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Útgefið af Viðskiptaráði Íslands í febrúar 2020
Rit þetta má afrita án þess að leita samþykkis en vinsamlega getið heimildar.
Rafræna útgáfu ritsins má nálgast á vefsíðu Viðskiptaráðs

Um Viðskiptaráð Íslands
Viðskiptaráð Íslands er heildarsamtök fyrirtækja, félaga og einstaklinga
í íslensku viðskiptalífi. Allir sem stunda rekstur geta átt aðild að ráðinu.
Viðskiptaráð er vettvangur viðskiptalífsins til að vinna að framförum sem
stuðla að bættu rekstrarumhverfi og aukinni velmegun.

Viðskiptaráð Íslands
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Borgartúni 35, 105 Reykjavík
SÍMI: 510 7100
NETFANG: mottaka@vi.is
VEFSÍÐA: vi.is
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Skýrsla aðalfundar 2020
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ÁVARP
Á grænu ljósi
Farsæl framtíð íslensks viðskiptalífs er
háð því að við tökum breytingu m fagn
andi og náum að fanga tækifærin sem í
þeim felast. Miklar tækniframfarir ásamt
ógnv ænlegri þróun loftsl agsm ála storka
okkar íhaldss ömu gildum og krefjast þess
að við endurh ugsum umg jörð og inntak
viðskiptalífsins. Það er á tímamótum sem
þessum sem valið er að stökkva eða
hrökkva. Sjálf
s týring er ekki val. Með
vitaðir og fram
s ýnir stjórn
e ndur munu
taka forystu og skapa lausnir sem stuðla
að far
s ælli fram
t íð fyrir sam
félagið og
komandi kynslóðir.
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Loftslagsmálin á dagskrá
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Það er ekki til
v iljun að umhverfis
l insan
svo
k allaða var sett á dag
s krá á aldar
afmæli Viðskiptaráðs. Ljóst er að þörf er
á alvöru aðg erðu m til að ná kolefnish lut
leysi árið 2040 og slíkar aðgerðir krefjast
verulegra fjár
festinga og ný
s köpunar.
Einkag eirinn er hér í lykilhlutverki. Beina
þarf fjár
m agni til þróunar á grænum
lausnu m og samþ ætta loftslagv itund
og skilning á kolefnis
m örkun inn í alla
helstu við
s kipta
ferla. Fyrirtæki sem láta
það undir höfuð leggjast munu tapa
trú
v erðugleika
gagnvart
starfsfólki,

viðs kiptav inum, birgjum og fjárfestum,
og hætta er á að þau eigi sér ekki framtíð.
Alm enningur mun fylgjast æ betur með
því hvort fyrirtæki hafi ábyrga umhverfisog loftslags
s tefnu og færa viðskipti til
þeirra er það hafa. Mörg íslensk fyrirt æki
hafa nú þegar áttað sig á þessu og tekið
mikilv æg skref í rétta átt – og tíminn til
að taka þessi mál föstum tökum er ekki
seinna en núna.

Fjórfrelsið og stærsti
fríverslunarmarkaður heims
Frelsi í viðs kiptum er ekki sjálfg efið. Með
undirritun EES samn ingsins fyrir 27 árum
urðum við fullg ildir aðilar að innri mark
aði ESB – stærsta fríverslunar
m arkaði
heims – og viðskipta
u m
h verfi okkar
varð sambærilegt við það sem þekktist
á meginlandi Vestur-Evrópu. Ekki verður
því viðkomið í þessu stutta ávarpi hversu
mikilvægt fjórfrelsið er okkur í gegnum
frjáls þjónustuv iðskipti, vöruv iðs kipti,
fjárm agnsv iðskipti og fólksf l utninga – en
ljóst er að á þessu þarf að skerpa þar sem
sú um
ræða sem spratt upp í kringum
þriðja orku
p akkann var lituð af rang
hugmyndum og vanmati á mikilvægi EES
samningsins.

Hvati til einkaframtaks og aukinnar
verðmætasköpunar
Atvinnu
t ækifæri eru ekki sjálf
g efin þó
Ísland hafi búið við fád æma lítið atvinnu
leysi síðastliðin ár. Atvinna skapast ekki úr
engu. Geta atvinnurekenda til að greiða
laun rennur ekki úr sjálfb lekungum undir
skrifaðra kjaras amninga. Verðm æti verða
ekki til af sjálfu sér. Til að auka verðmæta
sköpun og fjölga atvinnutækifærum þarf
hvati til einkaframtaks að vera til staðar
og aðs tæður til þróunar og nýs köpunar.
Slíka hvata þurfa stjórnv öld, fyrirtæki og
aðilar vinnumarkaðarins að skapa eins og
kostur er.

Viðskiptaráð í meira en heila öld

Heilbrigðir viðskiptahættir

Ári áður en Ísland varð frjálst og fullv alda
ríki var Viðskiptaráð stofnað. Þó svo að
heimsm ynd okkar í dag sé töluv ert frá
brugðin þeirri sem var þá hefur hlutv erk
ráðsins staðið óbreytt frá upph afi. Ráðið
hefur frá fyrstu tíð ein
s ett sér að efla
frjálsa verslun og -framtak, en jafnframt
vera stefnum ótandi samtök sem horfa til
framt íðar og ýta á eftir nauðs ynlegum um
bótum. Baráttum ál Viðskiptaráðs hafa því
þróast með tímanum, frá áherslum á af
nám tolla- og vörugjalda, hafta og banna
yfir í einföldun regluv erks, lækkun skatta,
sjálfv irkniv æðingu opinb errar þjónustu
og aukinn stuðning við nýs köpun, til að
nefna nokkur baráttumálanna.

Viðskiptaráð hefur frá upphafi haft jafnræði,
frjálsa samkeppni og heilbrigða viðskipta
hætti að markmiði. Það er trú Viðskiptaráðs
að með því sé best stuðlað að hag
sæld
Íslendinga til framtíðar. Út
gáfa ráð
sins
ber þess merki um og má þar helst nefna
Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja,
Hollráð um heilbrigða samkeppni, UFS leið
beiningar (e. ESG Guidelines) fyrir birtingu

upplýsinga um ábyrga rekstrarhætti, ásamt
ráðstefnum og fundum þar sem heilbrigðir
viðskiptahættir eru kjarni umræðunnar.
Við þökkum öllum aðildarfélögum Viðskipta
ráðs kærlega fyrir öflugt samstarf á undan
förnum árum og hlökkum til vegferðarinnar
áfram í þágu frelsis og fram
þróunar fyrir
íslenskt atvinnulíf og samfélag.

Ferskir vindar fjölbreytileikans
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Samsetning þjóðarinnar hefur breyst
töluv ert undanfarna áratugi en 13% lands
manna í dag eru af erlendu bergi brotin.
Því fylgja mikil tækifæri. Viðs kiptaráð vill
vinna gegn einsl eitni og vannýttum tæki
færum í mannauði sem og rekstrarformi,
og hefur því sett fjölbreyti
l eikann sér
staklega á dagskrá með ár
v ekni
átaki
sem forsætis
ráðherra ræsti á síðasta
ári. Fjöl
b reyti
l eiki er mikið hagsmuna
mál fyrir við
s kipta
l ífið því honum fylgir
aukin víð
s ýni, nýjar hug
m yndir, kraftur
og ánægja sem ýtir undir nýsköpun og
samkeppnishæfni þjóðarinnar.
ÁSTA SIGRÍÐUR FJELDSTED, FRAMKVÆMDASTJÓRI OG KATRÍN OLGA JÓHANNESDÓTTIR,
FORMAÐUR
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HLUTVERK OG STJÓRNSKIPULAG
VIÐSKIPTARÁÐS
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Á rúmlega aldarg amalli vegferð Við
skipta
ráðs hefur megin
t ilgangur þess
ætíð verið að gæta hagsm una viðs kipta
lífsins enda trúir ráðið og þeir sem að því
standa að verðm ætas köpun sem byggir
undir velsæld lands og þjóðar fari fram
í grósku við
s kipta
l ífsins. Margt hefur
breyst á þessum tíma og ráðið starfar
nú á breiðum grunni sem heildars amtök
íslenskra fyrirtækja. Grunnm arkm iðið
hefur staðist tímans tönn, að vinna að
bættum rekstrars kily rðum atvinnul ífsins
og skapa þannig grund
v öll fyrir aukna
verðm ætas köpun og bættum lífsk jörum
hérlendis.
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Í lögum Viðskiptaráðs segir að ráðið skuli meðal annars:
Stuðla að aukinni þekkingu, menntun, rannsóknum og nýsköpun innan atvinnulífsins og reka
starfsemi tengda þessu markmiði ef svo ber undir.

Stuðla að málefnalegum umræðum og aukinni
samvinnu milli stjórnvalda, atvinnulífsins og
annarra hagsmunaaðila um mótun framtíðarstefnu í efnahagsmálum og mikilvægi verðmætasköpunar einkageirans.

Vinna að aukinni framleiðni, virkri samkeppni og
hagfelldum fjárfestingarskilyrðum á öllum sviðum
efnahagslífsins.

Vinna að auknum viðskiptatengslum milli Íslands
og annarra ríkja, veita erlendum aðilum upplýsingar
um viðskipti við Ísland og vera fulltrúi íslensks
viðskiptalífs gagnvart erlendum viðskiptaráðum og
öðrum erlendum aðilum á starfssviði sínu.

Vinna gegn útþenslu hins opinbera og aukinni
skattheimtu á kostnað atvinnulífsins. Í því felst
m.a. að stuðla að umbótum í skattamálum , bættri
nýtingu opinberra fjármuna og auknu vægi einkaframtaks.

Viðskiptaráð vinnur að þessum markmiðum með fjölbreyttum hætti. Þar ber helst að nefna stefnumörkun í efnahagsmálum, beina
hagsmunagæslu atvinnulífsins, stuðning við uppbyggingu menntunar, eﬂingu tengsla og margþætt framlag til aukinnar ábyrgðar og
gagnsæis í viðskiptum.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Vera vettvangur fyrir nýjar hugmyndir, opnar
umræður og skoðanaskipti um framfaramál
íslensks atvinnulífs. Í því felst m.a. að beita sér fyrir
breytingum á lögum, reglum og stjórnarháttum með
útgefnu efni, viðburðum og með því að veita umsagnir um lagafrumvörp er varða íslenskt viðskiptalíf.
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Stjórnskipulag
ráðsins
Öll fyrirtæki, samtök fyrirtækja, fé
l ög
og ein
s tak
l ingar sem reka við
s kipti á
sam
k eppnis
g rund
v elli geta átt aðild að
Viðskiptaráði.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Stjórn Viðs kiptaráðs fer með æðsta vald í
málefnum ráðsins. Í stjórn sitja 38 ein
stakl ingar að meðtöldum form anni.
Kosið er til stjórnar á tveggja ára fresti og
allir aðildarfélagar ráðsins eru kjörg engir.
Framk væmdas tjórn stýrir dagl egu m
rekstri en í henni sitja 7 eins taklingar.
Stjórn ráðsins kýs fram
k væmda
s tjórn í
kjölfar stjórnark jörs hverju sinni.
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Sömu aðilar skipa stjórn Menntas jóðs
Viðs kiptaráðs (MVÍ) og fram
k væmda
stjórn. Stjórn MVÍ stýrir menntas tarfsemi
ráðsins. Undir hana falla styrkv eitingar til
náms, rannsókna, við
b urða og annarra
verkefna sem efla íslenskt menntak erfi.
Auk þessa heldur MVÍ utan um meiri
hlutaeign í Háskólanum í Reykjavík og
tiln efnir eins taklinga til kjörs í stjórn HR
sem og Hás kólaráðs HR í samræmi við
sam
þ ykktir skólans. Stjórn MVÍ til
n efnir
jafnf ramt þriðjung meðl ima fulltrúaráðs
Verzlunarskóla Íslands.

Hjá Viðskiptaráði starfar einnig sjálfstæð
gerðard ómss tofnun, Gerðardómur Við
skipta
ráðs Íslands, sem er vett
v angur
úrlausnar deilum ála, þar sem aðilar geta
fengið leyst úr ág reiningi með skjótum og
öruggum hætti.
Að lokum starfa fimmtán millil andaráð,
innan véb anda Viðs kiptaráðs. Forstöðu
maður Alþjóðas viðs Viðs kiptaráðs heldur
utan um starfs emi ráða nna. Meginm ark
mið millilandaráða felst í eflingu tvíh liða
tengsla Íslands við þau lönd sem ráðin
tengjast. Hvert og eitt millilandaráð hefur
sjálfstæða stjórn og mótar eigin áherslur.

Heiðursfélagar Viðskiptaráðs
Samkvæmt lögum ráðsins er stjórn ráðsins heimilt að skipa
heiðursfélaga Viðskiptaráðs Íslands. Til þeirrar nafnbótar geta
þeir unnið sem hafa lagt sérstaklega mikið af mörkum í þágu
viðskiptafrelsis og framfara í atvinnulífinu.

Hjalti Geir Kristjánsson

1 876 -1 9 5 9 – Ú T N E F N D U R 1 9 5 8

FÆ D D U R 1 9 2 6 - Ú T N E F N D U R 2 0 1 2

Egill Guttormsson

Davíð Scheving Thorsteinsson

1 8 92-1 970 – Ú T N E F N D U R 1 967

FÆ D D U R 1 9 3 0 - Ú T N E F N D U R 2 0 1 2

Ragnar S. Halldórsson

Jóhann J. Ólafsson

1929 – 2019 – ÚTNEFNDUR 2012

FÆ D D U R 1 9 3 5 - Ú T N E F N D U R 2 0 1 2

Haraldur Sveinsson

Einar Sveinsson

1925 – 2019 - ÚTNEFNDUR 2012

FÆ D D U R 1 9 4 8 – Ú T N E F N D U R 2 0 2 0

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Garðar Gíslason
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Ragnar S. Halldórsson - Minning
Fyrrum formaður Viðskiptaráðs Íslands og
heiðursfélagi, Ragnar S. Halldórsson lést á
árinu 2019.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Ragnar S. Halldórsson tók við form anns
embættinu árið 1982. Hann fæddist 1.
septe mber árið 1929. Ragnar starfaði við
ýmis verk
f ræði
s törf og var m.a. fram
kvæmdas tjóri
verkf ræðid eildar
hjá
varnarliðinu á Keflav íkurflugvelli. Eftir að
hafa starfað hjá svissn eska álfyrirtækinu
Alusuisse um tíma tók Ragnar við störfum
sem forstjóri ÍSAL. Ragnar mótaði og lagði
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grunn að uppb yggingu og starfsh áttum
stóriðju á Íslandi enda álverið í Straumsvík
hið fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Hann
varð stjórnarformaður ÍSAL eftir að hann
lét af störfum sem fors tjóri og gegndi því
starfi um árabil. Ragnar var einn af stofn
endum Alþjóðav iðs kiptaráðsins árið 1993,
og sat í stjórn þess í áratug. Hann lét af
formannsembætti árið 1986.
Ragnar lést á Landspítalanum í Fossvogi
miðvikudaginn 7. ágúst, 89 ára að aldri.

Haraldur Sveinsson - Minning
Fyrrum formaður Viðskiptaráðs Ís
l ands
og heiðursfélagi, Haraldur Sveinsson lést
á árinu 2019.
Árið 1968 var Haraldur Sveinsson kosinn
for
maður ráð
s ins. Hann fæddist 15. júní
árið 1925. Eftir nám hóf Haraldur störf hjá
timburv ersluni nni Völundi. Hann varð
síðar framk væmdas tjóri þeirrar verslunar
en tók svo við sem fram
k væmda
s tjóri
Morgun
b laðsins, árið 1968 og gegndi
því starfi til 1995. Hann átti jafn
f ramt
sæti í stjórn Árvakurs um árabil og var

formaður hennar 1954-1969 og 1995-2005.
Haraldur gegndi fleiri trúnaðars törfum en
formennsku í Viðskiptaráði, en hann sat
m.a. í samb andss tjórn Vinnuv eitenda
sambands Íslands og var formaður stjórnar Lífeyrissjóðs blaðamanna um árabil.
Haraldur var formaður ráðsins til 1970.
Haraldur lést á hjúkrunarheimilinu Brákarhlíð í Borgarnesi 21. september 2019, 94 ára
að aldri.

Haraldi Sveinssyni og Ragnari
Halldórssyni ómetanlegt starf í

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Viðskiptaráð Íslands þakkar þeim

þágu viðskiptafrelsis og framfara
í atvinnulífinu.
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Einar Sveinsson Nýr heiðursfélagi árið 2020
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Einar Sveinsson tók við sem for
m aður
Við
s kipta
ráðs Íslands árið 1992. Hann
fæddist 3. apríl árið 1948. Einar starfaði í
32 ár hjá Sjóvá-Almennum tryggingum hf.
Þar hóf hann störf sem skrifstofum aður,
varð síðar deildar
s tjóri og að lokum
framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Einar sat
um ára
bil í stjórn Glitnis (áður Íslands
banki) og var stjórnarform aður bankans
um þriggja ára skeið. Einar hefur gegnt
fjölm örgum
öðrum
trúnaðars törfum
í atvinnu
l ífinu. Hann hefur m.a. setið í
stjórn Sam
b ands íslenskra trygginga
félaga og í framkvæmdastjórn Samtaka
atvinnulífsins sem og framkvæmdastjórn
Vinnuv eitendas ambands Íslands. Einar

var ennfremur formaður lands
nefndar
Alþjóðav iðskiptaráðsins (ICC). Hann lét af
formennsku sinni fyrir VÍ árið 1996.
Einar Sveinsson var útn efndur heiðurs
félagi Við
s kipta
ráðs Íslands af fram
kvæmdas tjórn ráðsins, í aðd raga nda
Viðs kiptaþ ings 2020. Var nafnb ótin kunn
gjörð á aðal
f undi ráðsins og Viðskipta
þingi þann 13. febrúar 2020, í Silfurbergi,
Hörpu.
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STJÓRN VIÐSKIPTARÁÐS
2018 - 2020
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KATRÍN OLGA
JÓHANNESDÓTTIR
FORMAÐUR

ANDRI ÞÓR
GUÐMUNDSSON
ÖLGERÐIN

ANNA BJÖRK
BJARNADÓTTIR
ISAVIA

ARI
FENGER
NATHAN & OLSEN

ÁGÚSTA
JOHNSON
HREYFING

ÁRMANN
ÞORVALDSSON
KVIKA

BALDVIN BJÖRN
HARALDSSON
BBA LEGAL

BERGÞÓRA
ÞORKELSDÓTTIR

BIRGIR
SIGURÐSSON
KLETTUR

BIRNA
EINARSDÓTTIR
ÍSLANDSBANKI

BRYNJA
BALDURSDÓTTIR
CREDITINFO

EGGERT Þ.
KRISTÓFERSSON
FESTI

ERNA
GÍSLADÓTTIR
BL

FINNUR
ODDSSON
ORIGO

GUÐMUNDUR J.
JÓNSSON
VÖRÐUR

GUÐMUNDUR
ÞORBJÖRNSSON
EFLA

GYLFI
SIGFÚSSON
EIMSKIP

HELGA MELKORKA
ÓTTARSDÓTTIR
LOGOS

HRUND
RUDOLFSDÓTTIR
VERITAS CAPITAL

KATRÍN
PÉTURSDÓTTIR
LÝSI

KOLBRÚN
HRAFNKELSDÓTTIR
FLOREALIS

LILJA
EINARSDÓTTIR
LANDSBANKINN

LINDA
JÓNSDÓTTIR
MAREL

MAGNEA ÞÓREY
HJÁLMARSDÓTTIR
FLUGLEIÐAHÓTEL

MAGNÚS ÞÓR
ÁSMUNDSSON

PÁLMAR ÓLI
MAGNÚSSON
DAGAR

SALÓME
GUÐMUNDSDÓTTIR
ICELANDIC STARTUPS

SIGRÍÐUR
MARGRÉT ODDSDÓTTIR
LYFJA

SIGRÚN RAGNA
ÓLAFSDÓTTIR
STEFNIR

SIGURÐUR PÁLL
HAUKSSON
DELOITTE

SIGURÐUR
VIÐARSSON
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN

STEFÁN
SIGURÐSSON
VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐ ÍSLANDS

SVEINN
SÖLVASON
ÖSSUR

VIÐAR
ÞORKELSSON
VALITOR

ÆGIR MÁR
ÞÓRISSON
ADVANIA

VILHJÁLMUR
VILHJÁLMSSON
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HÖSKULDUR
ÓLAFSSON
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NEFNDIR OG SAMSTARFSVERKEFNI
Starfsfólk og stjórnarmenn Viðskiptaráðs
sitja í margv íslegum nefndum og starfs
hópum og beita sér fyrir hags
m unum
viðs kiptalífsins á þeim vettv angi. Af slíkri
sam
v innu má helst nefna eftir
farandi
verkefni.

Ráðgjafarnefnd um opinberar
eftirlitsreglur

Samráðshópur utanríkisráðuneytisins
og atvinnulífs um EES regluverk
Fulltrúi Viðskiptaráðs situr í samráðsh óp
á vegum utanríkisráðuneytisins um EES
regluv erk. Hópurinn fundar reglulega og
fjallar um helstu málefni sem eru ofarl ega
á baugi hjá Evrópusambandinu og hafa
verið skilg reind sem EES forg angsm ál á

Loftslagsráð
Fulltrúi Viðskiptaráðs situr í Loftslagsráði
á vegum umhverfis- og auðl indaráðu
neytisins. Loftslagsráð hefur það megin
hlutverk að veita stjórnvöldum aðhald og
ráð
g jöf um stefnu
m arkandi ákvarðanir
og mark
m ið Íslands sem tengjast
loftsl agsmálum.

Grænvangur
Fulltrúi Viðskiptaráðs situr í Grænvangi,
sam
s tarfsvettvangi um loftslags
m ál og
grænar lausnir. Hlutverk Grænv angs er að
efla sams tarf atvinnulífs og stjórnv alda við
að draga úr losun gróðurh úsalofttegunda
og stuðla að kolefnishlutleysi árið 2040.

Greiðsluráð
Fulltrúi Viðskiptaráðs á sæti í Greiðsluráði
sem tók til starfa árið 2019. Greiðsluráð er
samráðsv ettvangur stjórnv alda, mark
aðsa ðila og annarra hagh afa um málefni
greiðslum iðlunar og fjármálai nnv iða í

víðum skilningi. Markmið ráðsins er að
stuðla að viðe igandi undirb yggi ngu
stefnum ótunar í málaf lokknum hér á landi
með sjónarmið um öryggi, virkni og hag
kvæmni að leiðar
l jósi. Fyrsta verk
efnið
ráðs ins er að kanna hvernig stuðla megi
að aukinni hagræðingu í greiðslumiðlun í
þágu neytenda og fyrirtækja.

Útflutnings- og markaðsráð
Íslandsstofu
Fulltrúi Viðskiptaráðs situr í Út
f lutningsog mark
a ðs
ráði. Hlut
v erk ráðsins er
að marka, sam
þ ykkja og fylgjast með
framk væmd á langt ímas tefnumótun
stjórnv alda og atvinnulífs fyrir markaðs
setningu og út
f lutning. Ráðið skal taka
til um
f jöllunar tillögur að verk
efnum
sem unnin eru í samvinnu atvinnulífs og
stjórnvalda og tryggja að slík verkefni falli
að markaðri langtímastefnu.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Fulltrúi Viðskipta
ráðs á sæti í ráð
g jafar
nefnd fors ætisráðun eytisins um opin
berar eftir
l its
reglur. Nefnd
i nni er ætlað
að vinna að auk
i nni hag
k væmni og
skilv irkni í opinb eru eftirliti. Í vinnu sinni
hefur nefndin það að leiðarljósi að eftirlit
eigi að ná markm iðum sínum án þess að
íþyngja eins takl ingum og fyrirt ækjum
meira en nauðs yn er og án þess að það
takm arki athafnafrelsi umfram það sem
almannahagsmunir krefjast.

Íslandi. Starf samráðsh ópsins tekur til allra
stiga EES ferlisins; lög
g jöf Evrópu
s am
bandsins í mótun, upptaka gerða í EES
sam
n inginn og loks innleiðingu gerða í
íslenskan rétt.
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Samráðsvettvangur um aukna hagsæld
Viðskiptaráð Íslands tekur virkan þátt í
störfu m Samráðsv ettvangs um aukna
hag
s æld, sem komið var á fót í kjöl
far
út
g áfu McKinsey skýrsl
u nnar árið 2013.
Hugm yndaf ræði vettv angsins fellur vel
að sjónar
m iðum ráðsins um mikil
v ægi
þess að marka skýra og heilds tæða lang
tímas tefnu í efnahagsmálum sem miðaði
að aukinni framleiðni á öllum sviðum
hag
k erfisins og stuðlaði að hagvexti til
lengri tíma.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Á síðasta fundi hópsins þann 7. maí var
fjallað um ný
ú tkomna skýrslu nefndar
um Ísland og fjórðu iðnb yltinguna sem
unnin var á vegum Stjórnarráðs Íslands
og forsætisráðuneytisins.
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Forsætisráðherra tók þá jafnf ramt við for
mennsku Samráðsv ettv angsi ns af Rögnu
Árnadóttur, en Katrín Olga Jóhannes
dóttir, formaður Viðskiptaráðs sat sem
varaformaður vettvangsins frá upphafi.

Árangur af vinnu Samráðsv ettv angsins
hefur verið tvíþættur. Annars vegar eru
það viða
m iklar hagvaxtartillögur sem
Verkefnastjórn vettvangsins setti fram og
spönnuðu alla hluta hagkerfisins. Ýmsar
þessara tillagna eru þegar komnar til
framk væmda, þótt Viðs kiptaráð hefði
vissu
l ega viljað sjá hraðari fram
g ang í
þeim málum eins og fram kom í skýrslunni
Leiðin að aukin ni hagsæld, sem er eins
konar stöðurit um framg ang tillagnanna.
Hins vegar eru ekki síður mikilvægar
þær umræður sem eiga sér stað innan
vettvangsins en þar eru ágreining
s efni
rædd á mál
efnalegan hátt og kraftur
settur í þá þætti sem ríkir samstaða um.
Vett
v angurinn heyrir formlega undir
fors ætisráðun eytið og verður áhugav ert
að fylgjast með framv indu hópsins sem
byggir á traustu m stoðum forrennara og
undang enginnar vinnu.

BARÁTTA FYRIR BÆTTU
REKSTRARUMHVERFI
Sem heildarsamtök viðskiptalífsins starfar
Viðs kiptaráð að hagsm unum allra sem
stunda viðskipti. Það er eitt öflugasta tæki
viðs kiptalífsins í baráttunni fyrir úrb ótum
á rekstrarumhverfi fyrirtækja og bættum
starfss kilyrðum með jafnræði, frjálsa sam
keppni og heil
b rigða viðskipta
h ætti að
leiðarl jósi. Það er trú Viðs kiptaráðs að með
því sé best stuðlað að hags æld Íslendinga
til framtíðar.

Með öflugri útgáfu, fundum og viðb urðar
haldi hefur ráðið stuðlað að framförum í
viðs kiptalífinu í 102 ár bæði með beinum
og óbeinum hætti. Mörg af stærstu
framfaraskrefum í viðskiptasögu landsins
má rekja til fræja sem sáð hefur verið af
Viðskiptaráði Íslands.
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Einn af grund
v allar
þ áttunum í þeirri
bar
áttu er að efla skilning á mikil
v ægi
frjálsræðis í viðskiptum, lágmörkun opin
berra afs kipta, hagfellds skattau mh verfis
og annarra þátta er miða að því að auka
samk eppnish æfni Íslands. Viðs kiptaráð
starfrækir því málefnas tarf sem ætlað er

að vera uppspretta nýrra hugm ynda og
rök
s tuddra tillagna að bættu rekstrar
umhverfi fyrirtækja hérlendis.
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FRAMTÍÐARLINSUR VIÐSKIPTARÁÐS
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Framtíðarlinsur Viðskiptaráðs Íslands voru formlega kynntar til leiks á aðalfundi árið
2018 og fönguðu þær mikilvægar áherslur í málefnastarﬁnu til fjögurra ára. Linsurnar
skarast að hluta í efnisinntaki en hver og ein linsa er tekin ítarlega fyrir á hverju þingi
fyrir sig. Í ár er komið að umhverﬁslinsunni þar sem loftslagsmál og grænar fjárfestingar eru í forgrunni.

2019

2020

2021

Stafræn
tækniþróun

Mannauður

Umhverﬁsmál og
grænar fjárfestingar

Alþjóðleg tengsl
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2018
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Stafræn tækniþróun

Stafræna linsan
Fyrsta linsan setur tækniþróun í fókus og var hún kynnt til leiks á Viðskiptaþ ingi 2018.
Með henni er hugað að því hvernig tryggja megi samkeppnishæfni í breyttum heimi og
hvernig auka megi verðmætasköpun með notkun stafrænnar tækni. Gervigreind, tækni
breytingar og tengingar þvert á lönd og fyrirtæki eru að breyta hefðbundnum störfum,
samsetningu vinnumarkaðar og uppbyggingu fyrirtækja. Tryggja þarf að umgjörð Íslands
styðji við sköpun tækifæra sem straumhvörf þessi geta haft í för með sér ef rétt er haldið á
spöðunum. Fyrirtæki, hið opinbera og almenningur þurfa að vera í stakk búin til að takast
á við þá stafrænu byltingu sem nú þegar er gengin í garð.
SKÝRSLA AÐALFUNDAR
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Straumhvörf - samkeppnishæfni í stafrænum heimi
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Á Viðskiptaþinginu 2018 var fjallað um
sam
k eppni í breyttum heimi þar sem
tækni, gervi
g reind og staf
rænir inn
v iðir
eru að um
b ylta þekktum við
s kipta
módelu m, uppb yggingu fyrirt ækja sem
og vinnum arkaðn um í heild sinni. Þótti við
hæfi að fá hingað til lands einn eftirs ótt
asta ráðgjafa í heiminum á sviði stafrænna
tæknib reytinga; mets ölur ith öfundinn og
leiðtoga MIT stofnunarinnar “Initiative on
the Digital Economy” Andrew McAfee.
McAfee fjallaði um það hvernig tæknin
er að endur
s krifa leik
reglur við
s kipta
lífsins. Hélt hann lokað náms
k eið að
morgni sama dags þar sem hann átti opið
samt al við um 50 leiðtoga í íslensku við
skiptalífi um þeirra áskoranir og mögu
leg næstu skref. Á þingið mætti einnig

einn
fremsti
sprotaf yrirtækjaráðgjafi
og sjónv arps tjarna Danmerkur Tommy
Ahlers sem talaði um þátt
töku sína í
„tæknirofsráðinu” (d. Disruptionrådet) í
Danmörku en þáverandi forsætisráðherra
Danmerkur, Lars Løkke, kom því á fót í
byrjun árs 2017 til að undirbúa Danmörku
undir miklar breytingar á næstu árum er
tengjast tæknibyltingunni.

Straumhvörf: Samkeppnishæfni í stafrænum heimi
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Samkeppnishæfni Íslands í stafrænumheimi
Helstu áherslur ráðs
i ns í þess
u m mála
flokki voru kynntar í sérstöku málefna
myndb andi sem sýnt var á þinginu
Má þar sjá staðreyndir um sterka stöðu
Íslands þegar kemur að not
k un tækni
nýjunga, t.d. vorum við í fyrsta sæti í Evrópu
yfir internet notkun, snjallsímanotkun og
notkun samfélagsmiðla árið 2017, í 2. sæti
meðal OECD þjóða sem nota internetið
til að eiga samskipti við hið opinbera og
í 4. sæti yfir hlutfall verslana sem selja
á netinu. En þegar litið var á heildar
niðurs töðuna í hversu samk eppnish æf
við erum í staf
rænum skilningi sýndu
niðurstöður að við vorum eftirb átur ná
grannaþ jóða okkar. Lykilá skoranir og þar
með tækifæri Íslands liggja í aðgengi að
fjár
magni, mannauði, netvæðingu hins
opinbera og regluumhverfi.

Komið var inn á mikilvægi hins opinbera
í þessu samhengi en tækni
v æddustu
þjóðir heims í dag bera allar þess merki
að stefnumótun hins opinbera skipti lykil
máli þegar það kemur að því að búa
þjóðir undir tæknif ramfarir framt íðar
innar. Var horft sérstaklega til Singapore
og Eistlands sem hefur skilgreint sig sem
staf
rænt ríki. Þar hafa t.d. bálka
k eðjur
verið nýttar frá árinu 2012 í heilb rigðis-,
löggjafar-, öryggis- og við
s kipta
k erfum
lands
i ns. Þrátt fyrir að Íslendingar hafi
tekið töluv erðum framförum þegar kemur
að stafv æðingu ferla, t.d. með rafrænum
skatts kilum,
rafrænni
fyrirt ækjas krá,
rafrænum skilríkjum og fleira – að þá
eigum við enn langt í land ef við ætlum
okkur að standa fremst meðal þjóða í
stafrænni samkeppnishæfni.

bálka
k eðjur verið nýttar frá árinu 2012
í heil
b rigðis-, lög
g jafar-, öryggis- og
við
s kipta
k erfum landsins. Þrátt fyrir að
Íslendingar hafi tekið töluv erðum fram
förum þegar kemur að stafv æðingu ferla,
t.d. með rafrænum skatts kilum, rafrænni
fyrirt ækjas krá, rafrænum skilr íkjum og
fleira – að þá eigum við enn langt í land ef
við ætlum okkur að standa fremst meðal
þjóða í stafrænni samkeppnishæfni.
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Mannauður

Mannauðslinsan

Á Viðskiptaþingi 2019 voru áskoranir nú
tímaleiðtoga teknar fyrir sem hafa breyst
í takt við al
þ jóða
v æðingu, gífur
l egt
uppl ýsingaf læði og tæknif ramfarir. Var
óv issunni líkt við skyggni sem væri nánast
ekkert og flestir Íslendingar kannast við.
Auknar áherslur á viðs kiptas iðferði, sam
félags
á byrgð og sjálf
b ærni voru einnig
á dagskrá enda lykilatriði í heilb rigðum
viðs kiptaháttum. Aðalf yrirlesarar þingsins
voru ekki af verri endanum en Paul
Polman, forstjóri Unil ever í árat ug og einn
virtasti for
s tjóri heims þegar kemur að
sam
félags
l egri ábyrgð ásamt Valerie G.
Keller, forstjóri Ernst & Young - Beacon

Institute, stigu á stokk. Jafnf ramt var viðt al
við Tommy Ahlers, sem var gestur þings
ins árið á undan og þá sem einn fremsti
sprotaf yrirt ækjaráðgjafi Danmerkur – en
var nú orðinn menntam álaráðh erra
Danmerkur. Hann kom inn á leið
toga
hæfni í stjórn
m álum og mikil
v ægra
á
herslna í mennta
k erfinu til að byggja
upp frumk vöðlak raft og getu nemenda.
Margrét Pála Ólafsd óttir stofnandi Hjalla
stefnunnar steig einnig á stokk með sterk
skilab oð um hvernig leiðtogar eru mót
aðir frá fyrstu skrefum og mikilvægi þess
að við aðlögum skólakerfið að breyttum
tímum. Jafn
f ramt voru ráð
h errar með
ör
e rindi þar sem þeir komu inn á sína
veg
ferð sem leið
togar í landinu – og
voru þeir flestir á
mjög persónul egum
og skemmtil egum
nótum.
SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Fyrir Viðskiptaþingið 2019 var fókus
inn
settur á mannauðs
l insuna. Þessi linsa
setur allt það sem viðk emur manna uði,
menntun og leið
togahæfni í fókus. Til
að hér megi ríkja hagsæld til lengri tíma
þurfum við að byggja upp og þróa öflugt
mennta
k erfi sem tryggir að hæfni ein
staklinga sé í takt við þarfir samfélagsins.
Við þurfum að undirbúa og aðlaga sam
félagið að breyttum vinnu
m arkaði þar
sem aukin tækniv æði ng, samk eppni
og alþjóðavæðing ríkir. Taka þarf mið af
breyttri aldurss ams etningu þjóðari nnar
og harðri sam
k eppni um hæfi
l eika
r íkt
vinnua fl. Við þurfum
að skapa hér að
stæður sem tryggja
að allir fái tæki
færi
til að láta sitt af
mörkum – því þarf
einnig
fjölb reyti
leikinn að vera í
fyrirr úmi.

Viðskiptaþing 2019
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SKYGGNI NÁNAST
EKKERT
34

Skyggni nánast ekkert – Forysta í
heimi óvissu
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Í málefnamyndbandi þingsins var farið
yfir hlutv erk leiðtogans og hvernig meira
þarf til en einu ngis að sýna ábyrgð í rekstri,
skila góðu búi, og gera upplýstar áætlanir
til að feta farsælan veg í síb reytilegum
heimi. Þau fyrirt æki sem njóta velg engni
þekkja tilg ang sinn og hafa sett sér skýr
markm ið sem þjóna tilg angi langt um
fram fjárh agsl egan áv inning. Leiðtogar
sem skilja tilgang sinn og fyrirtæki síns
og ná að skýra það fyrir öllum þeim sem
eiga snertiflöt við fyrirtækið, munu upp
skera. Sterkur leiðtogi lítur ekki svo á að
hann beri bara ábyrgð gagn
v art sínu
starfs
fólki, hluthöfum, virðis
k eðjunni og
viðs kiptav inum heldur einnig gagnv art

samfélaginu í heild. Áhersla á og kröfur
neytenda um samfélagsá byrgð og góða
stjórnarhætti hefur aukist gífurlega. Á
tímum þar sem við erum sífellt að átta
okkur betur á því að ákvarðanir og gjörðir
okkar hafa áhrif langt út fyrir okkar heimili,
stofnanir og fyrirtæki þarf að hugsa í
víðara samh engi. Þróun loftslagsmála ber
vitni um það. Við þurfum að lifa og haga
öllum okkar gjörðum í sátt og samlyndi
við náttúruna til að skemma ekki hring
rásark erfið og stefna lífi á jörðinni í hættu.
Óvissa er viðv arandi ástand en með skýr
um til
g angi lang
t ímahugsun og ábyrgð
sterkra leið
toga má laða að hæf
a sta
fólkið, þróa hæfileika, auka virði og veg
fyrirtækja og samtímis huga að farsælli
framtíð í jafnvægi með náttúrunni.
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Árið 2018, fyrsta árið sem verðlaunin voru
veitt, hlaut Landsbankinn viðurkenninguna
við hátíðlega athöfn 5. júní í Háskólanum í
Reykjavík. Árið 2019 hlaut Isavia verðlaunin,
og voru þau afhend við hátíðlega athöfn í
Nauthól, 13. júní.
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Isavia veitir verðlaununum viðtöku árið 2019

Í tengslum við mannauðslinsuna var ákveðið
að Viðskiptaráð myndi ganga í samstarf við
Festu - miðstöð um samfélags
ábyrgð og
Stjórnvísi um að veita verðlaun fyrir bestu
samfélagsskýrslur íslenskra fyrirtækja. Hafa
verðlaunin verið veitt í árlega í tvö ár og
er hluti af áherslum ráðsins á mikil
vægi
samfélagslegrar ábyrgðar hjá stjórnendum
íslenskra fyrirtækja.

Landsbankinn veitir verðlaunum viðtöku árið 2018

Samfélagsskýrsla ársins veitt

Árvekniátak um fjölbreytileika

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra veitir lotukerfinu viðtöku úr hendi Katrínar Olgu Jóhannesdóttur,
formanni Viðskiptaráðs

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Í anda mannauðslinsu ráðsins héldu
Við
s kipta
ráð Íslands, í sam
s tarfi við
Festu - miðstöð um sam
félags
á byrgð
og Félag sameinuðu þjóðanna á Íslandi
viðburð þann 21. maí þar sem ár
v ekni
átak um fjölb reytileika var formlega ræst
með for
s ætis
ráðherra Íslands. Var þetta
jafnframt alþ jóðad agur Same inuðu þjóð
anna um menningarlegan fjölbreytileika.
Í ath öfni nni voru árv eknim yndb önd
kynnt til leiks og hið svo
k allaða lotu
kerfi fjölb reytil eikans afh ent fors ætis
ráðh erra Ísl ands, Katrínu Jakobsd óttur.
Sérs takir tónl istarf lytjendur voru Ásta
Dóra Finnsdóttir, 12 ára píanós nillingur og
Barnakór Ísaks
s kóla undir stjórn Sunnu
Karenar Einarsd óttur. Lotukerfinu er ætlað
að minna á hvað fjölbreytileiki snýst um
marga og hvetja til þess að íslenskt sam
félag nýti sér styrkinn sem í honum felst,
hvort heldur í atv innulífi, menntakerfi eða
hjá hinu opinbera.
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Umhverfislinsan
Þriðja í röðinni er um
h verfis
l insan sem
snýr að um
h verfi og sjálfbærni. Ísland
er í kjöra ðs tæðum til þess að vera áfram
fyrirmynd á heimsv ísu þegar kemur að
sjálfb ærri orkun ýtingu og umh verfis
vernd. Við eigum að laða hingað til lands
fyrirt æki og fjárfesta sem hyggja á græna
sjálfb æra orkun ýtingu, framl eiðslu og
nýs köpun. Við eigum að auka útflutning
á íslenskri sérþekkingu og stuðla að rann
sóknum, tækniþ róun og atvinnuþróun t.d.
tengdri endurn ýjanlegum orkug jöfu m.
Við þurfum að same inast um og tryggja
að íslensk vörum erki endurspegli okkar
hreinu náttúru og sjálfbærni sem er eftir
sóknarvert af alþjóðas amfélaginu.

Viðskiptaþing 2020: Á grænu ljósi –
fjárfestingar og framfarir án fótspors
Viðskiptaþing 2020 fjallar um það hvernig
við
s kiptalífið ber hitann og þungann af
því að knýja fram nýsköpun og framfarir
í umhverfismálum, m.a. í gegnum grænar
fjár
festingar og endur
h ugsun á allri
virðiskeðjunni.

UFS leiðbeiningar gefnar út
Aukin vitundarvakning ásamt laga
breyt
i ngum um málefni samfélags- og
umh verfis ábyrgðar
fyrirtækja
hefur
stuðlað að auknum áhuga á ábyrgum
fjárfestingum. Til að svara þessum
áhuga og hjálpa fyrirtækjum að koma
til móts við auknar kröfur fjár
festa og
samfélagsins um birtingu upplýsinga er
varða ábyrgð þeirra í umhverfis
m álum,
málum tengdum félags
l egum þáttum
og stjórnar
h áttum, á skýran og að
gengi
l egan hátt, var svokallaður „ESG
Reporting Guide“ gefinn út árið 2017 af
Nasdaq. Skamms töfunin ESG stendur fyrir
„environment, social og governance“ en
íslensk þýðing hugt aksins er umhverfisleg,
félagsl eg málefni og stjórnarh ættir
eða UFS sem eru þeir meginþ ættir sem
horft er til þegar sjálfbærni og ábyrgð
fjár
festingar
k osta er metin. Greiningar
sem liggja til grundv allar eru margar og
flækjustigið nokkuð. Á fundi umh verfis
hóps Viðs kiptaráðs Íslands kom fram sú
hug
m ynd að þýða þessar leið
b ein
i ngar
Nasdaq sem eru að verða leiðarljós allra
fyrir
t ækja (ekki bara skráðra fyrir
t ækja)
í upp
l ýsinga
g jöf um ábyrgan rekstur. Í
árslok 2019 tók því Viðs kiptaráð höndum
saman með Nasdaq, Festu og IcelandS IF
og þýddu leiðbeiningarnar yfir á íslensku
með stað
festingu Staðla
ráðs Íslands. Er
þetta fyrsta þýðin gin á leiðb einingunum

á heimsv ísu en nokkur íslensk fyrirtæki
og einstaklingar hafa verið öflugir þátt
takendur í mótun leið
b ein
inganna allt
frá árinu 2017. Með
f ram út
g áfunni og í
framhaldinu verða haldin náms keið sem
munu fara ofan í kjölinn á hvernig vinna
megi UFS skýrslur og haga undirb úningi
þeirra. Viðskiptará ð er stolt af því að bæta
við þessum mikil
v æga áfanga í sinni
vegferð sem nokkurs konar leiðb eina nda
í íslensku viðs kiptalífi – en fyrir hefur Við
skiptaráð staðið fyrir útg áfu leiðb eininga
um góða stjórnarh ætti og íslenska sam
keppnis
l öggjöf í samstarfi við Samtök
atvinnulífsins, Nasdaq og Lögmannafélag
Íslands.
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Alþjóðleg tengsl

Tengslalinsan
Að lokum er það tengslalinsan sem setur
okkar al
þjóðlegu tengsl og sam
s kipti í
fókus. Hvernig má efla út
rás fyrir
t ækja
í landinu? Hvernig má bæta tengsl við
erlenda markaði og hvaða hlutverk þjóna
þeim til
gangi best? Hvernig getum við
stuðlað að sann
gjarnri lög
gjöf og hag
felldu skatta umh verfi til að laða hingað til
lands alþ jóðleg hugv itsd rifin þekkingar
fyrir
t æki? Hvernig má auka þátt
töku í
erlendu samstarfi til að laða að þekkingu
og fjár
m agn? Í framhaldi af Við
skipta
þingi 2019 verður tengslalinsan sett í fókus
en áherslurnar má engu að síður finna í
starfi ráðsins bæði í fyrr og nú.

Tengslalinsan í framkvæmd: Ekkert að
óttast við þriðja orkupakkann
Undir eðlilegum kringumstæðum hefði
inn
l eiðing EES-gerðar eins og hins
svokallað þriðja orkup akka ekki kallað á
ítarl ega ums ögn Viðs kiptaráðs. Í ljósi þess
hversu langt umræðan um þriðja orku
pakkann fór vorið 2019, og umfangsmesta
og mikil
v ægasta milliríkja
s amningi sem
Ísland hefur gert teflt í tvís ýnu, gat Við
skiptaráð ekki annað en fjallað með ítar
legum hætti um inn
l eiðinguna og það
sem raun
v erulega væri undir í málinu:
EES-samninginn. Viðskiptaráð taldi rétt að
samþykkja þingsályktunartillöguna, enda

studdi hún við skilvirkni og samkeppni á
rafo rkum arkaði án þess að skaða að neinu
leyti hagsm uni lands og þjóðar. Ennf remur
var ekkert sem benti til þess að pakkinn
leiddi til þess að sæs trengur yrði lagður
til Íslands, en það var ein helsta ástæðan
fyrir andstöðu við pakkann. Þrátt fyrir að
Ísland hefði laga
l egan rétt til að hafna
innleiðingu EES-gerða væru pólit ískar af
leiðingar þess hins vegar óljósar og gætu
skaðað hags
m uni Íslands. Hags
m unir
íslensku þjóðar innar af EES-samningnum
vega mun þyngra en óskil
g reindir og

hugs anl egir annmarkar við innl eiðingu
orku
p akkans. Fyrir lítið og til
tölu
l ega
eina ngrað ríki er slíkur millir íkjas am
ningur forsenda almennrar velsældar á
fjölm örgum sviðum. Um þetta var fjallað
í ums ögninni og greinarskrifum en einnig
með léttari hætti í myndb andinu „Hvað
hefur EES samningurinn gert fyrir okkur?“

Útflutningur Íslands að raunvirði
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MÁLEFNAHÓPAR VIÐSKIPTARÁÐS
Til að vera öflugur málsvari við
s kipta
lífsins og standa fyrir um
b ótum á sviði
efnah agsm ála þarf Viðskiptaráð Ísl ands
að viðh alda mörgum snertip unktum við
fyrirtækin í landinu. Til marga ára hefur
sérs tökum málefnah ópum verið komið á
fót innan Viðskiptaráðs til þess að vinna
að sértækum málum sem eru í brenni
depli hverju sinni. Málefnahóparnir eru
skipaðir fullt rúum úr ísl ensku viðs kiptal ífi
sem saman mynda breiða heild hags
muna sem tekið er tillit til í starfinu.
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Málefnahópar Viðskipta
ráðs sem eru
nú starfandi eru efnahags-, fjölbreytni-,
nýs köpunar- og umh verfish ópur og
koma þeir til með að marka stefnu sinna
málefnaf lokka og fylgja þeim eftir.
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Þar gefst stjórnendum í íslensku viðs kipta
lífi tækifæri til að viðra hugmyndir sínar
og skoðanir um við
k omandi málaflokk.
Þessi um
ræðuvettvangur nýtist ráðinu í
hugmyndav innu og á að vera upps pretta
aðgerða og umbóta fyrir efnahagslífið.

Efnahagshópurinn
Efnahagshópur Viðskiptaráðs kemur að
stefnu
mótun ráðsins í efna
hags
málum í
víðu samhengi. Með því kemur hópurinn
að skipulagningu árlegs Peningamálfundar,
fjallar um hagstjórn og stóru myndina í
efnahagsmálum. Síðustu misseri hefur um
ræðan hverfst um efnahagslegan stöðug
leika og hvernig hagstjórn getur stuðlað
að hag
felldu rekstrar
umhverfi. Einnig
hafa kjaramál verið tekin fyrir á vettvangi
hópsins.
Núverandi efnahaghópur sýndi líf
eyris
sjóða
málum strax mikinn áhuga enda
eru lífeyrissjóðirnir meðal mikilvægustu
stofnana lands
ins sem endur
speglast
meðal annars í því að eignir þeirra í
nóvember 2019 (4.810 ma.kr.) voru meiri en
allt eigin fé íslenskra heimila skv. skatta
skýrslum árið 2018 (4.743 ma.kr,). Hópurinn
hefur því mótað og undir
búið út
gáfu
um málefni líf
eyris
sjóða sem væntan
leg
er á næstunni.

Í efnahagshópnum sitja Bergþóra Þorkels
dóttir, Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, Kristrún M.
Frostadóttir, Sigrún Ragna Ólafsdóttir (for
maður hópsins), Stefán Pétursson, Vilhjálmur
Vilhjálmsson og Þórður Magnússon. Tengi
liður og verkefnastjóri hópsins er Konráð
S. Guðjónsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs
Íslands.

VT

aðs purður að loknu erindi sínu sagði Már
að ef hófsamar launah ækkanir séu fram
undan kunni vel að vera að vextir muni
lækka aftur.
Að loknu erindi Más fóru fram umræður.
Þar tóku þátt Sveinn Sölvason, fjárm ála
stjóri Össurar, Friðrik Már Baldurs
son,
prófessor við Háskólann í Reykja
v ík,
Rannv eig
Sigurðard óttir,
aðstoðar
seðlab ankas tjóri og Hrund Rudolfs
dóttir, forstjóri Veritas. Ásta S. Fjeldsted,
framk væmdastjóri Viðs kiptaráðs, flutti
opnunar
á varp og Konráð S. Guðjóns
son, hag
f ræðingur Viðskiptaráðs, stýrði
fundinum.

Árlegur peningamálafundur

Árið 2018 var yfirskrift fundarins „Hávaxta
land að eilífu?“ í kjölfar vaxta
h ækkunar
Seðla
b ankans. Þar flutti Már Guð
mundss on þáv erandi seðlab ankas tjóri
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Viðskiptaráð stendur fyrir peninga
málafundi í nóve mber ár hvert þar sem
seðlab ankastjóri fer yfir stöðu og horfur
í efnah agsm álum og umræður fara fram
í kjölfarið. Leitast er við að varpa ljósi á
þau atriði í peninga
m álum og annarri
hagstjórn sem helst standa viðskiptalífinu
fyrir þrifum á ári hverju.

aðale rindið undir yfirskriftinni „Umskipti“.
Í erindi sínu fór Már yfir þann árangur
sem náðst hefur síðustu ár í hagstjórn og
efnahagslífinu en að nú væru þeir þættir
sem fallið hefðu með okkur að fjara út
og stýra þyrfti mjúkri lendingu. Hann
fjallaði líka um ný
l ega vaxta
h ækkun
bankans sem helgast af því að verðbólga
og verð
bólgu
v æntingar þokast upp á
viði. „Almennt er leitast við að hafa vexti
Seðla
bankans eins lága og hægt er en
jafn
f ramt eins háa og nauð
s yn
l egt er”.
Funduri nn var í aðd raga nda kjarav ið
ræðna á almennum vinnu
m arkaði og
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Árið 2019 kvað við annan tón á Peninga
málafundi þar sem að yfirs krift fundarins
var „Ót roðn ar lágv axtaslóðir“. Ásgeir Jóns
son flutti sitt fyrsta erindi á Peningam ála
fundi sem seðla
b anka
s tjóri og fór yfir
árangur og ás koranir peningas tefnunnar.
Erindið marka ðist óhják væmil ega talsv ert
af þeirri niðurs veiflu sem hagkerfið er í og
vaxtalækkana vegna þess, en vaxta
s tig
hefur aldrei verið lægra. Hann benti á að
niður
s veiflan væri ólík öllum ís
l enskum
niðurs veiflum frá síðari heimss tyrjö ld
þar sem henni fylgdi ekki gengisfall og
kreppuv erðb ólga. Það hefði hins vegar í
för með sér að auka þyrfti framleiðni til
að auka samk eppnish æfni Íslands, eitt
hvað sem fram að þessu hefði verið gert
með gengisfellingu og verðb ólgu. Þar léki
vinnum arkaðurinn lykilh lutv erk en að
sögn Ásgeirs er efnah agsl egur verul eiki
sá að laun á Íslandi stýrðust að miklu leyti
af launum verkamanna í Þýskalandi.
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Á fundinum voru mynd
b ands
v iðtöl við
alm enning á förnum vegi sýnd en jafn
framt fóru fram lífl egar pallb orðsu mræður
að loknu erindi Ásgeirs undir stjórn Ísaks
Einars Rúnars
s onar, sér
f ræðings á hag
fræðis viði Viðs kiptaráðs. Í pallb orði voru
Ásgeir Jónss on, seðlab ankas tjóri, Finnur

Árna
s on, for
s tjóri Haga, Katrín Júlíus
dóttir, framk væmdas tjóri SFF og Kristrún
M. Frostad óttir, aðalh agf ræðingur Kviku.
Katrín Olga Jóhannes
d óttir, for
m aður
Viðs kiptaráðs, flutti opnunará varp og
Védís Hervör Árnad óttir, sams kipta
og miðlunars tjóri Viðskiptaráðs stýrði
fundinum.
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Nýsköpunarhópurinn

Störf hópsins fólust fyrst í kort
l agn
i ngu
á þeim áskorunum sem nýs köpuna ru m
hverfið stendur frammi fyrir hérlendis. Í
kjöl
farið mótaði hópurinn sameiginlega
nálgun á mála
f lokknum sem unnið var
eftir í fram
h aldinu en í henni fólst að

hópurinn markaði sér fram
t íðar
s ýn en
skilg reindi jafnf ramt fimm megins toðir
nýs köpunar. Nálguninni var gefið vinnu
heitið „Nýs köpunarh ofið“ sem sjá má hér
til hliðar.
Haustið 2018 vann Nýsköpunar
h ópurinn
að skýrslu sem kom út í byrjun árs 2019
undir nafninu Ný
s köpunar
h eit. Í kjölfar
útg áfunnar átti hópurinn same iginl egan
fund með stýrih óp stjórnv alda þar sem
rætt var um hagsm uni viðs kiptalífsins og
samfélagsins alls af öflugri nýs köpun.
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Nýsköpunarhópur Viðskipta
ráðs tók til
starfa í maí 2018 undir forystu Sigríðar
Margrétar Oddsd óttur, framk væmda
stjóra Lyfju. Hópurinn hefur það markm ið
að móta stefnu og áherslur Viðs kiptaráðs
í ný
s köpunar
m álum en ný
s köpun er
undirstaða framtíðarh agvaxtar og því eitt
brýnasta verkefni lands og þjóðar.

Vinna hópsins markaðist fyrst af því að
nýsköpunarráðherra hafði vorið 2018 til
kynnt að til stæði að móta heilds tæða ný
sköpuna rs tefnu fyrir Ísland til ársins 2030.
Allt frá upph afi einsetti hópurinn sér að
setja fram innl egg og hugm yndir sem nýst
gætu vinnu við gerð nýs köpunars tefnu.

SIGRÍÐUR MARGRÉT
ODDSDÓTTIR
LYFJA

ÆGIR
ÞÓRISSON
ADVANIA

ANNA BJÖRK
BJARNADÓTTIR
ISAVIA

KOLBRÚN
HRAFNKELSDÓTTIR
FLOREALIS

KRISTINN ÁRNI L.
HRÓBJARTSSON
NORTHSTACK

LILJA B.
EINARSDÓTTIR
LANDSBANKINN
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LINDA
JÓNSDÓTTIR
MAREL

PÉTUR
HALLDÓRSSON
NOX MEDICAL

SALÓME
GUÐMUNDSDÓTTIR
ICELANDIC STARTUPS

SVEINN
SÖLVASON
ÖSSUR

SIGURÐUR
VIÐARSSON
TM

ÞÓREY
VILHJÁLMSDÓTTIR
CAPACENT

Nýsköpunarheit
Í byrjun árs 2019 gaf ný
s köpunar
h ópur
Viðs kiptaráðs út skýrslu undir heitinu Ný
sköpunarh eit. Skýrslan samanstóð af tíu
aðgerðatillögum til þess að bæta umhverfi
nýsköpunar á Íslandi. Fimm tillögur voru
áskoranir til stjórnvalda en fimm litu inn
á við og var beint til viðs kiptalífsins sjálfs.
Leitast var eftir að tillögurnar væru sem
af
d ráttar
l ausastar og ein
faldar svo þær
gætu með sem bestu hætti nýst í vinnu
stjórnv alda við mótun nýs köpunars tefnu
fyrir árið 2030.
Fyrsta á
s korunin til stjórn
v alda var að

endurskoða
stuðn ingsu mhverfi
ný
sköp
u nar, sem jafn
f ramt var um
fangs
mesta tillagan en í henni fólst m.a. að
efla fjárfestingarg etu NSA með þátttöku
hins opin
b era í sjóðum að upp
f ylltum
ákveðnum skil
y rðum, hag
ræða í starf
semi Nýsköpunarm iðstöðvar, efla gagn
sæi í starf
s emi Rannís og færa um
s jón
með beinni erlendri fjár
festingu frá
Íslandss tofu til NSA í nýrri mynd. Önnur
áskorunin var að fylgja eftir fyrirheitum
um stafræna þjónustu, þriðja áskorunin
að stofna til sér
s taks félags
forms fyrir
frum
k vöðla, sú fjórða að efla hvata til
ranns ókna og þróunar og sú fimmta að

3
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Heimildir: Hagstofa Íslands

Það var hópnum mikið fagnaðar
efni
hversu vel hugm yndu num var tekið en
form aður hópsins afh enti nýs köpunar
ráð
h erra skýrsluna ásamt for
m anni
Viðs kiptaráðs og verkefnas tjóra hópsins
en hópurinn átti í kjöl
farið gagn
l egan
fund með stýri
h óp stjórn
v alda um ný
sköpunars tefnu fyrir Ísland.

Rekstrarumhverfi

Menntun og

Menning og
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Hvað varðar áskoranir til við
s kipta
l ífsins
taldi hópurinn brýnt að Viðs kiptaráð ynni
gegn staðal
í myndum um frum
k vöðla,
kynnti betur þau stuðningsú rræði sem til
staðar eru, ynni að efldri hugv erkav ernd,
útb yggi verkefnag átt viðs kiptal ífsins og
setti á laggirnar mælab orð nýs köpunar.

Ísak Einar Rúnarss on, verkefnas tjóri hóp
sins og sérfræðingur á hagfræðisviði ásamt
Ástu S. Fjeldsted framkvæmdastjóra hafa
haft yfirumsjón með vinnu ráðsins.

1

Tengsl

efla STEM menntun á Íslandi og auðv elda
er
l endum sér
f ræðingum einkum á því
sviði að koma til Íslands til starfa.
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Fjölbreytnihópurinn
Á sama hátt og við
s kipta
l ífið þarf að
styðja ötullega við markm ið er snúa að
því að auka efna
h ags
l egan stöðug
l eika
og fjölga stoðum hagv axtar hér á landi,
er ljóst að í mörgum tilfellum þarf ekki
að leita langt yfir skammt til að styrkja
starfs emi íslenskra fyrirt ækja. Stórt hags
munam ál fyrir viðskiptalífið á Íslandi er
aukin fjölbreytni, hvort heldur sem er
í stjórnum, fram
k væmda
s tjórnum eða
meðal starfsm anna. Af þeim sökum var
fjölb reytnih ópur Viðs kiptaráðs stofnaður
með það að markm iði að stuðla að fjöl
breytta ra atv innulífi hér á landi í mann
auði og rekstrarformi. Í vinnu hópsins urðu
til tvenns konar afurðir; myndb andaröð
um fjöl
b reyti
l eika í sinni víð
u stu mynd
og lotu
k erfi fjöl
b reyti
l eikans að banda
rískri fyrirm ynd - staðfært yfir á íslenskan
raun
v eruleika árið 2019. Védís Hervör
Árnad óttir, samskipta- og miðlunarstjóri
ráðsins verkefna
s týrir átakinu og hefur
ums jón með fjölbreytnivinnu ráðsins.
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Hvað er svona merkilegt við fjölbreytileika?

FINNUR
ODDSSON
ORIGO

ARI
FENGER
NATHAN & OLSEN

MAGNEA ÞÓREY
HJÁLMARSDÓTTIR
ICELANDAIR HOTELS

EDDA
HERMANNSDÓTTIR
ÍSLANDSBANKI

HREGGVIÐUR
JÓNSSON
VERITAS

Lotukerfi
Lotukerfi
fjölbreytileikans
fjölbreytileikans
TM

*

TM

*

Hver erHver
þín formúla?
er þín formúla?

Tv
Tvígerva
Tvígerva
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Önnur lönd

Önnur trú
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Öe
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Tk
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Tvíkynhneigð
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Na
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Re

Ás

Reynda kynslóðin
(76-96 ára)
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Ák
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Ky
Sa
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Fó
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Up

Al
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Yf
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Kynsegin
Án kyns
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Hættur störfum
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Yfirmaður
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Frumgreinadeild
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Lþ
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Ís
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Ið
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Stjúp
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Kynslóð x
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Hj
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Þj
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Bú
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Pankynhneigð

Hbsv - úthverfi

Byrjandi
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Hjónaband

Kynslóð y
(19-38 ára)
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Neðri millistétt

Almennur
starfsmaður

Búddatrú

Geðfötlun

Stúdentspróf

Kv

Le
Ei

Hm

Ná

Lí

Ís

Ei

Kz

Fé

Ns

Sé

Kr

Þr

Gr

Kvenmaður

Eikynhneigð
Lesbía

Hbsv - miðsvæði

Námsmaður

Líffræðilegt

Íslenskur uppruni

Einhleyp/ur

Kynslóð z
(1-18 ára)

Félagshyggja

Neðri stétt

Sérfræðingur

Kristin trú

Þroskahömlun

Grunnskólapróf

Uk

Us

Ur

Uf

Uþ

Uh

Ua

Up

Ufé

Uhl

Ut

Ux

Um

Kynhneigð

Staðsetning

Starfsreynsla

Foreldrastaða

Þjóðaruppruni

Hjúskaparstaða

Kynslóð

Stjórnmálaskoðun

Félagsleg staða

Hlutverk innan
fyrirtækis

Trúarbrögð

Færniskerðing

Menntun

Ut

Pó

En

Da

Li

Sæ

Ís

Fi

Íst

Uu

Ís

Tungumál

Pólska

Enska

Danska

Litháenska

Sænska

Íslenska

Filippseyska

Íslenskt
táknmál
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Ísland

Höfundaréttur 2019 Demetria Miles-McDonald
*Unnið af Viðskiptaráði Íslands út frá heimildum Hagstofunnar, Háskóla
Íslands, Háskólans í Reykjavík, Samtökunum 78 og Viðskiptaráðs Íslands
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Uv
Kynvitund

Höfundaréttur 2019 Demetria Miles-McDonald
*Unnið af Viðskiptaráði Íslands út frá heimildum Hagstofu Íslands, Háskóla
Íslands, Háskólans í Reykjavík, Samtökunum 78 og Viðskiptaráðs Íslands.
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Umhverfishópurinn
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Umhverfishópur Viðskiptaráðs kom saman
í byrjun árs 2019 með það að leiðarljósi að
móta markvissar tillögur um hvernig mæta
megi þeim áskorunum sem við stöndum
frammi fyrir í loftslagsmálum og um leið
gera við
skipta
lífið að leið
andi afli í þeirri
vinnu. Um
hverfis
hópurinn vill ná mark
miðum Parísarsamkomulagsins um sam
drátt í útblæstri gróðurhúsalofttegunda og
tryggja að því markmiði verði náð í sem
bestri sátt viðskipta
lífs, hins opin
bera og
almennings.
Ragna Árnadóttir var upphaflega formaður
hópsins en þurfti frá að hverfa þegar hún
tók við nýju starfi sem skrifstofustjóri al
þingis haustið 2019. Í hennar stað kom
Guðmundur Þorbjörnsson, forstjóri Eflu,
sem jafnframt hefur gegnt hlutverki vara
formanns ráðsins undanfarin tvö ár. Um
hverfishópurinn er skipaður fjórtán aðilum
sem endur
spegla breiðan félaga
grunn
Viðskiptaráðs en jafnframt sérþekkingu á
ólíkum sviðum. Þrátt fyrir að hópurinn hafi
einungis starfað í eitt ár hefur mikið áunnist
í að móta stefnu ráðsins, tillögur og næstu
skref.

Tengi
liður og verkefnastjóri hópsins yfir
tíma
bilið var Gunnar Dofri Ólafs
son, þá
lögfræðingur Viðskiptaráðs Íslands með
stuðningi frá framkvæmdastjóra ráðsins.

við Nasdaq, Festu og Iceland
SIF með
staðfestingu frá Staðla
ráði Ís
lands. Jafn
framt var gefin út ítarleg skoðun um mikil
vægi þess að standa vörð um tekjuhlutleysi
grænna skatta og tryggja gegnsæi þeirra
í árs
byrjun. Agla Eir Vilhjálms
dóttir, lög
fræðingur ráð
sins, fylgdi skoðun
inni eftir
með erindinu „Græna gervið?“ á skattadegi
Deloitte sem haldin var í samstarfi við Við
skiptaráð og SA. Jafnframt kom Bogi Nils
Boga
son, for
stjóri Icelandair, fram fyrir
hönd Við
skipta
ráðs með erindið Fóðrum
mjólkurkúna – tryggjum samkeppnishæfni
íslenskrar ferðaþjónustu.

Græna gervið?

52

Tekjur
29ma.kr.

Útgjöld

23
52

Meðal þess sem hópurinn lagði til var
að gefa út íslenska þýðingu af UFS leið
beiningum (e. ESG Reporting Guide)
Nasdaq og varð úr samstarf Viðskiptaráðs

5

19
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Grænar skatttekjur

Heimildir: Hagstofa Íslands, fjársýla rikisins.

Græn útgjöld

Skattastyrkir
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ANNA BJÖRK
BJARNADÓTTIR
ISAVIA
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GRUNNGILDIN DRÍFA ÁFRAM ÚTGÁFU
Almenn viðfangsefni ráðsins byggjast á
grunng ildum Viðs kiptaráðs eins og þau
birtast í lögum VÍ. Viðskiptaráð er mál
svari at
v innu
l ífsins og berst fyrir bættu
rekstraru mhverfi fyrirtækja. Þar má nefna
mikilv ægi
verðm ætas köpunar innan
einka
g eirans, framtíðar
s ýn í peninga
málum, jafnv ægi í rekstri hins opinb era,
skyns aml ega skatta- og fjármálas tefnu,

Viðskiptaráð stendur að umfangsm ikilli
út
g áfu í formi kynninga, skýrslna,
skoðana, saman
tekta og til
k ynninga
ásamt viðb urðah aldi og greinas krifum.
Það yfirlit um áherslur ráðs ins sem hér
er tekið saman stiklar því einu ngis á
stóru og er ekki tæmandi. Nálgast má
yfirlit yfir allt málefnas tarf ráðsins á
slóðinni vi.is/malefnastarf.

skýrar leik
reglur, virka sam
keppni og
einfalt og skil
v irkt reglu
v erk. Þá hefur
Viðs kiptaráð verið öflugur bakh jarl
menntunar, með stuðningi sínum við Há
skólann í Reykjav ík og Verslunars kólann
og með styrk
v eitingum úr Mennta
s jóði
ráðsins. Ráðið stendur fyrir fjöl
m örgum
við
b urðum yfir árið enda vett
v angur
tengsla og fræðslu fyrir atvinnulífið.

Vægi alþjóðageirans í efnahagsumsvifum er talsvert
Hlutdeild geira í VLF, aðföngum og útflutningi
Prósent
Verg landsframleiðsla
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13%

15%

Fjármagn
12%

12%

Vinnualf

16%

Útﬂutningur

16%
32%

19%

19%

34%

31%

27%

29%
Alþjóðageirinn

25%

Opinberi geirinn

43%

42%

17%

16%
39%

36%

Innlendi þjónustugeirinn

68%

71%
Auðlindageirinn

37%
25%

24%

2010

2017

41%
18%

21%

2010

2017
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Heimildir: Hagstofa Íslands, útreikningar Viðskptaráðs
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2017

Sem heildarsamtök atvinnulífsins starfar
Viðs kiptaráð að hagsm unum allra sem
stunda við
s kipti. Þá vinnur ráðið einnig
að sért ækum málum í þágu aðildarfélaga
sinna. Þessu hlutv erki sinnir Viðskiptaráð
meðal annars með því að beita sér fyrir
hagfelldu laga- og regluv erksu mhverfi og
vönduðum stjórns ýsluh áttum opinb erra
aðila. Starfsfólk Viðs kiptaráðs blandar sér
einnig í opinb era umræðu með greina
skrifum og þátt
töku í sjón
v arps- og
útv arpsþ áttum þegar málefni viðs kipta
lífsins eru til um
ræðu. Í mál
efna
s tarfi
sínu miðar Viðskiptaráð að því að bæta
rekstraru mh verfi íslensks viðskiptalífs
og styrkja þannig forsendur fyrir aukinni
verðm ætas köpun og bættum lífskjörum.

Hljóðlát sókn alþjóðageirans

Hálaunalandið Ísland
Ráðið gerði laun á Íslandi að umfjöllunarefni
sínu vorið 2018 í Skoðuninni Hálaunalandið
Ísland, en laun á vinnustund á Íslandi eru
með þeim hæstu í heimi og dreifing ráð
stöfunartekna er sömuleiðis jafnari heldur
en í nærri því öllum öðrum löndum í
heiminum, þar með talið Norðurl öndunum
og er það staðreynd byggð á gögnum al
þjóðl egra stofnana. Vandinn er sá að þessi

laun virðast ekki vera í fullu samræmi við
þau verðm æti sem verða til hér á landi.
Að framleiðni á Íslandi sé sú 12. hæsta á
meðan launin eru á skömmum tíma orðin
þau 2. hæstu ber vitni um að samkeppnis
hæfni íslenskra út
flutningsfyrirtækja hafi
versnað verulega. Viðskiptaráð benti því á
að þau fyrirtæki og raunar atvinnulífið allt
gæti ekki greitt neitt mikið hærri laun án
þess að verð b ólga eða gengi gæfi eftir.

Kaupmáttur launa 1
Vísitala, 2000=100. spá hagstofunnur frá og með 2018

+119% 2012 - 2023

200
150

+59% 1997 - 2007

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Vöxtur ferðaþjónustunnar var al
g engt
umf jöllunarefni landsm anna síðastl iðin
ár en minna var fjallað um kröft
u gan
vöxt alþ jóðag eirans sem féll í skuggann
af ferðaþ jónu stunni. Viðs kiptaráð gerði
því alþ jóðag eirann að umf jöllunarefni
sínu með Skoðun
i nni „Hljóð
l át sókn
alþ jóðag eirans“. Þar benti ráðið á að út
flutningstekjur af einstaka geirum innan
al
þ jóða
g eirans hafa vaxið hraðar en
ferðaþ jónustan á síðustu árum en slíkur
ára ngur er þó ekki sjálfg efinn og hlúa þarf

sérs taklega að geiran um nú þegar hægja
hefur tekið á vexti ferðaþ jónustunnar og
alþ jóðageirans sjálfs.

100
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Almenn útgáfa

Í erlendri mynt

Í krónum

1 Launavístala reiknuð á fast gengi með gengisvístölu. Leiðrétt fyrir verðbólgu í viðskiptalöndum.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands
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Íþyngjandi regluverk

Staða samkeppnismála

Staðreyndir

Eitt af meginv erkefnum Viðskiptaráðs
hefur í fjölda ára verið að vinna gegn
útþ enslu hins opinb era og óþ arfl ega
íþ yngjandi regluverks. Sumarið 2019 gaf
Viðs kiptaráð út Skoðunina „Regluv erk á
Íslandi er of íþ yngjandi“ þar sem fjallað
var um reglu
v erk á Ís
l andi og hvernig
það væri víða pottur brotinn í laga- og
regluv erksu mgjörð á Íslandi þrátt fyrir sí
endurtekin loforð stjórnv alda um að gera
átak í einföldun regluv erks. Ráðið benti á
að sögul egur og alþ jóðlegur samanb urður
benti til þess að regluv erk á Íslandi væri
of íþ yngjandi og allt of alg engt væri að
við innleiðingu EES-gerða væru reglurnar
inn
l eiddar með meira í
þ yngjandi hætti
en þörf væri á. Ráðið skoraði því á stjórn
völd að ráðast í einföldun regluverks svo
íslensk fyrirtæki þurfi síður að takast á við
óþarflega íþyngjandi og kostnaðarsama
reglub yrði sem á endanum skerðir hag og
lífskjör almennings.

Ráðið hefur undanfarin ár lagt mikla
áherslu á samk eppnism ál og framkvæmd
þeirra hérlendis. Ráðið gaf út Skoðun um
samk eppnism ál, „Á flæðis keri: Staða sam
keppnismála á Íslandi“, þar sem fjallað var
um þarfar úrb ætur á samk eppnislögum
og fram
k væmd þeirra. Þar fjallaði Við
skipta
ráð um mikil
v ægi þess að réttar
staða fyrirtækja væri bætt og að íslensk
samk eppnislög væru færð nær því sem
gengur og gerist í okkar nág rannal öndum,
þar sem í
þ yngjandi sér
á kvæði skerða
samk eppnish æfni íslenskra fyrirtækja.

Viðskiptaráð gefur reglulega út stað
reyndir um hina ýmsu málaflokka. Vorið
2018 gaf Við
s kipta
ráð út stað
reynd þar
sem ráðið lýsti eftir frjáls
l yndi í verki.
Fjallað var um skattah ækkanir og hvernig
heildaru msvif hins opinb era hafa aukist
undanfarin ár og hvernig þau ums vif væru
með því mesta sem gerist í heiminum
(mynd 4 úr staðreyndinni Tapað/fundið:
Frjálslyndi í verki). Þá gaf ráðið út stað
reynd í ágúst 2018 þar sem fjallað var um
áframh aldandi vísb endi ngar um vaxandi
jöfnuð á Íslandi.

Heildarskattur án almannatrygginga 1
Hlutfall af vergri landsframleiðslur
35% 34

33

30%
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33
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33
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10%
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Svíþjóð
Ísland
Nýja-Sjáland
Finnland
Belgía
Ítalía
Frakkland
Ástralía
Austurríki
Grikkland
Noregur
Bretland
Kanada
Lúxemborg
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Ungverjaland
Meðaltal OECD
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Holland
Þýskaland
Eistland
Slóvenía
Spánn
Lettland
Sviss
Pólland
Bandaríkin
Kórea
Tékkland
Írland
Síle
Japan
Slóvakía
Tyrkland
Mexíkó

0%

*1 Árið 2015 fyrir Ástralíu, Japan og Pólland. Ekki er hægt að leiðrétta fyrir almannatryggingum í Damnörku þar
sem greiðsla trygginganna fer beint í gegnum skattkerfið

Markaðsbrestur í menntun

Fjármál hins opinbera

Viðskiptaráð hélt áfram að birta svo
kallaðan stuðningss tuðul atv innul ífsins,
en hann var birtur í níunda skiptið vorið
2019. Stuðnings
s tuðullinn er skil
g reindur
sem hlutfallið milli starfsfólks í einkag eira
og öðrum íbúum landsins og er tilg angur
hans að varpa ljósi á það hvernig jafn
vægið á milli um
s vifa einka
g eirans og
hag
k erfisins þróast. Árið 2018 hækkaði
stuðningss tuðullinn í fyrsta sinn í átta ár,
en þá var hann 1,20 sem þýðir að fyrir
hverja 10 eins taklinga sem starfandi voru í
einkag eiranum árið 2017 voru 12 starfa ndi
við opinb era þjónustu eða ekki í vinnu, t.d.
vegna aldurs. Árið 2019 hækkaði stuðull
inn annað árið í röð og er nú orðinn 1,21.

Fjöldi háskólamenntaðra hefur þrefaldast
frá árinu 2000 og auknu mennta
s tigi
þjóðarinnar ber að sjálfs ögðu að fagna en
hins vegar hefur fjárh agslegur áv inningur
hás kólam enntunar farið dvínandi á síðast
liðnum tíu árum, eða lækkað um 20% að
meðal
t ali. Það er langt undir meðal
t ali
ESB land
a nna. Jafn
f ramt eru vís
b end
ingar um það að háskólam enntaðir eigi
erfiðara með að finna sér starf við hæfi.
Viðskiptaráð kom því með þrjár tillögur
til þess að bregðast við þessu í Skoðun
sinni, Markaðsb restur í menntun, Í fyrsta
lagi þurfa stjórnv öld að búa til umg jörð
þar sem hægt er að skapa fleiri verð
mætari störf, til að mynda með afnámi
hám arks á endurg reiðslur rannsóknar- og
þróunar
k ostnaðar. Í öðru lagi þarf að
ráðast í færni- og manna flas pá og draga
úr fjölda úts krifaðra í greinum sem minni
eftir
s purn er eftir. Í þriðja lagi þarf að
huga að sí
b reyti
l egum heimi þar sem
raun
v eruleg færni mun að öllum lík
indum spila enn stærra hlutv erk og vera
jafnvel mikilv ægari heldur en upphafleg
háskólagráða.

Góð nýting opinberra fjárm una er stórt
hags
m unamál fyrir þjóð
félagið í heild
sinni og er eitt meginh lutv erk Viðs kipta
ráðs að beita sér fyrir hagk væmri nýtingu
skattf jár og skynsaml egri ríkisf járm ála
stefnu. Í því skyni gefur ráðið út nokkuð
ítarlegar umsa gnir og fjallar um á öðrum
vettv angi um fjárl ög, fjárm álaá ætlanir,
fjár
m ála
s tefnur og fleiri þingmál sem
snúa að ríkisf jármálum.
Í umsögnum og umræðum um ríkis
fjármálin hefur verið ítrekað bent á að
áætlanir og for
s endur hafi verið heldur
bjarts ýnar. Það hefur svo komið á daginn
þar sem hagk erfið hélt inn í niðursveiflu á
síðasta ári. Reynslan af því gefur tilefni til
þess að endurs koða nýleg lög um opinb er
fjárm ál þannig að þau taki í meira mæli
mið af hagsveiflun ni. Einnig hefur verið
lögð mikil áhersla á að samk eppnishæfni
Íslands sé í fyrirr úmi og að haldið sé aftur
af sí
v axandi opin
b erum um
s vifum sem
endurs peglast í því að Ísland er „skatta
prins OECD“ þegar kemur að tekjuskatti
ein
s tak
l inga og jafn
v el skattakóngur ef
tekið er tillit til sér
k enna danska skatt
kerfisins sem er fyrir ofan okkur.
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Stuðningsstuðull atvinnulífsins
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Viðskiptaráð hefur haldið áfram að gefa
út yfirlit yfir skattab reytingar milli ára eins
og ráðið hefur gert síðastliðin 12 ár. Um
ára
m ótin 2018/2019 tóku gildi 23 skatt
breytingar. Þar af voru skatta
h ækkanir
19 talsins og skattalækkanir 4 talsins. Frá
árinu 2007 höfðu verið gerðar 289 skatt
breytingar og aðeins fjórðungur þeirra
hefur verið til lækkunar á skattbyrði.

Viðskiptaráð hefur ekki einungis fjallað
um ríkisf jármálin því fjárm ál sveitarfélaga
hafa borið á góma í greinarskrifum þar
sem há fast
e igna
g jöld hafa til dæmis
verið gagnrýnd. Í aðd raga nda kosninga
árið 2018 kom til dæmi út skoðunin
„Mikilv ægasta úts varss purningin“ þar
sem kastljósinu var beint að sköttum og
öðrum tekjum sveitar
félaga sem námu
13% af vergri landsframleiðslu árið 2017.

Skatta mál og önnur mál hafa einnig fengið
sérs taka athygli. Þar má nefna Þjóðars jóð
sem ráðið lýsti tals
v erðum efa
s emdum
um nauðsyn slíks sjóðs þó að hugsunin
þar að baki væri góð. Einnig hefur Við
skiptaráð bent á kosti þess að einkaa ðilar
hafi að
k omu að verkefnum sem ríkið
sinnir oftar en ekki. Sérs tök áhersla hefur
verið á samv innuleið (PPP) í nauðsynlegri
upp
b yggingu en í ársbyrjun 2018 gaf
ráðið út skoðunina „Tækifæri í opinberum
framk væmdum — samvinnuleið (PPP)“.

Skattbreytingar 2008-2019

Lækkanir
Hækkanir
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MÁLSVARI ATVINNULÍFSINS
GAGNVART STJÓRNVÖLDUM
Umsagnir til þingnefnda og ráðuneyta
Á ári hverju veitir ráðið umsagnir um tugi
lagaf rumvarpa og þingsá lyktunart illagna
sem lögð eru fram á Alþ ingi og Samráðs
gátt ráðu
n eytanna í þessum tilgangi. Í
flestum tilfellum er um að ræða frumv örp
sem varða viðskiptalífið með beinum eða
óbeinum hætti. Starfsmenn Viðskiptaráðs
eru einnig reglulega boðaðir á fundi með
þingn efndum til að fjalla um afstöðu ráð
sins til ýmissa mála.

Við ritun umsagna hefur Viðskiptaráð það
að leiðar
l jósi að verja mestum kröftum
í mál sem hafa mikil áhrif eða snerta
breiðan hóp aðildar
félaga ráðsins. Þar
sem málefnin sem Viðs kiptaráð lætur sig
varða eru af mjög fjölbreyttum toga leitar
ráðið reglulega til félaga til að fá afstöðu
þeirra til ýmissa mála.
Sem dæmi um beina hagsmunagæslu
Viðs kiptaráðs má nefna eftirfarandi um
sagnir um þingm ál og frumv arpsdrög sem
varða ólíka málaf lokka en upptalningin er
langt í frá tæmandi.

Alvarlegar athugasemdir við
persónuverndarfrumvarp
Viðskiptaráð skilaði inn sameiginlegri
ums ögn með Samtökum atv innulífsins
og þeirra aðildar
félögum um frum
v arp
til nýrra persónuverndarlaga. Ráðið
gagnrýndi þá leið sem farin var við inn
leiðingu á reglugerð Evrópus ambandsins
um persónuvernd. Ísland hafði svigr úm til
að ákveða með hversu íþyngjandi hætti
regluv erkið væri innleitt en því miður var
í nokkrum tilvikum lagt til að farin yrði sú
leið sem legði ríkari skyldur á fyrirtæki á
Íslandi en í öðrum löndum Evrópu. Það er
að mati Viðs kiptaráðs því miður of alg engt
þegar um inn
l eiðingu reglna Evrópu
sambandsins er að ræða. Slíkt dregur úr
samk eppnish æfni íslenskra fyrirt ækja.
Í umsögninni voru lagðar til nokkrar
mikilv ægar breytingar á frumv arpinu, en
einnig lögð áhersla að frumvarpinu yrði
ekki frestað og það yrði að lögum eins
fljótt og unnt væri.
Fulltrúi Viðskiptaráðs fór þá á fund alls
herjar- og menntam álan efndar Alþ ingis
þar sem ums ögnin og afs taða ráðsins var
skýrð.
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Til viðbótar við lög og þings
á lyktunar
tillögur fylgist Viðskipta
ráð með breyt
ingum á reglug erðum og veitir ums agnir
til ráðun eyta ef svo ber undir. Með tilk omu
Sam
ráðs
g áttarinnar hefur það færst í
auka na að áform um lagas etningum og
fyrstu drög að frum
v örpum séu birt til
rýni fyrir hagsm unaa ðila. Viðskiptaráð
hefur nýtt sér það í miklum mæli, enda
heppil egt að sjónarm ið hagsm unaa ðila
komi fram sem fyrst í lögg jafarferlinu og
hefur reynst mikilvægt í framkvæmd.

Þá hafa mörg mikilvæg mál komið á borð
Viðskiptaráðs að frumkvæði aðildarfélaga
og eru félagar hvattir til að hafa samband
við starfsfólk Viðs kiptaráðs hafi þeir
skoðanir á regluv erki, sérs taklega ef það
er í mótun hjá ráðun eytum eða til um
fjölluna r á Alþingi.
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Hvítbók fjármálakerfisins - burt með
bankaskattinn
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Viðskiptaráð skilaði inn umsögn til starfs
hóps um Hvít
b ók fjármála
k erfisins og
einnig um niður
s töður hóp
s ins þegar
þær lágu fyrir. Í ums ögnum sínum lagði
Við
s kipta
ráð áherslu á að einka
f ram
takið og sam
k eppni fái að njóta sín á
fjár
m ála
m arkaði eins og hægt er. Í því
skyni er rétt að ríkið hefji sölu á eignar
hlutum sínum í fjárm álas tofnunum. Fjár
málam arkaðir og bankar eru þó, eins og
reynslan sýnir, nokkuð ólíkir annarri starf
semi sem réttlætir að um hana gildi aðrar
reglur og annars konar eftirlit en í öðrum
atv innug reinum. Eftirlit, regluv erk og
umgjörð má þó aldrei vera of íþyngjandi
og á kostnað neytenda en Viðskiptaráð
óttast að það hafi verið raunin síðustu ár.
Jafnframt var lögð áhersla á að banka
skatturinn yrði afn uminn sem fyrst til þess
að draga úr kostnaði neytenda, stuðla að
lægri vöxtum og auka virði bank
a
n na.
Sú áhersla kom víðar fram og var einnig
gert hátt undir höfði í um
sögnum um
opinb er fjárm ál og í greinars krifum en í
grein hagfræðings var spurt hvort banka
skattur væri versti skatturinn. Fyrir áramót
voru samþykkt lög um lækkun skattsins í
skrefum.

Jafnframt var lögð áhersla á að banka
skatturinn yrði afn uminn sem fyrst til þess
að draga úr kostnaði neyte nda, stuðla að
lægri vöxtum og auka virði bankanna.
Sú áhersla kom víðar fram og var einnig
gert hátt undir höfði í um
s ögnum um
opinb er fjárm ál og í greinars krifum en í
grein hagf ræðings var spurt hvort banka
skattur væri versti skatturinn. Fyrir áramót
voru samþ ykkt lög um lækkun skattsins í
skrefum.

Þjóðarsjóður og sameinaður
Seðlabanki
Viðskiptaráð skilaði inn um
s ögn um
frumv arp til laga um Þjóðarsjóð á öllum
stigum, en frum
v arpið fór inn á Sam
ráðsg átt stjórnv alda veturinn 2018 og inn
í þingið í byrjun árs 2019, og aftur í nóv
ember 2019. Ráðið lagði áherslu á að hug
myndin með sjóðnum sé um margt góð
en hafði að sama skapi miklar efas emdir
um út
færsluna og taldi að spurningum
væri ó
svarað. Fá eða engin dæmi eru
um þjóðar
sjóð í þeim til
gangi að mæta
ófyrirséðum áföllum en traust hagstjórn
og gott ytra jafnvægi þjóðarbúsins virðist

nægja til að ríki geti brugðist við þeim. Þá
væri skynsamlegra að lækka frekar skatta
en leggja tekjur ríkis
sjóðs til hliðar með
þessum hætti. Sem fyrr segir er hugmyndin
þó ekki alslæm og því koma Viðskiptaráð
með tillögu um að Þjóðarsjóður væri hluti
af gjaldeyrisforða Seðlabankans.
Viðskiptaráð skilaði síðan inn tveimur
ums ögnum um same ini ngu Seðlab anka
Íslands og Fjárm álaeftirlitsins. Ráðið hefur
lengi talað fyrir sameiningum stofnana
þar sem það á við til að tryggja góða
þjónustu og nýtingu fjárm una. Same ining
á ákveðnum þáttum í starfsemi stofn
ananna, einkum sem lúta að fjá
r mála
stöðugleika, er því til hagsb óta. Bent var
þó á að stofnunin yrði mjög valdam ikil og
að gallar séu fólgnir í að eftirlit með fjár
mála mörkuðum sé innan Seðlab ankans.
Til þessa þyrfti að taka tillit til.

Vinnumarkaðsmál í forgrunni

Þá komst umræða um styttingu vinnu
vikunnar í há
m æli á síðustu miss
e rum
og rataði inn í kjara
s amninga og laga
frumv arp sem Viðs kiptaráð skrifaði um.
Þar kom fram að byggja þurfi laga
setningu um vinnu
t íma á réttum for
sendum og að ekki sé heppilegt að ríkið
setji lög um vinnut ímas kilg reiningar.
Þá var einnig fjallað um misvísandi
upplýsingar um vinnutíma Íslendinga og
að framleiðnivöxtur þurfi að vera meiri en
sem nemur styttingu vinnutíma ef ekki er
um að ræða kjaraskerðingu. Sum
s taðar
er það raunh æft en fyrir hagk erfið í heild
virðist það ó
raun
h æft, a.m.k. á stuttum
tíma. Loks lét Viðs kiptaráð sig varða mál
efni opin
b erra starfs
m anna og studdi
frumv örp um hækkun starfsl okaa ldurs
og brottfall kröfu um ríkisborgararétt.

Umbætur á samkeppnislögum
Ítarleg umsögn var rituð um frum
v arp
um breytingu á samk eppnisl ögum, sem
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráð
herra birti í Sam
ráðs
gátt í okt
óber 2019.
Viðskiptaráð taldi frumvarpið skref í rétta
átt þar sem breytingarnar í því færa sam
keppnislög á Íslandi nær því sem gengur
og gerist á Norðurlöndunum og í Evrópu.
Viðskiptalífið hefur lengi kallað eftir
úrb ótum á samk eppnisl ögum og fram
kvæmd þeirra og að lög
g jöfin sé færð
nær nágrannalöndum okkar. Slíkt er ekki
að undra. Ski
l virkt sam
k eppnis
eftirlit er
gríðarlega mikilv ægt til að tryggja skjóta
framk væmd samk eppnis mála. Málsm eð
ferðartími Samk eppniseftirlitsins hefur
verið gagn
r ýndur um
t alsvert af hálfu
við
s kipta
l ífsins á síðustu árum en stað
reyndin er sú að algengt er að mál séu
til meðferðar hjá samk eppnisy firvöldum
svo árum skipti. Slík staða er óv iðunandi.
Langur máls
m eðferðartími dregur auk
þess úr getu Samk eppniseftirlitsins til að
sinna lögbundnu hlutverki sínu.
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Líkt og í annarri útgáfu ráðsins vógu
vinnum arkaðs tengd málefni þungt í
um
s agna
v innu ráðsins síðustu misseri.
Mál
efni kjara
ráðs voru mikið í deigl
unni og gagnr ýndi Viðs kiptaráð harð
lega ákvarðanir þess. Í fram
h aldinu var
það lagt niður og nýju fyrir
k omulagi
hækkana í takt við alm enna launaþ róun
komið á þar sem Viðs kiptaráð skilaði inn
umsögn og var í meginatriðum fylgjandi
frumvarpinu.

Kjarasamningarnir á almennum marka ði
eða Lífsk jaras amningarnir sem sam
þykktir voru í apríl 2019 fólu í sér talsv erðar
aðg erðir af hinu opinb era sem Viðs kipta
ráð ritaði umsögn um. Þar voru óm ark
vissar aðgerðir til að draga úr ókostum
verðt ryggingar gagnrýndar, fjallað var um
háan launakostnað og ítrekuð sú skoðun
ráðsins að ekki sé skynsamlegt að styðja
við eftirspurnarhlið húsnæðismarkaðsins.
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Ef samkeppnislögin eiga að ná mark
miði sínu; tryggja hag
k væma nýtingu
framleiðsluþ átta með eflingu virkrar sam
keppni, þá er brýna sta verkefni löggjafans
að búa svo um að Sam
k eppnis
eftirlitið
geti lokið þeim rannsókn um og athugun
um sem lögin krefjast og geti tekið
ákvarðanir í málum sem varða bannreglur
laga nna á sem skilv irkastan máta. Sömu
leiðis er mikilv ægt að samk eppnisreglur
séu ekki of íþ yngjandi og leggi þannig
óþarfa höft á fyrirt æki og geri þeim erfitt
fyrir við að leita réttar síns.
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Á sama tíma og Við
s kipta
ráð studdi
frum
varpið í megin
atriðum lagði ráðið
til mikil
v ægar breytingar á því, og auk
þess að gengið yrði lengra í vissum
atriðum, þar sem ráðið hvetur til þess að
í þeim breytingum verði sam
k eppnis
lög
g jöf okkar ná
g ranna
l anda höfð sem
fyrirmynd.
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SKATTADAGURINN

Á fundinum 2019 var Bjarni Benedikts
son fjár
m ála
ráðherra með opnunar
ávarp og Bjarni Þór Bjarnas on, sviðs tjóri
skatta- og lögfræðis viðs Deloitte fór yfir
helstu skattalagab reytingar nýs árs. Ásdís
Kristjánsd óttir, fors töðum aður efnah ags
sviðs Samt aka atv innul ífsins, hélt erindi

undir yfirs
k riftinni Úr vasa heimil
a nna,
en næst þar á eftir fjallaði María Björk
Einarsd óttir, framk væmdas tjóri Alm enna
leigufélagsins um áhrif skatta á rekstrar
umhverfi fast
e igna
félaga. Loks ræddi
Guðb jörg Þorsteinsd óttir, lögf ræðingur
á skatta og lög
f ræði
s viði Deloitte, um
á
s koranir og álita
m ál í tengsl
u m við
yfirtökur, samruna og skiptingar. Gunnar
Dofri Ólafss on, þáv erandi lögf ræðingur
Viðs kiptaráðs Íslands sá um fundarstjórn.
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Skattadagur Viðskiptaráðs Íslands, Deloitte
og Samtaka atvinnulífsins voru haldnir
eins og von er vísa árlega og var Skatta
dagurinn haldinn í tólfta skiptið árið 2020.

Skattadagurinn 2020 fór fram 14. janúar.
Bjarni Benediktss on fjárm álaráðh erra
opnaði að venju. Þá fór Guð
b jörg
Þorsteins
d óttir, með
e igandi Skatta- og
lögfræði
ráðgjöf Deloitte yfir helstu
skattal agab reytingar ársins. Agla Eir
Vilhjálmsd óttir lögfræðingur Viðs kipta
ráðs hélt erindi um græna skatta og
mikil
v ægi þess að stjórn
v öld fari ekki
að reiða sig á grænar skatttekjur til fjár
mögnunar á grunnþ jónustu sinni. Þá lagði
hún einnig áherslu á gagn
s æi græna
skattk erfisins og lagði fram gátlista sem
inni
h eldur þau atriði sem Viðskiptaráð
telur að stjórnvöld þurfi að huga að þegar
kemur að grænni skatth eimtu. Bogi Nils
Bogas on, fors tjóri Icelanda ir Group tók þá
við og ræddi samk eppnish æfni íslenskrar
ferða
þ jónustu og að lokum ræddi
Johannes Laxafoss um áhrif stafv æðingar
á skatta. Fundinum stjórnaði Ingi
b jörg
Ösp Stefánsd óttir, verkefnastjóri á sam
keppnish æfnisviði Samtaka atvinnulífsins
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VIÐBURÐIR OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR
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Viðskiptaráð heldur reglulega fjölbreytta
viðb urði og fundi. Ráðið heldur árlega við
burði um föst málefni en auk þess heldur
ráðið einnig reglulega fundi er varða þau
mál sem eru í brennidepli á hverjum tíma.
Að mati ráðsins er mikilvægt að bregðast
hratt og örugglega við því sem er í um
ræðunni hverju sinni og stuðla þannig að
málefnalegri umræðu.
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Morgunfundur um samkeppnishæfni
íslenskra fyrirtækja
Í júní 2018 stóðu Viðskiptaráð Íslands og
Samtök atv innulífsins að fundi þar sem
samk eppnish æfni ísl enskra fyrirt ækja var
krufin til mergjar. Rætt var um hág engi
krónun nar, áskoranir á vinnum arkaði,
samk eppnism ál og regluv erk, þróun
skattb yrði fyrirt ækja, menntas tefnu fyrir
at
v innu
l ífið og leiðir til að gera betur.
Ásta S. Fjeldsted, framk væmdas tjóri

Viðs kiptaráðs stýrði fundinum, en til máls
tóku Ásdís Kristjánsd óttir, fors töðum aður
efnah agss viðs SA, Bjarni Benedikts
son, fjárm ála- og efnah agsráðh erra,
Finnur Árna
s on, for
s tjóri Haga, Halldór
Benjamín Þorb ergss on, framk væmda
stjóri SA, Heiðr ún Lind Marteinsd óttir,
framk væmdas tjóri Samt aka fyrirt ækja
í sjávar
ú tvegi og Lilja Alfreðsdóttir,
mennta- og menningarm álaráðherra.

Húsfyllir á fundi um
tilnefningarnefndir

Íslenskuverðlaun viðskiptalífsins:
Íslenska er góður bisness
Sýn og Toyota á Íslandi. Hvatning
a r
verð
l aunin 2018 hlutu svo Branden
b urg.
Þórarinn Eldjárn flutti hug
v ekju um
íslenska tungu, Eliza Reid forseta
frú Íslands tók til máls og Ragn
h eiður
Gröndal og Guðm undur Péturss on stigu á
stokk með Íslenskuljóðið „Á íslensku má
alltaf finna svar“. Ásta S. Fjeldsted, fram
kvæmdas tjóri Viðskiptaráðs Íslands stýrði
fundinum.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Viðskiptaráð Íslands veitti í fyrsta sinn, í
sams tarfi við Stofnun Árna Magnúss onar
og Festu, hvatning
a rverðlaun við
s kipta
lífsins um eftir
tekta
r verða not
k un á
ís
l enskri tungu. Aug
l ýst var eftir til
nefningum fyrirtækja sem nýta íslensku
á vanda ðan, frumlegan og skapandi hátt,
Fjölda tilnefninga bárust en sjö fyrirtæki
voru sér
s tak
l ega heiðruð fyrir fram
l ag
sitt í þágu ís
l enskunnar; Branden
b urg,
Icelanda ir Hotels, Icelanda ir, IKEA, ÍSAL,

Í byrjun árs 2019 stóðu Við
s kipta
ráð
Íslands, Nasdaq og Samtök atvinnulífsins
að fundi um tiln efningarn efndir og greini
legt var af viðtökum um fundinn að til
nefningarn efndir og góðir stjórnarh ættir
eru ofarlega í huga viðs kiptalífsins. Fram
sögu
m enn voru Guðrún Hafsteins
d óttir,
form aður stjórnar LIVE, Heiðar Guðjóns
son, nefndarm aður í tiln efningarn efnd
Sýnar og form aður stjórnar Sýnar, Kristín
Friðgeirsd óttir, form aður stjórnar Haga og
Ólafur Arinb jörn Sigurðss on, lögm aður á
LOGOS. Á fundinum var fjallað um tilg ang
tiln efningarn efnda, hvernig þær gagnast
fjárfestum og stjórne ndum, stöðu þeirra
í stjórn
s kipulagi fyrir
t ækja og góða
stjórnarh ætti. Gunnar Dofri Ólafss on, lög
fræðingur Viðskiptaráðs, stýrði fundinum.
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Bylting í stjórnun
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Viðskiptaráð stóð í fyrsta sinn fyrir ráð
stefnu um byltingark ennda stjórnu na r
hætti í sams tarfi við Manino haustið 2018.
Þar deildu heims
þ ekktir fyrir
l esarar og
fyrir
t ækja
s tjórnendur reynslu sinni og
sögum um það hvernig þróa má starfs
fólk á já
k væðan hátt til að ná af
b urða
árangri og búa til betri vörur og þjónu stu
fyrir viðskiptav ini. Sérstök áhersla var á
það hvernig vinnustaðir geta innl eitt frelsi
á vinnu
s tað með því að efla starfs
fólk
og búa til vinnua ðs tæður sem laða fram
hugm ynda uðgi starfsfólks. Fyrirl esarar
ráð
s tefnunnar voru Alexander Kjerulf,
stofna ndi og eiga ndi Happin ess@Work,
Joost Minnaar stofn
a ndi og eig
a ndi
Corporate Rebels, Jos De Blok, sér
fræðingur í breytingastjórnun og eigandi
Buurtzorg heilbrigðisþjónustu og Benja
Stig Fagerland, stofnandi og eigandi
SHEconomy. Í kjölfarið voru verð
l aunin
Bylting í stjórnun veitt Kolibri, sem þótti
hafa skarað fram úr öðrum við inn
leiðingu og notkun nýrra og framsækinna
stjórnunaraðferða.

Leikur
i nn var endur
tekinn haustið 2019
en lykil
f yrir
l esarar voru Traci Fenton,
stofnandi WorldB lu, Margaret Heffernan,
virtur fyrirlesari og frum
k vöðull, Gary
Ridge, fors tjóri WD40. Pétur Hafsteinss on,
fjárm álas tjóri Festi sagði einnig frá reynslu
Festis af innl eiðingu nýrra stjórnarhátta og
kerfa. Byltingarv erðlaunin 2019 voru veitt

í annað sinn á ráðstefnunni en þá runnu
verðlaunin til Hjallastefnunnar. Í kjölfarið
hélt Viðskiptaráð morgunfundinn Bylting
í stjórnun – Hjallas tefnan fyrir stjórnendur,
þar sem Þórdís Jóna Sigurðard óttir, fram
kvæmda
s tjóri Hjallastefnunnar fór yfir
aðferðaf ræði og byltingark enndar leiðir
til að ná fram því besta frá starfsfólki.
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HOLLRÁÐ UM HEILBRIGÐA SAMKEPPNI
HOLLRÁÐ UM
HEILBRIGÐA
SAMKEPPNI
LEIÐBEININGAR
FYRIR FYRIRTÆKI
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1. ÚTGÁFA
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Í apríl 2018 gáfu Viðskiptaráð Íslands,
Samtök atv innul ífsins og Lögm annafélag
Íslands út leiðbeiningar í samkeppnisrétti
undir heitinu „Hollráð um heilb rigða sam
keppni“. Voru leiðb einingarn ar unnar með
helstu sérf ræðingum á sviði samk eppnis
réttar og ritaði fors tjóri Samk eppniseftir
litsins meðal annarra formála ritsins og
hrósaði útgefendum fyrir frumkvæðið að
slíkum leiðbeiningum.

Markmiðið með útgáfu leið
b eininganna
er að auðvelda starfsmönnum og stjórn
endum fyrir
t ækja að glöggva sig á
þeim reglum sem gilda um fyrirtæki og
varða samkeppni. Þar sem ákvæði sam
keppnislaga eru matsk ennd er oft erfitt
að segja skýrt til um það hvort tiltekin
hátt
s emi brýtur gegn sam
k eppnis
lögum. Viðskiptaráð hefur því í gegnum
tíðina lagt áherslu á að nauð
s yn
l egt

sé að hnekkja á leið
beiningar
s kyldu
Sam
k eppniseftirlitsins, en ákvað þó í
samræmi við ofangreinda aðila að hafa
frumkvæðið að leiðbeiningum sem þótti
skorta á sviðinu.
Í starfsh ópnum sem vann leiðb einingar
nar sátu: Heimir Örn Herberts
son, sér
fræðingur við laga
d eild Háskólans í
Reykjav ík, Bergþ óra Halldórsd óttir, þá
lög
m aður hjá Samtökum atvinnu
l ífsins,
Helga Melkorka Óttarsd óttir, meðe igandi
hjá LOGOS, Hulda Árnad óttir, meðe igandi
á LEX lög
m annsstofu, Marta Guðrún
Blöndal, þá lög
f ræðingur og aðstoðar
framk væmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands
og Hörður Felix Harðarson, meðeigandi hjá
Mörkinni lögmannsstofu. Verkefnastjóri
leiðbeininganna var Margrét Berg Sverris
dóttir, þá lögfræðingur hjá Viðskiptaráði
Íslands.
Í tilefni útgáfunnar var haldinn morgun
fundur þar sem sam
k eppnis
m ál voru í
for
g runni. Þórdís Kolbrún R. Gylfa
d óttir
ráðh erra opnaði fundinn en erindi fluttu
Páll Gunnar Pálss on, fors tjóri Samk eppnis
eftirlitsins, Ari Edwald, for
s tjóri Mjólkur
samsölunnar, Bergþóra Halldórsdóttir, þá
lögmaður hjá Samtökum atv innul ífsins og
Helga Melkorka Óttarsdóttir, meðe igandi
LOGOS.

HEIMIR ÖRN HERBERTSSON
SÉRFRÆÐINGUR VIÐ LAGADEILD HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK. TILNEFNDUR AF VÍ OG SA.
BERGÞÓRA HALLDÓRSDÓTTIR
FYRRUM LÖGMAÐUR HJÁ SAMTÖKUM ATVINNULÍFSINS.
MARTA GUÐRÚN BLÖNDAL
LÖGMAÐUR OG FYRRUM AÐSTOÐARFRAMKVÆMDASTJÓRI VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS.
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HELGA MELKORKA ÓTTARSDÓTTIR
MEÐEIGANDI OG FRAM-KVÆMDASTJÓRI LOGOS. TILNEFND AF VÍ OG SA.

HULDA ÁRNADÓTTIR
MEÐEIGANDI HJÁ LEX LÖGMANNSSTOFU. TILNEFND AF LMFÍ.
MARGRÉT BERG SVERRISDÓTTIR
VERKEFNASTJÓRI LEIÐBEININGANNA. FYRRUM LÖGFRÆÐINGUR HJÁ VIÐSKIPTARÁÐI ÍSLANDS.

69

70
SKÝRSLA AÐALFUNDAR

VIÐSKIPTARÁÐ LÉT TIL SÍN TAKA
Í KJARAMÁLUM
Viðskiptaráð hóf svo kjarav eturinn á út
gáfu staðreyndari nnar „Tekjujöfnuður
jókst árið 2017“. Þar fjallaði ráðið um
nýjus tu tölur Hags tofu Íslands um þróun
heildartekna og atv innutekna sem gáfu
til kynna að tekju
j öfnuður hafi aukist
nokkuð árið 2017. Fjöldi greina voru
skrifaðar af starfsfólki ráðsins í tengslum

við kjaram álin, þar á meðal „Hvað vitum
við um ój öfnuð?“ „Kjaras kútan“, „Sveitar
félög kleinan í kjara
v ið
ræðum“, „Kjara
gæsin og kaup
m áttar
e ggin“, „Sátt að
loknum samningum“.
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Öflugt starfsfólk er ein forsenda öflugra
fyrirt ækja og launak ostnaðu ri nn er
stærsti kostnaðarl iður margra fyrirt ækja.
Þess vegna eru kjaram ál og allt sem snýr
að vinnum arkaðnum stórt hagsm unamál
Viðskiptaráðs sem lætur sig því þau mál
varða. Í apríl 2019 var undirr itaður nýr og
að nokkru leyti tímam óta samn ingur á al
mennum vinnum arkaði og í aðd raganda
hans stóð ráðið að fjölbreyttri útgáfu.
Tónninn var gefinn með skoðuninni „Há
launalandið Ísland“ þar sem komu fram
áhyggjur af því að launa
k ostnaður á
Íslandi væri ekki í samh engi við framl eiðni
eftir launah ækkanir og styrkingu krónuna
misserin á undan. Veiking krónunnar og
sá hægag angur sem svo var framundan í
hagk erfinu sýnir að það var rétt mat.
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Launakostnaður sem hlutfall af virðisauka í öllum atvinnugreinum
Hlutfall af virðisauka

70%

Meðaltal OECD
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20%

Framreiknað með nýjustu tölum Hagstofu Íslands
Heimildir: Hagstofa Íslands, OECD, útreikningar Viðskiptaráðs
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10%

Hvað er til
skiptanna?

Í tengslum við kjaramálin var síðan
gefin út Stað
reyndar
v itundin; Hver er
þín kjara
v itund? Spurninga
l eikurinn að
þessu sinni snerist um tekjur og kaup
mátt og tilg angurinn var að upplýsa fólk á
skemmtilegan hátt um mikilv ægar stað
reyndir tengdar kjaramálunum.

sem hæst en mikilv ægt væri að launin
endurs pegluðu efnah agsl egan verul eika.
Kröfu
g erðir sumra stéttar
félaga gerðu
ráð fyrir tugp rósenta launah ækkunum á
vinnus tund á skömmum tíma sem var í
engu samræmi við efnah agslegan veru
leika enda er hlutur launa
fólks í verð
mætas köpun hér á landi sá mesti meðal
þróaðra ríkja. Ráðið benti jafnframt á að
yrðu launah ækkanir ekki í takt við stöðu
efnah agsm ála hefðu þær óhják væmilega
í för með sér skaðlega þróun, hvort sem
er í formi verð
b ólgu, atvinnu
l eysis eða
erlendrar skulds etningar. Þá benti ráðið á
aðrar leiðir til að bæta kjör landsm anna
svo sem sveigjanlegan vinnut íma, endur
skoðun
almanna
trygginga og leiðir til að
leysa húsn æðiss kortinn
hraðar.

Lækkun fasteignagjalda

Lægri húsnæðiskostnaður fólks
og fyrirtækja

Skapa aðstæður til lækkunar vaxta

Styður við leigumarkað, íbúðabyggingu,
atvinnulíf og kaupmátt heimila

Stöðugt rekstrarumhverﬁ

Skapar grundvöll fyrir góðan rekstur
og góð laun

Stuðningur við nýsköpun

Byggir undri hagsæld framhliðarinnar

Stuðningur við barnafjölskyldur

Bætir lífskjör þar sem þörﬁn er
hvað mest
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Í nóvember 2018 var gefin út skýrslan;
„Hvað er til skiptanna? 10 atriði um rekstur
á Íslandi“. Ráðið hafði töluverðar áhyggjur
af því að ekki ríkti sameiginlegur skiln ingur
Upp úr áramótum fór að hitna í kolunum
um þær forsendur sem kjaraviðræðurnar
í kjaraviðræðum þegar 82 kjaras amningar
þá yfir
s tandandi byggðu á. Í ljósi þess
losnuðu. Af því til
efni gaf Við
s kipta
hve hart var tekist á um staðreyndir virtist
ráð út skoðuni na; „Vinnum arkaðsl egur
ljóst að skortur var á aðgengilegu efni
ómöguleiki“, þar sem fjallað var ítarlega
sem sýndi með skýrum hætti hver staðan
um kjaram álin. Í skoðuninni kom meðal
í íslensku efna
h agslífi raun
v erulega var,
annars fram að allir væru sammála um að
hvað væri til skiptanna og hvernig auka
laun, ekki síst þau lægstu, ættu að vera
mætti
vel
ferð
allra
landsm anna með sjálf
bærum hætti til lengri
Aðgerðir
Áhrif
tíma. Talsv erð útg áfa
spratt upp í kjöl
farið
Stóraukið framboð íbúða
Minni húsnæðiskortur
unnin úr pakkanum og
fékk skýrslan töluverða
Svigrúm til launahækkana,
Lækkun tryggingagjalds
sérstaklega hjá litlum fyrirtækjum
umfjöllun í fjölmiðlum.
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SAMKEPPNISHÆFNI ÍSLANDS KORTLÖGÐ
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Viðskiptaráð stendur árlega fyrir út
tekt
á sam
k eppnis
h æfni Íslands í sam
s tarfi
við Svissn eska viðs kiptah áskólann IMD.
Út
tektin saman
s tendur annars vegar af
stjórn
e nda
k önnun sem er send á for
stöðum enn allra aðildarfélaga Viðs kipta
ráðs og hins vegar af gagnas öfnun sem
samans tendur af um 400 hagvísum sem
eru bornir saman við önnur ríki í úttektinni.
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Niðurstöður úttektarinnar eru birtar í júní
ár hvert og undanfarin ár hefur Viðs kipta
ráð haldið opinn fund um niðurstöðurnar
í samstarfi við Íslandsbanka. Árleg úttekt
IMD á sam
k eppnis
h æfni þjóða hefur
reynst dýrm æt við að beina umræðu um
sam
k eppnis
h æfni Íslands á rétta braut
og mynda þannig sams töðu um þær að
gerðir sem eiga heima efst á forgangslista
stjórnvalda þegar kemur að umbótum.

Ísland færðist niður um fjögur sæti árið
2018 og sat því í 24. Sæti. Aftur á móti
virðist það aðe ins hafa verið tímab undið
baks lag því árið 2019 hækkaði Ísland aftur
upp í 20. sæti og situr því í sama sæti og
fyrir tveimur ár
u m. Þrátt fyrir að sitja í
sama sæti og árið 2017 hefur orðið tölu
verð inn
b yrðis breyting á stöðu Íslands
í undirþáttum út
tektarinnar en efna
hagsleg frammistaða og skilvirkni hins
opinb era hafa farið versnandi á síðustu
tveimur árum en skilvirkni atvinnulífs og
samfélagslegir innviðir hafa batnað.

Samkeppnishæfni 2019

Árið 2018 var ákveðið að í stað fundar
yrði unnið með Íslands
b anka að gerð
sjónv arpsþ áttar um samkeppnish æfni
Íslands auk hefðb undinnar úrv innslu og
kynningar Viðskipta
ráðs á vefsíðu sinni.
Björn Berg Gunnarsson stýrði þættinum
fyrir hönd Íslandsb anka en viðm æle ndur
voru þau Ágúst Ólafur Ágústsson, þing
maður Samf ylkingari nnar, Áslaug Arna
Sigurbjörnsd óttir, þingm aður Sjálfs tæðis
flokksins, Katrín Olga Jóhanns
d óttir,
form aður Viðs kiptaráðs og Konráð S.
Guðjónss on, hagf ræðingur
Viðs kiptaráðs. Í þættin um
var meðal annars rætt um
stofna nal ega umg jörð og
samh engi
samk eppnis
hæfni en ekkert land í
heiminum býr við litla
samk eppnish æfni og mikil
lífsk jör, félagsl egar fram
farir eða hamingju.

Sam
k eppnis
h æfni Íslands árið 2019 var
kynnt með pompi og prakt á morgun
verðar
f undi á Hilton Reykja
v ík Nordica,
þann 29. maí sama ár. Katrín Olga
Jóhannesd óttir, form aður Viðs kiptaráðs
opnaði fundinn en Þórdís Kolb rún Reyk
fjörð Gylfad óttir, ferðam ála-, iðnaðar- og
ný
s köpunar
ráðherra flutti því næst
ávarp áður en Konráð S. Guð
j óns
s on
hagf ræðingur ráðs ins kynnti niðurs töður
ársins, en þar kom í ljós að Ísland hafði
hækkað um fjögur sæti og situr því nú í

Mynd úr þættinum

því tuttuga sta. Þema fundarins var sam
keppnish æfni í gegnum fjórar framtíðar
linsur Viðskipta
ráðs. Af því tilefni voru
fluttir fjórir ör
f yrir
l estrar, hver um sína
linsu, en fyrir
l esarar voru þau Ægir Már
Þóris
s on, forstjóri Advania, sem fjallaði
um tækni
l insuna, Edda Hermanns
d óttir,
markaðs- og sam
s kipta
s tjóri Íslands
banka, sem fjallaði um manna uðslinsuna,
Hrund Gunns teinsd óttir, framk væmda
stjóri Festu, sem fjallaði um um
h verfis
linsuna og Hjálmar Gíslas on, forstjóri Grid,
fjallaði um tengslalinsuna.
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Samkeppnishæfni 2018
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ÁBYRGÐ OG GAGNSÆI Í VIÐSKIPTUM
Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja
Frá árinu 2004 hefur Viðs kiptaráð Íslands
gefið út leiðb einingar um stjórnarh ætti
fyrirt ækja í sams tarfi við Samtök atvinnu
lífsins og Kauph öllina. Leiðb einingunum
er ætlað að stuðla að góðum stjórnar
háttum í íslenskum fyrirt ækjum með því
að skýra hlutv erk og ábyrgð stjórne nda
og auðv elda þeim þannig að rækja störf
sín og um leið treysta hag hluth afa, fjár
festa og annarra hags
m una
a ðila. Með
góðum stjórnarh áttum má einnig styrkja
innv iði fyrirtækja og efla almennt traust
gagnv art viðs kiptal ífinu. Hvort tveggja
skiptir sköpum fyrir sam
k eppnis
h æfni
íslenskra fyrirtækja.

Nú stendur yfir endur
s koðun leið
beininga
n na og stefnt er að 6. út
g áfu
leið
b eininganna haustið 2020. Út
g áfu
aðilar stefna að víðt æku samráði í endur
skoðuna rferlinu. Opinn morgunf undur
verður haldinn í mars
m ánuði 2020 þar
sem góðir stjórnarh ættir verða ræddir. Þá
stóðu útgáfua ðilar fyrir lokaðri vinnus tofu
tiln efningarn efnda þar sem ýmis álitam ál
tengd nefndunum voru rædd og fram
sögua ðilar fundarins komu meðal annars
úr hópi nefndarmanna, stjórnarmanna og
hluthafa.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Vorið 2015 var 5. útgáfa leið
b eininga
um stjórnar
h ætti fyrir
t ækja gefin út.
Endur
s koðun leið
b eininganna var stýrt
af starfs
h ópi um stjórnar
h ætti, sem
skipaður er fulltrúum útgáfua ðila ásamt
sérf ræði ngum úr íslensku atv innul ífi og
há
s kóla
s amfélaginu. Samhliða 5. útgáfu
opnaði nýr vefur með raf
rænni útgáfu
leið
b eininganna en mark
m iðið var að
gera leið
b einingarnar að
g engilegri og
notendav ænni en áður.

Slóð vefsíðunnar er leidbeiningar.is.
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GERÐARDÓMUR VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS
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Á vegum Við
s kipta
ráðs Íslands starfar
sér
s takur gerðardómur (e. The Nordic
Arbitration Centre). Með notkun gerðar
dómsins geta aðilar fengið leyst úr
ágreiningi með skjótum og öruggum
hætti. Gerðard ómur Viðs kiptaráðs Íslands
er ein elsta gerðard ómss tofnun landsins.
Dómurinn var stofnaður árið 1920 en var
lagður niður árið 1930. Hann var síðan
endur
v akinn árið 1980 þar sem stjórn
Viðs kiptaráðs (þá Verzlunarráð) taldi
nauðs ynlegt að til væri dómur sem gæti
skorið úr ágreinings
efnum í við
s kiptum
með skjótum hætti.
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Fyrir Gerðard ómi Viðs kiptaráðs gilda
máls
m eðferðar
reglur sem bæði eru
til í íslenskri og enskri út
g áfu. Í þeim
er að finna ítarleg ákvæði um atriði er
tengjast gerðar
m eð
ferð, skipun gerða
manna, kostnað gerðar
m eð
ferðar o.fl.
Framk væmdas tjóri Gerðard ómsins er
lögf ræðingur Viðs kiptaráðs, Agla Eir
Vilhjálmsd óttir.
Úrlausn ágreinings fyrir Gerðar
d ómi
Viðs kiptaráðs er á höndum gerðard óms
manna sem starfa í samræmi við reglur
Gerðar
d ómsins eða aðrar reglur sem
málsa ðilar hafa samið um. Stjórn Gerðar
dómsins tekur af
s töðu til þess hvort
gerðars amningur sé til staðar milli máls
aðila. Sé slíkum samningi til að dreifa er

málinu vísað til gerðardómsmanna.
Aðilum er heimilt að semja sér
s tak
l ega
um skipan og fjölda gerðardómsm anna
en hafi ekki verið um annað samið skulu
þeir vera þrír. Megin
reglan er sú að
gerðar
d óms
m enn hafi sex mánuði frá
því gerðarm eðferð hefst til að kveða upp
endanlega úrlausn í máli en máls aðilum
er einnig heimilt að semja um að aðrir
tímafrestir skuli gilda.
Dómur Gerðardóms Viðskipta
ráðs er
endanlegur og binda ndi fyrir málsa ðila.
Hann er jafn
f ramt að
farar
h æfur í 157
löndum, þar sem Ísland er aðili að New
York samn ingnum um viðurk enningu og
fulln ustu erlendra gerðardómsúrskurða.

Af hverju
gerðardómsmeðferð?
Málsmeðferð fyrir dóms tólum getur tekið
langan tíma, með til
h eyr
a ndi kostnaði.
Algengt er að málsm eðferð fyrir héraðs
dóms tólum taki hið minnsta níu mánuði
og enn lengri tíma þegar mál eru flókin
og umfangsmikil. Að ógleymdum tveimur
öðrum dóms tigum. Á móti kemur að úr
lausn gerðar
d óms liggur al
m ennt fyrir
innan sex mánaða frá því að mál hefst og
er sú úr
l ausn endan
l eg. Sé ágreinings
efnið eða þeir hagsm unir sem eru í húfi

þess eðlis að mikilv ægt sé að fá skjóta
úrlausn getur því verið mun hentugra að
leita til gerðard óms með ágreininginn.
Trúnaður
gerðarm eðferðar
aðg reinir
hana einnig skýr
l ega frá máls
m eð
ferð
fyrir dóm
s tólum, en trú
n aður gildir um
gerðar
m eð
ferðina og dómar eru ekki
birtir opin
b erlega nema aðilar semji
um slíkt, ólíkt því sem gengur og gerist
fyrir alm ennum dóms tólum. Málsa ðilar
geta því haldið ágreiningi sínum eða
við
k væmum málum leyndum. Máls
meðferð fyrir gerðardómi er þar að auki
sveigjan
l egri en fyrir almennum dóm
stólum. Aðilar geta til að mynda samið um
gagnaf raml agningu og sönnunarfærslu
og síðast en ekki síst leiða sérfræðiv itni
fyrir dóminn en íslenskir dómstólar hafa
ekki heimilað máls
a ðilum að kalla sér
fræðiv itni fyrir dóm. Þessu síðastn efnda
atriði getur fylgt mikið kostnaðarh agræði
þar sem matsg erðir og yfirmatsg erðir eru
með kostnaðar
s amari liðum hér
l endra
dómsmála.

Nánari upplýsingar um dóminn má nálgast á
nac.is

STJÓRN

EIRÍKUR ELIS
ÞORLÁKSSON

BALDVIN BJÖRN
HARALDSON
FORMAÐUR

GUNNAR
STURLUSON

MARTA GUÐRÚN
BLÖNDAL

AGLA EIR
VILHJÁLMSDÓTTIR
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ÁSTHILDUR
OTHARSDÓTTIR

FRAMKVÆMDASTJÓRI
GERÐARDÓMS
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UPPLÝSINGAMIÐLUN ERLENDIS
The Icelandic Economy 2018 og 2019
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Eitt af verkefnum Við
s kipta
ráðs er að
annast
upp
l ýsinga
g jöf
til
erlendra
aðila um efna
h agsþróun á Íslandi. Frá
2008 hefur því hlutv erki fyrst og fremst
verið sinnt með útgáfu skýrslunnar The
Icelandic Economy, heild
s tæðri úttekt
á íslensku efna
h agslífi sem gefin er út
til fyrir
t ækja, opin
b erra stofnana og
félagas amtaka víðsvegar um allan heim.
Í ljósi þess hve íslenska örhagkerfið getur
sveiflast er sér
s taklega mikil
v ægt að
upp
l ýsingar séu nýlegar og því er ritið
gefið út árlega, bæði í rafrænni útgáfu en
einnig á prenti í takmörkuðu upplagi.
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Þá vonast ráðið einnig til þess að skýrslan
geti nýst fyrir
t ækjum og opin
b erum
aðilum við að kynna landið og að það geti
átt þátt í greiða fyrir al
þ jóð
l egum við
skiptum og tengslam yndun félaga sinna.
Ritið tekur til umf jöllunar stöðu hagk erfi
sins hverju sinni, nýlega þróun og horfur
til nánustu framtíðar.
Ár hvert er glæruk ynning gefin út sam
hliða skýrslu
n ni en í henni má finna
myndir úr skýrslunni á að
g engi
l egu
formi fyrir kynningar á íslensku efna
hagslífi. Bæði ritið og kynningin er öllum
aðgengileg bæði á íslensku vefsíðu ráð
sins, vi.is, og einnig á enskri vefsíðu ráðsins,
chamber.is.

THE ICELANDIC ECONOMY
ICELAND CHAMBER
OF COMMERCE

CURRENT STATE, RECENT DEVELOPMENTS
AND FUTURE OUTLOOK
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Current State, Recent Developments and Future Outlook
2018 edition
ICELAND CHAMBER
OF COMMERCE

2019 EDITION

The Icelandic Economy

1

1
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BAKHJARL MENNTUNAR
Til að mæta áskorunum alþjóðavæðingar
er mikil
vægt fyrir atvinnu
l ífið að taka
virkan þátt í upp
b ygg
i ngu menntunar.
Stjórn
e ndur í atvinnu
l ífinu gera sér því
sífellt betur grein fyrir því að til þess að
standast samkeppni þurfa fyrirtæki að
hafa innan sinna vébanda hæft og vel
menntað starfsfólk.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Að þessu hlutverki hefur Viðskipta
ráð
komið með mark
v issum hætti síðustu
ár og ára
t ugi í gegnum Mennta
s jóð
Viðs kiptaráðs Íslands. Sjóðurinn er sjálfs
eignastofnun sem starfar undir vernd og
umsjón Viðskiptaráðs Íslands.
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Menntasjóðurinn hefur haft það form
lega hlutv erk að auka samk eppnish æfni
íslensks atvinnulífs með því að efla og
bæta menntun og rannsóknir á öllum
skóla
s tigum og styðja við ný
s köpun
atvinnul ífs. Stjórn Viðs kiptaráðs myndar
fulltrúa
ráð MVÍ og fer með æðsta vald
í málefnum stofnunari nnar. Sjóðuri nn
er meirih lutae igandi í Hás kólan um í
Reykjav ík og rak Verzlunarskóla Íslands í
hartnær öld.

Námsstyrkjasjóður
Viðskiptaráðs Íslands
Hlutverk Námsstyrkjas jóðsins er að veita
námsstyrki til íslenskra neme nda vegna
framh aldsn áms á hás kólas tigi. Styrkjunum
er einkum ætlað að mæta kostnaði vegna
skólag jalda og rannsóknan áms. Styrkirnir
eru veittir vegna náms í greinum sem
tengjast atvinnulífinu og stuðla að fram
þróun þess.
Markmið styrk
v eitinganna er að stuðla
að eflingu manna uðs á Íslandi með því
að gera íslenskum nem
e ndum kleift
að sækja sér fjöl
b reytta og al
þ jóð
l ega
menntun í hæsta gæðaflokki. Sjóðurinn
styður þannig við hlutverk MVÍ.
Styrkirnir eru veittir á Við
s kipta
þ ingi ár
hvert og hafa að jafnaði fjórir styrkir verið
veittir hverju sinni. Árin 2018 og 19 var
hver styrkur að upphæð 1 m.kr. veittur
og heildarú thlutun sjóðsins því 8 m.kr á
þessum tveimur árum. Yfir 120 ums óknir
bárust í hvort skipti frá íslenskum náms
mönnum í fram
h ald
s námi í 14 löndum
víðsvegar um heiminn.

Meðlimir valn efndar Námss tyrkjas jóðsins
eru dr. Ari Kristinn Jóns
s on, rektor Há
skólans í Reykjav ík, dr. Daði Már Kristófers
son, forseti Félagsvísindasviðs Háskóla
Íslands, og Guðbjörg Edda Eggertsd óttir,
stjórnarkona og fyrrum forstjóri Actavis
á Íslandi. Viðskiptaráð kann nefndinni
miklar þakkir fyrir framlag hennar og
störf.

Styrkþegar árið 2018 voru:

Styrkþegar árið 2019 voru:

Ólafur Bjarki Bogason

Arna Sigurðardóttir

M E I S TA R A N E M I Í T Ó N L I S TA R V E R K F R Æ Ð I V I Ð

M . P H I L E F N AV E R K F R Æ Ð I Á F R A M H A L D S S T I G I V I Ð

M C G I L L H ÁS KÓ L A Í M O N T R E A L

C A M B R I D G E H ÁS KÓ L A

Ingibjörg Sigvaldadóttir

Einar Bjarki Gunnarsson

F R A M H A L D S N E M I Í L Í F - O G L Æ K N AV Í S I N D U M

DOKTORSNÁM Í AÐGERÐAGREININGU OG MEIS-

HJÁ KAROLINSKA INSTITUET Í STOKKHÓLMI

TA R A G R Á Ð A V I Ð S TÆ R Ð F R Æ Ð I D E I L D , M E Ð
ÁHERSLU Á GREININGU OG LÍKINDAFRÆÐI VIÐ
M I N N E S O TA H Á S K Ó L A

Sigurgeir Ólafsson

M E I S TA R A N E M I Í TA U G AV E R K F R Æ Ð I Í É C O L E

D O K T O R S N Á M Í E R F Ð AV Í S I N D U M V I Ð W E L L C O M E

P O LY T E C H N I Q U E F É D É R A L E D E L A U S A N N E

TRUST SANGER INSTITUTE Í CAMBRIDGE

Úndína Ósk Gísladóttir

Steinunn Guðmundsdóttir

M E I S TA R A N E M I Í „ B I O M E D I C A L

L L M , L Ö G , V Í S I N D I O G TÆ K N I V I Ð

I N F O R M AT I C S “ V I Ð H A R VA R D H Á S K Ó L A

S TA N F O R D H Á S K Ó L A
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Halla Björg Sigurþórsdóttir

83

84
SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Verkkeppni
Viðskiptaráðs
Framtíðarsjóður Viðskiptaráðs (fyrrum
Rannsóknarsjóður) var ræstur með
Verkk eppni Viðs kiptaráðs sem haldin
var í fyrsta sinn helgina 15.-17 september
2017 og var keppnin einnig liður í hátíðar
dagskrá ráðsins í tilefni af aldara fmælinu
og samræmdist hún áherslum ráðsins
á staf
ræna framtíð. Þetta lagði grunn
að næstu Verkkeppnum sem haldnar
voru 2018 og 19 með áherslum komandi
Viðskiptaþings í huga.

Hvernig lærir fólk framtíðarinnar?

Sex lið öttu kappi en þau saman
s tóðu
af 3-6 ein
s tak
l ingum. Liðin kepptust
um að móta hugmynd sem svaraði
spurningunni „Hvernig lærir fólk fram
tíðarinnar?“. Ótal mörg tæki
færi fylgja
tækniv æðingunni og hinni svok ölluðu 4.
iðn
b yltingu en áskoranir felast í því að
nýta nýjar leiðir til að miðla upplýsingum,

Sigurliðið saman
s tóð af þeim Eyþóri
Mána Steinars
s yni, verkefna
s tjóra hjá
Skemu, Úlfari Harra Elíassyni, framh alds
skólakennara, Gunnhildi Fríðu Hallg ríms
dóttur framh aldss kólan ema, Þorgrími
Kára Emils
s yni, sölu
m anni og Halldóru
Guðlaugu Helgad óttur, leiks kólaráðgjafa.
Dómnefndina skipuðu þau Lilja Dögg
Alfreðsd óttir, menntam álaráðherra, Ari
Kristinn Jóns
s on, rektor HR, Jón Atli
Benedikts
s on, rektor HÍ, Katrín Olga
Jóhannesd óttir, form aður Viðs kiptaráðs
Íslands og Sigurborg Ósk Haralds
d óttir,
form aður umh verfis- og skipulags ráðs
Reykjav íkurb orgar.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Skilvirkt lærdómssamfélag bar sigur úr
býtum í Verkkeppni Viðskiptaráðs sem
haldin var í annað sinn haustið 2018.
Sigurvegarar Verkkeppninnar hugðust
umbylta aðgengi að námsefni en liðið var
skipað einstaklingum á aldrinum 16-46
ára með afar fjölbreyttan bakgrunn.

mennta eins taklinga og sinna störfum á
fjölbreyttari hátt en áður.
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Sigurvegarar verkkeppninnar
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F.v: Jillian Verbeurgt, Connor Bennett, Renata Bade Barajas, Guolin Fang, Stefán Þorvarðarson og Stefán Carl Peiser

Milljón tonna áskorunin

Dóm
n efnd skipuðu Ari Kristinn Jóns
son, rektor Háskólans í Reykjav ík, Auður
Önnu - Magnúsd óttir, framk væmdas tjóri
Landverndar, Katrín Olga Jóhannesdóttir,
for
m aður Viðskiptaráðs Íslands, Stefanía
G. Halldórs
d óttir, framkvæmdastjóri hjá
Landsvirkjun og Steinunn Gests
d óttir,
aðstoðarrektor Háskóla Íslands.
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Dómnefnd valdi tvö sigurlið árið 2019
þar sem hún var einróma um að lausnir
sigurliðanna tveggja myndu gagnast vel
í samstarfi þar sem upplýsingatækni er
nýtt til að ná fram samdrætti á útblæstri
koltvísýrings. Annað liðanna samanstóð
af Guolin Fang, Stefáni Carl og Stefáni
Þorvarðarsyni og hét lausn þeirra Margt
smátt gerir eitt stórt og fól í sér að nýta
upplýsingatækni til að mynda upplýstara
samfélag. Með gögnum og gagnavinnslu
sundurliðuðu þeir gögn um kolefnisspor
þannig að auðveldara væri að finna
leiðir til að minnka kolefnissporið. Guolin
Fang, Stefán Carl og Stefán nýttu svipaða
lausn t.d. í Plokk-in smáforritinu sem
er einnig hugarsmíð þeirra og komin er
reynsla á. Hitt liðið samanstóð af Conor
Bennett, Jillian Verbeurgt og Renata Bade
Barajas. Lausn þeirra einblíndi á skamm
tíma- og langtímalausnir í því að minnka
út
b lástur koltvísýrings. Fólust lausnir
nar meðal annars í minnkandi áhrifum
neyslu
ú rgangs fyrirtækja með því að
besta pantana
ferli þeirra og minnkun

birgðas öfnunar. Sú aðferð nær til matar
úrgangs, húsgagna, efniv iðs og annarrar
neyslu, sem hefur svo beinlínis dregur úr
útblæstri samgangnakerfisins. .
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Háskólinn í Reykjavík á
sigurbraut
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Menntasjóður Viðskiptaráðs Íslands stóð
að stofnun Há
s kólans í Reykja
v ík sem
hefur nú starfað í um tvo árat ugi við góðan
orðs tír. Á þessum tíma hefur skólinn tekið
miklum breyt
i ngum, en stærstu skrefin
voru vafal aust same ining hans við Tækni
hás kóla Íslands árið 2005 og flutningur í
nýtt 27.000 fermetra húsn æði við rætur
Öskjuh líðar á árinu 2010. Með kaupum Há
skólans í Reykjavík og bakhjarla, árið 2014,
á öllum fast
e ignum skólans á há
s kóla
svæðinu við Öskjuh líð tókst að snúa við
rekstri skólans og styrkja fjárhagslegan
grundvöll hans til lengri tíma.
Í kjölfar sam
n ingsins var stjórn
s kipulag
skólans endur
s koðað og ný stjórn tók
til starfa. Hás kólaráð fer enn með æðsta
vald skólans og markar stefnu hans til
lengri tíma. Stjórn skólans sinnir aftur á
móti þeim viðfangsefnum sem snúa að
almennum rekstri hans. MVÍ er meiri
hlutaeigandi í skólanum og mun halda
áfram að koma að rekstri hans með
virkum hætti í gegnum störf háskólaráðs
og stjórnar.
Há
s kólinn í Reykja
v ík býður nú upp á
vandað og fjöl
b reytt nám á mörgum
sviðum. Skólinn út
s krifar í dag tvo af
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hverjum þremur þeirra sem út
s krifast
með tæknim enntun á hás kólas tigi,
helming viðs kiptam enntaðra og þriðjung
þeirra sem ljúka prófi í lögum. Auk þessa
hefur fram
l ag skólans til rannsókna og
ný
s köpunar farið vaxandi með hverju
árinu sem líður. Þessum mikla árangri ber
auð
v itað fyrst og fremst að þakka því
fráb æra starfsfólki sem hefur byggt upp
starfsemi skólans.
Háskólinn í Reykjavík er einn af hundrað
bestu ungu hás kólum í heiminum í dag,
samk væmt lista Times Higher Education
sem birtur var í júní 2018. Á listan um eru
hás kólar 50 ára og yngri og er Háskólinn í
Reykjavík í 89. sæti á listanum. Listi Times
Higher Education byggir á mati þrettán

lykil
þ áttum há
s kóla
s tarfs, svo sem á
gæðum kennslu og ranns ókna, fjölda til
vitnana í vísindag reinar eftir starfsm enn
há
s kólans, al
þ jóðlegum tengslum og
sams tarfi við atvinnulífið.
Í september 2019 birti Times Higher
Education nýjan lista yfir bestu háskóla
heims og kom þar fram að á mælik varða
sem metur áhrif rannsókna, skorar Há
skólinn í Reykjav ík hæst, ásamt sex öðrum
hás kólum. Áhrifin eru metin út frá hlutfalls
legum fjölda til
v itnana í vísindagreinar,
það er, hversu oft aðrir vísindam enn vitna
í niðurstöður fræði
m anna háskólans í
ritrýndum vísindagreinum. HR er meðal
bestu 350 háskóla í heiminum á listanum
og efstur íslenskra háskóla.

HR er einn af hundrað bestu ungu
háskólum heims

Meira vitnað í rannsóknir HR en
nokkurs annars háskóla í heiminum

Háskólinn í Reykjavík er einn af hundrað
bestu ungu háskólum í heiminum í dag,
samkvæmt lista Times Higher Education
sem birtur var í júní 2018. Á listanum eru
háskólar 50 ára og yngri og er Háskólinn í
Reykjavík í 89. sæti á listanum. Listi Times
Higher Education byggir á mati þrettán
lykilþáttum háskólastarfs, svo sem á
gæðum kennslu og rannsókna, fjölda
tilvitnana í vísindagreinar eftir starfsmenn
háskólans, alþjóðlegum tengslum og
samstarfi við atvinnulífið.

Í september 2019 birti Times Higher Education nýjan lista yfir bestu háskóla heims
og kom þar fram að á mælikvarða sem
metur áhrif rannsókna, skorar Háskólinn í Reykjavík hæst, ásamt sex öðrum
háskólum. Áhrifin eru metin út frá hlutfallslegum fjölda tilvitnana í vísindagreinar, það er, hversu oft aðrir vísindamenn
vitna í niðurstöður fræðimanna háskólans
í ritrýndum vísindagreinum. HR er meðal
bestu 350 háskóla í heiminum á listanum
og efstur íslenskra háskóla.

Þriggja ára stúdentspróf í takt við nýja tíma
Það má segja að Verzlunarskólinn hafi frá
upphafi haldið þeim sérkennum sínum að
vera framsækinn skóli sem jafnan hefur
leitast við að bjóða upp á fjölbreytt nám
sem svarar kröfum síns tíma. Viðskiptaráð
hefur haft veg og vanda af því að stýra
uppbyggingu skólans frá árinu 1922 (þá
sem Verzlunarráð Íslands). Að frumkvæði
Viðskiptaráðs
samþykkti
skólanefnd
vorið 2013 að unnið yrði að styttingu námstíma til stúdentsprófs um eitt ár. Margra
ára vinna hefur nú borið þann árangur
að allar brautir skólans eru nú þriggja ára
námsbrautir til stúdentsprófs. Rík áhersla
hefur verið lögð á að halda sömu gæðum
náms þannig að útskrifaðir nemendur séu
vel í stakk búnir fyrir hvaða nám sem er á
háskólastigi.
SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Viðskiptaráð skipar nú þrjá af níu meðlimum fulltrúaráðs Verzlunarskólans. Fyrir
hönd ráðsins sitja þar Ásta S. Fjeldsted,
Ingibjörg Gréta Gísladóttir og Ingunn
Agnes Kro, sem kom inn á árinu 2019 í stað
Jóns Diðriks Jónssonar.
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VETTVANGUR TENGSLA
Ný-sköpun-Ný-tengsl
í yfir áratug

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Tengslakvöldum undir merkinu Nýsköpun-Ný-tengsl var form
l ega hleypt
af stokk
u num árið 2009 með það að
mark
m iði að leiða saman reynslu
m ikla
stjórne ndur, svok allaða „mentora“ og
áhugas ama frumk vöðla sem eru að stíga
sín fyrstu skref í atv innurekstri. Með þessu
hefur skapast farv egur fyrir félaga í Við
skiptaráði til að leggja lóð sín á vogar
skálarnar í upp
b yggingu atvinnu
l ífsins.
Icelandic Startups hefur verið dyggur
sams tarfsaðili í skipulagi og utanumhaldi
þessara viðb urða frá upphafi og einnig
hafa fjöl
m örg fyrirtæki úr félagagrunni
ráðsins tekið að sér gestgjafahlutverk.

sér gríðarle ga mikilvæg tengsl fyrir hvort
um sig rótgróin fyrirtæki sem vilja sífellt
endur
n ýja sig og sprota
f yrirtæki sem
þurfa breitt bakland þegar verið er að
taka sín fyrstu skref.

Árið 2019 var 66°
N orður gest
g jafi og
bauð fullt rúum nýs köpunarf yrirt ækja
og mentoru m í kvöldverðarb oð í höfuð
stöðvunum í Garðab æ. Er þetta í ellefta
sinn sem við
b urðurinn er haldinn. Að
þessu sinni tók Helgi Rúnar Óskars
s on,
forstjóri 66N, á móti hópnum í höfuð
stöðvum fyrirt ækisins þar sem efnt var til
ánægjulegrar kvöldstundar.

Árið 2018 bauð Marel heim og tóku
þær Linda Jóns
d óttir, fjármála
s tjóri og
Guðb jörg Heiða Guðmundsd óttir, fram
kvæmda
s tjóri Marel á Íslandi, á móti
gestum. Konráð S. Guðjónss on, hagf ræð
ingur Viðs kiptaráðs, kom inn á mikilv ægi
nýs köpunar
fyrir
samk eppnish æfni
landsins og ítrekaði ánægju ráðs ins með
við
b urðinn og sam
s tarfið við Icelandic
Start
u ps en vi
ð burðurinn hefur leitt af
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Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs Íslands, kom inn á mikilvægi nýsköpunar fyrir samkeppnishæfni
landsins og ítrekaði ánægju ráðsins með viðburðinn og samstarfið við Icelandic Startups.

Þátttakendur 2018

Þátttakendur 2019

Basic RM

Lava Cheese
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Flygildi
91

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

92

BIRKIR HÓLM GUÐNASON
AMERÍSK-ÍSLENSKA (AMIS/AICC)

GUNNAR KARL GUÐMUNDSSON
FÆREYSK-ÍSLENSKA (FÆIS/FOIS)

DAGMAR ÞORSTEINSDÓTTIR
HBH BYGGIR
BRESK-ÍSLENSKA (BRÍS/BICC)

ÁRNI GUNNARSSON
AIR ICELAND CONNECT
GRÆNLENSK-ÍSLENSKA (GLIS/GICC)

HALLGRÍMUR BJÖRNSSON
LAUF CYCLING
DANSK-ÍSLENSKA (DÍV/DIH)

BENEDETTO VALUR NARDINI
ÍTALSK-ÍSLENSKA (ITIS/CCII)

BALDVIN BJÖRN HARALDSSON
BBA//FJELDCO
FRANSK-ÍSLENSKA (FRIS/CCFI)

ÁRSÆLL HARÐARSON
ICELANDAIR
JAPANSK-ÍSLENSKA (JAIS/JICC)

MARGRÉT JÓNSDÓTTIR NJARÐVÍK
MUNDO FERÐASKRIFSTOFA
SPÁNSK-ÍSLENSKA (SPIS/CCHI)

ANNA BJÖRK BJARNADÓTTIR
ISAVIA
NORSK-ÍSLENSKA VIÐSKIPTARÁÐIÐ

JÓHANN G. JÓHANNSSON
ALVOGEN
SÆNSK-ÍSLENSKA (SÍV/SIH)

MACIEJ WOJTCZAK
PÓLSK-ÍSLENSKA VIÐSKIPTARÁÐIÐ (POIS/PICC)

GUNNAR MÁR SIGURFINNSSON
ICELANDAIR CARGO
ÞÝSK-ÍSLENSKA VIÐSKIPTARÁÐIÐ (ÞÍV/RDWI)

ARI EDWALD
MS
RÚSSNESK-ÍSLENSKA VIÐSKIPTARÁÐIÐ (RUIS/RICC)

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

HEIÐAR GUÐJÓNSSON
SÝN
NORÐURSLÓÐAVIÐSKIPTARÁÐIÐ (IACC)
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Stofnfundur Rússnesk-íslenska viðskiptaráðsins fór fram 1.
nóvember 2019 í sendiráði Rússlands á Íslandi og tók ráðið formlega
til starfa sama dag. Stofnfélagar eru rúmlega 45 fyrirtæki sem starfa
m.a. innan sjávarútvegs, matvælaframleiðslu,
nýsköpunar og ferðaþjónustu.

Víðtækt tengslanet
Alþjóða viðs kiptaráðin, millil andaráðin
eru fimmtán talsins og starfa hvert um
sig sjálf
s tætt, með sína stjórn og sína
félagsm enn, en eru öll með heimilisfesti
hjá Viðs kiptaráði Íslands. Stjórnir ráða nna
eru skipaðar fors varsmönnum fyrirtækja
beggja landa í hverju tilv iki og í þeim eiga
sæti rúmlega 120 manns sem allir sinna
störfum í þágu at
v innu
l ífs í sjálf
b oða
vinnu Samanlagt eru ráðin með um 800
félagsmenn.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Þrír formenn fara fyrir hópnum og
mynda svon efnt form annaráð, en það
eru Baldvin Björn Haralds
s on, FRIS,
Birkir Hólm Guðnason, AMIS og Gunnar
Már Sigurfinns
s on, ÞÍV. Fram
k væmda
stjóri allra ráðanna er Sigrún Lilja
Guðb jartsd óttir.
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Markmið Alþjóða viðskiptaráðanna er að
koma á og við
h alda við
s kipta
tengslum
milli landanna, en það er gert m.a. með
því að efla tengsl á sviðum við
s kipta,
stjórnm ála, menntunar og menningar.
Helstu verkefni ráðanna eru að standa
fyrir fundum, ráðstefnum og/eða við
burðu m um málefni sem aukið geta sam
vinnu og tengsl – hérlendis og erlendis.

Starfsemi
Starfsemi millilandaráðanna er fjölb reytt
þar sem hver viðb urðurinn rekur annan
bæði hér
l endis og er
l endis. Á síðustu
tveimur árum hefur verið lögð rækt
við að milli
l anda
ráðin efli sam
v innu sín
í milli og leitist við að koma á framfæri
sam
e iginlegum hag
s munum þegar það
á við. For
m enn ráð
a nna hafa af þessu
tilefni hist á formannaf undum sem hefur
mælst vel fyrir og fer form annaráð fremst
í flokki með um
s jón og fram
k væmd

same iginlegra viðb urða form anna og
ráða. Á undang engnum árum hefur við
burðad agat al millil andaráðanna boðið
upp á fjölb reytni á borð við; viðskipta
sendi
ferðir, ráð
s tefnur, morgun- og há
degisv erðarfundi, opna fundi, móttökur,
fyrirt ækjah eims óknir, fors ýningar kvik
mynda og bíó
k völd, útgáfu
b oð, vín
kynningar, steikark völdv erð, golfm ót
o.s.frv. o.s.frv. Öllum ráðum hefur gengið
vel að viðh alda félagafjölda og fá til liðs
við sig nýja félaga.

Samstarf við erlendar stofnanir og
fyrirtæki
Mikilvægur þáttur í starfi millilandaráða
Alþjóðasviðs Viðskiptaráðs eru samskipti
við erlend systursamtök, alþjóðlegar
stofnanir, fulltrúa erlendra ríkja á Íslandi
og fleiri. Millilandaráðin hafa þar hjálpað
mikið til á undanförnum árum og átt
góð samskipti við bæði sendiráð og
ræðisskrifstofur
viðkomandi
landa.
Amerísk-íslenska viðskiptaráðið vinnur
með Euro AmCham sem eru samtök
bandarískra viðskiptaráða í Evrópu. Breskíslenska viðskiptaráðið er hluti af starfi
samtaka bresk-norræna viðskiptaráða
(e. Nordic Chamber of Commerce in
UK). Dansk-, sænsk- og norsk- íslensku
viðskiptaráðin eiga einnig gott samstarf
við þarlend viðskiptaráð.

Stofnfundur Rússnesk-íslenska
viðskiptaráðsins

eldri viðskiptasambönd og líta til þeirra
tækifæra sem stór markaður í Rússland
hefur fram að færa.

Stofnfundur Pólsk-íslenska
viðskiptaráðsins
Þorvarvarði Guðlaugssyni og Stofnfundur
Pólsk-íslenska við
s kipta
ráðsins fór fram
þann 12. nóvember í sendi
ráði Pólands
á Íslandi og tók formlega til starfa þann
sama dag. Fjöldi félagsm anna er um 30
íslensk og pólsk fyrirt æki sem og eins tak
lingar. Maciej Wojtczak ásamt sendiherra
Pólands á Íslandi Hr. Gerard Pokruszyński
hafa starfað náið með Boguslaq Azemioth,
ræðism anni, Vali Ásm undss yni, Samh erja
og Þorvarði Guð
l augs
s yni, Icelandair í
samvinnu við Sigrúnu Lilju Guð
b jarts
dóttur, framk væmdas tjóra frá ársb yrjun
2019.

Samstarf milli alþjóða viðskiptaráðanna
og utanríkisráðuneytisins
Þann 8. nóvember 2018 undir
r ituðu
utanr íkisráðuneytið og alþjóðl egu við
skipta
ráðin sem starfa innan vé
b anda
Viðs kiptaráðs Íslands, samk omulag um
að efla og form
g era ára
l angt sam
s tarf
þessara aðila á sviði utan
r íkis
v iðskipta
Íslands. Markmiðin með samk omulaginu
snúa að því að vinna að hags
m unum
atvinnulífsins á þeim mörkuðum er eiga
undir alþjóðaráðin.
Aðilar samkomulagsins stefna ennf remur
að því að efla enn frekar sam
s kipti og
sam
v innu sín á milli á markaðs
s væði
hvers millilandaráðs, auk þess að eiga í
heildarsam
s tarfi með það að leiðar
l jósi
að auka út
flutnings
v iðskipti Íslands og
gjalde yrisöflun.
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Undirbúningshópur ráðsins var skipaður
þeim Berglindi Ásgeirsdóttur, sendiherra
Íslands í Rússlandi, Ara Edwald, forstjóra
MS, Gunnþóri Ingvasyni, Síldarvinnslunni
og Tanyu Zharov lögfræðingi, en hópurinn
starfaði að stofnun ráðsins frá ársbyrjun
2019, ásamt Sigrúnu Lilju Guðbjartsdóttur
framkvæmdastjóra.
Í lok nóvember leiddi utanríkisráðherra
viðskiptasendinefnd til Moskvu í tengslum
við opinbera heimsókn hans þangað. Í
ferðinni var lögð áhersla á að rækta nú og

Frá undirritun samkomulagsins. F.v. Ásta S. Fjeldsted, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs
Íslands, Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, Baldvin Björn Haraldson,
formaður stjórnar millilandaráðanna og Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir, forstöðumaður
alþjóðasviðs Viðskiptaráðs Íslands.
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ALÞJÓÐADAGUR VIÐSKIPTALÍFSINS 2019
Alþjóðad agur viðs kiptal ífsins fór fram
í fyrst sinn þann 11. nóv
e mber á Hilton
Reykjav ík Nordica, og var ráðs tefnan hluti
af sams tarfi alþ jóða viðs kiptaráðanna og
utanr íkisráðun eytisins Það var ánægjulegt
fyrir millila ndaráðin að hafa fengið til liðs
við sig sem bakh jarl KPMG og stuðning
Viðs kiptaráðs Íslands.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Með sameiginlegri ráðstefnu sem þessari,
gefst tækifæri til að skoða same iginlega
þær áskoranir sem viðs kiptalífið stendur
frammi fyrir með tæknib reytingum fram
tíðarinnar og ekki síður þeim tækifærum
sem felast í gervig reind til að gera fyrir
tæki og þjónustu enn betri.
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Til að gæta fullkomins hlutleysis milli allra
fimmtán milli
landa
ráðanna var fenginn
sem fyrirlesari Hollendingurinn Richard von
Hooijdonk, en ekkert Hollenskt-íslenskt
viðskiptaráð er starfandi hérlendis.Auk hans
voru Guðmund Hafsteins
son og Stein
þór
Pálson með erindi. Guð
laugur Þór Þórðar
son, utanríkisráðherra opnaði ráðstefnuna.
Þórdís Kolbrún Reyk
fjörð Gylfa
dóttir,
atvinnuvegaog nýsköpunarráðherra
lokaði ráðstefnunni. Fundarstjóri var Eliza
Reid.

SKÝRSLA AÐALFUNDAR
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VOTTORÐ OG ATA
Upprunavottorð

SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Viðskiptaráð hefur í áraraðir gefið út
upprunav ottorð (e. Certificate of Origin)
til vöruú tf lytjenda. Uppr unav ottorðum
er ætlað að staðfesta upp
r una
l and til
tekinnar vöru. Í dag fer öll útg áfa vott
orðanna fram í gegnum raf
rænt kerfi
sem bætt hefur þjónustuna og aukið
rekjanl eika votto rða samk væmt reglum
Alþjóða Viðs kiptaráðsins (ICC). Vott
orð er hægt að fá annað hvort rafrænt
undirritað eða prentað út og stimplað á
skrifstofu ráðsins. Alm ennur afgreiðslut ími
upprunav ottorða er 24 klst. en sé óskað
eftir flýtim eðferð fer afgreiðsla fram innan
2 klst. Rúm
l ega 30.000 upp
r una
v ottorð
hafa verið gefin út frá því rafræna kerfið
var tekið í notkun í ágúst 2014.
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173 fyrirtæki með aðgang að rafræna kerfinu
20 vottorð gefin út á dag að meðaltali

ATA Carnet skírteinini
Viðskiptaráð hefur um
sjón með út
gáfu
ATA Carnet skírteina á Íslandi. ATA Carnet
skírteini heimilar handhafa tímabundinn
út
flutning á vörum og vöru
sýnis
hornum.
Handhafi ATA skírteinis greiðir hvorki tolla
né önnur aðflutningsgjöld í þeim 87 löndum sem eru aðilar að ATA samningnum.
ATA skírteini er ætlað að ferðast allan
tímann með varningnum og virkar því sem
eins
konar „vöruvegabréf“. Ætlast er til að
viðkomandi vörur séu fluttar til baka innan
eins árs eftir notkun í einu eða fleiri löndum.

Hvernig er sótt um ATA skírteini?
ATA skírteini eru geﬁn út af Viðskiptaráði Íslands. Sækja þarf
um útgáfu þeirra með tveggja daga fyrirvara á sérstökum
umsóknarvef fyrir skírteinin í gegnum vefslóðina ata.vi.is. Þó
er hægt að fá skírteini samdægurs ef óskað er eftir
ﬂýtimeðferð og , greitt er fyrir það sérstaklega.

Fyrir

hvaða vörur þarf ATA skírteini?

Sækja má um ATA skírteini fyrir hvers kyns vörur sem ﬂytja á
tímabundið erlendis. Helstu vörutegundirnar sem ﬂuttar
hafa verið út á ATA skírteinum undanfarin ár eru m.a.
kvikmyndatæki, sjávarútvegsvörur vegna sýninga, tölvur og
hugbúnaður, listaverk og leikmunir, hljómﬂutningstæki,
mæli- og rafeindatæki og fatnaður.

Hvað kostar þjónustan?
SKÝRSLA AÐALFUNDAR

Kostnaður vegna ATA skírteina fer eftir verðmæti varanna
sem ﬂuttar eru út samkvæmt skírteininu og er metinn út frá
þeim ﬁmm gjaldﬂokkum sem ráðið býður upp á, þá er tekið
gjald fyrir ﬂýtimeðferð og önnur aukaviðvik. Viðskiptaráð fer
einnig fram á tryggingu sem nemur 50% af verðmæti
varanna í formi geymslugreiðslu eða bankaábyrgðar.

Sérkjör til félaga?
Félagar í Viðskiptaráði fá 50% afslátt af gjöldum að skilagjaldi og
ﬂýtimeðferð frátöldu. Þar að auki þarf fjárhæð trygginga hjá félögum
aðeins að nema 25% í stað 50%.
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SKRIFSTOFUSTARFSEMI
Hjá Viðskiptaráði starfa nú sjö manns í fullu starfi.

Starfsfólk
Mannabreytingar á tímabilinu

AGLA EIR
VILHJÁLMSDÓTTIR
LÖGFRÆÐINGUR

HULDA
SIGURJÓNSDÓTTIR
SKRIFSTOFUSTJÓRI/ATA
CARNET

ÍSAK EINAR
RÚNARSSON
SÉRFRÆÐINGUR Á
HAGFRÆÐISVIÐI

KONRÁÐ S.
GUÐJÓNSSON
HAGFRÆÐINGUR

SIGRÚN LILJA
GUÐBJARTSDÓTTIR
FORSTÖÐUMAÐUR
ALÞJÓÐASVIÐS

VÉDÍS HERVÖR
ÁRNADÓTTIR
SAMSKIPTA- OG
MIÐLUNARSTJÓRI
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ÁSTA S.
FJELDSTED
FRAMKVÆMDASTJÓRI

Marta Guðrún Blöndal, lögf ræðingur ráð
sins var ráðin til Orf líftækni í marsm ánuði
2018 og Margrét Berg Sverris
d óttir, sér
fræðingur á lög
f ræði
s viði ráðsins fór til
Íslandsb anka á lögf ræðis við stjórnar
bankans haustið 2019. Leifur Hreggviðs
son, viðs kiptaf ræðingur og sérf ræðingur
á hag
f ræðisviði ráðsins, gekk þá til liðs
við Arion Banka og Ísak Einar Rúnarss on
var ráðinn sérfræðingur á hagfræðisviði
ráðsins. Agla Eir Vilhjálmsd óttir var ráðin
inn í stað Margrétar Berg. Gunnar Dofri
Ólafss on var ráðinn lögf ræðingur ráðs ins í
júlím ánuði 2018 en lét af störfum í febrúar
2020. Agla Eir Vilhjálms
d óttir tók við af
honum sem lögf ræðingur ráðs ins.
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MIÐLUN
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Miðl unarl eiðir og frams etn ing efnis hefur
breyst síðustu ár í takt við tímann. Mál
efnastarfi ráðsins er, sem fyrr, gerð góð
skil og í upph afi árs 2020 var ný vefsíða
kynnt til leiks sem er sniðin að þörfum
note nda snjallsíma og spjaldtölva til að
hámarka notag ildi síðunnar sem og upp
færða ri mælinga rtól svo ráðið geti betur
skilg reint og náð til markh ópa sinna. Af
öðrum miðlunarl eiðum ber hæst að nefna
örskýringar ráðsins undir heitinu 60 sek
en þar hafa farið saman stærri út
g áfur
ráðs ins og málefni líðandi stundar sem fá
aukið vægi og eftirtekt með örs kýringu í
myndb andsformi á aðeins 60 sekúndum.
60 sek eru unnar að fullu innanh úss og
hafa vakið mikla lukku, aukið fylgi við
miðla ráð
s ins og blásið lífi í um
ræðu
tengdri málefnas tarfinu.
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Þá lagði ráðið einnig sérstaka áherslu á
að opin
b er um
ræða væri stað
reynda
drifin. Ráðið kynnti því að fors krift Rosling
svok allaða Staðreyndav itund, sem var
staðfærð að málefnum sem borið hefur á
í íslenskri umræðu á undanförnum árum.
Stað
reynda
v itundin er nokkurs konar
spurningal eikur sem alm enningi gefst færi
á að spreyta sig á.Í kjölfarið var ákveðið
að halda áfram að nýta hugm yndina og í

kjarav iðræðum var annað staðreyndap róf
Viðs kiptaráðs kynnt til leiks, undir heitinu
Kjarav itund, með það að markm iði að auka
staðreyndad rifna umræðu um kjaram ál á
Íslandi. Þá gaf ráðið út þriðju vitundina,
eða Lofts
l ags
v itund haustið 2019 - en
viðfangsefni hennar var loftsl agsm ál.
Vel þótti til takast en samtals tóku 4.735
manns tóku þátt í vitu ndarprófunum.
Viðskiptaráð gefur einnig út reglu
l egt
fréttab réf þar sem útgáfu og málefnastarfi
ráðsins eru gerð góð skil. Face
b ook
og Twitter hafa verið helsti vett
v angur
ráðsins á samfélagsmiðlum. Áherslan um
mynd
rænna efni, stuttar tíst
k annanir,
ör
m ynd
b önd og hnit
m iðaðri nálgun á
efniv ið með styttri skilab oðum virðist ná
betur til áhorfsþ róunar á netm iðlum.
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VÍ ÚTBREIÐSLA

#VIÐSKIPTAÞING #PENINGAMÁLAFUNDUR #SAMKEPPNISHÆFNI #60SEK #STAÐREYNDAVITUND
#VERKKEPPNI #KJARAVITUND #SKATTADAGUR #BYLTINGÍSTJÓRNUN #ÍSLENSKAERGÓÐURBISNESS

STARFANDI

FJÖLMIÐLAUMFJÖLLUN
546

544

628

597

2016

2017

2018

2019

Leiðrétt fyrir breytingum í talningu frétta frá og með 2018
2 KARLMENN

5 KONUR

ÞRÓUN FJÖLDA BIRTRA FRÉTTA UM VÍ HJÁ ÖLLUM MIÐLUM

FYLGJENDUR Á FACEBOOK
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2019

100

2018

80

4.425

60

5.285

40
20

104

0

JAN

FEB

MAR APR

MAÍ JÚN

JÚL ÁGÚ SEP

OKT NÓV DES

BYRJUN ÁRS
2018

+ 19,4 %

LOK ÁRS
2019

UMFANG UMFJÖLLUNAR EFTIR
TEGUNDUM FJÖLMIÐLA ÁRIÐ 2019
20

224 AÐILDARFÉLAGAR
SAMSETNING ÚT FRÁ VELTU

15

4

32%
35%

MINNI (<250 M.KR.)
MIÐLUNGS (250 M.KR. – 5 MA.KR.)
MEIRI (>5 MA. KR.)

NETMIÐLAR

375

PRENTMIÐLA
SÉRVEFIR

33%

SJÓNVARP/ÚTVARP

4

16

MÁLEFNASTARF 2016 -2019
252
Myndbönd
38
SJÓNVARP

Umsagnir

17
69

14
12

Greinar

134

Skoðanir

12

11

49

9

4

6

5

76

8

8

7

18
6

6

9

Viðburðir

16

30

24

2015

2016

2017

2018

2019
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Staðreyndir

14

2016 - 2017

Skýrslur

Kynningar
10

14

7

2014
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ÚTVARP

ÞRÓUN UMFJÖLLUNAR Á
LJÓSVAKAMIÐLUM

2018 - 2019
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ÁRSREIKNINGAR

Hægt er að nálgast afrit af ársreikningum í heild sinni á skrifstofu Viðskiptaráðs
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