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Sjónmælingar 
eru okkar fag

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

Hörður Gunnarsson, framkvæmdastjóri Iceland Travel, segir 
að styrking krónu og hækkandi launakostnaður hafi knúið 

fyrirtækið til að hækka verð á hverju ári en nú sé komið að þol-
mörkum. 20-30 prósenta samdráttur sé í bókunum í sumar. »6-7

ð f k d l d l

Ferðaþjónusta 
er komin að 
þolmörkum

»2
Bandarískur sjóður 
kaupir minnihluta í 
66°Norður

Gengið frá kaupum á nærri helm-
ingshlut fyrir um 30 milljónir evra. 
Engar breytingar á stjórn eða lykil-
stjórnendum. Ráðgjafar seljenda 
voru Rothschild og Lárus Welding.

»4
Hafa fengið að útvíkka 
starfsemi sína

Stórar matvörukeðjur á Norður-
löndunum hafa fengið samþykki 
samkeppnisyfirvalda til þess að 
útvíkka starfsemi sína. Keðjurnar 
einskorða sig ekki við rekstur hefð-
bundinna matvöruverslana.

»8
Skuldin var eiganda  
AC Milan ofviða

Bandarískur vogunarsjóður tók 
AC Milan yfir eftir að kínverskur 
eigandi knattspyrnuliðsins greiddi 
ekki 32 milljóna evra afborgun 
af skuld sinni við sjóðinn. Enginn 
fjárfestir var reiðubúinn til þess að 
endurfjármagna lánið.
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Viðræður eiga sér stað um kaup 
á hlut í litháíska flugfélag-
inu Avion Express. Þær eru 

skammt á veg komnar, samkvæmt 
heimildum Markaðarins. Á meðal 
hluthafa eru Davíð Másson, Garðar 
Forberg og Halldór Hafsteinsson.

Davíð Másson, stjórnarformaður 
fyrirtækisins, segir í samtali við 
Markaðinn að Íslendingar séu í 
minnihluta í hluthafahópnum og 
ekki sé í farvatninu að það muni 
breytast. Þremenningarnir hafi alla 
tíð átt Avion Express með erlendum 
hluthöfum.

Avion Express leigir út flugvélar 
með áhöfn. Á meðal viðskiptavina 
eru WOW air, þar sem Davíð situr í 
stjórn, spænska lággjaldaflugfélagið 
Vueling og breska ferðaskrifstofan 
Thomas Cook. Garðar er á meðal 
starfsmanna Avion Express og 

sinnir viðskiptaþróun.
Þremenningarnir festu kaup á 

Nordic Solutions Air Services fyrir 
um tíu árum og breyttu nafninu 
í Avion Express. Á þeim tíma átti 
félagið þrjár fraktflugvélar af gerð-
inni Saab 340A, sem einnig voru 
í farþegaflugi, að því er fram kom 
í fréttum. Samkvæmt heimasíðu 
fyrirtækisins rekur það nú 18 Air-
bus-flugvélar.

Fyrrnefndir Íslendingar reka 
saman Avion Capital Partners sem 
sérhæfir sig í ráðgjöf og leigu flug-
véla fyrir flugiðnaðinn. – hae, hvj

Viðræður um hlut í Avion Express 

Davíð  
Másson.

Dótturfélag byggingafélags-
ins Kaldalóns, sem er í eigu 
Kviku banka og einkafjár-

festa, hefur keypt byggingarrétt á 
lóðum í Vogabyggð af systurfélagi 
fasteignaþróunarfélagsins Festis. 
Gengið var frá kaupunum í síðustu 
viku en kaupverðið er trúnaðarmál, 
að sögn Róberts Arons Róbertssonar, 
framkvæmdastjóra Festis.

Til stendur að byggja 270 íbúðir á 
lóðunum sem eru í hverfinu Voga-
byggð 1 á Gelgjutanga en aðeins eru 
sextán mánuðir síðan Dagur B. Egg-
ertsson borgarstjóri og fulltrúar Festis 
skrifuðu undir samning um uppbygg-
inguna.

Aðaleigendur Festis eru hjónin 
Ólafur Ólafsson, sem er gjarnan 
kenndur við Samskip, og Ingibjörg 
Kristjánsdóttir. Fasteignaþróunar-
félagið hefur unnið að verkefninu 
síðustu ár og áformaði að hefja upp-
byggingu á þessu ári.

Kaupandinn er félagið U 14-20, 
dótturfélag byggingafélagsins Kalda-
lóns sem er í rekstri Kviku banka.

Fram kemur í bréfi skrifstofu eigna 
og atvinnuþróunar Reykjavíkur-
borgar, sem lagt var fyrir borgarráð 
í lok júní, að kaupverð bygg-
ingarréttarins á fjórum lóðum 
í Vogabyggð sé um 62 þúsund 
krónur á fermetra miðað við 
24.290 fermetra, sem er leyfi-
legt hámarks byggingamagn 
samkvæmt skipulagi, eða 
alls um 1,5 milljarðar króna. 
Eru 60 prósent kaupverðsins 
greidd með íbúðum í Urr-
iðaholti sem verða 
afhentar eftir 
um tvö ár.

Fy r i r 

umrædd kaup hafði Kaldalón, sem 
var stofnað á síðasta ári, rétt til þess 
að byggja alls um 600 íbúðir í Reykja-
vík, Kópavogi og Garðabæ en félagið 
tekur meðal annars þátt í uppbygg-
ingu á hátt í 180 íbúðum í Vesturbugt 
við Reykjavíkurhöfn.

Í lok síðasta árs var stærsti hlut-
hafi byggingafélagsins Kaldalóns 
einkahlutafélagið RES með tæp-
lega 46 prósenta hlut en það er til 
helminga í eigu hjónanna Nönnu 
Bjarkar Ásgrímsdóttur og Sigurðar 
Bollasonar og hjónanna Gunnars 
Henriks B. Gunnarssonar og Lovísu 
Ólafsdóttur. Félagið RPF, í eigu Gunn-
ars Sverris Harðarsonar og Þórarins 
Arnars Sævarssonar, eigenda RE/
MAX Senter, var næststærsti hluthafi 
Kaldalóns með 16 prósenta hlut en 
tvímenningarnir áttu auk þess hlut 
í byggingafélaginu í gegnum fleiri 
eignarhaldsfélög.

Þá fór Kvika banki með 10,5 pró-
senta hlut í Kaldalóni, samkvæmt 
ársreikningi byggingafélagsins.

Í áðurnefndu bréfi skrifstofu eigna 
og atvinnuþróunar Reykjavíkur-
borgar segir að fyrir liggi yfirlýsing frá 

Kaldalóni um nauðsynlegan 
fjárhagslegan stuðning við 

U 14-20 til þess að standa 
við skuldbindingar sínar 
við fyrirhugaðar bygg-

ingarframkvæmdir í 
Vogabyggð 1. Er jafn-

framt tekið fram að 
Kaldalón sé með góða 

eiginfjárstöðu.
Gert er ráð fyrir að alls 

rísi 1.100 til 1.300 
íbúðir í allri Voga-

byggð á næstu 
árum. – kij

Kvika og einkafjárfestar 
kaupa lóðir í Vogabyggð

Hagnaður Elko, dótturfélags 
Festar, dróst saman á milli ára 
vegna aukins launakostnaðar 

en hins vegar jukust tekjur félagsins 
og framlegð af vörusölu. Elko hagnað-
ist um 463 milljónir króna á síðasta 
fjárhagsári sem náði frá marsbyrjun 
2017 til febrúarloka 2018. Til saman-
burðar nam hagnaður félagsins 534 
milljónum á árinu á undan.

Tekjur Elko námu rúmlega 10,7 
milljörðum króna á tímabilinu og 
jukust um 4,8 prósent á milli ára. 

Framlegð fyrirtækisins jókst sömu-
leiðis, eða um tæp 2 prósent, og nam 
2.387 milljónum. Laun og launatengd 
gjöld hækkuðu um 11 prósent á sama 
tíma og ársverkum fjölgaði úr 115 í 
124. Í heild var kostnaðarverð seldra 
vara 8.328 milljónir og hækkaði það 
um 5,6 prósent á milli ára.

Samkvæmt efnahagsreikningi 
nema eignir Elko 2.476 milljónum 
króna, bókfært eigið fé er 635 millj-
ónir og er eiginfjárhlutfallið 26 pró-
sent. – tfh

Framlegð eykst hjá Elko

Ólafur
Ólafsson

Bandarískur fjárfesting-
arsjóður hefur eignast 
tæplega helmingshlut 
í Sjóklæðagerðinni 
66°Norður. Gengið var 
frá kaupunum í byrjun 

þessa mánaðar og nemur kaup-
verðið fyrir hlutinn um 30 millj-
ónum evra, jafnvirði um 3,7 millj-
arða íslenskra króna, samkvæmt 
heimildum Markaðarins.

Helgi Rúnar Óskarsson, forstjóri 
fyrirtækisins, staðfestir að búið sé 
að selja minnihluta í fyrirtækinu. 
Eigendur 66°Norður, sem eru hjón-
in Helgi og Bjarney Harðardóttir, 
hafi á undanförnum mánuðum 
unnið að því í samvinnu við ráðgjaf-
arfyrirtækið Rothschild í London að 
fá inn erlendan fjárfesti til að tryggja 
fjármögnun á áframhaldandi upp-
byggingu félagsins erlendis.

„Þeirri fjármögnun er nú lokið og 
hefur alþjóðlegur fjárfestingarsjóð-
ur, sem hefur mikla trú á merkinu, 
keypt minnihluta í félaginu. Engin 
breyting er á stjórn eða lykilstjórn-
endum félagsins,“ segir í svari hans 
við fyrirspurn Markaðarins.

Ekki fást staðfestar upplýsingar 
um nafn kaupandans en eftir því 
sem Markaðurinn kemst næst er 
um að ræða bandarískan sjóð sem 
hefur ekki áður komið að fjárfest-
ingum á Íslandi. Samkvæmt heim-
ildum blaðsins festi sjóðurinn kaup 
á stórum minnihluta í fyrirtækinu, 

eða nærri fimmtíu prósenta hlut, en 
miðað við kaupverðið er heildar-
virði 66°Norður því í kringum sjö 
milljarðar króna.

Auk Rothschild var Lárus Weld-
ing, fyrrverandi bankastjóri Glitnis, 
á meðal ráðgjafa seljanda í viðskipt-
unum.

Helgi og Bjarney hafa verið eig-
endur að öllu hlutafé 66°Norður 
í gegnum eignarhaldsfélagið BH 
Holding en þau eignuðust fyrir-
tækið að fullu árið 2013 þegar þau 

keyptu 49 prósenta hlut af félagi 
í eigu Sigurjóns Sighvatssonar. 
Hjónin komu hins vegar fyrst inn 
í hluthafahópinn árið 2011 þegar 
þau, ásamt framtakssjóði í stýringu 
Stefnis, eignuðust 51 prósents hlut í 
66°Norður í gegnum samlagshluta-
félagið SF II. Skömmu síðar urðu 
erfiðleikar í samstarfi til þess að 
þau Helgi og Bjarney keyptu sjóð 
Stefnis út.

Heildartekjur 66°Norður, sem 
rekur tíu verslanir hér á landi og 
þrjár í Kaupmannahöfn, jukust um 
sex prósent í fyrra og námu sam-
tals um 3,86 milljörðum króna. 
Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs 
jókst velta félagsins um rúmlega 
fjórðung frá sama tímabili árið 
áður. Fyrirtækið hefur hins vegar 
verið rekið með tapi síðustu ár og á 
árinu 2017 var tapið um 115 millj-
ónir. Hagnaður fyrir afskriftir, fjár-
magnsliði og skatta (EBITDA) nam 
tæplega 161 milljón á síðasta ári og 
minnkaði um 65 milljónir frá fyrra 
ári. Heildareignir félagsins í árslok 
2017 námu tæplega 3,3 milljörðum 
króna og var eiginfjárhlutfall þess 
um 3,8 prósent.

Sjóklæðagerðin 66°Norður er eitt 
elsta framleiðslufyrirtæki á Íslandi, 
en það hóf starfsemi árið 1926, og 
hjá félaginu starfa samtals um 450 
manns, á Íslandi, í Danmörku og 
Lettlandi, þar sem fyrirtækið er með 
verksmiðju. hordur@frettabladid.is 

Bandarískur sjóður 
fjárfestir í 66°Norður 
Bandarískur sjóður eignaðist í byrjun mánaðarins tæplega helmingshlut fyrir 
um 30 milljónir evra. Engar breytingar verða á stjórn eða lykilstjórnendum fé-
lagsins. Ráðgjafar seljenda í viðskiptunum voru Rothschild og Lárus Welding.  

161 
milljón var EBITDA 

66°Norður á árinu 2017 og 

minnkaði um 65 milljónir 

frá fyrra ári.

Sjóklæðagerðin 66°Norður rekur tíu verslanir hér á landi og þrjár í Kaupmannahöfn og jukust heildartekjur félagsins 
um liðlega sex prósent í fyrra, námu samtals um 3,86 milljörðum íslenskra króna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Alþjóðlegur fjár-

festingarsjóður, sem 

hefur mikla trú á merkinu, 

hefur keypt minnihluta í 

félaginu.

Helgi Rúnar  
Óskarsson,  
forstjóri  
66°Norður
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1) Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. 
2) Sjóðurinn er verðbréfasjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.  

Vakin er sérstök athygli á að áhætta fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða, t.d. 
getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir, sem geta leitt til minni 
áhættudreifingar en í verðbréfasjóðum. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting  
í verðbréfasjóði. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar  
um sjóðina, þ. á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna í útboðslýsingu  
og lykilupplýsingum þeirra, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.

** Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar 
krónur. Gengi sjóða tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum tíma. 

* 1 ár: 30.06.2017–30.06.2018. 2 ár: 30.06.2016–30.06.2018. 3 ár: 30.06.2015–30.06.2018.
4 ár: 30.06.2014–30.06.2018. 5 ár: 30.06.2013–30.06.2018.
Árleg nafnávöxtun frá stofnun: Ef sjóður er yngri en 5 ára. 
*** Stefnir – Sparifjársjóður er stofnaður 08.08.2017 og reiknast ávöxtun frá þeim degi til 30.06.2018.  
     

Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur innlenda og alþjóðlega verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 
fagfjárfestasjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins. Frekari upplýsingar 
um Stefni og sjóðina má finna á www.stefnir.is.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um ávöxtun í framtíð
Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi 
sjóðanna. Upplýsingar eru fengnar frá Arion banka hf., sem er vörslufyrirtæki sjóðanna, og frá upplýsingaveitu 
Bloomberg.

Verðbréfaþjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki Arion banka í síma 444 7000 eða á arionbanki.is/sjodir.

Sjóður  1 ár* 2 ár* 3 ár* 4 ár* 5 ár*

Árleg nafnávöxtun Árleg nafnávöxtun 
frá stofnun*

Blandaðir sjóðir 

Stefnir – Samval1  -0,4% 2,4% 6,3% 10,2% 11,1%  

Íslensk hlutabréf

Stefnir – ÍS 151  2,9% -2,6% 4,6% 10,7% 11,8%
 
Íslensk skuldabréf og innlán

Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður2 0,5% 5,8% 7,0% 6,7% 5,3% 
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur2 3,9% 6,0% 5,3% 5,8% 4,6%
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur2 3,8% 7,5% 5,8% 6,7% 5,2%
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggð2 5,4% 6,9% 4,9% 5,7% 4,3%   
Stefnir – Lausafjársjóður1  4,1% 4,7% 5,0% 5,1% 5,2%   
Stefnir – Sparifjársjóður1       3,7%*** 
Stefnir – Skuldabréfaval1  4,7% 5,7% 5,4%   5,2%

Erlend hlutabréf ** 

KF – Global Value2 17,0% 9,7% 1,0% 4,1% 6,5%
Stefnir – Scandinavian Fund2  7,6% 3,3% -2,6% -0,6% 2,9% 

Ávöxtun sjóða Stefnis



ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur 
gefið íslenskum stjórnvöldum 
þrjá mánuði til þess að svara 

fyrir það hvers vegna ekki hafi verið 
gerðar viðeigandi ráðstafanir til að 
framfylgja dómi EFTA-dómstólsins 
um innflutningstakmarkanir sem 
féll í nóvember.

EFTA-dómstóllinn komst að þeirri 
niðurstöðu að íslensk löggjöf um 
innflutningstakmarkanir á fersku 
kjöti, eggjum og mjólkurvörum væri 
ólögleg. Ber stjórnvöldum að breyta 
lögum og reglum til samræmis við 
niðurstöðuna.

Í bréfi sem ESA sendi íslenskum 
stjórnvöldum í síðustu viku segir að 
stjórnvöld hafi brotið gegn skyldum 
sínum með því að hafa ekki enn 
brugðist við dómnum átta mán-
uðum síðar. Þar kemur fram að á 
síðasta fundi fulltrúa stjórnvalda 
og ESA sem haldinn var 5. júní hafi 
fulltrúar stjórnvalda greint frá því að 
frumvarp þess efnis verði líklega lagt 
fram á næsta þingi.

ESA segir í bréfinu að þótt enginn 
tímafrestur sé settur á breytingar á 

lögum í samræmi við EES-sáttmálann 
þurfi hins vegar að ganga til verks 
og koma breytingunum í gegn eins 
fljótt og unnt er. Þá geti stjórnvöld 
ekki borið fyrir sig erfiðar aðstæður 
heima fyrir eða hátt flækjustig.

Telur ESA að íslensk stjórnvöld 

hafi haft nægan tíma til að upp-
fylla skyldur sínar og hefur eftirlits-
stofnunin því krafist þess að stjórn-
völd geri grein fyrir máli sínu innan 
þriggja mánaða. Verður þá lagt mat 
á hvort vísa þurfi málinu til EFTA-
dómstólsins eður ei. – tfh

ESA krefur íslensk stjórnvöld um svör

Dómsalur EFTA-dómstólsins sem er í Lúxemborg. 

Sigla, fjárfestingarfélag Finns 
Reyrs Stefánssonar og Tómasar 
Kristjánssonar, seldi eignar-

hluti sína í Sjóvá, Skeljungi og Kviku 
banka í fyrra, að því er fram kemur í 
ársreikningi félagsins.

Félagið átti 1,7 prósenta hlut 
í Sjóva, tveggja prósenta hlut í 
Skeljungi og 7,3 prósent í Kviku en 
hlutirnir voru samanlagt metnir á 
tæpan 1,1 milljarð króna í bókum 
félagsins í lok árs 2016.

Hagnaður Siglu nam 372 millj-
ónum króna í fyrra en lungi hagn-
aðarins kom til vegna hlutdeildar 
í afkomu dóttur- og hlutdeildar-
félaga, sem nam alls 256 milljónum, 
og ríflega 202 milljóna söluhagn-
aðar af eignarhlutum Siglu í öðrum 
félögum.

Sigla átti eignir upp á tæpa 4,58 
milljarða króna í lok síðasta árs. 
Stærsta eign fjárfestingarfélagsins 
er 6,2 prósenta hlutur í Regin, sem 
er metinn á tæplega 2,1 milljarð 

miðað við núverandi gengi hluta-
bréfa í fasteignafélaginu, en Sigla 
átti í árslok 2017 auk þess lítinn hlut 
í Icelandair Group og OZ og rúmlega 
fjórðungshlut í Húsafell Resort sem 
rekur hótel og ferðaþjónustu í Húsa-
felli. Þá var 94 prósenta hlutur Siglu 
í dótturfélaginu Klasa fjárfesting 
metinn á tæpa 1,4 milljarða króna 
í lok síðasta árs.

Þeir Finnur og Tómas hafa verið 
á meðal umsvifamestu einkafjár-
festanna í íslensku viðskiptalífi á 
undanförnum árum en félög í eigu 
þeirra og Steinunnar Jónsdóttur 
eru í hópi stórra hluthafa í Heima-
völlum, Regin og Sjóvá. – kij

Sigla seldi eignarhluti sína 
í þremur félögum í fyrra

Tómas  
Kristjánsson, 
annar eigenda 
Siglu.

Stærstu félögin á matvöru-
mörkuðum á Norðurlönd-
unum einskorða sig ekki 
eingöngu við rekstur hefð-
bundinna matvöruverslana 

heldur nær starfsemi þeirra einnig 
til meðal annars sölu lyfja, hrein-
lætisvara, eldsneytis og bíla og jafn-
vel reksturs banka og fasteigna. Er 
hefð fyrir því að stór norræn smá-
sölufélög útvíkki þannig starfsemi 
sína. Í því ljósi eru fyrirætlanir Haga 
um að kaupa Olís rökréttar.

Þetta er á meðal þess sem kemur 
fram í nýlegu verðmati hagfræði-
deildar Landsbankans á Högum.

Í matinu, sem Markaðurinn hefur 
undir höndum, segir jafnframt að 
stórar matvörukeðjur á Norður-
löndunum hafi fengið samþykki 

samkeppnisyfirvalda til þess að 
kaupa bæði skyldan og óskyldan 
rekstur í gegnum tíðina. Til dæmis 
hafi verslanakeðjan ICA keypt 
Hjärtat, eina stærstu apótekakeðju 
í Svíþjóð, í byrjun árs 2015, en ICA 
rekur apótekin við matvöruversl-
anir sínar, án þess að þarlend sam-
keppnisyfirvöld hafi fett fingur út í 
þau kaup.

Á móti hafa samkeppnisyfirvöld, 
að sögn greinenda Landsbankans, 
einnig sett samrunum á smásölu-
markaði skilyrði, líkt og í tilfelli 
kaupa norsku keðjunnar Coop á 
ICA í Noregi í október 2015, en þá 
var norsku keðjunni gert að selja 
93 af 550 verslunum ICA til óskylds 
fyrirtækis. Í því tilviki var hins vegar 
um að ræða samruna tveggja stórra 
smásölukeðja í beinni samkeppni. 
„Í tilfelli Haga og Olís sýnist okkur 
sem svo að rekstur félaganna sé það 
ólíkur að rök fyrir kröfu um sölu 
reksturs séu óskýr,“ segir í umfjöllun 
hagfræðideildarinnar.

Samkeppniseftirlitið hefur sem 
kunnugt er til skoðunar fyrirhuguð 
kaup Haga, stærsta smásölufélags 
landsins, á Olís en eftirlitið hefur 
þegar látið í ljós það frummat sitt 
að kaupin muni að óbreyttu „draga 
með alvarlegum hætti úr virkri sam-
keppni“. Fallist eftirlitið ekki á sátta-
tillögur Haga, en félagið hefur meðal 
annars boðist til þess að selja tvær 
verslanir Bónuss og þrjár bensín-
stöðvar Olís, mun það ógilda kaupin.

Hérlend samkeppnisyfirvöld 
ógiltu, eins og frægt er orðið, kaup 
Haga á Lyfju síðasta sumar en það 
var mat þeirra að kaupin hefðu leitt 
til „skaðlegrar samþjöppunar“ á 
þeim mörkuðum sem félögin starfa 
bæði á, ekki hvað síst á hreinlætis- 
og snyrtivörumarkaði.

Léttvæg rök eftirlitsins
Sérfræðingar Landsbankans telja 
umrædd rök léttvæg og segja erfitt 
að sjá hvernig neytendur hefðu 
borið skarðan hlut frá borði vegna 
kaupanna. „Versta niðurstaðan 
hefði líklega verið lægra verð til 
neytenda,“ segja þeir. Vandséð sé 
hvernig rekstur apóteks samhliða 
verslunum Haga hefði komið niður 
á neytendum.

Hagfræðideildin bendir auk þess á 
að verslanaumhverfið sé að breytast 
hratt og nauðsynlegt sé fyrir versl-
anir, smærri sem stærri, að taka þátt 
í þeim breytingum. Þá fari vægi jarð-
efnaeldsneytis minnkandi samfara 
tæknibreytingum og telja verði það 
samfélagslega hagkvæmt að rekstur 
fyrirtækja á þeim markaði geti tekið 
breytingum, neytendum til hagsbóta.

„Sala á þremur þjónustumið-
stöðvum til nýrra aðila á þverrandi 
markaði hlýtur að teljast óhagræði 
og neytendur borga fyrir óhagræði,“ 
nefna greinendurnir.

Auk þess er bent á í verðmatinu að 
ekki sé gengið að vísum gróða í sölu 
á matvörum hér á landi. Atlantsolía 
hafi sem dæmi verið til sölu í nokk-
urn tíma án þess að kaupendur hafi 
fundist og þá hafi verslanir Víðis og 
Kosts nýverið verið teknar til gjald-
þrotaskipta.

Litlir í norrænum samanburði
Í verðmatinu kemur fram að Hagar 
séu lítið félag í norrænum saman-
burði. Þannig séu sölustaðir Haga 
aðeins 46 talsins en sölustaðir 
NorgesGruppen í Noregi 1.835, ICA 
í Svíþjóð 1.296, Kesko í Finnlandi 
1.282 og Coop í Danmörku 1.174.

Hlutdeild umræddra matvöru-
keðja á sínum heimamörkuðum er 
jafnframt svipuð. Þannig er hlut-
deild Haga á innlendum matvöru-
markaði um 48 prósent og er hlut-
fallið það sama hjá ICA á sænska 
markaðinum. Hlutdeild Norges-
Gruppen er 42 prósent í Noregi, 43 
prósent hjá Kesko í Finnlandi og 38 
prósent hjá Coop í Danmörku.

Er jafnframt bent á að félögin ein-
skorði sig ekki aðeins við rekstur 
hefðbundinna matvöruverslana. 
Coop í Danmörku starfi til að 
mynda einnig á sviði netverslunar 
og lyfja- og hreinlætisvara. ICA í 
Svíþjóð sé með starfsemi í Eystra-
saltsríkjunum og Noregi og reki 
auk þess banka. Kesko í Finnlandi 
selji byggingavörur, bíla og tæki. 
Reitan Group, sem rekur matvöru-
verslanirnar Rema 1000 í Noregi, 
sé umsvifamikið í rekstri söluturna 
í gegnum 7Eleven og Pressbyran á 
Norðurlöndunum og í Eystrasalts-
ríkjunum ásamt því að selja elds-
neyti og stýra fasteignafélagi.

Ljóst er því, að sögn greinenda 
Landsbankans, að í norrænu sam-
hengi er hefð fyrir því að stór félög 
á smásölumarkaði útvíkki starfsemi 
sína.

Hafa fengið að útvíkka starfsemi sína
Stórar matvörukeðjur á Norðurlöndunum hafa fengið samþykki samkeppnisyfirvalda til þess að útvíkka starfsemi sína. Keðjurnar ein-
skorða sig ekki við rekstur hefðbundinna matvöruverslana. Greinendur Landsbankans telja að í því ljósi séu kaup Haga á Olís rökrétt.

Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

Til þess að sefa áhyggjur Samkeppniseftirlitsins, sem hefur kaup Haga á Olís til rannsóknar, hafa stjórnendur Haga 
meðal annars boðist til þess að selja tvær Bónusverslanir og þrjár bensínstöðvar Olís. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Markaðshlutdeild á matvörumarkaði
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„Við höfum þurft að segja upp fólki, því miður, en miðað við fjölda starfsmanna Iceland Travel er það ekki stór hópur. Við höfum einnig ekki ráðið í staðinn 
fyrir þá starfsmenn sem hafa hætt hjá okkur að eigin frumkvæði,“ segir Hörður Gunnarsson, framkvæmdastjóri Iceland Travel. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON

Hörður Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri 
Iceland Travel, segir 
að laun séu komin að 
þolmörkum í ferða-
þjónustu. Ferðaskipu-
leggjendur hafa margir 
hverjir ákveðið að hvíla 
Ísland á meðan gengið 
er jafn sterkt og raun 
ber vitni. Aukinn áhugi 
er á Íslandi frá Norður-
Ameríku og Asíu en þar 
er sumarfrí styttra.

Ge n g i s s t y r k i n g 
krónu og hækk-
andi launakostn-
aður hefur knúið 
Iceland Travel til 
að hækka verð á 

ferðum á hverju ári en nú er komið 
að þolmörkum. Það er 20-30 pró-
senta samdráttur í bókunum í 
sumar,“ segir Hörður Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 
Iceland Travel annast móttöku 
erlendra ferðamanna og er í eigu 
Icelandair Group.

„Skýringin er einföld. Viðskipta-
vinir okkar, sem eru að mestu 
erlendar ferðaskrifstofur, segja að 
Ísland sé orðið of dýr áfangastaður. 
Ferðaskipuleggjendur hafa margir 
hverjir ákveðið að hvíla Ísland á 
meðan gengið er svona sterkt og 
senda ferðamenn þess í stað til 
Noregs, Norður-Svíþjóðar og Finn-
lands,“ segir hann.

Iceland Travel er langstærsta 
fyrirtæki sinnar tegundar hér-
lendis, að hans sögn, en það velti 
um 13 milljörðum króna í fyrra. 
„Við erum með markaðsstarf um 
allan heim. Við þjónustum fyrst 
og fremst erlendar ferðaskrifstofur 
en höfum verið að færa okkur á 
neytendamarkað og ætlum að 
gera okkur gildandi á því sviði. 
Við bjóðum einnig ráðstefnu- og 
hvataferðir og fyrir þremur árum 
stofnuðum við vörumerkið Nine 
Worlds sem þjónustar fágætis-
ferðamenn [lúxusferðamennsku, 
innskot blm.]. Þessu til viðbótar 
erum við með öfluga þjónustu 
fyrir skemmtiferðaskip sem sigla 
til landsins,“ segir Hörður.

Fram kom í afkomuviðvörun 
Icelandair Group fyrir skemmstu 
að töluverðar afbókanir hefðu 
verið hjá hópum hjá Iceland  Travel 
vegna minnkandi samkeppnis-
hæfni Íslands sem myndi valda 
lakari afkomu í þeim rekstri á þessu 
ári. „Sennilega áttu um 80 prósent 
af okkar farþegum sem hafa afbók-
að að fljúga með Icelandair. Iceland 
Travel er hins vegar ekki stórt á 
mælikvarða Icelandair Group.“

Afkoman verður í járnum
Hvernig verður afkoman á þessu 
ári?

„Hún verður í járnum. Við 
gerum ráð fyrir að spýta í lófana 
á seinni hluta ársins. Við erum að 
leggja drög að okkar sóknarleik 
og munum snúa stöðunni við. 
Það er engan bilbug á okkur að 
finna. Það eru sóknarfæri víða, til 
dæmis í hvataferðum og fágætis-
ferðamennsku, auk þess sem við 
verðum að laga aðrar ferðir betur 
að markaðnum.“

Aðalverkefnið í ferðaþjónustu 
um þessar mundir sé að hagræða og 
meðal annars nýta stafræna tækni í 
meira mæli til þess. „Við erum rétt 

Óttast ekki launaskrið í ferðaþjónustu

Helgi Vífill  
Júlíusson 
helgivifill@frettabladid.is

að byrja á þessari stafrænu vegferð.“
Hvernig hafið þið brugðist við 

breyttu landslagi?
„Við vinnum stöðugt að því að 

finna samstarfsgrundvöll með 
birgjum og við erum í stöðugri 
vöruþróun. Samdrátturinn nú 
er fyrst og fremst vegna þess að 
ferðamenn stytta dvöl sína. Nú 
kjósa margir viðskiptavinir helst 
að ferðast um suðvesturhornið og 

Grefur undan íslenskri ferðaþjónustu

„Ein helsta ógnin við íslensk fyrir-
tæki í ferðaþjónustu er sú að fyrir-
tæki á Íslandi búa ekki við sama 
samkeppnisgrundvöll og erlendir 
aðilar sem flytja jafnvel rútur og 
starfsfólk hingað til lands og lúta 
ekki starfsreglum íslensks vinnu-

markaðar,“ segir Hörður.
„Þessir aðilar komast upp með 

að greiða ekki sömu laun og 
íslensk fyrirtæki og geta, sum hver, 
sneitt fram hjá skattheimtu. Leik-
reglur verða að vera sambærilegar 
fyrir fyrirtæki á samkeppnismark-

aði. Stjórnvöldum ber skylda til að 
taka þessi mál til skoðunar enda er 
þetta ólöglegt athæfi sem grefur 
undan íslenskri ferðaþjónustu.“

Að hans sögn er töluvert um slík 
brot á Íslandi en erfitt sé að henda 
reiður á umfanginu.
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Ingibjörg „Bagga“ Jóhannsdóttir,
bókbindari og göngugarpur

Ísafold er ein stærsta prentsmiðja landsins og þjónustar 
daglega stóran hóp viðskiptavina. Verkefni okkar eru 

jafn fjölbreytt og viðskiptavinir okkar eru margir. Allt frá 
einföldum nafnspjöldum til bæklinga sem dreift er í öll 
heimili landsins. Bækur, tímarit, bæklingar og umbúðir. 

Við komum hugmyndum þínum í framkvæmd.

Hafðu samband og við klárum þetta saman.

Endurskoðandi sem 
helgaði ferðaþjónustu 
krafta sína

Hörður er löggiltur endurskoð-
andi en hefur starfað í ferða-
þjónustu nánast alla sína starfs-
ævi. „Tilviljun réð því að ég fór í 
ferðaþjónustu. Eftir útskrift vildi 
ég afla mér reynslu úr atvinnu-
lífinu áður en ég myndi að helga 
endurskoðun starfskrafta mína. 
Á þeim tíma var mér boðið starf 
fjármálastjóra Samvinnuferða 
Landsýnar. Eftir að hafa starfað 
þar í fjögur ár fór ég í endur-
skoðun en skömmu seinna var 
mér boðið starf framkvæmda-
stjóra Úrvals-Útsýnar í árslok 
1989, sem var þá í eigu Flug-
leiða,“ segir hann.

„Ég hafði fengið smjörþefinn 
af ferðaþjónustunni og það 
kitlaði að hefja störf aftur á 
þeim vettvangi. Ég vildi fá tæki-
færi til að móta tölurnar en ekki 
fara yfir þær. Það sem kitlaði við 
ferðaþjónustuna var mannleg 
samskipti. Auðvitað bauðst á 
þeim vettvangi líka tækifæri á að 
sjá heiminn, sem ég hafði ekki 
gert mikið af, og þótti spenn-
andi. Þetta var mikil áskorun. Á 
þeim tíma vorum við bæði að 
koma Íslendingum til sólar-
landa og flytja inn ferðamenn. 
Leiguflug, sem við buðum upp 
á, voru lággjaldaflugfélög þess 
tíma. Það var hagkvæmara að 
geta flogið beint á áfangastað 
og bjóða aðeins upp á ferðirnar 
tímabundið þegar eftirspurnin 
var til staðar í stað þess að halda 
úti flugleiðum árið um kring.“

 Suðurlandið í styttri ferðum. Það 
þarf einnig að taka tillit til sam-
setningar ferðamanna. Það er auk-
inn áhugi á Íslandi á meðal ferða-
manna frá Norður-Ameríku og 
Asíu og þetta fólk fær styttri frí en 
Evrópubúar. Þetta skiptir allt máli.“

Hafið þið þurft að segja upp 
fólki til að bregðast við breyttum 
aðstæðum?

„Við höfum þurft að segja upp 
fólki, því miður, en miðað við fjölda 
starfsmanna Iceland Travel er það 
ekki stór hópur. Við höfum einnig 
ekki ráðið í staðinn fyrir þá starfs-
menn sem hafa hætt hjá okkur að 
eigin frumkvæði. Starfsmennirnir 
eru nú 170.“

Segðu mér frá breyttu landslagi í 
ferðaþjónustu.

„Vöxturinn hefur verið alltof 
hraður á undanförnum árum. 
Breytt landslag má fyrst og fremst 
rekja til þess að krónan hefur 
styrkst umtalsvert á undanförnum 
árum. Samhliða því hafa laun og 
tilkostnaður hækkað gríðarlega. 
Þegar krónan var veikari studdi 
hún við bætta samkeppnistöðu 
Íslands sem áfangastaðar fyrir 
ferðamenn. Nú þegar krónan er 
sterkari hefur það þau áhrif að 
ferðamenn stytta dvöl sína. Iceland 
Travel hefur ávallt skipulagt ferðir 
hringinn í kringum landið. Áður 
fyrr fóru ferðamenn hringinn á 
10-15 dögum. Þeir stoppuðu víða 
og skoðuðu landið gaumgæfilega. 
Nú ferðast þeir einkum um Suður-
landið á 4-6 dögum. Landsbyggðin 
fer því einna verst út úr breyttu 
ferðamynstri. Verkefni fyrirtækja í 
ferðaþjónustu er að mæta breyttri 
hegðun ferðamanna með breyttu 
vöruframboði sem er þá einkum 
styttri ferðir, sem eru á kostnað 
landsbyggðarinnar. Það munu 

áfram koma hópar til landsins og 
því eru mikil tækifæri fram undan 
fyrir okkur.“

Hvað finnst ferðamönnum um 
þetta vota og dapra sumar okkar?

„Við fylgjumst grannt með 
ánægju okkar gesta og það er 
gaman að geta sagt frá því ferða-
menn eru mjög ánægðir með Ísland 
og þá upplifun sem landið hefur 
upp á að bjóða. Við kynnum ekki 
Ísland sem sólarland heldur land 
með ægifagurri náttúru, heillandi 
menningu og stað sem hefur fjöl-
marga afþreyingarmöguleika.“

Skapast rými fyrir hvataferðir
Talið berst að hvataferðum. „Þær 
hafa gengið ágætlega í ár og hafa 
staðist áætlanir. Við sjáum jafn-
vel vöxt á þeim vettvangi jafnvel 
þótt aðrir markaðir hafi gefið eftir. 
Það sem hefur háð þeim markaði 

á undan förnum árum er hve gisti-
rými hefur verið takmarkað, sér-
staklega yfir háönn fyrir stóra hópa. 
Það var flöskuhálsinn því hótelin 
hafa verið uppbókuð. 

Nú er hins vegar samdráttur í 
skipulögðum hópferðum og því 
hefur skapast rými fyrir stærri 
hvataferðahópa. Við getum loks-
ins svarað kalli markaðarins. Það 
eru nokkur hótel sem eru með 
yfir 200 herbergi og geta tekið við 
þessum gestum. Almennt séð eru 
þetta fjögurra stjörnu hótel og þau 
eru allnokkur hérlendis. Sá hópur 
er ágætlega borgandi og kýs hátt 
þjónustustig.“

Fram hefur komið í fjölmiðlum 
að samkvæmt samantekt Iceland 
Luxury, sem er meðal annars í eigu 
Icelandair Group, Bláa lónsins og 
Landsbankans, eru tekjur af ferða-
manni í lúxusferð hérlendis að 
meðaltali sexfalt meiri á gistinótt 
en af hefðbundnum ferðamönnum. 
Slíkir fágætisferðamenn eyði um 
200 þúsund krónum á dag en hefð-
bundnir ferðamenn 34.500 krónum 
með flugi og gistingu. Þeir gista þó 
skemur hér á landi.

Tíu starfsmenn Nine Worlds 
þjóna lúxusferðamönnum
„Við stofnuðum Nine Worlds fyrir 
röskum þremur árum sem þjón-
ustar fágætisferðamenn. Í upphafi 
vorum við með einn og hálfan 
starfsmann í vinnu en nú eru þeir 
orðnir tíu. Við byrjuðum á núlli 
og reksturinn hefur gengið prýði-
lega,“ segir Hörður. „Sá markaður er 
duttlungafullur og tekur ákvarðanir 
um komu með skömmum fyrirvara. 
Mögulega er beðið um tilboð í dag 
og þeir vilja koma í næstu viku.“

Óttast þú launaskrið í ferðaþjón-
ustu í komandi kjaraviðræðum?

„Nei. Rekstrarskilyrði í ferðþjón-
ustu hafa verið erfið síðustu tvö ár 
með vaxtarverkjum og styrkingu 
krónunnar, það er því þörf á meiri 
hagræðingu í rekstri ferðaþjónustu-
fyrirtækja. Laun í ferðaþjónustu 
eru komin að þolmörkum. Það 
væri ekki nema aðrar atvinnu-
greinar geti boðið mun betur en 
við. Vinnuafl fer þangað sem best 
er boðið hverju sinni.“

Iceland Travel og rútufyrirtækið 
Gray Line skoðuðu sameiningu sem 
hætt var við. Hafið þið áhuga á að 
taka þátt í yfirvofandi samrunum í 
ferðaþjónustu?

„Það kann vel að vera. Það er 
mikilvægt að vera opinn fyrir því 
ef tækifærið kemur. Núna er fókus-
inn fyrst og fremst á að gera betur í 
rekstrinum.“

Eru líkur á að ferðamönnum til 
Íslands muni fækka vegna dýrtíðar?

„Það þarf ekki að vera en sam-
setning ferðamanna gæti breyst. 
Eins og áður hefur komið fram 
hefur dvalartími þeirra styst og þeir 
eyða minna. En ferðamenn hafa 
enn áhuga á að heimsækja landið. 
Vefurinn okkar er gríðarlega mikið 
notaður og 170 þúsund manns 
fylgja okkur á samfélagsmiðlinum 
Instagram. Rúmlega 40 þúsund 
manns fylgja okkur á Facebook. Það 
er því mikill áhugi á Íslandi og enn 
eru mikil tækifæri í íslenskri ferða-
þjónustu.“

Hvernig hefur rekstur Iceland 
Travel gengið?

„Rekstur hefur gengið ágætlega 
undanfarin ár. Við höfum vaxið um 
20-30 prósent á ári í takt við auk-
inn ferðamannstraum til landsins. 
Sá vöxtur var ekki nógu arðbær á 
árunum 2016 og 2017. Það má rekja 
til mikils álags og of mikils vaxtar. 
Það vantaði jafnvægi í reksturinn.“

Afkoman verður í 

járnum í ár. Við 

gerum ráð fyrir að spýta í 

lófana á seinni hluta ársins. 

Við erum að leggja drög að 

okkar sóknarleik og munum 

snúa stöðunni við. 

20-30%
samdráttur er í bókunum hjá 

Iceland Travel í sumar.
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Ólíklegt þykir að banda-
ríski vogunarsjóðurinn 
Elliott Management, 
sem tók í síðustu viku 
yfir ítalska knattspyrnu-

félagið AC Milan, muni selja félagið í 
bráð. Vilji sjóðsins stendur fremur til 
þess að skjóta styrkari stoðum undir 
fjárhag félagsins og koma því aftur í 
fremstu röð á meðal evrópskra knatt-
spyrnuliða. Þegar því takmarki er 
náð, mögulega innan átján mánaða, 
hyggst vogunarsjóðurinn, sem millj-
arðamæringurinn Paul Singer stýrir, 
selja ítalska félagið.

Þetta herma heimildir The Fin-
ancial Times sem birti um helgina 
ítarlega fréttaskýringu um ástæður 
þess að kínverski kaupsýslumaðurinn 
Li Yonghong missti AC Milan í hendur 
vogunarsjóðsins aðeins fimmtán 
mánuðum eftir að hann eignaðist 
félagið.

Kaup Li á AC Milan, sem er eitt 
sigursælasta félag í evrópskri knatt-
spyrnusögu, í apríl í fyrra markaði 
endalok tveggja áratuga valdaskeiðs 
Silvio Berlusconi, fjölmiðlamógúls 
og fyrrverandi forsætisráðherra Ítal-
íu, hjá félaginu. Kaupverðið var 740 
milljónir evra, jafnvirði 90 milljarða 
króna, en til þess að auðvelda fjár-
mögnun kaupanna veitti Elliott Li 
yfir 300 milljóna evra lán. Lánið, sem 
bar afar háa vexti, átti eftir að draga 
dilk á eftir sér.

Elliott gat ekki tapað
„Ég hef ekki grænan grun um hvernig 
Li ætlar að greiða vextina,“ sagði einn 
viðmælenda The Financial Times, 
sem þekkir vel til stöðu mála, sama 
dag og tilkynnt var um kaup Kín-
verjans í fyrra. „Sama hvað gerist, þá 
mun Elliott hafa betur,“ bætti hann 
við. „Ef Li borgar, þá vinnur Elliott og 
ef hann borgar ekki mun Elliott taka 
félagið yfir. Ég býst við því að Elliott 
muni eiga AC Milan í október á næsta 
ári,“ sagði hann en þá var lánið á loka-
gjalddaga.

Viðmælandinn reyndist sannspár 
þó svo að tímasetningin hafi ekki 
verið sú rétta. Elliott eignaðist AC 
Milan í síðustu viku eftir að Li greiddi 
ekki 32 milljónir evra af láni vogunar-
sjóðsins á réttum tíma.

Fulltrúar vogunarsjóðsins furðuðu 
sig á því að Li skyldi ekki hafa greitt 
af láninu. Áður en kom að gjalddaga 
hefði hann fengið „nokkur tækifæri“ 
til þess að selja hlut í félaginu til þess 

að fjármagna greiðsluna til sjóðsins. 
„Hvers vegna innti hann ekki greiðsl-
una af hendi á föstudag?“ spyr einn 
sem tók þátt í viðræðum fulltrúa 
Elliott og Li. „Hann hefur tapað 500 
milljóna dala hlut.“

Að sögn kunnugra hafði Li síðustu 
sex mánuði reynt að finna útgöngu-
leið. Hann ferðaðist meðal annars 
til Lundúna í leit að fjárfestum sem 
væru reiðubúnir til þess að endur-
fjármagna skuldir hans við vogunar-
sjóðinn. Það gekk ekki þrautalaust 
fyrir sig. „Enginn vildi hjálpa honum,“ 
segir einn viðmælandi The Financial 
Times.

Margir  undruðust stranga skil-
mála láns vogunarsjóðsins. „Ég þurfti 
að lesa skilmálana þrisvar. Ég hélt að 
þetta væri vísindaskáldskapur,“ nefn-
ir annar viðmælandi blaðsins. „Ég 
hef aldrei nokkurn tímann séð neitt 
þessu líkt. Ég trúði því ekki að einhver 
hefði skrifað undir þessa skilmála.“

Dýru verði keypt
Af skilmálunum er ljóst að stuðningur 
Elliott var dýru verði keyptur. 180 

milljóna evra lán sjóðsins til eignar-
haldsfélags Li í Lúxemborg bar árlega 
vexti upp á meira en 11 prósent og var 
auk þess svonefnt PIK-lán sem þýðir 
að áfallnir vextir bættust við höfuð-
stólinn og skyldu greiðast í lokin. 
Umrætt lán er sagt hafa fælt fjárfesta, 
fyrst og fremst vogunarsjóði í Lund-
únum, frá því að ganga til samninga 
við Li. „Vandamálið var alltaf lánið 
sem eignarhaldsfélagið tók,“ segir 
einn ráðgjafi Kínverjans. Nokkrir 
sjóðir lýstu yfir áhuga á því að eignast 
skuldir sjálfs knattspyrnufélagsins, 
AC Milan, en enginn var reiðubúinn 
til þess að endurfjármagna hávaxta-
lánið.

Þá vakti það grunsemdir margra 
fjárfesta hve takmarkaðar upplýs-
ingar voru opinberar um auð Kín-
verjans. „Hann gat ekki sýnt fram á 
að hann hefði bolmagn til þess að 
styðja við félagið og marga grunaði 
að hann væri yfirskuldsettur í Kína,“ 
nefnir ráðgjafinn. „Eina sem var vitað 
um hann var að hann tengdist fosfór-
vinnslu og fasteignabraski.“

Einn vogunarsjóðsstjóri sem Li 

leitaði til lýsti skuldum Kínverjans 
við Elliott sem „ófjárfestanlegum“. 
Ekki hefði komið til greina að kaupa 
þær. „Þegar þeir [ráðgjafar Li] nefndu 
að fjölskylda hans ætti fosfórnámur í 
Kína, þá vissum við að þetta væri ekki 
fjárfesting fyrir okkur.“

Þrír buðu í félagið
Hjólin fóru hins vegar fljótt að snúast 
í byrjun júnímánaðar þegar ljóst varð 
að Li myndi vart geta staðið í skilum 
við Elliott. Þrír fjárfestar gerðu tilboð í 
ítalska félagið: Rocco Commisso, hinn 
ítalsk-ameríski eigandi knattspyrnu-
liðs New York Cosmos, Ricketts-fjöl-
skyldan, sem á hafnaboltalið Chicago 
Cubs, og rússneski milljarðamæring-
urinn Dmitry Rybolovlev, eigandi AS 
Monaco.

Heimildir herma að Commisso 
hafi gert þrjú tilboð í AC Milan sem 
hafi öll verið hærri en virði félagsins 
í bókum Elliott, sem er 380 milljónir 
evra, en Li er sagður hafa hafnað þeim 
öllum.

Síðarnefndu fjárfestarnir tveir áttu 
í viðræðum við fulltrúa Elliott en 

fulltrúarnir höfnuðu að lokum – eftir 
langa næturfundi – málaleitan fjár-
festanna og sögðu heillavænlegast 
að sjóðurinn sjálfur tæki félagið yfir. 
„Það var allt á tjá og tundri. Banka-
menn, lögfræðingar og ráðgjafar 
höfðu unnið að þessu í sex mánuði og 
í lokin var árangurinn enginn,“ segir 
einn sem stóð nærri viðræðunum.

Allt í einu var Elliott Management, 
sjóðurinn sem er þekktari fyrir að 
kaupa minnihluta í fyrirtækjum og 
kalla eftir breytingum í rekstri þeirra 
en að hafa full yfirráð yfir fyrir-
tækjum, orðinn eini eigandi 119 ára 
gamals knattspyrnufélags á Ítalíu.

Sjóðurinn hyggst ekki selja félag-
ið í bráð en í síðustu viku lofaði 
hann því að auka hlutafé þess um 
50 milljónir evra. Sjóðurinn hefur 
jafnframt biðlað til Riccardo Silva, 
eiganda Miami FC, um að hjálpa sér 
að koma skikki á rekstur AC Milan. 
Enn fremur eru sögusagnir á kreiki 
um að vogunarsjóðurinn ætli að láta 
byggja nýjan leikvang fyrir félagið 
en það deilir núverandi heimavelli, 
hinum sögufræga San Siro leikvangi í 
norðvesturhluta Mílanóborgar, með 
erkifjendunum í Inter Milan.

Vogunarsjóðurinn hyggst hins 
vegar ekki eiga knattspyrnufélagið til 
langframa enda eru slíkir sjóðir alla 
jafna ekki langtímafjárfestar. Er talið 
sennilegt að Elliott selji félagið innan 
átján mánaða, að því er segir í frétta-
skýringu The Financial Times.

Skuldin var eiganda AC Milan ofviða
Bandarískur vogunarsjóður tók AC Milan yfir eftir að kínverskur eigandi knattspyrnuliðsins greiddi ekki 32 milljóna evra afborgun af 
skuld sinni við sjóðinn. Enginn fjárfestir var reiðubúinn til þess að endurfjármagna lánið. Vogunarsjóðurinn hyggst ekki selja félagið í bráð.

Komdu í smá hugarleikfimi: 
Horfðu í kringum þig og 
veltu fyrir þér hvaða hlutir 

eru framleiddir á erlendri grundu. 
Síminn eða tölvan sem þú lest 
þessa grein í er væntanlega inn-
flutt. Lesir þú blaðið á gamla og 
góða mátann er það væntanlega 
ekki innflutt, en pappírinn, blekið 
og tækin í prentsmiðjunni eru lík-
lega innflutt. Lyfin sem þú tókst í 
morgun eru líklega innflutt, ef ekki 
þá eru tækin sem framleiddu þau 
innflutt. Er kannski erfitt að finna 
fyrirbæri sem eru ekki innflutt eða 

byggja ekki á innflutningi? Jafnvel 
ómögulegt?

Ekkert er ókeypis
Prentvélar, símar, tölvur, lyf og svo 
framvegis. Allt kostar þetta eitthvað. 
Ekkert er ókeypis og til þess að afla 
einhvers þarf að láta annað af hendi. 
Í þessu tilfelli gjaldeyri sem aflað 
er með öflugum útflutningi (eða 
erlendri lántöku, en við munum 
öll hvernig það fór þegar hún var of 
mikil). Útflutningur er að sjálfsögðu 
ekki eina forsenda þess að við getum 
stuðlað að góðum lífskjörum, en það 
er óhugsandi að ímynda sér Ísland 
með sínum tækifærum og sam-
félagslegu innviðum án viðskipta við 
útlönd.

Tansanía í dag er Ísland 1918
Tölurnar tala sýnu máli. Útflutningur 
er 47% af árlegri verðmætasköpun 
Íslands (eða vergri landsframleiðslu). 
Innflutningur er á hinn bóginn um 

43%, eða tæplega 1.100 milljarðar 
króna – næstum 16 svokallaðar 
Borgarlínur í innflutning á einu 
ári. Við fullveldi Íslands árið 1918 
var hlutfall útflutnings litlu lægra 
(38%) en aftur á móti hefur lands-
framleiðsla á mann nærri 18-faldast 
síðan þá, sem byggir á samsvarandi 
vexti útflutnings. Það þýðir að lífs-
kjör í Tansaníu eða á Vanúatú eru í 
dag, á mælikvarða landsframleiðslu, 
áþekk því sem var á Íslandi fyrir 100 
árum síðan.

„Hvers vegna segir hann frá ein-
hverju svona augljósu?“ kunna 
sumir lesendur að spyrja sig. Tíðindi 
síðustu mánaða benda eindregið til 
þess að rekstrarumhverfi útflutnings 
og horfurnar í efnahagslífinu hafi 
versnað og því er sjaldan betri tími 
til að minna á þessi augljósu sann-
indi. Í síðustu viku birtust fréttir 
um að afkoma tveggja af stærstu 
útflutningsfyrirtækjum landsins 
fari versnandi. Þetta eru fyrirtæki í 

stærstu atvinnugrein landsins, ferða-
þjónustu, sem hefur staðið undir 
allt að helmingi efnahagsuppgangs 
síðustu ára – atvinnugrein sem allir 
sjá að horfir fram á hægari vöxt.

Hækkun launakostnaðar umfram 
framleiðni, ríflega 50% hækkun 
olíuverðs á einu ári og vaxandi 
erlend samkeppni er svo eitthvað 
sem fyrirtæki í öllum geirum finna 
fyrir. Ekki má heldur gleyma því að 
laun á Íslandi eru með því hæsta sem 
gerist og að Ísland er dýrasta OECD 
ríkið, sem getur reynst dýrkeypt fyrir 
fyrirtæki í alþjóðlegri samkeppni. 
Í hækkun launa og sterkri krónu 
getur auðvitað falist jákvæð þróun 
en í heimi harðnandi samkeppni 
getur sú þróun engu að síður leikið 
landsmenn grátt ef hún er ósjálfbær 
til lengri tíma.

Varlega en örugglega  
inn á meðalveginn
Fyrirtæki landsins vilja og geta 

sannarlega lagt sitt af mörkum til 
samfélagsins, en þau eru síður en 
svo botnlaus brunnur launahækk-
ana og skatttekna. Feta þarf frekar 
hinn gullna meðalveg líkt og svo 
oft í lífinu. Varla finnast skýrari vís-
bendingar um að við séum komin 
út í lausamöl á þeim vegi heldur 
en þegar horfur fara versnandi í 
helstu útflutningsgreinum. Til að 
komast aftur inn á veginn gildir 
það sama og ef maður lendir í 
lausamöl úti í vegarkanti – varlega 
en örugglega þarf að stýra sér aftur 
inn á veginn. Í þessu samhengi 
þýðir það t.d. hófstillta kjara-
samninga, að stjórnvöld stuðli að 
öflugu atvinnulífi með eins skil-
virku skattkerfi og regluverki og 
unnt er og að peningastefna Seðla-
bankans styðji við nauðsynlegar 
fjárfestingar. Þannig geta útflutn-
ingsfyrirtæki, önnur fyrirtæki og 
efnahagslífið allt vaxið og dafnað 
– öllum til velsældar.

Útflutningur í lausamöl
Konráð S.  
Guðjónsson
hagfræðingur 
Viðskiptaráðs

Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

Vogunarsjóðurinn Elliott Management hefur lofað að auka hlutafé ítalska knattspyrnufélagsins um 50 milljónir evra, 
jafnvirði rúmlega sex milljarða króna, og koma rekstri félagsins á réttan kjöl.  Nordicphotos/Getty

Paul Singer, 
stofnandi Elliott 
Management.

Li Yonghong,  
fyrrverandi 
eigandi AC Milan.

32
milljónir evra var afborg-

unin sem Li Yonghong stóð 

ekki skil á af skuld sinni við 

Elliott Management.
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir 
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar 
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Söluaðilar Motormax:

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040



Lofaði að efla breska fluggeirannSkotsilfur

Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, sótti eina stærstu flugsýningu heims á Farnborough-flugvellinum fyrr í vikunni. Forstjórar flugfélaga hafa 
hótað að flytja starfsemi félaga sinna úr landinu nái bresk stjórnvöld ekki góðum samningum við Evrópusambandið í kjölfar útgöngu Breta úr sam-
bandinu en May reyndi  að fullvissa þá um að framtíð fluggeirans væri björt. Stjórnvöld myndu veita meira fé til greinarinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Landslið Íslands í knatt-
spyrnu hefur veitt lands-
mönnum mikla gleði og 
vakið aðdáun fyrir afrek 
sín, ekki síst það mikla 

afrek að komast á heimsmeistara-
mótið. Það er sérstakt til þess 
að hugsa að árið 2010 var liðið 
í 112. sæti FIFA-listans og fjar-
lægur draumur að keppa á heims-
meistaramótinu. Staðan hefur svo 
sannarlega gjörbreyst á stuttum 
tíma. Ýmsar skýringar eru á þessum 
mikla árangri, ekki síst þrotlaus 
vinna þjálfara, leikmanna og ann-
arra sem að undirbúningi koma 
og góður aðbúnaður víða um land. 
Markviss uppbygging skilar þannig 
árangri. Það á sannarlega við á fleiri 
sviðum – samkeppnishæfni Íslands 
og í nýsköpun. Horfurnar þar eru 
ekki góðar en Ísland hefur nú fallið 
um 10 sæti í alþjóðlegri mælingu 
Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 

Global Innovation Index (GII), á 
nýsköpun í ríkjum heims. Nú er 
Ísland í 23. sæti en var í 13. sæti 
árið 2017. Niðurstöðurnar voru 
birtar þann 10. júlí síðastliðinn.

Drifkraftur vaxtar
Rétt eins og í knattspyrnu keppa 
ríki heims sín á milli um að búa 
þegnum sínum sem best lífskjör og 
skapa þannig aðlaðandi aðstæður 
fyrir fólk og fyrirtæki. Samkeppnis-
hæfni þjóða skiptir þannig máli 
varðandi velsæld landsmanna. Þau 
fjögur málefni sem skipta mestu 
máli fyrir samkeppnishæfni þjóða 
eru menntun, innviðir, nýsköpun 
og starfsumhverfi. Með umbótum á 
þessum sviðum stöndum við okkur 
betur í samkeppni þjóða, aukin 
verðmæti verða til sem standa 
undir auknum lífsgæðum.

Nýsköpun er ein meginforsenda 
framleiðniaukningar, verðmæta-
sköpunar, samkeppnishæfni og 
gjaldeyrisöflunar fyrirtækja og 
þjóða. Nýsköpun mun að stórum 
hluta leysa þær áskoranir sem 
heimsbyggðin stendur frammi 
fyrir og má nefna loftslagsmál og 
heilbrigðismál með öldrun þjóða.

Hinn alþjóðlegi mælikvarði sem 
um ræðir, GII, leitast við að mæla 
þá samverkandi þætti sem leiða til 

öflugrar nýsköpunar þar sem tillit 
er tekið til fjölmargra þátta, saman-
ber stöðu menntakerfis, einkaleyf-
ismál, fjárfestingar í tækniþróun 
og samstarf háskóla og atvinnulífs 
við rannsóknir og þróun. Markmið 
Samtaka iðnaðarins er að Ísland 
verði orðið meðal fimm efstu landa 
samkvæmt þessum mælikvarða 
árið 2020.

Dregur úr skilvirkni
Ýmislegt gengur vel og má nefna 
að við verjum miklum fjármunum 
í menntakerfið í samanburði við 
önnur ríki (3. sæti) og birtar vís-
indagreinar á sviði raunvísinda og 
tækni eru fleiri en gengur og gerist 
með hliðsjón af landsframleiðslu 
(4. sæti). Ýmsir þættir draga Ísland 
niður og má þar nefna hlutfall 
útskrifaðra nema í raunvísindum 
og verkfræði (77. sæti), útflutning á 
vegum skapandi iðnaðar (105. sæti) 

og rafræna stjórnsýslu en þrátt fyrir 
gott aðgengi að netinu og almenna 
tölvunotkun eru stjórnvöld eftir-
bátur annarra ríkja á þessu sviði 
(60. sæti).

Mælt er hvað við leggjum fram 
til að örva nýsköpun annars vegar 
og svo hverju það skilar hins vegar. 
Samkvæmt mælikvarðanum dreg-
ur úr nýsköpun milli ára. Ísland er 
nú í 19. sæti á þann mælikvarða 
en var í 10. sæti árið 2017. Þann-
ig dregur úr skilvirkni kerfisins 
og það skilar ekki sama árangri og 
áður. Nú er Ísland í 23. sæti hvað 
varðar skilvirkni kerfisins en var 
áður í 5. sæti.

Spýtum í lófana
Stjórnvöld vinna nú að mótun 
nýsköpunarstefnu. Það er sannar-
lega þarft verk enda viljum við ekki 
dragast aftur úr í samkeppni þjóða. 
Sú staðreynd að Ísland hefur hrap-
að um 10 sæti á listanum á milli ára 
er þörf áminning um að við megum 
engan tíma missa og enn mikilvæg-
ara verður að ljúka mótun nýsköp-
unarstefnu. Með markvissri upp-
byggingu getur Ísland sannarlega 
orðið nýsköpunarland rétt eins og 
landslið Íslands í knattspyrnu gat á 
örskömmum tíma náð ótrúlegum 
árangri. Tíminn er núna.

Betur má ef duga skal
Sigurður 
Hannesson
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
iðnaðarins

Ísland hefur nú fallið um 

10 sæti í alþjóðlegri mælingu 

Alþjóðahugverkastofnunar-

innar á nýsköpun í ríkjum 

heims.

Uppgjör streymisveitunnar 
Netflix í  fyrradag olli 
fjárfestum miklum von-

brigðum, en eina milljón nýrra 
áskrifenda vantaði upp á að áætl-
anir stæðust. Hlutabréfaverð tók 
dýfu þar sem fjölgun notenda er 
lykilatriði í rekstri fyrirtækisins 
og hefur hlutabréfaverð þess falið 
í sér væntingar um áframhaldandi 
hraðan vöxt. Þrátt fyrir skellinn 
hefur verðið þó ríflega tvöfaldast 
undanfarið ár.

Jákvæðu fréttirnar eru þó að fyrir 
helgi voru tilnefningar til Emmy-
verðlaunanna kynntar og fékk Net-

flix flestar allra sjónvarpsstöðva og 
-veitna, eða 112. Tilnefningarnar 
voru 91 í fyrra og 54 árið 2016. 
Þetta er afrakstur þess að umtals-

vert meira fé hefur verið varið til 
kaupa og gerðar á sjónvarpefni, en 
reiknað er með að útgjöldin verði 
á pari við fjárlög íslenska ríkisins 
þetta árið.

Netflix er þó ekki eina fyrirtækið 
sem telur sóknarfæri í streymi. 
Fram undan er hörð samkeppni 
við Disney, sem hyggst setja sína 
eigin streymisveitu á fót á næsta 
ári og á auk þess meirihluta í Hulu, 
sem hlaut 27 tilnefningar til Emmy-
verðlaunanna. Þá ver Amazon yfir 

500 milljörðum króna í Prime 
video veituna sína í ár.

Þrátt fyrir heldur neikvætt yfir-
bragð uppgjörsins má finna þar 
einn afar áhugaverðan mola. Meiri-
hluti teknanna er nú sóttur út 
fyrir Bandaríkin. Þar er vöxturinn 
víða mjög hraður og verður það 
væntanlega áfram. Sem fyrr er þó 
erfitt að spá fyrir um hvort forskot 
Netflix haldist, en með innkomu 
Disney á markaðinn á næsta ári 
mun svo sannarlega reyna á það. 

Góðar og slæmar fréttir hjá Netflix
Björn Berg 
Gunnarsson
fræðslustjóri 
Íslandsbanka  
 

Hlutabréfaverð Netflix 

tók dýfu þar sem fjölgun 

notenda er lykilatriði í 

rekstri fyrirtækisins.

„Fullmikill“ 
hagnaður
Eins og greint var 
frá fyrr í vikunni 
nam hagnaður 
rekstrarfélags 
IKEA á Ís-
landi ríflega 
980 milljónum 
króna á síðasta 
rekstrarári sem lauk í ágúst í fyrra 
og jókst um 30 prósent frá fyrra 
ári. Hefur hagnaðurinn aldrei verið 
meiri á einu ári. Margir minnast 
ummæla Þórarins Ævarssonar, 
framkvæmdastjóra IKEA, í Frétta-
blaðinu síðasta sumar þar sem 
hann sagðist vera þeirrar skoðunar 
að hagnaðurinn fyrir rekstrar-
árið 2015 til 2016 hefði verið 
„fullmikill“. „Við erum að reyna 
að vinda ofan af því eins og við 
getum,“ bætti hann við. Það virðist 
ganga erfiðlega miðað við afkomu 
síðasta rekstrarárs.

Sterkt uppgjör
Uppgjör smásölu-
keðjunnar Fest-
ar fyrir síðasta 
rekstrarár sem 
lauk í febrúar 
kom mörgum á 
óvart. Þrátt fyrir 
harðari samkeppni 
með innreið Costco til landsins 
og miklar launahækkanir hækkaði 
EBITDA smásölustarfsemi félagsins 
um 2,4 prósent frá fyrra rekstrarári 
og vörusalan jókst um 2,3 prósent 
að teknu tilliti til aflagðrar starf-
semi. Það er öllu betri árangur en 
hjá helsta keppinautnum, Högum, 
þar sem EBITDA lækkaði á sama 
tíma um 31 prósent á milli ára og 
sala dróst saman um 4,4 prósent. 
Í því ljósi mega Jón Björnsson, for-
stjóri Festar, og félagar vel við una.

Ragnar til ÍV
Ragnar Bene-
diktsson, sem 
hefur starfað 
sem hlutabréfa-
greinandi hjá 
greiningarfyrir-
tækinu IFS, hefur 
gengið til liðs við Ís-
lensk verðbréf þar sem hann mun 
starfa við sjóðastýringu. Ragnar 
starfaði í þrjú ár hjá IFS en þar áður 
var hann greinandi hjá fjármála-
fyrirtækinu PT Trimegah Sekuritas í 
Jakarta í Indónesíu. Hann lauk jafn-
framt meistaragráðu í hagfræði frá 
Peking-háskóla árið 2014. Nokkuð 
hefur verið um breytingar á starfs-
mannahópi Íslenskra verðbréfa að 
undanförnu en fyrr á árinu gengu 
þau Harpa Samúelsdóttir, Jón 
Eggert Hallsson og Ottó Biering 
Ottósson til liðs við verðbréfafyrir-
tækið.
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Innbyggð geymsluhólf

Innfelldar krækjur

Sterkar iðnaðarkerrur

Tækjakerrur

Gæðakerrur fyrir öll tækifæri
- mikið úrval aukahluta

Frá
139.000,-

m/vskGarð- og tómstundakerrur

Frá
389.000,-

m/vsk

Frá
1.069.000,-

m/vsk

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535-3500

Söluaðilar Motormax:

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040
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Stjórnar-  
maðurinn

12.07.2018

@stjornarmadur

Allt tal um að 

ferðaþjónustan 

sé að hrynja er heldur 

skringilegt. Ferða-

þjónustan er komin 

til að vera sem grund-

vallaratvinnugrein.

Jóhannes Þór Skúlason, 
framkvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar

Ragnar Birgisson hefur látið af störfum 
sem framkvæmdastjóri Emmessís og 
selt allan sinn hlut í félaginu. Þetta 
staðfestir Gyða Dan Johansen, einn 
eigenda Emmessís, í samtali við 
Markaðinn.

Hún segir að Ragnar hafi látið 
af störfum í góðri sátt við stjórn 
félagsins og sé ekki lengur hluthafi. 
Frá starfslokum Ragnars hafi lykil-
starfsmenn félagsins og stjórn þess 
stýrt daglegum rekstri og verði svo 

áfram þar til nýr framkvæmdastjóri hefur 
verið ráðinn.

Ragnar hóf störf sem framkvæmda-
stjóri Emmessíss vorið 2015. Hann 
kom inn í hluthafahópinn rúmu ári 
síðar þegar hópur fjárfesta undir for-
ystu Einars Arnar Jónssonar, sem er 

oftast kenndur við Nóatún, keypti 
ísgerðina af fagfjárfestingarsjóðnum 

AREV N1. Samkvæmt ársreikningi Emm-
ess íss fyrir árið 2016 átti Ragnar 14 pró-
senta hlut í félaginu. – tfh

Ragnar hættur og farinn úr hluthafahópnum

Ragnar Birgisson

Donald Trump Bandaríkjaforseti 
hefur gert víðreist undanfarnar vikur 
á Evróputúr sínum. Fyrst fór hann í 
opinbera heimsókn til Bretlands og 
þaðan til Helsinki að hitta Vladimír 
Pútín Rússlandsforseta. Engu er 
logið þegar sagt er að Trump hafi gert 
allt vitlaust með orðum sínum og 
athöfnum. Í Bretlandi tókst honum 
að blanda sér í innanlandspólitík 
þarlendra á fordæmalausan hátt. 
Sagði May forsætisráðherra vera að 
mistakast hrapallega í viðræðum við 
Evrópusambandið vegna Brexit og 
lét hafa eftir sér að Boris Johnson, 
helsti andstæðingur May innan 
Íhaldsflokksins, yrði ákjósanlegur 
forsætisráðherra.

Þetta var allt saman áður en hann 
hitti May og síðan sjálfa Elísabetu 
Englandsdrottningu. Á fundinum 
með May virðist Trump hafa dregið 
eilítið úr svívirðingum í hennar 
garð en á þó að hafa ráðlagt henni 
að fara í mál við Evrópusambandið 
í tengslum við Brexit. Ekki fylgdi 
sögunni á hvaða grundvelli það 
skyldi vera. Trump lét síðan afar vel 
af kynnum sínum af drottningunni, 
en ef eitthvað er að marka sögusagnir 
úr Buckinghamhöll var sú jákvæða 
reynsla ekki gagnkvæm. Í Bretlandi 
lét Trump einnig hafa eftir sér að 
Evrópusambandið væri einn helsti 
„óvinur“ Bandaríkjanna. Sennilega 
átti Trump þar einungis við í sam-
keppnis- og viðskiptalegu tilliti. Það 
breytir því þó ekki að í ljósi sögunnar 
er afar óheppilegt að bandarískur 
forseti leyfi sér slíkt kæruleysi í orða-
vali. 
 
Áfram hélt Trump svo til fundar við 
Pútín og voru sem fyrr mislagðar 
hendur. Hann hrósaði Pútín meira en 
viðeigandi þykir þegar einræðisherra 
á í hlut. Þá sagðist hann bera virðingu 
fyrir Pútín sem „andstæðingi“ og 
greip þar aftur í íþróttalíkingu sem 
ef til vill á ekki heima í alþjóða-
pólitík. Kjarni málsins er kannski sá 
að Trump nálgast stjórnmálin alveg 
eins og viðskipti eða íþróttakapp-
leiki. Fólki og heilum þjóðum er skipt 
í bandamenn og andstæðinga. Eins 
og engir gráir tónar séu til, og ekkert 
sem heitir sameiginlegur ávinningur.

Kannski gekk sú nálgun ágætlega 
þegar Trump gekk eigin erinda í við-
skiptum. Raunar fer tvennum sögum 
af því, en það dugði hið minnsta til 
að standa straum af íburðarmiklum 
lífsstíl. Alþjóðapólitík er hins vegar 
eilítið flóknari en svo: þar þarf að 
gera málamiðlanir og mistök geta 
haft voveiflegar afleiðingar fyrir 
milljónir manna. Því skulum við bara 
vona að næstu þrjú ár líði hratt og að 
Trump sækist ekki eftir endurkjöri.
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