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Abstract 
Foreign trade is important because it uses the speciality of each nation to  

increase productivity. It creates new ideas and enhances competition as 

well as offering new choices resulting in a higher standard of living.  

Icelanders do not have long history as a trading nation but their success in 

globalisation has been very much in the focus for the last few years. 

Denmark and Britain have been important trading partners to the Icelandic 

nation through the years. Still the value of trade with these two nations has 

not been keeping up with the increase in Iceland’s gross domestic 

production over the last years. On the positive side there is substantial 

direct investment in Danmark and Britain and these two countries are 

leading foreign icelandic investment.  

A research among Icelandic enterprises in globalisation revealed 

interesting results and proved that it is not neccessary to apply different 

strategy between Denmark and Britain. To enter these markets, it is 

essential to be very well prepaired and the product as well as the service 

has to have high value. One can also not underestimate the importance of 

having the right managment team as well as quality personnel. 

Furthermore the right partners, easy access to capital, product development 

and a clear vision do also matter.  

These are the key success factors that define the Icelandic success in 

globalisation over the last years. 
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Útdráttur 
Alþjóðaviðskipti eru hverri þjóð mikilvæg í ljósi þess að þau stuðla að 

aukinni hagkvæmni með sérhæfingu, alþjóðleg samkeppni er aflvaki nýrra 

hugmynda og hvetur til samkeppni, margvíslegir kostir bjóðast neytendum 

sem gerir það að verkum að lífsgæði þjóða aukast. 

Íslendingar eiga sér ekki langa sögu sem verslunarþjóð en nú hin síðari ár 

hefur vaxandi gengi íslenskra fyrirtækja í alþjóðavæðingu verið mjög í 

brennidepli. Danmörk og Bretland hafa í gegnum tíðina verið mikilvæg 

útflutningslönd íslenskra fyrirtækja. Verðmæti útflutnings vöru og 

þjónustu til þessara tveggja landa hefur þó ekki náð að vaxa í takt við 

aukna landsframleiðslu Íslendinga heldur hefur staðið í stað undanfarin ár. 

Sú jákvæða þróun sem átt hefur sér stað í beinni fjármunaeign Íslendinga 

og íslenskra fyrirtækja erlendis er fagnaðarefni en þar bera Danmörk og 

Bretland höfuð og herðar yfir önnur lönd. 

Rannsókn á lykilþáttum árangurs í alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja í 

Danmörku og Bretlandi gaf áhugaverðar niðurstöður og ekki reyndist vera 

munur á þeirri aðferðafræði sem fyrirtæki beita á þessum tveimur 

mörkuðum. Mikill og skilvirkur undirbúningur er höfuðforsenda þess að 

ná árangri í alþjóðavæðingu, vara og þjónusta sem boðin er þarf að skila 

einstöku virði til viðskiptavina og kunnátta og hæfni stjórnenda og 

starfsmanna er lykill að góðum árangri. Fleiri þættir skipta máli svo sem 

val á samstarfsaðilum, vöruþróun, aðgengi að fjármagni og skýr stefna.   

Þessir lykilþættir árangurs sem íslensk fyrirtæki í útrás búa yfir bera vott 

um fagmennsku og veita samkeppnisforskot. Slík fagmennska skýrir þann 

góða árangur sem náðst hefur á undanförnum árum í alþjóðavæðingu 

íslenskra fyrirtækja. 

 


