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Formáli 

Verkefni þetta er 12 eininga lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Félagsvísindasvið 

Háskóla Íslands og er leiðbeinandi þess dr. Margrét Sigrún Sigurðardóttir, lektor. Henni vil 

ég bera þakkir fyrir sérstaka þolinmæði og uppbyggjandi leiðbeiningar í gegnum allt ferlið. 

Verkið byggir á greiningu eigindlegra gagna og er ætlað að varpa ljósi á það hvaða 

samfélagslegu áhrif uppbygging gagnavera á Íslandi hefur, með því að skoða hvort slík 

uppbygging ýti undir möguleika á myndun klasa í upplýsingatækniiðnaði. Ekki er mikið um 

fræðilegar rannsóknir á samfélagslegum afleiðingum þess að byggja upp slíkan iðnað, og 

byggir því rannsóknin bæði á fræðilegum greinum um samkeppnishæfni annars vegar, og 

hins vegar greiningu á umfjöllun fjölmiðla og samfélagslegu viðhorfi til þessa fyrirbæris.  

Að endingu vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir endalausan stuðning, hvatningu og 

barnapössun en án hennar hefði þetta ekki verið hægt. Þá vil ég einnig þakka Höskuldi 

Ólafssyni fyrir ítrekaðan yfirlestur og aðstoð við skrifin og að síðustu vil ég þakka Ólafi Páli 

Árnasyni fyrr að hvetja mig áfram þegar þess þurfti og Erni Bender Erlendssyni fyrir að 

vera mér alltaf til staðar. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar var að skýra frá aðstæðum gagnaversiðnaðarins á Íslandi og 

meta hvort þær aðstæður séu ákjósanlegar til frekari uppbyggingar og geti stuðlað að 

myndun klasa í upplýsinga- og hátækniiðnaði. Því samhliða var horft til mögulegra 

jákvæðra áhrifa á samfélag og atvinnusköpun sem slík uppbygging getur haft í för með 

sér og hvort iðnaðurinn hafi einhver neikvæð áhrif.  

Notast var við eigindlega aðferðarfræði sem byggði á skoðun fyrirliggjandi gagna frá 

samanburðarlöndunum Finnlandi og Írlandi, ásamt greiningu á sögu gagnavera á Íslandi 

og fjölmiðlaumfjöllun þeim tengdum. Til að meta íslenskar aðstæður var byggt á 

kenningum Porters um samkeppnishæfni og klasa, ásamt kenningu um tengslanet, sem 

voru svo settar í samhengi við niðurstöður rannsókna um samkeppnishæfni þjóða og 

áhættuþáttagreiningu í staðarvali gagnavera. 

Helstu niðurstöður voru þær að klasamyndun gagnavera og upplýsinga- og 

hátækniiðnaðar í samanburðarlöndunum hafi haft almennt jákvæð samfélagsáhrif með 

aukinni atvinnusköpun í formi beinna og afleiddra starfa, en þó heyrast neikvæðnisraddir 

vegna þeirra skattaívilnanna sem fyrirtæki í þessum iðnaði hljóta. 

Staða Íslands er mjög sterk þegar kemur að áhættuþáttagreiningu í staðarvali 

gagnavera, en landið situr um þessar mundir í fyrsta sæti yfir álitlegar staðsetningar fyrir 

gagnaver.  Samtök gagnavera telja þó nauðsynlegt að endurskilgreina fastar starfsstöðvar 

í íslenskum lögum svo hægt sé að stuðla að frekari uppbyggingu iðnaðarins. 
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1  Inngangur 

1.1 Forsaga rannsóknar 

Við nám erlendis kviknaði áhugi minn á þeim iðnaði sem gagnaver falla undir. Námið fór 

fram í Dublin þar sem uppbygging gagnaversiðnaðarins hefur blómstrað og haft mikil áhrif 

á samfélagið. Í fyrstu taldi ég að tilkoma gagnavera og samfélagslegt viðhorf til þeirra væri 

einungis jákvætt, en eftir að hafa hlustað á erindi margra virtra prófessora og sérfræðinga 

á sviðinu snérist mér hugur og sjónarmið mitt varð gagnrýnna. Því þótti mér eðlilegt að 

nýta tækifærið við skrif lokaritgerðar minnar til þess að kynna mér stöðu iðnaðarins á 

Íslandi og meta viðhorf samfélagsins til uppbyggingu slíks iðnaðar hérlendis. 

Þess má þó geta að skoðun mín á efninu hefur breyst reglulega á meðan skrif fóru fram, 

en í dag sé ég bæði kosti og galla iðnaðarins og geri mér grein fyrir því að ekki er allt klippt 

og skorið í þessum fræðum. Áhrif uppbyggingar geta vissulega verið jákvæð fyrir 

samfélagið þegar kemur að atvinnusköpun og auknum möguleikum á klasamyndun í 

upplýsinga- og hátækniiðnaði, en samhliða því skapar það oft óánægju innan samfélagsins 

þegar fyrirtæki í þessum iðnaði fara fram á einhverskonar sérmeðferð í skattalegum 

skilningi, en slíkt er alls ekki óþekkt innan geirans.  

Einn þeirra þátta sem vakti hvað mestan áhuga hjá mér var hvort skilyrði hér á landi 

væru virkilega jafn góð og haldið hafði verið fram í fjölmiðlum. Í Júní 2015 hélt 

Landsvirkjun opinn fund um þarfir gagnaversiðnaðarins. Með framsögu á fundinum fór 

Philip Schneider, en hann hefur áratuga reynslu af því að veita fyrirtækjum og 

stjórnvöldum ráðgjöf um þarfir iðnaðarins. Það markar þó ekki upphaf umræðunnar á 

Íslandi, en frá árinu 2007 hafði umfjöllun fjölmiðla um álitleg skilyrði landsins til 

uppbyggingu gagnavera aukist til muna. Lýstu fjölmiðlar yfir áhuga fjölmargra erlendra 

aðila til uppbygginga slíkra vera hérlendis, þó lítið sem ekkert hafi orðið úr því á þeim 

tíma. Því var fundi Landsvirkjunar og erindi Schneider ætlað að sýna fram á þær 

raunkröfur sem iðnaðurinn gerir og hvernig auka mætti samkeppnishæfni landsins í 

þessari sívaxandi grein. 
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1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Með erindi Schneider að leiðarljósi og hugmyndir og kenningar Porters um 

samkeppnishæfni og klasamyndun, ásamt frekari skoðun á tengslum er markmið 

verkefnisins að varpa ljósi á það hvort aðstæður til uppbyggingar gagnaversiðnaðar á 

Íslandi séu ákjósanlegar. Enn fremur er rétt að líta til þess hvernig skapa má kjöraðstæður 

til að ýta undir möguleika á klasamyndun upplýsingatækniiðnaðar, og hvort áhrif slíkrar 

uppbyggingar séu jákvæð og þar með hagkvæm fyrir samfélagið. Rannsóknarspurningin 

er því: Eru aðstæður uppbyggingar gagnaversiðnaðar ákjósanlegar og hagkvæmar fyrir 

íslenskt samfélag? 

Fyrsti hluti ritgerðarinnar snýr að skilgreiningu og nokkuð ítarlegri útlistun á starfsemi 

gagnavera og þeim kenningum sem greining og niðurstaða byggir á. Annar hluti verksins 

fjallar um þá aðferðafræði sem nýtt var til verksins. Þriðji hluti er nýttur til skoðunar á 

gagnaverum erlendis í þeim tilgangi að meta möguleg áhrif og afleiðingar á Íslandi, en í 

fjórða hluta verksins er skoðuð saga gagnavera á Íslandi og samfélagslegt viðhorf til þeirra. 

Fimmti hluti ritgerðarinnar snýr að stöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi hvað varðar 

samkeppnishæfni og álitleika í staðarvali gagnavera. Í sjötta kafla eru dregnar saman 

niðurstöður úr greiningunni og í þeim sjöunda og jafnframt síðasta hluta, má finna 

umræður og lokaorð. 

1.3 Gagnaver 

Hlutverk gagnavera, óháð stærð þeirra, er að halda utan um gögn fyrirtækja og 

einstaklinga. Til þess að gegna hlutverki sínu fyllilega styðjast gagnaver við ýmiss konar 

tækjabúnað sem nýtist við hýsingu gagna og kælingu vélbúnaðar og vernda þau frá 

utanaðkomandi áhrifum, svo sem þjófnaði og/eða misbeitingu. Þar að auki sjá sum 

gagnaver um aðra öryggisþætti eins og afritun gagna (e. data backup service) og 

endurreisnarþjónustu (e. disaster recovery), sem skapa á öruggara vinnsluumhverfi í 

starfsemi fyrirtækja og stuðla að kjöraðstæðum í rekstrarþjónustu þeirra (e. managed 

services). Ein lykilástæða þess að fyrirtæki nýta sér þjónustu gagnavera er hæfni og geta 

slíkra fyrirtækja til að viðhalda samfellu viðskipta (e. business continuity) þegar starfsemi 

fyrirtækisins veltur á sambandi við upplýsingakerfi (e. information system). Lykilþættir í 

þjónustu gagnavera eru hátt öryggisstig, bæði hvað varðar efnislega geymslu búnaðar í 

húsnæði gagnaversins og hvað varðar netöryggi, en stór hluti framkvæmdar 
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gagnavistunnar (e. data storage) og hýsingar (e. hosting) veltur á gæðum gagnasambands 

yfir ljósleiðara (e. high speed data connectivity) (Barroso, Clidaras, & Hölzle, 2013). 

Gagnaver fylgja í flestum tilvikum öllum fjarskipta- og upplýsingatækniiðnaði, þar sem 

slíkur iðnaður krefst mikillar gagnahýsingar og stöðugs gagnasambands. Þetta má sjá ef 

landfræðilegar staðsetningar gagnavera eru skoðaðar, en í flestum tilvikum eru þau reist 

þar sem aðgangur er að vel menntuðu og reyndu starfsfólki og hátækniiðnaður blómstrar. 

Ástæða þess að gagnaverin fylgja þeim iðnaði - eða öfugt - er oft talin vera vegna 

tilhneigingar stjórnenda til þess að vilja geta séð og snert tölvuþjónana sem geyma gögnin 

og þurfa því að vera í ákveðinni nálægð við búnaðinn. Slík tilhneiging hefur verið kölluð 

„server hugging“ (Shey, Hayes, & Murphy, 2014). Gagnaver eru heilt á litið mjög arðbær, 

en hlutfallslegar tekjur þeirra eftir frádrátt skatta og annarra afskrifta (EBITDA) er 

umtalsvert hærri (um 43%) en fyrirtækja af sambærilegri stærðargráðu í annarskonar 

iðnaði (yfirleitt lægri en 20%) (Bedi, 2014). 

1.4 Grunnstoðir gagnavera 

Í uppbyggingu og markaðssetningu gagnavera eru nokkrir þættir sem skipta meira máli 

en aðrir, en þar ber helst að nefna samband gagnaversins við umheiminn, raforkunýtingu 

og hagkvæmt verð raforku, getu samsteypunnar til þess að kæla vélbúnað ásamt því að 

viðhalda háu stigi öryggis og eftirlits (Barroso o.fl., 2013). Í næstu köflum verður farið yfir 

helstu grunnstoðir gagnavera og hvaða tilgangi þær þjóna.  

1.4.1 Gagnasamband 

Gagnaver starfa allan ársins hring og hýst gögn skulu vera aðgengileg notendum á öllum 

tímum sólahrings. Við mat á gæðum gagnavera hefur verið þróuð ákveðin mælistika, 

svokallaður Tier skali, en hann segir til um hlutfallslegan uppitíma (e. runtime/uptime) 

ásamt því að gefa notendum góða hugmynd um gæði gagnaversins sem fjárfestingu, 

rekstur þess og getu til verðmætasköpunar (Gandhi, Harchol-Balter, Raghunathan, & 

Kozuch, 2012). 

Samband við umheiminn er því einn þeirra lykilþátta sem snúa að bæði rekstri og 

ímynd gagnavera út á við en við val á staðsetningu gagnavera þykir nauðsynlegt að taka 

með í reikninginn hversu stöðugt gagnasambandið er (Schneider, 2015). 
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1.4.2 Raforka og kæling 

Segja má að gagnaver og hýsing gagna í skýjum séu orðin einn af hornsteinum nútíma 

efnahagskerfa (Whitney & Delforge, 2014) en með aukinni notkun og eftirspurn eykst 

óhjákvæmilega raforkuþörf gagnavera. Þegar kemur að rekstri og starfsemi gagnavera er 

sérstaklega horft til getu þeirra til að afla og nýta raforku á sem hagkvæmastan og 

umhverfisvænastan hátt. Þó eru það ekki einungis tölvu- og netþjónar sem krefjast 

raforku heldur fer einnig gríðarlegt magn orku í keyrslu kæli- og öryggiskerfa sem þjóna 

ekki smærra hlutverki (Whitney & Kennedy, 2012). 

Umhverfisstofnun Natural Resources Defense Council (2014) í samvinnu við samtök 

Anthesis, sem sérhæfa sig í viðskiptamiðuðum og umhverfisvænum lausnum, settu 

saman skýrslu um afköst og skilvirkni gagnavera en sú skýrsla sýndi fram á þá hagkvæmni 

sem helst er að finna í stórum en vel skipulögðum gagnaverum einyrkja (e. single 

tenancy). Í skýrslunni kemur einnig fram að mest orkusóun og verst nýting auðlinda eigi 

sér stað í gagnaherbergjum (e. server rooms) og fjölbýlum gagnaverum (e. multitenancy) 

þar sem allir notendur eiga sitt eigið rými í innviðum kerfisins (e. supporting 

infrastructure) en deila hugbúnaði (e. software application) og gagnagrunni (e. database). 

Hin fyrrnefndu telja einungis um 5% orkunotkunar allra gagnavera í heiminum á meðan 

hin síðarnefndu telja rúmlega 95%, en talið er að hægt sé að lækka orkunotkun um 40% 

með betri stýringu og aukinni notkun gagnavera einyrkja.  

Mörg gagnaver og notendur þeirra leggja sérstaka áherslu á að aðgangur að orku sé án 

milliliða svo hægt sé að koma í veg fyrir óþarfa álagðan kostnað, ásamt því að hafa 

orkuauðlindina náttúrulega og endurnýjanlega þegar horft er til framtíðar (Whitney & 

Kennedy, 2012). Heildarskilvirkni hvers gagnavers veltur á tveimur þáttum; annars vegar 

hversu vel það nýtir það rafmagn sem tölvubúnaðurinn notar og hins vegar hversu vel 

önnur tæki (e. auxiliary equipment) gera það (Rutberg, Cooperman, & Bouza, 2013). 

Gríðarlegur hiti getur myndast í aðstæðum þar sem tölvubúnaði er staflað í lokað rými og 

nauðsynlegt er að fylgjast með og koma í veg fyrir að tölvubúnaður ofhitni því slíkt getur 

valdið skemmdum á búnaði og/eða haft neikvæð áhrif á undirliggjandi kerfi (Woods, 

2010). Ýmsar leiðir hafa verið farnar í því að koma í veg fyrir vandamál sem snúa að 

ofhitnun en æskilegt þykir að hugsa sér gagnaver sem stóra vél frekar en hús eða 

byggingu, og raða tölvuþjónum og öðrum búnaði upp í rekka svo heitt loft fari út um aðra 
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hliðina en kalt loft komi inn í gegnum hina. Þannig má koma í veg fyrir að heitt og kalt loft 

blandist saman vegna takmörkunar í loftstreymi og auka orkusparnað (Rutberg o.fl., 

2013). 

Kalt loft er oft tilkomið vegna sérstakrar loftræstingar fyrir tölvuherbergi en virkni 

hennar er sambærileg þeirri sem notuð er við almenna kælingu húsa, það er, að lofti er 

blásið yfir kælieiningu (e. cooling coil) sem fyllt er með kæliefni (CRAC) eða köldu vatni 

(CRAH) (Woods, 2010). 

1.4.3 Öryggi og eftirlit 

Lykilhlutverk gagnavera er að halda utan um og gæta gagna viðskiptavina sinna. Slíkt 

eftirlit nær utan um bæði efnislega hluti á borð við gagnaþjóna og rekka sem og þau 

rafrænu gögn sem fyrirfinnast á tölvutæku formi og er því mikilvægt að netöryggi sé 

mikið, sem og eftirlit innan og utan gagnaversins sjálfs (Miehl, 2009). 

Rafrænum gögnum fylgja þó ákveðin vandamál við skilgreiningu afmörkun þeirra; hvar 

þau byrja og hvar þau enda og hvaða lögsögu þau tilheyra. Gögn geta sömuleiðis verið 

mjög ólík í eðli sínu en flokkun þeirra er byggð á áhættumati og viðeigandi ráðstafanir 

þarf að gera þegar um er að ræða viðkvæm gögn á borð við notendanöfn og lykilorð, 

persónuupplýsingar, og launa- og heilsuupplýsingar. Almennt flokkast gögn í almennar 

upplýsingar, innanhúsupplýsingar sem ekki eru ætlaðar til almennrar útgáfu, og 

viðkvæmar upplýsingar sem ber að dulkóða en við flokkun er almennt horft til 

persónuverndarlaga (nr. 77/2000) og leiðbeinandi tilmæla OECD um friðhelgi einkalífs og 

flutning persónulegra gagna (Innanríkisráðuneytið, e.d.). 

Við mat og greiningu upplýsingaöryggis gagnavera er oft horft til módelsins „Gartners 

IT Score Maturity Levels for Information Security“ en með því má greina stöðu gagnavera 

í vaxtaskeiði þeirra. Vægi net og upplýsingaöryggi eykst með hækkandi tíðni netárása og 

skipulagðra netglæpa en tilgangur þeirra er iðulega að komast yfir gögn sem almennt eru 

og eiga ekki að vera aðgengileg. Í dag er talið að rekja megi eina af hverjum fimm 

„árangursríkum“ tölvuárásum til bresta í öryggi og eftirliti (Ponemon Institute, 2016). 

Ásamt því að halda gögnum öruggum er nauðsynlegt að hafa eftirlit með rekstri og þeim 

kerfum sem nýtt eru til kælingar á búnaði og rakastillingu (Miehl, 2009). 
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1.5 Staðarval 

Á fundi Landsvirkjunnar kynnti Schneider (2015) hefðbundinn fylkjaútreikning (e. matrix) 

staðarvals sem lagaður hefur verið sérstaklega að gagnaversiðnaði (sjá mynd 1). Þar 

bendir hann réttilega á að ekki öll fyrirtæki innan sama iðnaðar hafi sömu þarfir og því sé 

einungis hægt að gefa hugmynd um það hvað það er sem iðnaðurinn í heild sinni óskar 

eftir. Í grunninn má þó gera ráð fyrir því annars vegar að öll fyrirtæki þurfi að huga að 

ákveðnum kostnaðarliðum, eins og rafmagni, fjarskiptum, fasteignum, mannauði, 

hönnun og uppbyggingu, sköttum, og hvort einhver efnahagslegur ávinningur, annar en 

innkoma, skapist af uppbyggingunni. Hverjum þætti er gefið jákvætt eða neikvætt tölulegt 

gildi í takt við fjárhagslegar afleiðingar þess og að endingu er möguleg heildarinnkoma 

reiknuð áður en möguleg staðsetning er merkt inn á lóðréttan ás fylkjareikningsins.  

Hins vegar ber að huga að óefnahagslega umhverfi iðnaðarins, eða rekstrarskilyrðum 

hans, það er; aðgengi að viðskiptavinum og hraða viðskipta, umgjörð rafkerfa og innviða, 

mögulega náttúruvá, loftslag og veðurfar, fjarskiptakerfi, umhverfi og getu til 

framkvæmdar, skattaumhverfi, vistkerfi upplýsingatækniumhverfisins, sem og annarra 

þátta sem mögulega geta haft teljandi áhrif. Þeim þáttum er í kjölfarið gefið prósentu-

gildi eftir vægi áhrifa og síðar eftir raungildi mögulegrar staðsetningar. Að lokum er 

heildarprósenta fundin og færð inn á láréttan ás fylkjareikningsins (Schneider, 2015).  

Samkvæmt Schneider eru sex þættir algengastir þegar kemur að vali á staðsetningu 

gagnavera, að undanskildum þeim sem stunda háhraða verðbréfaviðskipti (e. high 

Lágur kostnaður 
en óhentug 

rekstrarskilyrði

Æskileg samsetning 
kostnaðar og 

rekstrarskilyrða 

Hár kostnaður og 
óhentug 

rekstrarskilyrði

Hár kostnaður en 
hentug rekstrarskilyrði

Mynd 1: Uppsetning fylkjareiknings staðarvals (Schneider, 2015) 
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frequency trading), þar sem millisekúndur skipta máli og biðtími sendinga og móttöku 

gagnapakka verður að vera í algjöru lágmarki en í slíkum verum er lágmörkun á biðtíma 

(e. latency) það sem skiptir mestu máli (Schneider, 2015). 

Af þeim sex þáttum ber helst að nefna aðgang að varanlegri og helst endurnýjanlegri 

orku þar sem fyrirtækið getur gert langtímasamninga með fyrirfram skilgreindum 

kostnaði en nauðsynlegt er að uppspretta orkunnar sé tvíþætt, komi til tímabundinnar 

truflunar á rafmagni. Takmörkun áhættu spilar einnig stórt hlutverk, en þá er ekki einungis 

átt við mögulega náttúruvá, heldur einnig stöðugleika pólitíska umhverfisins sem skapar 

og viðheldur traustu regluverki gagnaverndunar. Gagnasamband við útlönd spilar einnig 

stóran þátt í staðarvali en fyrirtæki vilja stöðugt, langtímagagnasamband með möguleika 

á að stækka gagnanet sitt á sem hagkvæmastan hátt. Skattaumhverfi hvers lands ber að 

skoða fyrir sig og fyrirtæki á gagnaversmarkaði gera ráð fyrir því að þurfa ekki að greiða 

skatt af innfluttum tölvuþjónum eða öðrum búnaði sem nota skal í gagnaverum. Þau lönd 

sem ekki bjóða upp á slíkar ívilnanir eru í flestum tilvikum fjarlægð snemma úr úrtaki 

mögulegra staðsetninga. Á sama tíma vilja fyrirtæki geta gengið að því vísu að mannauður 

landsins sé vel menntaður og almennt í stakk búinn til að takast á við þær áskoranir sem 

fylgja svo flóknum iðnaði, samhliða því að eiga möguleika á að laða starfsfólk að annar 

staðar frá. Síðast en ekki síst vilja fyrirtæki geta gert ráð fyrir lágum rekstrarkostnaði þar 

sem efnahagur er almennt stöðugur og auðvelt er að spá fyrir um mögulegar sveiflur 

(Schneider, 2015). 

1.5.1 Áhættuþættir 

Ef samband við gagnaver rofnar til lengri eða styttri tíma getur það haft miklar 

fjárhagslegar afleiðingar fyrir milljónir notenda og valdið orðspori gagnaversins miklum 

skaða. Við staðarval er því líka horft til mögulegra áhættuþátta sem áhrif geta haft á 

umhverfi iðnaðarins. Þættir á borð við líkur á náttúruhamförum, pólitískur stöðugleiki og 

áreiðanlegt aðgengi að raforku vega hvað mest. Viðskiptalegt umhverfi og gott 

gagnasamband fylgir svo fast á eftir (Schwab, 2016).  

1.6 Samkeppnishæfni 

Hugtökin samkeppni og samkeppnishæfni kunna að virðast keimlík í fyrstu, en hugtakið 

samkeppni í daglegu máli er þó mun víðtækara og betur skilgreint en samkeppnishæfnin. 
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Samkeppni má nota til að skýra baráttu milli fyrirtækja, birgja eða jafnvel neytenda, um 

ákveðin gæði eða stöðu. Samkeppnishæfni er þó erfiðara að skilgreina, en Buckley, Pass 

og Prescott (1988) vísa til hvata fyrirtækja til þess að framleiða vörur eða veita þjónustu 

á þann hátt sem líklegastur er til aukinnar verðmætasköpunar. Hún virkar þannig bæði 

fyrirtækjum og neytendum í hag, þar sem aukin skilvirkni leiðir í flestum tilvikum af sér 

betra verð fyrir neytendur og styrkir stöðu fyrirtækis á markaði. Þeir Buckley o.fl. (1998) 

gera enn fremur greinarmun á samkeppnishæfni fyrirtækja og þjóða, en hið síðarnefnda 

byggir á hugmyndinni um alþjóðamarkaði og getu iðnaðarins til nýsköpunar og 

endurnýjunar á alþjóðavettvangi sem að endingu leiðir til frekari hagsældar. Samkvæmt 

skilgreiningu Porters (1990) er hagsæld þjóðar eitthvað sem er skapað, en ekki erft. Þjóðir 

hagnast á harðri innlendri samkeppni og kröfuhörðum neytendum þar sem slíkar 

aðstæður knýja fram nýjar leiðir til að takast á við vandamál og hvetja til nýrra lausna við 

endursköpun eða skilgreiningu markaðsvirðis (Porter, 1990). Eldri skilgreining Scott og 

Lodge (1985) byggir á því að samkeppnishæfni þjóða sé fyrst og fremst geta landsins til 

að skapa, framleiða, dreifa, og/eða þjónusta vörur á alþjóðavettvangi og hafa hagnað af 

sem vegur meira en kostnaður af nýtingu auðlindanna. 

Með aukinni alþjóðavæðingu eykst krafa markaðsins að einstaka þjóðir vinni með og 

nýti sér þá sérstöðu sem skapast getur vegna ólíkra gilda og frábrugðinna 

menningarheima og finni sitt samkeppnisforskot í sögu sinni og samfélagslegri 

uppbyggingu. Að endingu ná þjóðir forskoti í einstökum greinum vegna þess að umhverfi 

þeirra er það framsýnasta og kraftmesta á sama tíma og aðstæður þeirra eru hvað mest 

ögrandi (Porter, 1990). 

1.6.1 Mat á samkeppnishæfni þjóða 

Mat á samkeppnishæfni þjóðar byggir á samanburði við aðrar þjóðir, þar sem horft er til 

þátta á borð við grunnstoðir og innviði samfélagsins, efnahagsskilyrði, virkni og markaða, 

tæknilegrar getu, og menntunarstigs (Schwab, 2016). Með auknum tækifærum eykst geta 

til verðmætasköpunar og taka því samanburðarrannsóknir á samkeppnishæfni þjóða 

iðulega tillit til landsframleiðslu á einstakling, kaupmáttar og meðal atvinnuþátttöku 

(Runólfur S. Steinþórsson, 2010). 

Buckley o.fl. (1988) skipta í grein sinni, Measures of International Competitiveness: A 

Critical Survey, aðferðum við mælingar á samkeppnishæfni í þrjá flokka eftir stigum í 
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samkeppnisferlinum. Sá fyrsti snýr að frammistöðu samkeppnishæfni (e. competitive 

performance) og mælir útkomu af aðgerðum og gefur stjórnendum möguleika á 

endurskoðun og bætingu ferla. Annar flokkurinn, möguleikar samkeppnishæfninnar (e. 

competitive potential) snýr að inntaki auðlinda og mögulegrar nýtingu þeirra, á meðan 

þriðji og síðasti flokkurinn, ferli stjórnunnar (e. management process) felur í sér allt sem 

við kemur stýringu aðgerða. Víxlverkun og áhrif þessara þriggja flokka á hvern annan lýsir 

ferli samkeppnishæfninnar, sem skýrast má sjá á mynd 2. 

 

Mynd 2: Ferill samkeppnishæfni (Buckley o.fl., 1998) 

1.7 Demantur Porters 

Hagfræðingurinn og fræðimaðurinn Michael E. Porter setti fram kenningu sína um 

samkeppnishæfni þjóða árið 1990 og henni til frekari skýringar og stuðnings varð til hið 

svokallaða demantsmódel. Kenningin um demantinn hefur að mestu haldið velli í 

óbreyttri mynd þrátt fyrir að hafa hlotið gagnrýni fyrir ofureinföldun á annars flóknum 

viðfangsefnum (Martin & Sunley, 2002) og að til þurfi margar kenningar svo hægt sé að 

greina heildstæða mynd (Miller & Dess, 1993). 

Tilgangur demantsmódelsins er að greina stöðu einstakra fyrirtækja á innlendum 

markaði en einnig nýtist hann við greiningu á heildarstöðu innlends markaðar í alþjóðlegu 

samhengi. Módelið gerir grein fyrir fjórum meginþáttum eða kerfislegum eiginleikum sem 
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saman mynda viðskiptaumhverfi og samkeppnismarkaði, en þeir þættir eru: 

Framleiðsluskilyrði, eftirspurnarskilyrði, stuðningsgreinar og skyld starfsemi, og gerð 

fyrirtækja; stefna þeirra, uppbygging og samkeppni. Styrkur sambands fyrrnefndra þátta 

og samspil þeirra segir svo til um gæði samkeppnishæfni hverrar þjóðar eða hvers 

fyrirtækis (Porter, 1990). Á mynd 3 má sjá uppbyggingu demantsins og hvernig þættirnir 

hafa áhrif hver á annan. 

 

Mynd 3: Demantur Porters (1990) 

Hugtakið framleiðsluskilyrði (e. factor conditions) nær hér yfir alla þá nauðsynlegu 

framleiðsluþætti sem til staðar þurfa að vera svo þjóð eða fyrirtæki geti talist 

samkeppnishæft. Samkvæmt klassískum hagfræðikenningum eru það þættir á borð við 

aðgang að vinnuafli, náttúrulegum auðlindum, fjárhagslegar stoðir, sem og stuðningskerfi 

og innviðir sem móta flæði viðskipta og viðskiptatækifæra. Áhersla Porters virðist þó ekki 

beinast eingöngu að þeim þáttum sem skilgreina mynstur viðskiptanna, þó svo kenning 

hans um samkeppnishæfni útskýri hvers vegna sumar þjóðir eða fyrirtæki standi betur að 

vígi í einstaka atvinnugreinum. Porter leggur enn fremur mikla áherslu á mikilvægi 

sérhæfðra og langvarandi fjárfestinga sem sérsniðnar eru fyrir þann iðnað sem við á. 

Mannauður án sérþekkingar og aðgangur að hrávöru stuðlar til að mynda ekki að 

samkeppnisforskoti í þekkingarmiðuðum iðnaði að sama leyti og iðnaður sem byggir á 

framleiðslu (Porter, 1990).  
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Einkenni og sérstaða heimamarkaðar gefa smækkaða mynd af sýn og skilningi 

fyrirtækja á umhverfi sínu, hvernig þau túlka og svara þörfum viðskiptavina og hvernig 

þau uppfylla eftirspurnarskilyrði (e. demand conditions) á alþjóðavettvangi. Þjóðir öðlast 

samkeppnisforskot á þeim mörkuðum þar sem eftirspurn og krafa innlendra kaupenda 

gefur skýra mynd af þörfum þeirra og þar sem kröfuharðir neytendur hvetja fyrirtæki til 

skjótari nýsköpunar og þróunar, sem að endingu stuðlar að auknum afköstum og frekari 

virðissköpun fyrirtækja (Porter, 1990). 

Þriðji þáttur demantsins, gerð fyrirtækja - stefna þeirra, uppbygging og samkeppni, 

lýsir því hvernig tilhneiging fyrirtækja til uppbyggingar, skipulags, og stjórnunar mótast af 

ytra umhverfi þeirra og samfélagslegum aðstæðum. Ómögulegt er að heimfæra eitt 

stjórnunarkerfi á allar þjóðir og fyrirtækja því er nauðsynlegt að menningarleg skilyrði séu 

höfð að leiðarljósi hverju sinni. Hið sama á til dæmis við í framleiðslu, markmiðssetningu, 

og afköstum vinnumarkaðarins og menningarleg séreinkenni þjóða eiga sinn þátt í 

samkeppnisforskoti einstakra greina á alþjóðamarkaði (Porter, 1990).  

Samkvæmt demantsmódelinu má skilgreina skylda starfsemi og stuðningsgreinar (e. 

related and supporting industries) sem fjórða og síðasta áhrifavaldinn þegar 

samkeppnisforskot þjóða er skoðað sem og vensl einnar starfsemi við aðra (Porter, 1990). 

Vegna alþjóðavæðingar og aukinnar samkeppni á alþjóðamarkaði verða fyrirtæki á 

innlendum markaði að finna jafnvægi sem stuðlar að samstarfi innan innlendrar 

samkeppni, í þeim tilgangi að ýta undir samkeppnisforskot á alþjóðlegum markaði.  

Hlutverk stjórnvalda í módelinu er að hvetja fyrirtæki til aukinnar skilvirkni og gæða í 

framleiðslu sem og samfélagslegrar ábyrgðar og slíkt geta stjórnvöld gert með því að 

styrkja regluverk. Því samhliða er æskilegt að stjórnvöld reyni að koma í veg fyrir einokun 

á markaði og stuðla að heilbrigðri samkeppni. Mikilvægt er að stjórnvöld sjái til þess að 

grunnstoðir og innviðir nýtist þannig að auðlindir samfélagsins séu nýttar á sem 

hagkvæmastan máta (Porter, 1990).  

1.8 Tengslanet 

Kenning Kristian K. Möller og Aino Halinen (1999) um tengslanet (e. business networking) 

fjallar um mikilvægi þess að fyrirtæki skapi og rækti tengsl við önnur fyrirtæki, stofnanir 

og birgja í sömu greinum og tengdum. Kenningin um tengslanet skýrir fjögur lög innri og 



 

18 

ytri tengsla, og hvernig innbyrðis tengingar og víxlverkanir eiga sér stað innan 

tengslanetsins og stuðla að bættri samkeppnisstöðu. 

1.8.1 Fyrsta stig: Atvinnugreinar sem samofin heild í tengslaneti 

Marglaga net iðnaðar og samfélagstengsla myndar sameiginlegan vettvang fyrir einstök 

fyrirtæki innan hans. Til að skilja hegðun/atferli fyrirtækja í slíku umhverfi, þurfa 

stjórnendur að styðjast við raunhæfa kenningu sem sýnir fram á innra samband iðnaða 

og hvernig tengslin milli einstakra fyrirtækja í hverri grein myndast og virka. Kenningin 

leggur áherslu á þrjá megin þætti: þátttakendur, auðlindir, og aðgerðir (e. actors, 

resources, and activities) (Möller & Halinen, 1999). 

Þátttakendur þurfa ekki að vera fyrirtæki, heldur getur hugtakið átt við allar tegundir 

stofnana, eða jafnvel einstaklinga sem koma að tilteknu neti. Mikilvægt er að greina þá 

þætti virðissköpunar sem eiga sér stað innan netsins og auka verðgildi vöru og/eða 

þjónustu í augum annarra fyrirtækja og almennra neytenda. Sterk tengsl eru á milli 

hegðunar einstakra fyrirtækja og heildarinnar [netsins], þar sem netið er í raun afleiðing 

atferlis hlutaðeigandi fyrirtækja og stofnana hverju sinni (Möller & Halinen, 1999). 

1.8.2 Annað stig: Fyrirtæki innan tengslanets 

Á þessu stigi er hægt greina hvernig einstök fyrirtæki og stofnanir tengjast umhverfi sínu 

og hvaða hlutverki og stöðu hvert þeirra gegnir. Frá sjónarhorni einstakra fyrirtækja er 

miðlægt net, eða nærnet (e. focal net) skilgreint sem grunnstoð stærra nets, en staða 

þeirra mótast af þeim tengslum sem myndast hafa. Sjóndeildarhringur eins fyrirtækis 

getur verið frábrugðinn öðrum og getur því mat á þessu miðlæga neti verið breytilegt. 

Miðlæga netið virkar sem einskonar milliliður þegar kemur að ytri áhrifum fjær 

umhverfinu (e. macro environmet), á borð við efnahagslegar sveiflur og tæknibreytingar 

sem annars hafa bein áhrif á einstök fyrirtæki innan netsins og er því mikilvægt fyrir hvert 

og eitt þeirra að byggja upp og viðhalda fyrri tengslum við nærumhverfi sitt (Möller & 

Halinen, 1999). 

1.8.3 Þriðja stig: Stýring tvíhliða eignasafna 

Fyrirtæki myndar safn (e. portfolio) tengsla við birgja og neytendur sem yfirleitt er hægt 

að skilgreina sem tvíhliða. Þriðja stig tengslanets kenningarinnar leggur áherslu á 

mikilvægi þess að stýra þessum tengslasöfnum, með tilliti til auðlinda, getu og viðeigandi 
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aðgerða hverju sinni. Þó svo að sambandið milli fyrirtækis og mismunandi birgja eða 

neytanda sé oft svipað, er nauðsynlegt að aðgreina hvert og eitt samband með tilliti til 

ólíkra þarfa og áherslna til þess að hámarka getu fyrirtækisins til virðissköpunar (Möller 

& Halinen, 1999).  

1.8.4 Fjórða stig: Stýring tvíhliða tengsla  

Síðasta stig kenningarinnar beinir sjónum sínum að greiningu og stjórnun einstakra 

tvíhliða tengsla innan eignasafnsins og hvernig sú stýring er grunnur að víxlverkun eða 

gagnvirkum samskiptum. Lykilhæfni fyrirtækisins veltur á getu þess til að skapa tengsl og 

nýta þau á árangursríkan hátt. Það er þó ekki þar með sagt að slíkt eigi sér stað án 

vandkvæða, en öll sambönd geta verið viðkvæm fyrir innri og ytri áhrifum. Þar spilar inn í 

að tengsl er oft ógagnsæ og ekki alltaf jafn traust (Möller & Halinen, 1999).  

1.9 Klasar 

Kenning Porters (1998) um klasa er nátengd kenningu Möllers og Halinen (1999) um 

tengslanetið. Í grunninn bera kenningarnar tvær sömu einkenni, þó hin síðarnefnda leggi 

mun minni áherslu á mikilvægi staðsetningar og nálægðar, en kenning Porters leggur 

aukið vægi á það að vera á réttum stað á réttum tíma. Báðar kenningarnar styðja þá 

hugmynd að grundvöllur að árangri og samkeppnisforskoti sé að skapa og rækta tengsl 

við fyrirtæki innan sömu greinar eða tengdra.  

Heilt á litið lýsir hugtakið klasar (e. clusters) myndun staðbundinna þyrpinga margra 

einstakra fyrirtækja og stofnana sem starfa á sama sviði og öðrum þeim tengdum, og 

tengjast á einn eða annan hátt (Porter, 1998). Kenning Porters útskýrir grundvallar-

forsendur fyrir myndun slíkra hvirfinga og hvernig einstök fyrirtæki hafa hag af dvöl sinni 

og þátttöku þar innan.  

Framleiðni hefur tekið við af aðgengi að auðlindum í nútímasamkeppni með tilkomu 

aukinnar hnattvæðingar og getu hvers fyrirtækis til þess að nálgast aðföng. Framleiðni 

veltur meðal annars að miklu leyti á þeim leiðum sem fyrirtæki velja til samkeppni, 

gæðum viðskiptahátta og getu þeirra til vaxtar undir svæðisbundnum áhrifum (Porter, 

1998). 

Klasakenningin byggir á þeirri hugmynd að klasar hafi sérstök einkenni sem stuðla að 

auknum vexti, nýsköpun og bættu samkeppnisumhverfi ákveðinna svæða og fyrirtækja. 
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Tengsl og samvinna innan klasans getur verið óljós en til að fullnýta möguleika þessara 

tengsla má koma á fót klasafrumkvæði (e. cluster initiative) sem best má lýsa sem 

sameiginlegum aðgerðum fyrirtækja og stofnana til að örva vöxt og stuðla að bættu 

samkeppnisumhverfi (Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2003).  

1.9.1 Myndun klasa 

Klasar myndast við margvíslegar aðstæður. Þjóðhagsleg skilyrði ráða miklu en kröfur 

neytenda ekki síður. Enn fremur geta gamlir klasar getið af sér nýja við samfélagslega 

þróun og nýbreytni, og í sumum tilfellum þarf ekki nema eitt eða tvö sprotafyrirtæki til að 

örva vöxt og frekari klasamyndum (Porter, 1998).  

Í kjölfar klasamyndunar, tekur við ferli sem ýtir undir vöxt hans. Það á þó sérstaklega 

vel við ef ytri skilyrðum á borð við stuðning stofnana og kröftugrar staðbundinnar 

samkeppni er mætt. Þegar klasinn stækkar, aukast áhrif hans á samfélagið, opinberar 

stofnanir og viðskiptalíf (Porter, 1998).  

Vaxandi klasar gefa til kynna aukin tækifæri fyrir einstaklinga og fyrirtæki og að lokum 

nær hann þeirri stærðargráðu að hann umlykur allan iðnaðinn ásamt tengdum greinum 

(Porter, 1998). 

1.9.2 Áhrif klasa á samkeppni 

Klasamyndun styrkir stöðu fyrirtækja og gefur þeim tækifæri til efla getu sína vegna 

þeirrar samkeppni sem innan klasans ríkir. Framleiðni eykst vegna greiðari aðgangs að 

upplýsingum, auðlindum, þekkingu og mikilvægum tækniþáttum en einnig vegna 

stuðnings opinberra stofnana við viðskiptaumhverfið og nálægð við birgja sem kjósa að 

staðsetja sig sem næst kjarnanum til að auka gæði samskipta og getu sína til að svara 

kröfu um viðbótar- og stuðningsþjónustu. Þar að auki eykst hæfni einstakra fyrirtækja til 

þess að mæla og meta getu gagnvart sambærilegum fyrirtækjum.  

Fyrirtæki innan klasans ná fram ávinningi stærðarskölunar (e. economies of scale) án 

þess að fórna sveigjanleika sínum. Velgengni klasans veltur á heildarframmistöðu allra 

fyrirtækja hans innan en þegar vel gengur laðar klasinn að sér fleiri fyrirtæki og stækkar 

sem leiðir af sér sterkari stöðu einstakra fyrirtækja. Það eykur því vilja fyrirtækja að vinna 

með öðrum tengdum fyrirtækjum í svokallaðri samstarfskeppni (e. cocompetition) (Karl 

Friðriksson & Sævar Kristinsson, 2004), sem í kjölfarið eykur farsæld. Samstarfskeppni 
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skilar sér svo einnig til neytenda sem hafa hag af fleiri valkostum og auknum gæðum sem 

klasinn skapar (Porter, 1998).  

Í öðru lagi geta klasar hraðað og stýrt nýsköpun. Staðbundin samkeppni hvetur 

fyrirtæki til að vera stöðugt á tánum þegar kemur að framþróun og eykur þrýsting innan 

klasans, jafnvel á meðal þeirra fyrirtækja sem eru í óbeinni samkeppni (e. indirectly 

competing) og öfugt (e. noncompeting). Klasar gera hverjum og einum kleift að koma auga 

á ný tækifæri og samtímis auka möguleika þeirra á að bregðast hratt við og koma 

nýjungum í framkvæmd, en innan klasans eru slíkar tilraunir og nýbreytni yfirleitt 

kostnaðarminni en ella (Porter, 1998). 

Í þriðja lagi og í beinu framhaldi af aukinni nýsköpun, stuðla klasar að myndun nýrra 

fyrirtækja, sem að sama skapi styrkja og stækka klasann sjálfan. Einstaklingar sem starfa 

innan klasa eiga betri möguleika en aðrir að koma auga á tækifæri innan síns geira og 

greina þær vörur og þjónustur sem vöntun er á. Það gerir þeim kleift að stofna til nýrra 

viðskiptatækifæra og byggja upp ný fyrirtæki. Innan klasa eru svo aðgangshömlur minni 

en annarstaðar og nauðsynlegar auðlindir á borð við aðbúnað, mannauð, og þekkingu eru 

þegar til staðar. Þar að auki eru markaðsaðstæður innan klasa oftast mjög hagstæðar og 

frumkvöðlar hagnast á þeim viðskiptasamböndum sem skapast (Porter, 1998).  
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2 Aðferðafræði 

Eins og komið hefur fram er markmið verkefnisins að rannsaka hvort að til staðar séu 

fullnægjandi aðstæður fyrir uppbyggingu gagnaversiðnaðar og iðnaði honum tengdum á 

Íslandi. Samhliða fór fram skoðun á því hvernig skapa mætti kjöraðstæður til 

klasamyndunar þar sem stuðst var við kenningar um samkeppnishæfni, klasamyndun og 

tengsl. Við greiningu á samfélagsáhrifum slíkrar uppbyggingar voru nágrannaríkin 

Finnland og Írland höfð til samanburðar þar sem klasamyndun á sviði tækni- og 

upplýsingaiðnaðar hefur þegar orðið. Sú greining leiddi í ljós jákvæða áhrifaþætti, svo sem 

nýsköpun, fjölgun fjárfestingatækifæra og starfa - beinna og afleiddra - en einnig 

neikvæða og þá helst hvað skattaundanskot og ívilnanir varðar. 

Í ljósi þess að opinberar rannsóknir á viðfangsefninu eru af skornum skammti, er verkið 

byggt á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research) með skoðun og greiningu á 

fyrirliggjandi gögnum og því er rannsóknin að mestu leitandi (Blumberg, Cooper, & 

Schindler, 2005). Með greiningu á innihaldi (e. content analysis) samfélagslegrar 

umfjöllunar er reynt að varpa ljósi á sögu og viðhorf til þeirrar uppbyggingar sem átt hefur 

sér stað á Íslandi til þessa, en samanburður á stöðu nágrannaþjóða fól í sér söfnun og 

greiningu á opinberum gögnum (e. desk analysis).  

Við greiningu á fyrirliggjandi upplýsingum samanburðaþjóðanna var farið yfir skýrslur 

frá þekkingar- og ráðgjafafyrirtækjunum, Callaghan Engineering, 451 Research, KPMG, 

Oxford Research. Einnig var notast við umfjöllun fjölmiðlanna The Guardian, The Irish 

Times, The New York Times og Silicone Republic, skýrslur fjárfestingaaðilanna IDA Ireland 

og Invest in Finland, ásamt greiningu á skýrslum tæknifyrirtækjanna ABB Power og 

Google.  

Við mat á samfélagsviðhorfi til gagnaversiðnaðar á Íslandi var framkvæmd 

innihaldsgreining fjölmiðlaumfjöllunar þar sem farið var ítarlega yfir 855 greinar sem 

birtust í íslenskum fjölmiðlum frá 2001 til 2017. Tilgangur innihaldsgreiningarinnar var að 

draga fram undirtóna samfélagsumræðu og setja hana í samhengi við sögulega þróun 

iðnaðarins. Greinarnar eiga það sameiginlegt að fjalla að öllu eða einhverju leyti um 

gagnaver, uppbyggingu og/eða mögulega nýtingu þeirra. Þess ber að geta að gagnaver 
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voru lengi vel kölluð netþjónabú en að í dag eru netþjónabú skilgreind sem undirtegund 

gagnavera (Björn Jóhann Björnsson, 2008).  

 

Mynd 4: Fjöldi birtra greina í Íslenskum fjölmiðlum 

 

Einnig var rýnt í skýrslu World Economic Forum um alþjóðlega samkeppnishæfni og 

viðskiptaumhverfi og staða Íslands sett í samhengi við áhættuþáttamat í staðarvali 

gagnavera.  
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3 Gagnaver á erlendum vettvangi 

Við mat á samkeppnishæfni Íslands á sviði uppbyggingar gagnavera er ágætt að líta til 

þeirra nágrannaþjóða sem tekist hefur að skapa ákjósanlegar aðstæður og stuðla þannig 

að klasamyndun upplýsingatækniiðnaðar. Hér verður annars vegar horft til Írlands, þar 

sem enduruppbygging efnahagsins hefur gengið hvað best í allri Evrópu (Inman, 2015), 

meðal annars vegna góðs gengis við að byggja upp klasa fyrirtækja sem starfa í 

upplýsinga- og hátækniiðnaði. Hins vegar verður horft til Finnlands, þar sem fjarskipta- og 

upplýsingatækniiðnaður hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. 

3.1 Írland 

Höfuðborg Írlands, Dublin, hefur hlotið nafnbótina „höfuðborg gagnavera í Evrópu“ 

(Kennedy, 2016), en þar eru nú starfrækt rúmlega 30 gagnaver (McHugh, 2011). 

Klasamyndun hefur gengið vonum framar en þar má finna níu af tíu stærstu 

hugbúnaðarfyrirtækjum heims og fjöldann allan af upplýsinga- og hátæknifyrirtækjum. Í 

dag starfa rúmlega 37.000 einstaklingar innan klasans, en sú tala tekur ekki mið af 

afleiddum störfum (IDA Ireland, 2017). 

Í skýrslu Callaghan Engineering  fyrir Irish Wind Energy Association um 

samkeppnishæfni Írlands eru tilteknir þrír þættir sem taldir eru líklegastir til að laða 

alþjóðleg gagnaver að, en þeir eru: hliðhollt skattaumhverfi þar sem landið hefur lengi 

borið lægstu fyrirtækjaskatta vesturlanda, kaldtemprað loftslag, og vel menntað, 

enskumælandi starfsfólk. Ekki verður heldur horft fram hjá þeim möguleikum sem 

höfuðborgin, Dublin, hefur upp á að bjóða og að borgin aðlagist nýjum 

viðskiptatækifærum sérstaklega vel, sem höfðar til fjárfesta (Harris, 2015). 

Þegar horft er til skattaumhverfis Írlands er ekki erfitt að sjá hvers vegna mörg 

stórfyrirtæki kjósa að setjast þar að. Fyrirtækjaskattur á Írlandi nemur einungis 12,5% (IDA 

Ireland, 2015) og má til samanburðar nefna að slík skattaprósenta er frá 20% til 36% á 

Íslandi (Dalby & Scott, 2015; KPMG, 2015). Írsk stjórnvöld hafa hlotið umtalsverða 

gagnrýni Evrópusambandsins (Lynch, 2016) fyrir það að taka ekki afstöðu gegn 

stórfyrirtækjum á borð við Apple, Google, og Microsoft, sem hafa vísvitandi nýtt sér eða 
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öllu heldur misnotað tvísköttunarumhverfi Íra í gegnum kerfi sem hefur hlotið nafnið 

Double Irish With A Dutch Sandwich (Bergin & Sterling, 2016; Dalby & Scott, 2015). Eina 

hlutverk þess er að komast undan greiðslu skatta (Duhigg & Kocieniewski, 2012). Eftir 

mikinn þrýsting létu stjórnvöld loks undan og staðfestu löggjöf sem sérstaklega er ætlað 

að koma í veg fyrir misnotkun á kerfinu og tók hún gildi í upphafi þessa árs (Carswell, 

2015). 

Það leið þó ekki á löngu þar til ný skattalöggjöf var kynnt, en sú kveður á um að þau 

fyrirtæki sem fjárfesta í rannsóknum og þróun (e. research and development) innan 

landsteinanna geta unnið sér inn sérstök skattaleg fríðindi, innan svokallaðs Knowledge 

Development Box, en því fylgir einungis 6,25% fyrirtækjaskattur á þann brúttó gróða sem 

skapast (IDA, 2015). Þetta nýja kerfi hefur sömuleiðis verið gagnrýnt á þeim forsendum 

að hlutverk þess sé einungis að veita stórfyrirtækjum aukinn skattaafslátt (Lynch, 2016). 

3.2 Finnland 

Í febrúar 2015 birti alþjóðlega rannsóknar- og ráðgjafafyrirtækið Oxford Research skýrslu 

um þau tækifæri sem blasir við Finnum á markaði gagnavera. Skýrslan er gefin út í kjölfar 

tilkynningar stórfyrirtækisins Google um stækkun og viðbótarfjárfestingu í gagnaveri sínu 

í Hamina upp á rúmlega 450 milljón evrur, en verið hefur verið starfandi síðan í september 

2011 (Google, e.d.). 

Í skýrslunni kemur fram að landið bjóði upp á kjöraðstæður, meðal annars vegna 

landfræðilegrar legu hvað varðar kalt loftslag og nánd við meginland Evrópu, möguleika 

á nýtingu endurnýjanlegrar orku og góðs gagnasambands. Þar að auki státar landið af vel 

menntuðu starfsfólki innan upplýsingatækniiðnaðarins en síðast en ekki síst er lagalegt 

umhverfi mjög hliðhollt beinum erlendum fjárfestingum (e. foreign direct investment) og 

gagnavernd (ABB Power, 2015; Arruda, 2013). Landið hefur verið kallað „Sviss á sviði 

gagnageymsla“ síðan 2014 þegar Alexander Stubb, forsætisráðherra Finnlands tilkynnti 

um áform ríkisstjórnarinnar að Finnland yrði í framtíðinni miðja gagnaumferðar (e. 

international data traffic center) og styrkja þannig möguleika landsins til uppbyggingar 

innan iðnaðarins (Nissilä & Kokkonen, 2015). 

Ákvörðun Google um að staðsetja eitt af þremur gagnaverum fyrirtækisins í Evrópu í 

gamalli pappírsverksmiðju í Hamina, var tekin á grundvelli þess að landið býður upp á 
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áreiðanlega orkuveitu, loftslag sem hentar vel til þess að halda búnaði köldum og vel 

menntað starfsfólk (Google, e.d.). 

Í dag starfa rúmlega 90 manns í gagnaverinu og með stækkun versins er gert ráð fyrir 

að minnsta kosti 25 nýjum sambærilegum störfum í viðbót (Google, e.d.). Samhliða því 

skapast önnur 140 störf innan versins sem falla undir verktaka og önnur stuðningshlutverk 

á borð við rekstur mötuneytis og viðhald lóðar en þau hlutverk eru að mestu innt af íbúum 

Hamina. Mun fleiri störf hafa skapast við stækkun og viðbyggingu versins, en um 1800 

iðnaðarmenn eru þar að störfum daglega og meira en helmingur þeirra eru íbúar Hamina 

(Nissilä & Kokkonen, 2015).  

Áhrif á staðbundinn efnahag Hamina eru umtalsverð en samanburður innkomu á milli 

ára sýnir að tilkoma gagnaversins hafi skapað um 11,8 milljónir evra í launatekjur og aukið 

þannig staðbundinn hagvöxt með skattheimtu og aukinni neyslu. Að sama skapi er gert 

ráð fyrir því að staðbundin innkoma hafi verið allt að 69,3 milljónir evra á tímum 

uppbyggingar. Hagstofa Finnlands gerir svo ráð fyrir því að afleidd störf séu reiknuð í 

hlutfalli 1:1 sem þýðir að 1800 störf iðnaðarmanna skapi önnur 1800 afleidd störf (Nissilä 

& Kokkonen, 2015). 

3.2.1 Klasamyndun í Finnlandi 

Frá árinu 1990 hafa Finnar unnið hörðum höndum að því að skapa umhverfi sem vænlegt 

er fyrir fyrirtæki í fjarskipta- og upplýsingatækniiðnaði. Fyrir þann tíma hafði landið ekki 

gefið sig sérstaklega að þeim iðnaði, en með tilkomu fyrirtækisins Nokia varð Finnland á 

skömmum tíma markaðsleiðandi í fjarskiptatækni. Það kom ekki að sök að á sama tíma 

voru reglugerðir innan Evrópu að taka stakkaskiptum, sem opnaði möguleika landsins að 

erlendum birgjum og mörkuðum (Maliranta & Rouvinen, 2003). Í dag veltir 

upplýsingatækniiðnaður í Finnlandi rúmlega sjö milljörðum Evra á ári, og rúmlega 48.000 

einstaklingar starfa innan geirans (Viitasaari, 2016) sem inniheldur rúmlega 2800 

gagnaver (Nissilä & Kokkonen, 2015). 

Á áratug óx fjarskiptaiðnaðurinn sem hlutfall landsframleiðslu úr 4% í 10% og vakti 

þessi mikli vöxtur áhuga margra erlendra fyrirtækja sem í kjölfarið flykktust til Finnlands 

og byggðu upp starfsstöðvar. Í Finnlandi má nú finna upplýsinga- hátæknifyrirtæki á borð 

við Intel, Huawai, Samsung, Qualcomm og nú Facebook. Mikil þekking og reynsla hefur 

safnast saman á svæðum eins og Tempere þar sem flest upplýsinga- og hátæknifyrirtæki 
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landsins eru staðsett og hefur klasinn eflt nýsköpun og hraðað framþróun á sviði 

upplýsingatækni (Tukiainen, 2014). 
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4 Gagnaver á Íslandi 

Mikil umræða skapaðist á Íslandi upp úr 2007 um þá kosti sem talið var að uppbygging 

gagnavera á Íslandi hefði í för með sér. Á samfélagslegri umræðu mátti helst sjá að flestir 

voru sannfærðir um ágæti slíkrar uppbyggingar en uppgangur í þjóðfélaginu árin á undan 

olli því gróðavon og tækifæri á ónumdum markaðssvæðum skapaðist.  

Félög og fyrirtæki á borð við Greenstone og Data Islandia voru stofnuð í þeim tilgangi 

að ná markaðsráðandi stöðu á þessum nýju miðum og sögðu frá áhuga og væntanlegum 

tilboðum erlendra stórfjárfesta (Björn Jóhann Björnsson, 2008). Félagið Greenstone gekk 

kannski lengst í þeim efnum, en félagið hélt fundi með bæjastjórum sveitafélaga og fékk 

á árunum 2007-2010 vilyrði um leyfi og staðsetningu nýrra gagnavera. Greenstone samdi 

við átta sveitarfélög um mögulega byggingu gagnavera en tilkynnti árið 2012 að ekkert 

yrði úr fyrirhuguðum framkvæmdum og kenndi íslenskum yfirvöldum um þau hefðu ekki 

komið til móts við kröfur fyrirtækisins um æskilegt skattaumhverfi. Félagið taldi því meiri 

og betri gróðavon í Bandaríkjunum (Björn Jóhann Björnsson, 2012). 

Frá 2007 til 2017 hefur umfjöllun um gagnaver í íslenskum fjölmiðlum að mestu verið 

á jákvæðum nótum og eftir ítarlega leit á timarit.is má aðeins finna örfáar greinar sem 

fjölluðu um iðnaðinn með gagnrýnum augum. Í aðsendum pistli í Morgunblaðinu er bent 

á að gagnaver hafa í sumum tilfellum fáa eða jafnvel enga starfsmenn (Birgir Dýrfjörð, 

2007). Sú ábending pistlahöfundar hafði ekki komið fram í umfjöllun fjölmiðla áður þó 

hún eigi við sterk rök að styðjast. Svokölluð „lights-out“ gagnaver hafa lengi verið 

starfrækt en þá eru verin einangruð frá höfuðstöðvum fyrirtækisins sem lágmarka 

aðgengi starfsmanna sem lækka rafmagnskostnað og kostnað við aðra rekstrarþætti svo 

sem viðhald á hita- og rakastigi. Mistök af mannavöldum eru lágmörkuð og gripið er til 

svokallaðs fjaraðgangs (e. remote access) ef til bilana kemur (Travis, 2005). 

Í kjölfar fjármálakreppunnar í lok árs 2008 mátti greina tvær andstæðar fylkingar; þeir 

sem studdi álver og svo þeir sem töldu að gagnaver væri betri kostur. Í viðtali við 

Morgunblaðið árið 2007 sagði að Össur Skarphéðinsson, þáverandi iðnaðarráðherra, að 

hann teldi mun skynsamlegra að reisa gagnaver en álver á Íslandi hvort sem væri frá 

sjónarmiðum efnahags eða náttúruverndar, ef taka ætti tilliti til orkunýtingar. Einnig taldi 
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hann að tilkoma gagnavera myndi auka líkur á myndun klasa upplýsingatæknifyrirtækja 

(„Sé ekkert nema jákvætt við þetta“, 2007).  

Talið er að raforkuþörf þeirra fimm gagnavera sem starfrækt eru á Íslandi í dag, sé um 

40 megawött, sem er talsverð aukning frá því hálfa megawatti sem notkunin taldi frá árinu 

2010 til 2013. Þessi aukningu má meðal annars rekja til vinnslu á rafmyntum (e. data 

mining), en slíkt á sér stað í gagnaverum þar sem mjög orkufrekur búnaður notar 

hugbúnað og reikniformúlur til þess að vinna verðmæti úr tölulegum upplýsingum (Valur 

Grettisson, 2017).  

Í næstu köflum verður farið yfir sögu tveggja þeirra gagnavera sem hér starfa og í 

framhaldi farið yfir ársskýrslu samtaka gagnavera og þá þætti sem samtökin telja að hafi 

hvað mest áhrif á stöðu Íslands hvað varðar uppbyggingu og viðhald gagnavera hérlendis. 

4.1.1 Gagnaver Advania 

Gagnaverið Thor Data Center var stofnað og reist að Steinhellu 10 í Hafnarfirði árið 2010 

en þeirra stærsti viðskiptavinur hefur frá upphafi verið norska hugbúnaðarfyrirtækið 

Opera Software. Thor Data Center var það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, en þjónusta 

þess byggir á nýtingu umhverfisvænnar raforku. Það gekk þó ekki jafn vel og menn höfðu 

vonað en fyrirtækið var rekið með halla framan af (Þórður Snær Júlíusson, 2012). Í 

nóvember 2011 keypti norræna upplýsingafyrirtækið Skýrr upp 100% hlutafjár í 

gagnaverinu (Þorbjörn Þórðarson, 2011) en skömmu síðar sameinaðist Skýrr 

dótturfélögum sínum undir formerkjum Advania, en þá var félagið á meðal stærstu 

upplýsingafyrirtækja Norðurlandanna (Advania, 2012)  

Nokkru síðar tilkynnti Advania að til stæði að reisa nýtt gagnaver á Fitjum í 

Reykjanesbæ vegna aukinna umsvifa („Advania reisir nýtt gagnaver í Reykjanesbæ“, 

2014), og reis það undir nafni Mjölnis sumarið 2013. Gagnaverið er það stærsta og 

langtum orkufrekasta á landinu í dag. Gagnaverið Mjölnir hefur hlotið talsverða gagnrýni 

heimamanna á svæðinu sem og ákveðinna fjölmiðla, en á sama tíma var það talið njóta 

ákveðinnar friðhelgi eða verndar fyrrum ríkisstjórnar sem samþykkti framkvæmdir og 

byggingu versins eftir að framkvæmdum lauk. Gagnrýnin snýr að mestu að því hversu 

mikla orku gagnaverið nýtir og hversu fá störf það hefur skapað, en gagnaverið telst til 

svokallaðra „lights-out“ gagnavera (Jón B. Magnússon, 2015). 



 

30 

4.1.2 Gagnaver Verne Holding 

Í kjölfar bankahrunsins í lok árs 2008 töldu ýmsir málsmetandi menn að 

upplýsingatækniiðnaðurinn og uppbygging gagnavera væri það sem koma skyldi hér á 

landi. Frumvarp ríkisstjórnar um skattaívilnanir í garð fyrirtækisins Verne Holdings, sem 

varð til fyrir tilstilli Björgólfs Thors Björgólfssonar og fjárfestingafyrirtækis hans Novator 

(Björgólfur Thor Björgólfssson, 2010), í samvinnu við General Catalyst olli fjaðrafoki á 

Alþingi (Jón H. Halldórsson, 2009) og seinkaði því að fyrirtækið hóf ekki starfsemi fyrr en 

í febrúar 2012 („Afsalar sér ávinningi af ívilnun“, 2010). Gagnaver Verne Holding er það 

eina hér á landi sem hefur fengið sérmeðferð hjá stjórnvöldum og fengið ýmsar 

undanþágur frá lögum svo sem vegna greiðslu tekju- og eignaskatts (Lög um heimild til 

samninga um gagnaver í Reykjanesbæ nr. 57/2010).  

4.1.3 Ársskýrsla Samtaka Gagnavera  

Samtök gagnavera (DCI) starfa sem starfsgreinahópur innan Samtaka iðnaðarins og er 

tilgangur hópsins að móta stefnu sem verndar hagsmuni rekstraraðila gagnavera á Íslandi. 

Á ársfundi samtakanna 2016 var farið yfir skýrslu ársins 2015 sem snýr að mestu að 

skilgreiningu fastra starfsstöðva (e. permanent establishment) í skatta- og lagalegum 

skilningi, þeim vandamálum sem snúa að bandvídd og takmörkuðu gagnasambandi ásamt 

þeim vandkvæðum sem fylgja samningagerð við raforkuveitur. Skýrslunni er ætlað að 

varpa ljósi á það sem vel gengur og það sem betur mætti fara til að stuðla að bættri 

samkeppnishæfni Íslands á alþjóðavísu þegar að gagnageymslu og uppbyggingu 

upplýsingatækniiðnaðar kemur. 

Heildarvelta upplýsingatækniiðnaðar á Íslandi var um 85 milljarðar króna árið 2014 og 

velti fjarskiptageirinn 55 milljörðum sama ár, og talið er að áætlaður árlegur vöxtur innan 

geirans sé um 20%. Þá voru starfsmenn innan upplýsingatækniiðnaðar á Íslandi um 4,500 

og 3,500 störfuðu innan fjarskiptageirans (DCI, 2016). 

4.1.3.1 Fastar starfsstöðvar 

Það sem hefur helst staðið í vegi fyrir áhuga erlendra fjárfesta og fyrirtækja í upplýsinga- 

og hátækniiðnaði er skattaleg skilgreining hins opinbera á föstum og varanlegum 

starfsstöðum (e. permanent establishment). Örar breytingar á viðskiptamódeli 

tæknifyrirtækja og hæg aðlögun skattaumhverfis gerir það að verkum að erfitt er fyrir 

erlend fyrirtæki að taka ákvörðun um hvort það sé fjárhagslega hagkvæmt að hýsa gögn 
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á Íslandi. Fastar starfsstöðvar eru skilgreindar samkvæmt fjármála- og 

efnahagsráðuneytinu (Reglugerð um fasta starfsstöð nr. 1165/2016) sem fastar 

atvinnustöðvar „þar sem starfsemi fyrirtækis fer að nokkru eða öllu leyti fram“. Mörg 

þeirra fyrirtækja sem nýta sér þjónustu gagnavera vilja eingöngu hafa aðgengi að tölvu- 

og netþjónum til gagnahýsingar án þess að hafa staðbundið vinnuafl eða aðra starfsemi 

og kjósa frekar að útvista vinnu og verkefnum til annarra aðila og fyrirtækja. Í því ljósi má 

spyrja sig hvort tölvuþjónn eða þyrping tölvuþjóna sé næg til þess að skilgreina 

starfsstöðina sem fasta. 

Lönd á borð við Bretland, Írland og Frakkland hafa skilgreint fastar starfsstöðvar á þann 

hátt að tölvu- og netþjónar, hvort sem um er að ræða einn slíkan eða þyrpingu þeirra, 

teljist ekki uppfylla þau skilyrði sem ætlast er til af föstum varanlegum starfsstöðvum. 

Kjósi Íslandi að verða samkeppnishæft á þessum markaði er nauðsynlegt að núverandi og 

tilvonandi viðskiptavinir gagnaveranna geti treyst á skýra lagaumgjörð, hagstætt 

skattaumhverfi og pólitískan stöðugleika. 

4.1.3.2 Gagnasamband 

Gagnasamband landsins byggir á sæstrengjunum FARICE-1, DANICE, og Greenland 

Connect, en til lengri tíma hefur staðið að bæta við sæstreng á milli Íslands, Bretlands og 

Norður-Ameríku (Þorsteinn Ásgrímsson, 2013) án þess að úr því hafi ræst ennþá (Tryggvi 

Aðalbjörnsson & Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 2016). Kort af legu sæstrengjanna er að finna 

á mynd 4.  
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Mynd 5: Sæstrengir tengdir Íslandi (Sæstrengir tengdir Íslandi, 2012) 

Eignarhald strengjanna þriggja er í höndum tveggja félaga. Slík fákeppni kemur í veg 

fyrir eðlilega verðþróun á markaði gagnaflutninga og bandvíddar og í samanburði við 

aðrar þjóðir virðist Ísland ekki geta haldið í við alþjóðlegt markaðsverð. Þó svo að 

fyrirtækið Farice gefi opinberlega ekki upp fasta verðskrá hafa viðtöl við viðskiptavini 

þeirra leitt í ljós að verð á tvígættri bandvídd (e. bandwith backhaul) hérlendis sé allt að 

fimmfalt hærra en á alþjóðamarkaði (DCI, 2016). 

4.1.3.3 Raforka 

Einn þeirra þátta sem styrkir samkeppnisforskot Íslands í dag er aðgangurinn að 

endurnýjanlegri orku og landssvæði sem stendur gagnaverum af öllum stærðum til boða. 

Samkvæmt samningsákvæðum rafveita flokkast notendur rafmagns á Íslandi undir 

stórnotendur annars vegar og smærri notendur hins vegar sem fá verð og samninga á 

sambærilegum kjörum og meðal-heimilisnotendur. Vilji fyrirtæki fá betri kjör ber þeim að 

semja sem stórnotendur en slíkir samningar eru eingöngu gerðir til tíu ára eða lengur.  

DCI leggur til að fjölga þessum flokkum og aðgengi meðalstórra notenda og/eða 

fyrirtækja að rafmagni og ýta þar með undir samkeppni á markaði. 
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5 Ísland í alþjóðasamhengi  

5.1 Samkeppnishæfni þjóða 

Árlega gefa samtökin World Economic Forum (WEF) út skýrslu um samkeppnishæfni 

þjóða. Skýrslan byggir á greiningu gagna frá 138 löndum og er tilgangur hennar að vega 

og meta einstaka þætti sem hafa áhrif á getu hverrar þjóðar til að skapa og viðhalda 

samkeppnisforskoti á alþjóðamarkaði. Hver og ein þjóð er metin á grundvelli þeirra þátta 

sem taldir eru hafa áhrif á samkeppnishæfni, en þeir þættir eru: Stofnanir, innviðir, 

þjóðhagslegt umhverfi (e. macroeconomic environment), heilbrigðisþjónusta og 

grunnmenntun, æðri menntun og þjálfun, skilvirkni vöruskiptamarkaðar (e. goods market 

efficiency), skilvirkni vinnumarkaðar, uppbygging fjármálamarkaðar, móttækileiki 

samfélagsins við tæknilegum nýjungum, stærð markaða, gæði viðskipta og nýsköpun. 

Hver þáttur hlýtur einkunn frá einum upp í sjö og byggir á getu hverrar þjóðar til að 

uppfylla viðeigandi skilyrði. Heildarfjöldi stiga er svo reiknaður saman og eftir vegnu 

meðaltali fær hver þjóð heildareinkunn og er að raðað á samanburðarlista WEF. 

Þáttunum 12 er skipt í þrjá flokka: Þá sem hafa áhrif á grunnkröfur samfélagsins, þá sem 

auka skilvirkni hagkerfisins og þá sem styðja við nýsköpun og gæði viðskipta. Ekki vega 

allir flokkar jafn þungt þegar kemur að lokaeinkunnagjöf en vegið meðaltal þess að mæta 

grunnþörfum samfélagsins vegur þyngst og myndar 60% af heildareinkunn á meðan 

skilvirkni hagkerfisins myndar 35% og nýsköpun og gæði viðskipta telur einungis 5% 

(Schwab, 2016).  

Grunnkröfum er mætt með aðgengi, gagnsæi og gæðum opinbera stofnana sem íbúar 

samfélagsins geta treyst á, en það er á ábyrgð stjórnvalda að tryggja að svo sé. Þá er 

nauðsynlegt að innviðir standi undir þeim kröfum sem samfélagið setur og hægt sé að 

tryggja eðlilega virkni og stöðugleika á framboði raforku, fjarskiptanets og flutningsleiðum 

svo eitthvað sé nefnt. Þjóðhagslegt umhverfi samfélagsins markast af rekstrarskilyrðum 

og afkomu þjóðarbúsins, kaupmætti heimilanna og verðbólgu. Bætt þjóðhagsleg skilyrði, 

meðal annars vegna aukins hagvaxtar, var sá þáttur sem hafði hvað mest áhrif á hækkun 

heildareinkunnar Íslands en árið þar á undan sat Ísland í 42. sæti listans. Þar að auki er 
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nauðsynlegt að mæta kröfu samfélagsins um aðgengi að heilbrigðisþjónustu og 

grunnmenntun til þess að stuðla að hæfni og getu vinnumarkaðarins (Schwab, 2016).  

Aukin skilvirkni hagkerfisins næst með eðlilegri þróun framboðs og eftirspurnar vara 

eða þjónustu á markaði sem ýtir undir neyslu og eykur þannig heildarfjármagn í umferð. 

Sveigjanleiki og skilvirkni vinnumarkaðar stuðlar einnig að bættu hagkerfi, en staða 

vinnumarkaðar á Íslandi er talin sterk samkvæmt skýrslu WEF vegna hlutfalls þátttöku 

kvenna á vinnumarkaði. Bætt umhverfi og jákvæð þróun fjármálamarkaðarins hefur 

einnig haft talsverð áhrif á bætta stöðu Íslands í samanburði á alþjóðasamkeppnishæfni 

þess þó vissulega megi gera betur í þeim efnunum. Aukin skilvirkni fjármálamarkaðarins 

hvetur til fjárfestinga og eykur framleiðni samfélagsins en nauðsynlegt er að markaðurinn 

sé öruggur, gagnsær og þar ríki jafnræði. Því má ná eða viðhalda með viðeigandi 

regluverki og eftirliti opinberra stofnana. Móttækileiki í garð tækninýjunga hjálpar 

fyrirtækjum að dafna og vaxa og bæta þannig framleiðsluskilyrði sín. Erfitt er að hafa áhrif 

á stærð íslenska markaðsins sökum fólksfjölda (Schwab, 2016). 

Nýsköpun og gæði viðskipta veltur á gæðum þeirra viðskiptahátta sem stundaðir eru á 

mörkuðum, en nauðsynlegt er að hið opinbera setji lög og hafi eftirlit með 

viðskiptakjörum, gæðum og venjum viðskiptaaðila. Með aukinni nýsköpun eflist 

atvinnulíf, framleiðni og afköst sem skapar frekari möguleika á að ná eða viðhalda 

samkeppnisforskoti á alþjóðamarkaði (Schwab, 2016). 

Í töflu 1 má sjá útlistun á stigum sem Ísland hlaut í úttektinni. 
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Tafla 1: Samkeppnishæfni Íslands (Schwab, 2016) 

 

Staða Íslands hefur styrkst eilítið frá útgáfu síðustu skýrslu og skriðið upp um tvö sæti 

og vermir í dag 27. sæti listans. Samanborið við önnur lönd stendur Ísland nokkuð vel að 

vígi með 5 stig af 7 mögulegum, en meðalstigafjöldi Evrópu er 4,72 og 4,11 á heimsvísu 

(Schwab, 2016).  

5.2 Áhættumat við staðarval 

Við mat á stöðu Íslands þegar kemur að samkeppnishæfni á gagnaversmarkaði má 

styðjast við útgefna skýrslu Cushman og Wakefield um áhættumat við staðarval 

gagnavera. Skýrslan byggir á greiningu 37 landa sem öll eru talin vera nokkuð álitlegir 

valkostir í staðarvali fyrir uppbyggingu gagnavera og þeim raðað á lista Data Center Risk 

Index (DCRI). Könnun var lögð fyrir rúmlega 4.000 fyrirtæki á gagnaversmarkaði til þess 

að meta þá þætti mest áhrif hafa á staðarval (Cushman & Wakefield, 2016).  

Þeir þættir sem greiningin byggir á og DCRI tilgreinir eru: Líkur á náttúruhamförum, 

pólitískur stöðugleiki, öruggt aðgengi að raforku, gagnasamband, gæði viðskiptahátta, 

raforkukostnaður, sjálfbærni orku, fyrirtækjaskattar, aðgengi að vatni og landsframlegð á 

einstakling (e. GDP per capital). Lögð er áhersla á að aðstæður sé metnar á bæði 

þjóðhagslegum- og rekstrarhagslegum grundvelli (Cushman & Wakefield, 2016). 
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Staða Íslands árið 2016 var talin mjög sterk, en landið vermir fyrsta sæti listans yfir þau 

37 landssvæði sem bera minnsta áhættu í staðarvali. Stöðu einstakra áhættuþátta 

landsins má sjá í töflu 2 (Cushman & Wakefield, 2016). 

Tafla 2: Áhættuþættir í staðarvali (Cushman & Wakefield, 2016) 

 Sæti /39 Hlutfall af 
heildareinkunn  

Orkukostnaður 6 8,97% 

Gagnasamband við útlönd 10 11,54% 

Gæði viðskiptahátta 14 11,54% 

Skattlagning fyrirtækja 9 6,41% 

Pólitískur stöðugleiki 6 12,82% 

Sjálfbærni raforku 1 8,97% 

Líkur á náttúruhamförum 2 15,38% 

Stöðugt aðgengi að raforku 22 12,18% 

Landsframlegð á einstakling 13 5,77% 

Aðgengi að vatni 12 6,41% 

   

Eins og sjá má gefur lágur kostnaður raforku og sjálfbærni á raforkumarkaði, Íslandi 

gott forskot á aðrar þjóðir. Stöðugt aðgengi að raforku hérlendis fær ekki eins góða 

einkunn en líkleg ástæða þess er sveiflukennd eftirspurn milli ára sem veldur samdrætti í 

framboði raforku. 
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6  Niðurstöður 

Í upphafi verksins var þeirri spurningu velt upp hvort aðstæður til uppbyggingar 

gagnaversiðnaðar væru hagkvæmar fyrir íslenskt samfélag og hvort eða hvernig mætti 

skapa kjöraðstæður til klasamyndunar upplýsingatækniiðnaðar. Hagkvæmni af 

uppbyggingu gagnaversiðnaðar má í þessu tilfelli skilgreina sem aukna möguleika á 

klasamyndun upplýsingatæknifyrirtækja, fjölgun starfa og aukna nýsköpun. Við greiningu 

á stöðu Finnlands og Írlands virðist uppbygging gagnavera og klasamyndun þeim tengdum 

hafa heilt yfir jákvæð samfélags og efnahagsleg áhrif þrátt fyrir að taka megi undir 

gagnrýnisraddir sem snúa að takmarkaðri samfélagslegri ábyrgð þeirra fyrirtækja sem þar 

eru starfrækt. 

Klasamyndunin á Írlandi hefur gefið af sér yfir 37.000 störf sé einungis horft til 

upplýsinga- og hátækniiðnaðar (IDA Ireland, 2017). Samkvæmt skýrslu Callaghan 

Engineering (2015)  voru það þættir á borð við trausta innviði, hentugt fasteignaverð í 

kjölfar fjármálakreppunnar og hagkvæmt skattaumhverfi sem stuðlaði hvað mest að 

uppbyggingu iðnaðarins ásamt getu samfélagsins til að aðlagast uppbyggingu nýs iðnaðar. 

Á hinn bóginn hafa stjórnvöld verið harðlega gagnrýnd fyrir þær lagasetningar sem gerðu 

stórfyrirtækjum kleift að borga lítið sem ekkert til samneyslunnar (Bergin & Sterling, 2016; 

Dalby & Scott, 2015).  

Í kjölfar þeirrar klasamyndunar sem varð í Finnlandi jókst hlutfall landsframleiðslu 

fjarskipta- og upplýsingatækniiðnaðar um 6% á innan við áratug (Tukiainen, 2014). Í dag 

telur upplýsingatækniiðnaðurinn yfir 48.000 störf og veltir árlega yfir 7 milljörðum evra 

(Viitasaari, 2016). Þar eru jafnframt staðsett rúmlega 2.800 gagnaver (Nissilä & Kokkonen, 

2015). Regluverk og viðhorf stjórnvalda til gagnaverndunar er á meðal þess sem hefur 

hvað mest átt þátt í uppbyggingu iðnaðarins og möguleikum hans til að stækka (Arruda, 

2013; Nissilä & Kokkonen, 2015). 

Mikil umfjöllun hefur verið á Íslandi á grundvelli þeirra hagstæðu skilyrða sem landið 

bíður upp á, á borð við ódýra og endurnýjanlega raforku, kalt loftslag og nægilegt pláss til 

uppbyggingar (Björn Jóhann Björnsson, 2008). Minna hefur verið fjallað um þær ástæður 

sem draga úr uppbyggingu iðnaðarins á borð við takmarkaða getu gagnaflutninga og 
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skattaumhverfi (DCI, 2016). Einnig hefur lítið verið fjallað um þann möguleika að ef ekki 

komi til klasamyndunar kunni uppbygging gagnavera að hafa hverfandi samfélagsleg og 

efnahagsleg áhrif með einsleitri atvinnusköpun og geti í sumum tilfellum valdið íbúum í 

nágrenni óþægindum (Birgir Dýrfjörð, 2007; Jón B. Magnússon, 2015; Travis, 2005). 

Á ársfundi samtaka gagnavera, DCI, kom fram að það sem helst hamlar 

samkeppnishæfni Íslands á gagnaversmarkaði er að fastar og varanlegar starfsstöðvar eru 

enn skilgreindar á þann hátt að erlendum aðilum hugnast ekki að hýsa gögn hérlendis 

vegna þeirra skattalegu ákvæða sem fylgja. Lönd á borð við Írland, Bretland og Frakkland 

hafa tekið ákvörðun um að tölvuþjónar, eða þyrpingar þeirra, uppfylli ekki þau skilyrði 

sem lúta föstum starfsstöðvum og falla því ekki undir sambærileg skattalög. Þetta gera 

þau til að styrkja stöðu sína í alþjóðlegri samkeppni (DCI, 2016). 

Takmarkanir á bandvídd og flutningsgetu yfir sæstrengina Greenland C., FARICE-1 og 

DANICE geta valdið því að meiri töf geti orðið á gagnasambandi en ásættanlegt þykir. 

Sæstrengir landsins eru enn fremur í eigu einungis tveggja fyrirtækja sem getur valdið 

óeðlilegri verðþróun og fákeppni og í skýrslu DCI kemur fram að verð á tvígættri bandvídd 

sé allt að fimmfalt hærri en gengur og gerist á alþjóðamarkaði (DCI, 2016). Þó gefur skýrsla 

Cushman og Wakerfield (2016) til kynna að þó en megi bæta gagnasamband við útlönd 

má með nokkuð góðu móti treysta á það, en gagnasamband Íslands var titlað það tíunda 

besta af þeim 37 landssvæðum sem skoðuð voru. 

Aðgengi að endurnýjanlegri raforku á Íslandi er gott og ætti að vera talið einn helsti 

styrkur landsins þegar kemur að samkeppnishæfni. Sömuleiðis eru raforkuverð og 

samningar um nýtingu rafmagns undirstöðuþættir þegar að staðarvali gagnavera kemur. 

Gagnaver eru þó langt frá því að vera jafn orkufrek og stóriðja en raforkusala á Íslandi 

virðist einungis vera seld til stórnotenda eða meðal-heimilsnotenda. Til að styrkja stöðu 

landsins væri æskilegt að uppfæra og haga verðskrá eftir þörfum og stærð fyrirtækja og 

þar með auka samkeppnishæfni landsins (DCI, 2016). 

Annað sem gæti aukið samkeppnisforskot Íslands er loftslag og lítill loftraki sem 

almennt er háður hitastigi. Kostnaður við kælingu búnaðar er oft jafn hár eða hærri en 

almennur raforkukostnaður netþjónanna og því hagkvæmt fyrir fyrirtæki að geta lækkað 

þann kostnaðarlið með náttúrulegri kælingu (Rutberg o.fl., 2013). 
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Skýrsla WEF gefur til kynna að samkeppnishæfni Íslands sé alls ekki slæmt í 

alþjóðasamanburði. Talsvert má færa til betri vegar, sérstaklega hvað varðar skilvirkni 

fjármálamarkaðarins en með vel skilgreindu regluverki og öflugu eftirliti opinberra 

stofnana má tryggja öryggi, gagnsæi og jafnræði sem hvetur til frekari fjárfestinga og 

eykur framleiðni. Stærð íslenska markaðsins hamlar samkeppnishæfni landsins og dregur 

mögulega úr áhuga fjárfesta (Schwab, 2016).  

Við greiningu á áhættuþáttum í staðarvali kemur Ísland vel út og situr í fyrsta sæti lista 

DCRI sem ætti að styrkja samkeppnishæfni Íslands á gagnaversmarkaði verulega 

(Cushman & Wakefield, 2016).  
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7 Umræður og lokaorð 

Með því að rýna í samkeppnisstöðu Íslands á alþjóðamarkaði og skoða 

áhættuþáttagreiningu við staðarval gagnavera má setja íslenskar aðstæður á 

gagnaversmarkaði í samhengi við demantskenningu Porters. Þannig má spá fyrir um 

möguleika landsins á myndun klasa í upplýsingatækniiðnaði og möguleg 

hagkvæmnisáhrif. 

Framleiðsluskilyrðum er að mestu mætt hvað varðar aðgengi að vinnuafli og 

auðlindum þrátt fyrir að greining DCRI telji öruggt aðgengi að raforku vera slakasta 

frammistöðuþátt landsins. Þó greiningin gefi til kynna að umbætur megi verða á aðgengi 

að rafmagni er aðgengi að vatni, kalt loft, lágt rafmagnsverð og möguleikar á nýtingu 

sjálfbærrar orku með betra móti og styðja þeir þættir við framleiðsluskilyrði landsins. 

Einnig kemur fram í greiningu WEF að staða innviða á Íslandi sé nokkuð góð ásamt æðri 

menntun og þróun. Þeir þættir teljast einnig til grunnforsenda að góðum 

framleiðsluskilyrðum. Má því leiða líkur að því að kröfum demantsmódelsins um 

framleiðsluskilyrði sé að miklu leyti mætt (Cushman & Wakefield, 2016; Porter, 1990; 

Schwab, 2016). 

Erfitt er fyrir Ísland að mæta fyllilega eftirspurnarskilyrðum demantsmódelsins vegna 

smæðar markaðsins en þar sem gagnaver treysta ekki eingöngu á innlenda eftirspurn má 

aðeins draga úr þeim áhrifaþætti. Þó markaðurinn sé lítill er krafa innlendra og erlendra 

neytenda sú sama þegar kemur að gagnaöryggi og -sambandi. Þar sem sífellt fleiri 

fyrirtæki nýta sér þjónustu gagnavera og gagnamagn í umferð eykst stöðugt, er eðlilegt 

að eftirspurn haldi áfram að aukast (Porter, 1990; Schwab, 2016). Í dag eru rekin fimm 

gagnaver á Íslandi (Valur Grettisson, 2017) sem gefur til kynna að nokkur samkeppni ríki 

á markaðnum og eflir eftirspurnarskilyrði módelsins.  

Staðbundin áhrif samfélagsins hafa áhrif á gerð fyrirtækja, stefnu og uppbyggingu 

þeirra. Staðbundin áhrif eru tilkomin vegna þeirra viðskiptahátta sem samfélagið og 

viðskiptaumhverfið samþykkir en fylgir almennt regluverki stjórnvalda sem einnig hafa 

eftirlit með viðskiptaháttum. Í skýrslu WEF kemur fram að gæði viðskiptahátta og 

skilvirkni vinnumarkaðarins séu með besta móti á Íslandi og bendir það til þess að afköst 
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og framleiðni sé góð. Á sama tíma þarfnast fjármálamarkaðurinn talsverðra úrbóta 

samkvæmt skýrslu WEF sem bendir til þess að ekki ríki nægilega mikið öryggi, gagnsæi og 

jafnræði á markaðnum en slíkt dregur verulega úr áhuga fjárfesta. Þjóðhagslegt umhverfi 

er þónokkuð stöðugt í dag samkvæmt greiningu WEF og gefur skýrsla DCRI til kynna að 

pólitískur stöðugleiki sé nú meiri en áður. Það sem styrkir helst stöðu Íslands samkvæmt 

demantsmódelinu er hversu móttækilegt samfélagið og viðskiptaumhverfið er fyrir 

tæknilegum nýjungum, en þróun gagnavera- og upplýsingatækniiðnaðar er mjög ör og því 

nauðsynlegt fyrir samfélagið að halda í við þær tækniframfarir sem eiga sér stað. Því má 

gera ráð fyrir að ytri umhverfisáhrif á fyrirtæki séu nokkuð jákvæð sem styrkir þennan 

þátt demantsmódelsins (Cushman & Wakefield, 2016; Porter, 1990; Schwab, 2016). 

Skyld starfsemi og stuðningsgreinar í tilfelli gagnavera taka til fyrirtækja í upplýsinga-, 

fjarskipta- og hátækniiðnaði. Á Íslandi er virk samkeppni í öllum þeim greinum og líklegt 

er að uppbygging fleiri gagnavera myndi stuðla að lægra verði og auknu framboði 

þjónustu fyrir slík fyrirtæki á innlendum markaði (Porter, 1990). Gagnaver eru oftar en 

ekki í stuðningshlutverki fyrir upplýsinga-, fjarskipta- og hátæknifyrirtæki, en slík fyrirtæki 

kjósa oftar sem ekki að staðsetja sig í nágrenni við gagnaverin vegna þess að stjórnendur 

kjósa að hafa aðgang að, eða geta séð og snert, þá efnislegu einingu sem hýsir gögn þeirra 

(Shey o.fl., 2014). 

Erfitt er að segja nákvæmlega hvers vegna slíkir klasar myndast, en ólíkar ástæður geta 

legið að baki hverju sinni. Ljóst er að viðskiptalegt umhverfi og afstaða stjórnvalda til 

iðnaðarins skiptir miklu máli þegar kemur að því að laða að ný fyrirtæki og stuðla að 

uppbyggingu klasa. Ekki má þó horfa fram hjá menningarlegum þáttum á borð við það 

hversu móttækilegt samfélagið er fyrir nýjungum í tækni og viðskiptum og hversu vel 

markaðurinn aðlagast þeim (Porter, 1998). 

Mikilvægt er að fyrirtæki myndi tengsl sín á milli til að skapa tengslanet við önnur 

fyrirtæki, birgja og opinberar stofnarnir til þess að ýta undir klasamyndun og lágmarka 

ytri áhrif sem geta haft áhrif á frammistöðu einstakra fyrirtækja. Ef sterk tengsl eru innan 

klasa eða tengslanets geta þau stuðlað að bættri getu fyrirtækja til virðissköpunar (Möller 

& Halinen, 1999).  

 



 

42 

7.1 Lokaorð 

Í ljósi þess að almenn samkeppnishæfni Íslands á alþjóðamarkaði er í dag talin nokkuð 

sterk (Schwab, 2016) og áhættumat við staðarval gagnavera kemur sérstaklega vel út fyrir 

Ísland (Cushman & Wakefield, 2016) ætti að vera nokkuð sterkur grundvöllur fyrir því að 

halda áfram að byggja upp gagnaver og reyna að laða að ný fyrirtæki í upplýsinga- og 

hátækniiðnaði. Hægt væri að höfða til þeirrar tilhneigingar stjórnenda að kjósa mikla 

nálægð við gagnageymslur sínar og ýta þannig undir frekari klasamyndun. Oft þarf ekki 

nema eitt stórt eða þekkt fyrirtæki til þess að auka trúverðugleika svæðisins og laða að 

starfskrafta sem henta iðnaðinum en slíkir starfsmenn eru líklegir til þess að nýta 

þekkingu sína til uppbyggingu sinna eigin fyrirtækja og stuðla að nýsköpun. 

Mögulega þarf að styrkja stig tæknimenntunar á Íslandi til þess að trekkja að fleiri 

alþjóðleg upplýsinga- og hátæknifyrirtæki, en klasar eiga það til að myndast í nálægð við 

staði þar sem starfsfólk sem býr yfir sérþekkingu (Porter, 1998). 

Athyglisvert væri að rannsaka frekar hvað sé til fyrirstöðu þegar kemur að uppbyggingu 

gagnavera á Íslandi og myndun klasa í upplýsinga- og hátækniiðnaði. Til þess þyrfti að gera 

rannsókn á viðmóti fyrirtækja á því sviði og kanna hvernig mætti móta viðskiptaumhverfið 

svo það hugnist þeim betur. Mögulega þyrftu þau fyrirtæki sem fyrir eru á Íslandi að vinna 

betur saman að sameiginlegri uppbyggingu klasans. 

Þegar ég lagði upp í þetta verkefni að skoða stöðu gagnaversiðnaðar á Íslandi hafði ég 

nokkuð mótaða skoðun á því hvar ég hélt að vandamálið lægi. Ég gerði ráð fyrir því að 

fréttir um samfélagsviðmót væri að einhverju leyti ýkt og mögulega væru forsendur fyrir 

uppbyggingu ekki jafn góðar og látið var af. Skoðun mín í dag er þó sú að hér sé þeim 

forsendum vissulega mætt að mestu, en ég er ósammála þeirri afstöðu stjórnvalda að 

skilgreina fastar starfsstöðvar eins og gert er í dag (Reglugerð um fasta starfsstöð nr. 

1165/2016) og tel það vera eina helstu ástæðu þess að uppbygging gengur ekki betur eða 

hraðar en raun ber vitni. 
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