
 

 



ÍKV 

• Íslensk – Kínverska viðskiptaráðið var 

stofnað árið 1995. 

• Aukinn áhugi á viðskiptum við Kína var 

innblásturinn að stofnun ráðsins. 



Stjórn 

• Almar Guðmundsson er framkvæmdastjóri 

ráðsins og Ársæll Harðarson er formaður. 

• Ráðið er hýst af Félagi atvinnurekenda, 

Kringlunni 7, 9. hæð. 

 

 

 

 



Markmið og hlutverk 

• Stuðla að og efla viðskipti á milli Íslands og Kína 

– Með því að miðla viðskiptasamböndum 

– Taka á móti sendinefndum 

– Skipuleggja ferðir á vörusýningar í Kína 

– Skipuleggja kínverskar vörusýningar á Íslandi 

• Standa fyrir öflugu ráðstefnu- og fundarhaldi  

– Í þeim tilgangi að veita upplýsingar um ástand og þróun viðskipta 

í löndunum tveimur 

– Veita upplýsingar og ráðgjöf varðandi fyrstu skrefin í viðskiptum 

við Kínverja 

 

 



Félagsmenn 

• Félagsmenn eru um 70 fyrirtæki úr öllum 

greinum verslunar þ.e. 

– innflutningi 

– útflutningi  

– umboðssölu  

– heildsölu  

– smásölu 

 

 

 

 



Helsti samstarfsaðili ÍKV í Kína 

 
• China Council for the Promotion of 

International Trade (CCPIT)  

• Stærsta og mikilvægasta stofnun sinnar 

tegundar í Kína  

• Samstarfsyfirlýsing undirrituð á milli ÍKV, 

CCPIT og Útflutningsráðs Íslands á 10 ára 

afmæli ÍKV, 2005 

 



Við undirritun samstarfsyfirlýsingar milli ÍKV, 

CCPIT og Útflutningsráðs Íslands 

 

 

 



Starfsemi 

• ÍKV skipuleggur opinberar heimsóknir til Kína. 

• Tekur á móti kínverskum sendinefndum. 

• Veitir fyrirtækjum upplýsingar og ráðleggingar 

varðandi fyrstu skrefin í átt að viðskiptum við 

Kína. 

• Stendur fyrir miðlun viðskiptasambanda og 

skoðanaskipta. 

 

 

 

 



Starfsemi 

• ÍKV hefur staðið fyrir Kínverskum dögum 

hérlendis, ráðstefnum og unnið að 

kínverskum vörusýningum. 

• ÍKV hefur skipulagt velheppnaðar hópferðir 

til Kína á Canton vörusýninguna sem er 

ein sú stærsta sinnar tegundar í heiminum. 

• Kínverskum áramótum er fagnað árlega. 

 

 

 

 



Kínverska vörusýningin á Íslandi 



Starfsemi 

• Skipuleggja ráðstefnur fyrir félagsmenn til 

að kanna: 

– Möguleika á fjárfestingum í Kína. 

– Möguleika á samstarfi í áliðnaði í Kína. 

– Ferðaþjónusta: Eru ný tækifæri fyrir íslenska 

ferðaþjónustu í Kína? 

 

 

 

 

 



Ráðstefna um viðskipti í Kína 



Innflutningur er að taka við sér aftur eftir mikinn 

samdrátt í hruninu  

Heimild: Hagstofa Íslands 



Útflutningur til Kína er einnig að taka við sér  

Heimild: Hagstofa Íslands 



Ferðamönnum frá Kína fer fjölgandi 

Heimild: Hagstofa Íslands 



Íslensk – kínverska viðskiptaráðið 

• Hús verslunarinnar   

• Kringlan 7, 103 Reykjavík 

• Sími: 588 8910 

• Netfang: atvinnurekendur@atvinnurekendur.is 

• Vefsíða: www.ikv.is 

 

• Félagsgjöld (árgjald): 

– 1. gjaldflokkur - 12.000 kr  

– 2. gjaldflokkur - 30. 000 kr  

 

http://www.ikv.is/

