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Félag Árna og Hallbjörns fær 
50 milljónir í arð frá Högum
Aðalfundur Haga samþykkti á föstudag sam-
hljóða tillögu stjórnar félagsins um greiðslu arðs 
sem nemur 0,5 krónum á hlut. Arðsréttindadagur 
vegna arðgreiðslunnar er í dag, arðleysisdagur var 
á mánudag og útborgunardagur er 26. júní. Tveir 
stærstu eigendur Haga eru Gildi lífeyrissjóður og 
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. Þeir fá 62,8 
milljónir og 52,7 milljónir í sinn hlut. Þriðji stærsti 
eigandinn er Hagamelur ehf. sem er að helmingi í 
eigu fjárfestanna Hallbjörns Karlssonar og Árna 
Haukssonar. Hagamelur fær tæpar 48 milljónir.  - mþl

Ör hagvöxtur í Japan á fyrsta 
ársfjórðungi þessa árs
Hagvöxtur í Japan mældist 4,1% á fyrsta ársfjórð-
ungi ársins. Þetta leiða nýjar hagtölur frá  landinu 
í ljós en þetta er umtalsvert örari hagvöxtur en 
bráðabirgðatölur höfðu bent til. Ríkisstjórn Shinzo 
Abe forsætisráðherra hefur á síðustu mánuðum 
hrint í framkvæmd metnaðarfullum aðgerðum 
með það fyrir augum að koma hagvexti af stað á 
ný og binda enda á verðhjöðnun í landinu. Verðlag 
í Japan hefur lækkað flest ár frá því seint á tíunda 
áratug síðustu aldar. Eru aðgerðir ríkis stjórnar 
Abe þríþættar; efnahagslegar örvunarað gerðir 
fjármagnaðar af hinu opinbera, ný og frjálslynd-
ari stefna hjá seðlabanka landsins til að  auka pen-
ingamagn í umferð og frekari aðgerðir til að styðja 
við langtímahagvöxt. - mþl

Össur út úr úrvalsvísitölunni
VÍS og TM koma ný inn í OMXI6 úrvalsvísitölu 
Kauphallarinnar frá og með 1. júlí næstkomandi. Á 
móti detta út Reginn, sem kom beint inn í vísitöluna 
um mitt ár í fyrra, og Össur, sem hefur verið hluti 
af vísitölunni frá því að hún var endurræst í upp-
hafi árs 2009. Eimskip, Hagar, Icelandair Group og 
Marel eru eftir sem áður í vísitölunni. Úrvalsvísi-
talan er endurskoðuð tvisvar á ári en hún er sam-
sett af þeim sex félögum sem hafa mestan seljan-
leika í Kauphöllinni. Vægi félaga í vísitölunni ræðst 
af flotleiðréttu markaðsvirði sem þýðir að einungis 
það hlutafé sem ætla má að myndi grunn að virkum 
viðskiptum í Kauphöllinni er hluti af vísitölunni. - mþl
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Fróðleiksmolinn

Miðvikudagurinn 12. júní
➜ Vísitala launakostnaðar á fyrsta 

ársfjórðungi birt
➜ Vaxtaákvörðun hjá 

Seðlabankanum

Fimmtudagurinn 13. júní
➜ Útboð Ríkisvíxla

Föstudagurinn 14. júní
➜ Hagtölur um fjármál ríkisins á 

greiðslugrunni og peningalegar 
eignir og skuldir ríkissjóðs í 
apríl birtar

Mánudagurinn 17. júní
➜ Þjóðhátíðardagur Íslendinga

Þriðjudagurinn 18. júní
➜ Vísitala íbúðaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu birt
➜ Samræmd vísitala neysluverðs í 

maí birt

Miðvikudagurinn 19. júní
➜ Upplýsingar um leiguverð 

húsnæðis birtar
➜ Hagtölur um verðmæti 

sjávarafla í janúar til mars birtar

Föstudagurinn 21. júní
➜ Útboð Ríkisbréfa
➜ Vísitala kaupmáttar launa í maí 

2013 birt
➜ Vísitala lífeyrisskuldbindinga í 

maí 2013 birt
➜ Greiðslujöfnunarvísitala í júlí 

birt
➜ Mánaðarleg launavísitala í maí 

birt
➜ Vísitala byggingarkostnaðar 

fyrir júlí birt

Þriðjudagur 25. júní
➜ Tölur um viðskipti með 

atvinnuhúsnæði í maí birtar

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins
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Hagvöxtur og spá
Samkvæmt tölum frá Hagstofunni var hagvöxtur í fyrra undir væntingum eða 
1,6%. Mismuninn má að mestu rekja til minni samneysluútgjalda og minni 
útflutnings en gert var ráð fyrir í október 2012. Samkvæmt spá ASÍ, sem gerð 
var í mars 2013, er gert ráð fyrir að efnahagslífið muni reisa sig við og að hag-
vöxtur verði rétt um 3% árin 2014 og 2015. Þá telur ASÍ að staðan á vinnu-
markaði muni batna og að heimili muni halda áfram að rétta úr kútnum.

Spá um hagvöxt og einkaneyslu 2013-2015

Einkaneysla og spá
Í skýrslu ASÍ kemur fram að þrátt fyrir batnandi stöðu á vinnumarkaði, lengri 
vinnutíma og launahækkanir, muni kaupmáttur ráðstöfunartekna heimilanna 
dragast saman á þessu ári og því næsta. Skýringin er að sértækum aðgerðum 
til stuðnings skuldugum heimilum lýkur að mestu á árinu, auk þess sem mikil 
verðbólga mun rýra kaupmátt ráðstöfunartekna. Hagdeild ASÍ spáir því að 
einkaneysla aukist um 2% í ár, 1,4% á árinu 2014 og 2,6% árið 2015.

http://data.is/13U0NCX 
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Landsframleiðsla

Einkaneysla

EFNAHAGSMÁL
Óli Kristján Ármannsson | olikr@frettabladid.is

Markverður samdráttur er í ný-
birtum tölum Seðlabanka Ís-
lands um erlenda fjárfestingu 
innan landsteinanna og innlenda 
fjárfestingu í útlöndum. Umsvif 
vegna slita á þrotabúum föllnu 
bankanna gera þó að verkum að 
torvelt getur verið að draga út frá 
tölunum víðtækar ályktanir um 
stöðu fjárfestingar.

Tölur Seðlabankans um erlenda 
fjárfestingu ná yfir eignir og fjár-
festingu þar sem eignarhald í 
fyrir tækjum fer yfir tíu prósent, 
að sögn Lárusar Jóhannessonar 
á deild gagnasöfnunar og upplýs-
ingavinnslu í Seðlabankanum.

Lárus bendir á að fjár fest ing-
ar í útlöndum í „útrásinni svoköll-
uðu“ hafi í mörgum tilvikum lent í 
ranni slitastjórna föllnu   bankanna 
íslensku en bankarnir hafi gjarn-
an lánað út á veð í við kom andi 
fyrir tækjum. „Svo selja slita-
stjórnirnar,“ segir hann. Við þá sölu 
myndist neikvæð stærð í tölum um 
beina fjárfestingu innlendra aðila 
erlendis. „Það er í rauninni verið 
að affjárfesta, losa eignir.“

Um leið sýna 
tölurnar að 

í beinni erlendri 
fjárfestingu hafi 
útlendingar fest 
83,92 milljarða 
króna á Íslandi 
árið 2012, miðað 
við 128,42 millj-
arða árið áður. 
Þarna geta þó 
einnig orðið nokkrar sveiflur 
milli ára, til dæmis vegna lána-
viðskipta stórra fyrirtækja.

„En það er samt vitað að með 
fjárfestingarleið Seðlabankans er 
í einhverju mæli að koma inn fjár-
magn,“ segir Lárus. Fjárfestar 
eða fyrirtæki koma þá inn í  landið 
með svonefndar „aflandskrónur“ í 
skilgreind fjárfestingar-
verkefni og 15 pró-
s e n t a  g j a l d -
eyris álag 

að auki. „Í því er núna tals verður 
gangur.“

Gylfi Magnússon, dósent við 
viðskiptafræðideild Háskóla Ís-
lands og fyrrverandi efnahags- 
og viðskiptaráðherra, tekur 
undir að erfitt sé að draga álykt-
anir af tölum Seðlabankans um 
beina fjárfestingu. „En hins 
vegar er náttúrulega alveg rétt 
að erlend fjárfesting er eiginlega 
engin á Íslandi, þótt liggja þurfi 
yfir  þessum tölum til þess að sjá 
það,“ segir hann. Höftin séu þar 
ein skýring, en um leið megi horfa 
til þess að fjárfesting hafi dregist 
mikið saman. „Þetta er því ekki 
séríslenskt að fjárfesting sé lítil, 
þótt höftin bæti sjálfsagt ekki úr 

hér.“

GYLFI MAGNÚSSON

Sveifla milli ára
er 398 milljarðar
Bein fjárfesting íslenskra fyrirtækja og einstaklinga í útlöndum 
fór úr tveimur milljörðum 2011 í að fluttir voru inn 400 milljarðar 
í fyrra. Bein fjárfesting útlendinga hér dróst saman á sama tíma.

FÖLLNU BANKARNIR  Slitaferli föllnu bankanna veldur miklum sveiflum í tölum Seðlabanka Íslands um fjárfestingu innan og utan 
landsteinanna. MYND/SAMSETT

Ár Hlutabréfaviðskipti   Endurfjárfesting    Lánaviðskipti    Samtals
2001 26.803 4.449 2.273 33.525
2002 21.982 12.547 -4.851 29.678
2003 20.417 13.914 -5.443 28.888
2004 143.431 9.576 27.036 180.043
2005 323.531 54.428 67.473 445.433
2006 248.880 80.550 54.651 384.082
2007 638.224 32.043 -22.756 647.512
2008 -178.946 -114.962 -80.130 -374.038
2009 306.361 -1.907 -26.424 278.030
2010 -109.586 -32.059 -147.806 -289.451
2011 24.209  27.772 -49.934 2.047
2012 -508.822 -158.809 267.616 -400.014

 Heimild: Gagnasöfnun og upplýsingavinnsla Seðlabankans

Erlend fjárfesting Íslendinga

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Ísland er í hópi þeirra ríkja innan 
Efnahags- og framfarastofnunar-
innar, OECD, þar sem atvinnuleysi 
er hvað minnst.

Í nýjum tölum OECD kemur 
fram að fyrstu þrjá mánuði ársins 
hafi atvinnuleysi hér verið 5,6 pró-
sent. Á því tímabili eru ekki mörg 
lönd undir fimm prósenta atvinnu-
leysi. Aðeins er þar um að ræða 
S-Kóreu með 3,3 prósent, Noreg 
með 3,6 prósent, Japan með 4,2 
prósenta atvinnuleysi og Austur-
ríki þar sem atvinnuleysi  mældist 
4,9 prósent.

Hér hefur atvinnuleysi farið 
minnkandi síðan þá og mældist 4,9 
prósent í apríl, samkvæmt tölum 
Vinnumálastofnunar.

Í nýjum tölum OECD kemur 
fram að atvinnuleysisstig innan 
landa stofnunarinnar hafi verið 
óbreytt milli apríl og mars, 8,0 
prósent. Í löndum evrunnar náði 
atvinnuleysi hins vegar nýju meti 
í apríl með 0,1 prósents hækkun 
milli mánaða og fór í 12,2 pró-
sent. Er það 1,3 prósentustigum 
yfir fyrra meti á miðjum tíunda 
áratug síðustu aldar. 

Þá dró úr atvinnuleysi í Banda-
ríkjunum í apríl þar sem það fór 
í 7,5 prósent. Lækkunin nam 0,1 
prósentustigi.

Sambærileg lækkun átti sér stað 
í S-Kóreu þar sem atvinnuleysi 
mældist 3,3 prósent og í Japan þar 
sem atvinnuleysi fór í 4,1 prósent. 

„Nýrri tölur frá því í maí benda 
til þess að atvinnuleysi hafi aukist 
á ný í Bandaríkjunum um 0,1 pró-
sentustig,“ segir í nýjustu umfjöll-
un OECD. „Þróun atvinnu leysis 
innan OECD hefur verið mjög 
mismunandi frá upphafi fjármála-
kreppunnar,“ segir þar jafnframt. 

Alls eru 48,5 milljónir manna 
sagðar hafa verið án atvinnu innan 
landa OECD í apríl á þessu ár, 200 
þúsundum fleiri en í mars og 13,7 
milljónum fleiri en í júlí 2008.  - óká

Ísland er í hópi þeirra ríkja heimsins þar sem atvinnuleysi er einna minnst:

Óbreytt atvinnuleysi innan OECD

MÓTMÆLI Á SPÁNI Efnahagsástand á Spáni er mjög bágborið. Hér krefst fólk þess að 
stjórn endum Santander-bankans verði refsað. Í landinu er yfir fjórðungur án atvinnu. 
 NORDICPHOTOS/AFP

Valin lönd/svæði  Verðbólga

OECD samtals  8,1%

Evrópusambandið  10,9%

Evrulöndin  12,1%

Bandaríkin  7,7%

Írland  13,7%

Ísland  5,6%

Japan  4,2%

Noregur  3,6%

Spánn  26,6%
 Heimild: OECD
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Á R S F J Ó R Ð U N G I  2 0 1 3



Alexander Stefánsson
Framkvæmdastjóri Köfunarþjónustunnar

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

„Netbankinn sparar  
mér gríðarlega 
mikinn tíma.“ 
Í Netbanka fyrirtækja hjá Landsbankanum færðu betri yfirsýn  yfir  
fjármál fyrirtækisins, sem skilar sér í hagræðingu og tímasparnaði.   
Með stillanlegri forsíðu og beintengingu við bókhaldskerfi eru helstu  
aðgerðir alltaf við höndina. Kynntu þér netbankann á landsbankinn.is. 



SJÁVARÚTVEGUR
Þorgils Jónsson | thorgils@frettabladid.is

Áratugareynsla Íslendinga af 
fiskveiðum og bátaútgerð, auk 
nýstárlegra og frumlegra lausna 
í þróun tækja og búnaðar, gæti 
verið lykillinn að nýrri mark-
aðssókn íslenskra tæknifyrir-
tækja á alþjóðlegum vettvangi. 
Nýtt verkefni Íslenska sjávar-
klasans sem kallast „Græna 
fiskiskipið“ miðar að því að 
setja saman, í samstarfi við 
íslenskar útgerðir, eins konar 
tilraunaskip í kynningarskyni 
fyrir íslenska umhverfisvæna 
tækni. Græna fiskiskipið, með 
sparneytnari vélum og mark-
vissari veiðafærum, er talið 
geta markað upphaf nýrra tíma 
og bæði eflt ímynd Íslands sem 
leiðandi þjóðar í sjávarútvegi og 
skapað mörg dýrmæt störf hér 
á landi.

Milljarðahagsmunir
Íslenski fiskiskipaflotinn er 
árlega knúinn áfram með um 
160.000 tonnum af olíu (miðað við 
árið 2011), sem er um fjórðungur 
af heildarolíunotkun Íslendinga, 
og nemur um tuttugu milljörðum 
króna á ári.  Öll framþróun að 
því marki að auka orkunýtingu 
 flotans er því beintengd gríðar-
legum hagsmunum, ekki bara 
fyrir útgerðirnar  heldur fyrir 
þjóðar búið í heild sinni. 

Samkvæmt úttekt sjávarklas-
ans, sem byggir á upplýsingum 
frá tæknifyrirtækjunum sjálf-
um og tilraunum sem gerðar 
hafa verið með búnað þeirra og 
hönnun, má áætla að hægt sé að 
spara að minnsta kosti fimmt-
ung af olíukostnaði, eða um fjóra 
milljarða króna.

Blómlegur tækniiðnaður
Í greinargerð sem sjávar klasinn 
hefur tekið saman um Græna 
fiskiskipið segir að tæknilausnir 
sem þróaðar hafa verið hér á landi 
hafi oftar en ekki farið hljótt, enda 
séu mörg fyrirtækjanna sem um 
ræðir enn þá lítil. Meðal þess sem 
þegar liggur þó fyrir er hönnun 
á skipum sem skila  miklum tog-
krafti miðað við orkunotkun, afl-
stýrikerfi sem dregur úr olíu-
notkun, stýranlegir toghlerar sem 
miða að því að vernda lífríki hafs-
botnsins, rafknúnar togvindur og 
allt niður í umhverfisvæn hreinsi-
efni. Auk þess býður nýleg tækni 
upp á frekari fullvinnslu afurða 
og íslensk kælifyrirtæki hafa náð 
 árangri í því að auka gæði og orku-
nýtingu.

Tæknifyrirtæki í sjávarklas-

anum eru 70 talsins. Velta þeirra 
á síðasta ári var 66  milljarðar 
króna, sem er aukning upp á 
16% frá árinu á undan. Marel og 
Hampiðjan eru stærstu tækni-
fyrirtækin í sjávarklasanum, 
en velta þeirra nemur um 58% 
af heildarveltu geirans að því er 
fram kemur í nýrri úttekt.

Byggt verði tilraunaskip
Græna fiskiskipið er hugsað sem 
næsta skrefið í því að þróa og 
sannreyna búnað frá íslenskum 
fyrirtækjum, en að því er höf-
undar greinargerðarinnar segja 
þarf að koma til frekari fjár-
festing. Íslenskar útgerðir hafi 
sýnt nýsköpun í geiranum áhuga 

en raunverulegar fjárfest ingar 
hafi verið litlar „vegna óhag-
stæðs skattaumhverfis og nei-
kvæðrar umræðu“, eins og þar 
segir. Græna fiskskipið verði eins 
konar tilraunaskip til að prufu-
keyra nýjan búnað.

Mælst er til þess að útgerðir 
taki sig saman um að ein útgerð 
framkvæmi umræddar breyt-
ingar á einu skipi og starfræki 
Græna fiskiskipið. Um verður að 
ræða gríðarmikla fjárfestingu 
og því mikilvægt að beita klasa-
aðferðarfræði þar sem margir 
koma að. Tæknifyrirtæki veiti þá 
afslátt af vinnu, útgerðir dreifi 
áhættu af rekstri skipsins og 
rannsóknarsjóðir og stjórnvöld 
komi einnig að verkefninu.

Ef og þegar Græna fiski skipið 
kemst á rekspöl sé hægt að hefja 
markaðsátak fyrir íslenska  hönnun 
á grænu fiskiskipi  erlendis, í sam-
starfi við Íslandsstofu.

Horft til hagkvæmninnar
Gunnar Ellert Geirsson, sem 
fer fyrir hópi tæknifyrirtækja 
í sjávar klasanum, segir í sam-
tali við Markaðinn að vinnan að 
baki þessu verkefni hafi staðið 
um nokkra hríð. 

„Menn hafa mikið verið að 
horfa í hagkvæmnina síðustu 
ár. Að skipin eyði minni olíu 
og að allir þessir hlutir, veiðar-
færi, vélar, skrúfur og fleira, séu 
settir rétt saman til að skila sem 
mestri hagkvæmni í rekstri,“ 
segir Gunnar. 

„Lengi vel var hugsunin sú að 
eftir því sem þú varst með stærri 
og öflugri skip, hengdir þú bara 
stærri og þyngri veiðarfæri aftan 
í, óháð því hvort það skilaði sér í 
meiri afla eða verðmætari afla. En 
það hefur verið mikil hugarfars-
breyting síðustu ár og menn eru 
að átta sig á því að það borgi sig 
kannski frekar að hafa minni vélar 
í skipunum og stærri  skrúfur og 
hafa veiðarfærin léttari og láta þau 
virka betur í sjónum. Þannig má 
nýta orkuna betur og sjá til þess 
að það sem brennt er fari í það að 
knýja skipið áfram.“

Útgerðirnar hafa tiltrúna
Gunnar segir að engin ný vísindi 
felist í þessari hugsun. Íslend-
ingar verði þó að horfa á heildar-
samsetninguna þegar skip eru sett 
upp. Tæknifyrirtækin í Sjávar-
klasanum séu að horfa til þess að 
íslenskir hönnuðir, og þekk ingin 
sem er til staðar á Íslandi, fái að 
njóta sín í þeirri endur nýjun á 
flotanum sem þau telja vera óum-
flýjanlega, enda sé meðalaldur 
stærri skipa hér á landi um 33 
ár, miklu hærri en í flestum ná-
grannalöndunum. Mikil tækifæri 
eru til  staðar, þrátt fyrir að smíði 
skipsins sjálfs og stálvinna fari 
fram erlendis, því að kostnaður 
við búnað og uppsetningu er um 
80% af heildarbyggingarkostn-
aði skipa.

Lykilatriðið til að koma Græna 
fiskiskipinu á rekspöl er þó að fá 
útgerðirnar til að taka þátt og fjár-
festa í verkefninu, en til þess er 
leikurinn auðvitað gerður. 

„Í tæp þrjú ár höfum við verið að 
kynna þetta verkefni fyrir öllum 
útgerðum í landinu og svarið er 
næstum alltaf það sama; menn sjá 
ekki fram á að geta fjárfest fyrir 
milljarða í skipi, en ég vona að 
það fari að breytast núna. Þörfin 
er til staðar og það skortir ekkert 
á tiltrú útgerðanna á tækniþekk-
ingu innanlands, en framhaldið 
snýst um hvort útgerðirnar hafi 
svigrúm til að fjárfesta eða ekki.“
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GRÆNA FISKISKIPIÐ

Græna byltingin að hefjast á hafinu
Íslenski sjávarklasinn stefnir að því að fá útgerðir og stjórnvöld með sér í tilraunaverkefnið Græna fiskiskipið. 
Það miðar að því að sýna það besta sem íslensk tæknifyrirtæki hafa upp á að bjóða í umhverfisvænum lausnum. 

HÚS SJÁVARKLASANS  Innan Sjávarklasans eru tugir fyrirtækja sem vinna saman að því að auka virði fyrirtækjanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íslenski sjávarklasinn er samstarfsvettvangur íslenskra fyrirtækja sem tengj-
ast sjávarútvegi og hefur það að markmiði að auka virði þeirra fyrirtækja 
sem starfa í klasanum. Íslenski sjávarklasinn varð til sem rannsóknarverkefni 
við viðskiptafræðideild HÍ árið 2010. Fyrirtækið var svo stofnað árið 2011 á 
grundvelli svokallaðrar klasafræði. Samstarfsfyrirtæki Sjávarklasans eru nú á 
fimmta tug.

Sjávarklasinn er einnig samstarfsvettvangur þar sem reglulega eru haldnir 
fundir og vinnustofur hagsmunahópa innan sjávarklasans þar sem leitast er 
við að knýja fram hugmyndir og efla traust.

HVAÐ ER SJÁVARKLASINN?

Togspil
Til að draga úr orkunotkun vegna togspila vinnur Naust Marine að þróun togspila 
sem knúin eru rafmagni en ekki með glussakerfi, sem er algengara en orku-
frekara. Glussakerfi eru almennt orkufrek og mikla orku má einnig spara með því 
að nota búnað sem kveikir á glussadælum þegar þær eru í notkun í stað þess að 
hafa þær gangandi allan sólarhringinn óháð notkun.

Veiðarfæri
Fyrirtækið Pólar togbúnaður vinnur að því að hanna 
nýjan toghlera sem hægt er að fjarstýra með börðum 
til að halda trollinu opnu og tryggja þannig að skipið 
geti dregið veiðarfærin með sem minnstu afli. Þessi 
aðferð verndar líka lífríki hafsbotnsins. 

Aðalvélar
Lykilatriðið í bættri orkunýtingu á fiskiskipum 
er að tryggja að aðalvélin sé eins sparneytin 
og kostur er, þar sem hún tekur 75% af 
heildarorkunotkun skipsins. Það má meðal 
annars vinna með því að setja minni vélar í 
skipin, en á móti hafa skrúfurnar stærri (upp 
að vissu marki).   

Vistarverur sjómanna
Káeturnar eru hitaðar með 
varma frá útblæstri.

Vinnsla um borð
Góð nýting á hráefni er veiga-
mikið skref í átt að umhverfis-
vænni iðnaði og á því sviði 
stendur íslenskur sjávarútvegur 
flestum framar. Fjölmörg íslensk 
tæknifyrirtæki hafa mikla 
reynslu í þróun vinnslutækni og 
má þar helst nefna Marel, en 
íslensk kælifyrirtæki hafa einnig 
náð góðum árangri.

Skrokkurinn
Skipsskrokkurinn þarf að vera 
hannaður með það að sjónarmiði 
að hámarka flæði sjávar að 
skrúfunni og hlutfall lengdar og 
breiddar þarf að vera þannig að 
það henti notkun. Skip sem þurfa 
að ganga hratt, til dæmis upp-
sjávarskip og freigátur, eru byggð 
löng og mjó, en þau sem þurfa 
á stöðugleika og stefnufestu að 
halda, til dæmis togarar, eru höfð 
styttri og breiðari.

 Heimild: Sjávarklasinn
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Siðvís er ný rannsóknar-
miðstöð um viðskiptasið-
fræði sem stofnuð var á 
dögunum.

Starfsemi rannsóknar-
miðstöðvarinnar  fellur 
undir ábyrgð stjórnar og 
er Elmar Hallgríms,  lektor 
í  viðskiptafræðidei ld 
Háskóla Íslands, stjórnar-
formaður hennar.

Elmar segir að mikil-
vægt sé að auka vægi sið-
ferðilegrar nálgunar í 
við skiptum og stuðla að 
frekari rannsóknarvirkni 
á sviði viðskiptasiðfræði.

Miðstöðin er starfrækt 
í samstarfi við Viðskipta-
fræðistofnun Háskóla 
Íslands og segir Elmar mið-
stöðina vera afar mikilvæga 
fyrir skólann vegna þess að 
með henni er verið að skapa 
vettvang fyrir rannsóknir 

á sviði viðskiptasiðfræði á 
ólíkum fræðisviðum.

Rannsóknarmiðstöðin 
leggur einnig áherslu á að 
tengjast atvinnulífinu, bæði 
með aðkomu stjórnar af mis-
munandi sviðum atvinnu-
lífsins og með því að koma 
með hagnýtar afurðir sem 

hægt er að nýta með beinum 
hætti í atvinnulífinu.

Elmar telur að traust og 
trúverðugleiki sé lykilatriði 
í rekstri fyrirtækja og að 
aukin vitund stjórnenda um 
mikilvægi siðferði legrar 
hugsunar í ákvarðanatöku 
stuðli að slíku.  - le

Ný rannsóknarmiðstöð í samstarfi við Viðskiptafræðistofnun Háskólans:

Vilja stuðla að aukinni 
umræðu um viðskiptasiðfræði

ELMAR 
HALLGRÍMS 
HALLGRÍMSSON

STJÓRN SIÐVÍS F.v. Vilhjálmur Jens Árnason ráðgjafi, Steinunn Bjarnadóttir, 
forstöðumaður hjá Íslandsbanka, Ásthildur Otharsdóttir ráðgjafi, 
Róbert H. Haraldsson, prófessor í heimspeki við HÍ, Elmar Hallgríms 
Hallgrímsson, lektor við viðskiptafræðideild HÍ, og Þórey S. Þórðardóttir, 
framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða. MYND/SIÐVÍS 

FRÉTTASKÝRING
Hvað drífur efnahagslífið áfram?

Leiða má að því líkum að  fjölgun 
erlendra ferðamanna á fyrstu 
þremur mánuðum ársins í ár hafi 
verið stærsti einstaki þátturinn 
sem olli því að hagvöxtur mældist 
jákvæður um 0,8 prósent. Raunar 
má reikna með að hagvöxturinn 
hefði orðið neikvæður ef aukning 
ferðamanna hefði ekki komið til.

Eins og komið hefur fram í 
 fréttum hefur orðið gífurleg aukn-
ing á komu ferðamanna til landsins 
yfir vetrarmánuðina. Í Morgun-
korni Greiningar Íslandsbanka, 
sem byggir á tölum frá Ferðamála-
stofu, var bent á að ferðamönnum 
hafi fjölgað um 51 þúsund á fyrstu 
fimm mánuðum ársins miðað við 
sama tímabil í fyrra.

Í tölum Seðlabankans um 
greiðslu miðlun kemur fram að á 
fyrstu þremur mánuðum ársins 

hafi kortavelta erlendra ferða-
mann aukist um rúma 4,3 millj-
arða króna miðað við sama tíma í 
fyrra. Þannig nam veltan samtals 
14,3 milljörðum í ár miðað við 10 
milljarða í fyrra.

Hægt er að sjá með því að bera 
fjölda ferðamanna saman við 
þessar tölur að gróflega eyddi 
hver ferðamaður ríflega 100 þús-
und krónum að meðaltali eftir að 
hann var kominn til landsins. 

Hvað hagvöxt varðar var heild-
arlandsframleiðsla á fyrsta árs-
fjórðungi rúmlega 431 milljarður 
króna. Á sama tímabili var korta-
velta ferðamanna um 4,3 milljörð-
um króna meiri en í fyrra. Ef þessi 
aukning hefði ekki komið til hefði 
mælst um 0,2 prósenta neikvæður 
hagvöxtur í upphafi ársins.

Þetta rímar við það sem bæði 
greining Arion banka og hag-
fræðideild Landsbankans bentu á 
í umfjöllunum sínum um  síðustu 

hagvaxtarmælingu, að þjónustu-
útflutningur (það er ferðamenn 
og samgöngur) hefði staðið að 
baki hagvextinum. Þannig segir í 
Markaðspunktum Arion banka um 
hagvaxtarmælinguna að útflutn-
ingur hafi aukist um 2,3 prósent 
milli ára, en það er nánast ein-
göngu myndarlegur vöxtur þjón-
ustuútflutnings um 8,5 prósent 
sem skýrir þann vöxt.

Í Hagsjá hagfræðideildar 
Lands bankans var tekið fram að 
frá árinu 1990 væri þetta í fyrsta 
sinn sem þjónustujöfnuður væri 
jákvæður á fyrsta fjórðungi, en 
ársfjórðungslegar tölur um þjón-
ustujöfnuð ná einungis aftur til 
þess tíma. 

„Aukinn þjónustuútflutningur 
á fyrstu þremur mánuðum árs-
ins nú rímar við mikla aukningu 
í komum erlendra ferðamanna um 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar á tíma-
bilinu,“ segir í Hagsjánni. - fri 

Erlendir ferðamenn 
á bak við hagvöxtinn
Samdráttur hefði orðið í efnahagslífinu á fyrsta fjórðungi ársins ef ekki hefði verið 
fyrir erlenda ferðamenn. Fyrstu fimm mánuði ársins voru þeir 51 þúsundi fleiri en 
á sama tíma í fyrra. Aukning þjónustuútflutnings rímar við fjölgun ferðamanna.

FÓLK Á FERÐ  Ferðamenn hafa ekki látið rigningu undanfarinna daga stöðva sig í kynnisferðum, líkt og glögglega mátti sjá á 
Skólavörðustíg fyrir helgi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íslenska sprotafyrirtækið Trans-
mit bjó nýlega til forritið Five 
Hundred Plus sem á að hjálpa 
fólki og fyrirtækjum að halda 
markvissu sambandi við við-
skiptavini og tengslanet. 

„Upprunalega hönnuðum við 
þetta forrit til að leysa vandamál 
sem við sjálfir vorum að glíma 
við í okkar daglega starfi,“ segir 
Agnar Sigmarsson, annar stofn-
enda Transmit, og bætir við að 
það skipti öllu máli hverja maður 
þekkir þegar kemur að því að reka 
starfsferil eða fyrirtæki. 

„Nú á dögum er orðið mun auð-
veldara að byggja upp tengslanet 
með tilkomu forrita eins og Lin-
kedIn og Facebook en Five Hund-
red Plus á að hjálpa notendum að 
viðhalda þessu tengslaneti.“

Five Hundred Plus er með not-
endur í yfir hundrað löndum en er 
þó enn þá í beta-prófun. „Í næsta 
mánuði stefnum við á að rukka 
mánaðargjald fyrir áskrift að for-
ritinu en öllum verður þó heimilt 
að notfæra sér kerfið án endur-
gjalds upp að vissu marki,“ segir 
Agnar.  - le

Five Hundred Plus er með notendur í yfir 100 löndum:

Forrit sem minnir þig 
á að vera í sambandi

STOFNENDUR TRANSMIT Geir Freysson framkvæmdastjóri og Agnar Sigmarsson, sölu- og 
markaðsstjóri.  MYND/Transmit

Fjarskiptarisinn Nokia hefur lagst 
á árar með ONE Campaign í bar-
áttunni gegn fátækt í  heiminum 
með birtingu ljósmynda, sem 
teknar eru á Lumia 920 snjall-
síma fyrirtækisins. Frá og með 
gærdeginum og þar til á morgun 
er myndunum varpað upp á vegg 
Tate-nýlistasafnsins í London.

Myndbirtingin helst svo í  hendur 
við tónlistarátak One, agit8, sem 
hleypt var af  stokkunum í gær. 
Með því að taka upp og gefa út á 
ný sígilda baráttusöngva vonast 
tónlistarmenn á borð við Sting, 
Green Day, Ed Sheeran og Mum-
ford & Sons til þess að hafa áhrif 
á þjóðarleiðtoga sem sækja heim 
G-8 fundinn á Norður-Írlandi í 
næstu viku. 

Átakið nýtur stuðnings Bonos, 
söngvara U2, en hann er einn 
stofnenda One. Markmiðið er 
sagt að þrýsta á leiðtoga stærstu 
ríkja heims um að ýta undir mat-
vælaframleiðslu í Afríku og auka 
gagnsæi í alþjóðlegu hjálparstarfi.

Tónlistin á að vera fáanleg frá 

og með deginum í dag á vef átaks-
ins, one.org/protestsongs, ásamt 
ljósmyndunum sem ljósmynda-
blaðamenn, bloggarar, áhuga-
ljósmyndarar og frægðarfólk um 
heim allan hefur tekið á snjall-
síma Nokia. 

Myndirnar eiga að endurspegla 
baráttusöngvana á einhvern hátt. 
Þær er líka hægt að sjá á sam-
skiptavefjum Twitter, undir merk-
inu #nokiaONECampaign, og á 
opinberri Facebook-síðu Nokia 
(facebook.com/Nokia).  - óká

Baráttusöngvum og ljósmyndum beitt í baráttunni við fátækt:

Reyna að þrýsta á 
leiðtoga G8-ríkjanna

SKJÁSKOT  Á vefnum www.one.org/
protestsongs er að finna upplýsingar 
um baráttuna gegn fátækt og hægt 
að skoða myndir héðan og þaðan úr 
heiminum.

Landsmenn kaupa farsíma sem 
aldrei fyrr, samkvæmt upplýsing-
um Rannsóknaseturs verslunar-
innar. Í maí voru farsímar  keyptir 
fyrir 69,1 prósents hærri upphæð 
en í sama mánuði ári fyrr. 

„Á sama tíma lækkaði verð 
á farsímum samkvæmt verð-
mælingum Hagstofunnar um 
sextán prósent, sem felur í 
sér að raunvelta í sölu far-
síma tvöfaldaðist á milli 
ára,“ segir í nýrri  um fjöllun 
frá Rannsóknasetri versl-
unarinnar. Ástæðan fyrir 
aukinni farsímasölu er 
sögð sú að snjallsímar séu 
í auknum mæli að taka 
við af eldri gerðum síma. 

Þannig hafi í mánuðinum komið 
á markað nýjar gerðir af snjall-
símum sem haft hafi í för með sér 
mikla endurnýjun. 

Samhliða hraðri tækni-
þróun á farsímamarkaði, 
sem felur meðal annars í sér 
að netnotkun fer í  auknum 
mæli í gegnum símtækin, 
lækkar verð á eldri  gerðum 
farsíma mjög hratt, eða 
þær falla úr sölu. „Ætla má 
að þessi mikla endurnýjun, 
þar sem eldri gerðir hverfa 
af markaði, torveldi nokk-
uð verðsamanburð á sam-
bærilegum tækjum á milli 
ára,“ segir í umfjöllun Rann-
sóknasetursins.  - óká

Verð hefur lækkað milli ára og salan aukist um leið:

Sala á farsímum 
tvöfaldast
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Elísabet Guðrún Bjarnadóttir var aðeins 
25 ára gömul þegar hún fékk starf hjá JP 
Morgan Chase, sem er einn stærsti banki í 
heimi ef litið er til eigna. Síðastliðin sex ár 
hafa verið einkar viðburðarík hjá Elísabetu 
en hún fluttist til Bandaríkjanna árið 2007 
þar sem hún hóf meistaranám í fjármála-
verkfræði í Cornell-Háskóla í New York. Ári 
seinna fékk hún sumarstarf hjá JP  Morgan í 
New York og eftir útskrift var hún svo ráðin 
í fullt starf hjá bankanum. Árið 2010 flutt-
ist hún til London þar sem hún byrjaði að 
starfa hjá bankanum þar í borg.

 „Ég vinn í deild sem er blanda af áhættu-
stýringu og markaðsviðskiptum. Markmið 
deildarinnar er að lágmarka skuldaáhættu 
bankans eða þá áhættu sem hlýst af út lánum 
bankans og afleiðuviðskiptum. Þannig er 
deildin mín eins konar tryggingarfélag 
innan bankans, þar sem aðrar  deildir bank-
ans borga minni deild lítið tryggingargjald 
og í staðinn tryggjum við viðskipti þeirra,“ 
segir Elísabet.

JP Morgan er einn af 
stærstu bönkum í heimi 
en þar vinna yfir 200 
þúsund manns. Bank-
inn var jafnframt 
einna fyrstur til að 
halda uppi heilu 
sviði sem mið stýrir 
mótaðilaáhættu á 

einum stað og skyldar allar deildir innan 
bankans til þess að tryggja viðskipti sín með 
þeim hætti sem Elísabet vinnur að. „Á ensku 
heitir þetta fyrirkomulag Credit Valuation 
Adjustment og er sífellt að verða vinsælla 
hjá öðrum fjármálastofnunum, þá aðallega 
eftir hrunið.“

HJÁLPAR AÐ VERA ÍSLENDINGUR
Aðspurð hvernig sé að vera Íslendingur í 
London eftir að breska stjórnin setti hryðju-
verkalög á landið segir Elísabet að hún finni 
ekki mikið fyrir því. „Einstaka sinnum er 
skotið á mig og gert grín að þessu en ann-
ars hefur mér bara fundist ég ávallt græða 
á því að vera Íslendingur, bæði í Bandaríkj-
unum og hér í London.“

Elísabet segir að Bretum þyki Ísland mjög 
áhugavert land og að fólk sé yfirleitt mjög 
forvitið að heyra um landið. Einnig telur 
hún að það hafi hjálpað sér töluvert að vera 
Íslendingur þegar hún fékk inngöngu inn í 
Cornell-háskóla í New York. „Cornell hefur 
góða reynslu af íslenskum námsmönnum en 
einnig er skemmtilegt að segja frá því að 
skólinn er með stærsta safn íslenskra bók-
mennta í heiminum utan Íslands,“ segir 
Elísabet sem telur að innganga inn í Cornell 

hafi verið stærsta skrefið að framanum.

FÉKK STARFIÐ RÉTT EFTIR HRUN
„Það var í raun mjög mikil heppni að ég 
fékk fullt starf hjá JP Morgan í Lond-
on. Hrunið var þá nýskollið á og allt á 
öðrum endanum, ég var hins vegar að 
vinna í áhættustýringu sem er hugsan-
lega eitt af fáum sviðum sem ekki voru 
að draga saman seglin á þeim tíma,“ 
segir Elísabet og hlær. Einnig segir hún 
að Cornell hafi lagt mikla áherslu á að 

búa til góða ferilskrá og að koma nem-
endum sínum í góðar stöður, strax frá 
fyrsta degi.

Elísabet var í Verslunarskóla Ís-
lands og útskrifaðist árið 2003. Eftir 
stúdentspróf ákvað hún að fara í bygg-
ingarverkfræði í Háskóla Íslands og 

kláraði það nám árið 2006. „Ég fann það 
strax í Verzló að fjármál heilluðu mig en 
ákvað engu að síður að velja byggingarverk-
fræðina þar sem ég vildi fá góðan grunn í 
stærðfræði og öðrum raunvísindum.“ Um 
leið og hún heyrði af því að það var eitthvað 
til sem heitir fjármálaverkfræði ákvað hún 
að sækja um í Cornell, sem varð til þess að 
hún fékk draumastarfið. „Fjármál hafa allt-
af heillað mig og ég er mjög ánægð að hafa 
breytt um stefnu,“ segir Elísabet. 

EINA KONAN Í DEILDINNI
Elísabet er eina konan í sinni deild í  London, 
en segist þó finna fyrir ákveðnum meðbyr 
vegna þess að hún er kona og það ríkir já-
kvæð mismunum í atvinnulífinu. „Það er 
nefnilega algengt í fjármálageiranum hér 
úti að konur staðni í starfi, taki síður að sér 
krefjandi verkefni og sæki minna í stjórn-

unarstöður þegar líður á. Ég hef  fundið 
fyrir því að stjórnendur meta það því 
 mikils þegar kona er tilbúin að leggja allt í 
 sölurnar,“ segir Elísabet en telur þó að konur 
eigi ekki að vera að velta sér of mikið upp 
úr því af hvaða kyni þær eru. „Mér finnst 
konur oft búa til vandamál sjálfar þegar 
þær fara að hugsa of mikið um að þær séu 
konur,“ segir Elísabet sem er þó hlynnt því 
að til séu hópar sem berjast fyrir aukinni 
þátttöku kvenna í atvinnulífinu.

STEFNIR HEIM
Þrátt fyrir mjög góða velgengni í út löndum 
stefnir Elísabet að því að koma heim að 
lokum, hvort sem það verður eftir eitt ár 
eða tíu. „Ég hef í raun ekki ákveðið hvað 
ég vil starfa við í framtíðinni en á meðan 
vinnan er krefjandi og borgar reikningana 
þá er ég ánægð.“  

Starfar hjá stærsta banka í heimi
Elísabet Guðrún Bjarnadóttir gerir það gott í London. Aðeins 25 ára gömul fékk hún starf hjá JP Morgan Chase, 
sem er einn stærsti banki í heimi. Elísabet segir gott að vera Íslendingur í útlöndum en stefnir þó heim að lokum.

JP MORGAN BANKI Höfuðstöðvar bankans þar sem Elísabet starfar. JP Morgan er stærsti banki í heimi með tilliti 
til eigna og þar vinna yfir 200 þúsund manns. NORDICPHOTOS/AFP

ELÍSABET GUÐRÚN 
BJARNADÓTTIR
Elísabet gerir það 
gott í 
London.

FRÉTTAVIÐTAL
Lovísa Eiríksdóttir | lovisa@frettabladid.is

Stærðfræðingurinn  Sigurður 
Hannesson hefur verið  áberandi 
í þjóðmálaumræðu síðustu miss-
eri. Hann var einn af stofn endum 
InDefence-hópsins og hefur þar 
að auki verið einn helsti ráð-
gjafi Sigmundar  Davíðs Gunn-
laugssonar, forsætisráðherra. 
 Sigurður starfar sem fram-
kvæmdastjóri eignastýringar 
MP banka en utan vinnu  stundar 
hann stangveiði.

„Ég er stærðfræðingur að 
mennt, kláraði grunnám hér 
heima en fór að því loknu beint 
til Oxford í Bretlandi þar sem ég 
stundaði doktorsnám.  Framan af 
hafði ég áhuga á að gerast fræði-
maður en áttaði mig síðar á því 
að það átti kannski ekki við mig. 
Þegar ég kláraði doktors námið 
árið 2007 var ég því farinn að líta 
í kringum mig og hafði myndað 
með mér áhuga á fjármálageir-
anum,“ segir Sigurður sem var 
ráðinn til Straums vorið 2007.

Sigurður segir að hann hafi 
náð góðum tveimur mánuðum af 
góðærinu en síðan hafi farið að 
síga á ógæfuhliðina. „Þetta var 
þó mjög forvitnilegur tími og 
þarna á einu ári öðlaðist maður 
margra ára reynslu eins og ein-
hver sagði.“

Um mitt ár 2010 var  Sigurður 
ráði nn fra mkvæmdastjór i 

 Júpíters, rekstrarfélags verð-
bréfasjóða í eigu MP banka, og 
stóð í uppbyggingu þess félags 
þar til honum var boðið að gerast 
framkvæmdastjóri eignastýr-
ingar MP banka. Við því starfi 
tók hann í janúar.

Spurður um sín helstu áhuga-
mál svarar Sigurður: „Stangveiði 
er aðaláhugamálið. Ég veiddi 
maríulaxinn á tvítugsafmælinu 
og hef síðan reynt að komast í 
veiði nokkrum sinnum á sumri. 
Þar fyrir utan hef ég verið leið-
sögumaður í Haffjarðar á sem 
hefur veitt mér nýja sýn á þetta 
sport.“

Þá segist Sigurður einnig 
njóta þess að taka þátt í félags-
málum en hann er varamaður 
í sóknarnefnd Dómkirkjunnar. 
Þá var hann einn af  stofnendum 
InDefence-hópsins og hefur 
tekið þátt í starfi Framsóknar-
flokksins eftir að  Sigmundur 
Davíð, vinur Sigurðar, varð 
for maður  flokksins. „Við Sig-
mundur höfum verið vinir síðan 
við   kynntumst úti í Oxford. Við 
erum báðir hugsjónamenn og 
því lágu  leiðir okkar saman 
aftur í InDefence og svo í póli-
tíkinni,“ segir  Sigurður sem 
segist ánægður í sínu starfi 
þegar hann er spurður hvort 
frekari þátttaka í þjóð málunum 
heilli.

Sigurður er giftur Gunnhildi 
Ástu Guðmundsdóttur og eru 
þau búsett í vesturbæ Reykja-

Biskupssonur með stangveiðidellu
Sigurður Hannesson hefur látið nokkuð að sér kveða í þjóðmálaumræðunni síðustu ár. Sigurður starfar sem 
framkvæmdastjóri eignastýringar MP banka en hann er doktor í stærðfræði með próf frá Oxford-háskóla.

SVIPMYND
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

SIGURÐUR 
HANNESSON 
 Sigurður stefndi 
lengi að því að 
verða fræðimaður 
og fór því í 
doktorsnám 
en endaði í 
fjármálageiranum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STRANGHEIÐARLEGUR MAÐUR OG HAMHLEYPA TIL VERKA

„Ég kynntist 
Sigurði fyrir sex 
árum hjá Straumi 
fjárfestinga-
banka. Mér 
varð strax ljóst 
að hann myndi 
ná langt enda 
strangheiðarlegur 
og framkvæmir aldrei að vanhugs-
uðu máli. Hann er mjög fylginn sér 
og gagnrýninn en hins vegar alltaf 
tilbúinn til að setjast niður og hlusta 
á mótrök.“

RAGNAR PÁLL DYER
framkvæmdastjóri Júpíters

„Siggi er bráðgreindur og ansi 
 fljótur að sjá kjarnann í þeim 
málum sem hann kemur nálægt. 
Hann er skiljanlega talnagleggri 
en flestir en hefur einnig einstakt 
lag á að setja tölur í samhengi við 
hluti og draga af þeim ályktanir 
sem reynast oftar en ekki réttar. 
Fylginn sér og hreinskiptinn. Hann 
er hamhleypa til verka og vinnur 
jafnan hraðar en samstarfsmenn og 
hefur af þeim ástæðum stundum 
takmarkaðan skilning á hægagangi 
sem sumir hafa kosið að túlka sem 
neikvæðan þátt í fari hans. Það er 
alltaf stutt í húmorinn hjá honum, 

hann hefur 
einstakt lag á 
að segja góðar 
sögur og leggur 
sig fram við að 
þefa uppi nýjar 
sögur og leggja 
á minnið sem 
hann setur svo 
fram á hárréttu augnabliki í góðra 
vina hópi. Mikil fluguveiðimaður 
og með þroskaðan tónlistarsmekk 
þrátt fyrir ungan aldur.“

BENEDIKT GÍSLASON
framkvæmdastjóri 

fjárfestingarbankasviðs MP banka

víkur. Sigurður bjó þar einnig 
sín fyrstu ár en fluttist nokk-
uð um landið á æskuárunum og 

bjó meðal annars á Hvanneyri 
og í Bolungarvík. Ástæðan er 
sú að móðir Sigurðar, Agnes M. 

 Sigurðardóttir, sem nú er orðinn 
biskup þjóðkirkjunnar, starfaði 
þar sem prestur.



BEINSKIPTUR FRÁ

SJÁLFSKIPTUR FRÁ

FORD KUGA TITANIUM

5.790.000 KR.

6.190.000 KR.

ford.is

FORD KUGA ER ÖRUGGASTI BÍLLINN

KUGA

NÝR FORD KUGA TITANIUM
Jeppi sem þú getur talað við? Sem svarar símtölum og spilar tónlist 
fyrir þig? Sem hringir sjálfkrafa eftir aðstoð í neyð? Sem opnar fyrir 
þig skottið þegar þú ert með báðar hendur fullar?  Nýi Ford Kuga 
gerir þetta fyrir þig. Hann er svo snjall að í raun er hann snjalljeppi. 
Kynntu þér hvernig Ford gerir líf þitt þægilegra. Komdu og prófaðu. AFAR SNJALL

GLÆSILEGUR
UNDRAVERÐUR
KRAFTMIKILL

Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 140 hö. 6 gíra beinsk./sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9/6,2 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 154/162 g/km.
Ford Kuga AWD 1,6i EcoBoost bensín 182 hö. sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,7 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 179 g/km. Tökum allar 
tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Í SÍNUM FLOKKI SKV. EURO NCAP

 Ford SYNC samskiptakerfið er staðalbúnaður í Ford Kuga. Rafdrifinn afturhleri með skynjara er fáanlegur sem aukabúnaður.



Netfang auglýsingadeildar 
auglys ing ar@markadurinn.is  
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Netfang 
rit stjorn@markadurinn.is
Sími 512 5000 Fax 512 5301

Hin

MARÍA LOVÍSA 
ÁRNADÓTTIR

hliðin

Sigríður Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri 
fjármálastöðugleikasviðs Seðlabanka Íslands

Líttu upp frá þessum pistli um stund 
og horfðu í kringum þig. Allt sem 
fyrir augu ber er á einn eða annan 
máta hannað; umhverfið, húsgögn, 
lýsing, merkingar, tækni- og hug-
búnaður sem og kaffibollinn sem 
þú drekkur úr. Fyrir utan glugga má 
sjá götur, gangstéttir og landslag 
sem einnig er hannað og uppsett á 
fyrir fram ákveðinn máta. Hvort sem 
við gefum því sérstakan gaum eður 
ei þá er meira og minna allt í okkar 
daglega lífi afrakstur hönnunar og 
erum við öll í sífelldri hönnunar-
vinnu, bæði í lífi okkar og starfi. 

Víðtæk áhrif hönnunar
Án hönnunar væri heimur okkar 
ekki eins og hann er. Hönnunar-
hugsun ýtir undir nýsköpun, ögrar 
norminu, horfir til framtíðar og bætir 
tækni og ferla. Hönnunarhugsun 
skoðar hluti í stóru samhengi, vegur 
og metur óteljandi möguleika og 
brýtur aðgerðir niður í skipulegar 
einingar svo hægt sé að láta bjartari 
framtíðarsýn verða að veruleika.

Flestir meðvitaðir stjórnendur 
gera sér vel grein fyrir þessu og 
nýta sér hönnunarhæfileika í sínum 
rekstri. Þeir skilja að viðskiptaum-
hverfi samtímans væri einfaldlega 
ekki það sem það er nú án tilkomu 
hönnunar. 

Viðskiptavinir vænta hönnunar
Góð og vel útfærð hönnun er ekki 
lengur forréttindi sem aðeins útvaldir 
hafa aðgang að heldur er úthugsuð 
hönnun nokkuð sem viðskiptavinir 
eru farnir að vænta. Með því að nýta 
sér færni góðra hönnuða má gera lítil 
sem stór fyrirtæki eftirsóknarverðari 
og enn meira áberandi. Einnig 
skapar góð og vel útfærð hönnun 
traust til fyrirtækja og til þeirrar vöru 
og þjónustu sem þau hafa upp á að 
bjóða. Þau fyrirtæki sem skara fram 
úr á markaði eru einmitt þau fyrir-
tæki sem sjá hönnun sem lykilhluta 
af sínum rekstri. Apple væri ekki 
það alþjóðlega sterka auðkenni sem 
það nú er án sterkrar og óhaggandi 
áherslu á hönnun og hönnunar-
hugsun, enda er hönnunarhugsun 
viðriðin alla snertifleti, hvort sem 
það varðar vörumerkið, umhverfi 
rekstursins, vörurnar sjálfar, umbúðir, 
vefviðmót, ferla, þjónustu eða við-
mót starfsfólks.

Öld hönnunarinnar
Á síðustu áratugum hefur vegur 
hönnunar aukist til muna og mun 
án efa halda áfram út þessa öld 
enda fara væntingar viðskiptavina 
ekki minnkandi. Hefur hönnun 
og hönnunarhugsun því aldrei 
skipt fyrirtæki meira máli en nú 
og ætti enginn sem vill starfa í 
 framsæknum rekstri að horfa fram 
hjá mikilvægi þess að starfa með 
fólki sem hefur færni til þess að 
hugsa frá þessu skapandi og lausna-
miðaða sjónarmiði. Þegar kemur að 
hönnun og viðskiptum þá eru þetta 
ekki tveir aðskildir pólar heldur tvær 
hliðar á sama peningi. 

Hvað ert þú að 
hanna?

Kr. 89.900,-

SHARP
SJÓÐSVÉL
XE-A307

Kr. 49.900,-

SHARP
SJÓÐSVÉL
XE-A147B

8 Vöruflokkar
200 Plu númer
Sjálfvirk dagsetning og tím
Hitaprentun
Rafrænn innri strimill
Mjög auðveld í notkun

99 vöruflokkar.
Allt að 10,000 PLU númer.úmmnnúúmmmeerr.
SD kortarauf – hægt að flytja gögn yfir á PCt ð ffl tj fað fflytja gög PCað fflytjaa gög PC
Sjálfvirk dagsetning og tímiíg oogg tímmmig oogg tímmmig gg
Hitaprentun
Íslenskur strimill
Mjög auðveld í forritun

Kr. 69.900,-

99 vöruflokkar
Allt að 2000 PLU númer
Rafrænn innri strimill 9000 línurr
Stór LCD skjár
SD kortarauf – hægt að
flytja gögn yfir á PC
Sjálfvirk dagsetning og tími
Hitaprentun
Íslenskur strimill

SHARP
SJÓÐSVÉL
XE-A207B

mi

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann 
með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að nálgast 
Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni. Sláðu inn 
Fréttablaðið á Google Play eða í App store og náðu í appið. 


