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Fundur í samráðsnefnd atvinnulífs 
og stjórnvalda 
 
Á fjórða tug fulltrúa atvinnulífsins sat fund samráðs-
nefndar atvinnulífsins og stjórnvalda um utanríkis-
viðskipti og útflutningsaðstoð sem haldinn var ný-
lega í utanríkisráðuneytinu. Í lögum um útflutnings-
aðstoð frá 2002 er kveðið á um að halda beri slíka 
fundi með reglulegum hætti. Í samráðsnefndinni sitja 
fulltrúar samtaka úr atvinnulífinu og stjórnvalda og 
stjórn Útflutningsráðs Íslands, en nefndin er vett-
vangur samráðs og skoðanaskipta um markaðs-
setningu íslenskra útflutningsvara. 
 
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra stýrði 
fundinum. Að lokinni opnunarræðu ráðherra, sem 
fjallaði í stórum dráttum um verkefnin framundan á 
sviði utanríkisviðskipta, var farið sérstaklega yfir 
stöðu mála í tvíhliða viðskiptasamningum Íslands 
við önnur ríki. Sérstaklega var fjallað um Banda-
ríkin, Kanada, Indland, Færeyjar, Úkraínu, Japan, 
Kína og Rússland í þessu sambandi. 

Á fjórða tug fulltrúa úr atvinnulífinu sat fundinn. 
 
Á fundinum voru áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á 
utanríkisviðskipti rædd mjög opinskátt og sýndist 
þar sitt hverjum. Fundarmenn voru þó almennt 
sammála um mikilvægi þess að kynna sjónarmið 
Íslands erlendis. 
 
Þá var á fundinum farið all ítarlega yfir stöðu mála í 
viðræðum við Evrópusambandið um stækkun EES í 
ljósi aðildar Rúmeníu og Búlgaríu að sambandinu nú 
um næstu áramót. 

Einnig var á fundinum stiklað á stóru í öðrum málum, 
svo sem stöðunni í Doha-viðræðum 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), aðkomu 
hagsmunaaðila að gerð og innihaldi tvíhliða 
viðskiptasamninga, mikilvægi utanríkis-þjónustunnar 
fyrir útrásarfyrirtæki og gagni af samráðsfundum sem 
þessum. 
 
Opinn fundur um viðræður við 
Kína um fríverslun 
 
Fyrr í þessum mánuði undirrituðu Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra og Yu Guangzhou, aðstoðar-
utanríkisviðskiptaráðherra Kína, viljayfirlýsingu um 
upphaf fríverslunarviðræðna milli ríkjanna tveggja, 
þar sem ákveðið var að viðræðurnar hæfust í upphafi 
árs 2007. 
 
Viðræðurnar hafa verið í undirbúningi síðustu misseri 
og hafa Ísland og Kína m.a. lokið við gerð athugunar 
á hagkvæmni þess að koma á fríverslun milli landanna 
tveggja. Vegna þeirra viðræðna sem nú fara í hönd 
hefur Gunnar Snorri Gunnarsson, sendiherra Íslands í 
Kína, boðað til fundar með fulltrúum íslenskra fyrir-
tækja til að heyra sjónarmið atvinnulífsins. 
 
„Ég hef orðið áþreifanlega var við það hversu mikill 
og vaxandi áhugi íslenskra fyrirtækja er á Kína-
markaði og auknu samstarfi við kínverska aðila, bæði 
á sviði vöruviðskipta og þjónustuviðskipta. Frí-
verslunarsamningur milli Íslands og Kína ætti að 
skapa nýjan og traustan grunn undir atvinnulífið á 
þessum markaði. Það er mikilvægt í upphafi þessara 
samningaviðræðna að hafa sem gleggsta mynd af því 
hvað brennur á íslenskum fyrirtækjum sem hyggjast 
sækja inn á þennan markað og hvar hagsmunir þeirra 
liggja,“ segir Gunnar Snorri. 
 
Fundurinn verður haldinn að morgni föstudagsins 5. 
janúar n.k. í Húsi atvinnulífsins í Borgartúni 35. 
Fundurinn er einkum ætlaður fyrirtækjum sem eiga 
hagsmuna að gæta í viðskiptum við Kína. Á 
fundinum, sem og í kjölfar hans, verður forsvar-
smönnum fyrirtækja gefinn kostur á að koma sér-
stökum atriðum sem varða hagsmuni þeirra skriflega á 
framfæri. 
 
Útflutningsráð tekur á móti skráningum á fundinn í 
síma 511-4000 eða í gegnum netfangið utflutnings-
rad@utflutningsrad.is. 


