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Samkeppnishæfni þjóða og milliaðilar 

Runólfur Smári Steinþórsson 

Samkeppnishæfni er mikilvægt viðfangsefni. Samkeppnishæfni vísar til getu eða hæfni 
til að ná árangri í samkeppni. Í þessari grein er fjallað um samkeppnishæfni þjóða og 
svæða, en ekki fjallað um samkeppnishæfni fyrirtækja. Með því að rýna í sam-
keppnishæfni þjóða er verið að beina kastljósinu að stöðu og samspili margra þátta í 
efnahagslífi og stjórnmálalífi þjóða sem gefur vísbendingar um getu þeirra og árangur 
bæði í bráð og lengd. 

Aðdragandinn að þessari grein er bæði kennslutengdur og rannsóknartengdur. 
Greinarhöfundur hefur frá 2006 komið að kennslu í samkeppnishæfni við Háskóla 
Íslands í samstarfi við Stofnun Michaels E. Porters við Harvard háskóla. Í tengslum 
við kennsluna hafa orðið til rannsóknarverkefni og höfundur hefur líka komið að 
verkefnum sem snúa að samkeppnishæfni Íslands. Þessu tengt hefur líka gefist tæki-
færi og ástæða til að rifja upp rannsókn á atvinnuþróunarfélögum sem höfundur gerði 
á árunum 1991-1993 og var birt í doktorsritgerð hans árið 1995. 

Rannsóknin á atvinnuþróunarfélögunum gat af sér framlag sem voru skilgreiningar 
á fjórum ólíkum flokkum eða tegundum milliaðila sem starfa í samfélaginu. Þessari 
rannsókn og þessu framlagi hefur ekki verið haldið mikið á lofti en það er margt sem 
bendir til að full þörf sé á því að rannsaka nánar það hlutverk og þau verkefni sem 
milliaðilar hafa með höndum, ekki síst í tengslum við samkeppnishæfni.  

Tilefnið að þessu ritverki er í raun tvíþætt. Annars vegar er tilefnið sótt í kennslu-
efni úr námskeiðinu Samkeppnishæfni. Meðal efnisins er stutt greinargerð Porters og 
Emmons (2003) þar sem fjallað er um hlutverk milliaðila í tengslum við samkeppnis-
hæfni. Þar er dregið fram að milliaðilar geta bæði ýtt undir og hamlað þróun á 
samkeppnishæfni. Porter og Emmons benda á að þrátt fyrir mikinn fjölda skipulags-
heilda af ólíku tagi sem flokka megi sem milliaðila þá sé í raun mjög lítið vitað um 
þessar skipulagsheildir og hvaða verkefnum þær sinna. Einmitt í því ljósinu kviknaði 
áhuginn á því að rifja upp rannsóknina á atvinnuþróunarfélögunum og skoða niður-
stöðurnar í tengslum við samkeppnishæfni. Hins vegar er það tilfellið að það hefur 
ekki verið skrifað mikið á íslensku um það samspil sem liggur til grundvallar 
samkeppnishæfni. Samspil sem einmitt undirstrikar mikilvægi milliaðila og hvaða 
hlutverki ólíkir milliaðilar kunna að gegna í tengslum við samkeppnishæfni. 

Þessu ritverki er því ætlað að gefa innsýn í hvort tveggja þótt viðfangsefnið verði 
ekki tæmt. Spurningarnar sem leitast er við að svara eru: a) Hver er kjarni málsins 
þegar fjallað er um samkeppnishæfni?, og b) Hvaða hlutverk geta milliaðilar haft með 
höndum þegar kemur að eflingu samkeppnishæfni? Það er full ástæða til að rannsaka 
betur milliaðila og þýðingu þeirra fyrir samkeppnishæfni og þetta ritverk er frekar 
hugsað sem upphaf heldur en endir á því ferðalagi sem nauðsynlegt er fara í til að afla 
og miðla þekkingu á bæði samkeppnishæfni og milliaðilum. 

Samkeppnishæfni þjóða 

Samkeppnishæfni er flókið hugtak sem er lýsandi fyrir hæfni þeirrar heildar eða 
einingar sem er til skoðunar hverju sinni til að taka þátt í og væntanlega standast sam-
keppni. Þegar kemur að efnahagslífi þjóða og hæfi þeirra til verðmætasköpunar og 
hagsældar í bæði samfélagi og eftir atvikum samkeppni við aðrar þjóðir eru ótal þættir 
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sem hafa áhrif. Í raun má segja að allir þættir, allar áherslur og allir þeir rammar sem 
hafa ráðandi áhrif á verðmætasköpun og framleiðnistigið í viðkomandi landi kveði upp 
úr um samkeppnishæfnina. Framleiðni er talin vera meginmálið þegar kemur að sam-
keppnishæfni og framleiðnin örvar ekki síst sambandið sem er á milli nýsköpunargetu, 
fjárfestinga og hagsældar (Porter, 1990, 2008). 

Vangaveltur um samkeppnishæfni þjóða byggja á samanburði. Tilgangurinn með 
því að skoða t.d. samkeppnishæfni Íslands er að sjá hvar við stöndum í samanburði 
við aðrar þjóðir og fá þannig gleggri mynd af því á hvaða sviðum og í hvaða þáttum 
þarf að gera betur hér á landi til að bæta samkeppnishæfni þjóðarinnar. Í reglu-
bundnum mælingum á vegum World Economic Forum er Íslandi ásamt um 130 
þjóðum raðað eftir samkeppnishæfni. Á árunum 2008–2009 var Ísland í 20. sæti af 134 
þjóðum og 2009–2010 var Ísland í 26 sæti á listanum af 133 þjóðum (World 
Economic Forum, 2009). Á listanum fyrir 2010–2011 er Ísland í 31. sæti af 139 
þjóðum (World Economic Forum, 2010). Ísland hefur þannig fallið niður um 11 sæti á 
allra síðustu árum af ástæðum sem einkum má rekja til hruns fjármálakerfisins í 
landinu. Þrátt fyrir þetta fall þá mælist Ísland þó enn í hópi þeirra þjóða sem hafa náð 
hvað lengst og sem teljast búa við nýsköpunardrifið hagkerfi. 

Mælingar á samkeppnishæfni eru flóknar og það eru margir þættir sem teknir eru til 
skoðunar. Hjá World Economic Forum eru þessir þættir 110 talsins og þeir eru felldir 
undir 12 stoðir. Þessar stoðir auk fjölda þátta í hverri stoð eru: Grunnstoðir (19); 
innviðir (7); efnahagsskilyrði (5); heilsa og grunnmenntun (11); æðri menntun (8); 
skilvirkni vörumarkaðar (15); skilvirkni vinnumarkaðar (10); virkni fjármálamarkaðar 
(9); tæknileg geta (8); stærð markaðar (2); virkni viðskiptalífsins (9); og nýsköpun (7). 
Allir þessir þættir eru mældir ýmist á grundvelli fyrirliggjandi hagtalna (harðra gagna) 
eða frumgagna (mjúkra gagna) sem safnað er hverju sinni. Á Íslandi er það 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem sér um gagnaöflunina og er tengiliður við WEF. 

Aðrir aðilar en WEF sjá um mælingar af þessu tagi þannig að það er ekki bara til 
einn listi í heiminum. IMD sinnir t.d. árlega mælingum á 314 þáttum í efnahagslífi 58 
þjóða og birtir lista yfir röðun þeirra með hliðsjón af samkeppnishæfni. Ísland raðaðist 
í 30 sæti árið 2010 (IMD World Competitiveness Yearbook, 2010). Fjölmargar aðrar 
mælingar eru til sem bera saman þjóðir á ýmsum sviðum.  

Forsendur fyrir árangri þjóða eru í raun viðvarandi rannsóknarefni. Sem dæmi þá 
hefur Michael Porter (1998, 2000, 2001) kannað þýðingu staðsetningar og klasa-
samstarfs fyrir efnahagslega þróun og Furman, Porter og Stern (2002) hafa gert 
raunrannsókn á því hvað helst ræður nýsköpunargetu þjóða. Það má einnig geta þess 
að Michael Porter og samstarfsmenn hans í Harvard, sem allt til 2008-2009 voru virkir 
þátttakendur í mælingunum WEF og túlkun þeirra, eru nú að útfæra og breikka þá 
nálgun sem þeir nota við mælingar á samkeppnishæfni þjóða. Þessi nýja nálgun Porters 
og samstarfsmanna hans hefur þegar verið notuð í skýrslu um samkeppnishæfni 
Singapore 2009 (Ketels, Lall og Siong, 2009). 

Þegar gerður er samanburður á milli þjóða er eins og að framan greinir horft til 
margra þátta. Afar mikilvægt viðmið er þjóðarframleiðsla á mann að teknu tilliti til 
mismunar í kaupmætti milli landa. Einnig er oft sérstaklega horft á þróun í 
atvinnuþátttöku og á launaþróun á því svæði sem er til skoðunar, sem og hversu mikið 
er um skráningu einkaleyfa hjá aðilum starfandi á svæðinu. Þetta eru lykilatriði sem 
voru t.d. skoðuð sérstaklega í rannsókn á efnahagslegri frammistöðu og hagsæld til-
tekinna svæða í Bandaríkjunum (Porter, 2003) og hafa verið notaðar sem fyrirmyndir 
víðar, t.d. í Sviss (Gugler og Keller, 2009).  
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Samkeppnishæfni og verðmætasköpun 

Þegar rýnt er í samkeppnishæfni má álykta sem svo að hún ráðist í raun af því hversu 
mikil verðmæti þjóð hefur tækifæri til að framleiða úr auðlindum sínum. Hér er 
sérstök áhersla lögð á þau tækifæri sem þjóð hefur til að framleiða verðmæti. 
Verðmætasköpun verður til í samspili milli þeirra sem framleiða og þeirra sem kaupa 
vöru og þjónustu. Þetta samspil er um alla virðiskeðjuna og það er virðisaukinn sem 
verður til sem er keppikeflið. Því meiri sem framleiðnin er því meiri verður 
virðisaukinn. Virðisaukinn er svo notaður til fjárfestingar og eflingar á starfseminni 
sem gerir hana samkeppnishæfari. Því betur sem starfsemin stenst samanburð og nýtur 
eftirspurnar, einkum í alþjóðlegum viðskiptum, því samkeppnishæfari verður þjóðin. 
Með öðrum orðum þá má segja að því fleiri tækifæri sem bjóðast til verðmætasköpunar 
og því meiri geta sem er til verðmætasköpunar – því samkeppnishæfari verður 
viðkomandi þjóð. 

Samkeppnishæfni endurspeglar þannig möguleika og getu þjóðarinnar til verð-
mætasköpunar og ekki síst framleiðnina við að skapa verðmæti úr auðlindum hverrar 
þjóðar; þ.e. auðnum sem býr í fólkinu, auðlindunum í náttúrunni, auðlindum fjár-
munanna sem eru fyrirliggjandi og ekki síst auðlindunum sem eru á ýmsum sviðum 
þekkingar, s.s. einkaleyfum, auðkennum, tengslum, skipulagi og stjórnun fyrirtækja og 
stofnana. 

Samkeppnishæfni þjóðar, þ.e. tækifærin og getan til verðmætasköpunar í 
samkeppni við aðrar þjóðir, segir mikið um grundvöllinn fyrir lífskjörin hjá við-
komandi þjóð og hvernig grundvöllurinn og sjálf lífskjörin munu líklega þróast. Þar 
sem það eru svona margir þættir sem koma inn í myndina þegar hugað er að 
samkeppnishæfni þá er ljóst að þeir spila saman á ótal vegu og að svæði og heims-
hlutar þróast með mismunandi hætti (Baldacchino og Bertram, 2009; Fagerberg, 
Guerrieri og Verspagen, 1999). Þessir þættir sem hafa áhrif á samkeppnishæfni eru líka 
á mismunandi sviðum, í ólíkum hlekkjum virðiskeðjunnar og tengjast mismunandi 
geirum samfélagsins. 

Samkeppnishæfni og samspilið 

Það hafa verið þróuð líkön sem varpa ljósi á að það samspil sem er lykillinn að 
samkeppnishæfni. Demantur Porters (1990) er án efa eitt þekktasta líkanið. Það varpar 
ljósi á samkeppnishæfni, einkum út frá frá fjórum hliðum: a) út frá aðstæðum varðandi 
framleiðsluþætti, b) aðstæðum varðandi eftirspurnarþætti, c) út frá aðstæðum og 
fagmennsku í stefnumiðaðri stjórnun fyrirtækja, og d) út frá hlið samstarfs og sam-
virkni milli aðila sem getur ýtt undir betri árangur. Það má finna stutta lýsingu á 
demantinum í grein Hálfdans Karlssonar og Runólfs Smára Steinþórssonar (2009). 
Dæmi um það hvernig demantur Porters er nýttur sem greiningarlíkan má líka sjá í 
grein Steinbocks (2001) um fjarskiptaiðnaðinn og þróun rafrænna samskipta í 
Finnlandi. 

Það má halda því fram að skilningur einstaklinga, einkum þeirra sem hafa mikil og 
jafnvel ráðandi áhrif í efnahagslífi hverrar þjóðar, á þeim atriðum og þáttum sem 
demantur Porters varpar ljósi á geti, gegnum verk viðkomandi, ýtt undir það sem kalla 
mætti jákvæðan spíral til hagsældar í viðkomandi þjóðfélagi. Þessir einstaklingar eru í 
fyrirtækjum og stofnunum samfélagsins, ekki síst ráðamenn og stjórnendur. En það er 
ekki bara skilningur þessara aðila á gangverki og aðstæðum efnahagslífsins sem og 
samspili þess við stjórnmálalífið sem skiptir máli. Það er líka og kannski ekki síður 
mikilvægt fyrir hagsæld og velsæld þjóðar að hafa með í myndinni þau grunngildi og það 
hugarfar sem býr að baki og eru einkennandi fyrir viðkomandi þjóð og sem þegnar 
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hennar leggja til grundvallar störfum sínum, jafnvel án þess að gera sér grein fyrir því 
(Beck og Cowan, 1996). 

 

 
Mynd 1. Samkeppnishæfni veltur á samspili sem líkja má við spíral – hagsældarspíral.  
 

Til að skerpa skilninginn á þeim öflum og þáttum í athafnalífinu sem þurfa að spila 
vel saman til að styðja við hagvöxt og hagsæld er hér lýst hugmynd greinarhöfundar að 
líkani sem dregur saman marga þætti sem hafa áhrif á hagsæld. Hvatann og 
grundvöllinn að þessu framlagi má um margt rekja til kenninga Porters (1990) og þessi 
myndræna framsetning sem hér er kynnt er ætlað að kallast á við demant Porters. 

Hugmyndin á bak við þetta líkan er að benda á þær mörgu víddir, einingar og þætti 
sem hafa mikla þýðingu í því samspili sem verður að vera til staðar svo sam-
keppnishæfni megi þróast. Áhersla er á fólkið, samfélagið, stjórnvöldin og atvinnulífið, 
einkum fyrirtækin. Þessi flokkun kallast á við athafnalíf og samvirkni milli þriðja geirans, 
opinbera geirans og einkageirans, sem verður fjallað um síðar í greininni, en þessir 
geirar verða allir að vera virkir bæði sér og saman. Líkanið sýnir markað, samkeppni, 
hagsæld og velferð sem samtengd og samverkandi fyrirbæri. Það má einmitt segja að 
vaxandi hagsæld og velferð verði niðurstaðan ef spíralinn er jákvæður og samspilið 
gott, en ef afturkippur verður í efnahagslífinu og þættirnir sundrast þá er spírallinn 
neikvæður. 

Litið er á heilbrigða samkeppni á markaði sem mikilvæga forsendu fyrir þeim 
árangri sem hagsældin er til vitnis um. Í kjarnanum á líkaninu eru fyrirtæki og þau eru 
einnig í miðju virðiskeðjunnar. Þetta þýðir að fyrirtækin eru undirstaða verðmæta-
sköpunar. Tilvist fyrirtækja veltur að sjálfsögðu á því að þau nái að skapa sér 
markaðshæfar viðskiptahugmyndir og að þau hafi aðgengi að aðföngum, ekki síst 
viðeigandi tækni og þekkingu. Grundvallarforsendan er samt sem áður fólgin í tækifærinu 
til verðmætasköpunar og möguleikanum sem viðskiptavinurinn og viðskiptin færa 
fyrirtækinu að veita þjónustu og ávinning. Ef fyrirtækin standa sig eru þau virkasta aflið í 
jákvæðum spíral.  

Eins og nefnt er hér að ofan er fólki stillt upp sem grundvallaratriði í líkaninu. 
Jafnframt er fólkinu fundinn staður á eftirspurnarhliðinni þó að það sé ljóst að það 
komi að málum og hafi hlutverk í öllum þáttum, hliðum og víddum líkansins. Fólkið 
er sýnt á eftirspurnarhliðinni sérstaklega vegna þess að allt sem gert er í samfélagi er 
fyrir fólkið. Fólk spyr eftir og vill eiga þátt í að skapa gott samfélag. Fólk veitir 
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stjórnvöldum umboð og tekur að sér verkefni í umboði stjórnvalda. Fólk spyr eftir góðu 
og gegnheilu atvinnulífi og það tekur þátt í að skapa það um leið og það veitir því 
aðhald. Atvinnugreinar samanstanda af fyrirtækjum í svipaðri starfsemi og fyrirtækin 
byggja á fólki, þ.e. eigendum, starfsmönnum og viðskiptavinum. Fyrirtækin verða að 
þekkja viðskiptavininn, þarfir hans og óskir. Allt sem gert er byggir í grunninn á fólki, 
fyrir fólk sem og fyrirtæki og stofnanir þess. Ekki síst er mikil þörf fyrir fólk með góða 
og allt upp í afburðaþekkingu á hinum ýmsu sviðum til þess að allt starf og þar með 
talið verðmætasköpun í samfélaginu eflist og dafnist. Samkeppnishæfni veltur þar með 
ekki hvað síst á fólki sem gerir kröfur, menntar sig og vill vinna á ábyrgan hátt að því 
markmiði að skapa sem mesta hagsæld og velferð í samfélaginu. Mannauður 
samfélagsins og nýting hans í þágu verðmætasköpunar og stöðugrar framleiðni-
aukningar í efnahagslífinu er ein af grundvallarforsendum hagsældar. Vegna þessa þarf 
að huga að fólkinu og leita leiða til að efla mannauðinn með áherslu á heilsu, menntun 
og kannski ekki hvað síst manngæsku. 

Ef rétt er á málum haldið og ef þessi heild eða þjóð sem líkanið, sjá mynd 1, 
endurspeglar er samkeppnishæf í samanburði við aðrar þjóðir er það ávöxtur vinnu og 
þróunar sem tekið hefur langan tíma. Árangurinn er ávöxtur margháttaðs samspils og 
samvirkni milli fólks, fyrirtækja og stofnana. Viðkomandi þjóð er þá í vaxandi mæli að 
njóta ávaxta tækni og þekkingar í hinum ýmsu atvinnugreinum sem skilar sér í stöðugt 
nýjum og uppfærðum viðskiptahugmyndum að vörum og þjónustu sem eftirspurn er 
eftir á hinum ýmsu mörkuðum. Segja má að tækifærið til verðmætasköpunar sé 
forsenda en lykillinn að ávinningi og hagsæld liggur í tækni og fjárfestingu hvers konar 
sem og þeirri þekkingu, ekki hvað síst í skipulagi og stjórnun, sem er nauðsynleg til að 
nýta tæknina og koma ávinningi til skila. 

Þessi nálgun sem hér er haldið á lofti sem kjarna málsins þegar kemur að 
samkeppnishæfni setur fyrirtækin og atvinnulífið í fókus. Einnig er sérstök áhersla 
lögð á mikilvægi mannauðsins og þess mannlega í samfélaginu, þar með talið það 
hugarfar sem er ríkjandi. Til að fyrirtækin dafni og eflist þurfa þau svigrúm til athafna 
og umhverfi sem ýtir undir fjárfestingu og sókn fyrirtækjanna. Stjórnvöld þurfa að sjá 
til þess að grunnstoðir, innviðir og grunnkerfi á þess vegum og þau sem eru undir 
eftirliti stjórnvalda séu þannig úr garði að auðlindir samfélagsins geti sem best nýst. 
Miklu skiptir að stjórnvöld stuðli að því að viðskiptakostnaður tengdur skipulagi og 
skipulagsmálum verði ávallt sem lægstur. Stjórnvöld eru líka ábyrg fyrir því að 
grunnkerfin virki og að ekki komi til kerfishruns af neinu tagi í efnahagslífinu. Þessi 
almenna forsenda, um að gera sem auðveldast að nýta auðlindir og að stuðla að sem 
lægstum viðskiptakostnaði, ætti að gilda óháð því hvaða pólitíska afstaða það er sem 
lögð er til grundvallar við lagasetningu og framkvæmd stjórnvaldsákvarðana. Ef það er 
ekki gætt að þessu þá eru viðkomandi stjórnvöld að búa að óþörfu til innri flækjur sem 
ýta undir kostnað, hafa neikvæð áhrif á hraða og virkni nýsköpunar og draga úr 
samkeppnishæfni viðkomandi þjóðar. 

Það er líka viðurkennt að það er ekki aðalmálið þegar kemur að samkeppnishæfni 
þjóðar hvaða starfsemi það er sem þjóðin byggir verðmætasköpun sína á, heldur 
hvernig þjóðin ber sig að við verðmætasköpunina (Porter, 2008). Ef þjóð getur ekki 
skapað sér góða farvegi til að nýta auðlindir sínar og komið upp skilvirku og 
heilbrigðu svigrúmi til athafna fyrir atvinnulífið, fyrirtækin og fólkið í landinu er sá 
vanmáttur dragbítur á samkeppnishæfnina. 

En samkeppnishæfni þjóðar ræðst ekki bara af getu atvinnulífsins og af áhrifum 
stjórnvalda. Í samfélaginu eru margar stofnanir sem á einn eða annan hátt sinna 
þjónustu sem ætlað er að skili sér í stöðugt meiri verðmætasköpun fyrir samfélagið 
bæði í bráð og lengd. Þessar stofnanir starfa ýmist á vegum hins opinbera, þ.e. ríkis 
eða sveitarfélaga, á vegum fyrirtækja eða samtaka þeirra og líka á vegum einstaklinga 
eða félaga sem einstaklingar standa að. Það er þessi margháttaða starfsemi sem veitir 
stuðning og ýtir undir samvirkni og árangur í samfélaginu ekki hvað síst með virku 
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starfi svokallaðra klasa. Í þessari flóru skipulagsheilda er að finna svokallaða milliaðila 
sem hafa mikla þýðingu. 
 

 
Mynd 2. Yfirlit yfir geira samfélagsins og ólíkar gerðir milliaðila í samfélaginu 

Milliaðilar 

Milliaðilar eru skilgreindir sem þær skipulagsheildir sem er að finna í sniðmengi á milli 
þriggja helstu geira samfélagsins, þ.e. einkageirans, opinbera geirans og þriðja geirans. 
Höfundur hefur áður rannsakað þessar skipulagsheildir og hann þróaði líkan í 
doktorsnámi sínu sem auðveldar að ná utan um ólíkar gerðir skipulagsheilda sem skil-
greina má sem milliaðila (Runólfur Smári Steinþórsson, 1995; Steinþórsson, 1995; 
Steinþórsson og Söderholm, 2002). Það er margt sem bendir til þess að líkanið, útfært 
nánar hér að ofan, geti nýst ágætlega sem útgangspunktur fyrir umræðu um hlutverk 
milliaðila við það að efla samkeppnishæfni þjóða. 

Samkvæmt líkaninu er litið svo á að það megi flokka allt skipulagt starf í 
samfélaginu í þrjá geira, þ.e. einkageirann, opinbera geirann og þriðja geirann. Þessi 
þrígreinda flokkun er gagnleg því starfsemin innan þessara þriggja geira er í grund-
vallaratriðum ólík. Flokkunin í þrjá geira gerir einnig mun auðveldara að ná utan um 
þær skipulagsheildir og þá starfsemi þar sem geirarnir skarast. Til einföldunar eru allar 
skipulagsheildir sem finnast í sniðmengjum geiranna skilgreindar sem milliaðilar. 

Líkanið gerir mögulegt að sjá milliaðila sem eru í grundvallaratriðum ferns konar: Í 
fyrsta lagi milliaðila sem eru í sniðmenginu á milli einkageirans og opinbera geirans. 
Þetta eru skipulagsheildir sem sinna starfsemi sem jafnan er sinnt í umboði hins 
opinbera en fyrir sjálfsaflafé eða á grundvelli tiltekinna tekjustofna. Þessar skipulags-
heildir flokkast sem rekstrar- og tekjudrifnir milliaðilar. Í öðru lagi má sjá milliaðila sem 
eru sniðmenginu á milli einkageirans og þriðja geirans. Hér er um að ræða skipulags-
heildir sem sinna einkum hagsmunagæslu og er ætlað að hafa skoðanamótandi áhrif í 
samfélaginu. Einnig er hér að finna skipulagsheildir, t.d. samvinnufélög, sem sinna 
tiltekinni starfsemi en gera það á félagslegum grunni. Þessar skipulagsheildir má flokka 
sem hagsmunadrifna milliaðila. Í þriðja lagi má finna skipulagsheildir sem eru á milli 



Samkeppnishæfni þjóða og milliaðilar  

130 
 

opinbera geirans og þriðja geirans. Þessir milliaðilar eru mjög ólíkir þeim sem hafa 
verið tilgreindir að framan. Við erum hér m.a. að tala um nefndir, ráð og þing sem 
tengjast starfsemi hins opinbera og eru einkum skipuð fulltrúum sem koma utan að, 
ekki síst kjörnum fulltrúum. Þessar skipulagheildir má flokka sem stefnudrifna milliaðila. 
Í fjórða og síðasta lagi samkvæmt þessu líkani eru milliaðilar sem eru í sniðmengi allra 
þriggja geiranna. Hér er um að ræða skipulagsheildir sem hafa það meginverkefni að 
tengja saman kraftana í samfélaginu í einhverjum skilgreindum tilgangi, t.d. á sviði 
nýsköpunar og atvinnuþróunar. Þessar skipulagsheildir eiga rætur í öllum geirunum 
þremur. Klassískt dæmi er atvinnuþróunarfélag sem er að hluta fjármagnað af hinu 
opinbera, að hluta af fyrirtækjum og sem jafnframt sækir styrk og stuðning frá 
einstaklingum og frjálsum félögum sem láta sig verkefni samfélagsins varða. 
Skipulagsheildirnar af þessu tagi má skilgreina sem tengsladrifna milliaðila.  

Hlutverk milliaðila við eflingu samkeppnishæfni 

Allir þessir milliaðilar sem hér hafa verið skilgreindir skipta máli þegar kemur að 
eflingu samkeppnishæfni en hlutverk þeirra er mismunandi. Það er ljóst að stefnudrifnir 
milliaðilar hafa grundvallarþýðingu og verkefni þeirra eru nátengd starfsemi hins 
opinbera. Stefnudrifnir milliaðilar geta m.a. komið að verkefnum eins og lagasetningu, 
sbr. Alþingi, og átt þátt í leggja grundvöllinn að eigendastefnu hins opinbera svo 
eitthvað sé nefnt.  

Hagsmunadrifnir milliaðilar geta haft mikla þýðingu fyrir þróun á samkeppnishæfni. 
Stundum er eins og þessir milliaðilar hafi mikinn áhuga á að sinna hlutverki hinna 
stefnuskapandi milliaðila en þeir hafa ekki umboð til þess. Þess vegna reyna 
hagsmunadrifnir milliaðilar að hafa skoðanamótandi áhrif og þeir verja hagsmuni 
skjólstæðinga sinna. Starfsemi hagsmunadrifinna milliaðila getur bæði ýtt undir 
samkeppnishæfni og hamlað henni. 

Rekstrar- og tekjudrifnir milliaðilar koma mismikið að málum sem varða eflingu 
samkeppnishæfni allt eftir því hver starfsemin er. Hér er einkum um að ræða 
hálfopinberar stofnanir og það fer því eftir hlutverki þeirra hvað áhrif starfsemin hefur 
til eflingar og uppbyggingar. Sú markaðsvæðing og einkavæðing opinberrar starfsemi 
sem við höfum séð á undanförnum árum, t.d. í menntakerfinu, getur haft mikil áhrif til 
lengri tíma litið. Það er vegna þess að þessir milliaðilar sinna verkefnum í grunnkerfum 
samfélagsins og mörgum innviðum þess. 

Verkefni tengsladrifinna milliaðila eru hins vegar eðli málsins samkvæmt oft tengd 
eflingu samkeppnishæfni beinlínis. Þessir milliaðilar eru einatt sérstaklega hugsaðir 
sem hvatar í atvinnusköpun og þróunarstarfi. Milliaðilar af þessu tagi eru hins vegar 
oft litlar einingar og oft langt frá því að vera fjárhagslega öflugar en þær lifa á því að 
koma góðum hugmyndum í farveg og tengja sama hagsmunaaðila sem geta gert 
eitthvað úr málunum. 

Samkeppnishæfni og tengsladrifnir milliaðilar 

Ofangreind flokkun þýðir að hlutverk milliaðila eru mismunandi og verkefnin 
sömuleiðis. Svo virðist sem að það sé ekki síst tengsladrifnir milliaðilar sem hafi það sem 
meginverkefni að almennt ýta undir eflingu athafnalífs og þar með stuðla að bættri 
samkeppnishæfni. 

Í rannsókn Runólfs Smára Steinþórssonar (1995) var það meginniðurstaðan í þeim 
raundæmum sem skoðuð voru að verkefni þessara milliaðila væri að þjóna, ýta undir 
og efla atvinnulífið á viðkomandi svæðum á hvern þann hátt sem var mögulegur fyrir 
atvinnuþróunarfélögin í rannsókninni. Meginverkefni tengsladrifinna milliaðila 
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reyndust vera a) þjónusta sem styður við verkefni sem eru fyrirliggjandi, b) þjónusta 
sem beinlínis miðar að því að ýta undir nýsköpun í atvinnulífinu og hjá hinu opinbera 
á svæðinu, og c) þjónusta sem hjálpar til við að laða að til svæðisins nýja starfsemi. 
Starfsemin væri mjög fjölbreytt en megineinkennið að milliaðilinn er hvati. Hann 
kemur að verkefnum með ýmsum hætti en vill gera sig óþarfan sem allra fyrst til að 
beina kröftunum í önnur verkefni. 

Niðurstaðan í þessari rannsókn var að einn veigamesti lykilárangursþátturinn hjá 
tengsladrifnum milliaðila væri hæfnin og getan til að virkja og hvetja öll þau öfl og alla 
þá aðila sem skipta máli í hverju verkefni hvar sem væri í samfélaginu. Þetta var nefnt 
„evnen til multikontekstuel mobilisering – en strategisk og taktisk 
orientering“ (Steinþórsson, 1995, bls. 308). Jafnframt var það meginniðurstaðan að 
það mætti sjá tengsladrifinn milliaðila sem „stakebroker“ (Steinþórsson, 1995, bls. 
313). Með „stakebroker“ var átt við aðila sem myndi hafa það sem sitt meginverkefni 
að tengja saman aðila sem gætu haft hag af því að hittast og með því væri ýtt undir 
verðmætasköpun (Steinþórsson, 1995, bls. 324).  

Það er í raun um margt tekið undir þessa niðurstöðu greinarhöfundar, sem lýst er 
hér að ofan, um tengsladrifna milliaðila í nýrri rannsókn Klerkx og Leeuwis (2009) á 
því sem þeir kalla „innovation brokers“. Í grein Klerkx og Leeuwis er rakið að þegar 
kemur að nýsköpun og þróun þá sé raunveruleg þörf fyrir milliaðila vegna þess, eins 
og að framan er rakið, að það eru svo mörg öfl, svo fjölbreyttir þættir og svo mikill 
fjöldi aðila sem kemur að verðmætasköpun í samfélaginu. Vegna þessarar fjölbreytni 
geta mál oft fallið á milli stóla og þau strandað hér og þar. Það verða til göt sem þarf 
að bæta og bil sem þarf að brúa. Klerkx og Leeuwis minnast m.a. á hugræn göt, 
upplýsingagöt, stjórnunargöt og kerfisgöt sem dæmi um það hvers vegna það er mikil 
þörf fyrir milliaðila til að ýta undir og þétta samspilið í efnahags- og athafnalífinu. 

Samantekt 

Eins og vikið var að í inngangi hafa tvær spurningar verið hafðar að leiðarljósi við 
rýnina að baki ritun þessarar greinar. Fyrri spurningin var hugsuð sem aðdragandi að 
þeirri seinni og snerist um kjarna málsins þegar kemur að samkeppnishæfni. Til að 
svara spurningunni hefur með myndrænum hætti verið lýst því samspili sem þarf að 
vera til staðar svo þjóð sé sem samkeppnishæfust. Að auki var hugtakið tækifæri 
sérstaklega dregið fram í tengslum við umræðuna um framleiðni og verðmætasköpun. 
Jafnframt var lögð áhersla á mannlega þáttinn, gildi og hugarfar í tengslum við þróun 
samfélagsins og samkeppnishæfninnar. 

Seinni spurningin varðaði hlutverk tiltekinna skipulagsheilda, þ.e. milliaðila, við 
eflingu samkeppnishæfni. Niðurstöðum rannsóknar sem höfundur hefur gert á 
milliaðilum var lýst og líkan sem greinarhöfundur hefur þróað hefur verið sett fram í 
greininni með aðeins breyttum hætti. Þar má sjá fjórar ólíkar gerðir af milliaðilum og 
það er fjallað um mismunandi hlutverk þessara aðila þegar kemur að eflingu 
samkeppnishæfni. Af umfjölluninni má m.a. ráða að það eru tengsladrifnir milliaðilar 
sem einna helst hafa hreinu þróunarhlutverki að gegna og jafnframt að fyrir þá er það 
keppikeflið til að skila hlutverki sínu í einstökum verkefnu að komast í þá stöðu að 
þeir þurfi ekki að vera til staðar. 
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