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Bakhjarlar að útgáfu ársskýrslu á 95 ára afmæli Viðskiptaráðs eru 
eftirtalin fyrirtæki sem öll eiga fulltrúa í framkvæmdastjórn ráðsins.

Alcoa á Íslandi
Auður Capital
HB Grandi
Landsvirkjun
Lýsi
Marel
Síminn

Er þeim sérstaklega þakkaður mikilvægur stuðningur.

Ársskýrsla Viðskiptaráðs er að þessu sinni í sérstökum 95 ára 
afmælisbúningi, en ráðið var stofnað árið 1917. Á hverri opnu 
skýrslunnar er litið inn til félaga ráðsins og fá lesendur að skyggnast 
inn í rekstrarumhverfi og stöðu aðildarfélaga.
 
Innan raða Viðskiptaráðs eru fyrirtæki í fjölbreyttri starfsemi, þar 
má nefna ferðaþjónustu, veitingar, fjármál, tryggingar, framleiðslu, 
hátækni, nýsköpun, ráðgjöf, samgöngur, fjarskipti, sjávarútveg, 
útgáfu, miðlun, þjónustu og verslun.
 
Á síðustu árum hafa fjölmargir félagar bæst í hópinn en fjöldi 
fyrirtækja hefur starfað með Viðskiptaráði allt frá upphafsárum þess.
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þAkkir
Stjórn og starfsfólk Viðskiptaráðs færir aðildarfélögum þess sérstakar þakkir fyrir 
samfylgdina og ómetanlegan stuðning síðastliðin 95 ár. Viðskiptaráð vill ennfremur 
færa eftirtöldum einstaklingum, fyrirtækjum, samtökum og fjölda annarra þakkir fyrir 
þátttöku þeirra og samstarf í opnum fundum og í öðrum verkefnum síðastliðin tvö ár.
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Úr ársskýrslu Verzlunarráðs Íslands 1952

 „Verzlunarráðið berst ekki fyrir þröngum hagsmunum 
fáeinna fyrirtækja, heldur vill það koma á því fyrirkomu-
lagi í efnahagslífinu, sem gætir fyllstu hagkvæmni og 
jafnréttis og eykur þau efnahagslegu gæði, sem koma til 
skipta í þjóðfélaginu, öllum landsmönnum til heilla. Í því 
er styrkur Verzlunarráðsins fólginn.“

Viðskiptaráð Íslands var stofnað árið 1917 sem „félagsskapur 
kaupsýslumanna og fyrirtækja á Íslandi, er reka sem aðalatvinnu 
verzlun, iðju, siglingar, skipamiðlun, tryggingarstarfsemi, 
bankaviðskipti og aðra atvinnu, skylda þessum atvinnugreinum“.  
ráðið hefur því verið sameiginlegur vettvangur íslensks 
atvinnulífs í 95 ár. Alla þá tíð hefur tilgangur þess verið sá sami, 
að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum atvinnulífs, óháð 
atvinnugreinum eða stærð fyrirtækja, og að efla frjálsa verslun og 
framtak.

á síðustu árum hafa starfsemi og áherslur Viðskiptaráðs verið 
rýndar til gagns og áframhaldandi uppbyggingar. Um 100 félagar 
tóku þátt í umbótaþingi Viðskiptaráðs, þar sem  horft var um öxl, 
sameinast um grunngildin og lagðar skýrar línur um áherslur 
atvinnulífsins fram veginn. Hefur þeim verið fylgt eftir í starfi ráðsins. 

ljóst er að megin stefnumál Viðskiptaráðs hafa sjaldan átt betur við 
en nú eins og endurspeglast m.a. í niðurstöðum umbótaþingsins 
og auknum stuðningi við starfsemi ráðsins  á síðustu misserum. 
Fleiri en 50 ný fyrirtæki hafa bæst við hóp félaga, reglubundin 
útgáfa og fundarstarf hefur eflst og málflutningur, t.a.m. um 
skattamál, fjárfestingarumhverfi, skuldaúrvinnslu, gjaldeyrishöft, 
stjórnarhætti og efnahagsmál, hefur fengið afar góðan hljómgrunn.  

Í framhaldi af umbótaþingi hefur, m.a. fyrir tilstilli málefnahópa 
stjórnar, verið lögð aukin áhersla á stuðning við góða stjórnarhætti 
í atvinnurekstri, nýsköpunarstarf og hagsmunamál lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja. Að auki hefur töluvert verið lagt upp úr 
bættri upplýsingamiðlun um íslensk atvinnu- og efnahagsmál til 
erlendra aðila með reglulegri útgáfu stöðuskýrslu á ensku, „The 
Icelandic Economic Situation: Status Report“, sem á annað þúsund 
erlendir aðilar eru áskrifendur að.

Mikið verk er þó eftir óunnið. Verulegir annamarkar eru enn á 
rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja og flestir eru því sammála 
að viðreisn úr kreppuástandi síðustu ára hefur gengið of hægt. 
Fyrirtækin eru of skuldsett og það sama má segja um heimilin 
þar sem ráðstöfunartekjur eru einnig of lágar. skattar eru of háir, 
uppbygging skattkerfisins hamlar framtaki og opinber umsvif og 
útgjöld eru of mikil.  þessu til viðbótar eru viðhorf opinberra aðila til 
atvinnustarfsemi, framtakssemi og velgengni lítt hagfelld og höft af 
ýmsum toga of mikil.  

Verkefnið sem nú blasir við er að koma þessu til betri vegar. Hér 
höfum við alla möguleika til að efla lífskjör og velferð. Hæft fólk, 
dýrmætar náttúruauðlindir og hreint og fallegt land mynda frjóan 
jarðveg til frekari verðmætasköpunar. En verðmætin verða til fyrir 

ágætU 
FélAgAr

tilstuðlan atvinnulífs, þ.e. framtaksamra einstaklinga og kraftmikilla 
fyrirtækja. því er afar brýnt að á Íslandi verði aðstæður þannig að 
það sé til hags fyrir fólk að leggja sig fram og ná árangri.  
á þessu grunnstefi hefur framþróun ávallt byggst og verið leiðarljós 
í starfi Viðskiptaráðs síðastliðin 95 ár. Heilbrigt og kraftmikið 
atvinnulíf skapar verðmæti og lífskjör og er hreyfiaflið sem knýr 
velferðarkerfið sem Íslendingar gera sjálfsagða kröfu um. þetta 
samhengi er efni Viðskiptaþings 2012 „Hvers virði er atvinnulíf?“ 
og verður þungamiðjan í starfi ráðsins á næstu misserum.  

til stuðnings þeirri vinnu nýtur Viðskiptaráð Íslands krafta fjölda 
félaga sem deila þeirri grunnsýn að frjáls viðskipti og framtak 
séu mikilvægustu stoðir heilbrigðs samfélags sem stendur undir 
góðum lífskjörum. þeim þökkum við stuðninginn, nú og til 
framtíðar, og minnum á fleyg orð Jóns sigurðssonar forseta:

 “Verslunin er undirrót til velmegunar 
lands og lýðs, þegar hún er frjáls”.

framkvæmdastjóriformaður
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Stuðlaði að stofnun Verslunarbanka 
Íslands hf. og Tollvörugeymslunnar hf.

Hefur annast útgáfu og eftirfylgni við 
leiðbeiningar um góða stjórnarhætti frá 
árinu 2003

Kortlagði í fyrsta skipti á Íslandi umfang 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja í 
hagkerfinu árið 2009

Stendur ár hvert fyrir mælingum á 
samkeppnishæfni Íslands í samstarfi 
við IMD viðskiptaháskólann í Sviss

Meðal verkefna Viðskiptaráðs í 95 ár

Tók að sér stjórn Verzlunarskóla Íslands  
árið 1922 og hefur verið bakhjarl 
skólans allar götur síðan

Stofnaðili Háskólans í Reykjavík og einn 
af bakhjörlum hans í dag

Kom að stofnun upplýsinga- og
innheimtuskrifstofu fyrir kaupsýslu-
menn árið 1928, sem síðar varð hluti af 
Creditinfo

Stofnandi Kaupþings Reykjavíkur árið 
1921, forvera Kauphallarinnar

Aðstoðaði við að semja fyrsta frumvarp 
laga um varnir gegn óréttmætum 
verslunarháttum

Upphafið
saga Viðskiptaráðs Íslands (áður Verslunar-
ráð Íslands) er samofin sögu verslunar og 
viðskipta hér á landi. ráðið var stofnað 
17. september 1917 í kFUM húsinu 
við Amtmannsstíg. Eins og fram kom 
í frétt á forsíðu Morgunblaðsins þann 
19. september sama ár var boðað til 
stofnfundarins til að koma á „fulltrúaráði 
fyrir verzlun, iðnað og siglingar“. Forveri 
ráðsins var kaupmannaráð reykjavíkur 
sem stofnað var árið 1914. Að fundinum 
stóðu 73 einstaklingar og fyrirtæki, en síðar 
bættust fleiri í hópinn og teljast stofnendur 
ráðsins vera 156 talsins.

á þeim tíma er ráðið var stofnað var fyrri 
heimstyrjöldin enn í algleymingi, með 
þeirri eymd og eyðileggingu sem henni 
fylgdi. svarf þá einnig að Íslendingum, 
þótt þeir tækju ekki beinan þátt í stríðinu. 
þetta átti ekki síst við á sviði verslunar og 
viðskipta. þannig var stofnun ráðsins einnig 

ViðskiptAráð Í 95 ár
tilraun verslunarstéttarinnar til að leysa þau 
vandamál sem styrjöldinni fylgdu.

Starfsemin eftir seinni heimsstyrjöld
á árunum eftir seinni heimsstyrjöld 
fóru verkefni ráðsins að snúast meira 
að efnahagsmálum, bankamálum, 
verðlagsmálum, utanríkisviðskiptum, 
gjaldeyrismálum og skattamálum. Mikið 
var unnið í verðlagsmálum og ítrekaði 
Viðskiptaráð reglulega við yfirvöld kröfu 
sína um frjálsa verðmyndun til að heilbrigð 
samkeppni fengi að ráða vöruverði og 
þjónustu við almenning. þá barðist ráðið 
ötullega gegn ríkiseinkasölu sem lengi 
vel tíðkaðist í ýmsum vöruflokkum, m.a. 
viðtækjum, raftækjum, eldspýtum og 
bifreiðum. Forsvarsmenn ráðsins töldu að 
með frjálsri verslun mætti stuðla að bættri 
þjónustu við almenning í landinu, auknu 
úrvali og lægra verði, hvort sem um væri að 
ræða viðskipti innanlands eða í viðskiptum 
við útlönd.

þá nýttu meðlimir Viðskiptaráðs sér 
reglulega upplýsingaskrifstofu ráðsins ásamt 
erlendum viðskiptaskrám sem finna mátti 
á bókasafni ráðsins. Jafnframt aðstoðaði 
skrifstofa þess erlenda kaupsýslumenn 
sem komu til landsins og erlend sendiráð 
m.a. með því að veita þeim upplýsingar 
um íslenskt atvinnulíf. Í gegnum tíðina 
hefur ráðið einnig stuðlað að heimsóknum 
erlendra fyrirlesara til að kynna félögum 
strauma og stefnur í viðskiptalífi annars 
staðar í heiminum. þeir gestir hafa m.a. verið 
fulltrúar norrænna viðskiptaráða, evrópskir 
og bandarískir hagfræðingar ásamt 
fulltrúum stofnanna á borð við OECD.

Viðskiptaráð hefur frá upphafi verið vett-
vangur félaga, einstaklinga og fyrirtækja 
í atvinnurekstri, óháð starfsgreinum eða 
stærð. Í því felst einmitt styrkur ráðsins. 
Í 95 ára sögu þess hafa margir mætir 
einstaklingar komið að störfum þess og 
líklegt að svo verði um ókomna tíð. 

Velgjörðamenn ráðsins
Viðskiptaráð Íslands hefur átt margt 
velgjörðamenn í gegnum tíðina. þar 
hafa fáir lagt meira af mörkum en hjónin 
Hallfríður proppé og páll stefánsson frá 
þverá í Aðaldal. Í janúar árið 1953 var 
fulltrúum ráðsins skýrt frá því að þau hjónin 
hefðu ákveðið að ánafna ráðinu allar eigur 
sínar eftir sinn dag. 

Í erfðaskrá hjónanna kom fram að allar 
skuldlausar eignir dánarbúsins skyldu 
ganga til ráðsins og þar með stofnaður 
sjóður er nefnist sjóður Fríðu proppé og p. 
stefánssonar frá þverá. tilgangur sjóðsins 
er að efla hag íslenskrar viðskiptastéttar, 
vernda rétt hennar, efla frjáls viðskipti 
og vinna gegn hvers konar ófrelsi, 
ríkiseinkasölu og sérréttindum einstakra 
fyrirtækja. Úr sjóðnum er árlega veittur 
námsstyrkur og leggur Viðskiptaráð fram 
annan jafnan styrk úr eigin sjóðum.

Heiðursfélagar
á þúsundasta fundi stjórnar Viðskiptaráðs 
í október árið 1958 var ákveðið að gera 
garðar gíslason, stórkaupmann og fyrsta 
formann ráðsins, að heiðursfélaga þess. 
þá var Egill guttormsson gerður að 
heiðursfélaga á 50 ára afmæli Viðskiptaráðs 
í september 1967. Egill var fyrsti formaður 
bankaráðs Verslunarbankans, einnig var 
hann formaður skólanefndar Verslunarskóla 
Íslands, formaður Vr um langa hríð ásamt 
því að sitja í stjórn Viðskiptaráðs.

Húsakostur
skrifstofur Viðskiptaráðs hafa verið stað-
settar víðsvegar í miðborg reykjavíkur, en 
fyrsta skrifstofa ráðsins var í kirkjustræti 
8b, þar sem nú eru skrifstofur Alþingis. þá 
var ráðið í mörg ár til húsa á efstu hæð 
Eimskipafélagshússins við pósthússtræti. 
árið 1947 tók ráðið á leigu eina hæð í 
húsinu þórshamri við templarasund sem 
þóttu rúmgóð og vistleg húsakynni í 
samræmi við vaxandi umsvif ráðsins. þá 
var Viðskiptaráð einnig um tíma til húsa í 
Austurstræti 16 (þá pósthússtræti 7). Um 
miðjan sjötta áratuginn keypti ráðið húseign 
þeirra hjóna við laufásveg 36 og varð 
andvirði hússins stofnfé minningarsjóðs 
Fríðu og páls. ráðið flutti síðan skrifstofur 
sínar þangað árið 1962. Fríða proppé bjó á 
efri hæð hússins þar til hún lést um vorið 
1965. 

„Elztu heildarsamtök kaupsýslumanna á landinu eru 
V.Í. og beinn arftaki gamla Kaupmannafélagsins, sem 
reyndist of þröngur félagsskapur, þegar verzlun og 
viðskipti tóku að þróast hér í sömu átt og áður hafði 
gerzt meðal nágrannaþjóða vorra.“ 

Úr ársskýrslu Verzlunarráðs Íslands 1952

Fyrir um 30 árum, þann 12. júlí 1982, flutti 
Viðskiptaráð starfsemi sína frá laufásvegi 
yfir í Hús verslunarinnar og var fyrst eigenda 
til að flytja inn í húsið. tildrög byggingar 
Húss verslunarinnar má rekja allt aftur til 
ráðstefnu sem haldin var á Höfn í Hornafirði 
árið 1971. Fyrstu skóflustunguna að húsinu 
tók Hjörtur Hjartarson fyrrum formaður 
ráðsins og formaður byggingarnefndar 
hússins árið 1976, en þá var gísli V. Einarsson 
formaður ráðsins. Húsinu var valinn staður 
á lóð í kringlumýrinni á svæði sem kallað 
var „nýi miðbærinn“, þar sem síðar reis 

m.a. kringlan og Borgarleikhúsið. Aðstaða 
á nýrri skrifstofu ráðsins gjörbreyttist við 
flutninginn, þó fyrra húsnæði hafi verið 
yfirgefið með nokkrum söknuði vegna 
fegurðar og sögulegra tengsla.

Ásýnd ráðsins
ráðið eignaðist félagsmerki árið 1925 
og í byrjun árs 1926 var það sett í haus 
Verslunartíðinda, mánaðarrits ráðsins. 
Núverandi merki ráðsins var tekið í notkun 
á 65 ára afmæli ráðsins en það minnir á 
blómið, sem táknar vöxt og eld, sem er 

tákn frelsis. Merkið þótti vel við hæfi þar 
sem Viðskiptaráð hefur í gegnum árin 
verið kyndilberi frjálsra atvinnuhátta og 
vill ennfremur stuðla að vexti og grósku í 
atvinnulífi landsmanna.

Í september árið 2005 var ákveðið að breyta 
nafni Verslunarráðs Íslands í Viðskiptaráð 
Íslands. Undangenginn áratug hafði orðið 
mikil breyting á íslensku viðskiptaumhverfi, 
en aukin fjölbreytni fyrirtækja innan ráðsins 
einkenndi umfram annað þá breytingu.
 

Endurbygging og viðhald á gömlum húsum hefur 
aukist mikið en við höfum lengi sinnt þeim markaði og 
þessi viðskipti hafa vaxið. Við höfum líka alla tíð verið 
með mikinn eigin innflutning og getað boðið upp á 
sérvöru og það hefur orðið aukning í því. 

Þar að auki stendur Brynja á traustum grunni og hefur 
þjónað mörgum kynslóðum eftir 92 ára starfsemi við 
Laugaveginn.

Verslunin Brynja   |   Brynjólfur Björnsson framkvæmdastjóri
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Tilgangurinn með stofnun og starfsemi Verzlunarráðsins 
var og er að gæta hagsmuna viðskiptalífsins gagnvart 
stjórnvöldum og efla skilning á mikilvægi verslunar, 
viðskipta og annarrar atvinnustarfsemi. Í starfi sínu hefur 
Verzlunarráðið haft það að leiðarljósi, að viðskiptalífinu 
sé best borgið með frjálsri samkeppni, þannig að kostir 
einkarekstrar og einkaframtaks fái að njóta sín. 

Úr 65 ár afmælisriti Verslunarráðs Íslands árið 1982. 

Aðalmenn 
Tómas Már Sigurðsson, Alcoa á Íslandi, formaður
Andri Þór Guðmundsson, Ölgerðin Egill skallagrímsson
Ásbjörn Gíslason, samskip
Björgólfur Jóhannsson, icelandair group
Eggert Benedikt Guðmundsson, HB grandi
Halla Tómasdóttir, Auður Capital
Hilmar Veigar Pétursson, CCp
Hrund Rudolfsdóttir, Marel
Hörður Arnarson, landsvirkjun
Höskuldur H. Ólafsson, Valitor
Jón Sigurðsson, Össur
Katrín Olga Jóhannesdóttir, skipti
Katrín Pétursdóttir, lýsi
Knútur G. Hauksson, Hekla
Margrét Pála Ólafsdóttir, Hjallastefnan
Svava Johansen, NtC
Sævar Freyr Þráinsson, síminn
Úlfar Steindórsson, toyota á Íslandi
Þórður Magnússon, Eyrir invest

Áhrif á málefnastarf ráðsins
stjórn Viðskiptaráðs fer með æðsta vald í málefnum Viðskiptaráðs á milli aðalfunda. stjórn 
er kosin á aðalfundi ráðsins sem haldinn er annað hvert ár og hana skipa 18 manns auk 
formanns. Nítján varamenn sitja í varastjórn, þeir eru boðaðir á stjórnarfundi og hafa þar 
fullt málfrelsi og tillögurétt. Alls eru því 38 fulltrúar aðildarfyrirtækja sem hafa aðgang að 
fundum stjórnar Viðskiptaráðs.

löng hefð er fyrir því að halda stjórnarfundi fyrsta mánudag hvers mánaðar að júlí og 
ágúst undanskildum. á fundunum eru ýmis mál tengd atvinnulífinu rædd auk almennra 
stefnumála Viðskiptaráðs. stjórn markar stefnu Viðskiptaráðs á hverjum tíma og hefur hún 
m.a. yfirumsjón með störfum skrifstofu ráðsins. Framkvæmdastjórn skipa formaður stjórnar, 
auk fjögurra fulltrúa og tveggja til vara sem kosnir eru úr aðalstjórn Viðskiptaráðs.

stÖrF stJórNAr 
Og MálEFNAHópA 

Á aðalfundi Viðskiptaráðs sem fram fór 17. febrúar 2010 voru 
kynnt úrslit kosninga til stjórnar ráðsins fyrir tímabilið 2010-
2012, kjörsókn var 65% sem var heldur meiri en á aðalfundi 
þar á undan. Tómas Már Sigurðsson forstjóri Alcoa á Íslandi 
var kjörinn formaður ráðsins, en hann hafði gegnt stöðu 
formanns frá október 2009.

Málefnahópar
til að endurspegla raddir sem flestra 
aðildarfélaga leitar ráðið reglulega til 
fulltrúa þeirra í málefnavinnu sinni. Fyrir 
stærri verkefni, líkt og Viðskiptaþing, 
skýrslugerð eða stórar ályktanir hefur 
Viðskiptaráð stofnað vinnu- og rýnihópa í 
þessum tilgangi. Eftir aðalfund ráðsins 2010 
skipaði stjórnin málefnahópa, sem í sitja 
stjórnarmenn, og hafa þessir hópar markað 
stefnu í mismunandi viðfangsefnum 
síðastliðin tvö ár. þessir hópar eru þrír og 
fjalla um:

· Sjálfbærni atvinnulífsins
· Umhverfi til nýsköpunar
· Áherslur í efnahagsmálum

Nefndarseta og samstarf við fjölda aðila
starfsfólk, stjórnarmenn og félagar 
Viðskiptaráðs hafa síðastliðin ár tekið á móti 
fjölda gesta, innlendra og erlendra, og setið 
í fjölmörgum nefndum og vinnuhópum um 
ýmis málefni. Hér má sjá stutt yfirlit helstu 
atriði þeirrar vinnu:

seta í nefnd á vegum seðlabanka Íslands í 
tengslum við stöðu gjaldeyrismarkaðar.

samstarf við Creditinfo um upplýsingaöflun 
og eftirfylgni, m.a. í tengslum við alþjóðleg 
greiðslufallstryggingarfélög

seta í háskólaráði Hr og lögfræðiráðgjöf 
fyrir skólann m.a. í tengslum við fyrirhugaða 
hlutafjárhækkun

samningahópur vegna sameiningar-
viðræðna Hr og Háskólans á Bifröst

á listanum eru tilgreind þau fyrirtæki sem stjórnarmenn voru kjörnir fyrir árið 2010. Viðskiptaráð Íslands þakkar 
stjórnarmönnum mikilvægt framlag til starfsemi ráðsins og býður nýja stjórnarmenn velkomna til starfa.

Af fundi stjórnar Viðskiptaráðs 2010-2012

Varamenn 
Ari Edwald, 365-miðlar
Brynja Halldórsdóttir, Norvik
Egill Jóhannsson, Brimborg
Einar Örn Ólafsson, skeljungur
Eyjólfur Árni Rafnsson, Mannvit
Gestur G. Gestsson, skýrr
Guðmundur Kristjánsson, Brim
Gunnar Karl Guðmundsson, Mp Banki
Gunnar Sturluson, lOgOs
Hildur Árnadóttir, Bakkavör group
Hreggviður Jónsson, Veritas Capital
Ingunn Elín Sveinsdóttir, N1
Kristján Loftsson, Hvalur
Lárus Ásgeirsson, sjóvá Almennar tryggingar
Ragnar Guðmundsson, Norðurál
Rakel Sveinsdóttir, Creditinfo group
Svanbjörn Thoroddsen, kpMg
Þórður Sverrisson, Nýherji

Stjórn Viðskiptaráðs 2010-2012
Þá átti sæti í stjórn 

Þórður Friðjónsson, 
þáverandi forstjóri 

NASDAQ OMX á Íslandi, 
sem lést á árinu 2011. 

Þórður var öflugur samherji 
sem fékk miklu áorkað 

í þágu íslensks 
samfélags. 

seta í stjórn seed Forum

samstarfshópur Viðskiptaráðs, sA, 
sFF, bankanna og stjórnvalda um 
endurskipulagningu fyrirtækja (Beina 
brautin)

samstarf við vinnuhóp stjórnvalda um 
sameiningu ráðuneyta

samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (Ags): 
fundir með sendinefndum, skattateymi Ags 
og fl.

samstarfshópur sA, Viðskiptaráðs og 
fjármálaráðuneytis um breytingar á 
skattalöggjöf

samstarfshópur si, Viðskiptaráðs, 
fjármálaráðuneytis og iðnaðarráðuneytis 
um breytingar á nýsköpunarlögum

Fundir með fulltrúum kröfuhafa íslensku 
bankanna

ráðgjafanefnd EFtA

seta í samnorrænni nefnd um stjórnarhætti 
fyrirtækja

samstarfshópur Viðskiptaráðs, sA og 
kauphallarinnar um stjórnarhætti fyrirtækja

Fulltrúi í siðanefnd sÍA

samstarf við rsk, Fyrirtækjaskrá og 
efnahags- og viðskiptaráðuneytið um 
breytingar á ársreikningalögum 

Á tímabilinu voru haldnir 18 stjórnarfundir þar sem fjallað 
var um málefni líðandi stundar en gestir fundanna voru 
m.a. fjármálaráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra, 
seðlabankastjóri, aðalsamningamaður Íslands í viðræðunum 
við ESB ásamt fjölmörgum fulltrúum úr atvinnulífinu. 
Meðal umræðuefna á fundum stjórnar var fjárhagsleg 
endurskipulagning fyrirtækja, gjaldeyrishöftin, peningamála-
stefnan, aðildarumsókn Íslands að ESB, skattamál og margt 
fleira.
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Vettvangur skoðanaskipta
Viðskiptaþing hefur um árabil verið mikil-
vægur vettvangur skoðanaskipta um þróun 
og horfur í efnahagslífi og viðskiptum 
innanlands sem utan. á Viðskiptaþingum 
síðustu tveggja ára hefur verið fjallað um 
uppbyggingu íslensks atvinnulífs ásamt 
samkeppnishæfni og rekstrarumhverfi hér 
á landi.

Er framtíð fyrir íslenskt atvinnulíf?
á Viðskiptaþingi 2010 var leitast við 
að endurspegla viðhorf atvinnulífs til 
rekstrarumhverfis íslenskra fyrirtækja 
og þeirra vandamála sem hefur þurft 
og þarf enn að takast á við. þingið var 
haldið undir yfirskriftinni „Er framtíð fyrir 
íslenskt atvinnulíf? - Samkeppnishæfni og 
rekstrarumhverfi“. gerð var stutt grein fyrir 
helstu einkennum heilbrigðs umhverfis 
atvinnulífs en í megindráttum var fjallað um 
bágbornar rekstraraðstæður hérlendis og 
mögulegar úrbætur.

Aðalræðumaður þingsins var Dr. richard 
Vietor prófessor við Harvard Business 
school og fjallaði hann í erindi sínu um 
uppbyggingu efnahagsáætlana sem miða 
að samkeppnishæfni þjóða. Að vanda 
fluttu ræðu formaður ráðsins, tómas Már 
sigurðsson, og forsætisráðherra, Jóhanna 
sigurðardóttir, sem í máli sínu lagði áherslu 
á að skapa þyrfti traust og trú á framtíðina 
og að nálgast þurfi erfið verkefni með 
jákvæðu hugarfari. tómas minnti í ræðu 

ViðskiptAþiNg 
2010 & 2011

sinni á að stjórnvöld geti haft afgerandi 
áhrif á hvata fólks, fjármagns og fyrirtækja 
til að velja Ísland fram yfir önnur lönd með 
því að bjóða upp á hagfellt skattaumhverfi, 
halda umsvifum hins opinbera innan 
skynsamlegra og sjálfbærra marka og efla 
innviði samfélagsins. lausnir sem farnar eru 
til að leysa skuldavanda og rekstrarhalla 
ríkissjóðs muni ákvarða samkeppnishæfni 
íslensks hagkerfis til framtíðar. 

Fulltrúar íslensks atvinnulífs tóku þátt 
í pallborðsumræðum um málefni 
þingsins undir stjórn Eggerts Benedikts 
guðmundssonar, forstjóra HB granda. 
þátttakendurnir komu víða að og gáfu þau 
góða innsýn í ástand og áskoranir íslensks 
atvinnulífs.

Tökumst á við tækifærin
Umfjöllunarefni Viðskiptaþings 2011 voru 
þau fjölbreyttu tækifæri sem eru fyrir 
hendi og byggja á grunnstoðum íslensks 
atvinnulífs og samhengi atvinnugreina. 
Breiður hópur forsvarsmanna úr 
atvinnulífinu lagði umræðunni lið og fjallaði 
um tækifærin og hvernig einstaklingar 
og fyrirtæki geti nýtt þau til sköpunar 
verðmæta. þrjú „tríó“ ræðumanna stigu í 
pontu og ræddu hvert um mismunandi 
þemu sem voru náttúran, orkan og hafið.

 „Í lögum Verzlunarráðsins er ákveðið, að boða skuli 
til Viðskiptaþings Verzlunarráðsins annað hvort ár, 
þegar aðalfundur Verzlunarráðs er ekki haldinn. 
Viðskiptaþinginu er sérstaklega ætlað að marka stefnuna 
í þeim málaflokkum sem Verzlunarráðið fæst við“ 

Um Viðskiptaþing í 60 ára afmælisriti ráðsins 1977.

Forsætisráðherra, Jóhanna sigurðardóttir, 
fjallaði í ræðu sinni um stöðu efnahagslífsins 
og mikilvægi þess að horfa fram á veg. 
Formaður ráðsins, tómas Már sigurðsson, 
sagði í ræðu sinni að það dyldist engum 
hversu mikið verkefni það væri að ná tökum 
á stjórn efnahagsmála eftir fall íslensku 
bankanna. Uppgjör við eftirmála þess væri 
forsenda þess að ná samfélagslegri sátt 
sem byggjandi væri á. tvö ár hafi verið 
nýtt til uppgjörs og þó baksýnisspegillinn 
væri ágætt verkfæri væri það sem sést út 
um framrúðuna þó mikilvægara. það sem 
mestu skipti væri að koma vélinni í gang, 
en til þess þyrfti að leysa úr fjölmörgum 
viðfangsefnum. 

Í skýrslu sem kynnt var á Viðskiptaþingi 
2011 var lagt til að neðangreindar fimm 
áherslur yrðu hafðar að leiðarljósi við 
uppbyggingu og endurreisn hagkerfisins 
úr því kreppuástandi sem ríkt hefur. stefna 
ætti að:

1. því að Ísland verði fyrirmynd annarra 
    landa um góða stjórnarhætti 
    viðskiptalífs og hins opinbera
2. auknum fjölda starfa í einkageiranum
3. auknu framboði vinnuafls til 
     einkageirans

4. alþjóðlega samkeppnishæfu 
     rekstrarumhverfi fyrirtækja
5. stöðugt aukinni skilvirkni í nýtingu 
     opinberra fjármuna

áherslurnar voru útfærðar nánar í skýrslunni 
en meginskilaboð hennar voru að eins og 
í öllum öðrum tilvikum þar sem hagkerfi 
rísa úr kreppu, er það eingöngu gert á 
forsendum atvinnurekstrar og frjáls framtaks 
sem skapar verðmæti sem um leið efla 
lífsgæði og velferð.

Námsstyrkir
það er löng hefð fyrir því á Viðskiptaþingi að 
veita styrki úr námssjóðum Viðskiptaráðs. 
á þinginu 2011 voru fimm efnilegum 
námsmönnum veittir styrkir að fjárhæð 
400 þúsund, en fjórir nemar hlutu styrki 
að fjárhæð 300 þúsund krónur árið 2010. 
styrkirnir eru veittir námsmönnum í 
framhaldsnámi á háskólastigi erlendis 
í greinum sem tengjast atvinnulífinu 
með beinum hætti. Framkvæmdastjórn 
Viðskiptaráðs velur hluta umsækjenda á 
móti ráðgjafanefnd námssjóðs Viðskiptaráðs 
um upplýsingatækni.

Hér á landi eru fyrir hendi mikilvægar forsendur og 
tækifæri til að skapa verðmæti úr rannsóknar- og 
þróunarstarfi á heilbrigðissviði og ýmis tækifæri liggja 
í þróun á hagkvæmum og verðmætum lausnum sem 
eiga erindi á alþjóðlega markaði.

Frumskilyrði fyrir atvinnulífið í heild er að mínu mati 
stöðugleiki í þeim ytri þáttum sem hvað mest áhrif 
hafa á rekstrarumhverfið.

SagaMedica   |   Perla Björk Egilsdóttir markaðsstjóri

Styrkþegar 2010 voru: 
Arnar Birgisson doktorsnemi í tölvunarfræði 
við Chalmers tækniháskólann í gautaborg, 
Hrefna lind ásgeirsdóttir meistaranemi í 
stafrænni hönnun við Háskólann í Edinborg, 
linda rós Birgisdóttir meistaranemi í 
heilbrigðisverkfræði við imperial College 
í london og Victor knútur Victorsson 
doktorsnemi í byggingarverk- og 
jarðskjálftaverkfræði við stanford University í 
Bandaríkjunum.

Styrkþegar 2011 voru: 
Bjarni J. Vilhjálmsson doktorsnemi 
í lífupplýsingatækni við University 
of southern California, Bjarni Már 
Magnússon doktorsnemi í þjóðarétti við 
Edinborgarháskóla, ingibjörg kristinsdóttir 
mastersnemi í Human-Computer 
interaction við kungliga tekniska Högskolan 
í svíðþjóð, ólafur Haraldsson mastersnemi 
í gagnvirkri hönnun við kolding school of 
Design í Jótlandi og þórdís Anna Oddsdóttir 
doktorsnemi í Management Engineering 
í Danmarks tekniske Universitet (DtU) í 
kaupmannahöfn.
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Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis nýtt til umbóta
Í framhaldi af útkomu skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis í 
apríl 2010 var ákveðið að boða til Umbótaþings meðal félaga 
Viðskiptaráðs í júní sama ár. skýrslan gagnrýndi íslenskt viðskiptalíf, 
stjórnsýslu og eftirlitsstofnanir, þar með talið vissa þætti í starfsemi 
og útgáfu Viðskiptaráðs Íslands á árunum fyrir hrun. Með skýrslunni 
gafst tækifæri til uppgjörs við mistök fortíðar og lagði hún 
jafnframt grunn að langþráðum kaflaskilum í íslensku samfélagi. 
Umbótaþingið þótti vel heppnað, en tæplega 100 manns úr 
breiðum hópi félaga Viðskiptaráðs sóttu þingið. 

Umbætur fyrir íslenskt viðskiptalíf
á þinginu kom fram fjöldi ábendinga um brotalamir og hugmyndir 
að úrbótum, sem þátttakendur færðu í sameiningu í fjölbreyttar 
tillögur að verkefnum fyrir viðskiptalífið. Auk þess sem félögum 
gafst tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum um nauðsynlegar 
úrbætur á framfæri þá fólu þeir Viðskiptaráði margvísleg hlutverk 
við framkvæmd þessara verkefna. Niðurstöður þess hafa sett mark 
sitt á starf Viðskiptaráðs síðustu misseri og á sama tíma veitt stjórn 
ráðsins leiðsögn um helstu áherslur. Málefnahópar stjórnar ráðsins 
sem fjalla um sjálfbærni atvinnulífs, nýsköpun og efnahagsmál hafa 
m.a. unnið áfram með þær tillögur sem fram komu.

Staða samkeppnismála
Nokkrar tillögur Umbótaþingsins vörðuðu nauðsyn þess að efla 
virka samkeppni. þetta var m.a. til umfjöllunar á ráðstefnu sem 
fram fór í Hörpu í maí 2011. þar var fjallað um markaðsráðandi 
stöðu og beitingu samkeppnislaga, úrræði samkeppniseftirlitsins 
og með hvaða hætti brot eru metin. Auk Viðskiptaráðs stóðu að 
ráðstefnunni Háskólinn í reykjavík, lEX lögmannsstofa og lOgOs 
lögmannsþjónusta. Framsögumenn á fundinum voru richard 
Whish, prófessor við king´s College í london, simen karlsen, 
yfirhagfræðingur hjá Copenhagen Economics og páll gunnar 
pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins.

Efnahagsleg greining samkeppnislagabrota til bóta
talsverð umræða fór fram á ráðstefnunni um verklag samkeppnis-
eftirlits víðs vegar um heim við mat á samkeppnislagabrotum 
og þróun þar á. síðustu ár hefur vægi efnahagslegrar greiningar 
á afleiðingum brota aukist umtalsvert. Meðal annars sem fram 
kom var að mikilvægt væri að viðhalda virkri samkeppni á öllum 
mörkuðum hér á landi, sérstaklega í ljósi yfirstandandi þrenginga 
enda myndi virk samkeppni stuðla að hraðari efnahagsbata.

sJálFBærNi 
AtViNNUlÍFs 

Kallað eftir bættu viðskiptasiðferði
þá er ennfremur ekki nægilega hugað 
að siðferði í viðskiptalífi hér á landi, að 
mati íslenskra stjórnenda. þetta kom fram 
í niðurstöðum könnunar þrastar Olafs 
sigurjónssonar, lektors við viðskiptadeild 
Háskólans í reykjavík, sem kynnt var á 
morgunverðarfundi sem fram fór í Hr 
í október 2011. Fundurinn var haldinn 
af Viðskiptaráði Íslands, Félagi löggiltra 
endurskoðenda, Félagi viðskiptafræðinga 
og hagfræðinga, lögmannafélagi Íslands 
og Háskólanum í reykjavík. Almennt 
höfðu þátttakendur í könnuninni trú 
á ágæti siðferðis innan eigin fyrirtækis 
en höfðu á sama tíma neikvæðari sýn á 
önnur fyrirtæki og utanaðkomandi aðila. 
könnunin var framkvæmd á meðal tæplega 
500 íslenskra stjórnenda og kannaði hug 
þeirra til breytinga á siðferði í viðskiptum 
undangengin þrjú ár. 

Úr setningarræðu Viðskiptaþings 1985, sem haldið var undir yfirskriftinni: 
Ísland framtíðarinnar - land tækifæra eða stöðnunar?

Á síðustu árum höfum við Íslendingar ekki skapað okkur 
frægð fyrir að horfa fram í tímann eða vera farsælir 
skipuleggjendur. Við höfum á alltof mörgum sviðum látið 
hverjum degi nægja sína þjáningu og treyst á Guð og 
lukkuna. 

Mikilvægt að undirbúa jarðveginn
róbert H. Haraldsson prófessor í heimspeki 
við Háskóla Íslands flutti, auk þrastar, erindi 
á fundinum og ræddi nálgun á kennslu í 
siðfræði hér á landi. Í pallborðsumræðum 
kom fram að siðfræði almennt og 
viðskiptasiðfræði glíma við ólík viðfangsefni 
þar sem vandamál og hagsmunaaðilar eru 
aðrir. þá var ennfremur rætt um kennslu í 

faginu á mismunandi skólastigum og komu 
fram vangaveltur um hvort vandamálið 
væri að við byrjuðum of seint kennslu í 
faginu eða hvort við hættum einfaldlega 
of snemma. Mikilvægt er að undirbúa 
jarðveginn en á sama tíma má ekki gleyma 
að minna stjórnendur reglulega á mikilvægi 
góðs siðferðis í viðskiptum.
 

Stóraukin áhersla á nýsköpun og frumkvæði á öllum 
skólastigum og öllum menntunarsviðum er stærsta 
tækifærið og um leið það brýnasta. 

Aukin menntun margfaldar hæfni samfélagsins til 
verðmætasköpunar og stytting grunnnámsins sparar 
fé sem getur nýst sem sprengikraftur í sérnámi á 
öllum sviðum. Einmitt núna er tími fyrir byltingu í 
menntakerfinu.

Hjallastefnan   |   Margrét Pála Ólafsdóttir fræðslustjóri
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Viðamiklar breytingar á skattkerfinu
skattamál hafa verið í brennidepli síðustu þrjú ár. Umfangsmiklar 
breytingar hafa verið gerðar á íslensku skattkerfi á tímabilinu, en 
sem stendur eru rúmlega 100 sem fela í sér hærri eða nýja skatta. 
skattkerfinu hefur því í raun verið umturnað frá því sem áður 
var. Í viðleitni til að veita áhugasömum aðilum yfirsýn yfir stöðu 
mála hefur Viðskiptaráð gefið reglulega út yfirlit yfir þessar helstu 
breytingar.

Örar skattabreytingar hafa skapað verulega óvissu fyrir þá sem 
standa í rekstri og leitt til þess að fólk og fyrirtæki hafa haldið að sér 
höndum þegar kemur að framtakssemi og fjárfestingu. þrátt fyrir að 
nauðsynlegt hafi verið fyrir ríkissjóð að ráðast í tekjuöflun eftir hrun, 
þá hafa skattar hækkað alltof mikið og skattkerfið verið flækt til 
muna með tilkomu nýrra skatta, fjölda frádráttarliða og tæknilegra 
skattkerfisbreytinga sem hafa lítil sem engin tekjuöflunaráhrif fyrir 
ríkissjóð.

Nóg komið af skattahækkunum
Undanfarin ár hafa Deloitte, Viðskiptaráð, samtök atvinnulífsins 
og viðskiptablað Morgunblaðsins staðið fyrir skattadegi í janúar. á 
skattadeginum 2010 kom fram í máli fjármálaráðherra, steingríms 
J. sigfússonar, að áframhaldandi endurskoðun á skattkerfinu myndi 

skAttAMál
eiga sér stað. Fyrirsjáanlegar væru  viðamiklar breytingar en þær 
yrðu gerðar í samráði við þingflokka, aðila vinnumarkaðarins og 
hagsmunaaðila. þá sagði ráðherra jafnframt að í yfirstandandi 
breytingum yrði áhersla lögð á blandaða leið þar sem, að sögn 
ráðherra, talsvert mið væri tekið af félagslegu réttlæti skattkerfis 
fremur en einfaldleika. 

Mikilvægt að draga úr ríkisútgjöldum
á fundinum minntu fulltrúar atvinnulífs á að ekki væri skynsamlegt 
að hækka skatta á fallandi skattstofna líkt og stefna stjórnvalda 
gerði ráð fyrir, né heldur að leggja aukinn kostnað á atvinnulífið, 
undir yfirskrift ímyndaðs réttlætis, sem skili engum skatttekjum. 
Eina sjáanlega leiðin út úr kreppunni væri hagvöxtur, sem helst 
mætti ná fram með aukinni framleiðni og tækniframförum, 
fjárfestingu í atvinnurekstri og skilvirkari nýtingu vinnuafls. þær 
skattabreytingar sem stjórnvöld hefðu ráðist í fram að þessum tíma, 
ynnu gegn öllum þessum þáttum og væru því ekki líklegar til að 
skila árangri. Nærtækara hefði verið að draga frekar úr umsvifum 
hins opinbera en að hækka skatta.

Skýrsla: Skattkerfi atvinnulífsins
til að skerpa á umræðunni um áhrif fjölda tæknilegra skatta-
breytinga á gangverk atvinnulífsins stóðu Viðskiptaráð 

og samtök atvinnulífsins saman að útgáfu 
skýrslu um efnið á haustmánuðum 2010. 
Að skýrslunni kom fjöldi sérfræðinga á sviði 
skattamála en skýrslan hafði að geyma 21 
tillögu að umbótum á skattkerfinu sem 
miðuðu að því að efla fjárfestingu, stuðla 
að sköpun nýrra starfa og bæta lífskjör 
landsmanna.

Úr ræðu formanns Verzlunarráðs á Viðskiptaþingi 1981

Við vinnum nú 5 1/2 mánuð, þ.e. frá janúar fram í miðjan 
júní til þess að fjármagna rekstur og umsvif hins opinbera, 
sem lætur sér ekkert óviðkomandi. Árið 1967 var 1 
maður í þjónustu hins opinbera fyrir hverja 7 í þjónustu 
atvinnuveganna. Tíu árum síðar er 1 maður í þjónustu 
hins opinbera fyrir hverja 4 hjá atvinnuvegunum. 

Skattkerfið fært áratugi aftur í tímann
Í tilefni útgáfunnar efndu samtökin til opins 
morgunverðarfundar í september 2010. 
Fjármálaráðherra, steingrímur J. sigfússon, 
brást við tillögum skýrslunnar á fundinum 
og lýsti hann sig jafnframt reiðubúinn til 
að endurskoða sumar þeirra breytinga 
sem höfðu verið innleiddar - hafi þær verið 
misráðnar eða ef aðrar leiðir væru betri til 
að ná settum markmiðum. á fundinum 
kom ennfremur fram að atvinnulífið hafi 
gert sér fulla grein fyrir þörf ríkisins á 
skattahækkunum á árunum 2009 og 2010, 
en að engan hafði grunað að ríkisstjórnin 
myndi færa skattkerfið áratugi aftur í tímann 
eins og raunin varð.

Áhugi á skattamálum til marks um 
áhyggjur af skattkerfinu
á skattadegi ársins 2011 komust færri 
gestir að en vildu. Framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs, Finnur Oddsson, fjallaði um 
þennan mikla áhuga í erindi sínu: „það er 
ekki gott að mikill áhugi sé á skattamálum, 
það er til marks um hversu margir deila 
nú áhyggjum af skattkerfinu“. Hann kom 
einnig inn á mikilvægi samráðs við sem 
flesta hagsmunaaðila um eins viðamiklar 

breytingar á skattkerfinu og hafa átt sér 
stað undanfarin tvö árin, en benti á að 
slíku samráði hafi því miður verið verulega 
ábótavant.

Hækkanir óumflýjanlegar að mati 
fjármálaráðherra
Fjármálaráðherra, steingrímur J. sigfússon, 
setti fundinn og taldi hann mikinn árangur 
hafa náðst í því að halda opinberum 
stofnunum innan viðmiðunarmarka fjárlaga. 
Jafnframt væru hækkanir á sköttum hluti 
af óumflýjanlegum aðgerðum, en hann 
fagnaði þó allri umræðu um skatta og 
skattalagabreytingar. 

á fundinum var komið aftur inn á  þær 
tillögur sem lagðar voru fram í sameiginlegri 
skattaskýrslu Viðskiptaráðs og samtaka 
atvinnulífsins, en stjórnvöld höfðu þá 
einungis tekið tillit til 4 tillagna af 21. Að 
lokum ræddi Finnur þá staðreynd að 
skattkerfi hafa áhrif á breytni fólks og 
fyrirtækja. Vandi okkar væri sá að kraftarnir 
sem stýra hegðun fólks og fyrirtækja 
eru orðnir óheilbrigðir uppbyggingu og 
endurreisn hagkerfis.

Ég myndi vilja sjá skattabyrði létt af fyrirtækjum og að 
lífi verði blásið í framkvæmdir svo auðveldara verði 
að ráða fólk til starfa. Fyrirtækið okkar hefur eins og 
önnur fyrirtæki á krepputímum þurft að hagræða 
og leita nýrra tækifæra, en það sem við þurfum nú er 
uppbygging en ekki stöðnun. 

Rekstrarumhverfi þarf að byggjast á varanlegum 
og góðum rekstri fyrirtækja og því þarf að tryggja 
grundvöll stöðugleika en ekki óvissu, eins og er í dag.

GA Smíðajárn   |   Anna Jóhanna Guðmundsdóttir  forstjóri
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Ástæðulaust að óttast 
erlenda fjárfestingu
Ísland var árið 2011 í 2. sæti á lista yfir þau 
aðildarríki Efnahags- og framfarastofnunar 
Evrópu (OECD) sem hafa hvað mestar 
takmarkanir á beinni fjárfestingu erlendra 
aðila. Mestu hömlur eru í kína, en næst á 
eftir Íslandi koma rússland og sádi-Arabía.
það skal því engan undra að erlendir aðilar 
hafi síðustu ár rekist á hindranir við skoðun 
á fjárfestingum hérlendis. Miklar umræður 
hafa skapast um erlenda fjárfestingu 
í samfélaginu, en framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs, Finnur Oddsson, sagði m.a. 
í útvarpsviðtali á rás 2 um málið: „Það er 
einhver ástæða fyrir því að flestar þjóðir 
heims keppast við og leggja verulega mikið í 
að laða til sín erlenda fjárfestingu. Hún er sú 
að erlend fjárfesting knýr áfram nýsköpun, 
hagvöxt og verðmæta- og atvinnusköpun“.

Stefnumótun um erlenda 
fjárfestingu mikilvæg
Viðskiptaráð hefur stuðlað að virkri 
umræðu um erlenda fjárfestingu síðustu 

tvö ár, en í mars 2010 stóð ráðið fyrir 
morgunverðarfundi undir yfirskriftinni 
„Er Ísland opið fyrir fjárfestingu - Frá 
orðum til athafna“. þar voru ræddar 
þær breytingar sem orðið höfðu á 
íslensku fjárfestingaumhverfi eftir hrun 
íslensku krónunnar í kjölfar gjaldþrots 
viðskiptabankanna þriggja árið 2008. 
Markmið fundarins var að stuðla að opinni 
umræðu meðal aðila viðskiptalífsins 

um fjárfestingaumhverfi á Íslandi í ljósi 
gjaldeyrishafta.

Í lok desember 2011 stóð Viðskiptaráð, í 
samstarfi við Íslandsstofu, fyrir morgun-
verðarfundi um áhrif beinnar erlendrar 
fjárfestingar á endurreisn íslensks hag-
kerfis og efnahagsþróun til framtíðar. 
Meðal ræðumanna var Carlos Bronzatto, 
framkvæmdastjóri World Association of 
investment promotion Agencies (WAipA), 
en hann er ráðgefandi við stefnumótun 
ríkja á sviði erlendra fjárfestinga. þá kynnti 
Aðalsteinn leifsson, lektor við viðskiptadeild 
Hr, skýrslu starfshóps um stefnu stjórnvalda 
varðandi beina erlenda fjárfestingu á Íslandi, 
en hann var formaður hópsins. Aðalsteinn 
kom inn á í máli sínu að lítil stefnumótun 
hafi átt sér stað hér á landi um beina 
erlenda fjárfestingu í gegnum tíðina, og því 
mikilvægt að stjórnvöld marki slíka stefnu til 
frambúðar.

Höftin hafa umtalsverð áhrif
gjaldeyrishöftin eru þrándur í götu fjár-
festingar hérlendis, en þau hafa nú varað í 
á fjórða ár. Viðskiptaráð hefur fjallað ítarlega 
um áhrif þeirra á uppbyggingu atvinnulífs 
hér á landi, bæði í ræðu og riti. Í desember 
2011 kom út skýrsla um efnahagsleg áhrif 
haftanna ásamt því að tillaga vinnuhóps 
sérfræðinga úr röðum atvinnulífs og háskóla 
að nýrri afnámsáætlun var tilkynnt. 

gylfi Magnússon, dósent við viðskipta- 
fræðideild Háskóla Íslands, kynnti tillögur 
vinnuhópsins en helstu skref áætlunarinnar 
eru eftirfarandi:

• Almennar umbætur á framkvæmd 
  peningastefnunnar: lausafjárstýring 
  fjármálakerfisins bætt og gjaldeyrisforði 
  nýttur við jöfnun langtímasveiflna 
  raungengis

• Innleiðing varúðarreglna: reglur um 
  gjaldeyrisjöfnuð hertar, lausafjárkröfur 
  settar í erlendum gjaldmiðlum, erlendar 
  lántökur sveitarfélaga skilyrtar, auknar 
  eiginfjárkröfur gerðar vegna gjaldeyris-
  áhættu fyrirtækja og heimila og tíma-
  bundnar hraðatakmarkanir á erlenda 
  fjárfestingu lífeyrissjóða

FJárFEstiNgAUMHVErFi 
Og gJAlDEyrisHÖFt

Úr ársskýrslu Verzlunarráðs Íslands 1965-66

Aðalfundur V.Í. 1965 ítrekar tilmæli til ríkisstjórnarinnar 
og Seðlabanka Íslands um, að öllum viðskiptabönkum 
landsins verði veitt heimild til að verzla með erlendan 
gjaldeyri. Fundurinn telur það ekki samrýmast frjálsum 
viðskiptaháttum að binda slíka heimild við tvo ríkisbanka. 

• Útgáfa ríkisskuldabréfs í erlendum 
  gjaldmiðlum: gjaldeyrir yrði greiddur 
  með þessum bréfum, þau yrðu gefin 
  út til 20 ára, uppgreiðanleg eftir 5-10 
  ár, gefin út á markaðsvöxtum og í helstu 
  viðskiptamyntum, sett í viðskiptavakt á 
  alþjóðlegum mörkuðum og andvirði þeirra 
  notað til að greiða aðrar skuldir ríkisins

• Tímabundnar bremsur á útflæði: þak 
  sett á upphæðir sem þrepað yrði upp og 
  útgönguskattur lagður á sem yrði 
  þrepaður niður

það er von Viðskiptaráðs að umræðan sem 
skapast um efni skýrslunnar og tillögur 
vinnuhóps um nýja og markvissari áætlun 
um afnám gjaldeyrishafta verði til þess 
að íslenskt efnahagslíf losni sem fyrst úr 
viðjum gjaldeyrishafta. það yrði stór áfangi 
á vegferð til heilbrigðara rekstrarumhverfis 
fyrirtækja og betri lífskjara fyrir þá sem 
Ísland byggja.

Höftin, fjárfestingar og Kauphöllin
það er ekki síst fyrir möguleika á 
uppbyggingu virks verðbréfamarkaðar 
á Íslandi sem mikilvægt er að afnema 
gjaldeyrishöftin. áhugi er fyrir skráningu 
fyrirtækja í kauphöllina um þessar mundir 
en fyrsta félagið sem skráð var frá falli 
bankanna var tekið til viðskipta undir lok 
ársins 2011. 

á fundi Deloitte, Viðskiptaráðs og kaup-
hallarinnar sem fram fór í turninum í 
nóvember 2011 fjallaði Magnús Harðarson, 
aðstoðarforstjóri kauphallarinnar, um hvaða 

fyrirtæki ættu erindi á markað.  Einfalda 
svarið sagði hann vera metnaðarfull 
fyrirtæki sem eru reiðubúin að taka á sig 
skráningaskilyrði, eru með innra skipulag 
og stjórnarhætti í lagi og endurspegla 
efnahagslífið. 

Eins og kemur þó fram í áðurnefndri skýrslu 
Viðskiptaráðs gera höftin það engu að síður 
að verkum að íslensk félög geta ekki sótt sér 
nýtt hlutafé í kauphöllina til að fjármagna 
erlenda starfsemi. Hlutabréfamarkaðurinn 
er því gagnlítill fyrir sum félög, en ætla má 
að umsókn Össurar hf. um afskráningu úr 
kauphöllinni sé að hluta til komin til vegna 
þessa.

Ég tel að stækka megi markaði fyrirtækisins með 
hærra tæknistigi ásamt því að nýta sölukerfi okkar og 
dreifileiðir betur með nýjum vörum. Það sem stendur 
upp úr hjá okkur um þessar mundir er mikill og 
stöðugur framgangur sem dreifist á margar vörulínur 
og markaði.

Innganga í ESB myndi, að mínu mati, bæta rekstrar-
umhverfi atvinnulífs hér á landi en samhliða því ætti 
að stefna að upptöku evru eins fljótt og hægt er.

Össur   |   Jón Sigurðsson forstjóri
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Icesave í brennidepli
Allt frá bankahruni hefur mikil umræða
átt sér stað um ríkisábyrgð á skuld-
bindingum vegna icesave innlánsreikninga 
landsbankans í Bretlandi og Hollandi.
tvívegis hefur málið farið í þjóðaratkvæða-
greiðslu eftir að lög hafa verið samþykkt frá 
Alþingi og er deilan enn óleyst. 

Í apríl 2011 fór fram síðari þjóðaratkvæða-
greiðslan um icesave samninginn sem 
samþykktur var af Alþingi í febrúar sama 
ár. Umtalsverður árangur hafði náðst 
miðað við fyrri samninga auk þess sem 
talið var að betri endurheimtur úr þrotabúi 
landsbankans myndu draga úr mögulegum 
skuldbindingum ríkissjóðs vegna icesave. 
til að kynna mismunandi sjónarmið í 
tengslum við samninginn og áhrif hans á 
efnahagsþróun hér á landi stóð Viðskiptaráð 
Íslands fyrir opnum upplýsingafundi í 
vikunni fyrir atkvæðagreiðsluna. Fundurinn 
var haldinn á Hilton reykjavík Nordica í 
samstarfi við samtök atvinnulífsins, samtök 
iðnaðarins og Félag atvinnurekenda.

Samningsbrotamál
þrátt fyrir betri heimtur, sem líklegt er 
að dugi fyrir forgangskröfum í bú gamla 
bankans, hóf EsA samningabrotamál gegn 
Íslandi. Í kjölfarið fór stofnunin með málið 
fyrir EFtA-dómstólinn og þar er málið nú 
til meðferðar. það var álit Viðskiptaráðs að 
áframhaldandi óvissa um lyktir icesave 
deilunnar væri endurreisn hagkerfisins ekki 
til framdráttar. Horfa þyrfti fyrst og fremst 
til þess að kostnaðar sem fylgdi síðasta 
samningi þjóðanna annars vegar og hins 
vegar þeirri óvissu og mögulega kostnaði 
sem gæti fallið á íslenska ríkið færi málið 
fyrir dómsstóla.  

Peningamálastefna á krossgötum
samhliða miklum umræðum um icesave 
hefur peningamálastefna seðlabankans 
og verklag bankans við haftaeftirlit 

EFNAHAgsMál
fengið talsverða umfjöllun. á árlegum 
peningamálafundi Viðskiptaráðs í 
nóvember 2010 fjallaði seðlabankastjóri, 
Már guðmundsson, talsvert um 
áhrif gjaldeyrishafta á framkvæmd 
peningamálastefnu og hlutverk bankans 
almennt. Nefndi seðlabankastjóri m.a. 
að erlendir aðilar fylgdust vel með 
framgangi icesave málsins og úrlausn 
þess gæti haft áhrif á aðgengi fyrirtækja á 
erlenda lánamarkaði á viðunandi kjörum. 
Í pallborðsumræðum á fundinum sagði 
ásgeir Jónsson, lektor við HÍ, að kostnaður 
við krónuna hafi í raun verið vanmetinn 

undanfarin ár. það kæmi sér einnig á óvart 
að ekki væru háværari raddir um upptöku 
evru innan atvinnulífsins þar sem miklir 
hagsmunir væru til staðar.

á sama fundi ári síðar fjallaði seðlabanka-
stjóri um vaxtastefnu bankans og saman-
burð á vaxtastigi hérlendis og erlendis, 
en skömmu áður hafði bankinn hækkað 
stýrivexti þvert á álit aðila vinnumarkaðarins. 
seðlabankastjóri sagði m.a. í erindi sínu 
að færa mætti rök fyrir því að hér væru 
vextir of lágir og ef staðan væri borin 
saman við önnur lönd mætti sjá að aðhald 
peningastefnunnar væri í meðallagi. þá 

taldi hann horfur á efnahagsbata að ganga 
að mestu eftir, þó hafa mætti áhyggjur 
af lágu fjárfestingarstigi, auk þess sem 
áhrif peningastefnunnar á hagvöxt væru 
takmörkuð.

Ráðstefna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
Í október 2011 fór fram ráðstefna Ags, 
seðlabankans og íslenskra stjórnvalda 
um lærdóma sem draga mætti af 
efnahagskreppunni og verkefnin 
framundan. ráðstefnan fór fram undir 
yfirskriftinni „Iceland´s Recovery - Lessons 
and Challenges“.

á ráðstefnunni tóku til máls forsvarsmenn 
ríkisstjórnar og seðlabankans ásamt 
fulltrúum launþegahreyfinga og atvinnulífs. 
Einnig kynntu bæði innlendir og erlendir 
fræðimenn eigin sýn á stöðu mála hér á 
landi, en meðal þeirra síðastnefndu voru 
Joseph stiglitz frá Columbia Háskóla, paul 
krugman frá princeton Háskóla, simon 
Johnson frá Mit og Martin Wolf frá Financial 
times. Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs, flutti erindi á ráðstefnunni um 
mikilvægi samræmis á milli stefnu annars 
vegar og aðgerða hins vegar, sem stuðla 
að nýtingu þeirra ríku tækifæra sem hér eru 
fyrir hendi.

Uppbygging atvinnuvega
stjórnvöld þurfa að leggja meiri áherslu á að skapa 
umræðuvettvang milli viðeigandi aðila þegar ný stefnumörkun fer 
af stað. þetta kom fram í máli Dr. seiichiro yonekura, forstöðumanns 
rannsóknarmiðstöðvar í nýsköpunarfræðum við Hitotsubashi 
Háskóla í tókýó, á morgunverðarfundi sem Viðskiptaráð hélt ásamt 
fleirum á grand Hótel reykjavík í ágúst 2010. Í máli sínu kom hann 
inn á mikilvægi þess að setja af stað samstarf breiðs hóps til að 
marka framtíðarstefnu í uppbyggingu atvinnuvega.

Úr Verslunartíðindum Verslunarráðs Íslands í september 1930.

Efnahagslíf nútímans byggist að miklu leyti á almennum 
lánsviðskiftum og lánstrausti. Almenn lánsviðskifti 
ljetta m.a. undir stóriðju og koma því til leiðar, að 
dugandi en fjelitlir menn geti komið upp og starfrækt 
atvinnufyrirtæki, sem þeim væri ella ókleift. 

þessi sjónarmið komu einnig fram á fundi Íslenska sjávarklasans 
sem haldinn var í samstarfi við Viðskiptaráð, tM, Marel og 
Íslandsbanka og fór fram í höfuðstöðvum Marel í nóvember 
2011. þar voru kynnt þau tækifæri sem felast í hundruðum 
smárra og stórra fyrirtækja í sjávarklasanum og hvernig hægt er 
að auka samstarf og nýta tækifærin sem best. Finnur Oddson, 
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, kynnti á fundinum níu 
einstaklinga sem eru hluti af sjávarklasanum á Íslandi. þau vinna 
að jafn ólíkum verkefnum og köfun eftir lyfjasprotum á hafsbotni, 
útflutningi á fiskréttum, alþjóðlegri fjármálaþjónustu í sjávarútvegi,  
roði sem lækningavöru, líftækni sem getur skapað mikil verðmæti 
ásamt tækni sem bætir vélbúnað í skipum.

Ég tel að tækifærin liggi í frekari nýsköpun á þeim grunni sem 
við þekkjum best þ.e. í  sjávarútveginum. Til að bæta rekstrar-
umhverfi sjávarútvegsins þarf að skapa atvinnugreininni 
starfsfrið til langs tíma, ennfremur þarf að hlúa að sprotunum 
sem byggja á þessum höfuðatvinnuvegi þjóðarinnar.

Öll umgjörð sjávarútvegsins af hálfu stjórnvalda hefur verið 
mjög neikvæð á undanförnum árum og er því miður ekki til 
þess fallin að laða að ungt og vel menntað  fólk, sem mikil 
þörf er þó á. 

Hraðfrystihúsið-Gunnvör   |  Einar Valur Kristjánsson  framkvæmdastjóri
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Sjálfseignarstofnun Viðskiptaráðs 
um viðskiptamenntun
til að mæta þessari eftirspurn eftir 
vel menntuðu og hæfu starfsfólki er 
mikilvægt fyrir atvinnulífið að taka 
virkan þátt í uppbyggingu menntunar. 
Að þessu hlutverki hefur Viðskiptaráð 
komið með markvissum hætti síðustu ár 
og áratugi. stjórn ráðsins er fulltrúaráð 
sjálfseignarstofnunar Viðskiptaráðs 
um viðskiptamenntun (sVÍV). sVÍV á 
stærstan hluta í Háskólanum í reykjavík 
og rak Verzlunarskóla Íslands um 
árabil. skólanum hefur nú verið breytt í 
sjálfstæða sjálfseignarstofnun undir vernd 
Viðskiptaráðs og myndar stjórn ráðsins 
fulltrúaráð Verzlunarskólans.

Beina brautin: Áfanga náð 
en töluvert verk óunnið
Um miðjan desember 2010 var undirritað 
samkomulag, sem kallað var Beina brautin, 
sem ætlað var að flýta fjárhagslegri endur-
skipulagningu og úrvinnslu skuldamála 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Að sam-
komulaginu stóðu efnahags- og viðskipta-
ráðuneytið, Viðskiptaráð Íslands, Félag 
atvinnurekenda, fjármálaráðuneytið, samtök 
atvinnulífsins og samtök fjármálafyrirtækja.

Í samkomulaginu var gert ráð fyrir að 
ljúka tillögugerð um fjárhagslega endur-
skipulagningu þeirra fyrirtækja sem falla 
undir samkomulagið fyrir 1. júní 2011. 
Viðskiptabankarnir þrír hafa allir gert 
grein fyrir að því marki sé náð. samkvæmt 
upplýsingum frá bönkunum sem þá voru 
birtar höfðu, í lok tímabils samkomulagsins, 

ENDUrskipUlAgNiNg 
FyrirtækJA

470 fyrirtæki fengið tilboð frá Arion banka, 
250 fyrirtæki frá Íslandsbanka og 230 fyrir-
tæki frá landsbankanum. 

þrátt fyrir að talsvert hafi áunnist með 
Beinu brautinni er ljóst að fjárhagslegri 
endurskipulagningu íslensks atvinnulífs 
er ekki lokið. Framtakið náði eingöngu 
til afmarkaðs hóps fyrirtækja en önnur 
hafa þurft að reiða sig á sértækar lausnir 
viðkomandi bankastofnana. þá hafa dómar 

Hæstaréttar um gengislán flækt ferlið ásamt 
því sem endurskipulagningaferlið hefur 
skapað fjölda álitamála tengdum áhrifum 
á samkeppnisaðstæður. Fjallað var ítarlega 
um þann þátt málsins á fundi Viðskiptaráðs 
og annarra aðila samkomulagsins í 
desember 2010. 

Úttekt samkeppniseftirlitsins frá því í 
júní 2011 gefur jafnframt til kynna að 
enn sé langt í land í þessum efnum, en 
ein niðurstaða hennar er að bankar ráði 
yfir tæplega helmingi eignarhluta þeirra 
fyrirtækja sem úttektin tók til.

Aðkoma ráðgjafa nauðsynleg
til að flýta fyrir framkvæmd Beinu 
brautarinnar og gefa fyrirtækjum 
valkosti setti Viðskiptaráð upp sérstaka 
yfirlitssíðu um framtakið á vefsíðu sinni 
ásamt því að halda framhaldsfund með 
aðilum samkomulagsins í mars 2011. 
á síðunni mátti finna öll þau gögn 
sem tengdust Beinu brautinni, glærur 
frá opnum fundum um efnið, tengla 
á áhugavert efni s.s. upplýsingasíður 
viðskiptabankanna og á fjölmarga dóma 
um gengislán og síðast en ekki síst 
upptalningu á 25 ráðgjafafyrirtækjum sem 
voru reiðubúin að leggja fyrirtækjunum 
lið. Aðstoð þeirra reyndist fjölmörgum 
fyrirtækjum umtalsverður kostur í 
endurskipulagningaferlinu. þau voru:

ADVEL lögmenn
Arctica Finance
Arev
Auður Capital
BBA Legal
Capacent
Centra Fyrirtækjaráðgjöf 
Deloitte
Dögun Capital
Ernst & Young
Expectus
Fjárstoð
IFS
KPMG
LEX lögmannsstofa
LOCAL lögmenn
LOGOS lögmannsþjónusta 
LS Finance
MP banki
NORDIK lögfræðiþjónusta
ODIX Consulting
Partner
PwC
Saga Capital
VJI Ráðgjöf

Á tímabilinu frá 1. júlí 1933 til 31. des 1942 leggur 
ríkissjóður fram allt að 2,5 milj. kr. til sjerstakrar 
lánstofnunar er nefnist Kreppulánasjóður. Skulu árlegar 
vaxtagreiðslur Búnaðarbanka Íslands, þar með taldar 
vaxtagreiðslur Ræktunarsjóðs og veðdeildar bankans, 
ganga upp í ofannefnt framlag ríkissjóðs, sem er 
vaxtalaust stofnfje Kreppulánasjóðs. 

Úr Verslunartíðindum Verslunarráðs Íslands í september 1930.

Bakhjarl menntunar

Í 95 ár hefur Viðskiptaráð Íslands tekið 
þátt í uppbyggingu íslensks menntakerfis 
með áherslu á hagnýta menntun á 
sviðum atvinnulífs, enda fátt til meiri 
hagsbóta fyrir viðskiptalífið en öflugt og 
vel menntað starfsfólk.

stjórnendur í atvinnulífinu gera sér sífellt 
betur grein fyrir því að til þess að standast 
samkeppni þurfa fyrirtæki að hafa innan 
sinna vébanda hæft og vel menntað 
starfsfólk. Alþjóðavæðing atvinnulífsins 
gerir það að verkum að fyrirtækin búa við 
meiri samkeppni en áður og ný tækni og 
meira flæði upplýsinga leiða til þess að 
kröfur til starfsfólks aukast stöðugt.

Tækifærin á framhaldsskólastiginu liggja í nýjum lögum 
um framhaldsskóla þar sem frjálsræði einstakra skóla er 
aukið til muna og skólar geta aukið sérstöðu sína enn 
frekar. 

Aðsókn að Verzlunarskólanum hefur verið mjög mikil 
undanfarið, en þar skiptir miklu máli það stanslausa 
uppbyggingar og nýsköpunarstarf sem hefur einkennt 
skólann frá stofnun hans árið 1905.

Verzlunarskóli Íslands   |  Ingi Ólafsson  skólastjóri
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Góðir stjórnarhættir skipta máli
Um mitt ár 2009 stóð Viðskiptaráð, ásamt samtökum atvinnulífsins 
og kauphöllinni, að útgáfu nýrra leiðbeininga um stjórnarhætti 
fyrirtækja. það var mat þessara aðila að almennar viðtökur við 
leiðbeiningunum á sínum tíma hafi valdið vonbrigðum og að 
vantraust í garð fyrirtækja og viðskiptalífs eftir fall bankanna hafi 
verið til marks um að margt hefði betur mátt fara. þær ófarir bentu 
til brotalama í stjórnarháttum margra fyrirtækja, hér heima og 
erlendis, og við hæfi var að brugðist yrði við af festu hérlendis til að 
bæta stjórnarhætti til frambúðar.

Mikilvægt er að sinna þessum málum af natni næstu misseri til að 
efla traust til atvinnulífs til framtíðar og ennfremur til að efla traust 
á milli lykilaðila, þ.e. atvinnulífs, heimila og stjórnvalda. Eftirfylgni 

stJórNArHættir 
FyrirtækJA

stjórnenda við leiðbeiningar um góða stjórnarhætti er eitt margra 
skrefa í þá átt. Um þetta var fjallað á ráðstefnu í maí 2010 sem 
Viðskiptaráð stóð að ásamt samtökum atvinnulífsins, kauphöllinni 
og rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við HÍ. 

á ráðstefnunni var m.a. fjallað um mikilvægi þess að athafnir 
stjórnenda fylgi orðum þeirra um góða stjórnarhætti og að 
virðing sé borin fyrir hluthöfum. þá fór Chris pierce, forstjóri 
global governance service, í erindi sínu yfir rök fyrir bættum 
stjórnarháttum út frá rekstrarforsendum fyrirtækja og nefndi 
hann fjölmörg dæmi þess efnis að góðir stjórnarhættir hefðu 
bein jákvæð áhrif á rekstur þeirra s.s. með aukinni skilvirkni, meira 
gagnsæi og lægri fjármagnskostnaði.

Úttekt á stjórnarháttum
Í kjölfar ráðstefnunnar undirrituðu 
Viðskiptaráð, samtök atvinnulífsins, 
kauphöllin og rannsóknarmiðstöð um 
stjórnarhætti fyrirtækja samstarfssamning. 
samningurinn miðar að því að veita 
öllum þeim fyrirtækjum sem vilja færi 
á að undirgangast formlega úttekt á 

stjórnarháttum sínum. þau fyrirtæki 
sem standast úttektina verða talin til 
fyrirmyndarfyrirtækja í stjórnarháttum og 
fá merki þess efnis því til staðfestingar. Nú 
þegar hefur fjöldi fyrirtækja sýnt ferlinu 
áhuga.

samhliða kynningu á úttektinni opnaði 
Viðskiptaráð svokallaði Fyrirtækjagátt 
á vefsíðu sinni sem ætlað er að veita 
fyrirtækjum vettvang til að upplýsa að 
eigin frumkvæði um helstu atriði í sínum 
rekstri. þar verður fyrst um sinn lögð 
áhersla á ársreikninga, samsetningu 
stjórnar, starfsreglur stjórnar og stjórnar-
háttayfirlýsingu. Fyrirtækin þurfa að gera 
þessar upplýsingar aðgengilegar öllum 
þeim sem hafa áhuga og hljóta fyrir vikið 
vissa einkunn. Meginmarkmið gáttarinnar 

er þannig að auka gagnsæi í íslensku við-
skiptalífi sem er eitt lykilatriði þess að efla 
traust.

Fjölbreytni í stjórnum ábótavant
Veigamikill hluti góðra stjórnarhátta 
er að stjórnir fyrirtækja séu skipaðar 
einstaklingum með fjölbreyttan bakgrunn. 
Í viðleitni til að auka fjölbreytni, skrifuðu 
árið 2009, Félag kvenna í atvinnurekstri, 
Viðskiptaráð Íslands og fjölmargir aðrir aðilar 
undir samstarfssamning til að hvetja til og 
leggja áherslu á að konum í forystusveit 

Fundurinn vill ennfremur vekja athygli ríkisstjórnarinnar 
á því, að skv. upplýsingum, sem Verzlunarráðinu hafa 
borizt frá International Chamber of Commerce í París, fer 
nú fram á vegum þeirrar stofnunar gagnger rannsókn 
á gildandi löggjöf um hlutafélög í þátttökuríkjum 
hennar. Markmið þessarar rannsóknar er að vinna að 
sem víðtækastri samræmingu umræddrar löggjafar í 
grundvallaratriðum. 

Úr ályktun varðandi hlutafélög sem samþykkt var á aðalfundi ráðsins 1954

íslensks atvinnulífs verði fjölgað. Markmið 
samningsins er að hlutfall hvors kyns verði 
ekki undir 40% í lok árs 2013.

Haldnir voru tveir samstarfsfundir um efnið 
árið 2010 og 2011 til að ýta við umræðunni. 
á þeim fyrri fjallaði m.a. þóranna Jóns-
dóttir, framkvæmdastjóri rekstrar- og 
stjórnunar við Hr, um nýlega rannsókn 
sína um áhrif fjölbreyttrar samsetningar 
á verklag stjórna, auk þess sem almennt 
var fjallað um konur og forystuhlutverk. 
á seinni fundinum var fjallað um reynslu 
Norðmanna af kynjakvótum. Mari teigen, 
doktor í félagsfræði og rannsóknarstjóri 
hjá rannsóknarstofnun í félagsvísindum 
í ósló og Benja stig Fagerland eigandi 
ráðgjafafyrirtækisins talenttuning í Noregi 
voru meðal þeirra sem héldu erindi.

Umræðan leitt til árangurs
svo virðist sem umræðan um stjórnarhætti 
og fjölbreytni hafi skilað árangri. á fundi 
Viðskiptaráðs og kpMg í nóvember 2011 
voru kynntar niðurstöður könnunar 
kpMg þar sem m.a. kom fram að hlutfall 
kvenna í stjórnum fyrirtækja hafði hækkað 
frá falli bankakerfisins. Berglind ósk 
guðmundsdóttir, lögfræðingur hjá kpMg 
fór yfir niðurstöður könnunarinnar og taldi 
hún þessa þróun gefa góða vísbendingu 
um að samsetning stjórna væri að breytast 
með auknum fjölbreytileika.

Íslenskt menntakerfi ber mikla ábyrgð gagnvart 
einstaklingum, atvinnulífi og samfélagi. Þau tækifæri 
sem mestu máli skipta í menntakerfinu eru þau sem 
snúa að menntun, þjálfun og þroska einstaklingsins, 
samhliða því að þörfum atvinnulífs og samfélags fyrir 
menntun og nýsköpun sé mætt.

Þar sem hagvöxtur Íslands mun í framtíðinni byggja 
mun meira á hugviti, þekkingu og þjónustu sem er 
alþjóðlega samkeppnisfær, þá er ljóst að tækifærin í 
menntakerfinu eru líka tækifæri þjóðarinnar.

HR útskrifar nú tvo af hverjum þremur sem útskrifast 
með tæknimenntun á háskólastigi, helming 
viðskiptamenntaðra og þriðjung þeirra sem ljúka prófi 
í lögum. Jafnframt þessu stendur Háskólinn í Reykjavík 
fremstur þegar kemur að ritrýndum birtingum 
rannsóknarniðurstaða á sínum kjarnasviðum.

Háskólinn í Reykjavík   |  Dr. Ari Kristinn Jónsson rektor
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Framkvæmdaglaðir Íslendingar 
- 850 verkefni leyst á viku
Aljóðleg athafnavika hefur verið haldin 
árlega á Íslandi síðustu ár en henni er 
ætlað að hvetja fólk um allan heim til 
þátttöku í nýsköpunarverkefnum. innovit 
er framkvæmdaraðili athafnavikunnar, 
en Finnur Oddsson framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs hefur verið einn af 
talsmönnum hennar. Eins og kom fram á 
vef athafnaviku þá hefur Finnur „óbilandi 
trúa á því að framtíð Íslands sé best borgið 
í höndum athafnasamra einstaklinga og 
framtakssamra fyrirtækja sem vilja láta 
hlutina gerast“.

samhliða Alþjóðlegri athafnaviku hefur farið 
fram verkefni sem nefnist Athafnateygja 
innovit og er því ætlað að mæla hversu 
miklu íslenska þjóðin getur komið í 
framkvæmd á einni viku. á árinu 2010 voru 
tæplega 850 framkvæmdir skráðar á þeim 
rúmlega 200 teygjum sem voru í umferð og 
vakti átakið mikla athygli. 

voru haldin þrjú tengslakvöld þar sem 40 
sprotafyrirtæki áttu þess kost að sækja í 
reynslubanka fjölbreytts hóps af fólki úr 
viðskiptalífinu.

Tengslakvöld Viðskiptaráðs 
og Innovit 
Ein megin niðurstaða Umbótaþings 
Viðskiptaráðs tengdist mikilvægi ný-
sköpunar og var ráðinu fengið það hlutverk 
að styðja með virkum hætti við nýsköpun 
og sprotastarf. Mikilvægt er að umhverfi til 
nýsköpunar standist samanburð við það 
sem gerist erlendis. á það sérstaklega við 
í núverandi efnahagsumhverfi þar sem 
margar góðar ástæður eru til að halda 
að sér höndum í stað þess að sækja í sig 
veðrið og taka þátt í atvinnurekstri. Vinsæl 
tengslakvöld Viðskiptaráðs og innovit 
síðustu þrjú ár gefa þó til kynna að litlar 
áhyggjur þurfi að hafa af framtakssemi 
ungra frumkvöðla hér á landi. þessi kvöld 
má rekja til ársins 2009, en síðustu tvö ár 

NýskÖpUN

 Ár frá ári eykst aðsóknin að skólunum, gildir einu hverju 
nafni þeir nefnast. Er þetta sjálfsagt að sumu leyti 
sprottið af fólksfjölguninni og að hinu leytinu af vaxandi 
menntunarþrá fólksins. 

Um Verslunarskólann í Verslunartíðindum Verslunarráðs Íslands í september 1926.

Þátttakendur á tengslakvöldum 2010 og 2011

4x4offroads.com
Actavis
Advel
Alcoa Ísland
Amivox
Arctic Care
Auður Capital
Base Finance
BrandScript
Bungaló
CCP
Creditinfo
Docs & Film festivals.com
Eyrir Invest
Fancy Pants Global
Fyrirburaföt
Gítargrip.is
Golfheimar
Gyðja collections
Hagsýn
Handlers
Háskólinn í Reykjavík
HB Grandi
Hjallastefnan
IC Game House
Iceland Seafood
Icelandic Cinema Online
Innovit
KinWins
Klak - Viðskiptasmiðja
KPMG
Landsbankinn

Lazytown
Lipid Pharmaceuticals
Live Project
Lífhótel
Locals Recommend
Mannvit
Marel
Memmm
Mentor
N1
Naglinn
Nova
NUDE magazine
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
O2
Pink Iceland
Puzzled by Iceland
Remake electrics
Reykjavík Concierge
RóRó
Skýrr
Streamplicity
Stúdía
T1 hugbúnaðarhús
Thule Investments
Transmit
Undraland
Veritas Capital
Vík Prjónsdóttir
When gone
Worn By Worship
Össur

Við hjálpum fyrirtækjum að skilja viðskiptavini sína 
betur og trúum því að eftirspurn eftir dýpri greiningu og 
myndrænni framsetningu á miklu magni af textalegum 
gögnum sé á hraðri uppleið. 

Öll okkar orka síðastliðna mánuði hefur farið í að opna 
skrifstofu og ráða fólk í San Francisco. Það er hefur 
skipt sköpum og hjálpað okkur að loka samningum við 
Fortune 500 fyrirtæki á borð við Sony.

CLARA   |  Gunnar Hólmsteinn  forstjóri

Lög um stuðning við nýsköpunar-
fyrirtæki fengu grænt ljós
Viðskiptaráð og samtök iðnaðarins áttu 
ágætt samstarf við fulltrúa iðnaðar-
ráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins árin 
2010 og 2011 í þeim tilgangi að koma á 
skattalegum ívilnunum fyrir nýsköpunar-
fyrirtæki. þrátt fyrir að endanleg afurð hafi 
ekki verið í fullu samræmi við upphaflegar 
áætlanir þá hefur fyrirkomulagið verið 
fjölda fyrirtækja til hags. Umsjón með 
framkvæmdinni er í höndum rannís og 
samtals hafa 166 verkefni hjá 98 fyrirtækjum 
notið ívilnana samkvæmt tölum frá janúar 
2012.

Nýsköpun er mjög mikilvægur þáttur 
í endurreisn hagkerfisins og leggur 
Viðskiptaráð áherslu á stuðning við það í 
starfi sínu. Hvað varðar skattalega hvata til 
handa einstaklingum og fyrirtækjum að 
fjárfesta í nýsköpun, sem voru felldir brott úr 
upphaflegu lögunum, þá hefur Viðskiptaráð 
unnið í góðu samstarfi við áðurnefnda aðila 
að því að færa ákvæði í þá veru í þannig 
form að þau samrýmast EEs reglum. Vonir 
standa til að tillaga þess efnis verði tilbúin 
fyrir sumarið 2012, sem fer svo til umsagnar 
hjá EsA.
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Horft til Íslands
stór hluti af starfi Viðskiptaráðs síðustu tvö 
ár hefur snúið að upplýsingamiðlun, bæði 
til innlendra og erlendra aðila. á tímabilinu 
voru gefnar út 6 skýrslur, 16 skoðanir, 
fréttabréf ráðsins hefur komið út að jafnaði 
aðra hvora viku, yfir 150 umsögnum hefur 
verið skilað til nefnda Alþingis og fjölmargar 
blaðagreinar eftir forsvarsmenn ráðsins 
hafa verið birtar. Allt útgefið efni má finna á 
vefsíðu ráðsins sem aðgengileg er á slóðinni 
vi.is. Vefsíða Viðskiptaráðs hefur verið í 
stöðugri þróun síðustu árin, en frá árinu 
2010 hefur ráðið einnig haldið úti síðu á 
samfélagsvefnum facebook.

þá hafa starfsmenn flutt erindi á ýmsum 
viðburðum og námskeiðum ásamt því sem 
ráðið hefur staðið að fjölmörgum opnum 
fundum sem farið hefur verið yfir hér á 
undan. þá hafa starfsmenn, stjórnarmeðlimir 
og félagar tekið á móti opinberum 
sendinefndum og fjölmiðlum víðsvegar 
að úr heiminum. þar má nefna, fyrir utan 
helstu viðskiptalönd Íslands, m.a. fulltrúa frá 
Bangladess, Bosníu, Eþíópíu, Japan, kanada, 
kína, Nígeríu, rússlandi, síle, Ungverjalandi 
og Venesúela.

Samkeppnishæfni Íslands
Einn þáttur þess verkefnis að afla og miðla 
upplýsingum er samkeppnishæfnislisti 
iMD viðskiptaháskólans í sviss. skólinn 
hefur starfrækt rannsóknarstofnun um 
samkeppnishæfni þjóða frá árinu 1989 
í samstarfi við 54 aðila víðs vegar um 
heim. Markmiðið er að gefa stjórnvöldum, 
fyrirtækjum og stofnunum sem besta mynd 
af samkeppnishæfni þeirra. Er það fyrst 
og fremst gert með árlegum lista skólans 
um samkeppnishæfni þjóða „IMD World 
Competitiveness Yearbook“ en listinn 
byggir á yfir 300 mælikvörðum í dag og 
gefur nákvæma mynd af meginþáttum 
samkeppnishæfni.

Viðskiptaráð Íslands hefur um árabil annast 
samantekt á tölulegum upplýsingum og 
stjórnendakönnun atvinnulífs á Íslandi í 
samstarfi við iMD. tilgangur samstarfsins 

UpplýsiNgAMiðlUN
er að gefa innlendum og erlendum aðilum 
sem nákvæmastar upplýsingar um stöðu 
íslensks atvinnulífs og efnahags. þessar 
upplýsingar geta stjórnvöld, stofnanir og 
fyrirtæki notað til að bæta samkeppnishæfni 
landsins gagnvart öðrum löndum.

Niðurstöður 2011
Ísland var í 31. sæti sæti yfir samkeppnis-
hæfustu hagkerfi heims árið 2011 og féll 
um eitt sæti frá fyrra ári. þau lönd sem eru 
með svipaða samkeppnishæfni og Ísland 
eru tékkland í 30. sæti og indland í 32. sæti. 
svíþjóð var efst Norðurlandanna árið 2011, 
í 4. sæti listans og fór upp um tvö sæti milli 
ára. Danmörk og Noregur voru svo í 12. og 
13. sæti listans.

þó söguleg staða samkeppnishæfni 
Íslands gefi tilefni til hóflegrar bjartsýni er 
áhyggjuefni hvernig atvinnulífið situr eftir 
þegar þróunin á milli ára er skoðuð. Vegur 
þar þyngst að rekstrarumhverfi fyrirtækja 
hefur síst batnað frá hruni, með hærri 
sköttum, fjármögnunarerfiðleikum, erfiðri 
skuldastöðu og takmarkaðra aðgengi að 
alþjóðlegum mörkuðum.

ljóst er lykill að aukinni samkeppnishæfni 
og um leið lífskjörum felst í umbótum á 
rekstrarumhverfi fyrirtækja. Í þeim efnum 

er Ísland ekkert frábrugðið öðrum löndum 
sem hafa unnið sig úr efnahagskreppum. 
það verður eingöngu gert á forsendum 
almenns atvinnulífs.

Upplýsingarit um stöðu efnahagsmála
Annar veigamikill þáttur í upplýsingamiðlun 
Viðskiptaráðs snýr að því að veita erlendum 
aðilum innsýn í stöðu mála hérlendis. 
talsvert hefur skort á slíka upplýsingagjöf 
síðustu misseri þó nægt tilefni hafi verið til, 
enda hefur íslenskt efnahags- og viðskiptalíf 
gengið í gegnum margháttaðar breytingar 
síðustu ár. því hefur Viðskiptaráð staðið 
fyrir útgáfu upplýsingarits á ensku um 
þróun efnahags- og stjórnmála hérlendis 
frá haustinu 2008, en nýjasta útgáfa ritsins 
„The Icelandic Economic Situation - Status 
report“, var síðast gefin út í ágúst 2011 og 
var það fjórtánda útgáfa skýrslunnar. 
þetta rit er fyrst og fremst hugsað sem safn 

upplýsinga, tilvísana og hlekkja í vefsíður og gögn annarra aðila 
frekar en greining á þróun og stöðu efnahagsmála. Í ritinu er m.a. 
að finna efni um:

• Fall og endurskipulagningu bankakerfisins
• Utanríkissamskipti
• Breytingar á hinu pólitíska landslagi
• Stöðu hagkerfisins, t.d. skuldastöðu þjóðarbúsins, verðbólgu, 
  atvinnuleysi, krónuna og skattabreytingar
• Icesave samkomulagið, þjóðaratkvæðagreiðslurnar, ESA 
  ferlið og rök gegn ríkisábyrgð
• AGS áætlunina
• Úrvinnslu á skuldavanda fyrirtækja og heimila
• Peningamálastefnu Seðlabankans og ríkisfjármálastefnu 
  stjórnvalda
• Aðildarferlið að Evrópusambandinu

Hver útgáfa upplýsingaritsins er send rafrænt á stóran hóp 
erlendra aðila sem starfa m.a. hjá alþjóðlegum stofnunum, 
fjármálafyrirtækjum, matsfyrirtækjum, sendiráðum og öðrum 
stofnunum.

Morgunverðarfundir Verzlunarráðsins hafa gefið 
góða raun. Það virðist henta mörgum að snæða léttan 
morgunverð og ræða áhugavert efni, áður en þeir mæta 
til vinnu. Þessir fundir hafa oftast byrjað um átta leytið á 
morgnana og verið lokið um klukkan hálf tíu. 

Úr ársskýrslu Verzlunarráðs Íslands 86-87

Tækifærin í minni atvinnugrein liggja í þróun og 
framleiðslu íslenskrar hönnunar, vexti hennar og 
viðgangi. Íslenskum hönnuðum fjölgar stöðugt og frá 
þeim koma inn á markaðinn nýjar hugmyndir og vörur. 

Í mars á þessu ári verður HönnunarMars haldinn hér í 
fjórða skipti og nú sem endranær er fullvíst að þar muni 
koma fram fjölbreytilegar nýjungar á sviði hönnunar.  
Vaxtarbroddurinn liggur því, að mínu mati, í íslenskri 
hönnun.

Epal   |  Eyjólfur Pálsson
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Víðtækt tengslanet
Hjá Viðskiptaráði Íslands eru sjö milli-
landaráð til húsa: Bresk-íslenska (BrÍs), 
Dansk-íslenska (DÍV), Ítalsk-íslenska (ÍtÍs), 
Norsk-íslenska (NÍV), spánsk-íslenska (spÍs), 
sænsk-íslenska (sÍV) og þýsk-íslenska 
viðskiptaráðið (þÍV) auk landsnefndar 
alþjóða viðskiptaráðsins eða international 
Chamber of Commerce (iCC). ráðunum 
er öllum ætlað sama hlutverk, þ.e. að örva 
viðskipti, koma á sambandi milli fyrirtækja 
eða forsvarsmanna fyrirtækja, standa fyrir 
fundum og öðrum viðburðum sem eflt geta 
samvinnu milli landa og annast þjónustu 
við félaga. 

Starfsemi á árunum 2010 og 2011 
Erfitt árferði hér á landi hafði áhrif á starf 
allra millilandaráðanna á árunum 2008 og 
2009, en síðustu ár hefur starfsemi þeirra 
styrkst aftur. Öllum ráðunum hefur tekist að 
viðhalda fjölda félaga og í mörgum tilfellum 
hefur sú ánægjulega þróun orðið að þeim 
hefur fjölgað verulega. 

Fjöldi viðskiptasendinefnda hefur sótt ráðin 
heim, en tilgangur þeirra er að kynna sér 
íslenskt viðskiptalíf og hafa verið skipulagðir 
fundir milli þeirra og  forsvarsmanna 
fyrirtækja hérlendis. Fjöldi dæma eru um að 
viðskiptasambönd hafi komist á eftir slíkar 
heimsóknir. þá berast ráðunum reglulega 
fyrirspurnir frá fyrirtækjum sem vilja koma á 
viðskiptasamböndum við íslensk fyrirtæki.

Sameiginleg verkefni
á síðustu árum hefur verið lögð áhersla 
á aukið samstarf millilandaráðanna hér 
á landi og leitast við að koma á framfæri 
sameiginlegum hagsmunamálum þeirra, 
ekki síður en þeim sem hvert og eitt ráð 
hefur. Formenn ráðanna hafa m.a. hist á 
formannafundum og hefur fyrirkomulagið 
gefist vel.

ráðin stóðu saman að tveimur fundum 
með samninganefnd Íslands við Evrópu-
sambandið á árunum 2010 og 2011 og 

voru þeir báðir vel sóttir. þá hefur sú hefð 
myndast að halda sameiginlegt golfmót, 
„International Chamber Cup“ , fyrir alla 
félaga millilandaráðanna og Viðskiptaráðs, 
ásamt stjórnarmönnum og gestum þeirra. 
sú hefð hefur lagst vel í golfáhugamenn 
innan ráðanna sem vilja efla tengslanet sitt.  

Fundir erlendis til kynningar á Íslandi
Meðal viðburða á tímabilinu voru hring-
borðsumræður sem fram fóru í Bremen 
á árinu 2010, í tengslum við aðalfund 
þÍV, með þátttöku sjávarútvegsráðherra 
og sérfræðinga í sjávarútvegi frá Íslandi 
og þýskalandi. þá hélt þÍV vel sóttan 
hádegisfund á Hilton reykjavík Nordica í 
janúar 2011. þar flutti Alfreð gíslason, þjálfari 
þýskalandsmeistara kílar í handknattleik og 
einn fremsti handboltaþjálfari heims, erindi 
um keppnisanda á krísutímum.

Millilandaráðin stóðu á árinu 2011 fyrir 
fundum með efnahags- og viðskipta-
ráðherra, ásamt fleirum, til að kynna stöðu 
Íslands. þeir voru haldnir í lundúnum, 
kaupmannahöfn og ósló. þá eru fleiri fundir 
á svipuðum nótum í bígerð. þeir fundir 
sem haldnir hafa verið hafa tekist með 
ágætum, en húsfyllir var í lundúnum og 
ósló. þá stóðu ÍtÍs, sÍV og spÍs fyrir nokkrum 
menningartengdum viðburðum og 
fyrirtækjakynningum, sem þóttu heppnast 
vel.

AlþJóðAsVið 

Ný ráð bætast við
á síðustu tveimur árum hafa tvö ný ráð 
bæst í hópinn, þó bæði standi á gömlum 
merg. Norsk-íslenska viðskiptaráðið var 
endurvakið með aðalfundi í ósló og er 
mikill hugur í stjórnarmönnum og félögum 
sem skráð hafa sig í ráðið. Finnsk-íslenska 
viðskiptaráðið var stofnað árið 2008 og 
hefur aukinn kraftur verið settur í starfsemi 
ráðsins á síðasta árið. Finnsk-íslenska 
viðskiptaráðið stóð fyrir kynningarfundi um 
möguleika íslenskra fyrirtækja í Finnlandi 
í samvinnu við Íslandsstofu. Norsk-
íslenska viðskiptaráðið stóð fyrir nokkrum 
heimsóknum í fyrirtæki í Noregi, auk 
fyrrnefnds fundar um efnahagsmál. það er 
því mikill fengur að báðum þessum ráðum. 

á tímabilinu hefur einnig verið samstarf við Japansk-íslenska 
viðskiptaráðið sem hefur aðsetur í sendiráði Íslands í tókýó. þá 
er hægt að greina frá því að fyrir dyrum stendur að endurvekja 
Amerísk-íslenska viðskiptaráðið og verið er að kanna grundvöll 
stofnunar grænlensks-íslensks viðskiptaráðs á vegum DÍV.

Samstarf við erlendar stofnanir og fyrirtæki
Mikilvægur þáttur í starfi millilandaráða Alþjóðasviðs viðskiptaráðs 
Íslands eru samskipti við systursamtök erlendis, alþjóðlegar 
stofnanir, fulltrúa erlendra ríkja á Íslandi og fleiri. Nefna má í þessu 
samhengi að millilandaráðin hafa átt mjög góð samskipti við bæði 
sendiráð og ræðisskrifstofur viðkomandi landa á síðustu árum og 
hafa þau orðið til að styrkja grundvöll ráðanna. þá eru sum ráðin í 
miklum erlendum tengslum, t.d. þÍV sem er  beintengt samtökum 
um 130 þýskra millilandaráða víða um heim og njóta stuðnings 
þeirra og samvinnu.

DÍV, sÍV og NÍV eiga gott samstarf við þarlend viðskiptaráð og BrÍs 
tekur þátt í starfi samtaka breskra viðskiptaráða í Evrópu (COBCOE). 
landsnefnd alþjóða viðskiptaráðsins (iCC) á Íslandi var stofnuð árið 
1983, en alþjóðasvið Viðskiptaráðs annast þátttöku Íslands í iCC. 
landsnefndin hefur umsjón með námskeiðum á vegum iCC og 
stýrir starfi nefndar sem fjallar um umbætur í alþjóðaviðskiptum á 
sviði bankaábyrgða. 

Námskeið á vegum Landsnefndar ICC
landsnefnd Alþjóða viðskiptaráðsins (iCC) stóð í september 2010 
fyrir námskeiði um alþjóðlegu vöruflutningsskilmálana incoterms 
2010. Ný og endurskoðuð útgáfa var kynnt á fundi iCC í parís fyrr 

Umræður um samskipti Íslands og Evrópubandalagsins 
hafa hingað til ekki verið nægilega markvissar. Of 
marga þátttakendur í þessum umræðum hefur skort 
nauðsynlegan þekkingargrunn til þess að geta rætt málin 
af nægjanlegri yfirsýn. Segja má að Íslendingar hafi ekki 
unnið nauðsynlega heimavinnu til þess að fjalla um 
samskiptin við Evrópubandalagið. 

Úr skýrslunni Ísland og Evrópubandalagið sem gefin var út á Viðskiptaþingi 1989.

í þeim mánuði, en margir höfðu beðið eftir þessari endurskoðun 
með óþreyju þar sem 10 ár voru liðin síðan síðasta endurskoðun 
flutningsskilmálanna kom út.

Fyrirlesari á námskeiðinu var Asko räty, lögmaður, og einn helsti 
sérfræðingur Finna á þessu sviði, en hann starfaði í nefnd iCC um 
endurskoðun incoterms. Námskeiðið þótti sérstaklega gagnlegt 
fyrirtækjum sem standa í inn- og útflutningi, en einnig sóttu það 
aðrir sem áhuga hafa á alþjóðaviðskiptum.

þá stóð Viðskiptaráð Íslands og landsnefnd alþjóða viðskiptaráðsins 
aftur fyrir námskeiði í maí 2011 um vöruviðskipti til og frá Íslandi. 
á því var m.a. farið yfir áðurnefnda flutningsskilmála, AtA Carnet 
kerfi iCC, nýtt rafrænt AtA viðmót Viðskiptaráðs ásamt tilgangi 
upprunavottorða (e. certificates of origin).

Það þarf að hvetja hjól atvinnulífsins til að snúast og skapa 
ný atvinnutækifæri og innri vöxt, en ekki letja. Ég tel tækifærin 
í ferðaþjónustu liggja í markvissari markaðssetningu Íslands 
yfir vetrartímann, en síaukið framboð flugs býður upp á mikil 
tækifæri sem þarf að nýta vel og hámarka. 

Við höfum ekki látið eldgos, auknar skattbyrðar eða aðra 
kostnaðaraukningu raska þeirri ótrauðu stefnu okkar að vera 
áfram leiðandi í hótelrekstri á Íslandi.

Icelandair Hotels   |  Magnea Þórey Hjálmarsdóttir framkvæmdastjóri
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Það er mikilvægt að mínu mati að íslenskt atvinnulíf 
búi við sem mestan stöðugleika í rekstrarumhverfi sínu 
og að við séum samkeppnishæf við þau lönd sem við 
viljum bera okkur saman við. 

Tækifærin hjá okkur liggja í enn meiri áherslu á 
forvarnir. Það er gríðarlegur kostnaður sem hlýst af 
öllum þeim slysum og tjónum sem eiga sér stað á 
hverjum degi, en góð samvinna allra hagsmunaaðila 
með það að markmiði að fækka slysum og tjónum 
skilar sér með beinum hætti til  alls samfélagsins.

William symington, (Íslandsbanki), formaður
Ísland: 
Brynjólfur Helgason (CasimirCreations)
árni þór þorbjörnsson (landsbankinn)
Auður Björk guðmundsdóttir  (VÍs)
Bragi þór Marinósson ( Eimskip)
Dagmar þorsteinsdóttir (HBH Byggir) 
Bretland - Norður:
Mark Warburton (Bridge McFarland)
simon Dwyer (seafront)
philip Hall (Hull City Council)
steve Norton (grimsby FMA)
Bretland - Suður: 
guðmundur Oddson (logos)
Hjörvar s. Högnason (icelandair)
steinunn kristín þórðardóttir (Akton)

sverrir sverrisson (EC Consulting), formaður
Arnar gíslason (Bako - Ísberg)
Bjarni ó. Halldórsson (Aalborg portland)
lárus s. ásgeirsson (icelandic group)
sigurður skagfjörð sigurðsson (VJi ráðgjöf )
Mads Elming (Ardagh glass Holmegaard)
steen Osorio (samskip)
peer Nørgaard (peership)
peter Mollerup (logos Advokatanpartselskab)

þórdís lóa þórhalldóttir (pizza Hut), formaður
pekka Mäkinen (icelandair)
Jón reyr thorsteinsson (Own Capital Management)
katrín pétursdóttir (lýsi)

guðjón rúnarsson (samtök fjármálafyrirtækja), formaður
ársæll Harðarson (icelandair)
Benedetto Valur Nardini (BBA legal)
Eva María þórarinsdóttir (trúnó)
Eygló Björk ólafsdóttir (Móðir Jörð)

Hann komst að þeirri niðurstöðu, að kreppan væri enn 
harðari og erfiðari viðfangs, en hún hefði verið fyrir 
tveimur árum. Þetta kenndi hann aðallega viðskiftastefnu 
þeirri, sem flestar þjóðir hafa hallast meira eða minna að 
á síðari tímum, og lýsir sjer í hverskonar viðskiftahömlum, 
gengisbreytingum o.fl. 

Um ræðu hollendingsins van Vlissingen, forseta Alþjóða verslunarráðsins, á 
ráðstefnu ráðsins í París. Birtist í Verslunartíðindum Verslunarráðs Íslands í júli 1935.

Bresk-íslenska
viðskiptaráðið

Stofnað 1997

LA CÁMARA DE COMERCIO
HISPANO-ISLANDESA

SPÁNSK-ÍSLENSKA
VIÐSKIPTARÁÐIÐ

S Æ N S K -Í s l e n s k a
V i ð s k i p t a R Á Ð I Ð

AlþJóðAsVið ViðskiptAráðs þAkkAr stJórNUM 
MillilANDAráðANNA Fyrir sAMstArFið UNDANFAriN 
tVÖ ár sEM Og ÖllUM þEiM sEM HAFA lAgt HÖND á 
plóg Við skipUlAgNiNgU ýMissA ViðBUrðA.  

Vátryggingafélag Íslands   |  Sigrún Ragna Ólafsdóttir  forstjóri

Bresk-íslenska viðskiptaráðið
stofnað 1997

Dansk-íslenska viðskiptaráðið
stofnað 2000

Finnsk-íslenska viðskiptaráðið 
stofnað 2007

Ítalsk-íslenska viðskiptaráðið
stofnað 2001

Norsk-íslenska viðskiptaráðið 
stofnað 2011

Spánsk-íslenska viðskiptaráðið 
stofnað 1997

Sænsk-íslenska viðskiptaráðið 
stofnað 1997

Þýsk-íslenska viðskiptaráðið 
stofnað 1995

gianluca Eminente  (Unifrigo gadus)
guðrún sigurðardóttir (island tours)
Jón þór grímsson (landsbankinn)
sigurður þorsteinsson (Designgroupitalia)

steinunn k. þórðardóttir (Akton)
Bjarni Birkir Harðarson (icelandair)
Bjørn richard Johansen (First House)
guðmundur Einarsson (ViljeVe)
þórhallur guðmundsson (Hospital Organiser)

Friðrik steinn kristjánsson (invent Farma), formaður
Mario rotllant sola, varaformaður (Copesco & sefrisa)
ásbjörn Björnsson (iceland seafood)
Hildur Eir Jónsdóttir (Ernst & young)
Joaquin Armesto (Íslenska umboðssalan) 
karl Hjálmarsson (rOk Marketing)
sigríður á. Andersen (lEX lögmannsstofa)
þorvarður guðlaugsson (icelandair) 

Jafet s. ólafsson (Veigur), formaður
Alfreð Jóhannsson (ó. Johnson & kaaber)
ásta Arnþórsdóttir (islandia)
Bjarni Birkir Harðarson (icelandair)
karítas kjartansdóttir (Harpa tónlistar og ráðstefnuhús)
knútur g. Hauksson (klettur)
kristín pétursdóttir (Auður Capital)
Jóhann g. Jóhannsson (Aztiq pharma)
Jóhanna Waagfjörd (penninn)
þórarinn ævarsson (ikEA)

páll kr. pálsson (skyggni), formaður
Davíð Jóhannsson (Íslandsstofa)
Einar páll tómasson (icelandair)
kristján Hjaltason (Facts of seafood )
samúel samúelsson (isey Fischimport)
sigsteinn p. grétarsson (Marel)
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Ráðið býr að góðu fólki
þó nokkrar breytingar hafa orðið á starfsliði 
Viðskiptaráðs síðustu tvö ár. Frosti ólafsson, 
aðstoðarframkvæmdastjóri, lét af störfum 
og hélt utan til frekara náms í ágúst 2010. 
Haraldur i. Birgisson tók á sama tíma 
við starfi aðstoðarframkvæmdastjóra 
Viðskiptaráðs, en áður gegndi hann starfi 
yfirlögfræðings ráðsins. Í september 2011 
hélt Björn þór Arnarson, hagfræðingur 
ráðsins, jafnframt til náms erlendis og við 
starfi hans tók lúðvík Elíasson hagfræðingur. 
áður hafði lúðvík unnið hjá Mp-Banka, 
landsbankanum og seðlabanka Íslands. 

Birna ingólfsdóttir, ritari framkvæmdastjóra, 
lét af störfum í febrúar 2011. Elísabet ó. 
Allwood og Elín Jónsdóttir hlutastarfsmenn 
í bókhaldi létu báðar af störfum hjá ráðinu 
á árinu 2010. guðrún Valdimarsdóttir tók 
við af þórunni stefánsdóttur, fjármálastjóra, 
meðan á fæðingarorlofi hennar stóð. 
Einnig starfaði Björn Brynjúlfur Björnsson 
verkfræðinemi að útgáfumálum og 
skýrsluskrifum í hlutastarfi hjá ráðinu á árinu 

stArFsEMi Og þJóNUstA
2011. stjórn og starfsfólk Viðskiptaráðs 
þakkar þessum fyrrum starfsmönnum 
fyrir samstarfið og vel unnin störf í þágu 
ráðsins og óskar þeim öllum á sama tíma 
velfarnaðar í framtíðinni.

starfsmenn Viðskiptaráðs eru nú: 
Finnur Oddsson framkvæmdastjóri, 
guðrún Valdimarsdóttir starfandi 
fjármálastjóri, Haraldur ingi Birgisson 
aðstoðarframkvæmdastjóri, Hulda 
sigurjónsdóttir móttökuritari, kristín s. 
Hjálmtýsdóttir forstöðumaður alþjóðasviðs 
(framkvæmdastjóri millilandaráða sem 
hafa aðsetur á hæðinni), lúðvík Elíasson 
hagfræðingur, ragnar þorvarðarson 
umsjónarmaður upplýsinga- og útgáfumála, 
þórdís Bjarnadóttir lögfræðingur og þórunn 
stefánsdóttir fjármálastjóri.

þorvaldur þorláksson starfsmaður sVÍV, Örn 
s. kaldalóns framkvæmdastjóri nefndar 
um rafræn viðskipti (icepro) og Hulda 
Bjarnadóttir framkvæmdastjóri Félags 
kvenna í atvinnurekstri (FkA) hafa jafnframt 
aðsetur á skrifstofu ráðsins.

Fransk-íslenska viðskiptaráðið (FrÍs), 
sem stofnað var árið 1990, hefur einnig 

haft aðsetur á hæðinni. starfsemi ráðsins 
hefur legið í dvala frá árinu 2010 þegar 
þáverandi framkvæmdastjóri þess, Arnaud 
siad, lét af störfum. Unnið er að því að 
færa starfsemi FrÍs til fyrri vegar, en ráðið 
hefur um langt skeið haft með höndum 
hluta af þeirri þjónustu sem áður heyrði 
undir viðskiptadeild franska sendiráðsins í 
reykjavík.

Fjölbreytt önnur þjónusta
Auk þess fjölbreytta starfs sem unnið er á 
vettvangi Viðskiptaráðs og nefnt hefur verið 
hér að framan þá sinnir ráðið ýmiskonar 
þjónustu, þar á meðal útgáfu tvenns konar 
útflutningspappíra, upprunavottorða og 
AtA skírteina. Fjöldi erlendra fyrirtækja og 
stofnana setja það sem skilyrði að íslenskar 
vörur fluttar utan beri með sér skírteini um 
uppruna. þá veitir AtA skírteini fyrirtækjum 
heimild til útflutnings án greiðslu tolla eða 
aðflutningsgjalda ef viðkomandi vara er 
aftur flutt til landsins innan árs. 

þá má jafnframt nefna að lögfræðingur 
Viðskiptaráðs veitir aðildarfélögum ýmis 
konar ráðgjöf á sviði atvinnurekstrar 

auk þess sem starfræktur er sérstakur 
gerðardómur á vegum ráðsins. tilgangur  
gerðardómsins er að bjóða aðildarfélögum 
ráðsins aðra leið til að leysa úr ágreiningi en 
almenna dómstóla. gerðardómsmeðferðin 
er að fullu háð trúnaði og er almennt mun 
skilvirkari en málarekstur fyrir almennum 
dómstólum. Að lokum má nefna að 
Viðskiptaráð býður jafnframt upp á aðstoð 
við að leysa úr viðskiptadeilum með 
sérstakri sáttamiðlun.

Verzlunarráð Íslands hefur í ríkum mæli látið til sín 
taka í málefnum, sem varða efnahag þjóðarinnar og 
atvinnuvegi. Framlag ráðsins hefur verið í formi ályktana, 
ráðstefnuhalds og ítarlegra umsagna um lagafrumvörp, 
sem lögð hafa verið fyrir Alþingi, eða drög að slíkum 
lagafrumvörpum. 

 Um tillögur og umsagnir í 60 ára afmælisriti Verzlunarráðs árið 1977.

Viðskiptaráð Íslands er fyrir þá sem vilja:

· vera upplýstir um málefni viðskiptalífsins
· stuðla að bættum starfsskilyrðum atvinnulífsins
· berjast fyrir sanngjarnri löggjöf og hagfelldu skattaumhverfi
· stuðla að heiðarlegum og heilbrigðum viðskiptaháttum
· sjá frjálst framtak njóta sín á Íslandi til hagsbóta fyrir samfélag og þjóð

starfsfólk Viðskiptaráðs febrúar 2012



Viðskiptaráð 2012   |   3736   |   Viðskiptaráð 2012

rEkstrArrEikNiNgUr 
2010 & 2011

EFNAHAgsrEikNiNgUr 
2010 & 2011

Eigið fé
Varasjóður 

Eigið fé sjóða
sjóðir í vörslu Viðskiptaráðs Íslands 

Skammtímaskuldir
Fyrirfram innheimtar tekjur 
Viðskiptaskuldir 
ýmis ógreidd rekstrarútgjöld 
Endurmenntunarsjóður Viðskiptaráðs Íslands 

Skuldir samtals

Skuldir og eigið fé samtals

171.390.032 

31.628.399 

0 
3.164.042 

15.804.477 
5.717.676 

24.686.195 

24.686.195 

227.704.626 

168.273.237 

33.208.329 

4,000,000 
3.589.369 

13.985.904 
6.322.809 

27.898.082 

27.898.082 

229.379.648 

20102011Eigið fé og skuldir

Rekstrartekjur 

árgjöld 
tekjur fasteignar 
Aðrar tekjur 

Rekstrargjöld

laun og launatengd gjöld 
Annar rekstrarkostnaður 
rekstur fasteignar 
Afskriftir 

Rekstrartap

Fjármunatekjur  og (-gjöld)
Vaxtatekjur og gengismunur 
Vaxtagjöld 

Hagnaður ársins 

66.968.475 
6.760.093 

46.410.597 
120.139.165 

74.057.741 
44.776.220 

4.078.469 
2.085.978 

124.998.408 

 (4.859.243)

8.033.618 
 (57.580)

7.976.038 

3.116.795 

68.853.647 
6.690.139 

41.455.851 
116.999.637 

74.532.209 
39.266.690 

4.336.029 
1.916.011 

120.050.939 

 (3.051.302)

5.740.232 
 (9.743)

5.730.489 

2.679.187 

20102011

Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir:
Hús Verslunarinnar 
Hús Verslunarinnar, innréttingar 
áhöld og tæki 

Áhættufjármunir:
Eignarhlutur í félagi 

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir
óinnheimt árgjöld 
Viðskiptakröfur 
Handbært fé 

Eignir sjóða
Eignir sjóða í vörslu Viðskiptaráðs Íslands 

Eignir samtals

44.469.744 
9.857.032 

867.446 
55.194.222 

1.000.000 

56.194.222 

1.117.866 
2.815.311 

135.948.828 
139.882.005 

31.628.399 

227.704.626 

45.849.689 
10.273.505 

1.157.006 
57.280.200 

1.000.000 

58.280.200 

1.792.742 
11.182.661 

124.915.716 
137.891.119 

33.208.329 

229.379.648 

20102011Eignir

Afkoma áranna 2010 og 2011 er nokkuð hagfelldari en gert var ráð 
fyrir í rekstraráætlun tímabilsins sem samþykkt var á aðalfundi í 
febrúar 2010.  Þar var gert ráð fyrir tímabundnum halla á rekstri í 
samræmi við áætlun um eflingu starfsemi Viðskiptaráð á tímabilinu.
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