VIRKSOMHEDERNES
GLOBALE
ERHVERVSORGANISATION

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)
Det internationale handelskammer, ICC, når med
sin globale rækkevidde ud til mere end 6 millioner
medlemmer fordelt på over 100 lande og er således
verdens største erhvervsorganisation.
Vi arbejder for at fremme international handel,
kommerciel ansvarlighed samt en global tilgang
til lovgivningsmæssige forhold ved at forene
vores globale indflydelse med vores enestående
ekspertviden inden for politik, normfastsættelse og
globale tjenester.
Vores medlemsskare tæller mange af verdens
største selskaber, små og mellemstore virksomheder,
brancheorganisationer og lokale handelskamre.
Vi er virksomhedernes globale erhvervsorganisation.
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VORES VISION
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En antiglobaliserings-tsunami skyller i
øjeblikket ind over den vestlige halvkugle og
ryster selve grundvolden for det økonomiske
samarbejde og den sociale enighed, der
gennem det sidste halve århundrede har ført
så stor fremgang med sig.

Generalsekretær
John Danilovich

Den åbne handel trues af protektionisme og
økonomisk nationalisme, fremmedfjendske
undertoner og trusler om importtold, som — overalt
i verden — vil kunne betyde alvorlige vanskeligheder
for mange.

ICC har nu i snart 100 år været et fyrtårn for
økonomisk vækst, velstand og fred.
Vores tætte samarbejdsforhold med Verdenshandelsorganisationen (WTO), der
er rettet mod en styrkelse af det regelbaserede multilaterale handelssystem,
har bidraget med så utroligt meget med hensyn til at skabe økonomiske
muligheder for millioner af mennesker verden over.
Og med sin nylige tildeling af observatørstatus til ICC, har de Forenede
Nationer således anerkendt os som erhvervslivets stemme overalt i verden
hvilket giver os en unik platform til direkte og selvstændig deltagelse i FN’s
generalforsamling.
Men vi må bestemt ikke ignorere globaliseringens reelle skavanker. Under
Sunil Bharti Mittals formandskab for ICC er ‘inklusivitet’ blevet et centralt tema,
der har til formål at sikre, at alle får mulighed for at nyde godt af den globale
handel.
Et hovedelement i denne strategi er erhvervslivets rolle i samfundet. FN’s
verdensmål for bæredygtig udvikling (The Sustainable Development Goals
[SDG]) giver os ikke blot mulighed for at tilføre erhvervslivet en fantastisk ny
vækststrategi men også for at oparbejde tillid i samfundet bredere set.
Nyere forskning har påvist, at man ved at forfølge disse mål vil kunne oparbejde
billioner af dollars i kraft af nye markedsmuligheder og samtidig skabe en
særdeles vidtstrakt velstand for alle.
Hos ICC må vi på ny bekræfte vores løfte i relation til de værdier, der definerer
vores mission, og som gør os til dem vi er, nemlig: handel, velstand, ansvarlighed
og fred.
I disse turbulente tider vil loyalitet over for vores kerneværdier, afstemt med det
21. århundredes bydende sociale nødvendigheder, fortsat kunne virke til gavn
for såvel vores medlemmer som for verden som helhed.

John Danilovich
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01. GLOBAL RÆKKEVIDDE

ET USAMMENLIGNELIGT
NETVÆRK FOR
ERHVERVSLIVET.
I dag kan alle erhvervsdrivende, store som små, opnå
succes hvor som helst i verden. Men sideløbende
med de spændende muligheder, som det at drive
virksomhed på globalt plan kan åbne, kan det også
have sine udfordringer. Vores globale netværk arbejder
for at støtte erhvervslivet verden over og tilbyder
en bred vifte af tjenesteydelser — fra advocacy og
uddannelse til konfliktløsning.
Vores netværk er dit netværk. Sammen er vi
virksomhedernes globale erhvervsorganisation.
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På globalt plan råder vi over et større netværk end nogen anden
erhvervsorganisation — vi støtter og repræsenterer den private
sektor i over 100 lande.

Vores netværk tæller over 6 millioner medlemmer — fra de
største multinationale koncerner til mikrovirksomheder. De har
alle én ting til fælles: De stoler på, at ICC repræsenterer deres
interesser overalt i verden.

Vores netværks anciennitet såvel som vores suveræne adgang til
mellemstatslige organisationer giver os et fortrin i
forhold til andre erhvervsorganisationer. Vores bestyrelse,
der har Sunil Bharti Mittal som formand, består af internationalt
anerkendte erhvervsledere fra mere end 25 lande.

Vores globale hovedkvarter i Paris trækker på kompetencer og
ekspertiser hos en stab på over 200 fordelt på mere end 40
nationaliteter. Vi har samtidig lokale kontorer i 92 hovedstæder.
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02. GLOBAL INDFLYDELSE

VI REPRÆSENTERER
ERHVERVSLIVET, HVOR DET
HAR STØRST BETYDNING.
Som virksomhedernes globale erhvervsorganisation,
arbejder ICC for at skabe det optimale miljø for
virksomhedsvækst og økonomisk fremgang. Det gør
vi ved kollektivt og progressivt at påvirke regeringer
og internationale organisationer ved at give udtryk for
de centrale problematikker, der påvirker virksomheder
verden over.
Sammen kan vi fremme de globale og lokale betingelser,
der er nødvendige for, at det globale erhvervsliv
kan blomstre.
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VORES TILGANG

Vores internationale rådgivning, der trækker på arbejde udført
af 12 policy kommissioner, er opbygget omkring tre centrale
”ICC” søjler:

INDSIGT

SAMARBEJDE

SAMTALE

Overvågning af større
mellemstatslige
dagsordener—fra
G20 til globale
samhandelsdrøftelser.

Indflydelse på globale
politiske beslutnings
processer vedrørende
problemstillinger
af betydning for
erhvervslivet ved
direkte engagement i
mellemstatslige
drøftelser.

Opbygning af en
forståelse af den
private sektor hos
centrale politiske
beslutningstagere
gennem målrettet
engagement og
ved at muliggøre
virksomhedsadgang
til større
internationale fora.

DET GLOBALE ERHVERVSLIVS STEMME
I DE FORENEDE NATIONER
I december 2016 blev ICC tildelt observatørstatus
i De Forenede Nationer, hvilket — for første gang
nogensinde — gav erhvervslivet direkte adgang til
FN-systemet. Vi kæmper for globale politikker —
på områder fra beskatning til teknologi — som kan
åbne muligheder for vækst og jobskabelse.
DEN GLOBALE HANDELSDAGSORDEN SÆTTES
ICC’s #TradeMatters kampagne blev sat i værk i
midten af 2016 for at dæmme op for de voksende
populistiske strømninger, der opponerer mod
global handel. Med afsæt i vores stærke bånd
til WTO, arbejder vi på at forme den globale
handelsdagsorden ved at være fortaler for
indførelse af nye multilaterale regler på områder
som for eksempel investering og e-handel.
FREMME AF ANSVARLIG VIRKSOMHED
Vi engagerer os med regeringer og internationale
organisationer omkring en bred vifte af
bæredygtigheds- og ansvarlighedsspørgsmål —
og vi har spillet en central rolle i udviklingen af
FN’s udviklingsmål og klima-aftalen i Paris.
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03. GLOBALE TJENESTER

FORRETNINGSVÆRKTØJER
I VERDENSKLASSE.
ICC er en anerkendt og troværdig leverandør af
fundamentale ydelser, som bygger bro mellem
de private og offentlige sektorer og bidrager til
håndteringen af den stigende kompleksitet, der i dag
karakteriserer transaktioner i international handel.
Uanset om det gælder levering af internationalt
anerkendte konfliktløsningsydelser eller udvikling af
en kompetent arbejdsstyrke, bliver vores tjenester
hvert år benyttet af millioner af virksomheder.
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ICC’s internationale voldgiftsret, der er verdens
førende voldgiftsinstitut, har ry for kvalitet,
service og pålidelighed. 2016 blev et rekordår
— med 966 nye sager, der blev behandlet af
domstolen — sager, der involverede 3.099 parter
fra 137 lande.

ICC råder over en komplet palet af
kommercielle værktøjer, hvilket fremhæver os
som en uundværlig leverandør af ydelser til
erhvervslivet. Hvert eneste år, formidler vores
verdenskendte Incoterms®-regler billioner af
dollars inden for den globale handel. Vi er
også banebrydende i relation til at hjælpe
selskaber med at handle ansvarligt gennem
selvregulerende standarder for bæredygtighed,
supply chain management, anti-korruption og
reklame.
ICC tilbyder på globalt plan en bred vifte af
specialiserede e-læringskurser samt online
certificering. Mange af vores kurser leveres
gennem den banebrydende ICC Academy
platform, som tilbyder uddannelse af høj
kvalitet sammen med gode muligheder for
netværksdannelse.

Inden for alt fra administration af ATACarnet systemet — som giver mulighed for
told-og skattefri midlertidig vareimport — til
den internationale akkrediteringskæde for
oprindelsescertifikater (International Certificate
of Origin Accreditation Chain) kan ICC levere
uundværlige tjenester, der bidrager til at lette
arbejdet og øge sikkerheden.

Vi er virksomhedernes globale erhvervsorganisation | 9

ICC LEDELSEN
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FORMANDSKAB
Sunil Bharti Mittal,
bestyrelsesformand; grundlægger
og formand, Bharti Enterprises
John Denton, første
næstformand; partner og CEO,
Corrs Chambers Westgarth
Harold McGraw III, æresformand;
formand emeritus, S&P Global
Dennis Nally, næstformand;
bestyrelsesmedlem, Morgan
Stanley
Frederico Curado, næstformand;
Tidligere direktør og CEO,
Embraer S.A.

DIREKTION
Esko Aho, tidligere statsminister i
Finland
Yassin Saeed Al Suroor,
Formand, Arab Economic and
Business Group
Sheikh Khalifa bin Jassim
bin Mohammad Al-Thani,
Bestyrelsesformand, Qatar
Chamber of Commerce and
Industry
Milos Barutciski, formand,
International Trade and
Investment Group, Bennett Jones
LLP
Sebastian Escarrer Jaume,
bestyrelsesmedlem, Melia Hotels
International

Frank Ning, bestyrelsesformand,
Sinochem Group Cherie
Nursalim,næstformand, GITI
Group
Mari Pangestu, professor i
International Økonomi, University
of Indonesia
Yongmaan (YM) Park,
bestyrelsesformand, Doosan
Leadership Institute
Kasemsit Pathomsak, arbejdende
bestyrelsesformand, Merchant
Partners Securities PLC and
Merchant Partners Asset
Management Ltd
Latifur Rahman,
bestyrelsesformand og CEO,
Transcom Group
Anne Veronique Schlaepfer,
partner, White & CaseKarien van
Gennip, CEO, ING Bank France
Philippe Varin,
Bestyrelsesformand, Areva
Kok Seng Vong,næstformand,
Macao Chamber of Commerce
and ICC Macaoa
Thomas Wellauer, group COO —
teknisk koncerndirektør, Swiss Re
Zhang Yanling, tidligere
vicedirektør, Bank of Chin

EX OFFICIO
Peter Mihók, Chairman, ICC
World Chambers Federation

Daniel Feffer, næstformand i
bestyrelsen, Suzano Papel e
Celulose S/A

Paul Polman, Chairman, World
Business Council for Sustainable
Development

Maria Fernanda Garza, CEO,
Orestia

GENERALSEKRETÆR

Robert Gutsche, finans- og
økonomidirektør, IFA Rotorion

John Danilovich, generalsekretær

Rifat Hisarciklioglu, direktør,
Union of Chambers and
Commodity Exchanges of Turkey
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DIN GLOBALE DRIVKRAFT I
VORES GLOBALE ØKONOMI.
Her ser du blot nogle få eksempler på, hvordan vi arbejder for at støtte
virksomheders internationale aktiviteter.

1

GØR HANDEL NEMMERE OG MERE RENTABEL

ICC har ført an i en vellykket global støttekampagne med henblik på at sikre implementeringen af
pejlemærket Trade Facilitation Agreement (Aftale om Handelslettelser) — en handelsaftale, der skal
forenkle told- og grænseprocedurer, og som vil kunne forøge de globale varestrømme med mere en 1
billion US dollars.

2

KÆMPER FOR ÅBNE MARKEDER

3

SIKRER ERHVERVSLIVET EN STEMME I FN

4

OPSTILLER ET REGELSÆT FOR VERDENSØKONOMIEN

5

SKABER ØGET ADGANG TIL FINANSIERING

6
7

ICC’s #TradeMatters kampagne er et direkte modtræk til de voksende populistiske
og protektionistiske strømninger i mange lande rundt omkring i verden — til at sikre
en afbalanceret debat om integreret samhandel i den moderne samfundsøkonomi.

ICC’s observatørstatus kommer på et tidspunkt, hvor der ses en spirende interesse
for erhvervslivet i FN. Dette skyldes den betydelige økonomiske effekt af nye FN
policies til fremme af bæredygtig udvikling samt håndtering af klimaændringerne.

ICC standarder er fortsat en medvirkende faktor i internationale transaktioner,
der samlet beløber sig til billioner af dollars på årsbasis. ICC medlemmer har
p.t. mulighed for at bidrage til at forme fremtiden for vores flagskib, Incoterms®regler, som i mere end 80 år har udgjort fundamentet for verdenshandelen.

Vores markedsanalyser og -undersøgelser driver fortsat den globale debat
om, hvordan man skaber øgede pengestrømme til mindre virksomheder og
iværksættere. Gennem ICC Academy er vi samtidig ved at oplære næste
generation af professionelle eksperter inden forTrade Finance.

MULIGGØR VÆKST I DEN DIGITALE ØKONOMI
Vi arbejder i en lang række globale fora, hvor vi er fortalere for et åbent, stabilt
og sikkert globalt Internet, der sikrer den private sektor en plads ved bordet
under udstikningen af retningslinjer i spørgsmål omkring alt fra dataoverførsel
til cybersikkerhed. Vi er samtidig fortalere for handelsreformer til frigivelse
af e-handelens potentiale med henblik på at sætte skub i væksten af mindre
virksomheder.

LØSER KONFLIKTER
ICC’s internationale voldgiftsret, ICC International Court of Arbitration, oplevede
i 2016 et rekordår for nye sager, hvilket bekræfter ICCs status som verdens
førende voldgiftsinstitution.
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