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Markmið með starfsemi íslandsstofu

íslandsstofa vinnur samkvæmt lögum um íslandsstofu nr. 38/2010 sem hafa það að markmiði er að 
efla ímynd og orðspor íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og 
laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Lögum um íslandsstofu var breytt í júní á seinasta 
ári og var markmið þeirra breytinga meðal annars að hrinda í framkvæmd tillögum sem unnið hafði 
verið að frá haustinu 2013 með skipun starfshóps sem skilaði skýrslunni Áfram ísland: Endurskoðun á 
stefnumörkun og skipulagi útflutningsþjónustu og markaðsstarf í janúar 2015 . Meðal undirliggjandi 
markmiða í endurskoðun á starfi íslandsstofu var að tvöfalda þyrfti útflutningsverðmæti vöru og 
þjónustu á næstu tuttugu árum til að viðhalda lífsgæðum hérlendis. Var það mat fagaðila að 
nauðsynlegt væri að aukinn hluti verðmætasköpunar kæmi frá þeim atvinnuvegum sem reiða sig ekki 
á auðlindir, þ.e.a.s. fyrirtæki sem byggja verðmætasköpun sína öðru fremur á hugviti, nýsköpun og 
tækni.

Árið 2017 kom út skýrsla stýrihóps utanríkisráðherra um hvernig utanríkisþjónustan geti orðið 
skilvirkari í framkvæmd utanríkisstefnunnar, Utanríkisþjónusta til framtíðar: Hagsmunagæsla i 
síbreytilegum heimi. Var þar lögð áhersla á að ísland sé útflutningsdrifið hagkerfi og þjóðarbúið eigi 
mikið undir frjálsum og hindrunarlausum viðskiptum. Fjallað er um breytingar sem séu að verða á 
alþjóðahagkerfinu og mikilvægi þess að búa til tækifærin til sóknar á nýmarkaði fyrir íslenska 
útflutningatvinnuvegi um leið og hlúð sé vel að þeim vaxtartækifærum sem eru uppi fyrir íslenskar 
vörur og hugvit á þroskaðri markaðssvæðum í Evrópu og Norður-Ameríku. Þá kemur fram að lykillinn 
að tryggu aðgengi íslenskra útflutningsgreina að hefðbundnum mörkuðum og sókn atvinnulífs, 
menningar og íslensks hugvits á nýja markaði felst í þeim alþjóðlegu, gagnkvæmu skuldbindingum sem 
felast í fríverslunar- og viðskiptasamningum hvers konar. Bent er á að þrátt fyrir sífellt þéttriðnara net 
viðskipta um heimsbyggðina alla þá nær netið hvorki lengra né dýpra en þeir hundruðir samninga og 
gagnkvæmu skuldbindinga sem kerfi u.þ.b. 200 ríkja hefur samið um hverju sinni. ísland sé afar 
öfundsverðri stöðu sem aðili að innri markaði Evrópu í krafti EES-samningsins en á árinu 2018 fór 63% 
af útflutningi íslands til Evrópulanda. Þá sé ísland jafnframt aðili að víðfeðmu neti fríverslunarsamninga 
EFTA-ríkjanna sem auk þess nýtur frelsis til að semja tvíhliða við ríki þegar svo ber undir.

íslendingar hafa víðtækan markaðsaðgang fyrir útflutningsvörur á erlenda markaði. Því til stuðnings 
vinnur íslandsstofa að markmiðum sínum um að efla ímynd og orðspor íslands og leitast við að búa til 
sem mestan ávinning af tengingunni við ísland sem upprunaland. Markaðssetning á grunni uppruna 
vöru fer síst þverrandi nú á dögum þegar hreinleiki vara og trúverðugleiki um framleiðsluferli verður 
neytendum sífellt mikilvægari. Vitund um ísland hefur aukist svo um munar undanfarin ár og viðhorf 
erlendra aðila til lands og þjóðar í sögulegu hámarki. íslensk útflutningsfyrirtæki eru því í kjörstöðu til 
að skapa virðisauka á grundvelli sameiginlegrar markaðssetningar á hinum ýmsu gæðum sem einkenna 
íslenskar vörur.
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Hlutverk íslandsstofu

Hlutverk íslandsstofu samkvæmt núgildandi lögum er margþætt en henni er meðal annars ætlað;

a. að vera samstarfsvettvangur atvinnulífs, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda um 
stefnu og aðgerðir til þess að auka útflutningstekjur og hagvöxt,

b. að veita alhliða þjónustu og ráðgjöf til allra útflutningsgreina í því skyni að greiða fyrir 
markaðssetningu og útflutningi á vöru og þjónustu,

c. að laða erlenda ferðamenn til landsins með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi,
d. að laða erlenda fjárfestingu til landsins, upplýsa erlenda fjárfesta um kosti íslands og vera 

stjórnvöldum til ráðgjafar um það,
e. að styðja við kynningu á íslenskri menningu, vörum og þjónustu erlendis, 

f. að annast rekstur eigna sem henni kunna að vera lagðar til og samræmast hlutverki hennar 
samkvæmt lögum þessum,

f. að vinna tillögur að langtímastefnumótun atvinnulífs, hagsmunasamtaka, stofnana og 
stjórnvalda, sbr. a-lið, varðandi markaðssetningu og útflutning á íslenskum vörum, þjónustu og 
menningu, og

g. að hrinda í framkvæmd langtímastefnumótun skv. g-lið.]11
í kjölfar lagabreytinganna stóð íslandsstofa því frammi fyrir því verkefni að undirbúa sameiginlega 
markaðs- og kynningarstefnu fyrir íslenskar útflutningsgreinar sem fæli í sér val á áherslum á tiltekna 
atvinnuvegi, tiltekna markaði og mælanleg markmið. Vinna við umrædda stefnumótun hefur verið 
veigamikill þáttur í starfi stjórnar og starfsfólks íslandsstofu á þessu ári. Allartillögur hafa verið unnar í 
nánu samráði við útflutningsfyrirtæki og hagaðila um allt land sem og fulltrúum Útflutnings- og 
markaðsráðs en því var komið á laggirnar fyrr á þessu ári í þeim tilgangi að fylgja eftir vinnu við 
stefnuna, samþykkja hana og fylgjast með framkvæmd hennar. Var það í samræmi við eina helstu 
niðurstöðu Áfram ísland skýrslunnar um að það væri grundvallaratriði að útflutningsþjónusta og 
markaðsstarf fyrir ísland byggist á langtímastefnumótun sem mörkuð er í breiðri samvinnu allra er 
hagsmuna eiga að gæta.

Skýrsluhöfundar Áfram fsland skýrslunnar lögðu einnig áherslu á að festa og öryggi þurfi að vera í 
fjármögnun markaðsstarfs til langs tíma. Var þar bent á að samstarf stjórnvalda og útflutnings á rætur 
sínar að rekja aftur til ársins 1971 þegar Félag íslenskra iðnrekenda setti á fót útflutningsskrifstofu í 
kjölfar aðildar íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu, EFTA til að hjálpa fyrirtækjum að bregðast við 
fyrirsjáanlegum breytingum á rekstrarumhverfinu. Útflutningsráð íslands tók síðan við hlutverki 
útflutningsskrifstofu Félags íslenskra iðnrekenda árið 1986 og íslandsstofa var að lokum stofnuð á 
grunni ráðsins árið 2010 með sameiningu við markaðsskrifstofu Ferðamálaráðs.

Fiármögnun íslandsstofu

í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum um breytingu á lögum um íslandsstofu nr. 94/2018 
er rakin saga samstarfs þessara aðilar um fjármögnunar íslandsstofu og forvera hennar:

„ Útflutningsráð íslands hefur alla tíð verið sjálfstæð stofnun fjármögnuð beint af atvinnulífinu, án fjárframiaga á 
fjárlögum, nema að litlu leyti fyrstu árin. Útflutningsmiðstöð iðnaðarins, sem stofnuð var árið 1971, var forveri 
Útflutningsráðs.

ífyrstu lögum um Útflutningsráð, sem samþykkt voru á Alþingi á árinu 1986, var gert ráð fyrirþví aðfyrirtæki innan 
iðnaðar og sjávarútvegs stæðu ein straum af fjármögnun starfseminnar og að framlag sjávarútvegs tii 
Útflutningsráðs yrði tekjur a f útflutningsgjaldi a f sjávarafurðum og að framiag iðnaðar yrði tekjur af 
iðnlánasjóðsgjaldi. Um svipað leyti og Útflutningsráð tók til starfa var útflutningsgjaldið hins vegar lagt niður. Af 
þeim sökum var ákveðið að framlag sjávarútvegsins til Útflutningsráðs á árunum 1987-1989 yrði hluti af
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endurgreiddum uppsöfnuðum söluskatti i  sjávarútvegi. Um áramótin 1989/1990 var söluskattur lagður niður en 
virðisaukaskattur tekinn upp í hans stað.

Vorið 1990 skipaði utanríkisráðherra fimm manna nefnd til að gera tillögur um stjórnarskipun og 
framtíðartekjustofna fyrir Útflutningsráð. Nefndin lagði til að tekjustofn Útflutningsráðs yrði sá sami og 
aðstöðugjaldsstofninn og samþykkti Alþingi í  desember 1990 lög sem byggðust á tillögum nefndarinnar, þar sem 
ákveðið var að„útflutningsráðsgjald"yrði 0,05% af aðstöðugjaldsstofnifiskvinnslu, iðnaðarog byggingarstarfsemi, 
0,03% af aðstöðugjaldsstofni fiskveiða og 0,01% af aðstöðugjaldsstofni flutninga á sjó og flugrekstrar. í  bréfi 
nefndarinnar til ráðherra kom fram að nefndin fjallaði um þann möguleika að „allt atvinnulífið tæki þátt í 
fjármögnun aðgerða til að efla útflutning" og taldi hann um „margt æskilegan", enda uppi háværar raddir um að 
óeðlilegt væri að þessar greinar einar greiddu skatt afþessum toga.

Þegar innheimta aðstöðugjaldsins var lögð niður árið 1992 þótti ekki lengur ástæða að viðhalda 
aðstöðugjaldsstofninum eingöngu til þess að innheimta afhonum þá aukaskatta sem við hann höfðu verið tengdir, 
svo sem útflutningsráðsgjald, iðnlánasjóðsgjald, iðnaðarmálagjald og kirkjugarðsgjald. Hið síðastnefnda var 1,5% 
álag á aðstöðugjaldið og rann til kirkjugarða í  hlutaðeigandi sóknum. Forsvarsmenn atvinnurekenda innan 
Vinnuveitendasambands fslands o.fl. beittu sér fyrir því haustið 1993 að samkomulag tækist um að 
kirkjugarðsgjaldið yrði afnumið í  nokkrum þrepum og ístað þess kæmi nýtt markaðsgjald sem næmi 0,015% afveltu  
atvinnufyrirtækja, eins og hún var skilgreind samkvæmt virðisaukaskattslögum. Markaðsgjaldið skyldi renna til 
Útflutningsráðs íslands. Kirkjugarðsgjaldið og hið nýja markaðsgjald gáfu afsér svo til sömu skatttekjur. Skattbyrði 
var því létt afþeim atvinnurekstri sem áður greiddi einn útflutningsráðsgjaldið. Því takmarki sem nefndin frá 1990 
hafði fjallað um, að „allt atvinnullf tæki þátt í  fjármögnun aðgerða til að efla útflutning var því náð. Lög um 
Útflutningsráð voru endurskoðuð a f þessu tilefni og jafnframt sett inn sólarlagsákvæði um tekjustofninn. Skyldu 
lögin endurskoðuð fyrir árslok 1998 og félli innheimta markaðsgjaldsins niðurfrá og með árinu 1999 eflögin yrðu 
ekkiendurskoðuð. Varþetta m.a. gert vegna athugasemda um að vegna tengingar við veltu fyrirtækjanna þá legðist 
markaðsgjaldið óeðlilega þungt á verslunarfyrirtæki, en þau greiddu þá um 38% gjaldsins.

Með hliðsjón afframansögðu skipaði utanríkisráðherra fimm manna nefnd haustið 1998 til að endurskoða lög um 
Útflutningsróð. Árið þar á undan hafði utanríkisráðuneytið sett á laggirnar sína eigin viðskiptaþjónustu (VUR) og 
var á margan hátt óljóst hver ætti að vera verkaskipting milli hennar og Útflutningsráðs. Nefndin komst ekki að 
sameiginlegri niðurstöðu um hvernig heppilegast væri að skipa opinberri þjónustu við útflutningsatvinnuvegina og 
taldi ráðherra að lengri tíma þyrfti til að leiða þau mál til lykta. Alþingi samþykkti þó í  lok árs 1998 veigamiklar 
breytingar á lögum um Útflutningsráð þar sem m.a. var stofnuð sérstök samráðsnefnd um Útflutningsráð, 
stjómarmönnum varfækkað, ákvæði varsett i  lögin um að ráðið skyldi ráðstafa 14% aftekjum afmarkaðsgjaldi til 
að markaðssetja ísland fyrir erlenda fjárfesta og tekinn var upp nýr tekjustofn, markaðsgjald, sem nú var lagt á 
sama stofn og tryggingargjaldið. Var það reiknað sem 0,05% hlutfall aföllum launagreiðslum í  landinu. Við þetta 
dreifðist skattbyrðin enn meira ogféll hlutur verslunar niður í  11%, en starfsemi hins opinbera greiddi 20% gjaldsins. 
Sólarlagsákvæði til tveggja ára var sett á tekjustofninn með þeim rökum að enn ætti eftir að ákveða 
framtíðarfyrirkomulag útflutningsaðstoðarinnar og verkaskiptingu milli Útflutningsráðs og viðskiptaþjónustunnar. 
Markaðsgjaldið varframlengt enn á ný fyrir árslok 2000 til tveggja ára, m.a. meðþeim rökum að lítið hefði áunnist 
í  að samhæfa starfsemi Útflutningsráðs og viðskiptaþjónustunnar.

Haustið 2002 hófu forsvarsmenn viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins og Útflutningsráðs markvissa vinnu við 
að undirbúa„samtengingu tilsóknar", þ.e. gerð rammasamnings erskýrði verka- og hlutverkaskiptingu aðilanna og 
tryggðiaðþjónusta þeirra gagnvartfyrirtækjunum værigagnsæ og án tvíverknaðar. Formlegursamstarfssamningur 
var undirritaður á ársfundi Útflutningsráðs í  mars 2003. Eru ísamningnum m.a. ákvæði um sérstaka stýrinefnd er 
fylgi eftir markmiðum samningsins, settur var á laggirnar átakssjóður til að leggja fé í  samstarfsverkefni aðilanna 
og ákveðið var að Útflutningsráð tæki að sér að selja þjónustu viðskiptafulltrúa sem starfa i  sendiráðum íslands 
erlendis. í  millitíðinni var gengið frá breytingum á lögum um útflutningsaðstoð. Var samráðsnefndinni m.a. gefið 
nýtt og veigameira hlutverk ogskilgreiningar umþjónustuhlutverk Útflutningsráðs voru útvíkkaðar. Markaðsgjaldið, 
eins og það var ákveðið með lögum í desember 1998, var enn á ný framlengt, íþa ð  skiptið tilfimm ára."

Umfjöllun í greinagerðinni um markaðsgjaldið lýkur með því að árétta að íslandsstofu sé ætlað að vera 
samstarfsverkefni atvinnulífsins og stjórnvalda og að markaðsgjaldið (0,05% af tryggingagjaldsstofni) 
sé framlag atvinnurekenda til að uppfylla markmið laganna.

Aðrir tekjustofnar íslandsstofu fyrir utan sértekjur hafa verið regluleg framlög frá Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti sem áður runnu til markaðsskrifstofu Ferðamálaráðs. Þau framlög hafa haldist
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óbreytt að krónutölu síðan árið 2014 þegar það lækkaði úr rúmlega 200 milljónum í 182 milljónir. 
Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið hefur einnig gert sérstaka samning um afmörkuð markaðsverkefni 
sem rekin eru á vettvangi íslandsstofu í samvinnu fulltrúa stjórnvalda og eru framlög til þeirra háð því 
að fyrirtæki leggi til þeirra fjármagn á móti (s.s. ísland-  allt árið og lceland Naturally).

Á þessu ári er gert ráð fyrir að erlendum ferðamönnum fækki um allt að 15% frá árinu á undan. Það er 
mikilvægt við þær aðstæður að erlendu markaðsstarfi verði áfram sinnt af krafti og allra leiða leitað til 
þess að ísland haldi stöðu sinni í stöðugt harðnandi samkeppni um ferðamenn. Þar er mikilvægt að 
áfram sé horft til þess að markaðssetja ísland allt árið en ekki síður að kynna áfangastaði um land allt.

P<hur Þorsteinn Óskarsson 

Framkvæmdastjóri.

Sundagarðar2 | 104 Reykjavík | lceland Tel.: +354 5114000


