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Hvers vegna aðild að Viðskiptaráði?

Kæri fyrirtækjastjórnandi,

Hlutverk Viðskiptaráðs Íslands er skýrt: Að efla íslenskt rekstrarumhverfi og bæta
skilyrði til verðmætasköpunar. Þessu markmiði hefur ráðið sinnt í hartnær heila
öld og óhætt er að segja að mikið hafi áunnist á þeim tíma.

Frá stofnun hefur Viðskiptaráð unnið eftir því leiðarljósi að frelsi í viðskiptum, 
einkaframtak og takmörkuð inngrip hins opinbera leiði til samkeppnishæfs
atvinnulífs og bættra lífsgæða. Í starfseminni er ekki gengið erinda tiltekinna
fyrirtækja, heldur eru hagsmunir heildarinnar hafðir að leiðarljósi og því, með
óbeinum hætti, hagsmunir allra íslenskra fyrirtækja.

Starfsemi Viðskiptaráðs byggir að öllu leyti á stuðningi aðildarfélaga. Ráðið er rekið á grundvelli
félagsgjalda og þiggur ekki fjárframlög frá hinu opinbera. Viðskiptaráð gengur því óháð til baráttu fyrir
hagsmunum aðildarfélaga og slíkt sjálfstæði er eitt mikilvægasta veganestið í þeirri vegferð. 

Með því að gerast aðili að Viðskiptaráði Íslands getur fyrirtæki þitt tekið þátt í að móta íslenskt viðskiptalíf, 
notfært sér margvíslega þjónustu ráðsins, komið hugmyndum og málefnum á framfæri, varið mikilvæga
viðskiptahagsmuni í gegnum þriðja aðila og eflt innlent og alþjóðlegt tengslanet.

Ég hlakka til að vinna að frekari framfaramálum íslensks viðskiptalífs í samstarfi við þitt fyrirtæki.

Ásta S. Fjeldsted, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands
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Viðskiptaráð vinnur að efnahagslegum framförum á 
grundvelli viðskiptafrelsis og jafnréttis milli atvinnugreina

Vera vettvangur fyrir opnar umræður um íslenskt rekstrarumhverfi og beita sér 
fyrir breytingum á lagaumhverfi sem stuðla að efnahagslegum framförum

1

Stuðla að málefnalegum umræðum og samvinnu milli stjórnvalda, atvinnulífs og 
annarra hagsmunaaðila um mótun framtíðarstefnu í efnahagsmálum

2

Vinna að auknum utanríkisviðskiptum með því að efla viðskiptatengsl, veita 
upplýsingar og vera fulltrúi íslensks viðskiptalífs gagnvart erlendum aðilum

3

Stuðla að aukinni þekkingu, menntun, rannsóknum og nýsköpun innan 
atvinnulífsins og reka starfsemi tengda því markmiði

4

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

5

Vinna gegn útþenslu hins opinbera og aukinni skattheimtu á kostnað atvinnulífs 
og verðmætasköpunar

6

Markmið Viðskiptaráðs samkvæmt lögum ráðsins
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Ráðið vinnur að hagsmunum aðildarfélaga sinna og eflingu 
íslensks atvinnulífs á fimm vegu

5. Upplýsinga- og þjónustuveita

Efnahagsleg 
Markmið

Efling íslensks atvinnulífs

1. Stefnumörkun 2. Málsvari félaga 3. Bakhjarl menntunar 4. Tengslavettvangur

▪ Ráðið viðheldur upplýsingamiðlun af ýmsu tagi, s.s. Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja

▪ Aðild veitir aðgengi að ýmiss konar beinni þjónustu, s.s. lögfræðiráðgjöf og upprunavottorðum

▪ Útgáfustarfsemi, 
samstarfsverkefni 
og viðburðir miða 
að því að virkja 
umræðu og auka 
skilning á þeim 
sjónarmiðum sem 
ráðið byggir á

▪ Ráðið stendur vörð 
um hagsmuni 
aðildarfélaga sinna 
og er málsvari 
þeirra gagnvart 
stjórnvöldum, 
opinberum 
stofnunum og 
erlendum aðilum

▪ Til að fjölga vel 
menntuðu, hæfu 
starfsfólki og styðja 
við nýsköpun hefur 
uppbygging 
menntakerfisins 
verið í forgrunni í 
starfsemi ráðsins frá 
upphafi

▪ Ráðið er öflugur 
vettvangur til að 
efla viðskiptatengsl, 
hvort sem horft er til 
aðila innanlands eða 
á erlendri grundu
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Mótun framtíðarstefnu í efnahagsmálum hefur verið 
hryggjarstykki í málefnastarfi ráðsins undanfarin ár

Viðskiptaþing 2012

McKinsey skýrsla

Viðskiptaþing 2013

Samráðs-
vettvangur

Viðskiptaþing
2014-2017

Hvers virði er atvinnulíf?

▪ Þema þingsins snéri að mikilvægi 
verðmætasköpunar og hlutverki 
atvinnulífs í því verkefni

▪ Á þinginu var tilkynnt um að 
McKinsey & Company stefndi að 
gerð úttektar um vaxtartækifæri 
íslenska hagkerfisins

Stillum saman strengi

▪ Í efnisvinnu fyrir þingið var unnið 
frekar úr niðurstöðum McKinsey 
skýrslunnar og 13 hugmyndir að 
efnahagsumbótum lagðar fram

▪ Formaður Samráðsvettvangs um 
aukna hagsæld kynnti verkefnið 
og aðferðafræði þess í lokaávarpi

Ólíkir hlutar hagkerfisins

▪ Til að fylgja eftir þessari umfangs-
miklu vinnu verður fjallað um 
ólíka hluta hagkerfisins á næstu 
Viðskiptaþingum

▪ Með hliðsjón af lykilniðurstöðum 
McKinsey-skýrslunnar var byrjað á 
alþjóðageiranum árið 2014

Charting a growth path for Iceland

▪ Ráðgjafarfyrirtækið McKinsey & 
Company gaf út úttekt um helstu 
tækifæri og áskoranir á leið 
Íslands til aukins hagvaxtar

▪ Skýrslunni var almennt vel tekið 
og hefur myndað hryggjarstykki í 
efnahagsumræðu að undanförnu

Samráðsvettvangur um aukna hagsæld

▪ Þverpólitískur og 
þverfaglegur vettvangur
sem ætlað er að stuðla
að heildstæðri og uppbyggilegri
umræðu um leiðir að aukinni hagsæld á Íslandi

▪ Verkefnisstjórn vettvangsins lagði fram tillögur 
að þjóðhagsramma og hagvaxtaraðgerðum

1
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Opinber þjónusta

▪ Aukin skilvirkni í 
rekstri hins
opinbera

▫ Einkarekstur

▫ Kerfisbreytingar

▫ Þjónustuframboð

▫ Tekjuöflun

Innlend þjónusta

▪ Samkeppnis-
umhverfi

▪ Sveigjanleiki launa
og opinbera
kerfisins

▪ Eftirlit og
regluverk

Auðlindir

▪ Rammi og
samfélagsleg sátt
um skilvirka
nýtingu auðlinda

▪ Ný tækifæri í 
auðlindatengdri
starfsemi

Alþjóðageirinn

▪ Aðgengi að hæfu
vinnuafli og 
fjármagni

▪ Alþjóðlega sam-
keppnishæft 
fjárfestingar- og
rekstrarumhverfi

Samhliða ítarlegri umfjöllun um ólíka hluta hagkerfisins 
eru stærri mál stöðugt meðal efnislegra áherslna

 Mikilvægi verðmætasköpunar innan einkageirans

 Afnám gjaldeyrishafta og skýr framtíðarsýn í peningamálum

 Jafnvægi í rekstri hins opinbera og skynsamleg skatta- og fjármálastefna

 Skýrar leikreglur, virk samkeppni og einfalt og skilvirkt regluverk

Almenn viðfangsefni

20162014 2015 2017

1
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Útgáfustarfsemi og viðburðir miða að því að auka 
skilning á sjónarmiðum ráðsins

Viðskiptaráð stendur fyrir 
útgáfu og viðburðum ...

▪ Ráðið gefur reglulega
út skoðanir, skýrslur, 
kynningar og greinar

▪ Einnig stendur ráðið
fyrir viðburðum

... sem vekja áhuga og umræðu meðal ólíkra 
aðila í þjóðfélaginu ...

... og auka skilning á 
sjónarmiðum ráðsins

Stjórnvöld

Fjölmiðlar Atvinnulíf

Fræða-
samfélag

Einstaklingar

▪ Efnið er sett fram á aðgengilegan hátt til
að vekja umræðu á meðal breiðs hóps
aðila

▪ Viðskiptaráð tekur virkan þátt í þeirri
umræðu sem fylgir í kjölfarið og færir rök
fyrir sjónarmiðum atvinnulífsins

▪ Innlegg ráðsins og 
umræðan í kjölfarið 
eykur meðvitund og 
skilning á mikilvægi 
hagfelldara rekstrar-
umhverfis og bættra 
skilyrða fyrir verð-
mætasköpun

1
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Útgáfustarfsemi, samstarfsverkefni og viðburðir miða 
að því að auka skilning á sjónarmiðum ráðsins

Útgáfa

Viðburðir

Fjölmiðlasamskipti

Fréttir og fréttabréf

Samfélagsmiðlar

Miðlunarleið Lýsing

▪ Ráðið gefur reglulega út skoðanir, kynningar, skýrslur og 
samantektir

▪ Reglulegir viðburðir, líkt og árlegt Viðskiptaþing og peninga-
málafundur, ásamt sértækari viðburðum um ákveðin málefni

▪ Útgáfu, verkefnum og viðburðum er fylgt eftir með fjölmiðla-
samskiptum til að málefnastarf ráðsins fái sem mesta umfjöllun

▪ Fjölmennur póstlisti fær reglulega send fréttabréf, auk þess sem 
nýtt efni er sent til félaga, alþingismanna og skráðra á póstlista

▪ Ráðið hefur viðveru á samfélagsmiðlum eins og Facebook, 
Twitter og LinkedIn og deilir þar því efni sem gefið er út

Samstarfsverkefni
▪ Samstarf með stjórnvöldum og öðrum atvinnulífssamtökum í 

veigamiklum málaflokkum og verkefnum

1
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Aðildarfélagar Viðskiptaráðs geta komið að mótun 
málefnastarfsins með margvíslegum hætti

Stjórn Viðskiptaráðs Málefnahópar Bein samskipti

▪ Stjórn Viðskiptaráðs er kosin á 
aðalfundi ráðsins sem haldinn 
er annað hvert ár

▪ Stjórnin markar stefnu ráðsins 
og leggur línurnar í 
málefnastarfinu hverju sinni

▪ Aðildarfélögum gefst því gott 
tækifæri til að hafa áhrif á 
starfsemina í gegnum 
stjórnarsetu og samskipti við 
stjórn

▪ Til að endurspegla sem breiðust 
sjónarmið og nýta þekkingu 
aðildarfélaga starfrækir 
Viðskiptaráð málefnahópa

▪ Þeir málefnahópar sem 
starfræktir eru allt árið eru:
– Peningamál
– Reguverk og opinbert eftirlit
– Skattamál

▪ Aðildarfélagar eru hvattir til 
þátttöku í málefnahópum

▪ Starfsfólk Viðskiptaráðs leitar til 
aðildarfélaga í öllu málefnastarfi 
ráðsins 

▪ Í ýmsum tilfellum er staðið að 
útgáfu eða viðburðum í opinberu 
samstarfi við aðildarfélög

▪ Aðildarfélagar eru hvattir til að 
koma með ábendingar og 
tillögur til starfsmanna ráðsins í 
tengslum við málefnastarf 
ráðsins

1
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Ráðið stendur vörð um hagsmuni aðildarfélaga sinna 
og getur nýst vel sem málsvari þeirra 

Málsvari
aðildarfélaga

Umsagnir til Alþingis

Seta í nefndum og
stýrihópum

Samskipti við
opinbera aðila

Samskipti við
erlenda aðila

Forsvar í 
viðkvæmum málum

▪ Á hverju ári veitir ráðið umsagnir um tugi lagafrumvarpa. 
Í mörgum tilfellum eru umsagnirnar að frumkvæði 
ráðsins í kjölfar ábendinga frá aðildarfyrirtækjum.

Lýsing

▪ Viðskiptaráð situr í ýmsum nefndum og stýrihópum 
fyrir hönd atvinnulífsins. Í slíkri vinnu leitar ráðið til 
þeirra aðildarfyrirtækja sem eiga hagsmuna að gæta.

▪ Bein samskipti ráðsins við stjórnvöld og opinberar 
stofnanir eru mikilvæg leið til að tryggja að gætt sé að 
hagsmunum atvinnulífsins við mótun rekstrarumhverfis. 

▪ Aðildarfyrirtæki geta leitað til Viðskiptaráðs vegna 
samskipta við erlenda hagsmunaaðila og annarrar 
upplýsingamiðlunar. 

▪ Óþægilegt getur reynst fyrir fyrirtæki að tjá sig um 
áskoranir í rekstrarumhverfi á opinberum vettvangi. Þá 
getur ráðið tekið að sér forsvar fyrir hagsmuni félagsins.

2
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Menntamál eru brýnt efnahagsmál og ráðið hefur því 
stutt við uppbyggingu menntakerfisins í gegnum tíðina

Viðskiptaráð rekur menntastarf sitt undir hatti Menntasjóðs VÍ Ráðið er bakhjarl HR og Verzló

▪ Árlegar styrkveitingar til 
framhaldsnáms á erlendri 
grundu og rannsókna tengdum 
menntun og íslensku atvinnulífi

▪ Stjórn Viðskiptaráðs skipar 
valnefnd fyrir sjóðina til tveggja 
ára í senn

▪ Menntasjóður VÍ stóð að stofnun HR 
árið 1998 og er í dag meirihlutaeigandi í 
skólanum

▪ Sjóðurinn er á meðal 
bakhjarla Háskólans í 
Reykjavík og Verzló

▪ Ýmis sérverkefni sem 
miða að eflingu íslensks 
menntakerfis

▪ Þegar Viðskiptaráð Íslands var stofnað 
tók það yfir rekstur Verzló hefur staðið 
að uppbyggingu skólans í yfir 90 ár

Námsstyrkir Rannsóknarstyrkir Önnur verkefni

3
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Aðildarfélagar geta tekið virkan þátt í menntastarfi 
ráðsins með ýmsum hætti

Háskólinn í Reykjavík Verzlunarskóli ÍslandsMenntasjóður Viðskiptaráðs

▪ Menntasjóður VÍ og skipar tvo 
aðila í stjórn Háskólans í 
Reykjavík og fjóra aðila í 
háskólaráð. Leitað er eftir 
tilnefningum frá aðildar-
fyrirtækjum Viðskiptaráðs

▪ Í stjórn sitja Frosti Ólafsson og 
Finnur Oddsson fyrir hönd MVÍ. Í 
háskólaráði sitja Hreggviður 
Jónsson, Georg Lúðvíksson, 
Hörður Arnarson og Kristín 
Friðgeirsdóttir fyrir hönd MVÍ

▪ Viðskiptaráð skipar þrjá af níu 
meðlimum fulltrúaráðs 
Verzlunarskólans. Fulltrúaráð 
skipar skólanefnd skólans. 
Leitað er eftir tilnefningum frá 
aðildar-fyrirtækjum 
Viðskiptaráðs

▪ Í fulltrúaráðinu sitja Frosti 
Ólafsson, Jón Diðrik Jónsson og 
Ingibjörg Gréta Gísladóttir fyrir 
hönd Viðskiptaráðs

▪ Valnefndir fyrir úthlutanir úr 
námsstyrkja- og rannsóknasjóði 
eru skipaðar annað hvert ár 

▪ Framkvæmdastjórn leitar eftir 
tilnefningum í valnefndirnar 
meðal aðildarfyrirtækja 
Viðskiptaráðs

▪ Skipað verður í valnefndirnar í 
fyrsta sinn nú í haust

3
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Alþjóðleg tengslInnlend tengsl

Viðburðir

▪ Um 10 viðburðir eru 
haldnir á ári, þar á 
meðal Viðskiptaþing, 
skattadagur og 
peningamálafundur

Félagar geta eflt innlent og alþjóðlegt tengslanet sitt í 
gegnum starfsemi ráðsins

Stjórn og málefnahópar

▪ Innra starf ráðsins gefur
gott tækifæri til að efla
tengsl og ræða helstu
áskoranir og tækifæri
við hagsmunaaðila

Aðildarfyrirtæki

▪ Innan ráðsins eru um 
300 fyrirtæki úr öllum
geirum. Innbyrðis
samskipti styrkja tengsl 
stjórnenda þeirra

Millilandaráð

▪ Ellefu millilandaráð eru
starfrækt innan ráðsins, 
þar á meðal við Banda-
ríkin, Bretland, Þýska-
land, Frakkland og Spán

Alþjóðaviðskiptaráðið

▪ Landsnefnd ICC starfar 
innan vébanda Við-
skiptaráðs, en þar er 
m.a. fjallað um tolla og 
flutningsskilmála

Norðurslóða viðskiptaráðið

▪ Nýtt ráð sem ætlað er að 
stuðla að auknu samstarfi 
á norðurslóðum til að 
nýta best þau tækifæri 
sem þar eru

4
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Félagar njóta ávinnings af upplýsingamiðlun og 
beinni þjónustu ráðsins

Upplýsingamiðlun

▪ Ráðið stendur að reglulegri útgáfu sem 
getur gagnast íslensku viðskiptalífi. Þar má 
m.a. nefna:

Bein þjónusta

▪ Jafnframt njóta félagar beinnar þjónustu frá 
ráðinu, sem felst í eftirfarandi:

▪ Almenn lögfræðiráðgjöf frá lögfræðingi
ráðsins um viðskiptatengd málefni, m.a.
varðandi samskipti við opinbera aðila og
fyrstu skref við úrlausn lagalegra áskorana

▪ The Icelandic Economy: 
Árlegt yfirlitsrit á ensku um 
stöðu og horfur í íslensku 
efnahagslífi

▪ Leiðbeiningar um 
stjórnarhætti fyrirtækja, 
sem fyrirtæki geta nýtt til að 
fá vottun um góða 
stjórnarhætti

▪ Gögn fyrir úttekt IMD á 
samkeppnishæfni Íslands, en 
niðurstöður þeirrar úttektar 
eru uppfærðar árlega

▪ Upprunavottorð: 
Vottorð um uppruna 
útflutningsvöru bjóðast 
félögum á betri kjörum

▪ ATA Carnet skírteini 
fyrir tímabundinn 
útflutning bjóðast 
félögum einnig á betri 
kjörum

5
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Starfsemi Viðskiptaráðs er stýrt af aðildarfyrirtækjum í 
gegnum 38 manna stjórn

Aðildarfyrirtæki Viðskiptaráðs Íslands

Stjórn Viðskiptaráðs

Framkvæmdastjórn
Stjórn

Menntasjóðs VÍ

Millilandaráð

1

2

3 4

5

1

2

3

4

5

Öll fyrirtæki, samtök fyrirtækja, félög 
og einstaklingar sem reka viðskipti á 
samkeppnisgrundvelli geta átt aðild 
að Viðskiptaráði

Stjórn Viðskiptaráðs fer með æðsta 
vald í málefnum ráðsins. Í stjórninni 
sitja 38 manns. Kosið er til stjórnar á 
tveggja ára fresti

Framkvæmdastjórn stýrir daglegum 
rekstri ráðsins. Í henni sitja 5 manns 
og 2 til vara. Stjórn ráðsins velur í 
framkvæmdastjórn á tveggja ára fresti

Sömu aðilar skipa stjórn Menntasjóðs 
Viðskiptaráðs og framkvæmdastjórn. 
Stjórn MVÍ stýrir menntastarfsemi 
ráðsins

Millilandaráð starfa undir vernd 
Viðskiptaráðs en hvert þeirra hefur 
sjálfstæða stjórn og mótar eigin 
stefnu

Stjórnskipulag Viðskiptaráðs
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Viðskiptaráð byggir á stuðningi 
íslenskra fyrirtækja í gegnum aðild

Starfsemi ráðsins fer fram án opinbers stuðnings og 
byggir því að megninu til á aðildargjöldum

Tekjur Viðskiptaráðs Íslands
Milljónir króna

Um 300 íslensk fyrirtæki eru meðlimir í ráðinu og þar má finna allar 
stærðir og gerðir

Dæmi um nokkra félaga í Viðskiptaráði Íslands

Þjónusta

121

Aðild

2013

73

48
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Árgjöld taka mið af fjárhagslegum styrk fyrirtækja og 
skiptast í tíu flokka út frá veltu síðasta árs

Flokkur
Velta 2016
Milljónir króna

Árgjald 2017
Þúsundir króna

Heiðursflokkur

Einstaklingar

1. flokkur

2. flokkur

3. flokkur

4. flokkur

5. flokkur

6. flokkur

7. flokkur

8. flokkur

9. flokkur

10. flokkur

-

-

< 100 m.kr.

100 - 250 m.kr.

250 - 500 m.kr.

500 – 1.000 m.kr.

1 – 2,5 ma.kr.

2,5 – 5 ma. kr.

5 - 10 ma.kr.

10 - 25 ma. kr.

25 - 50 ma. kr.

> 50 ma. kr.

8

52

101

151

227

329

454

606

757

982

1.213

1.611

 Félögum er raðað í 
gjaldaflokka miðað við 
veltu ársins á undan

 Árgjöldin eru innheimt 
ársfjórðungslega

 Nýir aðilar greiða 
árgjald hlutfallslega frá 
þeim tíma sem þeir 
hljóta samþykki

 Árgjöld uppfærast 
árlega samkvæmt 
breytingu á vísitölu 
neysluverðs
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Skrifstofa

Um Viðskiptaráð

Væntanlegur
Framkvæmdastjóri 
alþjóðasviðs

Margrét Berg Sverrisdóttir
Sérfræðingur á 
lögfræðisviði

Ásta S. Fjeldsted
Framkvæmdastjóri

Védís Hervör Árnadóttir
Samskipta- og 
miðlunarstjóri

Leifur Hreggviðsson
Sérfræðingur á 
hagfræðisviði

Kristrún Frostadóttir
Hagfræðingur

Hulda Sigurjónsdóttir
Móttökuritari / ATA 
Carnet

Marta Guðrún Blöndal
Lögfræðingur

Starfsfólk

 Skrifstofur 
Viðskiptaráðs eru í 
Húsi atvinnulífsins, 
Borgartúni 35,
5. hæð, 105 
Reykjavík

 Skrifstofutími er frá 
kl. 9:00-16:00 alla 
virka daga

 Sími: 
510 7100

 Netfang:
mottaka@vi.is

Hlutverk

Viðskiptaráð Íslands er heildarsamtök fyrirtækja, félaga og einstaklinga í íslensku atvinnulífi. 
Ráðið og þeir sem að því standa telja að heilbrigt og kraftmikið atvinnulíf skapi forsendur til 
framfara og bættra lífskjara hér á landi.

Viðskiptaráð var stofnað árið 1917 og hefur því verið sameiginlegur vettvangur íslensks 
viðskiptalífs í tæplega 100 ár. Alla þá tíð hefur tilgangur þess verið að vinna að sameiginlegum 
hagsmunamálum atvinnulífs og að efla frjálsa verslun og framtak.

mailto:mottaka@vi.is



