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greiði ríkinu arð
Svigrúm er til umtals-
verðra arðgreiðslna úr 
bönkunum til ríkisins. »4 
Í fótspor marels 
Martak starfar á sviði 
rækjuvinnslu og hefur 
verið líkt við Marel. 
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svipmyndin:  
breki karlsson 
Viðskiptafræðingurinn 
Breki Karlsson vill átak 
til að auka fjármálalæsi.

»10 
fimm efnahags-
lægðir á 36 árum 
Lars Christensen skrifar 
um bandarísk efnahags-
mál og peningamál. 

»12
Hugað að orðspori
Stjórnarmaðurinn segir 
ekki seinna vænna að 
Landsbankinn grípi til 
aðgerða vegna Borgun-
armálsins.
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HEILD EHF

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: elias@egheild.is • www.egheild.is

Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.
Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.
Gæða handklæði 500 gsm.
Góðar sængur sem má þvo við 95° hita. 
Dýnuhlífar, þola þvott við 95°, rakaheldnar. Opið frá 

kl. 13 til 18 
virka daga. 

Vinsamlegast 
sendið net-
skilaboð.

Hönnunarbúðir
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Svigrúm er til að greiða allt að 120 
milljarða króna í arð út úr við-
skiptabönkunum þremur. Þar af 
er svigrúm til að greiða allt að 110 
milljarða út úr ríkisbönkunum, 
Íslandsbanka og Landsbank-
anum. Þetta kom fram í 
máli Hrafns Steinars-
sonar, sérfræðings hjá 
Greiningardeild Arion 
banka, á kynningu á 
nýrri efnahagsspá bank-
ans í gær.

„Stöðugleikaframlög 
slitabúanna breyta tölu-
verðu fyrir ríkið og þar 
vegur þungt eignar-
hlutur ríkisins í 
bönkunum og 
þær arðgreiðslur 
sem renna til rík-

isins,“ segir Hrafn. Bjarni Benedikts-
son fjármálaráðherra sagði við Vísi 
í gær að hann vilji draga úr stærð 
bankakerfisins áður en farið verði 
að selja hluti úr ríkisbönkunum. 
Þá hafi arður ríkisins af bönkunum 

verið meiri en búist hafi verið við.
Hrafn segist þó ekki eiga von 

á því að allt svigrúmið verði 
nýtt til að greiða arð á þessu 
ári.

Samanlagt eigið fé bank-
anna þriggja var 669 millj-

arðar í árslok. Hrafn bendir á 
að svigrúmið hjá Landsbank-

anum og Íslands-
b a n k a  s é 
meira en hjá 
Arion banka 

þar sem eig-
infjárhlut-
fall þeirra 
sé ríflega 30 
prósent en 
24,2 pró-
sent í til-

felli Arion banka. „Aftur á móti þarf 
að horfa líka til lausafjárhlutfalls 
þegar er verið að meta arðgreiðslu-
getu bankanna,“ segir Hrafn.

Ef miðað sé við að greiddur verði 
arður þannig að eiginfjárhlutfall 
bankanna lækki í 23 prósent geti 
Landsbankinn greitt út um 60 
milljarða í arð og Íslandsbanki um 
50 milljarða en Arion banki um 10 
milljarða að sögn Hrafns, en 23 pró-
senta eiginfjárhlutfall sé dæmi um 
heppilegt eiginfjárhlutfall til lengri 
tíma.

Til stendur að Landsbankinn 
greiði 28,5 milljarða í arð og 
Íslandsbanki 10,3 milljarða í arð 
á þessu ári. Þannig muni tæplega 
fjörutíu milljarðar króna renna til 
ríkisins. Með þessu móti sé ríkið 
þegar búið að fá meirihlutann af 
þeim 71 milljarði sem gert var ráð 
fyrir í fjárlögum að fengist fyrir 
sölu á 31,2 prósenta hlut í Lands-
bankanum. 
ingvar@frettabladid.is

Hrafn Steinarsson, 
sérfræðingur hjá 
Greiningardeild 
Arion banka.
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miðvikudagur 16. mars
landSbanKinn Hf.  Aðalfundur
SeðlabanKi ÍSlandS  Vaxtaákvörðun
VÍS  Aðalfundur
n1  Aðalfundur
Fimmtudagur 17. mars
ÞJóðSKrá ÍSlandS  Vísitala íbúðaverðs 
á höfuðborgarsvæðinu.
SeðlabanKi ÍSlandS  Ársfundur  
Seðlabanka Íslands.
eimSKip  Aðalfundur 2016.
KViKa banKi  -  Aðalfundur.
Sláturfélag SuðurlandS  Aðalfundur.

fJarSKipti  Aðalfundur.
tm Aðalfundur.
Föstudagur 18. mars
ÞJóðSKrá ÍSlandS  Vísitala leiguverðs 
á höfuðborgarsvæðinu.
HagStofa ÍSlandS  Samræmd vísitala 
neysluverðs í febrúar 2016.
mánudagur 21. mars
HagStofa ÍSlandS  Vísitala  
byggingarkostnaðar fyrir apríl 2016.
Þriðjudagur 22. mars
HagStofa ÍSlandS  Mánaðarleg  
launavísitala í febrúar 2016.

Á döfinni

Hagnaður bankanna þriggja var 106,8 milljarðar á síðasta ári. Þetta er mesti hagnaður á einu ári frá hruni.

Ríkið getur fengið yfir 
hundrað milljarða í arð
Svigrúm er til umtalsverðra arðgreiðslna úr Íslandsbanka og Landsbankanum. 
Arðgreiðslur til ríkisins eru hærri en búist var við. Fjármálaráðherra talar fyrir því 
að bankakerfið verði minnkað áður en lengra verður haldið í sölu á bönkunum.

669 milljarðar var samanlagt eigið 
fé arion banka, Íslandsbanka 
og Landsbankanum í árslok.

Stundum getur SKJóðan ekki 
varist þeirri tilhugsun að íslenska 
Fjármálaeftirlitið sé í raun fátt 
annað en sóun á fjármunum. 
Öryggið sem FME veitir er falskt.

eftir KlÚður tryggingafélaganna 
í tengslum við fyrirhugaðar arð-
greiðslur á dögunum, þegar m.a. 
kom fram að VÍS átti ekki nægt 
laust fé og hafði þurft að gefa út 
víkjandi skuldabréfaflokk til að 
eiga fyrir arðinum, sem stjórnin 
var staðráðin í að koma í hendur 
hluthafa, varð Skjóðan sér úti um 
fjárfestakynningu félagsins vegna 
skuldabréfaútgáfunnar.

Í Kynningunni kemur margt 
athyglisvert fram. Vextir skulda-
bréfanna eru svimandi háir, 5,25 
prósent, mun hærri en vextir 
venjulegra íbúðalána til einstak-
linga. Þá eru bréfin verðtryggð til 
þrjátíu ára og eftir tíu ár hækka 
vextirnir í 6,25 prósent. VÍS greiðir 
hærri vexti af skuldabréfunum en 
sem nemur arðsemi eignasafns 
félagsins og því blasir við að strax 
á þessu ári þarf að hækka iðgjöld, 
ekki til að mæta slæmri afkomu 
af tryggingastarfsemi eins og var 
notað sem skýring til að hækka 
iðgjöld í lok síðasta árs heldur til 
að standa straum af hinum óhag-
stæðu lánum sem voru tekin til að 
greiða út arðinn til eigenda.

VÍS birtir nokkrar sviðsmyndir 
sem eiga að endurspegla þá áhættu 
sem fjárhag félagsins stafar af 
útgáfu skuldabréfanna. Þar kemur 
fram að ef skuldabréf félagsins 

lækka um tíu prósent og önnur 
verðbréf um tuttugu prósent lendir 
félagið undir neðri vikmörkum 
gjaldþols og þarf að virkja aðgerða-
áætlun til lagfæringar.

læKKi SKuldabréf félagsins um 
tíu prósent og önnur verðbréf um 
þrjátíu prósent er félagið komið 
undir gjaldþolskröfu og þarf að 
grípa til tafarlausra aðgerða til að 
geta haldið áfram starfsemi. Og 
hvernig ætlar svo VÍS að bregðast 
við ef slík lækkun (sem hlýtur að 
teljast innan vikmarka á íslenskum 
verðbréfamarkaði) á sér stað? Jú, 
þá ætlar félagið að endurskipu-
leggja eignasafn sitt með því að 
selja verðbréf og kaupa ríkis-
skuldabréf. Þetta mun, að mati 
stjórnenda VÍS, kippa gjaldþoli 
félagsins úr ruslflokki upp í úrvals-
flokk í einu vetfangi.

Það er bara einn galli á gjöf 
Njarðar. Þegar verðbréf falla í verði 
um tugi prósenta er ekki hægt að 
selja slík bréf nema með miklu 
tapi, og væntanlega líka með veru-
legum afföllum frá hinu lækkaða 
markaðsverði ef VÍS neyðist til að 
selja öll sín verðbréf í einu. Spyrjið 
bara stjórnendur stóru eignar-
haldsfélaganna sem þurftu að selja 
eignir í október 2008! Þessi áætlun 
um endurreisn gjaldþols er því 
blekking ein. VÍS er eftirlitsskylt 
fjármálafyrirtæki. Fjármálaeftirlit 
sem kyngir athugasemdalaust 
þeim sviðsmyndum sem fram 
koma í fjárfestakynningu VÍS er 
fullkomlega gagnslaust. Það hefur 
ekkert lært af reynslunni.

Fullkomlega gagnslaust 
Fjármálaeftirlit
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Matvælavinnsluvélafyrirtækið 
Martak stefnir á stórsókn utan 
landsteinanna. „Við ætlum að efla 
fyrirtækið til muna á næstu þremur 
árum og leitum nú allra leiða til að 
fá til okkar öflugt starfsfólk. Markað-
urinn kallar á lausnir sem við erum 
með,“ segir Stefán Haukur Tryggva-
son, framkvæmdastjóri Martaks.

Stefán Haukur segir að efla þurfi 
bæði tæknideild og framleiðslu og 
leggja í framhaldinu aukna áherslu 
á sölu og markaðssetningu. Til lengri 
tíma setji menn sér engar skorður 
varðandi mögulegan vöxt. „En við 
stefnum á tvö til þreföldun á veltu  
fyrirtækisins innan þriggja til fjög-
urra ára. Það er markmiðið. Tæki-
færin í þessum geira eru óþrjótandi, 
verkefnin eru mörg sem eftir er að 
leysa og fjöldi þátta sem við getum 
nýtt úr kaldsjávarrækjunni yfir í 
heitsjávarrækjuna.“

Ný pillunarvél á leið á markað
Stöðu fyrirtækisins hefur verið líkt 
við þá sem Marel var í áður en kom 
að útrás og vexti. Fyrirtækið hafi 
byggt upp þekkingu og tækni í þjón-
ustu við kröfuharðan heimamarkað 
og nú sé færi á að sækja fram.

„Við erum bara tvö fyrirtæki 
í heiminum sem bjóðum upp á 
heildar lausnir í rækjuiðnaði,“ segir 
Stefán Haukur, þótt  Martak sé 
lítið miðað við keppinautinn, sem 
sé um fimmtán hundruð manna 
fyrirtæki. Fyrirtækið sjái þó íslenska 
rækjuiðnaðinum alveg fyrir tækjum 
til pillunar á rækju. Þá sýni prófanir 
á nýrri pillunarvél, sem ekki hafi 
verið endurhönnuð í nærri 60 ár 
og  Martak sé við  að setja á mark-
að, að hún eyði allt að 58 prósent 
minna rafmagni en eldri vélar. „Svo 
gerum við ráð fyrir að hún minnki 
vatnsnotkun um allt að 20 prósent.“

Martak starfar að langstærstum 
hluta á markaði fyrir kaldsjávar-
rækju, en Stefán segir sóknarfæri 
mikil þegar horft sé til heitsjávar-
rækju líka. „Kaldsjávariðnaðurinn er 
í kring um 650 þúsund tonn á móti 
eldis-  og heitsjávarrækjunni sem 

eru í kring um 7,4 milljónir tonna. 
Svo er það sem menn átta sig ekki á, 
að rækja er tuttugu prósent af öllu 
sjávarfangi á alþjóðamarkaði. Það er 
ótrúlegt magn.“

Risaverkefni í Sádi-Arabíu
Stefán Haukur segir ríka áherslu 
lagða á rækjuna og þar ætli fyrir-
tækið sér að vera í fararbroddi. 
„Þetta er auðvitað mikil þróunar-
vinna, sem er afar kostnaðarsöm, 
en ef þú ætlar að vera með þá þarftu 
að vera tilbúinn til að fjárfesta í 
þróunarvinnunni.“

Hraður vöxtur kostar líka pen-
inga, en Stefán Haukur telur fyrir-
tækið nú þannig statt að vel verði 
undir því staðið. Verkefnastaða sé 
mjög góð og svo hafi nýlega verið 
samið við Matís um samstarf til 
að auka þekkingu við vinnslu sjávar-
afurða, svo sem við nýtingu hráefnis 
sem til fellur og við að draga úr orku 
og vatnsþörf, sem hjálpi fyrirtækinu. 
„Þeir munu hjálpa okkur að finna 
aukið fjármagn í þessa þróunar-
vinnu.“ Þar fyrir utan vinni fyrirtæk-
ið með styrkjakerfinu í Kanada og 
eigi í samstarfi við stærstu fyrirtækin 
í geiranum, svo sem Clear water, 
Barry Group og Quinlan Broth ers. 
Af ellefu rækjuverksmiðjum sem 
eru í Kanada þjónustar Martak níu.

Um leið er ekki alveg hlaupið 
að því að útvíkka starfsemina, því 
vinnsla heitsjávarrækju er um margt 
ólík kaldsjávarrækjunni. „Eldisrækj-
an er venjulega afgreidd í skelinni að 
hluta,“ segir Stefán Haukur. Fyrir-
tækið sé hins vegar að feta þessa slóð 
og vinni, í samstarfi við danskt fyrir-
tæki, að mjög stóru verkefni í Sádi-
Arabíu þar sem verið sé að setja upp 
nýtt eldi sem með fullum afköstum 
eigi að geta unnið 30 tonn af rækju á 
klukkutíma. „Við erum einmitt búin 
að skila tillögum að fyrsta hluta, 
tveimur línum af sex.“ Vinnslan 
sé hins vegar öðruvísi, allt hráefni 

berist í körum og sé pakkað í kassa 
sem kalli á sérstök þvottakerfi. „Við 
sjáum um alla innmötun, flokkun 
og pökkun á afurðinni í þessu verk-
efni en danska fyrirtækið Semi 
Staal sér um allan þvott á körum og 
kössum.“

Tvö tonn af próteini á tímann
Þá séu aðstæður víða þannig í 
heiminum að vatn sé af skornum 
skammti og þar þurfi lausnir sem 
ekki endilega sé kallað eftir hér 
heima. Þarna séu um leið sóknarfæri 
í að nýta efni sem annars hverfi með 
skolvatninu. „Rækjuiðnaður notar 
mikið vatn, venjuleg rækjuverk-
smiðja, með kannski átta pillunar-
vélar, notar núna á bilinu 130 til 150 
tonn af vatni á klukkustund.“ Fyrir-
tækið vinni hörðum höndum  að 
gerð hreinsibúnaðar sem líka hreinsi 
prótein úr vatninu. Rannsókn, sem 
gerð hafi verið með háskólanum 
á Keili í fyrra, bendi til að ná megi 
allt að tveimur prósentum af pró-
teinmassa úr frárennslisvatninu frá 
rækjuvinnslunni. „Það þýðir eitt og 
hálft til tvö tonn af próteinmassa á 
klukkutíma.“ Magnið er töluvert, 
en yrði komið slíkum búnaði á allar 
verksmiðjur sem Martak þjónustar 
í Kandada yrðu þar til um 360 tonn 
af próteinmassa á dag.

Slíkt magn þýði að finna verði 
því markað, en efnið segir Stefán 
Haukur að geti nýst víða. „Þetta er 
hægt að nýta beint inn í matvæla-
vinnslur, inn í heilsuiðnaðinn, lyfja-
iðnað, fæðubótarefni og þar fram 
eftir götunum.“

Stefán Haukur segir þegar hafið 
markvisst starf í átt að útvíkkun á 
starfsemi fyrirtækisins, en það tók 
meðal annars þátt í nýafstaðinni 
sjávarútvegssýningu í Boston í 
Bandaríkjunum, 6. til 8. mars. „Þar 
hittum við eiginlega alla okkar við-
skiptavini og funduðum sérstak-
lega með Bandaríkjamönnum og 
Kanadamönnum, auk funda til að 
koma af stað verkefnum í fiskinum 
í Kanada,“ segir hann, en þeir séu 
nú að fara af stað í fiskveiðar á ný 
eftir 28 ára hlé. „Og erum nú þegar 
komnir með samninga við stærstu 
kanadísku fyrirtækin um þróun 
og hönnun á nýjum fiskvinnslum í 
Kanada.“

Í stórfellda útrás með 
tækni til rækjuvinnslu
Martak, íslenskt fyrirtæki sem meðal annars býður heildarlausnir í rækju-
vinnslu, stefnir á stórsókn utan landsteinanna eftir eigendaskipti í byrjun árs. 
Sinna litlum markaði með lausnir sem henta fleirum. Vinna að hreinsitækni 
fyrir skolvatn sem síar út próteinefni sem nýtast í margvíslegan matvælaiðnað.

Rækjuiðnaður notar 
mikið vatn, venjuleg rækju-
verksmiðja, með kannski 
átta pillunarvélar, notar 
núna á bilinu 130 til 150 
tonn af vatni á klukkustund.

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

525 2080  //  sala@valitor.is  //  www.valitor.is

Posar sem henta
þínum rekstri
Söluaðilar geta leigt posabúnað sem uppfyllir 
þeirra kröfur. Hægt er að velja um frístandandi 
posa, þráðlausa og posa tengda afgreiðslukerfi. 
Hvernig posi hentar þínum rekstri?

ÞÚ SÉRÐ UM SÖLUNA – VIÐ SJÁUM UM GREIÐSLUNA 
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Stefán Haukur Tryggvason er framkvæmdastjóri 
matvælavinnsluvélafyrirtækisins Martaks. Fyrirtækið 
leitar nú fanga á stærri mörkuðum og þróar tækni til 
að nýta betur hráefni og spara bæði vatn og orku. 

FRéTTAblAðið/ANToN bRiNk
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Bryan Ferry

16.05.16
Harpa, Eldborg
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Sannkölluð sprenging hefur orðið í 
innanhússhönnunarvöruverslunum 
frá hruni. Á fimm árum hafa fimmtán 
nýjar verslanir bæst í flóru verslan-
anna í miðbænum, Kringlunni og 
Smáralind, samkvæmt talningu Mark-
aðarins. Þær telja nú helming þeirra 
hönnunarvöruverslana sem starfa á 
svæðinu. Þá er ekki meðtalinn fjöldi 
„lundabúða“ sem hafa sprottið upp í 

miðbænum og selja hönnunarvörur, 
auk fjölmargra netverslana. Draga má 
þá ályktun að hönnunarvöruverslanir 
hafi aldrei verið fleiri. 

Svo virðist sem áhugi Íslendinga á 
hönnunarvöru hafi aldrei verið meiri. 
Hagnaður hönnunarfyrirtækja hefur 
farið vaxandi undanfarin árin. Árið 
2014 tvöfaldaðist hagnaður Epal og 
nam 56 milljónum króna. Árið 2015 
var svo það besta í fjörutíu ára sögu 
Epal að sögn forstjóra fyrirtækisins. 
Sömuleiðis var árið 2015 það besta 
hjá Hrími sem hóf starfsemi árið 2010 
og rekur þrjár verslanir.

Eigandi Hrím segir að þessi gríðar-
lega aukning í fjölda hönnunarbúða 
styrki bara starfsemina. Í ljósi hennar 
sé mikilvægt að fara ótroðnar slóðir í 
vöruleit og sérhæfa sig betur. 

Íslendingar virðast kaupa hönn-
unarvöru í auknum mæli í versl-
unarmiðstöðvum og hafa verslanir 
á síðustu árum flutt sig þangað eða 
opnað aðra verslun þar til að anna 
eftirspurninni. Ferðamenn sækja 
hins vegar mikið í hönnunarverslanir 
í miðbænum og hefur Finnska búðin 
meðal annars breytt nafninu sínu 
niður í bæ og starfsemi sinni þar, með  

því að auka fókus á íslenska hönnun 
til að anna eftirspurn ferðamanna 
eftir henni.

Íslendingar sækja mikið í íslenska 
hönnun en hafa einnig verið mjög 
duglegir að versla skandinavíska 
hönnun undanfarin misseri. 

Iittala-æði þjóðarinnar sem hefur 
sótt í sig veðrið á árunum eftir hrun 
heldur að sögn verslunarstjóra ótrautt 
áfram og var sér iittala verslun opnuð 
í Kringlunni í fyrra. Auk iittala-vara 
njóta Kahler-, og Marimekko-vörur 
áfram mikilla vinsælda. Georg Jensen 
og Royal Copenhagen eru sívinsæl.  

Sæunn 
Gísladóttir
saeunn@frettabladid.is

Árið 2015 var besta árið í fjörutíu 
ára rekstrarsögu Epal, að sögn Eyj-
ólfs Pálssonar, forstjóra. Hann segir 
að það sé meira að seljast núna en 
fyrir hrun. Honum finnst aukin 
áhugi meðal Íslendinga á hönnun. 
„Mér finnst það og ég held að þeir 
beri traust til okkar því við erum 
þetta gamalt og öruggt fyrirtæki,“ 
segir Eyjólfur.

Árið 2015 opnaði Epal verslun 
í Kringlunni. Eyjólfur sagði eina af 
ástæðunum fyrir því vera að hætt 
var að selja íslenska hönnun í flug-
stöðinni. „Við sóttum bara um í 
Kringlunni og fengum þar inni og 
það var tiltölulega hagkvæmt að 
opna þar. Það styrkir okkur bara 
að vera með fleiri verslanir, Harpan 
gengur vel, Kringlan gegngur vel og 
Skeifan gengur mjög vel,“ segir Eyj-
ólfur.

Hann segir að það sé mest um 
ferðamenn í Hörpu en Íslendinga í 
Kringlunni.

Árið 2015 var ekki einungis gjöf-
ult fyrir Epal. Tinna Brá Baldvins-
dóttir, eigandi Hríms, segir að árið 
hafi einnig verið það besta í sögu 
Hríms. „Það kom önnur búð inn og 
það fylgdi kostnaður við hana, og há 
leiga í Kringlunni, en þetta var besta 
árið okkar,“ segir Tinna.

Besta ár Hríms fram til þess var 
árið 2013 þegar fyrirtækið hagnað-
ist um 9,7 milljónir. Hagnaður Epal 
á árunum 2007 til 2014 var hæstur 
árið 2014 þegar hann tvöfaldaðist 
milli ára  og nam þá 56 milljónum 
króna í tveim ur fé lög um, Epal hf. og 
Epal design ehf.

Árið 2015 var það besta í fjörutíu ára sögu Epal

Það styrkir okkur bara að vera með fleiri verslanir, 
Harpan gengur vel, Kringlan gengur vel og Skeifan 

gengur mjög vel.

Eyjólfur Pálsson forstjóri Epal.

56
milljóna króna hagnaður  
var hjá Epal árið 2014 en það 
árið tvöfaldaðist hagnaður-
inn milli ára.

Hér má sjá brot þeirra verslana sem hafa verið opnaðar á síðustu fimm árum. Svokallaðar „lundabúðir” sem selja hönnun  að mestu til ferðamanna eru ekki með í talningunni. Fréttablaðið/Pjetur

Bæði íslensk og skandinavísk hönn-
un nýtur sérstakra vinsælda í þeim 
hönnunarbúðum sem Markaðurinn 
ræddi við. Iittala-æði Íslendinga 
sem færðist í aukana eftir hrun virð-
ist ekki vera á enda í þeim búðum 
sem selja vörumerkið.

„Nei, ég held að það sé ekki búið, 
en auðvitað jafnar þetta sig að hluta. 
Þeir hjá iittala hafa staðið sig vel í að 
halda hlutunum spennandi, koma 
með nýjar vörur og svo framvegis. 
Þannig að iittala er enn þá mjög vin-
sælt,“ segir Auður Jóhannesdóttir, 
verslunarstjóri Dúku í Kringlunni.

Hún segir íslenskar vörur mjög 
vinsælar hjá versluninni. „Við selj-
um mikið af íslenskri hönnunar-
vöru, Sveinbjörg Hallgrímsdóttir og 
Hekla Guðmundsdóttir hafa verið 
vinsælar. Babell-diskurinn er líka 
mjög vinsæll. Við seljum líka mjög 
mikið af teppum, við erum með 
mjög mörg íslensk teppi 
og svo Klippan-teppi 
frá Svíþjóð,“ segir 
Auður.

Eyjólfur Páls-
son, forstjóri Epal, 
segist finna fyrir 
auknum vinsældum 
hönnunar í búðinni. 
Hann segir að skandi-
navískar og íslenskar 
vörur njóti mikilla vinsælda.

Örn Svavarsson, eigandi 
Minju, segir að meðal 
annars HEICO-dýra-
lamparnir og önnur lítil 
náttljós séu sívinsælar 
vörur, svo og Cubebot-

róbótinn frá Areaware, hálsfestarn-
ar frá Hlín Reykdal, og Pyropet-kert-
in hennar Þórunnar Árnadóttur.

Vinsælustu vörurnar hjá Kúní-
gúnd eru danskar. „Georg Jensen 
er kóngurinn hérna. Royal Copen-
hagen og Georg Jen sen eru lang-
stærstu og flottustu merkin okkar. 
Georg Jensen Damask sem er alls 
óskylt Georg Jensen er líka mjög 
vinsælt og Rosen dahl og Villeroy 

& Boch,“ segir Jóhanna Ingi-
mundardóttir sem starf-

ar í versluninni.
Satu Ramo, ein eig-

enda Finnsku búðar-
innar og Reykjavik’s 

Cutest segir lang-
vinsælustu vörurnar í 

Finnsku búðinni vera 
Marimekko-fatnað og 

Moomin-vörur. Hún segir 
að áhuginn hafi ekki minnkað á 

þeim vörum. „Áhuginn hefur 
bara aukist á Marimekko. 
Það er hágæða fatnaður 
sem er ekki rándýr og 
passar vel Íslendingum,“ 

segir Satu.

Iittala-æðið ekki búið
Vinsælustu vörurnar í 

dag eru meðal annars iittala-
vörur, Babell-diskurinn, og 
HEICO-dýralampar, auk 
íslensku Pyropet-kertanna  
og vara eftir Sveinbjörgu 
Hallgrímsdóttur. 

Meiri sala á hönnun en fyrir hrun
Áhugi Íslendinga á innanhússhönnunarvöru hefur sjaldan verið meiri. Á fimm árum hafa fimmtán innanhússhönnunarvöruversl-
anir  opnað í miðbænum og  í Kringlunni og Smáralind. Árið 2015 var það besta í sögu Epal og Hríms Hönnunarhúss.
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Hrím  
Kringlunni   
Opnuð í mars 2015

Epal  
Kringlunni  
Opnuð í mars 2015

Finnska búðin  
Kringlunni  
Opnuð í ágúst 2015

iittala 
Kringlunni  
Opnuð árið 2015

Dúka 
Smáralind  
Opnuð árið 2011

pEtit  
Suðarlandsbraut 4  
Opnuð í nóvember 2013

snúran  
Síðumúla 21   
Opnuð í mars 2015

Epal 
Hörpu 

Opnuð í 
maí 2011

Hrím   
Laugavegi  25 
Opnuð í mars 2012

norr11 
Hverfisgötu 18a 
Opnuð í desember 2014

spark DEsign spacE  
Klapparstig  
Opnaði í júlí 2010

rEykjavik’s cutEst  
Laugavegi 27  
Opnuð árið 2016

Hrím ElDHús  
Laugavegi 32 
Opnuð árið 2014

Fakó  
Laugavegi 37 
Opnuð árið 2013

my concEpt storE  
Laugavegi 45  
Opnuð í mars 2014 

 Fimmtán nýjar hönnunarvöruverslanir á fimm árum*
Nýjar búðir utan 
miðbæjarins

Tinna Brá Baldvinsdóttir, eigandi 
Hríms, flutti verslunina til Reykja-
víkur í miðbæinn fyrir fjórum árum. 
Þremur árum síðar var hún komin 
með þrjár Hrímsverslanir í Reykja-
vík, eina í viðbót, Hrím Eldhús, í 
miðbænum og aðra í Kringlunni. 
Hún segir þessa útrás hönnunar-
búða á tímabilinu einungis hafa 
styrkt starfsemi Hríms.

„Maður þarf bara aðeins að sér-
hæfa sig betur og halda betur í 
merkin sín. Þessar nýju verslanir 
sem hafa verið opnaðar og skipt um 
eigendur og svona hafa verið að stela 
merkjum frá manni. Maður reynir 
bara að fara ótroðnar slóðir í vöru-
leit,“ segir Tinna. 

Vinsælustu vörurnar hjá Hrími 
hafa að sögn Tinnu verið Reykjavik 
Posters og vörur frá Studio Arhoj, en 
fyrirtækið hefur einmitt náð að vera 

eina búðin sem selur vörur Studio 
Arhoj. Þær vörur hafa verið mjög 
vinsælar og við höfum náð að halda 
því ein,  en vitum að aðrar búðir hafa 
verið að reyna að ná því merki til 
sín,“ segir Tinna.

Hrím er ein þeirra verslanakeðja 
sem hafa bætt við sig verslun í versl-
unarmiðstöð, en aðrar verslanir sem 
hafa gert það eru meðal annars Epal 
og Finnska búðin. Tinna segir að 
staðan sé sú að ferðamenn séu mest 
að versla í miðbænum en Íslend-
ingarnir í Kringlunni. „Því miður 
eru allt of lítið af Íslendingum að 
koma í bæinn og þeim fækkar með 
hverjum mánuðinum. Það er engin 
niðursveifla í búðunum hjá mér, 
kúnnahópurinn er bara annar.“

Satu Ramo, ein eigenda Finnsku 
búðarinnar og Reykjavik’s Cutest, 
tekur undir þetta. Hún segir að eftir 

að þær opnuðu Finnsku búðina í 
Kringlunni sáu þær að Íslending-
arnir væru að fara þangað að versla. 
„Við ákváðum af því að það koma 
svona margir ferðamenn inn í mið-
bænum og spyrja hvort til sé eitt-
hvað íslenskt að breyta úrvalinu 
og aðeins að breyta nafninu svo að 
útlendingar skildu hvað væri til sölu. 
Við höfum því tekið inn íslenskar 
vörur þarna og leggjum áherslu á 
íslenska hönnun,“ segir Satu.

Þarf að fara ótroðnar slóðir í vöruleit

Tinna Brá Baldvinsdóttir, eigandi Hríms, leggur mikið upp úr því að sérhæfa sig og 
hafa sérstök merki í búðinni. FréTTaBLaðið/PjeTur

Maður þarf bara 
aðeins að sérhæfa 

sig betur og halda betur í 
merkin sín.

3
hönnunarbúðir eru 
í rekstri hjá bæði 
Hrími og Epal

30+
hönnunarbúðir eru 
starfræktar í mið-
bænum, Kringlunni 
og Smáralind

5
búðir hafa verið 
opnaðar í Kringl-
unni og Smáralind á 
síðustu fimm árum

Árið 2015 var það besta í fjörutíu ára sögu Epal

eyjólfur Pálsson, eigandi epal, segir að 
árið 2015 hafi verið besta rekstrarár í 

sögu epal. FréTTaBLaðið/GVa

*Listinn er ekki tæmandi fyrir hönnunarbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Inni í talningunni eru ekki verslanir utan Reykjavíkur og Kópavogs, né búðir sem sérhæfa sig í fatnaði og skartgripum.

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • sala@rv.is • rv.is

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Rekstrarvörur
– fyrir þig og þinn vinnustað

RV
 0216

Úti- og innimottur á tilboði
– úrval af frábærum mottum í mörgum gerðum og stærðum

Tilboð
Verð frá 

3.188 Kr.

24/7

RV.is

GripWalkerTM

18 þúsund í hóp 
fyrir notaðar 
hönnunarvörur
Margar hönnunarbúðanna á 
höfuðborgarsvæðinu eru einnig 
með netverslun, auk þeirra er 
fjöldi verslana sem eru einungis á 
netinu. Svo virðist sem Íslendingar 
séu einnig duglegir að selja hönn-
unarvörur sín á milli. Tæplega 18 
þúsund manns tilheyra Facebook-
hópnum Notaðar hönnunarvörur. 
Þar skiptast margir á vörum í mis-
munandi litum auk þess að selja 
hönnunarvörur. Vinsælar vörur þar 
eru meðal annars Georg Jensen- 
jólaóróar, iittala-kertastjakar, 
Marimekko-skálar og Kähler-vasar. 
Auk hans eru sérstakir hópar fyrir 
notaðar hönnunarvörur á Norður-
landi og á Suðurnesjum.

LaugavegurSkólavörðustígur

Læ
kjargata

Hverfisgata
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Stofnun um fjármálalæsi fer fyrir 
hópi stofnana og fyrirtækja sem 
standa fyrir viðburðum til að kynna 
alþjóðlega fjármálalæsisviku 2016. 
Þetta er í þriðja sinn sem hátíðin er 
haldin á Íslandi en yfir 100 lönd í 
öllum heimsálfum taka þátt í henni. 

Breki Karlsson, forstöðumaður 
Stofnunar um fjármálalæsi, heldur 
utan um verkefnið hér á Íslandi. 
„Við náum til barnanna í gegnum 
skólana og svo erum við í samstarfi 
við BarnaRÚV um Tíkallinn sem eru 
tíu innslög um fjármál fyrir krakka. 
Þar er ýmislegt í hagkerfinu útskýrt 
fyrir krökkum, til dæmis hvernig 
bankar virka, hvað Seðlabankinn 
gerir og hvað verðbólga er. Svo eru 
samtök fjármálafyrirtækja með 
heimsóknir í skóla þar sem er verið 
að leggja áherslu á eflingu fjármála-
læsis,“ segir Breki.

Stofnun um fjármálalæsi var 
stofnuð 2005 og er því rúmlega tíu 
ára. „Til að byrja með var orðið fjár-
málalæsi ekki til í íslenskri tungu. 
Ég gerði rannsókn á fjármálalæsi 
framhaldsskólanema og líklega var 
það notað í fyrsta skipti þá. Ég þurfti 
alltaf að útskýra hvað það þýddi og 
meira að segja útskýra af hverju það 
þurfti að efla fjármálalæsi.“

Breki minnir á að Íslendingar 
töldu sig á árinu 2005 ekki þurfa að 
læra neitt um fjármál. „Við vorum á 

leiðinni að verða fjármálamiðstöð 
alheimsins. Síðan breyttist það. 
Snemma árs 2008 var ég beðinn 
um að gera rannsókn á fjármálalæsi 
Íslendinga fyrir menntamálaráðu-
neytið,“ segir Breki. Síðan þá hefur 
hann gert rannsóknir á þriggja ára 
fresti.

Breki hefur meðal annars komist 
að þeirri niðurstöðu að það eru 
tengsl milli viðhorfa og hegðunar, 
fremur en milli þekkingar og hegð-
unar. „Leiðin til að bæta hegðun 
fólks í fjármálum er að bæta viðhorf-
ið,“ segir Breki. Hann vill breyta við-
horfum fólks varðandi fjármálalæsi 
með herferð og minnist smokkaher-
ferðar sem farið var í á níunda ára-
tugnum. „Allt í einu var það gert töff 
að nota getnaðarvarnir. Hið sama 
var gert með reykingar. Það náðist 
mikill árangur í for varnar starfi 
þegar menn fóru að beina sjónum 
að viðhorfum um að það væri ekki 
töff að reykja,“ segir Breki og vill 
svipað átak tengt fjármálalæsi. „Vel 
á minnst, smokka notkun. Þá sýna 
mínar rannsóknir fram á að 2/3 for-
eldra tala við börnin sín um kynlíf 
en einungis þriðjungur talar við þau 
um fjármál,“ segir Breki og telur að 
þarna þurfi að bæta úr.

Breki er viðskiptafræðingur að 
mennt, lærði fyrst í Háskólanum í 
Reykjavík en tók síðar framhalds-
nám í Viðskiptaháskólanum í 
Kaupmannahöfn (CBS). Hann 
lætur vel af dvölinni í Kaupmanna-
höfn. „Þetta er frábær staður og ég 
fór út með fjölskylduna. Við vorum 
með tvö börn á þeim tíma. Það var 
skemmtilegur tími og okkur leið 
svo vel að við ákváðum að skella í 
þriðja barnið. Það er frábært að vera 
í Kaupmannahöfn með fjölskyldu,“ 
segir Breki.

Frítímann nýtir Breki við lestur 
og er virkur félagi í lestrarklúbbnum 

Foreldrar tala 
frekar við börn   
um kynlíf en 

Alþjóðlega fjármála-
læsisvikan fer núna fram 
í þriðja sinn. Ráðast 
þyrfti í átak fyrir fjár-
málalæsi eins og ráðist 
hefur verið í átak fyrir 
smokkanotkun og átak 
gegn reykingum.  

Krumma. „Ég stunda líka snjóbretti 
af mikilli hörku,“ segir Breki en 
bætir því við að hann sé nýbúinn að 
detta illilega og enn að ná sér eftir 
það. jonhakon@frettabladid.is

fjármál

www.mba.is

UPPLIFÐU MBA-NÁMIÐ Í KENNSLUSTUND
Föstudaginn 18. mars verður haldinn kynningarfundur MBA-námsins 
í Háskóla Íslands. Fundurinn verður haldinn í stofu HT-101 á Háskólatorgi 

kl. 12:10-12:50

Magnús Pálsson forstöðumaður MBA-námsins kynnir námið og 

fyrirkomulag þess en einnig mun Ingvar Már Gíslason MBA 2016 
og markaðsstjóri Norðlenska segja okkur frá reynslu sinni af náminu.

Eftir kynningarfundinn er gestum boðið í kennslustund í samningatækni 

í MBA-náminu. Boðið verður upp á léttar hádegisveitingar. 
Skráning fer fram á mba.is

Ingvar Már Gíslason, 
markaðsstjóri Norðlenska
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TAKTU FRUMKVÆÐI 
AÐ EIGIN FRAMA

Afkoma knattspyrnuliða sem 
spiluðu í tveimur efstu deildum 
á Íslandi árið 2015 versnaði milli 
ára. Í þinggerð ársþings KSÍ kemur 
fram  að afkoma liðanna 24 hafi 
verið neikvæð um 53 milljónir 
króna árið 2014 miðað við jákvæða 
afkomu um 65 milljónir árið 2013.

„Þetta er þróun til þess að hafa 
áhyggjur af,“ sagði Geir Þorsteins-
son, formaður KSÍ, í ávarpi sínu á 
þinginu.

Heildartekjur félaganna jukust 
um 60 milljónir króna og voru tæp-
lega 2,6 milljarðar króna. Heildarút-
gjöld félaganna hækkuðu á móti 
um 130 milljónir króna á milli ára 
og voru alls 2,65 milljarðar króna.

Þá kemur fram að KSÍ eigi von á 
að fá um átta milljónir evra, um 1,1 
milljarð króna, frá Knattspyrnu-
sambandi Evrópu, vegna þátttöku 
karlalandsliðsins í Evrópumótinu 
í knattspyrnu. Rekstraráætlun KSÍ 
gerir ráð fyrir rúmlega 600 millj-
óna hagnaði á þessu ári. Af því eiga 
um 300 milljónir króna að renna 

til aðildarfélaga KSÍ en ekki liggur 
fyrir með hvaða hætti greiðslunni 
verður skipt milli félaganna. Auk 
þess hækkar barna- og unglinga-
styrkur um þrjátíu prósent og 
styrkur vegna leyfiskerfis hækkar 
um fimmtán prósent.

Fyrir leyfisferli ársins 2014 fyrir 
tvær efstu deildirnar voru teknar 
upp viðmiðunarreglur um jákvæða 
eiginfjárstöðu og að heildarskuldir 
og skuldbindingar væru ekki hærri 
en 50% af meðaltali rekstrartekna 
undanfarinna þriggja ára. Af þeim 
tólf félögum sem léku í efstu deild 
karla árið 2015 stóðust sjö þessar 
kröfur, tvö stóðust hvoruga kröf-
una, tvö ekki kröfu um hámarks-
skuldabyrði og eitt ekki kröfuna 
um jákvætt eigið fé. Af tólf félögum 
sem léku í fyrstu deild í fyrra stóð-
ust sex kröfurnar, tvö stóðust hvor-
uga kröfuna en fjögur ekki kröfuna 
um jákvætt eigið fé. Heildarskuldir 
félaganna 24 í árslok 2014 voru um 
500 milljónir króna og hækkuðu 
um fjörutíu milljónir króna á milli 
ára. – ih

Afkoma íslenskra 
knattspyrnuliða versnar

Stjarnan mætti skoska stórveldinu Celtic í forkeppni Meistaradeildar Evrópu 
síðasta sumar. Þátttaka íslensku liðanna í Evrópukeppni getur verið afar ábatasöm. 
fréttablaðið/andri Marínó

1 6 .  m a r s  2 0 1 6   m I Ð V I K U D a G U r8 markaðurinn



Fréttablaðið/Vilhelm
Allt í einu var það gert töff að nota getnaðarvarnir. Hið sama var gert með 
reykingar. Það náðist mikill árangur í forvarnarstarfi þegar menn fóru að 

beina sjónum að viðhorfum um að það væri ekki töff að reykja.
Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi 

Gerðu góð kaup á hreinsiefnum  
og háþrýstidælum!

Við eigum 30 ára afmæli

30% afsláttur
af öllum vörum í mars*

Auðbrekku 23 - Kópavogi - s. 564 1819 - www.jako.is

*tilboðið á ekki við um varahluti

ÍSLENSK  
FRAMLEIÐSLA

ÁBYRGÐAR- OG ÞJÓNUSTUAÐILAR:

Optical Studio Smáralind
Optical Studio Keflavík

OPTICAL STUDIO
FRÍHÖFN LEIFSSTÖÐ

Verslaðu á hagstæðara verði. 
Allt að 50% ódýrari en 
sam bærileg vara á meginlandi 
Evrópu.*

E R T U  Á  L E I Ð  T I L  Ú T L A N D A ?

KAUPAUKI
Með öllum marg skiptum glerjum**  
fylgir annað par FRÍTT með í sama  
styrkleika. Tilvalið sem sólgleraugu  
eða varagleraugu.

* Chrome Hearts umgjörð m/ Hoya Progressive glerjum, 1.6 Index.
** Margskipt gler á við Varilux, Multifocal, Progressive og tvískipt gler.

Módel: Kristjana Dögg Jónsdóttir 
Gleraugu: Chrome Hearts
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Risastór bátasýning í Hollandi
Guðlaugur Þór 
Þórðarson 
alþingismaður

Bankamál 

Sumir fréttaskýrendur líta svo á 
að fjármálamarkaðir séu drifnir 
áfram af græðgi, ótta og rökleysu. 
Ég, hins vegar, held að markaðir 
almennt segi okkur mikið um það 
við hverju megi búast af þjóðhag-
fræðilegri þróun í framtíðinni. 
Með öðrum orðum þarf maður 
að hafa nokkuð yfirdrifið sjálfsálit 
til að halda að maður hafi betri 
spádómsgáfu en „viska fjöldans“ í 
formi fjármálamarkaðanna.

Og einmitt núna eru markað-
irnir – sérstaklega skuldabréfa-

markaðirnir – að segja okkur að 
hafa meiri áhyggjur af hættunni á 
samdrætti í bandaríska hagkerfinu 
næsta árið.

Sögulega hefur munurinn á 
ávöxtun skuldabréfa til 10 ára og 
til tveggja ára – svokallaður ávöxt-
unarferill – verið mjög áreiðanleg 
vísbending um hættuna á sam-
drætti í Bandaríkjunum.

Síðan 1980 hafa fimm efnahags-
lægðir gengið yfir í Bandaríkjunum 
– 1980, 1981, 1990, 2001 og 2008 – 
og í öll skiptin varaði ávöxtunarfer-
illinn við því sex til tólf mánuðum 
fyrr að samdráttur væri á næsta 
leiti. Síðan 1980 hefur í hvert skipti 
sem tíu ára skuldabréfaávöxtun 
hefur fallið niður fyrir tveggja ára 
skuldabréfaávöxtun orðið sam-
dráttur innan árs eftir að markað-
irnir gáfu það til kynna.

Við erum enn nokkuð frá því að 
hafa neikvæðan ávöxtunarferil í 
Bandaríkjunum, en síðan Seðla-
banki Bandaríkjanna, undir for-
ystu Janet Yellen, byrjaði snemma 
árs 2014 að ýja að vaxtahækkun-
um hefur tíu ára ávöxtun lækkað 
miðað við tveggja ára ávöxtun. 

Þetta er ekki enn orðið merki um 
að það verði samdráttur, en þetta 
er engu að síður merki um að 
bandaríska hagkerfið sé að hægja 
á sér, sem hugsanlega gæti leitt til 
samdráttar.

Áhrifin af hertum peninga-
markaðsskilyrðum í Bandaríkj-
unum hafa einnig verið sýnileg 
í því að verðbólguvæntingar 
hafa lækkað mikið síðasta árið 
eða svo, og að því gefnu að nafn-
virði launahækkana hefur verið 
stöðugt sjáum við nú raungildi 
launahækkana aukast. Þetta er 

ekki merki um ofhitnun á banda-
rískum vinnumarkaði, heldur er 
þetta afleiðing þess að „herskárri“ 
afstaða Seðlabankans hefur þrýst 
verðbólguvæntingum niður, sem 
eðli sínu samkvæmt veldur því að 
rauntekjur aukast. Afleiðing þessa 
er yfirleitt sú að atvinnuleysi í 
Bandaríkjunum eykst.

Er þetta þá nóg til að álykta að 
það stefni í efnahagssamdrátt í 
Bandaríkjunum? Nei, ekki enn 
– við verðum að muna að ávöxt-
unarferillinn er þrátt fyrir allt enn 
jákvæður og að þótt rauntekjur 
hafi hækkað er það varla afdrifa-
ríkt, en hins vegar væri heimsku-
legt að hunsa hættuna á að banda-
ríska hagkerfið hægi á sér.

Spurningin er hvort Janet Yellen 
viðurkennir þessar hættur, eða 
hvort hún heldur áfram að stað-
hæfa að aðalhættan sé að verð-
bólga í Bandaríkjunum aukist.

Það er því kannski tímabært að 
minna okkur á orð þýsk-banda-
ríska hagfræðingsins Rüdigers 
Dornbusch: „Enginn bati eftir stríð 
hefur dáið á sóttarsæng úr elli – 
Seðlabankinn hefur myrt þá alla.“

Samdráttur í Bandaríkjunum?

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Áskoranir atvinnulífsins í öryggis-
málum var yfirskrift forvarnaráð-
stefnu Vinnueftirlitsins og VÍS sem 
ég sat fyrir skemmstu. Þegar ég leit 
yfir troðfullan sal af stærri gerðinni, 
fylltist ég öryggiskennd og hugsaði 

með mér að nú væri þetta loksins 
að koma. Margt hefur áunnist í 
öryggismálum en þó virðist okkur 
Íslendingum enn vera of tamt að 
gefa afslátt af öryggisreglum, ekki síst 
þegar mikið liggur við. Ástæður þess 
eru rannsóknarefni, en mögulega 
hefur baráttan við óblíð náttúruöfl í 
landi elds og ísa mótað okkur. Hefðin 
í samfélaginu er að bretta upp ermar 
og redda hlutunum í snarhasti, hver 
með sínu nefi. Kapp er kostur! Þetta 
styðja niðurstöður rannsóknar um 
orsakir vinnuslysa. Þar kom fram 
að stjórnendur töldu helstu ástæður 

vinnuslysa vera þær, að starfsmenn 
væru að stytta sér leið, að ekki væri 
farið eftir settum reglum og kæru-
leysi.

Tölur sýna að þegar hagsveiflan er 
upp á við fjölgar vinnuslysum og eru 
ástæður meðal annars aukið kapp 
og fleira óþjálfað starfsfólk við störf. 
Fátt er fyrirtækjum dýrara en einmitt 
óunnir vinnudagar af völdum vinnu-
slysa sem hægt hefði verið að fyrir-
byggja með skýrum vinnuferlum og 
öryggisþjálfun. Staðreyndin er nefni-
lega sú að slysin gera yfirleitt boð á 
undan sér!

Það er mikilvægt að greina hættur í 
umhverfinu til að fyrirbyggja óhöpp, 
enda hefur það keðjuverkandi áhrif 
ef rekstur stöðvast. Öryggismenn-
ing þarf að vera hluti af fyrirtækja-
menningunni og þurfa stjórnendur 
að draga vagninn til að það takist. 
Stefnur fyrirtækja um öryggi og 
velferð eru nefnilega ekki settar til 
skrauts heldur til að tryggja öryggi 
starfsmanna og rekstur fyrirtækisins.

Það er bein fylgni á milli rekstrar-
árangurs og öryggis í vinnuumhverfi. 
Beinn sparnaður felst meðal annars 
í færri fjarvistardögum og minni 

kostnaði vegna miska. Óbeinn ávinn-
ingur felst í aukinni framleiðni vegna 
einfaldari og öruggari vinnuferla, 
meiri starfsánægju og minni starfs-
mannaveltu.

Jákvæðu fréttirnar fyrir íslenskt 
atvinnulíf eru þær að vaxandi vit-
und er meðal fyrirtækja og opin-
berra aðila á Íslandi um mikilvægi 
öryggismála. Fleiri stjórnendur hafa 
áttað sig á ábyrgð sinni og mikilvægi 
þess að fá starfsmenn til liðs við sig 
til að tryggja órofinn rekstur og að 
allir skili sér heilir heim að vinnu-
degi loknum.

Afslættir veittir af öryggi starfsmanna á uppgangstíma í þjóðfélaginu

Herdís  
Sigurjónsdóttir
framkvæmdastjóri 
Viðbragð – ráðgjöf 
og greining

Hin hliðin

Spurningin er hvort 
Janet Yellen viður-

kennir þessar hættur, eða 
hvort hún heldur áfram að 
staðhæfa að aðalhættan sé að 
verðbólga í Bandaríkjunum 
aukist.
Lars Christensen alþjóðahagfræðingur

 Bátasýningin í Amsterdam hefst í RAI ráðstefnuhöllinni í Amsterdam í dag. Á mánudag var unnið hörðum höndum við að undirbúa sýninguna. 
Sýningin, sem er stærsta sýning fyrir vatnaíþróttir í Hollandi, stendur yfir frá 16. til 20. mars. Fréttablaðið/EPa

Það þarf ekki að fara mörgum orðum 
um sölu Landsbankans – ríkisbank-
ans á Borgun. Bankinn ákvað að selja 
hlut sinn í lokuðu ferli í stað opins 
eins og eðlilegast hefði verið að gera.

Rök stjórnenda ríkisbankans fyrir 
verklaginu eru ófullnægjandi að mati 
Bankasýslunnar – halda ekki vatni 
eins og einhver sagði.

Framganga ríkisbankans hefur 
sannfært mig um nauðsyn þess að 
setja í lög eða reglur að öll fyrirtæki, 
allar eignir ríkisins, ríkisstofnana og 
ríkisfyrirtækja skuli selja fyrir opnum 
tjöldum þar sem allir standa jafnfætis. 
Vissulega geta komið upp aðstæður 
þar sem það er réttlætanlegt að beita 
öðrum aðferðum, en það er undan-
tekning, ekki meginregla.

Fyrir undirritaðan er Borgunar-
salan því miður endurtekið efni – déjà 
vu. Árið 2010 fór ríkisbankinn fram 
með svipuðum hætti þegar hann seldi 
Vestia-fyrirtækin.

Bankasýslan fer með eignarhlut 
ríkisins í ríkisbankanum og í lögum 
segir meðal annars: „Bankasýsla ríkis-
ins fer með eignarhluti ríkisins í fjár-
málafyrirtækjum, í samræmi við lög, 
góða stjórnsýslu- og viðskiptahætti 
og eigendastefnu ríkisins á hverjum 
tíma …“

Þar segir líka að tryggja beri 
gagnsæi í allri ákvarðanatöku varð-
andi þátttöku ríkisins í fjármálastarf-
semi og að tryggja eigi virka upplýs-
ingamiðlun til almennings.

Bankasýslan á einnig að hafa eftirlit 
með eigendastefnu. Í eigendastefnu 
segir: „Fjármálafyrirtæki skulu koma 
sér upp innri verkferlum um lykil-
þætti í starfsemi sinni, svo sem endur-
skipulagningu skuldsettra fyrirtækja, 
úrlausn skuldavanda einstaklinga, 
sölu eigna o.fl. Mikilvægt er að slíkir 
ferlar séu skilvirkir og gagnsæir og 
birtir á heimasíðum fyrirtækjanna.“

Skýrara verður það ekki en hvernig 
er framkvæmdin á sölu fyrirtækja í 
eigu bankans? Í bréfi Landsbankans 
til Bankasýslunnar vegna Borgunar-
málsins er upplýst að opið söluferli 
er ekki regla þegar fyrirtæki í eigu 
bankans eru seld.

Spurningin sem kemur upp í 
huga flestra er hvernig getur þetta 
gerst? Hvar er eftirlitið? Svarið er 
að við erum með mikið eftirlit og 
í hlut á ríkis banki. Við erum með 
eitt umfangsmesta fjármálaeftir-
lit á byggðu bóli, sérstaka stofnun 
um eignarhlut ríkisins og markaða 
eigendastefnu ríkisins. Strangar 
reglur um fjármálafyrirtæki, sérstök 
próf fyrir þá einstaklinga sem sitja í 
bankaráðum, sérstök valnefnd velur 
ráðsmenn þannig að stjórnmála-
menn koma hvergi nærri.

Og af hverju er þá svona erfitt að 
fara eftir lögum og eðlilegum verk-
lagsreglum? Af hverju er ekki selt í 
opnu ferli og tryggt að allir sitji við 
sama borð?

Mér hefur gengið illa að fá svör við 
þessum spurningum. Déjà vu!

Déjà vu  
í ríkisbanka
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The Royal Bank of Scotland mun á 
næstu misserum segja upp þúsund 
starfsmönnum samkvæmt heim-
ildum Financial Times. Bankinn 
mun vélvæða 550 störf og flytja 
þrjú hundruð störf til Indlands til 
að draga úr launakostnaði.

Í gær var greint frá því að 448 
starfsmönnum á fjárfestingasviði 
yrði sagt upp vegna endurskipu-
lagningar. Bankinn mun segja 
upp skrifstofustarfsmönnum og 

millistjórnendum á fyrirtækja- og 
stofnanasviði til þess að minnka 
deildina.

Breska ríkið á 73 prósenta hlut 
í bankanum eftir efnahagshrunið 
árið 2008, og hefur George Osborne, 
fjármálaráðherra Bretlands, ítrekað 
vilja breska ríkisins til að losa um 
eign sína í bankanum á hærra verði 
en núverandi gengi hlutabréfa.

Í staðinn fyrir þessi 448 störf mun 
RBS skapa þrjú hundruð svipuð 

stöðugildi á Indlandi, þar sem 
bankinn er nú þegar með starfsemi, 
til að draga úr launakostnaði. Bank-
inn mun svo fækka þeim störfum á 
komandi árum.

Fyrir nokkrum dögum tilkynnti 
bankinn að fjárfestingaráðgjafasvið 
yrði minnkað og 550 ráðgjöfum 
sagt upp. Í staðinn munu tækni-
nýjungar verða nýttar til þess að 
veita viðskiptavinum með minni 
viðskipti við bankann ráðgjöf. – sg

RBS segir upp þúsund starfsmönnum
Þrjú hundruð störf flytjast til Indlands þar sem launakostnaður er mun lægri en í Bretlandi. FréttaBlaðIð/aFP

Lean Ísland er stærsta stjórnendaráðstefnan hér á landi. Þar færðu að heyra 
það helsta úr heimi stjórnunar hvort sem um er að ræða straumlínustjórnun, 
gæðastjórnun, breytingastjónrun eða ferlastýringu svo dæmi séu tekin. 

Skráning er hafin á:
www.leanisland.is

Hvort sem þú ert í þjónustu eða framleiðslu, stjórnandi eða sérfræðingur, 
byrjandi eða lengra komin, í banka eða opinbera geiranum, að þá finnur 
þú eitthvað við þitt hæfi á Lean Ísland ráðstefnunni og námskeiðum í Lean 
Ísland vikunni.

Fyrirlesarar koma víða að, m.a. frá Goodyear Tire, 
Spotify, Nike, Christleton High School, QuizUp, 
LNS Saga, Arion banka og fleiri.

Gull samstarfsaðilar: Silfur samstarfsaðilar:

Betri stjórnun
betri fyrirtæki

Ráðstefna í Hörpu 6.apríl 2016

Veitingahúsnæði  
á Laugavegi til sölu

Tilboð óskast
Til sölu veitingarhúsnæði á Laugaveginum, 

 alls 125fm með geymsluhúsnæði.  
Húsnæðið er í útleigu í dag en gæti losnað fljótlega.  

Áhugasamir hafi samband við Völu Hauksdóttur, 
aðstoðarmaður fasteignasala á netfangið vala@eignahusid.is 

eða í síma 690 6590 til að afla frekari upplýsinga.

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is
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Íslenska úrvalsvísitalan
1.913,00 23,38

(1,2%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is 

Stjórnar -
maðurinn

@stjornarmadur

Heildarafli íslenskra fiskiskipa í 
febrúar 2016 var tæp 89 þúsund 
tonn, sem er 60 prósentum minni 
afli en í febrúar 2015. Samkvæmt 
tölum Hagstofunnar jókst botnfisk-
afli um 19 prósent en uppsjávarafli 
dróst saman um 78 prósent, úr 182 
þúsund tonnum í 39 þúsund tonn.

89 
þúsund tonna fiskafli

Tekjuafkoma hins opinbera var 
neikvæð um 10,7 milljarða króna 
árið 2015 eða 0,5 prósent af lands-
framleiðslu árið 2015. Til saman-
burðar var afkoman neikvæð um 
1,2 milljarða króna árið 2014 eða 0,1 
prósent af landsframleiðslu, sam-
kvæmt tölum Hagstofunnar. 

10,7 
milljarða neikVæð afkoma

15.3. 2016

Ef maður sækist ekki beinlínis eftir því 
að lífeyrissjóðir eigi hvorutveggja 40 pró-

sent af skráðum félögum og fjármálafyrirtækin 
í landinu þá er nú alveg augljóst að það er 
ekki eitthvert áhlaupsverk að selja svona 
stóra og mikla banka.
Bjarni Benediktsson,  
fjármála- og efnahagsráðherra

Skráning á svth.is

Margrét SandersBjarni Benediktsson Ari Eldjárn

Ken Hughes
Einn helsti sérfræðingur heims 
í neytenda- og kauphegðun 
leitar svara í neytendasálfræði, 
mannfræði, hagfræði og 
markaðsfræði við spurningum 
sem lengi hafa brunnið á 
honum: Hvað fær neytendur til 
að kaupa og hvernig er hægt að 
fá þá til að kaupa meira?

Ávarp 
Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra 

Einkarekstur eða opinber rekstur? 
– Hugarfarsbreytingar er þörf 
Margrét Sanders, formaður SVÞ

Shopper Marketing & Shopper Centricity 
Ken Hughes, margverðlaunaður fyrirlesari  
um kauphegðun

Uppistand: Ari Eldjárn

DAGSKRÁ

HVAÐ HEFUR 
ÖRVANDI ÁHRIF  
Á KAUPHEGÐUN?
FIMMTUDAGINN 17. MARS KL. 14 - 16 
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Bankasýslan hefur skilað áliti 
sínu á sölu Landsbankans á hlut 
sínum í Borgun. Samkvæmt nýlegu 
verðmati var hluturinn seldur á 
einungis fjórðungi markaðsvirðis, 
og því ljóst að Landsbankinn varð 
af fjórum til sex milljörðum króna 
vegna viðskiptanna. Ekki er um 
neinn ánægjulestur að ræða fyrir 
Landsbankamenn en Bankasýslan 
kemst að þeirri niðurstöðu að 
rökstuðningur Landsbankans fyrir 
sölunni hafi verið ófullnægjandi, 
bankinn hafi ofmetið þrýsting frá 
Samkeppniseftirlitinu um að selja 
hlutinn auk þess sem verklagi við 
söluna hafi verið ábótavant.

Auðvelt er að taka undir þessa 
gagnrýni fyrir þá sem til málsins 
þekkja. Hvers vegna var annars 
enginn fyrirvari gerður vegna 
valréttar Borgunar í tengslum 
við sameiningu Visa Europe og 
Visa International, líkt og Lands-
bankinn gerði sannanlega við 
söluna á Valitor? Hvernig má líka 
vera að Landsbankinn hafi enga til-
raun gert til að kynna sér starfsemi 
Borgunar, þar á meðal tilvist val-
réttarins, jafnvel þótt þeir hafi haft 
fullan aðgang að svokölluðu gagna-
herbergi til jafns við kaupendur? 
Afsakanir um að Landsbankinn 
hafi ekki verið virkur hluthafi 
eru haldlitlar í þessu samhengi. 
Þeim láðist einfaldlega að vinna 
vinnuna sína. Það er ekki refsivert 
eða sérstaklega ámælisvert að tapa 
peningum. Viðskipti eru einfald-
lega þess eðlis að hættan á slíku er 
alltaf fyrir hendi. Vogun vinnur, 
vogun tapar. Hins vegar er ámælis-
vert að vinna ekki vinnuna sína.

Borgunarmálið hefur þegar haft 
ýmiss konar áhrif. Fyrir það fyrsta 
þá hefur það sýnt sig að fjölmiðlar 
fylgjast með starfsemi fyrirtækja 
í landinu, þótt þeir eigi það til að 
einblína á furðulegustu hluti. Í 
þessu tilviki, rétt eins og í Símamál-
inu, verður hins vegar ekki annað 
sagt en að blaðamenn hafi staðið 
vaktina. Málið hefur einnig orðið til 
þess að Landsbankinn hefur breytt 
verklagi sínu vegna sölu á eignar-
hlutum í félögum sem framvegis 
skal fara fram fyrir opnum tjöldum.

Stærstu afleiðingarnar eru hins 
vegar þær, eins og fjármálaráð-
herra hefur bent á, að orðspor 
Landsbankans hefur beðið hnekki. 
Slíkt er ekki til þess fallið að auka 
verðmæti banka sem til stendur að 
selja. Bankasýslan kallaði eftir því 
að bankinn gripi til frekari aðgerða 
til að laga orðspor sitt. Ekki er 
seinna vænna ef bjarga á verð-
mætum skattgreiðenda, sem eiga jú 
óbeinan hlut í Landsbankanum.
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