

frá Þróunarbanka Evrópu afgreitt („Milljarða lán loks afgreitt“, 2009). Stuttu síðar 

fékk Orkuveitan afhent lánið frá Evrópska fjárfestingarbanka. Ástæðan fyrir hvað 

afhenging lánanna drógst eins og gerist var efnahagsástandið í landinu. Hjörleifur 

Kvaran forstjóri Orkuveitunnar sagði að Orkuveita Reykjavíkur geti staðið við 

skuldbindingar sínar þar sem það fyrirtækið hefur nóg af haldbæru fé og því sé 

fjárhagsleg staða þes sterk. Þátt fyrir rýrnun á eigið fé fyrirtækisins. Orkuveita 

Reykjavíkur hefur ekki fyrirhugað að hækka gjaldskrár sínar („Evrópski 

fjárfestingarbankinn lánar OR. Tæpir 27 milljarðar“, 2008; „Orkuveita Reykjavíkur 

semur við Evrópska fjárfetingarbankann: Samið um 170 milljóna evru lán“, 2008). 

Lánin áttu að fjármagna verkefni Orkuveitu Reykjavíkur 

  Þróunarbanki Evrópu veitir eingöngu lán til lágtekju og miðtekjulanda. Ísland telst 

ekki til þeirra landa (Hilmar Þór Hilmarsson, 2008). En þar sem Þróunarbanki Evrópu 

hafði ákveðið að veita Orkuveitunni lán og dregið það síðan til baka er alvarlegt mál. 

Stofnanir eins og Þróunarbanki Evrópu eru mjög íhaldsamar og ef þær lofa einhverju 

þá er því fylgt. Undirbúningsvinna þeirra sé það góð að þeir dragi ekki lánveitingar til 

baka. En þar sem Þróunarbanki Evrópu hafi dregið lánveitingu til baka er merki um 

hvernig ástand hafði skapast á landinu (Viðmælandi, nafnleynd).  

  

4.7.1.6. Samstarfsaðilar Orkuveitu Reykjavíkur 

Samstarfsaðilar Orkuveitunnar eru Samorka sem eru samtök allra orku og 

veitufyrirtækja landsins. Flestar vatnsveitur og nokkrar fráveitur eru einnig aðilar að 

Samorku. HS orka og HS veitur eru einnig samstarfsaðilar Orkuveitu Reykjavíkur. 
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Fyrirtækin reka tvö orkuver á Reykjanesskaganum sem framleiðir bæði raforku og 

heitt vatn. Norðurál er einn af samstarfsaðilum Orkuveitunnar. Norðurál er með 

starfsemi sína á Grundartanga og fyrirhugar að reisa annað álver í Helguvík á 

Suðurnesjum. Orkuveita Reykjavíkur hefur einnig átt í samstarfi við Rauðakross 

Íslands, Skógræktarfélag Reykjavíkur og í Vaxtarsamningi Vesturlands. Sá samningur 

er er átaksverkefni með það að markmiði að efla Vesturland. Samstarfsaðilar 

Orkuveitunar eru einnig nokkur sveitarfélög og þar á meðal eru eigendur hennar 

(Reykjavíkurborg, Akranes og Borgarbyggð). Hveragerði, Bláskólabyggð, 

Sveitarfélagið Ölfus og Grímsnes og Grafningarhreppur eru einnig aðilar sem 

Orkuveita Reykjavíkur hefur átt og er í samstarfi við (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.x) 

 

4.7.1.7. Dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, REI 

Dótturfélög Orkuveitu Reykjavíkur eru Gagnveita Reykjavíkur ehf, HAB og 

Reykjavíkk Energy Invest (REI) (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.y). Hér verður einungis 

rætt um fyrirtæki REI.  

  Dótturfélagið REI sér um útrásarverkefni Orkuveitunnar á sviði jarðvarma. 

Orkuveita Reykjavíkur hefur hins vegar í nokkra áratugi tekið þátt í útrásarverkefnum 

með íslenskum verkfræðistofum. Með aukinni loftslagsumræðu fóru fjármálafyrirtæki 

landsins að koma að útrásarverkefnum. Með þeirra þátttöku jukust útrásar verkefni 

landsins á sviði jarðvarma. Þekkingin Íslendinga á vinnslu á jarðvarma ætti því að ná 

að skapa landinu útflutningsverðmæti. Orkuveita Reykjavíkur setti sér það markmið 

að vera meðal fremstu þjóða í jarðvarmaverkefnum á heimsvísu og ákvað að leggja 

um tvo milljarða íslenskra króna inn í REI (Útrásarverkefni Orkuveitunar. Reykjavik 

Energy Invest, 2007).  

  

4.7.1.7.1. Saga REI  

Þegar samþykkt var að Orkuveita Reykjavíkur mundi taka þátt í útrásarverkefnum var 

REI stofnað. Stofnun dótturfélagsins átti að draga úr áhættu af útrásarverkefnum sem 

Orkuveitan mundi taka þátt í. Til þess að takmarka áhættu af útrásarverkefnunum REI 

mundi Orkuveita Reykjavíkur stjórna hversu mikið fjármagn mundi renna til 

dótturfélagsins. Samþykkt var að REI mundi geta stofnað hlutarfélög þegar einstök 
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verkefni væru komin á framkvæmdarstig. Þannig gæti félagið afmarkað enn frekar það 

fjármagn sem Orkuveitan mundi leggja í verkefnin. Með aðkomu fjárfesta, innlendum 

sem og erlendum, væri hægt að draga verulega úr áhættu Orkuveitunar. En um leið 

gæti almenningur notið arðsemi þessara verkefna (Sigrún Elsa Smáradóttir, 2008).  

  REI hefði getað sameinast Geysir Green Energy (GGE) með eðlilegum hætti í 

gegnum samstarfs á erlendri grundu. Með því hefði Orkuveitan geta tryggt sér 

fjármagn til útrásaverkefna og GGE áunnið sér trúverðugleika í gegnum samstarf við 

Orkuveituna. Hins vegar var reynt að sameina þessi tvö félög án vitneskju stjórnar 

Orkuveitunar, sem voru mjög óvönduð vinnubrögð meirihlutaborgarstjórnar 

Reykjavíkur. Vinnubrögðin höfðu þau áhrif að nýr meirihluti myndaðist í borgarstjórn. 

Myndaður var stýrihópur sem skoðaði vinnubrögð fyrrum meirihlutaborgarstjórar. 

Rétt áður en stýrihópurinn lauk vinnu sinni myndaðist nýr meirihlutaborgarstjórn. Eða 

sá þriðji á tveimur árum (Sigrún Elsa Smáradóttir, 2008).  

  Niðurstaða stýrihópsins var að REI væri í hundrað prósent eigu Orkuveitu 

Reykjavíkur. Útrásarverkefnum  yrði haldið áfram, burt séð frá því hvort REI væri í 

samstarfi við aðra eða ekki. Sem var upphafleg stefna félagsins. Nokkru síðar bar 

annar borgarstjórnarflokkurinn tillögu á stjórnarfundi Orkuveitunar að verðmat yrði 

geta á verkefnum REI með það markmiði að selja þau. Hins vegar mundi REI starfa á 

sviði ráðgjafar og þróunarverkefna. Tillagan var ekki samþykkt þar sem verkefni REI 

séu viðskiptalegs eðlis og félagið hefði það markmið að skila hagnaði. Hugmyndin á 

bak við REI væri að félagið væri þekkingarleg kjölfesta sem mundi sinna 

verkefnunum sínum til fulls. Stuttu síðar var samþykkt að halda áfram með fyrri 

stefnu, eða að REI mundi sinna fjárfestingar, ráðgjafar og þróunarverkefnum. (Sigrún 

Elsa Smáradóttir, 2008). Sú samþykkt stendur enn.  

 

4.7.1.7.2. Erlend verkefni hjá REI  

Á heimasíðu REI kemur fram að REI sé að starfa að verkefnum í Djíbútí, Filippseyjum 

og Indónesíu (Reykjavik Energy Invest, e.d.a).  

  Í Djíbútí var fyrsta verkefni REI. Djíbútí er ríkt af jarðvarma og áætlað er að hægt 

sé að virkja um sjöþúsund megavött úr jarðvarmanum (Reykjavik Energy Invest, 

e.d.b). Samningurinn á milli Djíbútí og Íslands er tvíþættur. Fyrsta verkefni REI eru 
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rannsóknir á svæðinu til þess að kanna efnasamsetningu og orkuna sem býr á svæðinu. 

REI mun kosta um þrjátíu prósent af kostnaði tilraunaboranna. Sú fjárfesting getur 

verið í kringum fjögurhundruð og fimmtíu milljónum króna. Ef niðurstaða 

tilraunaboranna verður jákvæð þá REI hefja virkjunarframkvæmdir (Sigrún Elsa 

Smáradóttir, 2008). Ef Djíbútí verkefnið er mikilvægt að því leytinu til að ef það tekst 

þá eru Íslendingar búnir að sýna fram á að það sé hægt að standa að grænni 

orkuvirkjun í Afríku (Viðmælandi, nafnleynd).  

  REI í samstarfi við Geysir Green Energy eru að vinna að jarðvarmaverkefni í 

Fillipseyjum undir nafninu Envent Holding Philippines (Reykjavik Energy Invest, 

e.d.c). Eins og fram hefur komið þá eru Fillipseyjar er þróað jarðvarmaland.  

  REI er með sitt þriðja útrásarverkefni sitt í Indónesíu sem er talið vera fjórða 

stærsta jarðvarmaland heims. Á eftir Bandaríkjunum, Filippseyjum og Mexíkó. Hins 

vegar er landið með mestar þekktar ónotaðar auðlindir (Reykjavik Energy Invest, 

e.d.d; Viðmælandi, nafnlaust). Óbeisluð jarðvarma orka er metin á tuttugu og sjö 

gígavött (Reykjavik Energy Invest, e.d.d). REI er að reisa jarðvarmavirkjanir á 

nokkrum svæðum í samstarfi við Pertamia Geothermal, ásamt því að sinna öðrum 

verkefnum með opinberum og einkaaðilum (Reykjavik Energy Invest, e.d.d).  

  Búið er að skrifa undir viljayfirlýsingu á sviði jarðvarma í Jemen (Sigrún Elsa 

Smáradóttir, 2008).  

  

4.7.1.7.3. Önnur íslensk fyrirtæki sem eru að sinna jarðvarmaverkefnum á 

erlendis  

Mörg íslensk fyrirtæki og stofnanir eru að starfa í jarðvarmamarkaðinum. Í þessum 

undirkafla verða nokkur fyrirtæki og stofnanir nefnd. Fyrst er að nefna Jarðhitaskóla 

Háskóla Sameinuðu þjóðanna sem var stofnaður árið 1978. Fyrsta kennsluárið hófs ári 

síðar, eða árið 1979. Frá þeim tíma hafa hópar af verkfræðingum og 

raunvísindamönnum frá þróunarlöndunum, Mið- og Austur-Evrópu. Allir nemendur 

eru starfandi í sínu heimalandi við annað hvort eða bæði orkurannsóknir og 

framleiðslu ásamt orkudreifingu. Enda koma flestir nemendur með rannsóknargögn 

heiman að til úrvinnslu í skólanum. Markmið Jarðhitaskólans er að aðstoða lönd 

nemenda sem búa yfir jarðvarma. Aðstoðin flest í að mynda sérfræðingahópa til 
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jarðvarmarannsóknar og nýtingu á honum. Sex jarðvarmasérfræðingar innan Íslenskra 

orkurannsókna (ÍSOR) , einn jarðvarmasérfræðingur frá HS – orku hf. (fyrrum 

Hitaveitu Suðurnesja) og tveir prófessorar Háskóla Íslands kenna við Jarðhitaskólann 

(Ingvar Birgir Friðleifsson, 2008). Sterk tengsl hafa myndast milli nemenda og 

kennara skólans (Ingvar Birgir Friðleifsson, 2008; ÍSOR og jarðhitarannsóknir á 

Íslandi, 2007). Flestir nemendur koma frá Kína eða sextíu og fimm, fjörtíu og tveir frá 

Kenýa, þrjátíu og einn frá Filippseyjum, tuttugu og fimm El Salvador, tuttugu og þrír 

frá Eþíópíu og frá Indónesíu hafa tuttugu og tveir komið (Jarðhita Háskóla Sameinuðu 

þjóðanna: Þekking miðlað til þróunarlanda, 2007).  

  Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) sinna jarðvarmaverkefnum á íslandi og víðsvegar 

um heiminn, þá bæði sem verktakar og ráðgjafar. ÍSOR heyrir undir Iðnaðarráðuneytið 

(ÍSOR, 2009). Jarðboranir starfa á Íslandi sem og erlendis á sviði nýtingu auðlinda og 

vinnslu á jarðefnum (Jarðboranir, e.d.a). Dótturfélög Jarðboranna eru Hekla Energy 

GmbH í þýskalandi, Hekla Energy BV í Hollandi, Eurothermal Kft í Ungverjalandi og 

í Portúgal Iceland Drilling LDA (Jarðboranir, e.d.b).  

  Verkfræðistofan Vatnaskil starfar sem ráðgjafar erlendis á sviði jarðvarma. Ásamt 

því að starfa á öðrum auðlindasviðum (Vatnaskil. Consulting Engineers, e.d.). 

Verkfræðistofan Mannvit starfar á sviði ráðgjafar, verkfræðistjórnar, hönnunar eða 

framkvæmdaeftirliti jarðvarmavirkjanna á Íslandi og erlendis (Mannvit, e.d.a). Það 

sama gildir um jarðvarmarannsóknir. Á því sviði sinnir Mannvit ráðgjöf og þjónustu 

allt frá undirbúningi til eftirlitið við boranir. Rannsóknir Mannvits á nýjum 

jarðvarmanýtingarkostum eru tæknilegar og hagkvæmar (Mannvit, e.d.a). Mannvit 

starfar í Danmörk, Ungverjalandi og Þýskalandi. Mannvit er einnig komið í samstarfi 

við breska verkfræðistofu (Mannvit, e.d.b). Verkfræðistofan AFL hefur áratuga 

reynslu að starfa á sviði rannsókna á raforkuflutnngi, raforkukerfum, raforkuspám, 

söfnun og útvinnsla orkugagna. AFL hefur einnig tekið þátt í hönnun iðjuvera og 

orkumannvirkja. AFL hefur starfað í Evrópu og Afríku á sviði raforkuflutnings og 

orkufreks iðnaðar (AFL í Evrópu og Afríku, 2007).  

  Geysir Green Energy (GGE) er fjárfestingarfélag sem starfar, líkt og önnur sem 

búið er að nefna, bæði á frónni og á erlendri grundu. Geysir Green Energy starfar í 

Þýskalandi, Kína og Filippseyjum (Geysir Green Energy, 2009b). Nýlega lauk 
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verktakasamningur um jarðvarmavirkjun í El Salvador sem gekk samkvæmt vonum 

(Geysir Green Energy, 2009c). 

 Til að draga þessi fáu dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem eru að sinna 

jarðvamaverkefnum erlendis eru þar verkfræðiskrifstofur, Íslenskar orkurannsóknir, 

Jarðboranir, fjárfestingarfélag og Jarðhitaskóli Háskóli Sameinuðu þjóðanna.  

 

4.8. Jarðvarmamarkaðurinn 

Þegar jarðvamamarkaðurinn er skoðaður er bæði hægt að fara inn á hann sem ráðgjafi 

og sem fjárfestir. Íslensk fyrirtæki hafa reynslu á að starfa á báðum þessum sviðum, 

allt frá nokkrum árum til áratuga. Mynd 25. sýnir jarðvarmamarkaðinn í heild sinni.  

 

 

Mynd 25. Heimskort af jarðvarmasvæðum (Renewable Energy. Contributing Proven Solutions to the 

World, e.d).  

 

Eins og sést á mynd 25 er jarðvarama að finna í sex heimsálfum, sem eru Asía, 

Evrópa, Norður – Afríka, Suður – Afríka, Norður – Amríka og Suður – Amríka. Hann 



123 
 

er ekki að finna í Ástralíu. Þá er það bara spurning um hversu álitlegur og arðbær 

markaðurinn er. Þá bæði út frá ráðgjafarþjónustu og fjárfestingum.  

 

4.8.1. Einkenni jarðvarmamarkaðarins  

Vegna umræðu um loftlagsbreytingar hefur áhugi fjárfesta á jarðvarmamarkaðinum 

aukist verulega á síðast liðnum tólf til átján mánuðum. Keppt er um að tryggja sér 

jarðvarmaauðlindir í Evrópu, Suður – Amríku, Bandaríkjunum, Indlandi og annars 

staðar þar sem jarðvarmaauðlindirnar eru að finna. Það hefur gert það að verkum að 

auðveldara hefur verið að fjármagna jarðvarmaverkefni, þrátt fyrir ríkjandi samdrátt. 

Fjármagnið er þó orðið dýrara (Viðmælandi, nafnleyndt; Viðmælandi, nafnleynd). Á 

síðast liðnum mánuðum hefur verðlag útboða rannsókna og virkjannaframkvæmda 

hundraðfaldast. Sem vekur upp þá spurningu hvort það sé orðið erfiðara að fara inn á 

jarðvarmamarkaðinn og hvort það gæti verið hreinlega of seint. Það skiptir hins vegar 

máli hvort farið sé inn á jarðvarmamarkaðinn sem ráðgjafi eða fjárfestir. Þeir sem 

koma inn sem ráðgjafar finna ekki fyrir þessum breytingum (Viðmælandi, nafnleynd). 

Breytingarnar á fjármálamarkaðnum hefur leitt til þess að verkefni sem íslenskir 

fjárfestar eru að sinna taka lengri tíma en búist var við (Viðmælandi, nafnleynd). Þegar 

litið er til framtíðar þá mun jarðvarmamarkaðurinn verða opnari og blandaðri. Nýjir 

aðilar koma inn, sumir munu ná árangri og aðrir ekki. Fyrirtæki og einstaklingar eru að 

sækja og byggja upp þekkingu sem Ísland, Bandaríkin, Ítalía, Nýjasjáland, Japan og 

Filippseyjar hafa náð að skapa (Viðmælandi, nafnleynd).  

  Talið er að fimmhundruð sérfærðingar hafi tæknilega reynslu og þekkingu á vinnslu 

og nýtingu á jarðvarmanum. Af þessum fimmhundruð einstakingum eru í kringum 

fjörtíu prósent íslenskir sérfærðingar. Íslenskir sérfræðingar búa yfir nýjustu þekkingu, 

tækni og reynslu á vinnslu jarðvarma og nýtingu hans (Viðmælandi, nafnleynd). Enda 

er oft leitað til þeirra (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, 

nafnleynd). Erlendir sérfræðingar verða þó ekki lengi að ávinna sér þá þekkingu og 

reynslu sem íslensku sérfræðingarnir búa yfir. Það gæti tekið þá um eitt ár. Svo er 

einnig hægt að kaupa þekkingu sem vantar upp á (Viðmælandi, nafnleynd).  

  Það er mjög kostnaðarsamt að fara inn á jarðvarmamarkaðinn, sérstaklega fyrir 

fjárfesta (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). Undirbúningurinn er 
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langur (Málsmeðferð jarðhitanýtingar, 2007; Viðmælandi, nafnleynd). 

Undirbúnngurinn getur tekið allt frá tveimur til tíu ár. Rannsóknir á svæðinu vega þar 

mest, þar sem ekki er hægt að hefja vinnslu á jarðvarma fyrr en umfangið, eðli og 

afmörkun jarðvarmageymisins eru kunnar (Málsmeðferð jarðhitanýtingar, 2007). 

Kostnaður tilraunaboranna getur hlaupið á hundruðum milljónum ef ekki milljarða 

(Landsvirkjun, e.d.; Sigrún Elsa Smáradóttir, 2008; Útboð útiloki erlend fyrirtæki. 

Útboð Orkuveitu Reykjavíur á borunum eru sniðin að Jarðborunum hf. segir 

verkfræðingur. Útboðsgögn eru á íslensku en auglýst er á ensku. „Megum ekki meta 

Íslendinga umfram aðra,“ segir forstjóri OR, 2008). Þegar tilraunaborunum lýkur þarf 

að nýta jarðvaman sem kemur úr holunum í einhvern tíma til þess að meta orkuna sem 

fæst af honum og nýtingarmöguleika hans. Þar af leiðandi getur liðið langur tími þar 

til að fjárfestar sjá árangur af fjárfestingum sínum. Ef hægt sé að nýta jarðvarmann í 

húshitun, raforku, sundlaugar og annara hluta þá skilar fjárfetingin heilmiklu. Þannig 

er ekki nóg að eiga bara fjármagnið (Viðmælandi, nafnleynd; Viðmælandi, nafnleynd). 

 

4.8.2. Þættir sem ráða staðsetningu á jarðvarmamarkaðinum 

Fjárfestar þurfa að huga að nokkrum þáttum áður en ákvörðun er tekin um 

staðsetningu á jarðvarmamarkaðinum. Það þarf að huga að jarðvarmaauðlindinni, 

markaðinum, samfélaginu og stjórnmála ástandi staðarins, möguleika á fjármögnun og 

umfram allt þekkingu á sviðinu. Sumar þessara auðlinda eru hreyfanlegar, fjármagn og 

þekking. En aðrar fastar, jarðvarminn, markaðurinn og samfélagið (Viðmælandi, 

nafnleynd). Ráðgjafar þurfa síður að huga að þessum þáttum. Enda eru þeir að selja 

þekkingu sína og reynslu.  

  Stuðningur stjórnvalda við hreina orku er mismunandi. Til dæmis byggist 

stuðningurinn á viðskiptalegum forsendum í Kína og á Filippseyjum. Þýskaland og 

Bandaríkin aftur á móti eru með beinar aðgerðir sem ýta undir aukna notkun á hreinni 

orku. Þjóðverjar greiða niður framleiðslu og notkun á hreinni orku. Bandaríkjamenn 

beita ýmsum skattaívilum og öðrum stuðningi við hreina orku (Viðmælandi, 

nafnleynd).  

  Nokkrir telja að áhættan sem fylgir jarðvarmavirkjunum sé sú sama, hvort hún 

verði reist á Íslandi eða erlendis (Sigrún Elsa Smáradóttir, 2008). Vissulega fylgir 
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sama áhætta jarðborunum. En lönd eru einnig mis lokuð þegar kemur að erlendri 

fjárfestingu. Lönd eins og Japan, Ítalía, Mexíkó og Ísland (Viðmælandi, nafnleynd). 

Því er gott að nýta sér Doing Business skýrsluna sem Alþjóðabankinn (e. World Bank) 

gefur út á hverju ári. Skýrslan hefur að geyma upplýsingar um fjárfestingar- og 

viðskiptaumhverfi flest allra landa heimsins. Það fer ekki alltaf saman að bestu 

fjárfestingartækifærin fylgi löndum sem búa yfir besta viðskipta- og 

fjárfestingaumhverfi. Tækifærin geta leynst í löndum þar sem umhverfið er ábótavant, 

en er í örum vexti til hins betra. Þar af leiðandi gagnast upplýsingarnar vel fyrir 

fjárfestingar á nýmörkuðum. Skýrslan hefur einnig hvetjandi áhrif á stjórnvöld 

þjóðanna til þess að ýta undir umbætur (Hilmar Þór Hilmarsson, 2008). Tafla 3. sýnir 

hvað þjóðir vernda erlenda fjárfesta ólíkt. Þetta eru allt þjóðir sem íslensk fyrirtæki og 

stofnanir á sviði jarðvarma starfa í eða eru að hugleiða að hefja slíka starfsemi.  

 

Tafla 3. Verndun fjárfesta í nokkrum löndum sem íslensk jarðvarmaútrás er (World Bank, 2008).  

Lönd Verndun Lönd Verndun Lönd Verndun Lönd Verndun 

  Fjárfesta   Fjárfesta   Fjárfesta   Fjárfesta 

Bandaríkin 5 Filippseyjar 126 Kína 88 Rússland 88 

                

Danmörk 24 Indonesía 53 Mexíkó 38 Ungverjaland 113 

                

Djíbútí 177 Jemen 126 Níkaragva 88 Þýskaland 88 

                

 

Því nær sem útkoman þjóðanna er einum, því betra er að fjárfesta þar. Því nær sem 

útkoman er eitthundrað áttatíu og einum, þeim mun verra er að fjárfesta (World Bank, 

2008). Þegar litið er á töflu 3. getur verið varasamt að fjárfesta í Djíbútí. Áhættusamt 

getur verið að fjárfesta í Jemen og á Filippseyjum. Svo þarf að huga að fjárfestingum í 

Ungverjalandi.  

  Í Doing Business skýrslunni er hægt að sjá í hvaða löndum umbætur hafa orðið og 

líka hvaða lönd hafa dregist aftur úr. Sem eykur enn frekar gagnsemi skýrslunar 

(Hilmar Þór Hilmarsson, 2008). Doing Business 2009 (World Bank, 2008) er fjallað 

um eitthundrað áttatíu og eitt land og löndin eru skoðuð út frá tíu mælingarflokkum 

sem eru Stofnun fyrirtækja (e. Starting a Business), Leyfisveitingar (e. Dealing with 

Licenses), Ráðningar starfsfólks (e. Employing Workers), Skrásetning eigna (e. 

Registering Property), Aðgengi að lánum (e. Getting Credit), Vernd fjárfesta (e. 
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Protecting Investors), Greiðsla opinberra gjalda (e. Paying Taxes), Viðskipti á milli 

landa (e. Trading Across Borders), Samningar og eftirfylgni (e. Enforcing Contracts) 

og uppgjör og lokun fyrirtækja (e. Closing a Business) (Hilmar Þór Hilmarsson, 2008; 

World Bank, 2008). Tafla 4. sýnir hvernig nokkrar þjóðir sem íslensk fyrirtæki og 

stofnanir starfa í á sviði jarðvarma mælast samkvæmt útreikningum Doing Business.  

  Eins og sést á töflu 4. getur reynst erfitt og áhættusamt að starfa í löndum líkt og 

Djíbútí, Filippseyjum, Indónesíu og Jemen. Kína, Mexíkó og Rússland eru einnig lönd 

sem þarf að huga vel að hvort starfsemi þar borgi sig eða ekki. Því nær sem tölurnar í 

töflunni eru nær eitt hundarð áttatíu og einum því áhættusamara er að eiga í 

viðskiptum við þær þjóðir. Öfugt þegar tölurnar eru nær einum. Þá er gott að eiga 

viðskiptin við löndin og lítil áhætta fylgir viðskiptunum (World Bank, 2008). 

 

Tafla 4. Röðun nokkra landa sem jarðvarmaútrás er samkvæmt Doing Business (World Bank, 2008). 
  Stofnun Leyfis- Ráðningar Skrá- Aðgengi Greiðsla Viðskipti  Samningar  Uppgjör  

  fyrirtækja veitingar starfsfólks setning að lánum opinberra á milli  og og lokun 

        eigna   gjalda landa eftirfylgni fyrirtækja 

Bandaríkin 6 26 1 12 5 46 15 6 15 

                    

Danmörk 16 7 10 43 12 13 3 29 7 

                    

Djíbútí 173 99 137 134 172 61 35 159 132 

                    

Filippseyjar 155 105 126 97 123 129 58 114 151 

                    

Indonesía 171 80 157 107 109 116 37 140 139 

                    

Jemen 50 33 65 48 172 138 126 41 87 

                    

Kína 151 176 111 30 59 132 48 18 62 

                    

Mexíkó 115 33 141 88 59 149 87 79 23 

                    

Níkaragva 85 134 66 136 84 162 99 66 67 

                    

Rússland 65 180 101 49 109 134 161 18 89 

                    

Ungverjaland 27 89 84 57 28 111 68 12 55 

                    

Þýskaland 102 15 147 52 12 80 11 9 33 

                    

 

Þar sem fjárfestingar í vinnslu og jarðvarmanýtingu eru kostnaðarsamar þarf líka að 

huga að orkuverði þjóða og bolmagn þeirra til að greiða orkuna. Í augum fjárfesta 

skiptir hagkvæmni máli (Viðmælandi, nafnleynd).  
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 Í skýrslu Alþjóðabankans (World Bank, 2008).kemur einnig fram hversu auðvelt á 

heildina litið er að eiga í viðskiptum við. Þegar sú röðun er skoðuð þá kemur í ljós að 

það er talsvert erfitt er að vera í viðskiptum við Djíbútí. Hins vegar er bót í máli þar 

sem þau hafa ekki versnað á milli ára líkt og gerðist bæði í Filippseyjum og 

Indónesíku. Fyrir ári var mjög erfitt að vera í viðskipti við þessi lönd, en 

Alþjóðabankinn telur að á einu ári er orðið erfiðara að eiga í viðskiptum við 

Filippseyjar og Indónesíu. Það sama á við um Kína og El Salvador. Það er mun betra 

að eiga í viðskiptum við þessi tvö lönd og á einu ári hafa viðskipti við Kína og El 

Salvador skánað, að mati Alþjóðabankans.  
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5.0. Niðurstöður 

  

5.1. Demandur Íslands í jarðvarma  

Ísland hefur forskot í framleiðslu aðstæðum sínum þar sem þær eru þróaðar og 

sérhæfðar. Þessi mikla sérfræðiþekking, reynsla, rannsóknir og þróun í jarðvarma 

yfirfærist á stoðkerfi hans. Sú yfirfærsla ýtir undir enn meir nýsköpun í framleiðslu 

aðstæðum jarðvarmans sem yfirfærist aftur til stoðkerfis. Flest fyrirtæki eða stofnanir í 

stoðkerfinu starfa á alþjóðlegum mörkuðum og hafa náð árangri, sem hefur áhrif á 

erlenda eftirspurn sem skilar sér í aukinni jarðvarmaframleiðslu, sjá Mynd 26 á næstu 

blaðsíðu sem sýnir demant Íslands í jarðvarma.  

  Kröfur Íslendinga eru meiri en gengur og gerist í alþjóðasamfélaginu og er hægt að 

segja að Ísland hafi einnig forskot í eftirspurnar aðstæðum. Vegna áhrifa á eftirspurnar 

aðstæður hefur vaxandi heimamarkaður fyrir jarðvarmaorku aukið vöxt og dýpkað 

íslenska jarðvarmaklasann. Eftirspurnar aðstæður hafa þannig áhrif á framleiðslu 

aðstæður jarðvarmans að breytingarnar í kröfum Íslendinga örva 

jarðvarmaorkuframleiðslu og nýsköpun í framleiðslu aðstæðum. Breytingar í kröfum 

landsmanna og aukin eftirspurn eftir raforku hefur áhrif á forgangsröð fjárfestinga í 

framleiðslu aðstæðum jarðvarma. Jarðvarmaorkufyrirtæki hafa þurft að huga meira að 

umhverfi og sjónrænni mengun við virkjanir þeirra. Sem eykur enn meira á þróun 

tækni og nýsköpun jarðvarmafyrirtækja. Til marks um það áætlar Orkuveita 

Reykjavíkur að setja stóran hluta af Bitruvirkjun inn í fjall og hefur lagt aukna áherslu 

á fegrun umhverfis virkjananna.  

  Eftirspurnar aðstæður hafa þannig áhrif á stefnur fyrirtækja, uppbyggingu og 

samkeppni að hæfir kaupendur fara inn á jarðvarmamarkaðinn. Eftir því sem fleiri eru 

inni á þeim markaði eykur það hæfni birgja og tengdra atvinnuvega. Sem um leið 

hefur áhrif á jarðvarmaklasann þannig að nýsköpun og sérstaða eykst. Geysir Green 

Energy er gott dæmi um það.   
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  Efnahagsbreytingar í  

  fjármálahruns 

    -  Engin virk innlend samkeppni 

      -Flest opinber fyrirtæki 

      -Sérhæfð vara 

      -Sérhæfð menning 

      -Áhætta í virkjunarframkvæmdum 

      eins lítil og mögulegt er 

      -Sein viðbrögð við aukinnar   

  -Óbeisluð jarðvarmaorka  eftirspurnar eftir raforku  -Breytingar í þörfum 

  metin 50 TWst   -Miðstýring ef um opinberrt heimamanna 

 -Sérfræði þekking  fyrirtæki er að ræða  -Nálægð við almenna   

  -Sérhæft háskólanám  -Áhugi stjórnenda og starfs kaupendur mikil 

-Sérhæfður tæknibúnaður  manna mikill   -Aðgengi að almennum 

  -Mikið um R&Þ / vísindi  -Áhugi á jarðvarma er að  kaupendum gott 

 -Nýsköpun  - aukast     -Kaupendur orðir kröfu- 

  -Áratuga reynsla  -  Fyrirtæki skuldug  harðari á umhverfis- 

  -Raforkuöryggi með því fremsta -Gott orðspor    vernd og sjónræna 

  -Raforkukerfi með því fremsta     mengun 

  -Mikil orkumenning      -Aukinn orkunotkun 

 -Fjárfestingar       -Heimamarkaður lítill 

  -Aðgengi að fjármagni lítið      -Aukinn áhugi erlendra 

 - Fjármagn orðið dýrt      orkufreka fyrirtækja 

      -Vatnsaflsvirkjanir  Heimamarkaður lítill 

      -Veitur 

      -Dreifing/flutningur 

      -Verkfærðistofur 

      -Verkhönnunarstofur 

      -Orkusamtök 

      -Orkustofnun   -Eigendur flestra 

      -Háskólar   orkufyrirtækja 

      -Jarðhitaskóli Háskóli SÞ  -Lagalegt umhverfi 

     -Stjórnsýslu stofnanir  -Veiting leyfa til  R&Þ  

      -Jarðborunar fyrirtæki  og til virkjanfram- 

      -Fyrirtæki á sviði rannsókna kvæmda 

      -Erlendir samstarfsaðilar í R&Þ -Engin atvinnustefna  

      -Ferðaþjónusta   -Rammaáætlun um 

      -Sundlaugar   orkuatvinnuvegin, en 

      -Stóriðja    engin orkustefna  

      -Gróðurhús   -Miðstýring á samkepp- 

          nismarkaðinum  

 Mynd. 26. Dematur Íslands við nýtingu á jarðvarma.  

 

 Þar sem innanlands samkeppni á raforkumarkaðinum er óvirk. Flest öll 

jarðvarmaorkufyrirtæki eru opinberar stofnanir og því er engin samkeppni á þeim 

Breytingar 

 

Stoðkerfi atvinnuvega 

Stjórnvöld 

 

Eftirspurna 

aðstæður 

 

Framleiðslu 

aðstæður 

Stefnur fyrirtækja, 

uppbygging og 

samkeppnishæfni 
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markaði. Af þeim sökum hefur Ísland ekki forskot í áhrifaþættinum stefnur fyrirtækja, 

uppbygging og samkeppninshæfni, þó svo að afurðir jarðvarmans séu sérhæfðar og 

einnig menning fyrirtækja. Í raun og veru eru Íslendingar að standa sig illa í þessum 

áhrifaþætti. Jarðvarmaorkufyrirtækin eru miðstýrð af stjórnvöldum, þau taka sem 

minnsta áhættu í virkjunarframkvæmdum og eru því sein að bregðast við aukinni 

eftirspurn. En innviðir fyrirtækjanna eru framúrskarandi. Þar eru helstu sérfræðingar 

Íslands á sviði jarðvarma og mikill áhugi er fyrir nýsköpun, rannsóknum og þróun. 

Svo þetta er ekki alslæmt.  

  

5.2. Jarðvarmaklasinn á Íslandi  

Ísland hefur forskot í stoðkerfi jarðvarmans. Eins og sést á mynd 27 sem sýnir 

jarðvarmaklasa á næstu blaðsíðu. jarðvarmaklasi er rótgróinn inn í íslenskt efnahagslíf 

og samfélag. Hann hefur þróast í gegnum tíðina. Innan hans er mikil nýsköpun og 

hann hefur myndað sér sérstöðu. Samskipti og tengsl innan hans eru sterk og 

upplýsingarflæði er gott. Mörg fyrirtæki innan hans hafa náð alþjóðlegum árangri. Þar 

sem engin innlend samkeppni er þá geta klasar innlendra keppninauta ekki örvað 

nýsköpun í framleiðslu aðstæðum. Áhrifþátturinn getur ekki heldur haft hvetjandi áhrif 

á myndun sérhæfðra birgja og nýrra atvinnuvega vegan skorts á innlendri samkeppni. 

Né haft þau áhrif á eftirspurnar aðstæður að þær aukist og markaðurinn verið 

margbrotnari. Hins vegar getur þátturinn haft áhrif á uppbyggingu orðspor Íslands og 

viðurkenningu vegna innviða jarðvarmaorkufyrirtækja.  
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Mynd 27. Jarðvarmaklasi Íslands 

 

Eins og sést á mynd 27 eru Íslendingar mikil jarðvarmaorkuþjóð. Það sést best hversu 

útbreiddur hann er i íslensku samfélagi. Hann er notaður til húshitunar, snjóbræðslu í 
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gangstéttum og innkeyrslum og svo er mikil sundlaugamenning á Íslandi. Þetta eru 

mikil forréttindi sem þjóðin hefur og spurning hvort hún geri sér grein fyrir því.  

  Hásskólar, svo sem Háskóli Íslands og Jarðhita Háskóli Sameinuðu þjóðanna, eru 

nátengdir jarðvarma. Þaðan koma, eða eru starfandi, helstu sérfræðingar Íslands í 

jarðvarma. Í háskólunum er mikið rannsóknar- og þróunarstarf sem eykur 

sérfræðiþekkingu jarðvarmasérfræðinganna. Sama er að segja um Orkustofnun. Innan 

þeirrar stofnunar býr gífurlega mikil þekking á sviði jarðvarma og orkumála. 

Jarðboranir eru mikil stoð í jarðvarmavinnslu á Íslandi þar sem fyrirtækið sinnir flest 

öllum jarðborunum sem framkvæmdar eru. Fyrirtækið starfar einnig víðsvegar um 

heiminn á sviði nýtingu auðlinda og jarðefnavinnslu (Jarðboranir, e.d.). Fyrirtækið 

hefur einnig alþjóðlega reynslu á þeim sviðum. Annað fyrirtæki sem skiptir miklu máli 

fyrir jarðvarma er ÍSOR, eða Íslenskar orkurannsóknir sem sinnir meðal annars 

verkefnum og rannsóknum á sviði orkumála og annara auðlinda (Ísor, e.d.a.). Margar 

íslenskar verkfræðistofur og verkhönnunarstofur á sviði jarðvarma eru starfandi 

víðsvegar um heiminn. Þar af leiðandi eru flestir birgjar jarðvarmans alþjóðlegir.  

  Ferðaþjónusta landsins tengist jarðvarmanum. Blálónið, Jarðböð og Gullfoss og 

Geysir hringurinn eru bestu dæmin um tengingu jarðvarma við ferðaþjónustu. 

Orkuveita Reykjavíkur hefur tekið á móti fjölmörgum ferðamönnum sem skoða 

jarðvarmavirkjanir hennar. Ásamt því eru ýmsar gönguleiðir í umhverfi og návist 

virkjanna. Svo má ekki gleyma jarðhitasvæðunum sjálfum sem eru mjög falleg svæði 

og mörg þeirra eru tilvalin fyrir útvist og göngur.  

  Flest öll fyrirtæki landsins fá jarðvarmaraforku þar sem jarðvarmi er grunnstoð í 

orkukerfi landsins. Jarðvarmi framleiðir einnig raforku sem stóriðja notar, sem er 

algjört einsdæmi. Íslendingar hafa þar með sýnt að möguleikar á nýtingu jarðvarma 

eru þeir sömu og annara orkugjafa. Gróðurhúsabændur njóta einnig góðs af jarðvarma 

sem gerir þeim kleift að rækta grænmeti, ávexti og annan gróður allt árið um kring.  

 

5.3. Alþjóðlegur jarðvarmamarkaður  

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan eru Íslendingar mjög samkeppnshæfir á 

sviði jarðvarma. Því þarf ekki að koma á óvart að um fjörtíu prósent af fimm hundruð 

sérfræðingum á sviði jarðvarma í heiminum eru Íslendingar. Enda hafa íslenskir 
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sérfræðingar farið í auknu mæli inn á alþjóðlega jarðvarmamarkaðinn bæði sem 

fjárfestar og ráðgjafar. Þetta er góð landkynning á sérhæfðri þekkingu og reynslu á 

jarðvarma.  

  Þegar mynd 28 er skoðuð þá sést að styrkur birgja er mikill. Inngöngukostnaður er 

hár og jarðvarmi er þess eðlis að ekki er hægt að reikna út mögulegan hagnað af 

fjárfestingunum. Undirbúningsferlið er langt þar sem ekki er vitað hvað jarðvarmi gefi 

af sér fyrr en á loka stigum ferlisins. Eina sem vitað er að það gæti verið mikið, lítið 

eða ekkert.  

  Fjárhagsstaða Íslendinga er ekki góð sem eykur styrk birgja. Aðgangur Íslendingar 

að fjármagni á heildina litið er ekki mikið. Svo er orðið dýrara fyrir Íslendinga að 

nálgst það. Þar af leiðandi hefur inngöngukostnaður inn á markaðinn aukist gífurlega 

fyrir landann. Íslensku fjárfestarnir sem eru nú þegar starfandi á markaðinum finna 

fyrir þessu breytta aðgengi á fjármagni með þeim hætti að það hægist á verkefnunum. 

Íslensku ráðgjafarnir finna ekki mikið fyrir þessum breytingum, því styrkur birgja 

gagnvart þeim er lítill og enginn. Styrkur birgja gagnvart fyrirtækjum eða 

stofnanunum sem kaupa ráðgjöfina getur hins vegar verið mikill.  

  Mikil nýliðun hefur verið á síðast liðnum mánuðum. Samkeppnin hefur aukist og er 

orðin harðari en áður fyrr. Miðað við efnahagsástanddið í heiminum má búast við að 

það dragi úr nýliðun inn á markaðinn. Eftir því sem efnahagasástandið réttir meira úr 

sér er sennilegt að nýliðun verði blanaðari. Það er að segja nýir aðilar komi úr fleiri 

atvinnuvegum en þeir hafa gert. Þó er ekki hægt að fullyrða það. En ef litið er á 

breytingarnar sem hafa orðið í samkeppnin á undanförnum mánuðum, munu fleiri og 

fjölbreyttari aðilar fá áhuga á markaðinum. Slíkt gerist með aukinni samkeppni, sem 

eykur hana enn meir. Þar af leiðandi mun samkeppni á alþjóðlega 

jarðvarmamarkaðinum aukast til muna með auknu aðgengi að fjármagni. Nýliðun 

ráðgjafa á markaðinum ógnar ekki stöðu íslensku ráðgjafanna. Íslensku ráðgjafarnir 

búa að mikilli reynslu og sérfræðilegri þekkingu á jarðvarma og þeir eru 

eftirsóknarverðir á markaðinum.  
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       Mikil nýliðun á síðast liðnum mánuðum  

       Hár innkomukostnaður   

       Erfiðara vegna efnahagsástands heimsins  

       Nýliðun mun verða blandaðari  

       Nýliðun í ráðgjöf, óbreytt 

       Aðgangur að sérfræði þekkingu  

       Ráðgjafar finna ekki fyrir fjármagnskreppu  

 

 

 

 

 

  Mis mikill     Orðin harðari   Mikill   

  Þarf að huga að kaupmætti   Útboðsverð margfaldast  Kostnaðasamur markaður  

  Stjórnvöld áhrifamikil       Erfitt að reikna hagnað af  

 Áhættusöm svæði         fjárfestingum  

  

 

 

      Stofnkostnaður hár  

      Hár skiptikostnaður / en á heildina kostnaðarminna 

      Kol, olía, gas, kjarnorka  

      Sól vindur, vatnsafl  

      Nokkur, fer eftir svæðum  

      Mikil óvissa um arðsemi - 

      Erfitt að reikna út hagnað af fjárfestingum  

      Rekstarkostnaður lágr   

      Hagkvæmur orkugjafi  

 

Mynd 28. Fimm samkeppniskraftar í alþjóðlega jarðvarmamarkaðinum  

 

 Jarðvarmanýting er misjöfn á milli svæðað á alþjóðlega jarðvarmamarkaðinum. Sum 

staðar er notkun hans engin og annars staðar mikil. En hvergi annars staðar en á 

Íslandi er hlutdeild hans eins mikil í orkukerfi þjóða. Sem þýðir að nýting annarra 

orkugjafa á alþjóðalega jarðvarmamarkaðinum er mikil. Það sem ræður hins vegar 

hveru mikil ógn sé af staðkvæmdarvörum er styrkur kaupenda. Því er styrkur þeirra 

mjög mikill. Skoða þarf kaupmátt þeirra. Ef kaupmátturinn er mikill, þá er ógnin af 

staðkvæmdarvörum ekki mikil. Enda er jarðvarmi hagkvæmur orkugjafi og 

rekstrarkostnaðurinn er lágr. Ógn staðkvæmdarvara er mikil þegar kaupmátturinn er 

lítill. Jarðvarmaorka er hagkvæm, en ekki sú ódýrasta. Ráðgjafar á markaðinum finna 

ekki fyrir styrk kaupenda og þurfa síður að huga að staðkvæmdarvörum.  
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  Styrkur kaupenda felur einnig í sér áhrif stjórnvalda og þau eru mikil. Ef stjórnvöld 

eru áhugasöm fyrir jarðvarma og nýtingu hans opnar það fyrir fjárfestingar og ráðgjöf. 

Annað er hægt að segja ef stjórnvöld sýna áhugaleysi eða eru neikvæð gangvart 

nýtingu á jarðvarma. Í þeim tilfellum verður ekki farið inn á þau svæði.  

  

Alþjóðlegi jarðvarmamarkaðurinn er í senn mjög álitlegur og óálitlegur markaður fyrir 

Íslendinga. Hann er mjög álitlegur fyrir íslenska ráðgjafa þar sem styrkur fimm 

samkeppniskraftanna er veikur. Samkvæmt þeim munu íslenskir ráðgjafar á alþjóðlega 

jarðvarmamarkaðinum ná miklum árangri og samkeppnisforskot þeirra getur verið 

nokkuð langlíft. Hagnaður ráðgjafa getur einnig orðið talsverður. Hagnaður ráðgjafa er 

ekki mikill samanborið við hagnað sem fæst með fjárfestingum.  

  Markaðurinn er ekki álitlegur fyrir þá íslensku fjárfesta sem eru ekki þegar starfandi 

á markaðinum. Styrkur samkeppniskraftanna er einfaldlega það mikill. Er það helst 

vegna þess hve fjármagnið sem Íslendingar hafa aðgang að er dýrt. Þeir fjárfestar sem 

eru starfandi á markaðinum verða að vanda vinnubrögð sín til þess að öðlast gott 

orðspor og viðurkenningu á markaðinum. Það gæti auðveldað þeim að fá aðgang að 

hagstæðara fjármagni eða samstarfi við aðra fjárfesta.  

  Ef Íslendingar vilja starfa á alþjóðlega jarðvarmamarkaðinum, þá er best fyrir þá að 

gera það sem ráðgjafar.  

 

5.4. Samantekt og ábendingar 

Íslendingar hafa forskot í þremur af fjórum áhrifaþáttum í samkeppnishæfni þjóða. Þar 

af leiðandi hefur þjóðin burði til þess að leiða alþjóðasamfélagið við nýtingu á 

jarðvarma. Því er hægt að segja að samkeppnishæfni Íslands við nýtingu á jarðvarma 

sé mjög mikil. Samkeppnishæfnin byggist upp á sérhæfum og þróuðum framleiðslu 

aðstæðum og hversu rótgróinn jarðvarmaklasinn er. Vegna þeirra eru eftirspurnar 

aðstæður Íslendinga þróaðari en gengur og gerist. Landið er ríkt af jarðvarma, 

jarðvarmaklasinn er háþróaður og býr að mikilli þekkingu sem gerir það að verkum að 

Íslendingar hafa náð að nýta jarðvarmann á mjög fjölbreyttan hátt. Sem skýrir þetta 

háa hlutfall af jarðvarmanotkun í orkukerfinu. En þeir þurfa hins vegar að huga að 
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nokkrum atriðum ef þeir velja viðhalda samkeppnishæfni sinni, því samkeppnisaðilar 

verða fljótir að ná því upp ef Íslendingar verða kærulausir. Í stutu máli sagt þurfa 

samkeppnisaðilar eingöngu að lesa nokkrar bækur og reisa eina til tvær 

jarðvarmavirkjanir, þá ná þeir Íslendingum.  

 

5.4.1. Jarðvarmamarkaðurinn á Íslandi  

Miklar breytingar hafa átt sér stað í fjármálakerfi heimsins. Á Íslandi varð bankahrun 

og í kjölfar þess urðu miklar efnahagsbreytingar. Vegna efnahagsbreytingana er Ísland 

að sigla inn í djúpa kreppu. Sem hefur mikil áhrif á jarðvarmorkufyrirtæki, samanber 

fjárhagsstaða Orkuveitu Reykjavíkur. Ef Íslendingar vilja viðhalda samkeppnisforskoti 

sínu á sviði jarðvarma þurfa þeir að halda áfram fjárfestingum, nýsköpun, rannsóknum 

og þróun. Til þess að geta endurbætt framleiðslu aðstæður sínar. Íslendingar þurfa hins 

vegar að huga að innlendri samkeppni. Markaðurinn er lítill og alþjóðleg starfsemi 

hefur aukið samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja á sviði jarðvarma, en það er ekki 

nóg. Ísland þarf innlenda samkeppni og miðstýringu verður að ljúka. Miðstýringin 

gerir það að verkum að áhætta jarðvarmaorkufyrirtækja er lítil sem engin og þau eru 

lengi að bregðast við aukinni eftirspurn.  

  Áhrif stjórnvalda á jarðvarma er mikil. Stjórnvöld, bæði ríki og sveitarfélög, eiga 

flest öll jarðvarmaorkufyrirtækin sem setja mark á starfsemi þeirra og 

raforkumarkaðinn. Jarðvarmarannsóknir, leit og vinnsla er bundin lögum og þarf að 

sækja um leyfi til þessara starfsema til Iðnaðarráðuneytisins. Orkustofnun og 

Umhverfisráðuneyti þurfa eða veita umsagnir um leyfisveitingar. Jarðvarmafyrirtæki 

Íslands bregðast mjög hægt við aukinni eftirspurn á orku. Ef stjórnvöld geta ekki haft 

þau áhrif að jarðvarmaorkufyrirtæki þeirra geti brugðist skjótt við aukinni eða breyttri 

eftirspurn, þá er betra að einkaaðilar, innlendir sem og erlendir komi að 

jarðvarmavinnslu. Iðnaðarráðherra hefur kynnt að það sé hægt. Það mundi breyta 

markaðinum til muna. Jarðvarmaauðlindin á að vera í eigu almennings. Hún er ekki til 

sölu. 

  Sem stendur er nefnd að vinna að nýrri rammaáætlun um orkuatvinnuveginn í heild 

sinni. Iðnaðarráðherra hefur gefið það út að engin leyfi til rannsókna eða leitar á 

jarðvarma verða gefin út fyrr en rammaáæltun liggur fyrir. Sem er mjög slæmt að mati 
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rannsakanda þar sem það kemur beinlínis í veg fyrir að jarðvarmafyrirtæki geti svarað 

aukinni raforkueftirspurn erlendra fyrirtækja sem hafa áhuga að hefja starfsemi á 

Íslandi. Þetta eru fjölbreytt fyrirtæki sem geta aukið framleiðslustig landsins, en þar 

sem ekki er hægt að staðfesta raforkuafhendingu til þessara fyrirtækja, hætta þau 

sennilega við áform sín. Á síðustu mánuðum hefur atvinnuleysi aukist til muna á 

Íslandi, sem gera þessi tilmæli Iðnaðarráðherra enn verri þar sem þau hafa verulega 

áhrif á atvinnustig.  

  Engin atvinnustefna né orkustefna er til á Íslandi. Því þurfa stjórnvöld að fara í 

stefnumótunar vinnu í atvinnu- og orkumálum. Stjórnvöld þurfa að gera það í 

samstarfi við menntastofnanir og atvinnulíf landsins.  

  Annað sem þarf að huga að er að allar jarðvarmavirkjanir landsins eru byggðar á 

eldgosabeltum. Ef náttúruhamfarir verða á þessum svæðum eyðlileggjast virkjanirnar 

og Ísland verður raforkulaust, þar sem vatnsaflsvirkjanir eru líka á eldgosabeltum. Því 

þurfa stjórnvöld að tengja sig við orkukerfi Evrópu sem fyrst. Með því að tengja Ísland 

við það verða Íslendingar ekki eins berskjaldaðir ef náttúruhamfarir verða. Tala ekki 

um skaðabóta skildu Íslands ef álverin fá ekki raforku afhenta. Tengin við 

Evrópumarkaðinn mundi einnig aðstoða Íslendinga að bregðast við aukinni eftirspurn 

eftir raforku. Minni áhætta yrði í jarðvarmavirkjunarframkvæmdum þar sem 

Íslendingar gætu alltaf selt framleidda raforku á þann markað. Þegar eftirspurn eftir 

raforku mundi aukast á Íslandi þá munu Íslendingar einfaldlega selja minni raforku á 

Evrópumarkaðinum. Með þessum hætti mundu jarðvarmaorkufyrirtæki geta brugðist 

skjótt við aukinni eftirspurn sem umleið mundi gera landið samkeppnishæfara.  

  Þessar ábendingar eru veittar til þess eins að auka líkurnar á að Íslendingar nái að 

viðhalda samkeppnishæfni sinni þrátt fyrir efnahagsástandið í landinu. Þekking er 

mjög hreyfanleg auðlind. Erlendir samkeppnisaðilar verða fljótir að ná sömu 

sérhæfingu og Íslendingar hafa nú þegar. Ef Íslendingar halda ekki áfram þá missi þeir 

af lestinni. 

 

5.4.2. Alþjóðlegi jarðvarmamarkaðurinn  

Íslenskir fjárfestar í einka- og opinberageiranum hafa mikla trú á pólitískum 

samböndum og skiptum á milli Íslands og þeirra svæða sem farið er inn á. Þegar 
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svæðinn sem REI starfar á eru skoðuð út frá Doing Business skýrslu Alþjóðabankans 

sést að talsverð áhætta fylgir þessum svæðum. Djíbútí, Filippseyjar og Indónesía eru 

með þeim löndum sem verst er að eiga í viðskiptum við. Ef skoðað er hvernig þessi 

þrjú svæði vernda erlenda fjárfesta þá verndar Djíbútí þá mjög illa, Filippseyjar vernda 

einnig þá einnig mjög illa en hins vegar vendar Indónesja þá tiltölulega vel. Þó svo að 

Indónesía verndi erlenda fjárfesta nokkuð vel þá eru þessi svæði með þeim 

áhættusömustu. Þó að íslensk stjórnvöld hafa myndað stjórnmálasambönd við svæðinn 

og sérfræðingar Jarhitaskólans hafi tengsl á svæðunum, þá hefur Ísland ekki reynslu á 

að vera í viðskiptum við svæðin. Eina tenging Íslands við svæðin er sérfræðiþekking 

Íslendinga á jarðvarma. Íslendingar eru að leggja til mikið fjármagn í fjárfestingar á 

þessum svæðum, án þess að þekkja þau nægjanlega vel. Þetta er mjög varasamt, ef 

Íslendingar standa einir að fjárfestingunum. Ef eitthvað kemur upp á í viðskiptum við 

þessi lönd geta Íslendingar lítið gert þar sem Ísland er smáþjóð og hefur lítil völd á 

alþjóðavísu. Ef Alþjóðabankinn og þróunarbankar Afríku og Asíu tækju þátt í 

fjárfestingunum væri staða allt önnur. Þessar stofnanir hafa hæsta lánmatið eða AAA 

og þær þekkja svæðin mjög vel þar sem tenging þeirra við þau er mikil. Ísland er aðili 

að Alþjóðabankanum og á að nýta sér aðildina, sérstaklega eins og efnahagsstaðan er.  

  Íslendingar eru eina Norræna þjóðin sem er ekki aðili að þróunarbönkum Afríku, 

Amríku og Asíu (Hilmar Þór Hilmarsson, 2008). Ef Íslendingar munu gerast aðilar að 

þeim munu margir möguleikar opnast fyrir þá, ekki bara á alþjóðlega 

jarðvarmamarkaðinum. Með aðild fengu Íslendingar aðgang að mikilvægum 

upplýsingum, tengsl Ísland við alþjóðasamfélagið mundi aukast til muna. Íslendingar 

mundu geta fylgst með hvað þróun markaða og geta því skynjað breytingar á 

alþjóðlega jarðvarmamarkaðinum mun betur og brugðist skjótt við breytingunum. Það 

sama er að segja um aðra alþjóðlega markaði og staðarmarkað þjóða víð vegar um 

heiminn. Aðgengi að fjármagni væri betra og áhætta við að fara inn á ókunn svæði 

mundi minnka talsvert.  

  Sem stendur er alþjóðlegi jarðvarmamarkaðurinn ekki álitlegur fyrir íslenska 

fjárfesta. En Íslendingar verða að halda áfram að fjárfestingum á markaðinum. Ef þeir 

gera það ekki þá er samkeppnisforskot þeirra í hættu þar sem samkeppnisaðilar geta 

verið ansi fljótir að ávinna sér þekkingu íslensku sérfræðinganna. Íslendingar verða 

því að finna leið til þess að halda áfram fjárfestingum. Mjög góð leið til þess er að nýta 

sér betur aðild að Alþjóðabankanum og gerast aðilar að þróunarbönkum Afríku, 
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Amríku og Asíu. Sennilega er þetta besta leiðin þar sem Íslendingar gætu farið inn á 

svæði sem er mjög rík af jarðvarma en eru það áhættusöm að Íslendingar gætu ekki 

farið þangað einir. Aðildin gerir Íslendingum kleift að tryggja verkefnin eða fá 

stofnanirnar með sér í verkefnin. Orðspor Íslendinga mundi aukast og verða 

útbreiddara (Hilmar Þór Hilmarsson, 2008). Þekking Íslendinga mundi líka vera 

útbreddari og þekking þeirra í há- og lághitasvæðum muni aukast til muna, vegna 

fjölgunar á verkefnum. En þá þyrftu fjárfestarnir að vera innan einkageirans, þar sem 

þessar stofnanir starfa mest með einkafyrirtækjum. Einkageirinn gerir miklu meira í 

uppbyggingarstarfsemi í þróunarlöndunum. Áhrif hans eru meiri en áhrif 

opinberageirans.  

  Íslenskir fjárfestar í opinberageiranum eiga alls ekki að taka beinan þátt í 

fjárfestingum á alþjóðlega jarðvarmamarkaðinum þar sem áhættan er of mikil.  
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