
Nærri yfirtöku | Fons, eignar-
haldsfélag Pálma Haraldssonar og 
Jóhannesar Kristinssonar, á nú 
29,2 prósent í Ticket og stendur 
því nærri þrjátíu prósenta yfir-
tökumörkum sem gilda á sænska 
markaðnum.

Eignast helmingshlut | M-Invest, 
félag í eigu Baugs og Birgis Þórs 
Bieltvedt, hefur eignast helmings-
hlut í danska fyrirtækinu Day 
Birger et Mikkelsen. Vörumerkið 
er selt í yfir eitt þúsund verslun-
um í nítján löndum.

Talsvert tap | Dagsbrún skilaði 
3,2 milljarða króna tapi á þriðja 
ársfjórðungi. Tap félagsins nam 
tæpum 4,7 milljörðum króna á 
fyrstu níu mánuðum ársins sam-
anborið við 554 milljóna króna 
hagnað á sama tíma í fyrra.

Viðamiklar aðgerðir | Félögin 
sem urðu til við uppstokkun 
Dagsbrúnar, 365 og Teymi, ætla 
að ráðast í viðamiklar aðgerðir. 
Teymi selur fasteignir, skuld-
breytir lánum og selur nýtt hluta-
fé. 365 selur hluti í Wyndeham og 
Hands.

Kaupa Abrika | Actavis keypti 
bandaríska lyfjafyrirtækið Abrika 
Pharmaceuticals Inc. sem sérhæft 
er í framleiðslu og þróun forða-
lyfja. Kaupverðið nam 16,5 millj-
örðum króna, þar af er helmingur 
árangurstengdur.

Sameinaðir sparisjóðir |
Stofnfjáreigendur Sparisjóðs 
Hafnarfjarðar og Sparisjóðs vél-
stjóra samþykktu einróma á stofn-
fjáreigendafundum að sameina 
sparisjóðina frá og með fyrsta 
janúar 2006.

Fær meira | Kaupþing hefur safn-
að 7,4 milljörðum króna til viðbót-
ar við þá 49,5 milljarða króna sem 
fengust við sölu nýs hlutafjár til 
alþjóðlegra fjárfesta á dögunum.

Pfaff

Snýr aftur til 
uppruna síns

14

SPV og SPH sameinaðir

Öflugir á höfuð-
borgarsvæðinu

8

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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Fjármálalæsi

Tæki sem 
nýtist í lífinu

10-11

Valgerður Sverrisdóttir utanrík-
isráðherra klippti á borða ásamt 
Bjarna Ármannssyni forstjóra og 
Einari Sveinssyni, stjórnarfor-
manni Glitnis, við opnun skrif-
stofu Glitnis í Sjanghæ í gær. 

Íslenskur banki hefur ekki 
áður sett upp skrifstofu í Asíu en 
fjölmörg íslensk fyrirtæki eru 
með starfsemi þar. Opnun skrif-
stofu Glitnis er liður í stefnu 

bankans að sinna afmörkuðum 
starfsgreinum á alþjóðamarkaði. 
Bankinn hefur um nokkurt skeið 
mótað sér stefnu í að þjónusta 
fyrirtæki í framleiðslu sjávaraf-
urða og orkufyrirtæki sem sér-
hæfa sig í endurnýjanlegri orku.

Bjarni Ármannsson, forstjóri 
Glitnis, sagði við opnunina að fjöl-
mörg tækifæri væru fyrir þessar 
syllur bankans í Suðaustur-Asíu. 

Glitnir hefur þegar tekið þátt 
í verkefnum í hitaveitufram-
kvæmdum og í matvælageiran-
um. Í hitaveitunni er bankinn í 
samstarfi við Enex i Xian Yang, 
en Glitnir er einnig eigandi að 
matvælafyrirtæki með Bakkavör, 
en Bakkavör hefur gefið út að 
fyrirtækið stefni að uppbyggingu 
í þessum heimshluta.

- hh/ sjá síðu 4

Glitnir opnar fyrstur í Asíu

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Rekstrarumhverfi verslana sem selja bækur 
og ritföng er til sérstakrar skoðunar hjá 
Samkeppniseftirlitinu sem kallað hefur eftir rekstr-
arupplýsingum frá verslunum í þeim geira um land 
allt, jafnt smáum sem stórum. Á markaðnum eru 
verslanir í sömu eigu mjög ráðandi  og hafa smærri 
verslanir stundum haft á orði að samkeppnisstaða 
þeirra sé skert af þeim sökum. 

„Hjá mér kallaði Samkeppniseftirlitið eftir 
söluupplýsingum og öðru slíku sem maður nátt-
úrlega afhendir fúslega,“ segir Arndís Björg 
Sigurgeirsdóttir, eigandi bóka- og gjafavöruversl-
unarinnar Iðu í Lækjargötu í Reykjavík og telur 
ekki skrýtið þótt könnuð sé samkeppnisstaða í þess-
um geira. „Umhverfið sem við búum við er þannig 
að Penninn á nánast allar búðir, ætli hann sé ekki 
með hátt í 80 prósent af markaðnum. Þar undir eru 
náttúrlega bæði Eymundsson og Mál og menning, 
fyrir utan svo verslanir sem þeir hafa eignast úti 
á landi. Svo er ég hér ein á milli tveggja stórra 
búða og sami eigandinn að þeim báðum. Þetta er 
náttúrlega ekki eðlilegt viðskiptaumhverfi, langt 
því frá,“ segir hún og bendir á að þar fyrir utan 
eigi eigendur Pennans, Griffils, Máls og menningar 
og Eymundsson líka Dreifingarmiðstöðina sem sjái 
um bókadreifingu í verslanir og séu enn fremur 
með innflutning og dreifingu erlendra tímarita á 
sínum snærum. 

Arndís segir að það hljóti að skjóta skökku 
við að hún sé með næststærstu bókaverslunina í 

fermetrum talið á eftir Pennabúðunum. Þá veitir 
Pennanum einnig samkeppni Bóksala stúdenta, sem 
auk almennrar bóksölu sér háskólanemum og hluta 
framhaldsskólanna fyrir kennslubókum.

Á Arndísi er að skilja að samkeppnisstaða smærri 
fyrirtækja sé á margan hátt skert, ekki bara í sölu, 
því í krafti stærðar sinnar geti Penninn náð betri 
kjörum. „Við gerum okkar besta í að fylgja eftir 
risunum í afsláttarmálum, en samningsstaða mín 
er náttúrlega ekki jafnsterk og ef ég hefði fjölda 
verslana á mínum snærum.“

Kristinn Vilbergsson, forstjóri Pennans, segist 
hafa verið í samskiptum við Samkeppnisstofnun 
vegna skila á samrunaskýrslum tengdum kaupum 
Pennans á bókaverslunum á Ísafirði og Akranesi. 
„Og reyndar líka fyrr á árinu vegna kaupa á 
bókabúð í Keflavík. Í kaupsamningum var gerður 
fyrirvari um samþykki samkeppnisyfirvalda og 
við höfum svarað þeim í tengslum við það,“ segir 
hann og kveðst engar spurnir hafa af umfangsmeiri 
rannsókn á markaðnum. „En þetta er töluvert sem 
við þurfum að skila inn og gera grein fyrir, þótt   
kaupin séu út af fyrir sig ekki stór.“

Kristinn áréttar hins vegar að umfang bóksölu 
í landinu kunni að vera annað en birtist í fjölda 
smásöluverslana og vísar til þess að trúlega sé 
bókaútgáfan Edda stærsti bóksali landsins þegar 
kemur að innlendum bókum í gegnum klúbba, 
símsölu og annað, fyrir svo utan samkeppni frá 
netverslun bæði innan lands og utan. „Svo er er á 
ritfangamarkaði gríðarlega hörð samkeppni. Þar 
eru líka á fleygiferð stórir aðilar á borð við Odda 
og Office One.“

Hafa kallað eftir upp-
lýsingum frá bóksölum
Samkeppniseftirlitið hefur kallað eftir rekstrarupplýsingum frá 
verslunum sem selja bækur og ritföng. Smærri bóksalar telja 
sumir samkeppni skerta vegna ráðandi stöðu Pennans.

Jólasmásala í Bretlandi gæti orðið 
sú versta í aldarfjórðung að mati 
breskra greinenda. Bresku smá-
sölusamtökin (BRC) hafa jafn-
framt varað við jólasölunni í ár. 
Mánaðarleg úttekt sem samtökin 
unnu í samstarfi við ráðgjafar-
fyrirtækið KPMG sýnir að sala 
á fötum og skóm dróst verulega 
saman í nóvember í ár miðað við í 
fyrra. Milt veður og lágstemmdar 
væntingar neytenda eru meðal 
þess sem talið er hafa áhrif á 
dræma sölu. 

Samdrátturinn gæti komið sér 
illa fyrir Baug sem er stórtæk-
ur á breskum verslunargötum. 
Verslunarkeðjan Woolworths, 
sem Baugur á tíu prósenta hlut í, 
gaf í gær frá sér afkomuviðvörun 
vegna slakrar sölu undanfarna 
tvo mánuði og lítilla væntinga 
til jólasölunnar. Þá eru marg-
ar tískuverslanir, þar á meðal 
House of Fraser, þegar farnar að 
selja vörur sínar á afslætti sem 
er afar óvanalegt í aðdraganda 
jólanna. - hhs

Bresk jólasala 
bíður hnekki

Karl Wernersson, fjárfestir og 
meirihlutaeigandi í breska heild-
sölufyrirtækinu Per Sent, hefur 
ásamt  Sanjay Vadera, forstjóra 
fyrirtækisins, keypt bresku 
verslanakeðjuna The Fragrance 
Shop ásamt tveimur öðrum fjár-
festum. Glitnir banki fjármagnar 
kaupin sem nema á bilinu 10 til 
14 milljónum punda eða 1,3 til 1,9 
milljörðum íslenskra króna. 

Hann segir verslanir The 
Fragrance Shop ríma vel við 
rekstur Per Scent, sem sérhæfi 
sig í heildsölu og dreifingu á 
ilmvötnum.

Sanjay Vadera verður for-
stóri ilmvatnskeðjunnar ásamt 
Bill Currie, sem stofnaði The 
Fragrance Shop fyrir 11 árum en 
seldi hana fyrir tveimur árum. 
Verslanakeðjan er þannig komin 
aftur til föðurhúsa en undir hana 
heyra 92 verslanir. Stefnt er að 
sameiningu félaganna og munu 
verslanirnar verða rúmlega 100 
talsins, að sögn Karls. - jab

Karl kaupir 
ilmvatnskeðju
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Vika Frá áramótum

365 -2% -40%
Actavis -1% 33%
Alfesca 1% 26%
Atlantic Petroleum -7% 26%
Atorka Group 1% 0%
Bakkavör  3% 21%
FL Group 3% 23%
Glitnir 5% 31%
Hf. Eimskipafélagið -1% -32%
KB banki 2% 9%
Landsbankinn 0% 4%
Marel -1% 20%
Mosaic Fashions -1% -11%
Straumur  0% 9%
Össur -1% -1%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

FL Group hefur haldið upptekn-
um hætti og keypt grimmt á 
innlendum hlutabréfamarkaði í 
nóvember. 

Nú er svo komið að félagið 
er meðal tíu stærstu hluthafa 
í níu fyrirtækjum en að und-
anförnu hefur það verið að 
bæta við hlut sinn í Atorku og 
Landsbankanum.

Þá er hlutur FL í Actavis um 
1,2 prósent eða um 2,7 milljarðar 
króna að markaðsvirði. FL er þó 
ekki meðal tíu stærstu í Actavis. 

Meðal þessara níu félaga eru 
365 og Teymi sem áður voru 
Dagsbrún. FL fer með 7,5 pró-
sent í hvoru félagi fyrir sig.

Sem fyrr liggja stærstu eign-
arhlutir FL í Glitni og Straumi-
Burðarási þar sem félagið er 
meðal kjölfestufjárfesta. Hlutur 
FL í Landsbankanum er kom-
inn í tæp tvö prósent en ekki 
liggur fyrir hver eignarhlutur-

inn er í Kaupþingi. Samanlagt 
verðmæti hlutabréfa FL í Glitni, 
Landsbankanum og Straumi er 
metinn á 147 milljarða króna. 

- eþa

FL kaupir grimmt
Félagið er meðal tíu stærstu í níu fyrirtækjum.

N O K K R A R 
H L U T A B R É F A S T Ö Ð U R

F L  G R O U P  Á 
I N N A N L A N D S M A R K A Ð I

Félag Eignarhlutur Virði*
Glitnir 29,3% 93,6
Straumur-Burðarás 26,6% 47,6
Landsbankinn 1,8% 5,3
Actavis 1,2% 2,7
Mosaic 4,7% 2,3
Össur 3,8% 1,6
Alfesca 4,2% 1,3
365 hf. 7,5% 0,87
Teymi 7,5% 0,87
Atorka Group 3,2% 0,68
* Markaðsvirði í milljörðum króna

Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Þrír stofnfjáreigendur eiga yfir fimm prósenta 
hlut í Sparisjóði vélstjóra (SPV) eftir að sparisjóð-
urinn og Sparisjóður Hafnarfjarðar (SPH) runnu 
saman í eitt. Stærsti stofnfjáreigandinn er MP 
Fjárfestingarbanki sem á yfir átta prósenta hlut, 
en Guðmundur A. Birgisson á Núpum og Fleða, 
félag í eigu Ásgeirs Þórs Árnasonar lögmanns, 
fara einnig með yfir fimm prósent stofnfjár. 
Hámarksatkvæðisréttur í sparisjóði miðast við 
fimm prósenta eignarhlut.

Þótt stofnfjáreigendur í SPV hafi fengið 61 
prósent í sinn hlut við sameininguna þá eru það 
stofnfjáreigendur í SPH sem eru áberandi á lista 
yfir tuttugu stærstu eigendurna í SPV. Það skýrist 
einkum af því að fáir áttu stofnféð í SPH – rétt 
rúmlega þrjátíu aðilar. Til viðbótar áttu nokkur 
félög, svo sem MP, Glitnir, Saxhóll og SPK, stofnfé 
í báðum sparisjóðunum.

Jón Þorsteinn Jónsson, stjórnarformaður nýja 
sparisjóðsins, segir að með sameiningunni sé stór-
um áfanga náð í sparisjóðakerfinu sem kunni að 
marka ákveðin tímamót. Tveir sparisjóðir vegi 
nú um sjötíu prósent af kerfinu. „Sparisjóðirnir 
voru 24 í byrjun árs og eru nú orðnir 22. Það er 
alveg ljóst að þeir verða ekki 22 eftir þrjú ár.“ Jón 
Þorsteinn tekur það þó fram að engin áform séu 
uppi um að sameinast öðrum sparisjóðum, enda 
hafi nýr sjóður mikið bolmagn til vaxtar á eigin 
forsendum.

Á stjórnarfundi í upphafi vikunnar var ákveðið 
að ganga til stofnfjáraukningar og nýta heimild 
sparisjóðsins til útgáfu nýs stofnfjár. Ætlunin er að 
selja allt að fjóra milljarða króna fyrir áramót. Jón 
Þorsteinn telur að verði heimild til stofnfjáraukn-
ingar nýtt að fullu geti eigið fé sparisjóðsins legið 
á bilinu sextán til sautján milljarða króna í árslok. 
Til samanburðar hafi eigið fé SPH og SPV numið 
samtals 10,7 milljörðum króna um mitt þetta ár. 

„Þá er þetta orðið alvöru fyrirtæki,“ segir stjórn-
arformaðurinn.

Bréf í SPV hafa skipt um hendur á genginu sjötíu 
um nokkra hríð. Miðað við verðmiðann er markaðs-
verðmæti sparisjóðsins 15,1 milljarður króna.

MP stærsti stofnfjáreig-
andinn í nýjum sparisjóði
Þrír fara með yfir fimm prósent í SPV eftir sameiningu við
SPH. Stefnt er að því að auka stofnfé um allt að fjóra millj-
arða króna fyrir árslok.

2 0  S T Æ R S T U
S T O F N F J Á R E I G E N D U R N I R  Í  S P V / S P H

Eignarhlutur Tengdir aðilar

MP-fjárfestingarbanki 8,1% 

Guðmundur A. Birgisson 6,9% 

Fleða ehf. 5,8% Ásgeir Þór Árnason

Sólstafir ehf. 4,1% Þorsteinn M. Jónsson

Saxhóll ehf. 3,6% Jón Þorsteinn Jónsson og systkini

Glitnir 2,5%

Sparisjóður Kópavogs 2,1% 

Fjárfestingafélagið Primus 2,1% Hannes Smárason

Myllan-brauð ehf. 1,7% Egill Ágústsson

Bygg ehf. 1,7% Gunnar og Gylfi

Fons ehf. 1,7% Pálmi Haraldsson

Glitnir Eignarhaldsfélag 1,7% 

Hagar ehf. 1,7% Baugur 70%

Karen Millen 1,7%

Kevin Stanford 1,7%

LL-Eignir ehf. 1,7% Sigurður G. Guðjónsson

Sigurður Bollason ehf. 1,7% 

Sjóvá-Almennar 1,7% 

Skarðshyrna ehf. 1,7% Björn Þorri Viktorsson

Ziltis Inc. 1,7% Jón Ásgeir Jóhannesson

Alls 20 stærstu 55,6%

Gildi lífeyrissjóður var valinn 
besti lífeyrissjóður Íslands árið 
2006 af IPE, fagtímariti um líf-
eyrismál. Þetta er annað árið í 
röð sem Gildi hlýtur þennan heið-
ur. 
„Það er mjög ánægjulegt að fá 
þessa viðurkenningu tvö ár í röð 
og hlýtur að sýna að við erum 
að gera rétta hluti,“ segir Árni 
Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Gildis lífeyrissjóðs.

Í umfjöllun IPE kemur fram 
að Gildi hafi sýnt framúrskar-
andi ávöxtun á árinu 2005 og 
undanfarin ár og hljóti verðlaun-
in meðal annars fyrir eignastýr-
ingu.

Meðal þeirra tækja sem 

stjórnendur Gildis hafa beitt með 
góðum árangri eru gjaldeyris-
varnir til þess að verja erlenda 
eignastöðu sjóðsins fyrir gengis-
tapi. Það hefur haft í för með sér 
betri ávöxtun og minni sveiflur. 

- eþa

Gildi besti lífeyrissjóðurinn
Annað árið í röð sem IPE velur Gildi.

Erlendir fjárfestar keyptu 43 
prósent þeirra 110 milljóna hluta 
sem fagfjárfestum stóðu til boða í 
útboði Icelandair Group Holding 
hf. sem lauk á mánudagskvöld. 
Eiga þeir nú sem nemur 4,7 
prósentum í félaginu. „Áhugi 
erlendra fjárfesta kom skemmti-
lega á óvart,“ segir Jón Karl 
Ólafsson, forstjóri Icelandair. 
Alls óskuðu fagfjárfestar eftir 
að kaupa þrjú hundruð milljón-
ir hluta. Nam umframeftirspurn 
þeirra því 173 prósentum. „Við 
fórum eina ferð til Noregs og 
Svíþjóðar, kynntum okkur fyrir 
fagfjárfestum og fengum mjög 

jákvæðar viðtökur. Nú erum við 
komin með breiðari grunn fjár-
festa sem hefur mikla trú á félag-
inu. Það styrkir stoðirnar undir 
það að verðmyndun á fyrirtæk-
inu muni eflast.“ 

Í heildina stóðu fagfjárfestum, 
almenningi og starfsmönnum 
Icelandair 185 milljónir hluta til 
boða á verðinu 27 krónur á hlut. 
Nemur það 18,5 prósentum af 
hlutafé félagsins. Samanlagt ósk-
uðu fjárfestar eftir að kaupa 380 
milljónir hluta og var umfram-
eftirspurn því 105 prósent. 

Eftir útboðið er fjórðung-
ur allra 2.700 starfsmanna 

Icelandair orðinn hluthafi í félag-
inu. Alls keyptu 669 starfsmenn 
bréf og eiga nú stjórnendur og 
starfsmenn sex prósent í félag-
inu. Í útboði til almennings bár-
ust áskriftir fyrir 1.935 milljón-
ir króna. Stóð þeim til boða að 
kaupa fyrir 1.080 milljónir og var 
því áttatíu prósenta umframeft-
irspurn. Var því beitt niðurskurði 
á áskriftir sem leiddi til þess að 
fjárfestar fá 55,8 prósent þeirrar 
fjárhæðar sem þeir óskuðu eftir. 

Eftir uppboðið uppfyllir 
Icelandair öll skilyrði um dreif-
ingu og fjölda hluthafa sem 
þarf fyrir skráningu í Kauphöll 

Íslands. Áætlað er að viðskipti 
með hluti félagsins muni hefjast 
fimmtudaginn 14. desember. - hhs

Erlendir fjárfestar stórir í Icelandair 



Í magnaðri sveiflu 

*Nafnávöxtun miðast við 1. september til 1. desember 2006 á ársgrundvelli.
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa www.spronverdbref.is.

Athygli er vakin á að fjárfestingasjóðir eru áhættumeiri fjárfestingakostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is

Það er ekkert lát á uppsveiflunni hjá SPRON Verðbréfum, því eins og sjá 
má af þessum nótum voru SPRON Verðbréf með langhæstu ávöxtun
sambærilegra sjóða á markaði eða 15,11%.

Um er að ræða Peningamarkaðssjóð SPRON.
Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Hentar 
hann því vel fyrir þá sem vilja ekki taka mikla áhættu en fá samt 
stöðuga ávöxtun. Enginn kostnaður fylgir því að fjárfesta í sjóðnum
og inneignin er laus samdægurs.

Kynntu þér málið nánar á www.spronverdbref.is
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Landsbankinn mælir með kaup-
um á hlutabréfum í fjárfestinga-
félaginu Atorku Group í nýlegri 
greiningu. Virði Atorku er metið 
á rúma 20,8 milljarða króna sem 
gefur verðmatsgengið 6,79 krón-
ur á hlut og væntir Landsbankinn 
þess að gengi félagsins verði 
komið í 7,72 eftir tólf mánuði. 
Miðað við núverandi matsgengi 
er innra virði (V/I-gildi) Atorku 
0,93, eða undir upplausnarvirði.

Hluturinn í Atorku kostaði 
6,4 krónur við lokun markaða á 
mánudaginn.

„Viðskiptamódel Atorku er 
mjög áhugavert og möguleikar 
miklir. Helsta áhættan sem við 
sjáum í rekstri félagsins á þess-
um tímapunkti er takmörkuð 
reynsla í því að ljúka fyrirtækja-
verkefnum og þar með innleysa 
hagnað sem þegar hefur verið 
bókfærður,“ segir í greining-
unni.

Enn fremur mælir 
Landsbankinn líka með að fjár-
festar yfirvegi bréf í Atorku 
í vel dreifðu hlutabréfasafni á 
innlenda markaðnum. - eþa

Landsbankinn mælir með Atorku

Hafliði Helgason 
skrifar

Ný hitaveita í borginni Xian 
Yang var tekin í notkun um helg-
ina. Heildarfjárfesting hitaveit-
unnar sem vermir nú háskóla í 
borginni nam tvö hundruð millj-
ónum króna. Hitaveitan nú er 
einungis brot af möguleikum 
svæðisins til að hverfa frá mik-
illi kolanotkun og nýta heitt vatn 
úr jörðu þess í stað. 

Það sá ekki til sólar í Xian 
Yang vegna mengunar þegar 
Valgerður Sverrisdóttir vígði 
nýja hitaveitu á svæðinu. 
Hitaveitan mun leysa af hólmi 
kolakyndingu fyrir háskóla bæj-
arins. Að hitaveitunni standa 
Enex, sem er í eigu orkufyrir-
tækja, verkfræðistofa og Glitnis, 
og kínverska fyrirtækið Shaanxi 
Green Energy Development 
Corporation. „Þetta er fyrsta 
hitaveituverkefni í samvinnu 
Kínverja og erlendra aðila,“ 
segir Bian Jun Jiang, stjórnar-
formaður SGEDO. „Þessi hita-
veita markar tímamót fyrir íbúa 
á svæðinu sem munu með tíð og 
tíma horfa á bak kolakyndingu.“

Bjarni Ármannsson segir 
mikla möguleika liggja í þessu 

verkefni. „Niðurstöðurnar af 
borunum voru betri en áætlanir 
gerðu ráð fyrir. Hitaveitan nú 
hitar rými sem svarar til hús-
hitunar á Sauðárkróki.“ Í Xian 
Yang búa um fimm milljónir 
manna og er þegar unnið að hita-
veitu sem hita mun upp hús í 
hverfi sem verður byggt á næst-
unni. Bjarni segir að jákvæð 
niðurstaða þessa verkefnis muni 
auka áhuga á frekari verkefn-
um og möguleikarnir séu nánast 
endalausir. „Áætlanir gera ráð 
fyrir því að fyrir 2010 verði 
búið að 25 falda hitaveitu hér á 
svæðinu.“ 

Íslendingarnir sem stóðu að 
verkefninu telja mikla framtíð-
armöguleika liggja í því sam-
starfi sem komið er á. Langan 
tíma tók að ná samningum við 
Kínverja um verkefnið og þurftu 
Íslendingarnir að glíma við van-
trú á verkefninu. Framkvæmdir 
gengu hins vegar vel og kín-
verskir ráðamenn afar ánægðir 
með útkomuna. Segja fulltrúar 
Enex að velviljinn sem verkefn-
ið hafi skapað opni möguleika á 
framkvæmdum víðar í Kína sem 
glímir við mikla notkun jarð-
efnaeldsneytis með tilheyrandi 
mengun.

Búist við tuttuguog-
fimmföldun fyrir 2010

Enex, Glitnir og kínverskir fjárfestar 
vígðu um helgina hitaveitu í Xian Yang. 
Verulegir vaxtarmöguleikar eru í hita-
veitu á svæðinu sem gæti leyst kola-
kyndingu af hólmi.

Gistinóttum fjölgaði í öllum 
landshlutum milli október-
mánaða 2005 og 2006 nema á 
Suðurlandi þar sem þeim fækk-
aði um sautján prósent, úr ellefu 
þúsund í 9.100. Þetta sýna nýjar 
tölur Hagstofunnar. Fjölgunin er 
hlutfallslega mest á Norðurlandi 
þar sem gistinætur fóru úr 4.100 
í 6.400 milli ára. 

Í heild fjölgaði gistinóttum á 
hótelum um þrettán prósent milli 
októbermánaðanna. Gistinætur á 
hótelum voru 97.600 í október í ár 
en 86.600 í sama mánuði í fyrra. 
Er þá eingöngu átt við hótel sem 
opin eru allt árið um kring. 

Gistirými á hótelum jókst líka 

eða um níu prósent milli ára. Fór 
fjöldi herbergja úr 3.670 í 3.996 og 
fjöldi rúma úr 7.452 í 8.107. 

Fjölgun varð á gistinóttum 
á öllum landsvæðum fyrstu tíu 
mánuði ársins. Fjölgaði þeim 
um ellefu prósent frá fyrra ári 
og fóru úr 935.300 í 1.039.800. 
Hlutfallslega varð fjölgunin mest 
á samanlögðu svæði Suðurnesja, 
Vesturlands og Vestfjarða, þar 
sem gistinóttum fjölgaði um 
23 prósent. Á Norðurlandi nam 
fjölgunin sextán prósentum, á 
Austurlandi ellefu prósentum, 
höfuðborgarsvæðinu tíu prósent-
um og á Suðurlandi fimm pró-
sentum.  - hhs

Fjölgun nema á Suðurlandi

Verð á laxi hækkaði á alþjóða-
mörkuðum í síðustu viku. 
Laxaverð fór hratt lækkandi í 
haust eftir að hafa verið í hæstu 
hæðum um nokkurt skeið, stór-
kaupendum á laxi til mikils ama. 
Meðal þeirra er Alfesca 
en dótturfé-
lög þess, 
Labeyrie , 
Delpierre og 
Vensy, nota lax 
í miklu magni í 
framleiðslu sinni.

Í Morgunkorni 
Glitnis segir að þrátt 
fyrir hækkunina í síðustu 

viku sé verðið enn 33 prósent-
um undir því sem var í sumar 
þegar það stóð sem hæst. Flest 
bendi jafnframt til þess að 
framboð muni aukast frá fram-
leiðendum á næsta ári sem ætti 
að öðru óbreyttu að þrýsta á 
verðið til lækkunar. Þó er tekið 
fram að eftirspurn á mikilvæg-
ustu mörkuðum hafi verið mikil 
að undanförnu. - hhs

Verð á laxi hækkar
Sala hófst á heimsvísu á fimmtu-
dag í síðustu viku á fyrirtækja-
útgáfu nýjasta stýrikerfisins frá 
Microsoft, Windows Vista. Þetta er 
nýjasta stýrikerfi Microsoft síðan 
Windows XP kom á markað fyrir 
fimm árum en tíu þúsund manns 
eru sagðir hafa komið að verkinu.

Stýrikerfið kemur út í sex 
útgáfum en útgáfan fyrir heim-
ilistölvur og einstaklinga kemur 
ekki á markað fyrr en í lok janúar 
á næsta ári. 

Samhliða útgáfunni mun 
Microsoft setja á markað nýjan 
hugbúnaðarvöndul sem heitir því 
viðeigandi nafni Office 2007.

Halldór Jörgensson, fram-

kvæmdastjóri Microsoft á Íslandi, 
segir viðtökurnar hérlendis góðar. 
„Við höfum orðið vör við tölu-
verða söluaukningu á fyrirtækja-
útgáfu stýrikerfisins, m.a. vegna 
hugbúnaðarsamninga sem veitir 
fyrirtækjum rétt til að uppfæra 
stýrikerfi sitt. Svo hafa menn 
verið að endurnýja samningana 
í tengslum við útgáfu Windows 

Vista,“ segir hann og bætir við að 
fjölmargir nýir aðilar hafi tryggt 
sér uppfærslu á stýrikerfi vegna 
útgáfunnar. Þetta á sömuleiðis við 
um einstaklinga, sem hafa hug á 
að eignast stýrikerfið. Þeir geta 
nú þegar tryggt sér uppfærslurétt 
fyrir Windows Vista, sem þó verð-
ur ekki virkur fyrr en eftir tæpa 
tvo mánuði þegar kerfið kemur 
út. 

Íslensk þýðing á einstaklings-
útgáfu Windows Vista og Office 
2007 er komin á fullt skrið en horft 
er til þess að setja hana á markað 
um tveimur mánuðum eftir að hún 
kemur út á heimsvísu, að sögn 
Halldórs. - jab

Fyrirtækjaútgáfa Windows Vista komin út
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Evrópuþingið hefur gefið grænt 
ljós á stofnun Vísindastofnunar 
Evrópusambandsins og ákveðið 
að veita 54 milljörðum evra til 
verkefnisins sem á að efla vís-
inda- og frumkvöðlastarf innan  
Evrópusambandsins.

Stærstur hluti fjárveitingarinn-
ar, 9,1 milljarður evra, eða tæplega 
820 milljarðar íslenskra króna, 
rennur til upplýsingatækni en 
minni fjárhæðir renna til annarra 
málaflokka á borð við  rannsókna 
á loftslagsbreytingum,  til orku-
rannsókna, samgöngumála, heil-
brigðisrannsókna og nanótækni en 
það felur meðal annars í sér þróun 
á örþunnum tölvuskjám sem hægt 
er að rúlla upp líkt og dagblaði. 

Vísindaverkefnið verður í gangi 
á árabilinu 2007 til 2013.  

Janez Potocnik, framkvæmda-
stjóri vísinda- og þróunarsviðs 
ESB, sagðist ánægður með niður-
stöðuna á blaðamannafundi í lok 
síðustu viku enda sé horft til þess 

að efla samkeppnishæfni ESB á 
hinum ýmsu sviðum og gera álf-
una að þekkingarsamfélagi heims-
ins, líkt og hann orðaði það

Potocnik benti jafnfram á að 
í samanburði við Bandaríkin og 
stærstu Asíuríkin, sér í lagi Kína, 
hafi Evrópuríkin dregist aftur úr 
hvað vísinda- og frumkvöðlastarf 
varðaði og hefði tillaga um fjár-
veitingar til vísindastofnunarinn-
ar verið felldar hefði verið hætta 
á að vísindamenn og frumkvöðlar 
hefðu leitað út fyrir álfuna til að 
sinna starfi sínu. - jab

Vísindastofnun 
ESB ýtt úr vör

Bandaríski auðkýfingurinn Kirk 
Kerkorian hefur selt helmings-
hlut sinn í bandaríska bílafram-
leiðandanum General Motors. 
Fjárfestingafélag Kerkorians, 
Tracinda Corp., átti lengi vel um 
9,9 prósenta hlut. Þetta er í annað 
sinn sem hann selur stóra hluti í 
GM og á nú um 4,9 prósent.

Kerkorian átti frumkvæðið að 
samstarfsviðræðum GM, Nissan 
Motors og franska bílaframleið-
andans Renault í sumar og var 
bjartsýnn á samstarf enda reikn-
að með að hagur bílaframleið-
andans myndi batna með sam-
starfinu. Þegar upp úr slitnaði á 
haustdögum lýsti Kerkorian hins 
vegar yfir sárum vonbrigðum 
með niðurstöðuna og greindi frá 
því að hann myndi selja hluti sína 
í GM.

Kerkorian hefur auk þess 
ákveðið að auka við hlut sinn í 
hótel- og spilavítakeðjunni MGM 
Mirage, sem á fasteignir í Las 
Vegas og Atlantic City.

Kerkorian seldi um 14 milljón 
hluti í GM í síðustu viku og tók 
gengi bréfa í bílaframleiðandan-
um talsverða dýfu við það. Hann 
seldi svipað magn á ný í síðustu 
viku og á nú eftir 4,9 prósent í 
fyrirtækinu.

Gengi bréfa í GM lækkaði um 
tæpt prósent í vikulokin vegna 
fréttanna. - jab

Kerkorian selur 
helmingshlut í GM

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Ef heldur sem horfir munu Kínverjar verja sem 
svarar til rúmra 136 milljarða bandaríkjadala, 
eða  ríflega 9.200 milljarða íslenskra króna, til 
rannsóknar- og þróunarverkefna á þessu ári. Þetta 
er áttfalt hærri upphæð en fyrir áratug og meira  
en flest ríki í heiminum leggja til málaflokksins, 
að mati Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Þá 
er þetta í fyrsta sinn sem Kínverjar fara fram úr 
nágrönnum sínum í Japan í geiranum. Einungis 
Bandaríkjamenn verja meiru í þennan málaflokk, 
að sögn stofnunarinnar.

Ef upphæðin er borin saman við hlutfall af lands-
framleiðslu þá hefur hún tvöfaldast á síðastliðnum 
tíu árum. Hlutfallið nam 0,6 prósentum árið 1995 en 
nam árið 2004 1,2 prósentum. 

Árið 1995 fjárfestu Kínverjar fyrir 17 milljarða 
dali eða um 1.150 milljarða króna í rannsókna- og 
þróunarverkefnum í landinu. Áratug síðar námu 
fjárfestingarnar hins vegar 95 milljörðum dala eða 
rúmlega 6.450 milljörðum króna.  Í ár stefnir svo í 
að þær nemi 136 milljörðum dala,  sem er áttföld-
un á rúmum áratugi. Þetta er sömuleiðis talsvert 
umfram hagvöxt í Kína, sem aukist hefur um 9 til 
10 prósent að meðaltali á ári hverju.

Þá bendir OECD jafnframt á að þótt Kínverjar 
hafi tekið stórt stökk á árinu þá sé þetta tvö-
falt minna en fjárveitingar Bandaríkjamanna, sem 

verja um 330 milljörðum bandaríkjadala eða rúm-
lega 22.400 milljörðum króna á árinu. 

Til samanburðar er reiknað með að Evrópu-
sambandslöndin verji rétt rúmum 230 milljörðum 
dala eða eða 15.600 milljörðum íslenskra króna til 
rannsóknar- og þróunarstarfa á sama tíma.

Dirk Pilat, forstöðumaður vísinda- og tæknisviðs 
OECD, segir  fjárveitingar Kínverja hafa stórauk-
ist á síðastliðnum áratug. Enda sé um mikilvægan 
málaflokk að ræða því það eykur samkeppnishæfni 
þjóða, að hans sögn. 

Fjárfestingar
stóraukast í Kína 
Fjárfestingar Kínverja til rannsókna- og þróunarverkefna 
hafa áttfaldast á rúmum áratugi.

Fulltrúar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum eru nú 
staddir í Afríkuríkinu Simbabve en þeir ætla að 
verja tíu dögum til að kanna fjármál landsins og 
vinna að skýrslu um peningamálastefnu Roberts 
Mugabe forseta og stjórnvalda þar í landi. 

Í Simbabve er óðaverð-
bólga, rúm 1.200 prósent, 

sem er ein sú mesta í heimi 
auk þess sem atvinnuleysi 
mælist um 80 prósent og 

hefur fátækt aukist 
gríðarlega síðustu ár. 

Stjórnvöld hafa tekið fjölda lána hjá hinum 
ýmsu stofnunum víða um heim með það fyrir 
augum að blása lífi í dapran efnahag landsins. En 
greiðslur hafa dregist von úr viti og hafa heim-
ildir Afríkuríkisins verið takmarkaðar á marg-
an hátt. Þá hefur verið ýtt á stjórnvöld, að þau 
dragi úr ríkisrekstri, einungis þannig muni efna-
hagslífið taka við sér, að sögn forsvarsmanna 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Ríkisstjórn Mugabes skuldar Alþjóða-gjaldeyr-
issjóðnum 125 milljarða bandaríkjadali, eða 8,5 
milljarða íslenskra króna, en skrúfað var fyrir 
frekari lántökur stjórnvalda fyrir sex árum.

Stjórnvöld hafa gripið til ýmissa ráða til að koma 
skikkan á fjármál landsins. Eitt af ráðunum er 
aukin prentun peninga hjá seðlabanka Simbabve, 
en það hefur gert lítið annað en að ýta verðbólgunni 
enn frekar upp. - jab

Peningamálastefna Simbabve í skoðun

F R A M L A G  T I L  V Í S I N D A
S T O F N U N A R  E S B *

Upplýsingatækni 820
Heilbrigðismál 540
Samgöngur 360
Nanótækni 270
Orkumál 180
Umhverfismál 162
* í milljörðum króna

Japanski leikjatölvuframleið-
andinn Nintendo seldi rúmlega 
600.000 eintök af nýjustu tölvu 
fyrirtækisins, Nintendo Wii, 
rúmri viku eftir að tölvan kom á 
markað í Bandaríkjunum 19. nóv-
ember síðastliðinn.

Þetta er um þrefalt meira 
en Sony seldi vestanhafs af 
PlayStation 3 leikjatölvunni á 
sama tíma. 

Wii leikjatölvan frá Nintendo 
kostar um 250 dali eða rúmar 
17.000 krónur í Bandaríkjunum, 
sem er um helmingi lægra verð 
en unnendur leikjatölva þurfa að 
reiða fram fyrir nýju tölvuna frá 
Sony. 

Mikil eftirspurn mun vera 
eftir leikjatölvum fyrirtækisins 
fyrir jólin og ætlar fyrirtækið að 
senda fjórar milljónir leikjatölva 
frá Japan og vestur um haf fyrir 
lok árs samanborið við eina millj-
ón leikjatölva, sem Sony ætlar að 
selja í vesturheimi. - jab

Nintendo með forskot á PS3
Susan Schwab, viðskiptafull-
trúi bandarískra stjórnvalda, 
og German Gref, viðskiptaráð-
herra Rússlands, undirrituðu 
viljayfirlýsingu á fundi þeirra 
í Víetnam í síðasta mánuði þess 
efnis að Rússar skeri upp herör 
gegn sjóræningastarfsemi 
í Rússlandi. Í kjölfarið hefur 
verið ákveðið að loka netveit-
unni Allofmp3.com, sem selur 
tónlist á netinu. 

Bandaríkjamenn telja starf-
semi netveitunnar brjóta í 
bága við höfundarréttarlög auk 
þess sem hún geti staðið í vegi 
fyrir því að Rússar fái aðild að 
Alþjóðaviðskiptastofnuninni. 

Þá ætla yfirvöld í Rússlandi 
enn fremur að höfða mál gegn 

forsvarsmönnum netveitunnar 
og sambærilegum fyrirtækjum 
með það fyrir augum að skrúfa 
fyrir sjóræningjastarfsemi sem 
viðgengst í landinu, að þeirra 
mati.

Forsvarsmenn Allofmp3.
com halda því hins vegar fram 
að starfsemin sé í fullu sam-
ræmi við höfundarréttarlög 
enda greiði fyrirtækið tónlist-
armönnum tilskild gjöld. 

Allofmp3.com hefur notið 
mikilla vinsælda í netheimum 
enda eru lögin sem netveitan 
býður upp á allt að fimm sinn-
um ódýrari en tónlist hjá sam-
bærilegum netveitum. - jab

Rússar ráðast gegn ræningjum á netinu
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Sparisjóður Hafnarfjarðar og Sparisjóðir 
vélstjóra, annar og þriðji stærstu spari-
sjóðir landsins, runnu saman á fullveldis-
daginn eftir að stofnfjáreigendur beggja 
sparisjóða samþykktu samrunatillögur 
stjórna. Samruninn er gerður með fyr-
irvara um blessun Fjármálaeftirlitsins 
(FME). Þetta er stærsti sparisjóðasam-
runi Íslandssögunnar en ólíkt öðrum sam-
einingum, sem hafa nær oftast byggst á 
fjárhagslegri endurskipulagningu, er hér 
um að ræða samruna á viðskiptalegum 
forsendum.
Stjórnendur nýja sparisjóðsins eru þess 
fullvissir að með sameiningu þessara 
tveggja rótgrónu sparisjóða losni miklir 
kraftar úr læðingi. „SPV og SPH hafa átt 
náið og gott samstarf til margra ára. Fram 
til þessa hafa sparisjóðirnir ekki keppt 
um viðskipti á sama markaði en með sam-
einingunni verður til eitt öflugt markaðs-
svæði hér á höfuðborgarsvæðinu,“ sagði 
Ragnar Z. Guðjónsson, sparisjóðsstjóri 
SPV, á fundi stofnfjáreigenda í SPV hinn 
fyrsta desember.

Nýr sparisjóður er með heildareignir 
upp á tæpa eitt hundrað milljarða króna. 
Til samanburðar nema heildareignir 
SPRON, stærsta sparisjóðsins, 166 millj-
örðum króna, og SPKEF, sem er í þriðja 
sæti, 38 milljörðum um mitt ár. Ætla má 
að heildareignir SPRON annars vegar og 
SPV hins vegar nemi um 70 prósent af 
heildareignum sparisjóðakerfisins. 

ÁFRAM UNNIÐ EFTIR ÞREMUR VÖRU-
MERKJUM
SPV er stærri sparisjóðurinn í þessum 
samruna þar sem hann er metinn á 61 pró-
sent við samrunann en SPH á 39 prósent. 
SPV er skilgreindur sem yfirtökuspari-
sjóður við sameininguna en SPH sem hinn 
yfirtekni. Yfirtakan er þó meira í orði en 
á borði til þess að auðvelda sameininguna 
og komast hjá því að stofna nýjan spari-
sjóð. Vörumerkin þrjú, SPH, SPV og S24, 
verða áfram í notkun, en fastlega er búist 
við að nýi sparisjóðurinn fái nýtt nafn. 
Ragnar Z. og Magnús Ægir Magnússon, 
sem stýrði SPH, verða sparisjóðsstjórar 
hins nýja sjóðs.

Við skiptihlutföllin voru ýmsir þættir 
hafðir til hliðsjónar, svo sem eigið fé, 
heildareignir, rekstrarniðurstöður áranna 
2003-2005 og samsetning lánasafna, hluta-
bréfaeignar og vaxtamöguleika. Stofnfé 
SPV var aukið um 84 milljónir króna til að 
mæta samrunanum og var hækkunin innt 
af hendi til stofnfjáreigenda í SPH sem 
gagngjald fyrir stofnfjárhluti þeirra. Eftir 
sameininguna, sem tekur gildi frá og með 
fyrsta janúar 2006, er stofnféð rúmar 216 
milljónir króna.

Í greinargerð frá stjórn SPV, sem lögð 
var fyrir fundinn, voru reifaðar þær 
umræður sem áttu sér stað innan hennar 
um framtíðarsýn sparisjóðsins; hvernig 
hægt væri að hagræða í rekstri og auka 
umfang starfseminnar þannig að sam-
keppnishæfni hans yrði aukin. 

„Í langflestum tilvikum leiðir aukin 
stærð fjármálafyrirtækis til forskots í 
samkeppni. Einkum lýtur það að tækifær-
um til öflunar ódýrara lánsfjármagns og 
þjónustu við stærri lántakendur og sam-
stæður. Þrengt hefur að minni fjármála-
stofnunum og sparisjóðirnir hafa átt undir 

högg að sækja í þessari þróun meðan 
stærri fjármálafyrirtæki hafa vaxið,“ 
sagði Jón Þorsteinn Jónsson, stjórnarfor-
maður SPV.

STERKIR Á MÖRGUM SVIÐUM
Til þess að styrkja stöðu sparisjóðsins 
þótti nærtækasta leiðin sú að sameinast 
öðrum sparisjóðum. Lengi var vitað um 
áhuga stjórnenda SPV að ganga til við-
ræðna við aðra sparisjóða eins og hafði 
komið fram í fjölmiðlum. Lá þar beinast 
við að leita til SPH eftir að miklar breyt-
ingar urðu á stofnfjáreigendahópnum í 
Hafnarfirði og stjórn sparisjóðsins. 

Sú könnun, sem stýrt var af hendi 
Árna Tómassonar hjá IMG Gallup, sýndi 
að hægt var að ná verulegri hagræð-
ingu með því að sameina sparisjóðina og 
auka umsvif þeirra án aukins rekstrar-
kostnaðar. „Starfsmannafjöldi, aðstaða og 
tæknibúnaður sparisjóðanna annar mun 
meira umfangi en nú er sinnt af sjóðunum. 
Arðsemi sameinaðs sparisjóðs á því að 
vaxa,“ sagði Jón Þorsteinn ennfremur.

Hann benti á að í miðju samrunaferl-
inu hafi sparisjóðirnir verið farnir að 

njóta góðs af fyrirhuguðum samruna. 
Viljayfirlýsing um samruna hafði mikið 
um að segja að nokkrir evrópskir bank-
ar veittu sambankalán í júlí fyrir sex-
tíu milljónir evra (5,5 milljarða króna) 
á góðum kjörum þótt enn væri um tvo 
sparisjóði að ræða.

Þá telja stjórnendur hins nýja spari-
sjóðs að ólík samsetning þeirra verði 
mikill styrkur fyrir nýja sjóðinn. SPV 
hefur fjárfest mikið í hlutdeildarfélög-
um eins og í MP Fjárfestingarbanka og 
Fjárfestingarfélagi sparisjóðanna, en 
rekur ekki netbanka og verðbréfaþjón-
ustu eins og er að finna hjá SPH. Þá á SPH 
80 prósent í Allianz á Íslandi. Allar þessar 
fjárfestingar ættu að nýtast betur, skila 
auknum umsvifum með óverulegum til-
kostnaði. Sameiginlega er fyrirtækið með 
sterka markaðsstöðu í nær öllum sveit-
arfélögum á höfuðborgarsvæðinu, bæði í 
norður - og suðurhlutanum.

Stefnt er að því að hnýta lausa enda 
fyrir áramót en stjórnendur sparisjóðsins 
líta á næsta ár sem stóra árið í framþróun 
sparisjóðsins þar sem tekjustoðir verði 
efldar. Með útgáfu á nýju stofnfé, eins og 
greint er frá í fréttakafla Markaðarins í 
dag, eykst eigið fé SPV í sextán til sautján 
milljarða króna.

LANGUR OG FLÓKINN FERILL
Samruni sparisjóða er síður en svo auðvelt 
viðfangsefni eins og sameiningarferli SPH 
og SPV bar með sér. Þar sem flestir búast 
við frekari sameiningum innan sparisjóða-
kerfisins er forvitnilegt að kynna sér þann 
feril sem forsvarsmenn SPH og SPV fóru 
í gegnum. Á fundi stofnfjáreigenda í SPV 
gerði Jón Þorsteinn grein fyrir margþættu 
og flóknu samrunaferli sem tók alls ellefu 
mánuði. Í janúar og febrúar áttu stjórn-
arformenn sparisjóðanna, nafnarnir Jón 
Þorsteinn og Jón Auðunn Jónsson, óform-
legar viðræður sem leiddu til þess að þann 
27. apríl sendu stjórnir sparisjóðanna frá 
sér tilkynningu um að ákveðið hefði verið 
að hefja formlegar sameiningarviðræður 
og tilgangur og markmið þeirra aðgerða 

kynnt fyrir eftirlitsaðilum og fjölmiðlum. 
Í kjölfarið var gerð kostgæfnisathugun og 
vinna við útreikninga og skiptihlutfalla.

Í maí var umgjörð nýs sparisjóðs 
mótuð í samvinnu við ráðgjafarfyrirtæk-
ið IMG og mánuði síðar lá fyrir skýrsla 
um skiptihlutföll sem var send til FME.
Hluthafaskrá, Samkeppnisstofnun og 
FME fengu svo samrunaáætlun og stofn-
samning efnahagsreiknings til sín. Í júlí 
fór fram frekari vinna við samrunann 
er sneri að stefnumótun og skipulagi og 
greinargerðir unnar við fjórða tug spurn-
inga frá FME og í ágúst var lokið við að 
skýra FME ítarlega frá samrunanum í 
samvinnu við innri endurskoðendur, lög-
menn og ráðgjafa frá PWC. Í kjölfarið 
hófst vinna við áreiðanleikakönnun á lána-
safni sparisjóðanna sem lauk í september 
og var send til FME. Þá tók við vinna 
við lögfræðilega áreiðanleikakönnun sem 
skilað var til FME. Í október óskaði FME 
eftir viðbótarupplýsingum við þriðja tug 
spurninga og var þeim fyrirspurnum svar-
að um miðjan þann mánuð. Þá tóku við 
verkefni er sneru að samrunanum, meðal 
annars samruni bókhaldskerfa, verkefni 
á sviði fjárstýringar, gerð sameiginlegra 
rekstraráætlana, sameiningu upplýsinga 
og tölvukerfa og uppbyggingu dreifileiða.

ÞAÐ SEM KOMA SKAL
Í byrjun nóvember var haldinn stofnfjár-
eigendafundur í SPH sem samþykkti að 
auka stofnfé sparisjóðsins til að mæta 
skiptihlutföllum. Stofnfjáreigendafundir 
í SPH og SPV voru síðan boðaðir þann 
fyrsta desember þar sem samruninn var 
samþykktur einróma með fyrirvara um 
endanlegt samþykki FME.

Þótt sameiningin hafi tekið fulllang-
an tíma að sumra mati telja þeir sem 
Markaðurinn ræddi við að eftir á að hyggja 
hafi FME virkilega viljað vanda til verka 
fyrir það sem koma skal. „Mér kæmi ekki 
á óvart þó að sameiningarnar yrðu fleiri 
á næstunni,“ sagði Jónas Fr. Jónsson, for-
stjóri FME, á aðalfundi stofnunarinnar í 
nóvember.

Öflugir á höfuðborgarsvæðinu
Ellefu mánuðir liðu frá því óformlegar viðræður hófust um sameiningu SPH og SPV þar til að 
stofnfjáreigendur gáfu grænt ljós fyrir sitt leyti. Stjórnendur nýja sjóðsins segja að hann anni 
mun meira umfangi miðað við stöðu auk þess sem nýting fjármagns verði betri og lánskjör batni. 
Eggert Þór Aðalsteinsson kynnti sér málið.

H E L S T U  S T Æ R Ð I R  O G  E I G N I R 
N Ý J A  S P A R I S J Ó Ð S I N S

Vörumerki: SPH, SPV og S24
Áætlaðar heildareignir um næstu áramót: 100-110 miljarðar
Áætlað eigið fé um næstu áramót: 16-17 milljarðar
Hagnaður á fyrri hluta ársins: 881 milljónir
Fjöldi útibúa og afgreiðslna: 8

Helstu eignarhlutir:
Icebank 28,7%
SP Fjármögnun 31,9%
Allianz 80%
MP Fjárfestingabanki 14%
Fjárfestingafélag sparisjóðanna 21,2%
Verðbréfaþjónusta sparisjóðanna 37,8%
Sparisjóður Vestfirðinga 17,0%
Kreditkort 15%
Sparisjóður Kópavogs 4%
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Orðið fjármálalæsi hefur komið æ oftar upp 
í samræðum manna hér á landi síðastliðinn 
áratug eða svo, ekki síst vegna vakningar 
hinna ýmsu samtaka og stofnana samfélags-
ins sem ítrekað hamra á mikilvægi fjármála 
í daglegu lífi. 

En þrátt fyrir aukna umræðu um fjármál, 
ýmsar sparnaðarleiðir, tal um yfirdrætti, 
hlutabréfakaup og ýmislegt tengt peningum 
virðist sem það skili sér ekki í auknum skiln-
ingi fólks á fjármálum.

LÍTIL ÞEKKING Á FJÁRMÁLUM
Fjármálalæsi Íslendinga er í mörgu ábóta-
vant og má telja landsmenn fremur til skuld-
ara en hitt í samanburði við frændur okkar á 
Norðurlöndunum. Sumir spenna bogann hátt 

í viðleitni sinni til að fylgja tískustraumum 
en aðrir lenda í skuldasúpu af persónulegum 
ástæðum, svo sem vegna veikinda, í kjölfar 
skilnaðar og svo mætti lengi telja. Hvað sem 
því líður virðist meirihluti landsmanna líta á 
fjármuni sem tæki til að lifa frá degi til dags 
fremur en að leggja þá til hliðar fyrir mögru 
dagana.

Þessi tilhneiging byrjar snemma á lífsleið-
inni líkt og Breki Karlsson komst að í loka-
verkefni sínu við viðskiptadeild Háskólans í 
Reykjavík á síðasta ári. Breki sendi lista með 
40 spurningum til 70 framhaldsskólanema 
í Reykjavík  þar sem spurt var um helstu 
atriði í fjármálum þeirra. Niðurstöðurnar 
voru vægast sagt sláandi enda fengu nem-
endurnir meðaleinkunnina 4,6, sem jafngildir 

falleinkunn í fjármálalæsi. 
Könnunin leiddi meðal annars í ljós að 

um 17,5 prósent framhaldsskólanema hafi 
að meðaltali um 146 þúsund króna yfirdrátt 
í bönkum Hæsti yfirdrátturinn nam 600 þús-
undum króna en algengast var að framhalds-
skólanemarnir væru með 50 þúsund króna 
yfirdrátt.

Þá greiddi tæplega fjórðungur framhalds-
skólanemanna mánaðarlegar afborganir af 
lánum sínum og höfðu 13 prósent þeirra lent 
í  vanskilum með afborganir. 

KENNSLA Í FJÁRMÁLALÆSI
Könnun Breka fékk mikla athygli. Glitnir, 
þá Íslandsbanki, efndi til ráðstefnu um 
fjármálalæsi og færni í fjármálum í sam-

Yngra fólk í greiðsluerfiðleikum
Ásta Sigrún Helgadóttir, for-
stöðumaður Ráðgjafarstofu 
um fjármál heimilanna, segir 
þeim hafa fjölgað mikið í 
haust, sem leitað hafi ráða 
vegna greiðsluerfiðleika. 
Tíðnin sé sveiflukennd, 
desember sé rólegur en hol-
skefla verði eftir áramótin 
þegar kreditkortareikning-
arnir koma inn um lúguna.

Ásta segir tímabundna 
fækkun hafa orðið hjá þeim 
sem hafi lent í greiðsluerfið-
leikum þegar bankarnir komu 
inn á íbúðalánamarkaðinn. 
Margir hafi fengið úrlausn 
sinna mála innan bankakerf-
isins. En eftir því sem bank-
arnir hafi dregið úr íbúðalán-
um sínum hafi þeim fjölgað 
upp á síðkastið, sem hafi leit-
að til Ráðgjafarstofunnar.

Fram til síðasta árs var 
stærsti aldurshópurinn sem 
leitaði til Ráðgjafarstofunnar 
á aldrinum 30 til 40 ára. Í 
fyrra var stærsti hópurinn 
hins vegar á aldrinum 20 til 
30 ára. „Við finnum fyrir því 
að á þessu ári er það yngra 
fólk sem skuldsetur sig mjög 
mikið og er komið í verulega 
greiðsluerfiðleika þegar það 
leitar til okkar,“ segir hún 
og bendir á að helsta ástæð-
an fyrir því að fólk lendir í 
skuldafeni sé sú að fólk taki 
of há lán miðað við tekjur auk 
þess sem ýmis áföll geti átt 
hlut að máli. „En því miður 
virðist sá hópur fara stækk-
andi sem einfaldlega eyðir 
of miklu. Svo kemur auðvit-
að alltaf að skuldadögum og 
þá stendur það frammi fyrir 

stóru vandamáli,“ segir Ásta 
og leggur áherslu á að það 
sé mjög ógnvekjandi þegar 
kornungt fólk sé komið með 
háar skuldbindingar, svo sem 
allt að milljón króna yfir-
dráttarheimildir sem það 
nýti að fullu. 

Ásta segir óeðlilegt þegar 
fólk eyði sí og æ um efni 
fram og bendir á mikilvægi 
þess að fólk geri sér snemma 
grein fyrir því að í óefni geti 
stefnt í stað þess að sökkva 
sér í skuldir. Fólk geti ratað í 
miklar ógöngur vegna þessa. 
Það verði fast í vinnuklafa til 
að losna undan skuldbinding-
um, sem aftur getur hamlað 
framtíðarmöguleikum þess, 
svo sem námi og barneign-
um, svo eitthvað sé nefnt, að 
sögn hennar.

Ráðgjafarstofan hefur 
farið í  grunn- og framhalds-
skólana og frætt nemendur 
um fjármál í lífsleikninám-
skeiðunum og kennt um gerð 
bókhalds, hvað lántökur 
merki og hvaða afleiðingar 

rþað getur haft að lenda á 
vanskilaskrá. „Þarna finnur 
maður í raun hvað þekking-
in er lítil og hversu mikil 
þörf er á aukinni fræðslu um 
fjármál. Því fyrr því betra,“ 
segir Ásta.

Fjármálalæsi er tæki sem nýti
Það er mál manna að fjármálalæsi hér á landi er ábótavant. En hvað er til ráða? Skólar og sam
fjármálalæsi unglinga til að koma í veg fyrir að næstu kynslóðir skilji eftir sig skuldaslóð. Jón A
kynnti sér stöðu og kennslu í fjármálalæsi hér á landi og kannaði hvaða úrræða fólk getur leita
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starfi við HR, sem sérstaklega var ætluð 
þeim sem miðla upplýsingum um fjármál 
til almennings. Þá rötuðu niðurstöður Breka 
inn í umræður á Alþingi  í janúar á þessu ári 
þegar Valdimar L. Friðriksson, þá þingmað-
ur Samfylkingarinnar, vakti máls á miklum 
fjölda gjaldþrota ungs fólks á aldrinum 20 
til 30 ára og fjölgunar á árangurslausum 
fjárnámum hjá fólki á aldrinum 15–30 ára, en 
þau jukust um 42 prósent á árunum 2001 til 
2005. Þá vitnaði Valdimar til könnunar Breka 
og spurði Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur 
menntamálaráðherra í hvaða bekkjum grunn-
skóla og framhaldsskóla kennsla færi fram í 
meðferð fjármuna.  

Menntamálaráðherra sagði íslensk börn og 
unglinga hafa almennt meira fé á milli hand-
anna nú en áður og hafa í auknum mæli orðið 
markhópur sem kaupendur vöru og þjónustu. 
Af þessum sökum sé fræðsla um fjármál í 
grunn- og framhaldsskólum afar mikilvæg og 
brýn. Þorgerður benti á að kennsla í fjármál-
um færi fram í skyldunámskeiðinu lífsleikni í 
8., 9. og 10 bekk í samræmi við Aðalnámskrár 
grunnskóla og framhaldsskóla og sé mark-
miðið að nemendur þekki og skilji hvað það sé 
að vera neytandi í flóknu og margbreytilegu 
samfélagi að námi loknu. 

Lífsleikni hefur verið kennd í grunn- og 
framhaldsskólum landsins í nokkur ár. Námið 
hefur ekki skilað sér að fullu út í samfélagið 
og virðist sem kynslóðaskipti þurfi til að það 
gerist að einhverju marki.

LEIÐA LEITAÐ ÚR SKULDAFENI
Hvað sem öðru líður hafa skuldir heimilanna 
vaxið ár frá ári. Virðist sem margir loki 
eyrunum fyrir orðum á borð við sparnað og 
aðhaldi í fjármálum. Samkvæmt upplýsing-
um frá Seðlabanka Íslands námu heildar-
skuldir heimilanna um áramótin 2004/2005 
eitt þúsund milljörðum króna en það er 23,4 
prósenta aukning á milli ára. Helmingur 
skuldanna var við innlánsstofnanir og jukust 
þær um 76,5 prósent á síðasta ári.  

Þeir sem lent hafa í ógöngum í skulda-

feninu geta leitað úrlausna sinna mála hjá 
Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna, sem 
aðstoðar einstaklinga og fjölskyldur sem 
eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum og eru 
komin í þrot með fjármál sín. Þar er aðstoðað 
við gerð greiðsluáætlunar, leitað hentugra 
úrræða og höfð milliganga um samninga við 
lánadrottna í sérstöku tilvikum. Í ársskýrslu 
Ráðgjafarstofunnar á síðasta ári segir að vert 
sé að horfa til framtíðar og vinna að því að 
styrkja enn frekar fræðslu í fjármálum og 
vinna að því að forða einstaklingum og fjöl-
skyldum frá því að lenda í greiðsluerfiðleik-
um. Um alvörumál sé að ræða því erfiðleikar 
sem þessir kosti mikið, jafnt einstaklinginn 
sem skuldar, kröfuhafann og samfélagið í 
heild. Sé til mikils að vinna. Þá er það mark-
mið Ráðgjafarstofunnar að vinna að fræðslu-
starfi fyrir almenning um fjármál heimilanna 
í því augnamiði að draga úr hættu á greiðslu-
erfiðleikum.

Í ársskýrslu Ráðgjafarstofunnar kemur 
fram að helsta ástæða greiðsluerfiðleika eru 
veikindi einstaklinga, eða í 24,6 prósentum 
tilvika. Næst á eftir koma offjárfestingar 
eða í 19,8 prósentum tilvika. Minni tekjur og 
atvinnuleysi fylgja næst á eftir. Vankunnátta í 
fjármálum er fimmta ástæðan fyrir greiðslu-
erfiðleikum einstaklinga. 
Meðalskuldir einstaklinga sem leita til 
Ráðgjafarstofunnar hafa aukist ár frá ári. 
Árið 2003 námu meðalskuldir einstaklinga 5,8 
milljónum króna en voru tæpar 7,5 milljónir 
króna á síðasta ári. Samkvæmt upplýsingum 
frá Ráðgjafarstofunni stefnir í hærri meðal-
skuldir einstaklinga á þessu ári.  

Athygli vekur að mestur hluti þeirra lána 
sem lentu í vanskilum hjá einstaklingum 
á síðasta ári voru skammtímalán á borð 
við yfirdráttarheimildir. Fast á hæla þeirra 
fylgdu ógreidd opinber gjöld og aðrar ótil-
greindar skuldir. Meðlags- og kreditkorta-
skuldir voru í næstu sætum á eftir. 

Þetta rímar við þá sem oftast leituðu til 
Ráðgjafarstofunnar á síðasta ári en meiri-
hluti þeirra voru einhleypir karlar um og yfir  
fertugt og einstæðar mæður á aldrinum 20 
til 30 ára.  

KOMANDI KYNSLÓÐIR
Samtökin Junior Achievement á Íslandi, eða 
Ungir frumkvöðlar, hafa haft það að mark-
miði síðastliðin þrjú skólaár að efla fjármála-
læsi og viðskiptalegan hugsunarhátt grunn-
skólanemenda í 9. bekk á aldrinum 14-15 ára 
undir heitinu Framtíðarsmiðjan. Um valnám-
skeið er að ræða einu sinni í viku í 8 vikur þar 
sem unglingum er meðal annars kennd gerð 
fjárhagsáætlana bæði fyrir einstaklinga og 
fjölskyldur, gerð atvinnuumsókna, atvinnu-
viðtal og þeir vaktir til umhugsunar um fram-
tíðaráform sín og ábyrgð í fjármálum. Þá er 
hlutabréfamarkaðurinn skoðaður. Sérstakir 
ráðgjafar, sem koma frá mörgum af stærstu 
fyrirtækjum landsins, kenna námsefnið og 
tengja það atvinnulífinu með beinum hætti. 

Junior Achievement eru alþjóðleg félaga-
samtök sem hafa boðið upp á námskeið sem 
þetta úti um allan heim. Fyrir þremur árum 
þótti nauðsynlegt að bjóða upp á fjármála-
námið í  grunnskólum landsins og var ákveðið 
að þýða það og laga að íslenskum aðstæðum. 
Námið hefur notið mikilla vinsælda og stefnir 
í að 600 nemendur sitji námskeiðið á árinu.   

 Junior Achievement heldur einnig svip-
að námskeið fyrir framhaldsskólanemendur, 
sem heitir Fyrirtækjasmiðjan. Þátttakendur 
í námskeiðinu stofna fyrirtæki frá grunni 
og reka það í 13 vikur. Í námskeiðinu ákveða 
unglingarnir sjálfir hvað fyrirtækið heitir, 
hvað það framleiðir og gera ítarlega við-
skiptaáætlun. Þeir selja síðan hlutabréf í fyr-
irtækinu fyrir 500 krónur á hlut. Velgengni í 
hlutabréfasölu í fyrirtækinu líkist að mörgu 
leyti raunveruleikanum enda verður fyrir-
tækið að vera vænlegur kostur í augum 
hluthafa. Þegar þessu er lokið fer varan í 
framleiðslu og sölu. Að þrettán vikum liðnum 
er efnahags- og rekstrarreikningur fyrir-
tækjanna gerður upp og arður greiddur til 
hluthafa. Arðurinn er raunverulegur og oft 
hlutfallslega mun hærri en í raunverulegum 
fyrirtækjum, að sögn Jennýar Jóakimsdóttur, 
verkefnastjóra hjá Junior Achievement. 

Junior Achievement er með uppskeru-
hátíð í lok hvers 13 vikna námskeiðs í 
Fyrirtækjasmiðjunni. Þar kynnar hópar frá 
öllum framhaldsskólunum sem tóku þátt í 

námskeiðahaldinu áætlanir sínar og gengi 
fyrirtækjanna fyrir dómnefnd. Á síðasta 
ári vann hópur frá Verkmenntaskólanum á 
Akureyri en hann þróaði hollustudrykkinn 
Mjús. Norðurmjólk á Akureyri framleiddi 
drykkinn í þær vikur sem námskeiðið stóð 
yfir en hefur lýst yfir áhuga á að fram-
leiða hann áfram. Þá náði drykkurinn inn í 
Evrópukeppni Frumkvöðla á vegum Junior 
Achievement, sem fram fór í Sviss í ágúst 
síðastliðnum.

BLÁSIÐ TIL SÓKNAR
En það eru fleiri en skólar og stofnanir sem 
sinna kennslu í fjármálalæsi og kenna fólki 
meðhöndlun fjármuna og skipulagningu í 
þeim efnum til framtíðar. Þar koma bankar 
og fjármálafyrirtæki til skjalanna en þau 
hafa með ýmsu móti ýtt undir að einstakling-
ar taki ábyrgð á eigin fjármálum og ávaxti 
pund sitt fremur en að eyða því. 

Samtök fjármálafyrirtækja, sem taka til 
starfa um næstu áramót, ætla að auka skiln-
ing almennings á fjármálastarfsemi. Það 
felur meðal annars í sér aukið fjármálalæsi 
landsmanna allt frá fræðslu í skólum til þess 
að vera með stöðuga upplýsingagjöf í fjöl-
miðlum og annarri almennri umræðu. 

Bjarni Ármannsson, formaður samtak-
anna, segir gott fjármálalæsi barna og ungl-
inga mikilvægt veganesti út í lífið. „Það skipt-
ir máli þegar börn og unglingar koma út í lífið 
að þeir kunni að fara með fé,“ segir hann  en 
leggur áherslu á mikilvægi þess að þau hafi 
þekkingu á eigin fjármálum. Sú þekking sé 
varanleg og nýtist sem tæki í gegnum lífið, 
að hans sögn. „Fólk þarf að vera betur með-
vitað um þessa þætti fyrr á lífsleiðinni,“ segir 
Bjarni.

Jenný Jóakimsdóttir, verkefna-
stjóri hjá Junior Achievement, 
segir fjármálanámskeið 
Framtíðarsmiðjunnar hafa verið 
kennt að mestu á höfuðborgar-
svæðinu og Akureyri en allir skól-
ar á landinu geti óskað eftir því 
að fá námskeiðið. Mikil eftirspurn 
eftir námskeiðinu og hefur  skól-
unum fjölgað ört með árunum þar 
sem námið sé í boði. Í fyrra sátu 
400 nemendur námskeiðið en ef 
heldur sem horfir munu þeir verða 
600 á þessu ári.

Jenný segir greinilegt að ungl-
ingar leiti eftir því að læra um 
fjármál auk þess sem foreldrar 
séu almennt ánægðir yfir því að 
börn þeirra hafi eftir að námskeið-
ið farið að hugsa út í hvað krón-
urnar á heimilinu fari. „Þau fara 
virkilega að spá í það hvað kostar 
að reka heimili, hvaða kostnaður 
fylgir því að taka lán, hvernig eigi 
að spara og fleira,“ segir hún og 
bendir á að margt komi unglingun-
um á óvart. „Þegar þau heyra um 
tekjur og gjöld og heildarútgjöld 
er eins og þau hafi aldrei heyrt 
orðin áður. Þetta eru einfaldlega 
hugtök sem þau hafa aldrei spáð í,“ 
segir hún og bendir á að líklega sé 
það vegna þess að enginn hafi rætt 
um þau við unglingana áður. 

Unglingunum er skipt upp 
í hópa og þurfa þeir að skipu-
leggja fjármál fjölskyldunnar í 
einn mánuð, að sögn Jennýar. „Þau 
eru alveg steinhissa yfir því ef 
maður er með 400 þúsund krónur í 
laun að næstum 200 þúsund krónur 
fara í skatta,“ segir hún og leggur 
áherslu á að unglingarnir hrópi upp 
yfir sig þegar þau átta sig á þessu. 
Ástæðan fyrir þessari undrun sé 
sú að unglingar greiði einungis 6 
prósenta skatt af vinnu sinni fram 
að 16 ára aldri. Unglingarnir séu 
margir hverjir farnir að vinna á 
þessum aldri og því sé þetta mesta 
uppgötvunin í tímunum, að hennar 
sögn.

 En fleiri þekkingarmola rekur 

á fjörur unglinganna í námskeið-
inu hjá Junior Achievement, þar á 
meðal ýmis konar kostnaður, svo 
sem við hverja færslu á greiðslu-
korti. „Þau höfðu bara ekkert spáð 
í þetta,“ segir Jenný. 

Undir lok hvers námskeiðs er 
hlutabréfamarkaðurinn skoðaður. 
Ráðgjafarnir finna nýjustu upp-
lýsingar um gengi hlutabréfa í 
skráðum fyrirtækjum í Kauphöll 
Íslands, ræða við nemendurna um 
fyrirtækin, hvað það sé sem hafi 
áhrif á verð hlutabréfa og fleira. 
Þá eru ákveðin fyrirtæki valin 
sem nemendurnir kaupa hlutabréf 
í með ímynduðum peningum og 
selja í vikunni á eftir ýmis með 
hagnaði eða tapi. „Margir segja í 
endurmati á námskeiðinu, að þeim 
finnist þessi hluti námskeiðsins 
skemmtilegur,“ segir Jenný en 
bætir við að öðrum finnist hluta-
bréfaviðskiptin drepleiðinlegur 
þáttur. Á móti komi finnist þeim 
sömu aðrir þættir námskeiðsins 
áhugaverðari.

Vekur fjármála-
áhuga unglinga  

ist í lífinu
mtök hafa lagst á eitt að auka 
Aðalsteinn Bergsveinsson
að úr greiðsluerfiðleikum.
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Ein helsta gagnrýni á notkun 
viðtala við val starfsmanna eru 
þau beinu og óbeinu áhrif sem 
bæði spyrlar og umsækjendur 
hafa hver á annan. Þá er meðal 
annars verið að tala um fordóma 
í sambandi við kyn og aldur 
umsækjanda, geislabaugsáhrif, 
hornáhrif, tilhneigingu til að 
gefa öllum umsækjendum með-
algóða einkunn eftir viðtöl eða 
gefa öllum umsækjendum lága 
einkunn eftir viðtöl. 

Fordómar vegna aldurs 
umsækjenda snúast meðal ann-
ars um tilhneigingu til að líta á 
eldra fólk sem stíft, of varkárt og 
lítt hrifið af nýjum hugmyndum 
og yngra fólk sem reynslulausa 

starfsmenn. Margir sérfræðing-
ar telja að vegna fordómanna 
þurfi að hvetja og kenna ráðning-
araðilum að ráða til sín blandað-
an aldurshóp og sannfæra þá um 
að eldri kynslóðin geti fært fyrir-
tækjum hæfni, þekkingu, tryggð 
og góða frammistöðu. 

Geislabaugsáhrif lýsa sér á 
þann hátt að tilhneiging er til 
að ofmeta manneskju út frá 
öðrum þáttum í kringum hana 
svo sem fyrri verkum, klæðnaði, 
fyrri störfum eða hugsanlegum 
möguleikum hennar. Hornáhrif 
eru andstæða geislabaugsá-
hrifa. Með hornáhrifum er mat 
umsækjandans minna en hann á 
skilið. Þá er umsækjandi dæmd-
ur á neikvæðan hátt út frá fyrri 
störfum, útliti eða öðrum þáttum, 
til dæmis gæti atvinnurekandi 
talið sig hafa slæma reynslu af 
starfsmönnum úr smásölurekstri 
og þess vegna ákveðið að velja 
ekki umsækjanda með slíkan 

bakgrunn.
Mjög algeng mistök við ráðn-

ingar eru að ráða umsækjend-
ur sem líkjast spyrlunum á einn 
eða annan hátt. Margir yfirmenn 
gera ráð fyrir að þeir byggi upp 
sterkar deildir eða lið með því að 
safna saman fólki sem allt hefur 
sömu styrkleika og persónuein-
kenni. Nauðsynlegt er að skoða 
þá hlið að ólíkir persónuleikar, 
vinnustíll og viðhorf til ákvarð-
anatöku gerir fyrirtækin ríkari 
og eykur líkur hópa á 
að búa til skapandi hug-
myndir. Með fjöl-
breyttum hópi er 
möguleiki á að 
hver starfsmað-
ur vinni upp 
veikleika ann-
ars með sínum 
styrkleika.

Sif Sigfúsdóttir

Hlutdrægni í 
viðtölum

S T A R F S M A N N A M Á L

Undanfarið hefur þeim fjölgað 
verulega hér á landi sem hafa 
stóran hluta eða allar tekjur sínar 
af fjármagni. Þeir greiða 10 pró-
senta skatt af fjármagnstekjum 
ef þeir telja fram til skatts hér á 
landi eins og alkunna er. 

Þessi þróun hefur átt sér stað 
á örfáum árum og ríður ekki við 
einteyming. Segja má að þjóðfé-
lagið allt hafi tekið stakkaskipt-
um sl. áratug. Almenn velmegun 
hefur stóraukist og slagkraftur 
íslenskra fyrirtækja, ekki síst 
fjármálastofnana, hefur aukist 
verulega. Drifkraftur einstaklinga 
er jafnframt aðdáunarverður og 
með elju og metnaði hefur mörg-
um þeirra tekist að lyfta grettis-
taki á afar skömmum tíma. 

Tíu ár í sögu heillar þjóðar 
eru sem augnablik kunna margir 
að hugsa en lítum yfir farinn 
veg. Íslendingar hafa áður geng-
ið í gegnum stórstígar breytingar 
á þjóðfélagsmynd á tiltölulega 
skömmum tíma. Nærtækt dæmi 
eru eftirstríðsárin og uppbygg-
ing fiskveiðiflotans. En hvaða 
hlutverk spilar fjármagnið sem 
svo margir eru farnir að hafa 
lifibrauð sitt af ? – Það er vita-
skuld í aðalhlutverkinu! En þrátt 
fyrir þá augljósu staðreynd og 
þá jákvæðu strauma sem hafa 
leikið um íslenskt þjóðfélag und-
anfarin ár, sér löggjafarsam-
kundan ástæðu til að taka undir 
efasemda- og úrtöluraddir. 

Rætt er um skattlagningu 
tekna sem rekja má til fjármagns-
eignar, til jafns við skattlagningu 
launatekna. Allt á sér sína skýr-
ingu; skortir e.t.v á heildarsýn 
yfir allt umhverfið?; hugsanlega 
– látum úrtölugengið njóta vaf-
ans um sinn.

VEITTU MÉR AÐHALD,
EN VERTU SKYNSAMUR
Allir góðir foreldrar telja sig 
þurfa að veita börnum sínum 
aðhald en flestum hættir til að 
fara of geyst í þeim efnum og 
sorglega margir fara algjöru off-
ari. Sorglega margir þingmenn 
misskilja líka hlutverk sitt og 
leggja ofurtraust á gerð laga 
og reglugerða, opinbert eftirlit 
af ýmsum toga, innheimtu og 
útdeilingu skatttekna og síðast 
en ekki síst hversu mikið skuli 
keisaranum gjalda. 

Börn og ungt fólk eru rík af 
sköpunargáfu og sjá hlutina í 
öðru ljósi og oft á tíðum í mun 
víðara samhengi en þeir sem 
eldri eru. Það er að sjálfsögðu 
ekki nokkur ástæða til að setja 
bönd á slíkar hugsanir eða tak-
marka á nokkurn hátt, það sér 
hver maður. 

Að sama skapi er ekki nein 
ástæða til að hefta eða draga 
úr þeim drifkrafti sem fylgir 
fjármagninu og eigendum þess, 
þvert á móti er full ástæða til 
að feta áfram ótrauð þann veg 
sem hefur verið valinn af núver-
andi stjórnvöldum og hverfa frá 
skattlagningu af ýmsum toga, 
lækka skattprósentur og fela 
einkaaðilum verkefni sem rekast 
ekki síður vel í þeirra höndum en 
hins opinbera.

SKATTLEGGÐU MIG,
EN VERTU SANNGJARN
Sanngjörn skattlagning, af hvaða 
toga sem er, er ekki ákveðin í 
þingsölum. Það skyldi þó ekki 
vera að margir stjórnmálamenn 
hafi hreinlega ekki áttað sig á 
þessari merkilegu staðreynd. 
Vöxtur og viðgangur í hverju 
þjóðfélagi er hins vegar í sterku 
samhengi við skattlagningu á 
hverjum tíma. 

Einfalt og glöggt dæmi um 
þetta eru skattalækkanir sem 
skila sér í raun í auknum tekj-
um í ríkissjóð; reynslan er besta 
vitnið í málinu. Fjármagnið leitar 
í þann farveg sem skilar eigend-
um þess mestri arðsemi að teknu 
tilliti til áhættu. Það er í raun 
í höndum fjármagnseigenda að 
ákveða hvað er sanngjörn skatt-
lagning á fjármagnstekjur. 

Í ljósi þessa er ákaflega mik-
ilvægt að stjórnvöld haldi áfram 
að gera rekstrarumhverfi fyrir-
tækja hérlendis aðlaðandi og einn 
liður í því og reyndar sérstaklega 
mikilvægur, er að halda áfram á 
þeirri braut að lækka tekjuskatt 
fyrirtækja jafnt og þétt svo í 
engu muni þegar kemur að sam-
anburði við samkeppnislönd. 

Nágrannalönd okkar vildu 
vafalítið búa yfir því fjármagni 
og þeim krafti og frumkvæði 
sem einkennt hefur íslenskt 
athafnalíf undanfarin misseri. 
Og það er nákvæmlega ekkert 
sjálfgefið í þessum efnum nema 
sú staðreynd að fjármagnið leit-
ar þangað sem mestrar arðsemi 
er að vænta. Þetta er lykilatriði 
í allri velmegunarþróun hér á 
landi næstu áratugi og kynslóð-
ir sem nú eru að vaxa úr grasi 
munu búa við síst minni sveigj-
anleika og frelsi til að ákvarða 

sér stað og stund, þegar kemur 
að vali á menntunar-, atvinnu- og 
búsetukostum. Það er þetta frelsi 
og þessi sveigjanleiki sem má 
ekki fyrir nokkurn mun fórna 
fyrir skammtíma hagsmuni – hið 
opinbera hefur í raun það megin-
hlutverk að fylgjast grannt með 
þróun mála, m.a. á fjármagns- 
og vinnumarkaði, og laga sig að 
aðstæðum á hverjum tíma og 
gera það hratt og vel.

VERTU AÐLAÐANDI,
ANNARS FER ÉG ANNAÐ
Sú neikvæða umræða sem átt 
hefur sér stað meira og minna 
allt þetta ár um Ísland og íslenskt 
athafnalíf hefur að mörgu leyti 
einkennst af eftirsjá og öfund. 
Eftirsjá vegna glataðra viðskipta-
tækifæra sem hafa mörg hver 
þróast með afar jákvæðum hætti 
í höndum íslenskra fjárfesta og 
öfund vegna mikillar velgengni  
íslensks athafnafólks utan land-
steinanna. 

Greiningin á þessum viðbrögð-
um og miklum og síendurtekn-
um árásum á íslenskt viðskiptalíf 
undanfarna mánuði er því sára-
einföld – þetta eru frumviðbrögð, 
mjög neikvæð reyndar og á marg-
an hátt afar kjánaleg.

 En hvað erum við með hérna 
sem er þess virði að hlúa að og 
rækta í enn meira mæli til fram-
tíðar? 

Rekstrarumhverfi fyrirtækja 
er mun álitlegra en áður og það 
er mikilvægasti þátturinn í þróun 
mála. Mennta- og heilbrigðisstofn-
anir á heimsmælikvarða eru einn-
ig þættir sem vega mjög þungt. 
Af hverju ætti fólk að kjósa að 
búa hér á landi og ala upp kom-
andi kynslóðir og mennta sig og 
börn sín? Þetta síðastnefnda snýr 
ekki bara að þeim sem fæðast inn 
í þjóðfélagið sem Íslendingar. Við 
þurfum meira vinnuafl en svo að 
við stöndum undir því með núver-
andi fæðingartíðni, sönnun þess 
er vinnuaflsþörfin sem skapast 
hefur samhliða þeim mikla hag-
vexti sem hefur verið ríkjandi hér 
á landi undanfarin ár.

Að þessu sögðu má vera ljóst 
að verkefnin eru ærin fyrir hið 
opinbera, þó ekki felist þau í 
umsvifum í rekstri og því síður í 
aukinni skattheimtu til að standa 
undir honum. Nágrannaþjóðir 
okkar hafa margar hverjar mis-
stigið sig illilega við samblöndun 
ólíkra tungumála og trúarbragða, 
kannski fyrst og fremst vegna 
andvaraleysis. Þurfum við sjálf 
að gera mistökin til að geta dreg-
ið lærdóm af þeim eða getum 
við fært okkur reynslu annarra 
í nyt?

Komum böndum á þá

Athygli fjárfesta heimsins undanfarin ár hefur beinst að Kína. 
Mikill hagvöxtur og aukin alþjóðaviðskipti munu leiða Kína 
hratt í áttina að því að verða innan fárra ára stærsta hagkerfi 
heims.

Sú vegferð verður áreiðanlega ekki án vandamála, en henni 
munu fylgja gríðarleg tækifæri. Íslensk fyrirtæki hafa um 
nokkurt skeið verið með starfsemi í Kína. Þau hafa líkt og 
mörg önnur fyrirtæki á Vesturlöndum leitað til Kína þar sem 
launakostnaður er miklu lægri. Slíkt 
umhverfi er upphafshvati fjárfestingar 
í landinu og án þess að vera sérstaklega 
göfugur leiðir sú fjárfesting sem af 
skapast að lokum til þess að lífskjör 
munu fara batnandi í landinu. 

Vöxturinn í Kína er ekki og verð-
ur ekki án galla. Orkunotkun þessa 
1,3 milljarða jarðarbúa er gríðarleg 
og kolabrennsla algeng með tilheyr-
andi mengun. Íslendingar hafa verið í 
fremstu röð í notkun endurnýjanlegra 
og mengunarlítilla orkugjafa. Það er því 
ánægjulegur áfangi að Enex, Orkuveita 
Reykjavíkur og Glitnir skuli hafa náð 
að stíga fyrstu skref í húshitun í Kína 
með jarðvarma. Mjór er mikils vísir 
og kostir jarðvarmaveitu munu án efa 
kalla á mikil umsvif í framtíðinni.

Glitnir hefur gengið skrefi lengra 
og opnað skrifstofu í Sjanghæ til að 
fylgja eftir stefnu bankans um fjár-
málaþjónustu við afmarkaðar atvinnu-
greinar svo sem í matvælaframleiðslu 
og fjáfestingu í endurnýjanlegri orku. 
Þetta er mikilvægt skref fyrir íslenskt 
viðskiptalíf. Reynslan af útrás íslensku 
bankanna er sú að með þeirri þekkingu 
sem þeir byggja upp á nýjum mörkuð-
um verða þeir eins konar pípulögn fyrir 
íslensk fyrirtæki. 

Tækifærin í Kína eru nánast óþrjót-
andi. Menningin og stjórnarfarið er 
framandi og því er einnig ánægjulegt 
til þess að vita að þekking utanríkis-
þjónustunnar og framlag hennar hafi 
reynst ómetanlegt í þeim verkefnum 
sem líta dagsins ljós þessa vikuna. 
Utanríkisráðherra skrifaði einnig í vik-
unni undir viljayfirlýsingu um fríverslunarviðræður. Takist að 
ljúka slíkum viðræðum mun það gefa EFTA-löndunum forskot 
á Kínamarkaði. Það forskot þarf að nýta og fyrstu skrefin lofa 
góðu um að íslenskir fjárfestar og fyrirtæki haldi vöku sinni 
gagnvart efnahagsundri nýhafinnar aldar.

Glitnir fyrst íslenskra fjármálafyrirtækja til að hefja 
starfsemi í Kína.

Fótfesta í efnahags-
undri nýrrar aldar
Hafliði Helgason

Tækifærin í Kína
eru nánast óþrjót-

andi. Menningin
og stjórnarfarið er 

framandi og því 
er einnig ánægju-

legt til þess að 
vita að þekking 

utanríkisþjónust-
unnar og framlag 

hennar hafi reynst 
ómetanlegt í þeim 

verkefnum sem 
líta dagsins ljós 

þessa vikuna. 
Utanríkisráðherra

skrifaði einnig 
í vikunni undir 
viljayfirlýsingu

um fríverslunar-
viðræður. 

Gunnar Árnason
sérfræðingur

efnahagsmála hjá 
Sparisjóði vélstjóra

O R Ð  Í  B E L G
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Á liðnum árum hefur það færst í 
vöxt að verslanir og veitingahús 
hafa logandi útikerti við dyrnar 
hjá sér. Vissulega er þetta fal-
legt og skapar ákveðna stemn-
ingu í mesta skammdeginu en því 
miður hafa orðið alvarleg slys 
þegar fólk sem hefur átt leið um 
hefur rekið sig í kertin og brennt 
sig illa eða skemmt fötin sín. Það 
er því afar mikilvægt að koma 
útikertunum fyrir á sem örugg-
astan hátt. 

Nokkur heilræði um öryggi 
útikerta:
1. Setjið aldrei kerti í tröppur 

eða á þrep við inngang. Kerti 

sem staðsett hafa verið á þess-
um stöðum hafa valdið flest-
um slysum. Þeir sem ganga 
um horfa ekki alltaf niður 
fyrir sig og reka tána í stjak-
ann og heitt bráðið vaxið slett-
ist upp fótleggi viðkomandi 
með alvarlegum afleiðingum. 
Einnig hefur vindur feykt log-
anum í fatnað með slæmum 
afleiðingum.

2. Kertastjakar eru stundum 
hengdir upp á vegg. Mikilvægt 
er að stjakarnir skagi ekki 
langt út á göngustíga þannig 
að fólk rekist í þá þegar það á 
leið framhjá.

3. Þar sem úti-
kerti inni-
halda oft 
mikið magn 
af vaxi er mikilvægt að þeim 
sé ekki komið fyrir þar sem 
hætta er á að snjór eða bleyta 
geti lekið ofan í stjakann og 
myndað sprengingu. 
Öruggast er að staðsetja 

kertin í stöðuga stjaka sem ekki 
velta um koll ef fólk rekur sig í 
þá. Best er að staðsetja þá vel frá 
gönguleiðum og byggingum.

Herdís L. Storgaard
forstöðumaður Sjóvár forvarnahúss

Jólaljósin skína skært

*Nafnávöxtun í EUR, USD og ISK á ársgrundvelli fyrir tímabili› 01/11/06-01/12/06.

Peningamarka›ssjó›ir eru fjárfestingarsjó›ir skv. lögum nr. 30/2003 um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i.
Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings banka hf. Fjárfestingarsjó›ur telst vera áhættusamari
fjárfesting en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s er fólgin í r‡mri
fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i. Nánari
uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins í
útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.

P E N I N G A M A R K A ‹ S S J Ó ‹ I R

Ávaxta›u betur
- í fleirri mynt sem flér hentar

Kynntu flér kosti Peningamarka›ssjó›a
KB banka í ISK, USD, EUR og GBP. 4,4%*

ávöxtun í evrum

5,5%*
ávöxtun í dollurum

13,4%*
ávöxtun í krónum

Aldrei hefði ég trúað því að 
maður gæti orðið jafn þungur og 
forn í skapi í byrjun desember. 
Hef varla getað drattast úr bæl-
inu á morgnana. Hingað til hef ég 
getað kastað út hvaða neti sem 
er í desember og fangað ótelj-
andi golþorska í formi hækkandi 
hlutabréfa. Desember er líka 
jólamánuðurinn í hlutabréfun-
um. En nú ber svo við að ég hef 
aðallega verið að selja hlutabréf 
síðustu vikurnar og setja þá á 
hliðarlínuna. Ég fór því að spyrja 
mig hvort ég kynni að hafa blind-
ast af stemningsleysinu og sól-
arleysinu í nóvember. Kannski 
voru menn bara að ná andanum 
eftir hækkanirnar í september 
og október? 

Já, auðvitað var ég ekki einn 
um það að vera fullur af böl-
sýni því það voru bara allir í 
þunglyndiskasti. Ég ákvað því að 
rífa mig upp úr volæðinu í gær; 
keypti mér jólaöl, gott hangilæri 
og bréf í Icelandair Group.

Það þarf ekki mikla reynslu 
til að sjá að útboð eru ávísun 
á skammtímagróða jafnvel þótt 
Lansinn hafi mælt með kaupum 
til langtíma. Þetta ætti að vera 
„safe bet“ vegna duldu eignanna 
í flugvélunum. Halda menn virki-
lega að Finnur Ingólfsson fari 
fyrir fjárfestum sem kaupi kött-
inn í sekknum? Svo kemur líka í 
ljós að Glitnir (og þar með FL) á 
bara töluvert í Icelandair eftir 
allt saman.

Ég keypti í ríkisbönkunum, 
Kaupþingi, Össuri, Mosaic, 
Opnum kerfum, Exista, Bakkavör 
og græddi á öllu nema Íslenska 
járnblendifélaginu og Talenta-
Hátækni en þau bréf runnu til 
allrar hamingju inn í Íshug og 
síðar Straum. 

En auðvitað verður maður líka 
að líta yfir farinn veg og muna 
að þetta ár hefur verið óvenju 
einkennilegt. Miklar sveiflur og 
geðshræringar í kringum bank-
ana. Ég slapp reyndar við leið-
indin í sumar, enda alltaf í veiði. 
Og við erum bara að horfa fram 
á fimmtán prósenta ávöxtun í 
ár sem hefði einhvern tíma þótt 
saga til næsta bæjar.

En auðvitað er bjartsýnin 
dyggð í spákaupmennsku og lyk-
illinn að góðum árangri mínum 
í gegnum tíðina. Ég spái því að 
næsta ár verði betra en þetta og 
bara spurning hvenær Kaupþing, 
Exista og hin fjármálafyrirtækin 
fari almennilega í gang.

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Rífur sig upp 
úr þunglyndi

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Pfaff er fjölskyldufyrirtæki af bestu gerð 
og að öllu leyti í eigu fjölskyldu Margrétar 
Kristmannsdóttur framkvæmdastjóra. 
Afi hennar, Magnús Þorgeirsson, stofnaði 
fyrirtækið árið 1929 í því miði að flytja 
inn saumavélar. Síðar tók pabbi hennar, 
Kristmann Magnússon, við og loks hún 
sjálf fyrir um tíu árum síðan. Hún hefur 
þó ekki lifað og hrærst innan veggja Pfaff 
alla sína ævi. Það var ekki fyrr en hún var 
að nálgast þrítugt og hafði lokið viðskipta-
fræðinámi og MBA-námi erlendis sem hún 
ákvað að slást í hóp með fjölskyldunni. 

RÁÐIÐ FRÁ NAFNABREYTINGU
Fyrir rétt um hálfu ári síðan tóku eig-
endur Pfaff-Borgarljóss ákvörðun um að 
endurskoða nafn fyrirtækisins með það 
að leiðarljósi að finna nafn er endur-
speglaði betur starfsemi fyrirtækisins. 
„Við keyptum Borgarljós árið 2002 og við 
það voru nöfn fyrirtækjanna lögð saman 
eins og svo oft er gert. Þegar okkur þótti 
orðið víst að fólk vissi að Borgarljós væri 
komið hingað fórum við að velta því fyrir 
okkur að endurskoða nafnið og fengum 
AP-almannatengsl til liðs við okkur. Mikil 
vinna var lögð í þetta og ég las meðal ann-
ars íslenska og latneska orðabók spjald-
anna á milli,“ segir Margrét. Það kom 

hins vegar ljós að ýmsir álitsgjafar réðu 
þeim eindregið frá því því að varpa þeirri 
ímynd sem Pfaff ber með sér fyrir róða. 
„Við sáum fljótt að fyrirtækið hefur á sér 
mjög gott orð og að það væri ekki rétt að 
skipta um nafn. Við ákváðum því að leita 
aftur til upprunans og halda okkur við það 
nafn sem við höfum verið að markaðssetja 
í áttatíu ár og þykir mjög vænt um.“ 

ALLT FRÁ SPRENGIEFNI TIL SAUMAVÉLA
Rekstur Pfaff hefur tekið stakkaskiptum 
frá stofnun fyrirtækisins. Ýmsar vörur 
hafa þar verið til sölu og fókusinn í 
rekstrinum hefur sveiflast með tíðarand-
anum. Þannig mátti til að mynda um 
árabil nálgast sprengiefni, barnavagna og 
marmarasalla hjá Pfaff. Undanfarin ár, 
eða allt frá því að Borgarljós voru keypt 
árið 2002, hafa fleiri minni fyrirtæki og 
umboð verið tekin yfir og þróunin verið 
hröð upp á við. Í dag eru áherslur í rekstr-
inum einkum á fimm sviðum; ljósum, 
raftækjum, saumavélum, hljóðvörum og 
símabúnaði. Um leið og nafnabreytingin 
var gerð var hannað nýtt logo fyrir fyrir-
tækið þar sem þessir fimm meginþættir 
koma skýrt fram. 

Rúmlega tuttugu sérhæfðir starfs-
menn vinna hjá Pfaff. „Við leggjum mikið 

upp úr því að vera með starfsfólk sem 
hefur mikla fagkunnáttu og sérþekkingu,“ 
segir Margrét. „Gæfa í þessu fyrirtæki er 
starfsfólkið – á því er enginn vafi – enda 
hefur sumt þeirra verið hér áratugum 
saman. Það skiptir öllu máli að vera með 

fólk sem hefur áhuga á vinnunni sinni og 
maður getur treyst á. Þó að yfirbygging á 
fyrirtækinu sé mjög lítil og flestir þræðir 
fyrirtækisins fari í gegnum mig tel ég mitt 
aðalstarf vera að skapa þannig umhverfi 
að starfsfólkið hafi áhuga á því sem það 

Pfaff snýr aftur 
til uppruna síns
Pfaff-Borgarljós hefur breytt um nafn og heitir nú aftur Pfaff 
eins og fyrirtækið hét allt frá stofnun árið 1929 fram til ársins 
2002. Margrét Kristmannsdóttir, framkvæmdastjóri og einn 
af eigendum Pfaff, sagði Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur sögu eins 
elsta fjölskyldufyrirtækis landsins.
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er að gera. Ef starfsfólkið er 
áhugasamt leitar það uppi nýjar 
leiðir til að gera hlutina og hefur 
áhuga á því að sjá fyrirtækið 
stækka og dafna. Þannig helst 
fyrirtæki í stöðugri þróun, enda 
er stöðnun algjört eitur og oft 
upphafið að endalokunum.“ 

Stjórn samevrópska hluta-
bréfamarkaðarins Euronext 
segist fullviss um að hluthafar 
markaðarins muni samþykkja 
samruna við NYSE Group, sem 
rekur kauphöllina í New York 
í Bandaríkjunum. Boðað hefur 
verið til sérstaks hluthafafund-
ar í Euronext síðar í mánuðin-
um þar sem kosið verður um 
samrunann.

Olivier Lefebvre, stjórnar-
maður í Euronext, segir stjórn-
ina ekki reikna með að hluthaf-
arnir gangi út af fundinum og 
bætti við að miklar líkur séu á 
að samruninn verði samþykkt-
ur.

Nokkrar kauphallir í Evrópu 
hafa horft til þess að samein-
ast á árinu. Þar á meðal eru 
Deutsche Börse, kauphöllin í 
Frankfurt í Þýskalandi og Borsa 
Italiana, kauphöllin á Ítalíu auk 
þess sem Euronext hefur horft 
til samrunakvið LSE, kauphöll-
ina í Lundúnum í Bretlandi. Þá 
keypti norræni hlutabréfamark-
aðurinn OMX Kauphöll Íslands 
á haustdögum.

Stjórn Euronext ákvað í 
sumar að taka 10 milljarða dala, 
eða tæpa 700 milljarða króna, 
yfirtökutilboði NYSE Group 
í Euronext. Verði af samruna 
markaðanna verður til fyrsta 
kauphöllin sem hefur starfsemi 
beggja vegna Atlantsála. - jab

Samruni 
Euronext og 

NYSE líklegur

Innlán á millibankakjörum
ICEbid

www.icebank.is

ICEbid er innlánsþjónusta fyrir stærri fyrirtæki og fagfjárfesta í öllum helstu myntum
á óbundnum innlánsreikningum. Vextir breytast daglega og eru jafnir innlánsvöxtum
á millibankamarkaði á Íslandi og erlendis (REIBID og LIBID). ICEbid er því kjörið
fjárstýringartæki sem gefur framúrskarandi ávöxtun.

Unnt er að festa kjör ef binda á innstæðu í eina viku eða lengur. Lágmarksfjárhæð
er €500.000 eða sambærileg fjárhæð í öðrum myntum.

Nánari upplýsingar veita starfsmenn fjárstýringar Icebank í síma 540 4030.

Um Icebank
Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsölu- og fjárfestingarbanka-
starfsemi gagnvart sparisjóðum, innlendum sem erlendum fjármálafyrirtækjum
og öðrum stærri aðilum. Icebank veitir fyrirtækjum, fagfjárfestum og öðrum
umsvifamiklum viðskiptavinum innanlands sem utan sérhæfða þjónustu. Bankinn
fylgir íslenskum félögum eftir í útrás með ráðgjöf, lánveitingum og þátttöku í
fjárfestingum.

A
P

 a
lm

an
n

at
e

n
g

sl
 /

 H
2

 h
ö

n
n

u
n



MARKAÐURINN 6. DESEMBER 2006 MIÐVIKUDAGUR16
V I Ð T A L

Fyrir helgina kynnti Teymi margvíslegar 
aðgerðir til að bæta reksturinn og þá helst 
með það fyrir augum að létta skuldastöðu 
félagsins. Teymi er fjarskipta- og upplýs-
ingatæknihluti þess sem áður tilheyrði 
Dagsbrún. Fjölmiðlahluti Dagsbrúnar er 
núna undir merkjum 365. Gengi þessara 
fyrirtækja féll ört á markaði í kjölfar 
umbreytinga og umróts sem fylgdi fregn-
um af miklum skuldum og fjárfestingum 
sem ekki höfðu reynst vænlegar þegar 
upp var staðið.

Árni Pétur Jónsson, forstjóri Teymis, 
segir að þar á bæ líti menn ekki svo á 
að staða félagsins sé erfið enda séu hjá 
því rótgrónar rekstrareiningar og telur 
að markaðurinn muni líta til rekstrar-
sögu þeirra og vaxtarmöguleika. „Þar eru 
fyrirtæki sem eiga sér langa sögu og 
góða rekstrarsögu. Þetta eru fyrirtæki 
með þekkt vörumerki og sterka stöðu á 
markaði. Við teljum því að fyrirtækin 
sem saman koma undir heiti Teymis séu 
sterkar einingar sem saman myndi sterka 
heild og séu í þannig stöðu að þau eigi að 
geta gert mjög góða hluti.“ Þannig telur 
Árni Pétur að lækkun á gengi Teymis 
sé ákveðin refsing frá markaðnum fyrir 
fortíðina. „Í sjálfu sér er ekkert óeðlilegt 
við það enda ræður markaðurinn, hann 
metur félög, umbunar þeim og refsar eftir 
atvikum. Það á jafnt við um okkur og aðra 
sem á markaðnum eru. Ég held að alveg 

Framtíðin björt að refsingu afstaðinni
Eftir uppstokkun og endurskipulagningu er Teymi til í slaginn í hörðu samkeppnisumhverfi íslenskra fjar-
skipta- og upplýsingatæknifyrirtækja. Óli Kristján Ármannsson hitti Árna Pétur Jónsson, forstjóra Teymis, að 
máli í höfuðstöðvum félagsins í Skútuvogi í Reykjavík. Þrátt fyrir góðan rekstur segir Árni skuldastöðu Teymis 
hafa verið óviðunandi og því hafi verið farið út í aðgerðir vegna þess.

NN
Effie verðlaunin eru viðurkenning fyrir vel unnið starf í markaðsmálum, virðingarvottur til handa 
auglýsingastofum og viðskiptavinum þeirra sem hafa í samvinnu búið til árangursríkar markaðsherferðir. 
Effie verðlaunin eru nú veitt í yfir þrjátíu löndum í fjórum heimsálfum.
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ljóst sé að slíkur hefur dómur hefur farið 
fram um okkar starfsemi, en það tel ég 
ekki að muni elta okkur inn í framtíðina 
heldur að menn séu búnir að taka þetta út. 
Niðurstaðan með Dagsbrún liggur fyrir, 
uppgjörið komið fram, dómur markaðar-
ins er fallinn.“

AÐGERÐIR TIL AÐ LÉTTA Á
Stjórnendur Teymis töldu skuldastöðu 
félagsins óviðunandi og því var gengið í að 
létta á henni. „Um þær aðgerðir höfum við 
tilkynnt til Kauphallar Íslands. Við höfum 
tilkynnt um að búið sé að ganga frá sölu 
á fasteignum félagsins, en þeir peningar 
fara í að greiða niður skuldir. Við erum 
líka búin að tilkynna um að félagið hafi 
verið endurfjármagnað sem bæði léttir á 
skuldastöðu þess og ekki síður á greiðslu-
þunganum á félaginu. Í byrjun næsta árs 
ætlum við svo að fara í hlutafjárútboð. 
Allar miða þessar aðgerðir að því að laga 
stöðu félagsins.“

Árni Pétur leggur hins vegar áherslu á 
að einingar félagsins séu traustar, í góðum 
rekstri og skili jákvæðri afkomu. „Við 
munum auðvitað með því að reka félögin 
okkar vel áfram tryggja að við fáum inn 
gott fjármagn, bæði til að láta félögin vaxa 
og dafna og eins til að styrkja stöðuna, 
bæði í rekstrinum og á efnahagsreikningi 
okkar.“

Stærstu húseignirnar sem gengið var í 
að selja segir Árni Pétur vera hús Skýrr í 
Ármúla, fasteignir Securitas í Síðumúla, 
fasteignir EJS við Grensásveg og svo 
húsnæði Kögunar við Lyngháls. Hann 
segir þessum eignabreytingum ekki fylgja 
rask fyrir fyrirtækin sem þar starfa því 
samhliða hafi verið gerður langtímaleigu-
samningur við kaupanda húsnæðisins, en 
það sé sjálfstætt fasteignafélag á höfuð-
borgarsvæðinu óskylt eigendum Teymis, 
en í eignirnar hafi boðið nokkur fasteigna-
félög. „Fyrst og fremst er þetta gert til 
að losa fjármagn og greiða niður skuldir,“ 
segir hann og vonast til þess að Teymi hafi 
nú sýnt með verkum sínum góða tilburði í 
þá átt að laga þá stöðu fljótt og vel. Hann 

bendir á að um þessar mundir 
sé Teymi hálfsmánaðargamalt 
félag þar sem búið sé að endur-
fjármagna, selja fasteignir og 
ganga frá hlutafjárloforði. 

VODAFONE STÆSTA EININGIN
Á fjarskiptamarkaði, og þá sér-
staklega í símahlutanum þar 
sem meðal annars er Vodafone 
telur Teymi sig enn eiga mikið 
inni. „Í Vodafone erum við til 
þess að gera með ungt félag 
sem við höfum verið að styrkja 
og farið í gegn um stöðugar 
aðgerðir að því marki. Nú síð-
ast gerðum við stóran samn-
ing við Vodafone Group um að 
fá að nota vörumerki þeirra 
fyrir okkar starfsemi hér og 
höfum í gegn um það aðgengi 
að nýjum vörum sem við höfum 
verið að kynna fyrir íslensk-
um neytendum og teljum mjög 
sterkar, enda hafa þær haft í för með sér 
bæði aukna þjónustu og lægra verð. Með 
þetta að vopni tel ég að við eigum enn 
mikið inni á símamarkaði þar sem vöxtur 
okkar hefur þó verið mjög mikill,“ segir 
Árni Pétur og vísar til þess að í sex mán-
aða uppgjöri félagsins hafi verið kynntur 
ríflega 22 prósenta vöxtur í GSM þjónustu 
fyrirtækisins.

„Vodafone er stærsta einstaka einingin 
innan Teymis og gangurinn með Vodafone 
hér mun skipta Teymi mjög miklu. En 
auk þess erum við með önnur sterk merki 
svo sem Securitas sem vaxið hefur hratt 
hjá okkur líka og þar teljum við mikil 
sóknarfæri enn, bæði á fyrirtækja- og 
einstaklingsmarkaði. Svo eru einingarn-
ar í upplýsingatækninni sem einnig hafa 
vaxtartækifæri.“ Þar bendir Árni Pétur 
á Skýrr sem sé stærsta hugbúnaðarhús á 
landinu og EJS sem á hafi að skipa öflug-
um vörumerkjum á borð við Dell auk þess 
að vera í samstarfi við Microsoft. 

„Síðan eigum við Kögun, sem er stærsta 
íslenska félagið í sérskrifum á hugbúnað-

arlausnum. Öll eru þessi fyrirtæki þekkt 
og með sterka stöðu, en tækifærin felast 
kannski fyrst og frest í því að ná að vinna 
betur úr þessum einingum og sækja fram 
á nýja markaði. Sum þessara fyrirtækja 
hafa til dæmis nánast einvörðungu starfað 
á fyrirtækjamarkaði til þessa.“

LÍTIL YFIRBYGGING, SNARPAR ÁKVARÐANIR
Árni Pétur kvíðir ekki harðri samkeppni 
á upplýsingatæknimarkaði hér innanlands 
og segir hana í raun mikla á öllum mörk-
uðum sem Teymi starfar á. „Þessi félög 
hafa hins vegar sýnt að þau eru til alls 
líkleg. Öll eru þau annaðhvort leiðandi 
eða í öðru sæti á sínum markaði, vöxtur 
er í starfsemi þeirra allra og við teljum 
enn tækifæri til enn frekari vaxtar. Svo 
er það ekki síst fyrir sakir hörkunnar 
sem verið hefur í samkeppni bæði á fjar-
skipta- og upplýsingatæknimarkaði að við 
leggjum áherslu á létta yfirbyggingu og 
skjóta ákvarðanatöku þannig að hægt sé 
að bregðast hratt við.“

Þá segir Árni Pétur ekki verra þótt 

á einhverjum sviðum kunni að 
skarast starfsemi þeirra fyrir-
tækja sem heyra undir Teymi. 
„Við höfum lagt það þannig upp 
að við teljum tækifærin fyrst og 
fremst fólgin í rekstri hverrar 
einingar fyrir sig. Uppbyggingin 
er þannig að hver þeirra er 
sjálfstæð og sér um sinn rekst-
ur, en hjá Teymi erum við svo 
með skipulag og utanumhald 
sem styður við mögulegt sam-
starf þeirra.“ Möguleg tenging 
eininga segir Árni Pétur hins 
vegar ekki ráðandi um framgang 
Teymis. „Við höfum hins vegar 
sagt að í þessu sé skörun þar 
sem nokkur þessara félaga eru 
að veita sambærilega, eða jafn-
vel sömu þjónustu. Við erum að 
fara yfir þá mynd með það fyrir 
augum að hver vara sé framleidd 
á einum stað þótt hún sé seld á 
þeim öllum. Þannig komumst við 

hjá því að margir séu í því að finna upp 
og þróa sömu vöru eða þjónustu, en um 
leið forðumst við að stilla því þannig upp 
að hún verði bara í boði hjá einhverjum 
einum.“ Þannig segir Árni Pétur hægt að 
viðhalda samkeppni milli eininganna og 
telur það heilbrigt fyrir móðurfélagið. 

„Við höfum stillt þessu þannig upp að 
Teymi er í raun lítið félag, en hjá því eru 
bara fjórir starfsmenn. Uppbyggingin er 
einföld þar sem byggt er á skilvirkri 
stjórnun, skjótri ákvarðanatöku og hag-
kvæmri uppsetningu. Við ætlum ekki að 
vera með mikla yfirbyggingu heldur halda 
niðri rekstrarkostnaði og vera tilbúin í 
slaginn,“ segir Árni Pétur og kveður þegar 
búið að koma þessari skipan mála á. „Í 
hverri einingu hjá okkur erum við svo 
með mjög reynda stjórnendur, metnaðar-
fulla og árangursdrifna. Saman höfum við 
sett okkur þau markmið að gera Teymi 
að stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði 
og leggjum bjartsýn af stað í þetta ferða-
lag,“ segir Árni Pétur Jónsson, forstjóri 
Teymis.

Góðar hugmyndir selja! Auglýsingastofan ENNEMM óskar KB banka og Íslenskri getspá til hamingju með Effie verðlaunin. Effie eru virt og eftirsótt alþjóðleg verðlaun
sem veitt eru fyrir góðan markaðsárangur auglýsinga. Það voru herferðirnar Nám er lífsstíll og Lýður Oddsson sem hlutu gull- og silfurverðlaun Effie. Þessar herferðir 
hafa áður unnið Lúðurinn, íslensku auglýsingaverðlaunin. ENNEMM þakkar KB banka og Íslenskri getspá fyrir frábært samstarf.

Brautarholti 10, sími 570 8700, ennemm.is
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HÓLMGRÍMUR BJARNASON varð nýverið 
meðeigandi Deloitte. Hann er fæddur á 
Akureyri 13. febrúar 1973. Hólmgrímur 
varð stúdent frá Menntaskólanum á 

Akureyri árið 1993, 
lauk prófi frá við-
skiptadeild Háskóla 
Íslands árið 1998 og 
varð löggiltur endur-
skoðandi árið 2002.  
Frá árinu 1998 hefur 
Hólmgrímur starfað 

við endurskoðun og reikningsskil hjá 
Deloitte ásamt ýmsum ráðgjafarstörf-
um. Auk þess hefur hann haldið fjölda 
námskeiða fyrir samstarfsmenn og 
viðskiptavini. Hólmgrímur var í ritnefnd 
Félags löggiltra endurskoðenda árin 
2002 til 2003. Hólmgrímur er kvæntur 
Guðnýju Margréti Sigurðardóttur hjúkr-
unarfræðingi og eiga þau þrjú börn.

ANNA BIRGITTA GEIRFINNSDÓTTIR varð 
nýverið meðeigandi Deloitte. Hún er 

fædd í Keflavík 1. 
janúar árið 1970. 
Anna Birgitta 
varð stúdent frá 
Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja árið 
1989, lauk prófi í 
viðskiptafræði frá 
Háskóla Íslands árið 

1995 og varð löggiltur endurskoðandi 
árið 2001. Anna hóf störf hjá Deloitte 
árið 1990 og hefur einkum starfað við 
almenn endurskoðunar- og uppgjörs-
störf. Einnig hefur hún haft umsjón með 
uppgjörsnámskeiðum fyrir nýja starfs-
menn Deloitte. Anna er nú í forsvari 
fyrir skrifstofu Deloitte í Reykjanesbæ. 
Anna er gift Ívari Valbergssyni, kennara 
og vélstjóra, og eiga þau einn son.

SELMA RUT ÞORSTEINSDÓTTIR er nýr 
hluthafi í auglýsingastofunni Pipar. 
Selma hóf störf á auglýsingastofunni 
í byrjun árs 2003 og tók við starfi 
hönnunarstjóra í byrjun árs 2006. Hún 
er með BA-próf í grafískri hönnun frá 
Listaháskóla Íslands. Selma er gift 
Árna Davíð Skúlasyni, sérfræðingi 
hjá Símanum, og eiga þau tvö börn. 
Aðrir eigendur Pipars eru Valgeir 
Magnússon, Hákon Ísfeld Jónsson, 
Sigurður Hlöðversson, Halla Guðrún 
Mixa og Helgi Helgason. Pipar aug-
lýsingastofa er í Samtökum íslenskra 
auglýsingastofa (SÍA) og veltir um 380 
milljónum króna á ári.

RAGNHILDUR ÁGÚSTSDÓTTIR hefur tekið 
við starfi framkvæmdastjóra Ódýra 
símafélagsins, sem rekur farsímafyr-
irtækið SKO og netþjónustufyrirtækið 
BTnet. Ragnhildur, sem er 25 ára, tók 
þátt í undirbúningi að stofnun Ódýra 
símafélagsins á síðasta ári og gegndi 
starfi þjónustu- og vefstjóra þegar 
það hóf starfsemi 1. apríl á þessu ári. 
Ragnhildur, sem er viðskiptafræðingur 
frá Háskólanum í Reykjavík, starfaði 
áður sem markaðsstjóri Skjás eins. 
Ódýra símafélagið, sem hóf göngu sína 
1. apríl 2006, er lággjalda fjarskiptafyr-
irtæki, en vörumerki þess eru SKO og 
BTnet. Ódýra símafélagið er hluti af 
samstæðu upplýsingatækni- og fjar-
skiptafélagsins Teymis hf. 

Íslenska ljósmyndaumboðsstofan IPA (Icelandic 
photo agency) er orðin umboðsaðili Corbis á 
Íslandi. 

Sigurður Jökull Ólafsson ljósmyndari, sem er 
í forsvari fyrir IPA, segir umboðið þegar tekið 
að auka hjá ljósmyndaumboðsstofunni viðskipt-
in, en áður hafi nokkuð verið um að menn keyptu 
beint af Corbis í útlöndum. „Þeirra hugsun er að 
betra sé að vera með umboðsskrifstofu í hverju 
landi, bæði upp á kynningu og þjónustu við við-
skiptavini. En frá því við byrjuðum með þetta í 
október hefur verið umtalsverð söluaukning í 
hverjum mánuði.“

Sigurður Jökull segir að ljósmyndabankarnir 
Getty og Corbis, sem eru með þeim stærstu 
í heimi, séu sérstök áhugamál eigenda sinna, 
en að öðrum stendur  olíuauðjöfurinn Mark 
Getty, en að hinum sjálfur Bill Gates, stjórn-
arformaður Microsoft. Corbis var stofnað 1989 
og  segir í tilkynningu að þar á bæ sé áhersl-
an á gæðamyndefni, góða þjónustu og nálægð 
við viðskiptavini. „Þess vegna eru starfræktar 
Corbis-skrifstofur í 20 löndum og umboðsskrif-
stofur í nánast öllum löndum heims. Corbis fer 
með umboð fyrir heimsþekkt söfn eins og Andy 
Warhol-safnið, Ansel Adams-safnið, Bettman-
safnið og Christies-safnið, ásamt fjölda samtíma 
ljósmyndasafna eins og Zefa,“ segir í tilkynningu 
og bent á að fyrir Corbis starfi jafnframt fjöldi 
heimsþekktra ljósmyndara á borð við Dimitri 
Daniloff, Gideon Mendel, Martin Schoeller og 
Patrick Giardino. - óká

Eru með Corbis á sínum snærum
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Exista í 
Viðskiptablaðið?

Eins og komið hefur fram á blogg-
síðum verður Viðskiptablaðið 
brátt dagblað sem kemur út 
fjórum til fimm sinnum í viku. 
Leitað hefur verið til ýmissa 
fjárfesta, þar á meðal Baugs og 
Björgólfsfeðga, um að koma að 
verkefninu. Þær raddir heyr-
ast nú að Exista, Kaupþing og 
Síminn ætli að koma að verk-
efninu með tvö hundruð milljón 
króna framlagi. Þetta myndu 
vera nokkur tíðindi, enda hafa 
stjórnendur Exista lýst því 
yfir að Síminn muni einbeita 
sér að dreifingu efnis fremur 
en beinum fjölmiðlarekstri. 
Tveir þekktir blaðamenn, þeir 
Guðmundur Magnússon og 
Pétur Gunnarsson, munu vinna 
að þessu og öðrum sérverkefn-
um fyrir hönd Framtíðarsýnar, 
útgáfufélags Viðskiptablaðsins.

„Auðveldara en ég hélt“
Me› flátttöku á E*TRADE í gegnum Landsbankann b‡›st einstaklingum möguleiki á 
a› n‡ta sér beint og millili›alaust áhugaver› fjárfestingartækifæri.
Kynntu flér máli› á landsbanki.is e›a hringdu í síma 410 4000. 

Miklar breytingar voru 
kynntar hjá Icebank, áður 
Sparisjóðabankanum, fyrir 
skömmu þar sem boðaður var 
mikill vöxtur bæði innan- og 
utanlands. Jafnframt verður 
bankinn skráður í Kauphöllina 
í síðasta lagi árið 2008. En það 
hafa einnig orðið breytingar á 
eignarhaldi í Icebank með sam-
runa SPV og SPH. Nýi sparisjóð-
urinn heldur nú utan um 28 pró-
senta hlut sem þýðir að SPRON, 
sem á 24,5 prósent í Icebank, er 
ekki lengur stærsti eigandinn í 
bankanum. Þetta er áhugaverð 
staða þar sem báðir sparisjóða-
risarnir vilja án efa ráða för. Er 
því allt eins búist við að annar 
hvor þeirra kaupi hinn út áður 
en til skráningar kemur.

Upp fyrir 
SPRON

Til eru samtök sem bera heit-
ið The Financial Action Task 
Force (eða FATF, sem hljómar 
eins og heimsyfirráðasamtök úr 
Bond-mynd) og eru samtök um 
aðgerðir gegn peningaþvætti 
og fjármögnun hryðjuverka og 
að fjármálakerfið sé misnotað í 
þeim tilgangi. 

FATF birtir lista yfir ríki og 
svæði sem ekki hafa sýnt viðhlít-
andi samstarfsvilja í alþjóðlegum 
aðgerðum gegn peningaþvætti og 
tengdum málum en nú ber nýrra 
við því listinn er tómur. 

Á vef Fjármálaeftirlitsins er  
nefnilega frá því greint að á fundi 
FATF í október hafi Myanmar 
verið tekið af listanum, en landið 
var eitt eftir á honum. Spurning 
hvort menn verða ekki í snatri 
að finna sér eitthvað meira að 
gera. Áhugasamir um FATF geta 
hins vegar lesið sér til um starf-
semina á vefnum www.fatf-gafi.
org, en Ísland er aðili að samtök-
unum.

Svartur listi 
FATF tómur
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