Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 1. júní 2005 – 9. tölublað – 1. árgangur

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Dagblöð

Tækifæri í austri

Flatskjársjónvörp

Lestur
eykst

Kína er vaknað

Verða enn
þynnri

2

Innherjar kaupa
í Íslandsbanka
Stjórnendur í Íslandsbanka keyptu
240 milljónir hluta í bankanum í
gær á genginu 13,3. Verðmæti viðskiptanna er um 3,2 milljarðar
króna og koma til greiðslu þann 4.
júlí næstkomandi. Kaupendur eru
Bjarni Ármannsson, bankastjóri
Íslandsbanka, Einar Sveinsson
stjórnarformaður og sex framkvæmdastjórar.
Bjarni Ármannsson, sem
keypti sjálfur fyrir 1,3 milljarða
króna, segir að stjórnendurnir
séu að kaupa bréf á markaði og
staðfestir að bankinn sé ekki að
selja eigin bréf til þeirra. „Við
lítum á kaup í bankanum sem
góða
langtímafjárfestingu,“
segir hann. - eþa

FRÉTTIR VIKUNNAR

Magnús seldi | Magnús Þorsteinsson hefur selt Björgólfsfeðgum 14,5 prósenta hlut sinn í
Samson á tólf milljarða króna.
Hann segist ætla að einbeita sér
að flugrekstri.
Magnús keypti

| Avion Group,
sem Magnús Þorsteinsson á
meirihluta í, hefur keypt 94,1 prósents hlut í Eimskipi á 23 milljarða króna. Magnús hyggur á
frekari landvinninga í flutningastarfsemi.

Magnús samdi | Latibær, sem er
hugarfóstur Magnúsar Scheving,
hefur gert samning við Disneyfjölmiðlafyrirtækið um dreifingu
á sjónvarpsþáttaröðinni á Spáni,
Ítalíu og í Frakklandi.

SPRON:

Allt stofnféð
seldist
SPRON hefur lokið við sölu á
28.960 nýjum stofnfjárhlutum.
Verðmæti hvers hlutar er 44.106
krónur og því nemur heildarverðmæti stofnfjáraukningarinnar
um 1,3 milljörðum króna og heildarstofnféð um 1,9 milljörðum
króna. Hlutir þeirra stofnfjáreiganda, sem nýttu sér ekki forkaupsrétt sinn, rann til stærstu
stofnfjáreigendanna. - eþa

Útrásarvísitala
Markaðarins:

Öll félögin
lækkuðu
Útrásarvísitala
Markaðarins
lækkar um rúmlega eitt prósent
milli vikna og lækkar virði
easyJet mest milli vikna, um tólf
prósent.
Öll félögin lækka milli vikna
og er þetta í fyrsta sinn í sögu
Útrásarvísitölunnar sem það
gerist. deCode er enn það félag
sem hefur hækkað mest frá upphafi en hækkunin nemur þrjátíu
prósentum.
Útrásarvísitalan stendur í
108,84 stigum. -dh

Khodorkovskí sekur

| Rússneski auðkýfingurinn Mikhaíl
Khodorkovskí var í gær dæmdur í
níu ára fangelsi. Stuðningsmenn
Khodorkovskís segja pólitískan
fnyk af málinu.

Best í heimi | Lýsi opnaði nýja
verksmiðju í Örfirisey og er hún
sú stærsta sinnar tegundar í veröldinni. Davíð Oddsson utanríkisráðherra klippti á borðann.
FL Group hagnast | Tilkynnt var
að FL Group hefði hagnast um 25
milljónir á fyrsta ársfjórðungi.
Gengur þetta þvert á allar spár en
fyrsti fjórðungurinn er jafnan sá
erfiðasti í flugrekstri.

Nike hótar Man. Utd.

| Nike
hefur hótað að rifta treyjusamningi við Manchester United fari
liðinu ekki að vegna betur. Talsmaður Nike segir United fjórða
besta knattspyrnulið á Englandi.

SÍF í góðum málum

| Hagnaður
SÍF var 230 milljónir króna á fyrsta
ársfjórðungi og meira en tvöfaldaðist frá sama tímabili í fyrra. Er það
þó undir spám bankanna, sem gerðu
ráð fyrir að hagnaður SÍF yrði um
320 milljónir króna.
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Eimskip selt
Avion Group hefur keypt Eimskip af Burðarási. Stefnt er að
skráningu Avion fyrir lok janúar 2006. Magnús Þorsteinsson
segir kaupin ekki tengjast brotthvarfi sínu frá Samson.
Björgvin Guðmundsson

Landsbankanum og fjárfestingafélaginu Samson
Holding til Björgólfsfeðga, sem hafa verið viðskiptafélagar hans í Samson. Landsbankinn og Sam„Himinn og haf hefur verkefnið verið kallað,“ sagði son ráða yfir helmingi hlutafjár í Burðarási.
Magnús Þorsteinsson, aðaleigandi Avion Group, Magnús segir kaupin á Eimskipi ekki tengjast
þegar hann kynnti samning um kaup félagsins á brotthvarfi hans frá Samson. Þau séu fjármögnuð
Eimskipafélagi Íslands í Listasafni Reykjavíkur í með lánum og hlutabréfum í Avion Group.
Spurður hvort verðmæti hlutar hans í Samson
gær. Það er Burðarás sem selur um 94 prósent hlut
félögunum sé álíka mikið og þeir
sinn í Eimskipi fyrir tæpa 22
peningar sem greiddir eru fyrir
milljarða en Magnús stefnir á að
hlutinn í Eimskip segist Magnús
eignast allt félagið. Samkvæmt
ekki vita það. Gengi hlutabréfa
heimildum Markaðarins eru
hans í Landsbankanum breytist á
miklar líkur á að Færeyingar,
hverjum degi. Tilkynnt verði
sem eiga tæp sex prósent í Eimsérstaklega um sölu hans í Samskipi, gangi inn í þetta tilboð.
son þar sem þetta komi í ljós.
Skipafélagið verður svo rekið
Eftir kaupin á Eimskipi verðásamt flugstarfseminni undir
ur Avion Group stærsta félag
móðurfélaginu Avion Group, sem
landsins í flutningastarfsemi.
verður skráð í Kauphöll Íslands
Áætluð velta félagsins í ár er 110
fyrir lok janúar á næsta ári gangi
milljarðar króna, starfsmenn
allt upp.
Avion Group mun greiða tæpa MAGNÚS ÞORSTEINSSON OG BALDUR verða 4.400 og starfsstöðvar áttaGUÐNASON Baldur verður framkvæmdastjóri
tíu um allan heim.
þrettán milljarða með peningum Eimskips.
Hann segir undirbúning á sölu félagsÍ fyrrakvöld var stjórn Burðarfyrir Eimskip en níu milljarða ins hafa staðið yfir síðustu sex til átta vikurnar.
áss skyndilega kölluð saman til að
með hlutabréfum í sjálfu sér
þegar félagið verður skráð. Gangi skráning Avion í ganga frá samningnum um söluna á Eimskipi.
Kauphöllina ekki eftir hafa stærstu hluthafar Magnús Þorsteinsson flaug þá um kvöldið til Íslands
félagsins skuldbundið sig til að kaupa aftur hluta- til að samþykkja samninginn í stjórn Avion Group í
gærmorgun. Tilkynnt var um samninginn í Kaupbréfin sem Burðarás fær sem greiðslu.
Magnús Þorsteinsson tilkynnti fyrir síðustu höllinni þá um morguninn og hann kynntur á blaðahelgi að hann hefði ákveðið að selja hlut sinn í mannafundi korter yfir ellefu sama dag.

skrifar

Fjárfestar vilja kaupa Pennann
Á föstudaginn verður ljóst hvort Penninn verður seldur.
Björgvin Guðmundsson
skrifar
Á föstudaginn verður ljóst hvort
Penninn verður seldur. Samningaviðræður hafa staðið yfir að
undanförnu og reiknað er með að
áreiðanleikakönnun ljúki fyrir
helgi. Standist allt sem rætt
hefur verið ganga kaupin eftir.
Gunnar Dungal, forstjóri
Pennans, sagði í gær ekki tíma-

bært að tjá sig um þetta mál. kringum tveir milljarðar króna.
Penninn er fjölskyldufyrirEkki væri ljóst hvort þetta gengi
eftir. Áður hefðu aðilar nálgast tæki sem hefur vaxið hratt síðfyrirtækið með það fyrir augum ustu ár og rekur allar helstu ritog bókaverslanir á landinu. Veltað kaupa það.
an í fyrra var um 4,3
Samkvæmt heimkróna
ildum Markaðarins P e n n i n n s t æ k k a r milljarðar
samkvæmt heimildfer Kristinn Vil- 1996 – kaupir Eymundsson
um og hagnaður um
bergsson fyrir hópi 2000 – kaupir GKS
300 milljónir. Var
kaupenda sem hafa 2000 – kaupir Griffil
það besta ár í sögu
sýnt félaginu áhuga
2003 – kaupir Mál og menningu
félagsins.
og er kaupverðið í

7,6%*

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI28303 05/2005
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Peningabréf Landsbankans

Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra fjárfesta.
Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.
* Nafnávöxtun frá 01.04.2005–30.04.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn, m.a. hvað varðar muninn á verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins, vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu sem nálgast má í
afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.li.is

410 4000 | landsbanki.is

Banki allra landsmanna
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Actavis
Atorka
Bakkavör
Burðarás
Flaga Group
FL GROUP
Íslandsbanki
Kaupþing Bank hf.
Kögun
Landsbankinn
Marel
Og fjarskipti
Samherji
Straumur
Össur

Vika

Frá áramótum

-10%
-1%
2%
-2%
-1%
-2%
-2%
-1%
-1%
-1%
0%
-3%
0%
0%
-4%

5%
2%
45%
17%
-19%
46%
17%
19%
32%
34%
15%
28%
9%
24%
1%

*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Aukin útbreiðsla dagblaða Nike hótar

Lykilmenn selja í Nýherja
Nokkrir af æðstu yfirmönnum
Nýherja hafa frá því í mars á
þessu ári verið að
selja hlutabréf sín
í
fyrirtækinu.
Þórður Sverrisson,
forstjóri Nýherja,
segist
engar
áhyggjur hafa af
þessu. Menn hafi
ÞÓRÐUR
ýmsar
ástæður
SVERRISSON
Menn eru að
fyrir því að selja.
losa um fé.
Ekki sé óeðlilegt
að æðstu yfirmenn þurfi að losa
um fé. Sumt af þessu hafi verið
skammtímafjárfesting.
Þorvaldur Jacobsen, framkvæmdastjóri kjarnalausna Nýherja, sem seldi fyrir rúma milljón í fyrradag, segir að gengi
hlutabréfanna hafi verið hagstætt. Menn hafi verið að nýta

sér það og ekkert annað felist í
þessu.
Í gær hafði gengi hlutabréfa í
Nýherja hækkað um 20,6 prósent
frá áramótum og var 12,5. - bg

VIÐSKIPTI
YFIRMANNANNA
Dags.

Nafn/staða

Söluvirði*

30. maí

Þorvaldur Jacobsen 1.353

Virði**

100

frkvstj. kjarnalausna
19. maí

Erling Ásgeirsson

30.750

0

1.830

50

417

0

1.718

0

frkvstj. notendalausna
25. apríl

Tómas Jónsson

23. mars Friðrik Þ. Snorrason
markaðsstjóri
22. mars Kristján Jóhannsson
frkvstj. hugbúnaðarlausna

Íþróttavöruframleiðandinn Nike
hefur hótað að rifta samningi sínum við enska knattspyrnuliðið
Manchester United, bæti liðið
ekki frammistöðu sína. Samningurinn er til þrettán ára og
var undirritaður árið 2002.
„Chelsea vann deildina á
síðasta ári, Arsenal bikarinn
og Liverpool Evrópukeppnina. Það er því hægt að halda

Eign Magnúsar í Samson um 12 milljarðar
Ekki er endanlega búið að ganga frá sölu Magnúsar Þorsteinssonar á hlut hans í Samson eignarhaldsfélagi og
Samson Global Holding. Félögin eiga hluti í Landsbankanum og Burðarási fyrir um 80 milljarða króna.
Dögg Hjaltalín
skrifar

* Söluvirði í þúsundum króna
** Eign í þúsundum króna eftir viðskiptin

bjóðendum sem halda áfram í
söluferlinu bréf þar sem þeim
verður boðið að kynna sér svokallað gagnaherbergi Símans og
halda kynningarfundi. Á grundvelli þeirrar vinnu munu bjóðendur ákveða hvort þeir skili inn
bindandi tilboðum og hvaða verð
þeir bjóði í fyrirtækið.
Samkvæmt einkavæðingarferlinu er miðað við að bindandi
tilboð í Símann berist í lok júlí
næstkomandi. – bg

Pan Fish hækkar mikið
Verð á hlutabréfum í norska laxeldisfyrirtækinu Pan Fish hækkaði um fimmtung í norsku kauphöllinni á mánudag. Félagið
seldi nýtt hlutafé fyrir 200 milljónir norskra króna þar sem eftirspurn var fjórum sinnum
meiri en framboð. Upphæðinni
verður varið til að endurfjármagna félagið. Sérfræðingar
spá því að félagið verði jafnvel
yfirtekið en mikið skattalegt
hagræði getur fylgt því að yfirtaka það.
Henning Lund, hjá Kaupþing
banka í Noregi, mælir með
kaupum í Pan Fish að því er
kemur fram hjá Dow Jonesfréttaþjónustunni.
Bankinn
segir að verðmatsgengi á félaginu sé 1,5 norsk króna en lokagengi mánudagsins var 1,33
norskar krónur.
„Þetta er í fyrsta skipti í tvö

treyjusamningi sínum
við Manchester United.

lögfræðingur

Hóparnir verði klárir í júlí
Tveimur vikum áður en fjárfestar skila inn bindandi tilboðum í
Símann þurfa þeir að vera búnir
að mynda fjárfestahóp með
minnst þremur óskyldum aðilum.
Þeir hópar þurfa að uppfylla skilyrði einkavæðingarnefndar um
eignatengsl eins og gilti um þá
sem skiluðu inn óbindandi tilboðum.
Morgan Stanley sem aðstoðar
einkavæðingarnefnd við sölu
Símans, mun nú senda þeim tólf

United
Segist íhuga að rifta

að dagblöð eru í
Útbreiðsla dagmikilli sókn í
blaða í heimheiminum“.
inum jókst
Sala
á síðasta
auglýsári
um
inga í dagrúm
tvö
blöð jókst á
prósent.
sama tíma, , Þ e t t a
bili um fimm
hefur verið fráprósent
og
bært ár fyrir
hefur ekki verið
blaðaútgáfu,“ sagði
DAGBLÖÐ
meiri síðan árið
Timothy Balding,
Útbreiðsla dagblaða jókst
2000.
talsmaður Alþjóðaí heiminum í fyrra. Daglega
Daglega seljast
samtaka dagblaða,
seljast 395 milljónir eintaka.
395 milljónir dagog bætti við: ,,Það
er langt síðan við höfum séð blaða í heiminum, þar af um
svona sölutölur. Það er greinilegt fjórðungur í Kína. -jsk

því fram að Manchester United
sé fjórða besta liðið á Englandi í
dag“, sagði Ian Todd, varaforseti
markaðsdeildar Nike.
Samningurinn er metinn á 35
milljarða króna og er stærsti
samningur sem íþróttavöruframleiðandi hefur gert við knattspyrnulið.
Í samningnum er kveðið
á um að hann skuli endurskoðaður sumarið 2008.
Talið er fullvíst að
Malcolm Glazer, hinn
nýi eigandi Manchester United, sé ekki sáttur við þessa þróun, enda
koma tólf prósent árstekna
félagsins frá samningnum við Nike. - jsk

PAN FISH HÆKKAR Hlutafjárútboð Pan
Fish gekk vel og var mikil umframeftirspurn. Verð á hlutabréfum í Pan Fish
hækkaði um 20 próesent á norska markaðnum í gær.

ár sem mælt er með kaupum í
Pan Fish,“ segir Valdimar Halldórsson, sérfræðingur hjá greiningu Íslandsbanka, en fyrirtækið
hefur lækkað gríðarlega á
undanförnum árum. „Verð á
frystum og ferskum laxi hefur
verið á uppleið og lítur út fyrir
að það sé bjartara yfir rekstri
Pan Fish en oft áður.“ - eþa

Magnús Þorsteinsson hyggst selja
hlut sinn í Samson en hann segist
aðspurður ekki vita hvert verðmæti hlutarins sé. Ef miðað er við
núverandi markaðsvirði Landsbankans og Burðaráss, sem Samson á stóran hlut í, er hlutur
Magnúsar um 12 milljarðar
króna. Ekki liggur fyrir hversu
mikið Samson skuldar á móti
eignum sínum. Samson eignarhaldsfélag, sem á tæpan 45 prósenta hlut í Landsbankanum og
Samson Global Holding, sem á
tæp 20 prósent í Burðarási, hafa
til þessa verið í eigu þeirra Björgólfs Thors Björgólfssonar, Björgólfs Guðmundssonar og Magnúsar en nú skilja leiðir. Magnús átti
14,5 prósenta hlut í Samson.
Samson Global Holding átti
upphaflega hlut í Straumi Fjárfestingarbanka en hann var seldur að hluta til í skiptum fyrir hlut
í Eimskipi haustið 2003. Félagið
bætti svo við sig og nú seinast
kom það að kaupum Burðaráss á
Kaldbaki.
Samson keypti Landsbankann
á tæpa 12 milljarða króna og því

Fréttablaðið/E.Ól

GENGISÞRÓUN

MAGNÚS ÞORSTEINSSON, STJÓRNARFORMAÐUR AVION GROUP Ætlar að einbeita
sér að fjárfestingum í almennri flutningastarfsemi.

hefur hlutur Magnúsar numið
tæpum tveimur milljörðum á
þeim tíma. Virði hlutar hans í
Landsbankanum er nú hátt í 10
milljarða króna. Gengi bréfa í
Landsbankanum hefur fjórfaldast
síðan Samson keypti fyrir rúmum
tveimur árum. Gengi bréfa í
Burðarási hefur tvöfaldast frá því
að Samson byrjaði að kaupa
seinni part ársins 2003.
Samson-félögin verða eftir
viðskiptin eingöngu í eigu
Björgólfs Guðmundssonar og

Björgólfs Thors.
Magnús Þorsteinsson á um 75
prósenta hlut í Avion Group og er
hann stjórnarformaður fyrirtækisins. Einnig situr Magnús í
stjórn Actavis og Eddu. Í fréttatilkynningu um áætlaða sölu segir
að Magnús hyggist með þessari
ákvörðun einbeita sér að fjárfestingum í almennri flutningastarfsemi og flugrekstri. Magnús er
aðaleigandi Avion Group, sem á
og rekur flugfélögin Air Atlanta
og Excel Airways.

Betra verð en áður hefur verið boðið
Verðið nokkuð hærra en verðmat bankanna en á móti kemur að greiðslan
er að hluta til í bréfum í Avion Group.
Friðrik Jóhannsson, forstjóri
Burðaráss, segir aðra aðila hafa
sýnt félaginu áhuga en betra
verð fáist nú fyrir Eimskip en
áður hafi verið boðið.
Fyrir fjórum mánuðum höfðu
forsvarsmenn FL Group áhuga á
að kaupa Eimskip af Burðarási
en ekkert varð af því. Verðhugmyndir Burðaráss voru mun
hærri en væntanlegir kaupendur

voru tilbúnir að greiða. Þeir
vildu greiða um 20 milljarða
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins en Burðarás vildi fá
mun hærri fjárhæð fyrir Eimskip.
Verðið sem Avion greiddi
fyrir Eimskip er því með hærra
móti en Burðarás fær þó ekki
allt söluvirðið greitt í peningum.
Avion greiðir um níu milljarða

með bréfum í félaginu.
Virði Eimskips samkvæmt
greiningardeildum
bankanna
hefur verið í kringum 20 milljarða að undanförnu. Greiningardeild Íslandsbanka sendi frá sér
verðmat í gær sem hljóðaði upp á
21 milljarð króna. Landsbankinn
mat Eimskip á um 19 milljarða á
síðasta ári. KB banki hefur ekki
sent frá sér verðmat. -dh

Við færum þér fjármálaheiminn

Nú býðst þér að eiga milliliðalaus verðbréfaviðskipti með E*TRADE í gegnum
netið á stærsta verðbréfamarkaði heims, Wall Street í Bandaríkjunum, og á
mörkuðum í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku.
Kynntu þér málið á www.landsbanki.is

410 4000 | www.landsbanki.is
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Sparisjóður Vestfirðinga:
Innan bæjarstjórnar Vesturbyggðar er
áhugi fyrir því að selja allt stofnfé sveitarfélagsins í Sparisjóði Vestfirðinga.
Hlutur sveitarfélagsins er um átján
milljónir króna og er það næststærsti
stofnfjáreigandinn á eftir KB banka.
Guðmundur Sævar Guðjónsson, forseti
bæjarstjórnar Vesturbyggðar, segir að
sveitarfélagið hafi keypt stofnfé í Eyrarsparisjóði á Patreksfirði á sínum tíma til
að tryggja rekstur sjóðsins. Hinn sameinaði sparisjóður á Vestfjörðum er orðinn það sterk stofnun að nú gæti verið
góður tími fyrir sveitarfélagið til að losa
um fjármuni.
„Við munum eiga fund með stjórnend-

Fréttablaðið/Vilhelm

Næststærsti eigandinn íhugar sölu

GUÐMUNDUR SÆVAR GUÐJÓNSSON, FORSETI
BÆJARSTJÓRNAR VESTURBYGGÐAR Til greina
kemur að Vesturbyggð selji allt sitt stofnfé í Sparisjóði
Vestfirðinga.

um sparisjóðsins á næstunni með það í
huga að óska eftir innlausn stofnfjár,“
segir Guðmundur Sævar. - eþa

Khodorkovskí fékk
níu ára fangelsisdóm
Sakfelldur í sex af sjö ákæruliðum.

BIRGIR ÍSLEIFUR
GUNNARSSON
Talið er að hann
íhugi að hækka
stýrivexti Seðlabankans enn frekar.

Lekinn líklega
frá bönkunum

Kaupin á Amide snerust ekki að öllu leyti um peninga.
Forsvarsmenn félagsins eru ánægðir með að komast inn á
mikilvægasta markaðinn á hagstæðu verði. Kaupin styðja
fjárfestingar á Indlandi.
Björgvin Guðmundsson
Eggert Þór Aðalsteinsson
MIKHAÍL KHODORKOVSKÍ Fundinn
sekur í sex ákæruliðum af sjö. Stuðningsmenn Khodorkovskís segja réttarhaldið af
pólitískum toga.

ur fram í næstu forsetakosningum.
Næstu forsetakosningar fara
fram 2008 og verður Khodorkovskí því fjarri góðu gamni.
Lögfræðingar Khodorkovskís
hafa tilkynnt að hann hyggist
áfrýja dómnum. - jsk

Vilja ekki launaleynd
„Svonefnd launaleynd er ekki
heppileg starfsmannastefna og
þjónar hvorki hagsmunum eigenda, stjórnenda né starfsmanna fyrirtækja,“ segir í
ályktun sem hátt í tvö hundruð
konur á ráðstefnu um tengslanet kvenna á Bifröst samþykktu 27. maí síðastliðinn.
„Upplýsingar um laun og
kjör á vinnumarkaði auka

Markaðsaðilar reikna með að Seðlabankinn
tilkynni um vaxtahækkun samhliða útgáfu
Peningamála á föstudaginn. Í morgunkorni
Íslandsbanka í fyrradag er spáð vaxtahækkun upp á 0,25 til 0,5 prósent. Stýrivextir
standi nú í níu prósentum og verði líklega
komnir í tíu prósent fyrir lok þessa árs.
Hærra fari bankinn sennilega ekki með vextina nema gengi krónunnar taki að falla á
tímapunkti sem ekki sé bankanum þóknanlegur með tilliti til
þenslu.
Spáir greiningardeild Íslandsbanka að gengið muni
sennilega standa í stað fram
að útgáfu peningamála.
Gengið verði áfram hátt út
þetta ár og á næsta ári. - bg

gagnsæi markaðarins og eru
um leið forsenda þess að unnt
sé að vinna að sameiginlegu
hagsmunamáli allra á vinnumarkaði – að útrýma kynbundnum launamun,“ segir þar
jafnframt.
Eru atvinnurekendur hvattir
til að endurskoða svonefnda
launaleynd. Hún gangi gegn
markmiðum jafnréttislaga. - bg

SKJALASKÁPAR
SKJALAPOKAR OG MILLIMÖPPUR
-og allt á
sínum
stað!

ÓLAFUR GÍSLASON & CO HF
Sundaborg 3 • sími 568 4800
www.olafurgislason.is

skrifa
Róbert Wessman, forstjóri Actavis, sagði á fundi
með fjárfestum í síðustu viku, þegar kaupin á
bandaríska samheitalyfjafyrirtækinu Amide voru
kynnt, að stjórnendur félagsins hefðu þurft að hafa
mikið fyrir því að koma þessum viðskiptum á.
Amide var í eigu fjölskyldu af indverskum uppruna, sem ætlaði sér ekki að selja fyrirtækið í
fyrstu. Viðskiptin hefðu ekki snúist að öllu leyti um
peninga en kaupverðið var 33 milljarðar króna auk
árangurstengdra greiðslna. Á endanum taldi fjölskyldan hugmyndir Actavis um uppbyggingu starfsemi á Indlandi það áhugaverðar að ákveðið var að
ganga til samninga. Á aðalfundi Actavis í lok mars
lýsti Róbert því yfir að félagið vildi fjárfesta í rannsóknar- og þróunarstarfi Indlandi á sama tíma og
það stæði í fyrirtækjakaupum á Bandaríkjamarkaði, mikilvægasta samheitalyfjarmarkaðnum.
Viðskipti með hlutabréf Actavis voru stöðvuð
þegar viðræður um kaupin stóðu sem hæst 13. maí
síðastliðinn. Var talin hætta á að upplýsingar um
kaupin hefðu lekið út til fjárfesta en verð á hlutabréfum í félaginu hækkuðu um þrjú prósent við upphaf viðskiptadags. Hátt settur starfsmaður Actavis
sagði við blaðamann Markaðarins að lekinn hefði líklega verið frá bönkunum en ekki fyrirtækinu.
Í síðasta tölublaði Markaðarins var Halldór
Kristmannsson, forstöðumaður innri og ytri samskipta Actavis, spurður hvort þetta hefði verið
athugað innan fyrirtækisins. Rétt er að taka fram
að hann var ekki að tjá sig um kaup Burðarás á

Markaðurinn/Vilhelm

Rússneski auðkýfingurinn Mikhaíl Khodorkovskí hefur verið
dæmdur í níu ára fangelsi. Ákæran á hendur Khodorkovskí var í
sjö ákæruliðum og var hann
fundinn sekur í sex þeirra, meðal
annars fyrir fjár- og skattsvik.
Kveðinn var upp dómur á tólfta degi dómsuppkvaðningar, en í
Rússlandi er sá háttur hafður á
að dómari les upp öll málsgögn
áður en dómur er kveðinn upp.
Er í mörgum tilfellum um mörg
þúsund blaðsíður að ræða. Hver
blaðsíða tekur um tíu mínútur í
upplestri.
Khodorkovskí sagði það ekki á
færi neins heilbrigðs manns að
skilja það sem gerst hefði.
Stuðningsmenn Khodorkovskís segja réttarhaldinu stýrt af
Pútín Rússlandsforseta og að
verið sé að refsa Khodorkovskí
fyrir stuðning við stjórnarandstöðuflokka og reynt að koma í
veg fyrir að hann bjóði sig sjálf-

Spá vaxtahækkun

RÓBERT WESSMAN Þurfti að hafa mikið fyrir kaupum á Amide.

bréfum í Actavis, sem voru efni fréttarinnar. Var
einungis óskað eftir svari hans við þeirri spurningu
hvort líkur væru á því að upplýsingar hefðu borist
frá fyrirtækinu sjálfu.

Á endanum taldi fjölskyldan hugmyndir Actavis um uppbyggingu starfsemi á
Indlandi það áhugaverðar að ákveðið var að ganga til samninga.

Aker Seafoods á markað

Fyrirtækið varð á dögunum fimmta sjávarútvegsfélagið sem er skráð í norsku kauphöllinni.
Á sama tíma og útgerðarfyrirtækin týna tölunni í íslensku
kauphöllinni fjölgar þeim í þeirri
norsku. Á dögunum varð Aker
Seafoods það fimmta sem skráir
sig á norska markaðinn. Fyrir
voru Fjord Seafood, Leroy
Seafood, Domstein og Pan Fish.
Fyrirtækið varð til þegar
Norway Seafoods, félag í eigu
athafnamannsins Kjell Inge
Rökke, keypti tvö útgerðar- og
vinnslufyrirtæki, West Fish Aarsæther og Nordic Sea Holding.
Um risafyrirtæki er að ræða sem
gerir út sextán togara og veltir
um 24 milljörðum króna. Talið er
að Rökke og stjórnendur félagsins hafi hug á að fækka skipum í
tengslum við þær breytingar

sem eru að verða á norskri fiskveiðistjórnun.
Umframeftirspurn eftir nýju
hlutfé var tvöföld í útboði sem
haldið var í tengslum við skráninguna. Útboðsgengið var 29
norskar krónur á hlut. Markaðsverðmæti félagsins er því tæpir
fimmtán milljarðar króna. Gert er
ráð fyrir að félagið skili 75 milljóna norskra króna hagnaði fyrir
skatta á þessu ári, sem samsvarar
um 750 milljónum króna. Á næsta
ári áætla stjórnendur Aker
Seafoods að hagnaður fyrir skatta
verði um 1.620 milljónir króna.
DnB NOR, sem hafði umsjón
með útboðinu, hefur verðlagt
Aker Seafoods á 37 norskar krónur. - eþa

KJELL INGE RÖKKE Rökke er aðaleigandi
Aker Seafoods, sem bættist við á norska
hlutabréfamarkaðinn á dögunum.

Anton & Bergur / 9004
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ÚTLÖND

Fyrirtæki

Land

Gengi

Gjaldmiðill

BTC
Carnegie
deCode
EasyJet
Finnair
French Connection
Intrum Justitia
Low & Bonar
NWF
Scribona
Singer & Friedlander
Skandia
Somerfield

Búlgaría
Svíþjóð
Bandaríkin
Bretland
Finnland
Bretland
Svíþjóð
Bretland
Bretland
Svíþjóð
Bretland
Svíþjóð
Bretland

392,0
76,0
7,3
2,3
6,9
2,7
51,8
1,1
5,7
14,1
3,1
41,2
2,0

Lev
SEK
USD
Pund
EUR
Pund
SEK
Pund
Pund
SEK
Pund
SEK
Pund

108,84

-1,1%

(Gengi
Breyting
gjaldmiðils)
41,17
8,80
64,56
117,76
80,73
117,76
8,80
117,76
117,76
8,80
117,76
8,80
117,76

-7,2%
-0,3%
-5,6%
-11,8%
-3,9%
-1,5%
-2,3%
-8,2%
-3,7%
-2,8%
-5,2%
-1,6%
-5,3%

Miðað við gengi bréfa og gjaldmiða 30. maí 2005

Evran veikist gagnvart dal
áhrifin orðið enn
Evran veiktist gagnvart
meiri“, sagði hagBandaríkjadal eftir að
fræðingurinn
Jörg
fréttir bárust af því að
Krämer hjá HVBFrakkar hefðu hafnað
bankanum.
stjórnarskrá EvrópuFrakkar höfnuðu
sambandsins í þjóðarstjórnarskránni
atkvæðagreiðslu.
Fást nú rúmlega 1,25 EVRAN Veiktist gagnvart nokkuð örugglega,
dalir fyrir hverju evru. dalnum eftir að Frakkar rúm 55 prósent sögðu
,,Þetta kemur ekki á höfnuðu stjórnarskrá Evr- nei. Áður höfðu níu
ópusambandsins.
Evrópuríki samþykkt
óvart. Markaðurinn var
undir þetta búinn, annars hefðu stjórnarskrána. - jsk

ÁTT ÞÚ REKSTUR TIL AÐ SELJA?
Vegna snarprar sölu á minni fyrirtækjum
undanfarið óskum við eftir fyrirtækjum á skrá,
velta allt að 100 milljónir.

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

HAMBORGARASTAÐUR
Á góðum stað í góðum rekstri til margra ára, nú
er tækifærið að gerast eigin herra, góð framlegð
mikil sala.

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

GRILLVAGN
Lítill grillvagn á frábærum stað
Möguleiki á að leigja með forkaupsrétti.

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

VIÐGERÐAR OG
DEKKJAVERKSTÆÐI
Í glæsilegu nýuppgerðu leiguhúsnæði á besta
stað. Velta 18 milljónir á ári og nægt pláss til að
auka hana verulega.

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

Allt of feitir
sinni í viku í líkamsrækt, að
öðrum kosti fá þeir ekki greidd
laun.
Yfirmenn heilsugæslumála í
Sjanghæ segja menn í viðskiptageira borgarinnar eiga við svipaðan vanda að stríða: ,,Þeir vinna
mikið og hafa lítinn tíma. Flestir
þeirra vita ekki einu sinni hvað
líkamsrækt er,“ sagði Zhang og
bætti við hneykslaður: ,,Mikill
minnihluta þeirra á kort í
líkamsræktarstöð“. - jsk

Borgarstjórn kínversku borgarinnar Sjanghæ hefur skipað
embættismönnum sínum að
stunda líkamsrækt. Borgarstjórnin segir 15 prósent starfsmanna sinna of feita og aðeins 30
prósent þeirra í góðu líkamlegu
formi.
,,Embættismenn borgarinnar
eiga við offitu- og hjartavandamál að stríða, þeir eru líka með
léleg lungu og hafa nánast
ekkert jafnvægisskyn,“ sagði
Zhang Chengyao, forsvarsmaður
Xuhai-íþróttaskólans í Sjanghæ.
Embættismönnunum er gert
að mæta að minnsta kosti einu

SJANGHÆ. Yfirvöld í borginni
segja embættismenn og fólk úr
viðskiptalífinu vera í lélegu formi.

Efnahagsumbætur
á dagskránni
Frakkar höfnuðu um helgina stjórnarskrá Evrópusambandsins. Sérfræðingar segja þó ekki víst að niðurstaðan muni
hafa mikil áhrif á efnahag Evrópu. Jón Skaftason kynnti sér
málið.
Jaques Chirac Frakklandsforseti,
sem var eindreginn stuðningsmaður stjórnarskrárinnar, sagði
er úrslit voru kunn að hann virti
ákvörðun frönsku þjóðarinnar en
viðurkenndi þó að hann hefði
orðið fyrir sárum vonbrigðum:
„Eftir þetta verður erfitt fyrir
Frakkland að verja hagsmuni
sína innan Evrópusambandsins“.
Andstaða við stjórnarskrána
kom bæði frá hægri og vinstri en
af ólíkum ástæðum þó. Vinstrimenn telja að hefði stjórnarskráin verið samþykkt hefði það leitt
til óheftrar markaðsstefnu.
Hægrimenn vilja hins vegar
að Evrópusambandið verði einungis viðskiptasamband, þar sem
flæði fjármagns, varnings, þjónustu og fólks er frjálst. Þeir segja
Evrópusambandið ekki eiga að
skipta sér af stjórnmálum aðildarlandanna.
Telja hægrimenn að höfnun
stjórnarskrárinnar hafi verið
fyrsta skrefið í þá átt.
David Bowers hjá ráðgjafafyrirtækinu Merrill Lynch segir
að viðbrögðin kunni að valda
vinstrimönnum
vonbrigðum:

SÖGUHORNIÐ

Fjármálaráðherra
Hitlers deyr
Hjalmar Schacht, Seðlabankastjóri Þýskalands og fjármálaráðherra Hitlers, lést annan júní
árið 1970 og eru því 35 ár frá
dauða hans um þessar mundir.
Dr. Horace Greely Hjalmar
Schacht fæddist árið 1877 og var
sonur þýsks aðalsmanns og
danskrar barónessu. Hann var
skírður í höfuðið á bandaríska
blaðamanninum Horace Greely,
en móðuramma hans krafðist
þess að Hjalmarsnafninu yrði
bætt við til að undirstrika danskan uppruna drengsins.
Schacht lagði stund á háskólanám í læknisfræði og stjórnmálafræði áður en hann varð
doktor í hagfræði árið 1899.
Hann tók sæti í bankaráði
Þýska seðlabankans 1916, og var
fljótlega falin yfirumsjón með
gjaldeyrisstefnu landsins. Var
Schacht öðrum fremur þakkað
að tókst að hemja verðbólguna

Fréttablaðið/GettyImages

Ú T R Á S A R V Í S I TA L A

FRAKKAR
HÖFNUÐU
STJÓRNARSKRÁNNI Vinstrimenn vonast til að í kjölfarið hægist á markaðsumbótum. Ekki er
þó víst að þeim verði að ósk sinni.

„Vissulega er það rétt að einhver
töf kann að verða á markaðsumbótum í Frakklandi en til langs
tíma er líklegt að fólk hætti að
hafa áhyggjur af stjórnskipulegum málefnum og vilji markaðsumbætur. Þar er árangur allur sýnilegri“.
Ýmsir framámenn í frönskum
stjórnmálum vöruðu við því fyrir
kosningarnar að ef Frakkar höfnuðu stjórnarskránni myndi pólitískt óvissuástand skapast: fyrir-

tæki myndu hika við að fjárfesta
í Evrópu og atvinnuleysi þar af
leiðandi aukast og samkeppnishæfni minnka gagnvart Bandaríkjunum og Asíu.
Það er helst gengi evrunnar
sem ber að hafa áhyggjur af í því
sambandi, segir Ian Stewart,
starfsbróðir David Bowers hjá
Merrill Lynch: „Styrkur gjaldmiðils ræðst frekar af pólitískum
stöðugleika og lögmæti stjórnvalda meðal almennings en efnahagslegri frammistöðu“.
Sérfræðingar segja að efnahagslegra afleiðinga úrslitanna í
Frakklandi verði ekki vart strax.
Evran hafi vissulega veikst
undanfarnar vikur en það megi
frekar rekja til slakrar efnahagsframmistöðu nokkurra evrópskra risa: Ítala, Frakka og sérstaklega Þjóðverja.
Það lítur því allt út fyrir að
áhrif úrslitanna í Frakklandi
verði lítil á evrópska hagkerfið
samanborið við þau áhrif sem
slök frammistaða hinna evrópsku hagkerfa, aukið atvinnuleysi og mannafli sem sífellt
eldist hafa haft.

brauta, en þær
sem geisaði eftir
framkvæmdir áttu
fyrri heimsstyrjstóran þátt í að
öldina og að þýska
koma þýsku efnamarkið náði stöðhagslífi aftur á
ugleika á ný. Var
réttan kjöl.
hann í kjölfarið
Síðar sinnaðist
gerður að SeðlaSchacht við Hitler
bankastjóra.
og sagði af sér þar
Schacht
var
sem hann taldi að
aldrei
formlega
stríðsreksturinn
meðlimur í Nasmyndi leiða til
istaflokknum en
mikillar verðbólgu.
varð engu að síður
Hitler
gerði
fyrir djúpstæðum
Schacht þá aftur að
áhrifum frá Hitler
Seðlabankastjóra
eftir að hafa lesið
HJALMAR
SCHACHT
FJÁRMein
Kampf. MÁLARÁÐHERRA OG SEÐLA- og sat hann í því
Hann
hjálpaði BANKASTJÓRI Hitler hafði mikla embætti til 1939.
Hitler að safna fé trú á Schacht og skipaði hann í hin Schacht var þó
á
fyrir flokkinn og ýmsu embætti á vegum Þriðja ríkis- embættislaus
ins. Seinna sinnaðist þeim og Hitler
launum til 1943 er
studdi hann til vék Schacht úr þjónustu sinni.
Hitler sakaði hann
kanslaraembættis.
Hitler þakkaði Schacht síðan um að hafa átt þátt í morðtilraun
stuðninginn með því að gera við sig og vék honum endanlega
hann að fjármálaráðherra sín- úr þjónustu sinni.
Schacht var ákærður fyrir
um. Schacht réðst strax í að ráða
niðurlögum atvinnuleysis í land- stríðsglæpi er heimsstyrjöldinni
inu, og lét hefja miklar stórfram- lauk en sýknaður við Nürnbergkvæmdir í þeim tilgangi. Meðal réttarhöldin og varð síðar sérannars fyrirskipaði hann lagn- legur efnahagsráðgjafi ýmissa
ingu hinna þýsku autobahn-hrað- þróunarlanda. - jsk
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Ofbeldi
smitandi

SMITANDI

Í nýrri bandarískri
Samkvæmt nýrri bandarískri rannrannsókn er ofsókn tvöfaldast líkur á því að ungbeldi líkt við
lingur grípi til ofbeldis verði hann
smitsjúkdóm.
vitni að ofbeldisglæp þar sem skotvopn koma við sögu.
Felton Earls, prófessor við
Harvard-háskóla, segir að helst megi líkja ofbeldi við smitsjúkdóm:
„Ef tekst að koma í veg fyrir einn glæp má koma í veg fyrir smit, það
er að segja að fleiri glæpir verði framdir í kjölfarið af þeim sem urðu
vitni að glæpnum“.
Earls leggur til að skólar kenni börnum að forðast ofbeldi: „Stundum er rétt að bjóða hinn vangann. Þetta verður að kenna nemendum á
unga aldri“. - jsk

Auka áhuga á Bandaríkjaher
Bandaríski herinn hefur á undanförnum árum reitt sig í auknum
mæli á tölvuleiki til þess að
hvetja ungt fólk, einkum unga
karlmenn, til að skrá sig í herinn.
Tölvuleikurinn
America's
Army er netleikur þar sem leikendur taka þátt í ýmsum hernaðaraðgerðum og þurfa að leysa
þrautir sambærilegar við þær
sem tíðkast í æfingabúðum hermanna. Bandaríkjaher telur að
leikurinn dragi úr neikvæðri
ímynd hersins hjá ungu fólki og
auki líkur á því að ungt fólk velji
herinn sem starfsvettvang.

Leikinn er hægt að nálgast á
netinu en verið er að hanna útgáfur fyrir vinsælar leikjatölvur
á borð við X box frá Microsoft og
PlayStation frá Sony. - þk

Flatskjáir verða enn þynnri
Samsung hefur brotið blað í sjónvarpstækni með framleiðslu á fjörutíu tommu sjónvarpsskjá sem byggist á svokallaðri OLED-tækni.
Tækið er aðeins örfárra sentimetra þykkt og búast má við
að fljótlega verði hægt að framleiða stór sjónvarpstæki
sem eru aðeins um þriggja sentimetra
þykk.
Myndgæði í OLED-skjáum eru sambærileg eða betri en bæði LCD- og plasmaskjáir
bjóða upp á en búast má við að nokkur ár
líði þar til örþunn OLED-sjónvörp verða fáanleg á viðráðanlegu verði í raftækjaverslunum. Þó telja sérfræðingar að aðferðir
Samsung geti skilað vörunni á markað fyrr
en ella því mögulegt verður að notast við
sömu framleiðslulínur og verksmiðjur
fyrir nýju tæknina og nú eru notuð við
framleiðslu á LCD- og plasmaskjám. - þk

Hundraða milljarða tjón
vegna ólöglegs innhals
Yfirvöld í Bandaríkjunum tóku fasta nokkra af umsvifamestu dreifendum efnis í Bit Torrent-samfélaginu eftir
að nýjustu Star Wars-myndinni var stolið fyrir frumsýningu.
Talið er að allt að helmingur netumferðar í heiminum sé
vegna gagnasendinga með þeim búnaði.
Þórlindur Kjartansson

skrifar
Sú iðja að sækja tónlist og bíómyndir á netið hefur
verið eigendum höfundarréttar mikill höfuðverkur
síðustu ár. Flestir heyrðu fyrst af þessum möguleika þegar Napster-hugbúnaðurinn fór eins og
eldur í sinu milli netverja.
Síðan hefur Napster látið af ólöglegu atferli en
svo virðist sem í hvert einasta skipti sem lokað er
fyrir eina slíka þjónustu spretti önnur og aflmeiri
upp. Öflugasta skiptiþjónustan á netinu um þessar
mundir er Bit Torrent. Gagnamagnið sem fer um
netið vegna Bit Torrent er gríðarlegt og er áætlað
að á milli þriðjungur og helmingur allrar umferðar
á netinu í heiminum sé vegna sendinga á tónlist og
kvikmyndum í gegnum kerfi Bit Torrent. Óhætt er
að ætla að yfirgnæfandi meirihluti þessara sendinga sé kolólöglegur þar sem verið sé að senda efni
sem varið er að höfundarrétti.
Lögregluyfirvöld víða um heim reyna hvað þau
geta til að berjast gegn þessari ólöglegu starfsemi.
Í síðustu viku braust bandaríska alríkislögreglan
til atlögu við tíu meinta höfuðpaura í Bit Torrentsamfélaginu í kjölfar þess að nýjasta Star Warsmyndin var komin í ólöglega dreifingu áður en hún
var frumsýnd.
Þetta er ekki óvenjulegt. Mjög oft er hægt að
nálgast ólögleg eintök af bíómyndum á netinu aðeins nokkrum klukkutímum eftir frumsýningu eða
jafnvel fyrr. Við vitnaleiðslur í Bandaríkjaþingi
um umfang netþjófnaðar fyrir skemmstu kom
meðal annars fram að myndin hafi verið komin á
netið nokkrum klukkutímum eftir frumsýningu,
þaðan hafi hún svo borist bæði til Kína og Rússlands þar sem verksmiðjur hófust umsvifalaust

handa við að þrykkja myndina á DVD-diska og
eftir minna en viku voru ólöglegir DVD-diskar
með myndinni komnir í sölu í Bandaríkjunum.
Kvikmyndaiðnaðurinn telur að árlega tapist um
þrír og hálfur milljarður Bandaríkjadala vegna
þjófnaðar, sem samsvarar um 230 milljörðum íslenskra króna.
Hér á landi hefur ólöglegt innhal á tónlist og
bíómyndum verið þeim vandkvæðum háð að sérstaklega er rukkað fyrir innhal frá útlöndum. Þetta
gæti þó verið að breytast nú eftir að netþjónustur
hafa breytt þessari stefnu sinni. Íslenskir netverjar notast margir hverjir við DC++ samskiptaforrit
til þess að sækja efni á netþjóna innanlands. Eftir
því sem notendur eru stórvirkari, þeim mun betri
aðgang fá þeir að efni. Þessi starfsemi er enn í
ágætum blóma þrátt fyrir að lögregla hafi gert innrás á heimili nokkrurra stórnotenda síðasta haust
og handtekið suma þeirra.
Meðal úrræða sem stjórnvöld hafa viljað grípa
til í því skyni að stemma stigu við þjófnaði hugverka hefur verið skattlagning á geisladiska og
DVD-diska. Þegar stungið var upp á þessari leið á
Íslandi fyrir nokkrum árum varð það tilefni
mikilla deilna og mótmæla og var mun lægri skattur settur á en til stóð.
Sú leið hefur nú verið farin í Svíþjóð að setja
sérstakan skatt á bæði geisladiska og DVD-diska
en þar var í síðustu viku samþykkt ný löggjöf um
vernd höfundarréttar. Þar voru einnig tekin af öll
tvímæli um að ólöglegt sé að hala inn efni sem
varið er af höfundarréttarlögum. Hingað til hefur
það þótt vera á gráu svæði hvort ólöglegt sé að
taka við efni með þeim hætti þótt engin tvímæli
séu um að dreifing og sala á ólöglegu efni sé ólögleg.

Netverslun eykst í Bretlandi

VERSLAR ENN UPP Á GAMLA MÁTANN Æ fleiri breskir neytendur kjósa þó að
versla á netinu.

endur hafa greitt atkvæði með
lyklaborðum sínum.“
Netsala er nú 7 prósent af
heildarsölu og spáir IMRG að
2010 verði þetta hlutfall orðið 20
prósent. - jsk

EKKI OPINBERA ÚTGÁFAN Þessi útgáfa af spánnýrri Star Wars-myndinni lítur út fyrir að koma beint frá lögmætum framleiðanda en í
raun er framleiðslan kolólögleg og eigendur höfundarréttarins fá ekki krónu fyrir söluna.

Nýjung hjá iTunes

Stelpustrákar
Efni sem líkja eftir kvenkynshormóninu estrógen og finnast
meðal annars í plasti geta hægt
á þroskaferli ungra drengja.
Rannsókn var gerð á mæðrum sem áttu von á drengjum og
komust reglulega í snertingu
við efnin og reyndust drengirnir hafa óeðlilega hátt hlutfall
kvenhormóna þegar þeir komu
úr móðurkviði auk þess sem
kynfæri margra drengjanna
höfðu ekki náð eðlilegum
þroska.
Fred vom Saal, prófessor við
Missouri-háskóla, segir aukið
hlutfall kvenhormóna í líkama
drengja geta haft slæmar afleiðingar: „Þetta getur leitt til

Ap mynd

Netverslun hefur aukist í Bretlandi um 30 prósent síðan í febrúar á meðan önnur verslun hefur
minnkað um 4,2 prósent.
Ríflega tuttugu milljónir
breskra neytenda versluðu á netinu í apríl og eyddu samanlagt
175 milljörðum króna.
James Roper, talsmaður fyrirtækisins IMRG, sem fylgist með
netverslun Breta, hafði þetta um
málið að segja:
,,Breskir neytendur vita að
verslunarmenn hafa árum saman
okrað á þeim með því að bjóða
upp á hátt verð og slaka þjónustu.
Internetið gerir þeim kleift að
bera saman verð og þjónustu á
auðveldan máta. Breskir neyt-

Ný útgáfa forritsins mun gera fólki kleift að hala inn stafræna
útvarpsþætti af netinu.

SYLVESTER STALLONE Móðir hans komst
líklega ekki í snertingu við plastefni á meðgöngunni.

atferlisbreytinga. Drengirnir
verða líklega ljúfari í umgengni
en gengur og gerist. Við gætum
hreinlega þurft að endurskilgreina karlmennskuna“.
Umhverfisverndarsinnar
hafa farið fram á að efnin sem
um ræðir verði bönnuð. - jsk

verður búnaður sem gerir
Apple-fyrirtækið hefur gefið
fólki kleift að hala inn og
það út að næsta útgerast áskrifendur að stafgáfa tónlistarforritsrænum útvarpsþáttum,“
ins iTunes muni gera
segir í yfirlýsingu fyrirnotendum kleift að
tækisins.
finna og gerast áskrifSlíkir útvarpsþættir
endur að svokölluðum
njóta síaukinna vinsælda
podcasts, eða stafrænmeðal notenda stafrænna
um
útvarpsþáttum.
spilara. Hver sem er
Podcasts eru útvarpsgetur búið til slíkan þátt
þættir sem hægt er að
heima í stofu, einungis
sækja á netinu með
réttum búnaði.
APPLE IPOD Notendur spilarans
,,Í næstu útgáfu Itunes sem og Itunes-forritsins geta bráðum halað niðmun koma út innan 60 daga ur stafrænum útvarpsþáttum af netinu.

þarf til hljóðnema, tölvu og
nettengingu.
Þrátt fyrir nafnið er ekki
nauðsynlegt fyrir hlustendur
podcast-þátta að eiga iPod-spilara. Til eru ógrynnin öll af forritum sem gera mönnum kleift
að hala slíka þætti inn á stafræna spilara, hvort sem þeir
heita iPod eða eitthvað annað.
Líklegt þykir að Apple-menn
séu með þessu nýja útspili sínu
að tryggja að notendur iPodspilarans haldi tryggð við
iTunes-forritið. - jsk
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Uppblásanlegt bílaklósett

Bóluefni gegn reykingum

Breskt fyrirtæki hefur hannað bílaklósett sérstaklega fyrir barnafjölskyldur
og fólk með meltingartruflanir.

Svissneskt lyfjafyrirtæki segist hafa náð miklum
árangri í prófunum með bóluefni gegn reykingum.

fyrstu var þetta ætlað
Breska fyrirtækið Daybarnafjölskyldum
en
car, sem hannar aukaeftirspurnin er ekki
hluti fyrir bíla, kynnti á
minni frá fólki með meltdögunum nýjustu afurð
ingarsjúkdóma“.
sína:
uppblásanlegt
Þegar ekki er verið að
bílaklósett.
nota klósettið má brjóta
Klósettið er blásið
það saman og vegur það
upp og í kringum það er
þá ekki nema átta kíló.
blaðra sem blæs út ÞARF EKKI AÐ
Í klósettinu eru enn
þegar hún er tengd við STOPPA LENGUR?
H. Þórðarson, forfremur efni sem gera það
sígarettukveikjara bíls- Óli
maður Umferðarráðs,
ins. Blaðran getur með segir þó ekki æskilegt að verkum að lyktin úr
því er aldrei vond: „Úr
góðu móti hýst tvo.
að menn geri þarfir
vel
lyktandi
Talsmaður fyrirtæk- sínar meðan á akstri verður
vökvi, sem helst ferskur í
isins segir klósettið stendur.
hannað fyrir fjölskyldur með allt að átta daga,“ sagði talsmaðbörn en henta ekki síður fyrir urinn.
Nú þegar hafa borist margar
fólk með meltingarsjúkdóma: „Í

pantanir, meðal annars ein frá
Ástralíu, en þarlendur maður
hyggst gefa eiginkonu sinni eitt
stykki í afmælisgjöf.
Óli H. Þórðarson, formaður
Umferðarráðs, segir hugmyndina
bráðskemmtilega en vonast þó til
þess að menn blási salernið upp
úti í náttúrunni en ekki í bílnum
sjálfum.
Óli segir ekki æskilegt að
menn geri þarfir sínar meðan á
akstri stendur: „Ég hef alltaf haldið því fram að það sé full vinna að
stjórna ökutæki og maður sem er
að gera slíka hluti er ekki með
hugann við aksturinn. Menn
verða bara að halda í sér“. - jsk

Lét hlera síma starfsmanna
Stjórnarformaður dæmdur fyrir brot á friðhelgi einkalífsins. Neitar sakargiftum.
Fyrrverandi stjórnarformaður
finnska
símafyrirtækisins
Sonera, Kaj-Erik Relander, hefur
verið fundinn sekur um að hafa
látið hlera síma starfsmanna
sinna. Hlaut hann sex mánaða
skilorðsbundinn dóm.
Samkvæmt finnskum lögum er
einungis lögreglu heimilt að hlera
síma að fenginni réttarheimild.
Relander, sem starfaði hjá
fyrirtækinu í sex mánuði árið 2001,
neitaði sakargiftum og sagðist einungis hafa reynt að komast að því

hver hefði lekið upplýsingum úr
fyrirtækinu. Sagði hann að verið
væri að setja ,,slæmt fordæmi“
með dómnum og hyggst áfrýja.
Upplýsingalekinn átti sér stað
þegar Sonera sameinaðist sænska
fyrirtækinu Telia og úr varð
stærsta fjarskiptafyrirtæki á
Norðurlöndum.
Relander starfar nú fyrir fjármagnsfyrirtæki í London. - jsk
KAJ-ERIK RELANDER, FYRRUM
STJÓRNARFORMAÐUR SONERA
Dæmdur fyrir að hafa hlerað síma starfsmanna sinna. Hyggst áfrýja dómnum.

Svissneska lyfjafyrirtækið Cytos segist vera nálægt því að þróa
bóluefni gegn reykingum. Þriðjung allra dauðsfalla vegna krabbameins má rekja til reykinga og því ljóst að slíkt bóluefni gæti haft mikið að segja í baráttunni við
sjúkdóminn.
Þegar sígaretta er reykt berst
nikótínið með blóðrásinni upp í
heila og veldur skammvinnri sælutilfinningu.
Það er þráin eftir því
að
endurupplifa
þessa tilfinningu
sem gerir fólk
háð nikótíni.
Hugmyndin
með bóluefninu
er
að
stöðva nikótínið áður en það
kemst upp í
heila og koma
þannig í veg
fyrir sælutilfinninguna.
Verði komið í
veg fyrir hana
mun fólk ekki hafa
neina löngun í aðra
sígarettu, segja vísindamennirnir.
Prófanir á lyfinu hafa gefið góða
raun. 31 prósent þeirra sem tóku lyfið
reykti ekki næstu tólf mánuði. Aðeins REYKINGAR
Svissneskir vísindafimm prósent reykingafólks sem ekki fékk menn segjast nálægt
lyfið náðu þeim árangri.
því að þróa bóluefni
reykingum.
Reykingamenn gætu þó þurft að reiða gegn
sig á nikótíntyggjóið enn um sinn því ekki Þriðjung allra dauðsfalla
af
völdum
er búist við bóluefninu á markað fyrr en að krabbameins má rekja
fimm árum liðnum. -jsk
til reykinga.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 28572 05/2005

Það eru ekki endilega þeir stóru
sem éta þá smáu.

Hafðu samband við fyrirtækjaráðgjöf Og Vodafone í síma 599 9500 eða sendu tölvupóst á 5999500@ogvodafone.is
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DANIEL HJORTH OG CHRIS STAYERT,
SÉRFRÆÐINGAR Í FRUMKVÖÐLAFRÆÐUM Segja áhugavert að bera saman
viðhorf bandarískra fræðimanna og evrópskra.

Hvað er
frumkvöðlastarfsemi?
Frumkvöðlastarfsemi er skilgreind
sem sérhver tilraun til þess að hefja
sjálfstæða viðskiptastarfsemi, til
dæmis með stofnun fyrirtækis.
Þannig teljast þeir einstaklingar
stunda frumkvöðlastarfsemi sem
undirbúa stofnun fyrirtækis eða hafa
nýlega stofnað fyrirtæki.

Hvað eru
frumkvöðlafræði?

Að beisla eldmóðinn

Frumkvöðlafræði snúast um að
rannsaka hvernig viðskiptatækifæri
verða til, hvernig einstaklingar koma
auga á þau og hrinda þeim í framkvæmd og hvaða einstaklingar það
eru sem stunda þessa starfsemi.

▲

Á dögunum var haldin á vegum Háskólans í Reykjavík ráðstefna í frumkvöðlafræðum. Ráðstefnan var sú
fjórða í ráðstefnuröð sem hóf göngu sína árið 2001. Þema ráðstefnunnar var eldur, og umfjöllunarefnið
annars vegar áhrif frumkvöðla á hið pólitíska landslag og hins vegar samband frumkvöðla- og fagurfræða.
Jón Skaftason hitti fyrir tvo af skipuleggjendum ráðstefnunnar, þá Daniel Hjorth, prófessor við Växjöháskólann í Svíþjóð, og Chris Stayert, sem kennir við háskólann í St. Gallen í Sviss.
Félagarnir segja mikla grósku vera í
frumkvöðlafræðunum. Fræðigreinin sé
ung og því í sífelldri þróun. Hjorth segir
að árið 1994 hafi til að mynda einn háskóli í Svíþjóð verið með fræðin á námskránni en nú séu þeir átta, og mikið fjör
í bókaútgáfu: „Það má segja að greinin
sé á unglingsaldri. Það er spennandi því
þá gefst mikið rúm fyrir nýbreytni og
frumlega hugsun“.
Hjorth og Stayert segjast trúir fræðunum og því hafa þeir ákveðið að þetta
verði síðasta ráðstefnan í röðinni: „Ég
held að það sé við hæfi að setja punktinn
núna, annars er hætt við að úr verði einhvers konar stofnun og það væri ekki
viðeigandi fyrir menn sem leggja stund
á frumkvöðlafræði“, segir Hjorth.
Aðspurðir af hverju Ísland hafi orðið
fyrir valinu segja þeir það rökrétt framhald af þemanu. Land sem þekkt sé fyrir
eldfjöll og eldgos sé tilvalinn staður
fyrir fund sem hafi eld að einkennismerki.
Einnig hafi Ísland verið viðeigandi
staðsetning í ljósi umfjöllunarefnanna.
Hagkerfið hér sé á fleygiferð og hlutabréfamarkaðurinn með þeim líflegustu í
veröldinni. Listahátíð í Reykjavík geri
svo tenginguna við fagurfræðin enn
augljósari en ella.
Aðspurðir hvernig ráðstefnan hafi
gengið fyrir sig segja þeir margt áhugavert hafa komið fram. Ekki síst sé fræðandi að bera saman viðhorf bandarískra
fræðimanna annars vegar og evrópskra
hins vegar:
„Í Bandaríkjunum er hugmyndin um
frumkvöðulinn nánast orðin menningarlega inngróin. Þar reyna átta prósent
þjóðarinnar að hefja eigin rekstur og
reynt er að ýta undir frumkvöðlastarfsemi á öllum sviðum þjóðfélagsins, í Svíþjóð er þetta hlutfall eitthvað um þrjú
prósent,“ segir Hjorth.
Stayert segir Evrópumenn tortryggnari gagnvart markaðsáherslum en
Bandaríkjamenn. „Evrópumenn hafa
ýmis önnur gildi í heiðri. Til dæmis
mætti nefna áhersluna á velferð, sem
alla tíð hefur verið mun meiri í Evrópu
og þá kannski sér í lagi á Norðurlöndunum.“
Stayert telur að þrátt fyrir að í íslensku viðskiptalífi sé mikil gróska og
hlutfall frumkvöðla með því mesta sem
gerist sé Ísland frekar skylt Evrópu en
Bandaríkjunum í þessum efnum. Hér
séu samfélagsleg gildi ekki síður mikilvæg en markaðsgildin. - jsk

,,Allir tala um sjálfstæðan rekstur“
Paul du Gay er prófessor í
félags- og skipulagsfræðum við
Open University í Milton
Keynes á Englandi. Hann hefur
fjallað mikið um þær breytingar
sem áttu sér stað í stjórnartíð
Margaret Thatcher og gagnrýnt
það sem kallað er enterprise
culture eða frumkvöðlavæðing
samfélagsins. Du Gay var
staddur á Íslandi á dögunum í
tilefni af frumkvöðlaráðstefnu á
vegum Háskólans í Reykjavík.
Jón Skaftason náði tali af honum í Listasafni Reykjavíkur.
Du Gay segir Thatcher, sem tók við stjórnartaumunum í Bretlandi 1979, hafa talið
hugarfar frumkvöðulsins nauðsynlegt á
öllum stigum þjóðfélagsins ætti breska
hagkerfið að rétta sig við og Bretland að
losna við ímynd sína sem „hinn veiki
maður Evrópu“.
Aðferðin til að ná fram þessum þjóðfélagslegu, og raunar ekki síður hugarfarslegu, breytingum væri að koma að
markaðslausnum á sem flestum stigum
þjóðfélagsins. Opinber rekstur ætti að
líkjast einkarekstri eins og mögulegt
væri.
Hið búrókratíska kerfi sem byggt var á
hugmyndum Max Weber væri ekki lengur
skilvirkt. Það væri hægvirkt, engin hvatning fyrir starfsfólk til að skara fram úr og
of mikil áhersla væri lögð á ferlið sjálft á
kostnað árangurs.
Með þetta í huga var ráðist í gríðarlega
einkavæðingu á ríkisfyrirtækjum, mikið
var lagt upp úr að minnka alla skriffinnsku og ýtt undir vöxt smáfyrirtækja.
Du Gay segir að fyrst núna sé djúpstæðra viðhorfsbreytinga að verða vart.
Hann taki sérstaklega eftir þessu í starfi
sínu sem háskólakennari: „Það virðist
enginn stefna á frama í stjórnmálum eða
innan stofnana ríkisins lengur. Það tala
allir um viðskiptahugmyndir og sjálfstæðan
atvinnurekstur.
Markaðs-

PRÓFESSOR PAUL DU GAY Segir Breta undir stjórn Thatcher hafa farið of hratt í frumkvöðlavæðingu sína.

módelinu er tekið sem sjálfsögðum hlut“.
Du Gay segir það vissulega rétt að lífsgæði hafi batnað og laun hækkað undir
stjórn Thatcher og nú Tonys Blair en á
móti komi að félagsþjónusta hafi minnkað
til muna og því fari stærri hluti launa í
þjónustu sem áður hafi verið á hendi ríkisins: „Hagkerfið er á vissan hátt falskt, og
því má ekki bera saman tölur um innkomu
fyrir og eftir byltingu Thatcher gagnrýnilaust“.
Frumkvöðlavæðingin hafi líka haft ýmislegt neikvætt í för með sér. Svo virðist
sem enginn viti hver beri ábyrgð á
nokkrum sköpuðum hlut. Meira að segja
sé svo að í Bretlandi, þar sem ráðherraábyrgð hafi ávallt verið mikil og ráðherrar möglunarlaust vikið ef grunur hafi
komið upp um misferli, séu ráðherrar í
auknum mæli farnir að varpa ábyrgðinni
yfir á einhverja aðra.
Ef upp komi vandamál í háskólum eða á
spítölum bendi ráðherrarnir á að um sjálfstæða rekstraeiningu sé að ræða og segist
ekkert hafa yfir henni að segja. Þetta
hljóti að vera slæmt fyrir lýðræðið.
Einnig séu reglur ekki nægilega skýrar, sem hafi orðið til þess að ýmis gömul
vandamál sem menn héldu sig lausa við
hafi skotið aftur upp kollinum: „Klíkuskapur virðist vera að aukast. Þetta

kemur ekki síst niður á konum á vinnumarkaðnum. Mikið er um strákaklíkur
sem ráða bara inn jakkafataklædda félaga
sína“.
Tækifærum til spilltra vinnubragða
hafi líka fjölgað. Það sé afleiðing lauslegri
reglna, sem geri mönnum kleift að fara
frjálslega með fé: „Þrýstingur um sífellt
aukna framleiðslu og að vera í fararbroddi hins nýja hnattvædda heims hefur
eflaust eitthvað um þetta að segja“.
Hann segir að með þessu móti hafi
tapast milljarðar króna í Bretlandi og í
Bandaríkjunum hafi svipaðir hlutir átt sér
stað: „Flestir muna eftir Enron-hneykslinu, þar sem fótunum var kippt undan
fjölda manns á augabragði“.
Du Gay telur þó að Norðurlöndunum
hafi tekist betur að flétta saman gamla
tíma og nýja. Hann hefur kynnt sér þessi
mál í Danmörku og virðist honum ásýnd
samfélagsins þar allt önnur og kannski
betri en í Bretlandi.
Hann varar Íslendinga við að fara of
hratt í sakirnar: „Kannski hefði verið
betra fyrir okkur Breta að ráðast í breytingar á samfélaginu skref fyrir skref í
stað þess að gera þetta í einu stökki. Auðvitað er nauðsynlegt að nútímavæða en
það verður líka að halda eftir því sem
gamalt er og hefur sannað gildi sitt“.

Ný og betri bókunarleið á Netinu

Lægsta verð
sem er í boði
almennt
á viðkomandi
áfangastað

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ICE 27851 04/2005

Umbeðnir ferðadagar á lægsta verði

Nú er einfaldara,
þægilegra og fljótlegra
að panta flug á www.icelandair.is
Um helmingur farþega með Icelandair pantar og greiðir
fyrir flugfarið á Netinu.
Við höfum nú tekið í notkun nýtt og einfaldara leitar- og
bókunarkerfi á vef okkar, www.icelandair.is. Notandaviðmótið er
skýrt og þægilegt og leikur einn að kanna flugmöguleika á

tilteknum dögum, skoða mismunandi verð og ganga frá pöntun
og greiðslu.
Kynntu þér málið og slástu í hóp þeirra tugþúsunda Íslendinga
sem kaupa sér alltaf flugmiða á www.icelandair.is
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KJARTAN ÓLAFSSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI FAKTA, ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON, FORSETI ÍSLANDS, DORRIT MOUSSAIEFF OG GUÐNI B. GUÐNASON, FRAMKVÆMDASTJÓRI ANZA, ÁSAMT KÍNVERJUM Í PEKING Forsetahjónin stilltu sér upp með forsvarsmönnum íslenskra fyrirtækja og kínverskum gestum þeirra.

Kína er vaknað
Búast má við stórauknum viðskiptum Íslendinga við Kína í kjölfar heimsóknar forseta Íslands og yfir
200 manna viðskiptasendinefndar til Kína. Kínverjar verka meðal annars íslenskan fisk og sauma föt
fyrir íslensk fyrirtæki. Starfsemi fyrirtækja í eigu Íslendinga er orðin mjög alþjóðleg og tækifæri virðast á hverju strái í Kína. En þó er ýmislegt sem ber að varast og íslenskir viðskiptahættir duga
skammt í Kína. Dögg Hjaltalín brá sér til Kína og fylgdist með dagskránni þar.

Hagkerfið í
Kína er einfaldlega það
hagkerfi sem
vex hraðast í
heiminum. Til
dæmis útskrifast 350 þúsund
verkfræðingar
í Kína á ári.

KÍNAMÚRINN Tákn um
hversu mikið stórveldi Kína
var fyrr á öldum.

Napóleon Bonaparte sagði eitt sinn að þegar
Kína vaknaði myndi jörðin skjálfa. Kína er
vaknað og íslenskt viðskiptalíf iðar af tilhlökkun. Yfir 200 manna hópur úr íslensku
viðskiptalífi lagði leið sína til Kína í fylgd
með Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands. Mörg fyrirtæki skrifuðu undir samninga við Kínverja og gefa þeir samningar til
kynna að viðskipti milli landanna muni
aukast. Þessi viðskipti snúast um allt frá hitaveitu til tísku, og vonandi allt þar á milli enda
eru tækifærin mýmörg.
Fylgd forseta Íslands skipti mjög miklu
máli að mati kínverskra fyrirtækja og fannst
Kínverjum merkilegt hversu mikinn áhuga

forsetinn sýndi fulltrúum fyrirtækjanna.
Ólafur Ragnar heimsótti fyrirtæki sem eru í
eigu og tengjast Íslendingum í Kína. Einnig
var hann viðstaddur undirritun ýmissa samninga og töldu Kínverjar nærveru hans mjög
þýðingarmikla.
Íslendingar fluttu vörur fyrir um tíu milljarða frá Kína á síðasta ári. Þar af nam innflutningur Norvikur-samstæðunnar um milljarði og Hagkaup flutti inn vörur fyrir á bilinu
700 til 900 milljónir. Oasis-verslun var opnuð
af Dorrit Moussaieff meðan á heimsókn forsetans stóð. Stór hluti af vörum sem seldar
eru í verslunum Oasis er framleiddur í Kína.
Í Kína er markaður fyrir íslenskar vörur á

borð við fisk og svo má auðvitað líkja landinu
við verksmiðju heimsins.
NEYTENDUR FRAMTÍÐARINNAR

Á fundi á vegum sendiráðs Íslands í Kína og
Útflutningsráðs kynnti Þjóðverjinn Georg
Wuttke hvernig viðskipti í Kína fara fram og
hver árangurinn af þeim hefur verið. Wuttke
starfar hjá þýska fyrirtækinu BASF, sem
hefur átt viðskipti við Kínverja allt frá árinu
1885. Hann lagði áherslu á að Kínverjar
hefðu aukið mikið neyslu sína á flestum
vörum. Wuttke sagði að það blekkti mjög
ferðamenn að sjá Ferrari og aðrar glæsibifreiðar því að þær væru einungis toppurinn á

Á VIÐSKIPTAÞINGI Í
PEKING VAR MARGT
UM MANNINN Fulltrúar
íslenskra og kínverskra
fyrirtækja ræða málin.
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ísjakanum. Fínum og dýrum verslunum fjölg- það ekki endilega að það geri það. Þeir sem
ar mjög ört í Kína en verðlagið þar er mjög ætla sér að eiga viðskipti í Kína verða að hafa
hátt og víða jafnvel dýrara en hér á landi. markmið og vita hvað þeir vilja.
Þeim sem ætla sér að eiga viðskipti í Kína
Þróunin er sú að hinn dæmigerði Kínverji er
er eindregið ráðlagt að vera í beinu sambandi
að fara úr fátækt og yfir í láglaunastétt.
Hagvöxtur í Kína hefur verið rúmlega níu við framleiðendurna og hafa sem fæsta milliprósent hin síðustu ár og ekkert virðist vera liði. Einnig er þeim ráðlagt að hafa marga í
að hægja á. Byggingakranar eru á hverju sigtinu þannig að ef einn framleiðandi
strái, stórhýsi eru reist í borgunum og skýja- bregðist taki ekki langan tíma að setja sig í
samband við annan.
kljúfarnir spretta upp eins og gorkúlur.
Brot á höfundarrétti er stórt vandamál í
Wuttke varaði þó saklausa Íslendinga við
Kína og leiðir til þess að
því að treysta öllum sem
STÆRSTU
margir eru hræddir við að
þeir ættu viðskipti við. Kína
SAMNINGARNIR
láta framleiða vöru sína
væri mjög góður markaður
SEM GERÐIR VORU
þar, að minnsta kosti ef um
en hættulegur fyrir þá sem
Í KÍNA
einstaka tækni eða hönnun
væru ekki á verði.
er að ræða.
Kínverjar eru nú þegar ■ FL Group samdi um útleigu á fimm
Tungumálavandamál eru
orðnir miklir neytendur og
Boeing 737 flugvélum til Air China.
algeng og til að mynda nota
þeim fjölgar sífellt. Wuttke
Kínverjar ekki fingurna
sagði einfaldlega að hag- ■ Orkuveita Reykjavíkur samdi um
eins og við til að tákna einn
kerfið í Kína væri það hagbyggingu nýrrar jarðvarmaveitu í
til tíu. Fjöldi fingra er notkerfi sem yxi hraðast í
borginni Xianyang í Kína og verður
aður upp í sjö en sérstök
heiminum. Til dæmis útþessi hitaveita sú stærsta sinnar
fingratákn eru notuð fyrir
skrifast 350 þúsund verkgerðar í heiminum.
átta, níu og tíu.
fræðingar í Kína á ári.
EKKERT AÐ MARKA TÖLUR
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■ Fjölþjóðafyrirtækið Atlantis mun

VEL FÓR Á MEÐ FULLTRÚUM FLESTRA ÖFLUGUSTU FYRIRTÆKJA LANDSINS Í KOKKTEILBOÐUNUM Í KÍNA Bjarni Ármannsson, forstjóri Íslandsbanka, Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips,
Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri KB banka, Lýður Guðmundsson, forstjóri Bakkavarar, og Sigurjón Þ.
Árnason, bankastjóri Landsbankans.

FRAMLENGDU FERÐINA

reisa 50 þúsund tonna frystigeymslu
Wuttke segir hagvöxt ekki
Kínaförin skilaði þátttakgeta verið minni en fimm
endum miklu, bæði hvað
í Qingdao.
prósent miðað við þær aðvarðar viðskipti og landstæður sem nú eru til staðar. ■ Novator, félag í eigu Björgólfs
kynningu því landið hefur
Fátækt er mikil, framleiðni
upp á mikið að bjóða. Þau
Thors Björgólfssonar, skrifaði undir
er léleg og neðanjarðarhagfyrirtæki sem koma heim
samstarfssamning við fjarskiptakerfið er gríðarlega ummeð undirritaða samninga í
tækjaframleiðandann Huawei.
fangsmikið.
farteskinu fara að vinna í
Tölulegar
staðreyndir ■ F yrirtækið Sportís hf. samdi við
þeim og aðrir fara að leggja
segja lítið um raunveruleikgrunninn að frekari viðfélagið Beijing Mountaineering
ann í Kína. Innflutningur til
skiptum. Kína er í raun
Association um sölu og dreifingu á
Kína er gott dæmi um þetta.
miklu nær okkur en margan
Cintamani útivistarfatnaði í Kína.
Kínverjar eru ekki svo háðir
grunar. Flutningskostnaður
viðskiptum við útlönd því að
milli Kína og Íslands getur
þeir framleiða nánast allt ■ Atlanta samdi við fyrirtækið Ameco
verið lægri en milli landsí Peking til næsta árs um viðhald
sem þeir þurfa og eru því
horna hérlendis.
sjálfum sér nægir á mörgum
Fulltrúar fjögurra háog eftirlit með flugvélum félagsins.
sviðum. Innflutningur til
skóla voru með í ferðinni til
Kína er að langstærstum ■ Íslenskir háskólar skrifuðu undir
Kína og skrifuðu þeir undir
hluta hráefni sem notað er
samstarfssamninga við kínsamstarfssamninga við kínverska
til frekari vinnslu og þeir
verska háskóla. Nú þegar
háskóla.
selja svo unnið út úr landinu.
stunda nokkrir Íslendingar
Mjög mikilvægt er að taka ekki fyrsta til- nám í Kína og þeim fjölgar sífellt. Einnig eru
boði sem berst því að Kínverjar eru í eðli sínu Kínverjar í námi hér á landi. Þessi tengsl eiga
kaupmenn og prútta ávallt um verð. Því finnst líklega eftir að skila sér inn í viðskiptalífið eftþeim hrein móðgun að taka fyrsta tilboði, þeir ir nokkur ár í auknum samskiptum við Kína.
eru góðir samningamenn og þeir hafa mjög
Athygli vakti og að sumir framlengdu ferð
gaman af því að semja.
sína í Kína vegna þess að betur gekk en áætlSú tala sem minnst er þó að marka er gengi að hafði verið. Í raun skilaði ferðin sjálf ekki
gjaldmiðils Kína, Yuan. Gengið er mjög van- þessum samningum inn því búið var að leggja
metið og telja sumir að yuan sé allt að fimm- grunninn að þeim áður en haldið var þangað
falt verðmætara en gengi þess segir til um. austur. Afrakstur ferðarinnar á enn eftir að
Vegna lágs gengis geta Kínverjar keppt enn koma í ljós, víkka sjóndeildarhringinn og opna
betur en ella á lágum framleiðslukostnaði. augu fólks fyrir nýjum tækifærum eða jafnvel
Mikill þrýstingur er þó á Kínverja að hækka að vara fólk við og benda á að stíga varlega en
gengið sitt en aðrir sjá mikil tækifæri í að örugglega til jarðar.
fjárfesta í Kína meðan gengið er svo lágt.
Ein af dýrmætustu lexíunum sem flestir
lærðu þó var líklega sú að Ísland er ekki miðja
alheimsins og viðskipti okkar við Kínverja eru
ÖNNUR LÖGMÁL
Oft er talað um að önnur lögmál gildi í Kína eins og dropi í viðskiptahaf Kínverja. Mjög
og vestrænir siðir og venjur eigi þar alls ekki forvitnilegt verður að sjá hvernig viðskiptin
við. Allt önnur lögmál gilda og til dæmis milli Kína og Íslands munu þróast en eitt er
þegar Kínverjar segja að málið reddist þýðir víst, að þau eiga eftir að aukast mjög hratt.

FISKUR UNNINN Í QINGDAO Í KÍNA Íslenskur fiskur ferðast víða.

FULLTRÚAR ORKUVEITUNNAR OG BORGARSTJÓRI XIANYANG Við undirritun samnings um
stærstu hitaveitu í heimi.

Óskir og væntingar
fyrirtækjanna í fyrirrúmi
Viðskiptasendinefndin sem fór
til Kína er sú langstærsta sem
nokkurn tímann hefur farið frá
Íslandi og var þátttakan langt
umfram væntingar Útflutningsráðs sem skipulagði ferðina í
nánu samstarfi við skrifstofu
forseta Íslands og sendiráðið í
Peking. Vilhjálmur Guðmundsson, forstöðumaður Útflutningsráðs, segist mjög ánægður með
ferðina og að allt hafi gengið
upp. „Við höfum fengið mjög
skemmtileg viðbrögð frá fyrirtækjunum, sem voru mjög
ánægð með allt skipulag.“ Vilhjálmur segir mikla skipulagningu liggja að baki svona ferð en
meðal annars var haldin
viðskiptaráðstefna og skipulagðir einkafundir fyrir einstök
fyrirtæki. Í viðskiptasendinefndinni voru 220 manns frá
um 100 fyrirtækjum.
Vilhjálmur segir ferðir viðskiptasendinefnda hafa breyst

mikið. Áður hafi ferðirnar verið
yfirborðskenndari og unnar í
samstarfi við verslunarráð og
samtök atvinnulífs viðkomandi
landa. „Núna miðast undirbúningurinn við að skipulegga dagskrá og koma á fundum milli
fyrirtækja frá báðum löndum.
Óskir og væntingar íslensku
fyrirtækjanna liggja fyrir og
undirbúningurinn miðast við
þær.“
En hver er svo árangur ferða
á borð við Kínaferðina? Vilhjálmur segir mikilvæg tengsl
myndast í slíkum ferðum og oft
séu fyrirtæki komin í viðskipti
við innlend fyrirtæki innan
nokkurra mánuða.
Hluti af starfsemi Útflutningsráðs er að skipuleggja viðskiptasendinefndir
erlendis.
Vilhjálmur segir Útflutningsráð
oft hafa frumkvæði að því hvert
farið sé en í þessu tilviki hafi
frumkvæðið komið frá forseta-

Fréttablaðið/Lárus Karl

Fjölmennasta viðskiptasendinefndin til þessa.

FRÁ VINNUFUNDI UM UPPLÝSINGATÆKNI Í PEKING Vilhjálmur Guðmundsson, forstöðumaður Útflutningsráðs, er himinlifandi með
viðbrögð fyrirtækja, bæði á Íslandi og í Kína.

skrifstofu vegna opinberrar
heimsóknar Ólafs Ragnars
Grímssonar.
Útflutningsráð stendur fyrir
sex til sjö sendinefndaferðum á
ári hverju og hefur þeim fjölgað
á undanförnum árum. Tilviljun

ræður því ekki hvert haldið er
heldur kannar Útflutningsráð
hvar mesti áhuginn liggur og
skipuleggur ferðir í takt við niðurstöðurnar.
Vilhjálmur segir AusturEvrópu vera vinsæla um þessar

mundir en farið hefur verið til
margra landa í Austur-Evrópu á
síðustu árum og einnig til allra
Eystrasaltsríkjanna. Núna er
verið að skipuleggja ferð til
Japans og í vikunni var farið til
Danmerkur.
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FYRIRTÆKI

FÓLK Á FERLI

SIGÞÓR SAMÚELSSON hefur verið ráðinn
framkvæmdastjóri
Teymis og hefur
hann hafið störf.
Hann hefur verið
markaðsstjóri Teymis undanfarin ár en
hann hefur verið
sölu- og markaðsstjóri Teymis frá árinu 1999. Sigþór var að klára rekstrarog viðskiptanám við Endurmenntun Háskóla Íslands. Hann er með stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík.

ÞÓRÓLFUR ÁRNASON hefur verið ráðinn
forstjóri Icelandic Group, áður SH. Hann
er vélaverkfræðingur frá HÍ og lauk
hann jafnframt framhaldsnámi í iðnaðarog rekstrarverkfræði
frá DTH í Kaupmannahöfn. Þórólfur
hefur víðtæka
reynslu af markaðsmálum og stjórnun.
Hann var framkvæmdastjóri sölu- og
markaðssviðs hjá Marel í sex ár og
sama starfi gengdi hann síðar hjá Olíufélaginu hf. Hann varð fyrsti forstjóri
Tals hf. og síðar borgarstjóri í Reykjavík
á árunum 2003-2004. Þá hefur hann verið virkur í félagsmálum auk þess hann
hefur setið í stjórnum nærri tuttugu
fyrirtækja og stofnana.

Mannabreytingar hjá WTO

Kínverskur fjarskiptarisi
Huawei er eitt af fáum kínverskum fyrirtækjum sem eru þekkt á alþjóðavettvangi.
Fyrirtækið selur fjarskiptakerfi til yfir 90 landa og kemur um helmingur af tekjum
fyrirtækisins frá útflutningi. Dögg Hjaltalín skoðaði fyrirtækið nánar og komst að
því að áhersla fyrirtækisins á rannsóknir og þróun hefur margborgað sig. Huawei
framleiðir og selur nánast allt sem við kemur fjarskiptatækjum og tólum.
Kínverska fyrirtækið Huawei Technologies milljarðar dollara á þessu ári, um 320 milljer alls ekki dæmigert kínverskt fyrirtæki arðar króna.
Sala Huawei í fyrra nam 5,58 milljörðum
því það starfar í hátt í hundrað löndum og
dollara, sem er 45 prósenta aukning
selur vörur sínar til margra
milli ára, þar af voru 2,28
stærstu fjarskiptafyrirtækja
milljarðar dollara af alheims. Huawei skrifaði
þjóðlegri sölu. Útflutnnýlega undir samning
ingur Huawei hefur
við Novator, félag í
meira en tvöfaldast á
eigu Björgólfs Thor
Huawei
hverju ári frá árinu
Björgólfssonar, um
Velta á árinu: 8,5 milljarðar dollara
1999 og er útflutningsamstarf á sviði fjarÚtflutningur: Yfir fimm milljarðar dollara
ur nú meira en helmskiptatækja. Eins og
Fjöldi starfsmanna: 24 þúsund
ingur af allri veltu félagskunnugt er ætlar Björgins og markar það ákveðin
ólfur sér stóra hluti í fjartímamót.
skiptafyrirtækjum í Evrópu.
Samstarfsaðilar fyrirtækisins eru yfir 400
Hjá Huawei starfa 24 þúsund manns og
og meðal viðskiptavina fyrirtækisins eru 22 af
þar af eru 3.400 erlendir starfsmenn.
Huawei var stofnað 1988 og er fyrirtækið 50 stærstu fjarskiptafyrirtækjum heimsins.
Í BusinessWeek er fjallað um fyrirtækið
í einkaeigu og hefur alltaf verið. Starfsemi
Huawei snýst um rannsóknir og þróun, undir fyrirsögninni; Huawei, meira en lókal
framleiðslu og markaðssetningu á fjar- hetja. Fjölmiðlar í Kína og víðar hafa sýnt
skiptatækjum og býður það upp á sérsniðnar fyrirtækinu mikinn áhuga. Jafnvel hefur því
lausnir fyrir fjarskiptafyrirtæki um allan verið líkt við alþjóðarisann Cisco.
heim.
ÁHERSLA Á RANNSÓKNIR OG ÞRÓUN
ÚTFLUTNINGUR TVÖFALDAST ÁRLEGA

Huawei hefur verið alþjóðlegt fyrirtæki í
mörg ár og selur nú til yfir 90 landa. Þar á
meðal eru Indland, Bretland, Frakkland,
Þýskaland, Spánn, Bandaríkin og Rússland.
Samkvæmt kínverskum fjölmiðlum verður sala fyrirtækisins á þessu ári 8,5 milljarðar dollara, tæplega 550 milljónir króna.
Útflutningur Huawei verður meira en fimm

Eitt af lykilatriðum í starfsemi Huawei er
mikil áhersla á rannsóknir og þróun og vinnur nærri helmingur starfsfólks Huawei við
rannsóknir og þróun. Á hverju ári fjárfestir
Huawei meira en 10 prósent af sölutekjum í
rannsóknir og þróun. Þetta er gert til að
tryggja stöðugan og fullnægjandi vöxt og til
að standa einu skrefi framar en samkeppnisaðilarnir.

Huawei leggur áherslu á að starfa í samvinnu við leiðandi alþjóðafyrirtæki bæði í
framleiðslu og markaðssetningu. Huawei
hefur meðal annars starfað með Texas
Instruments, Motorola, Microsoft, Intel og
Sun Microsystems.
Huawei er fyrirtæki sem er gott dæmi um
hversu langt Kínverjar geta náð í hátækni
með mikilli áherslu á rannsóknir og þróun og
stenst fullkomlega gæðakröfur Vesturlanda.
Huawei er með um 55 skrifstofur víðs
vegar um heiminn. Huawei hefur einnig sett
upp rannsóknarstofur í Dallas, Silicon Valley,
Bangalore, Stokkhólmi, Moskvu, Peking og
Shanghai.
SAMSTARF VIÐ NOVATOR

Novator, sem er í eigu Björgólfs Thor Björgólfssonar, skrifaði undir samstarfssamning
við Huawei í Kína nýlega. Samningurinn
felur í sér áhuga á frekari samstarfi milli
félaganna. Búlgarski síminn BTC hefur átt
viðskipti við Huawei og frekara samstarf er
væntanlega fram undan.
Huawei er orðið leiðandi birgir í fjarskiptageiranum, sem fer ört vaxandi. Ef
miðað er við markaðshlutdeild er Huawei
fremst eða mjög framarlega þegar kemur að
mörgum tækninýjungum. Huawei er einnig
einn af fáum birgjum í heiminum sem bjóða
upp þriðju kynslóð farsíma. Ef Novator nýtir
fjarskiptaleyfi fyrir þriðju kynslóð farsíma í
Póllandi má gera ráð fyrir að Huawei verði
samstarfsaðili þess.

Fréttablaðið/KGB

Frakkinn Pascal Lamy hefur
verið útnefndur yfirmaður Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
(WTO). Hann mun taka við starfinu 31. ágúst þegar kjörtímabili
núverandi yfirmanns, Supachai
Panitchpakdi, lýkur.
Jaques Chirac Frakklandsforseti óskaði landa sínum til hamingju með nýja starfið og bætti
við: „Ég vona að undir stjórn
Lamy verði heimi hnattvæðingarinnar betur stýrt og að sameiningar gæti í stað sundrungar“.
Lamy sagðist ætla að vinna að
frjálsari viðskiptaháttum og
tryggja hag þróunarríkja í alþjóðaviðskiptum. - jsk
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BJÖRGÓLFUR THOR BJÖRGÓLFSSON UNDIRRITAR SAMSTARFSSAMNING VIÐ HUAWEI FYRIR HÖND NOVATOR Huawei starfar í hátt í hundrað löndum og selur vörur til
stærstu fjarskiptafyrirtækja heims.

B E S TA R Á Ð I Ð

Vakna snemma
og vera duglegur

Sjálfvindu skeiðklukku
úrverk, kúpt safírgler með
afspeglun, handsaumuð
leðuról, einnig fáanlegt
í 18kt gulli.

Einar Bárðarson, eigandi umboðsskrifstofunnar Concert og
umboðsmaður
stúlknahljómsveitarinnar Nylon, segir besta
ráð sem hann hafi fengið vera að
vakna snemma á morgnana og
leggja hart að sér það sem eftir
lifi dags.
Einar segir eldri félaga sinn
hafa kennt sér þetta: „Hann
hringdi einhverju sinni um hálftíuleytið og náði ekki í mig. Síðan
frétti hann að ég hefði verið
steinsofandi, hundskammaði mig
og sagði menn aldrei ná árangri í
lífinu nema með því að vakna

snemma á morgnana og vera
duglegir allan daginn“.
Einar segist taka mikið mark
á vininum dularfulla enda maður
sem hafi náð langt í lífinu og viti
hvað hann syngi: „Þetta hefur
verið mér ofarlega í huga alla tíð
síðan og reynst mér vel þótt ég
segi sjálfur frá. Það þarf ekki
alltaf að vera að flækja hlutina“.
- jsk
EINAR BÁRÐARSON, EIGANDI
CONCERT Segir eldri félaga sinn
hafa kennt sér að til að ná árangri
þurfi að vakna snemma og vera
duglegur allan daginn.
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SKOÐUN

Hinir ýmsu gallar skoðanakannana
Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Kosningin um stjórnarskrá Evrópu vekur spurningar:

Vill Vestur-Evrópa
hlaupa í skjól hafta?
Þórlindur Kjartansson
Óhætt er að fullyrða að ákaflega lítill hluti franskra kjósenda hafði
fyrir því að pæla sig í gegnum ríflega þrjú hundruð blaðsíðna
stjórnarskrá Evrópusambandsins áður en þeir höfnuðu henni í
atkvæðagreiðslu um helgina. Það að stjórnarskráin sé svo löng og
ítarleg bendir til þess að sú ætlun að búa til raunverulega stjórnarskrá hafi mistekist, enda er óhætt að slá því föstu að grundvallarlögum um mannréttindi og valdmörk hins opinbera ætti að vera
hægt að koma til leiðar á mun hnitmiðaðri hátt.
Kjósendur í gömlu hornsteinum Evrópusambandsins hafa hins
vegar hugann við allt annað en stjórnarskrána. Bágt efnahagsástand og efasemdir um gagnsemi Evrópusambandsins ráða mestu
um skyndilegt bakslag í Evrópusamrunanum.
Þeir sem hafa trú á meginhugmyndum Evrópusambandsins ættu
líklega að fagna því að nú sé kominn hemill á valdaútrás Evrópusambandsins. Það vekur hins vegar ugg að forsendur óánægjunnar
í garð Evrópusambandsins eru í mörgum tilfellum einmitt margir helstu
kostir sambandsins.
Ótti við samkeppni frá nýju aðildarríkjunum og ótti við frjáls viðskipti og
frjálsa búsetu eru nefnilega ráðandi
hvað varðar þetta bakslag í Frakklandi.
Margir af helstu kostum Evrópusambandsins, út frá efnahagslegu sjónarmiði, eru orðnir að blórabögglum í augum almennings í löndum þar sem
atvinnuleysi er mikið og hagvöxtur
lítill vegna of mikilla afskipta ríkisins.
Íbúar í tveimur mikilvægustu ríkjum Evrópusambandsins, Frakklandi og
Þýskalandi, hafa mátt þola stöðnun í
hagkerfum sínum á síðustu árum og
svo virðist sem pólitísk viðbrögð felist
fyrst og fremst í friðþægingu við kjósendur í stað nauðsynlegra aðgerða til
lausnar vandanum.
Flókið regluverk í atvinnulífi, lítil hvatning til nýsköpunar,
þunglamaleg velferðarkerfi og fyrirsjáanleg kollsteypa vegna
eftirlaunaskuldbindinga í gömlu stórveldunum á meginlandi Evrópu eru tæplega uppskrift að hagvexti og athafnaþrótti. Og á
meðan þessi gömlu stórveldi barma sér yfir bágri stöðu bíða nýfrjáls ríki Austur-Evrópu færis til þess að nýta sér öll þau færi sem
aukið frelsi færir þegnum þeirra. Hætta er á að ríki Vestur-Evrópu
snúist til varnar í stað þess að tileinka sér þá sömu bjartsýni.
Umræðan um mögulega inngöngu Íslands í Evrópusambandið
hefur litast mjög af tveimur þáttum. Annars vegar telja margir forsvarsmenn í atvinnulífi að kostir Evrópusambandsins, einkum
hinnar sameiginlegu myntar, auki samkeppnishæfni í útflutningi.
Hins vegar er ótti við að Íslendingar missi völd yfir sjávarauðlindum sínum.
Þetta tvennt skiptir auðvitað verulegu máli en miklu meira máli
kann að skipta hvort stóru ríkin í Vestur-Evrópu bregðist við efnahagsvanda sínum með því að þvinga aðildarríkin til að hækka
skatta og auka hömlur í viðskiptalífi. Ef kjósendur í Frakklandi
voru að mótmæli frelsi í viðskiptum og búsetu með kosningunni á
sunnudaginn hlýtur það að kveikja efasemdir í huga þeirra sem
hingað til hafa trúað að Íslandi sé betur borgið sem hluta af Evrópusambandinu.

Ótti við samkeppni frá nýju
aðildarríkjunum
og ótti við frjáls
viðskipti og
frjálsa búsetu
eru nefnilega
ráðandi hvað
varðar þetta
bakslag í
Frakklandi.

Á síðustu árum hefur átt sér stað
vaxandi umræða um kosti og
galla hinna ýmsu aðferða sem
mæla viðhorf og skoðanir hópa.
Margir af virtustu fræðimönnum
heims á sviðum markaðs- og sálarfræða hafa bent á ákveðna galla
skoðanakannana. Gagnrýnisraddirnar segja að skoðanakannanir
séu í mörgum tilfellum slakt tæki
til að mæla skoðanir og viðhorf
fólks. Greinahöfundar taka undir
þessa gagnrýni og vilja í þessari
grein skýra út þau sjónarmið sem
liggja þar að baki.
Skoðanakannanir eru slakt
rannsóknartæki þegar margir
þættir móta viðhorf fólks. Þetta
eru t.d. spurningar þar sem svör
eru háð smekk, löngun fólks og
mannlegum eiginleikum:
1. Gætir þú hugsað þér að kaupa
þessa tilteknu vöru?
2. Finnst þér þjónusta tiltekins
fyrirtækis vera slæm eða góð?
3. Ert þú ánægð(ur) í þínu starfi?
Skoðanakannanir eru hins vegar
nothæft rannsóknartæki þegar
fáir þættir móta skoðanir fólks
eins og á við um þegar t.d. er
spurt um hver hegðun fólks var í
fortíðinni:
1. Hvaða stjórnmálaflokk kaust
þú í síðustu alþingiskosningum?
2. Reykir þú eða reykir þú ekki?
3. Hvaða tegund af bíl átt þú?
Helsta áhyggjuefni undirritaðra
er það að skoðanakannanir eru í
dag notaðar í miklu mæli til að
svara spurningum sem falla í
fyrri flokkinn þ.e. þær eru notaðar til að afla þekkingar sem ekki
er hægt að afla með skoðanakönnunum. Á síðasta ári eyddu íslensk
fyrirtæki 1,2 milljörðum í að
rannsaka skoðanir og viðhorf
fólks og fór mikill meirihluti þess
fjár í að framkvæma skoðanakannanir. Og þar sem verulegur
hluti spurninganna eru í fyrrnefnda flokknum er líklegt að íslensk fyrirtæki séu að eyða nokkur hundruð milljónum í skoðanakannanir sem gagnast lítið sem
ekkert.
Af hverju eru skoðanakannanir slakt rannsóknartæki í svo
mörgum tilfellum? Ástæðan er að
mannshugurinn er flóknari en svo
að hægt sé að rannsaka hann til
hlítar með jafn takmarkaðri aðferðafræði og skoðanakannanir
eru. Aðalmálið hér snýst um meðvitaðar og ómeðvitaðar hugsanir.
Skoðanakannanir ráða ágætlega
við að rannsaka meðvitaðar hugsanir en eru slakt tæki þegar þarf

ORÐ Í BELG

Hallgrímur
Óskarsson
framkvæmdastjóri
Fortuna

Ingimar Helgason
verkefnisstjóri hjá
Fortuna
að skoða þær ómeðvituðu. Kjarni
málsins er hins vegar sá að
ákvarðanir fólks og viðhorf mótast að miklu leyti ómeðvitað.
Einstaklingur hefur fimm
skynfæri sem taka inn 11 milljónir eininga af upplýsingum á hverri sekúndu. Vísindamenn hafa
áætlað að mannshugurinn geti
unnið meðvitað úr mest 40 einingum á sekúndu og að 16 einingar á
sekúndu séu nærri lagi. Það eru
því varkárar niðurstöður fræðimanna þegar þeir áætla að 95% af
öllum hugsunum séu ómeðvitaðar.
Þeir sem vilja kynna sér þessi
fræði er bent að lesa efni eftir
Harvard-prófessorana
Gerald
Zaltman og Jeromy Kagan eða að
kynna sér niðurstöður rannsókna
taugafræðingsins
Antonio
Damasio.
SKOÐUM TVÖ RAUNVERULEG
DÆMI:

„Ef þú ætlar að kaupa farsímaþjónustu, hvort velur þú frekar
Símann eða Og Vodafone?“
Hér er verið að spyrja fólk að
einhverju sem það getur ekki
metið auðveldlega. Ákvörðunin
um val á milli fyrirtækjanna er
flókin og er margt sem getur haft
afgerandi afleiðingar á ákvörðunina sem ekki er hægt að mæla í
könnunum. Einhver gæti t.d. hæglega sagt „Síminn“ en lent svo í
því að velja „Og Vodafone“ fljótlega eftir að viðkomandi var
spurður. Að baki geta legið einfaldar ástæður eins og jafnvel sú
að viðkomandi hafi verið á leið í
Símann í Kringlunni en af því að
þar var töluverð röð þá fór viðkomandi í verslunina á móti þar
sem færri voru, þ.e. verslun Og
Vodafone.
Ertu ánægð(ur) með opnunartíma þjónustuvers VÍS?
Hér er verið að spyrja fólk að
einhverju sem það hefur hugsanlega enga skoðun á. Fáir vita hver
raunverulegur opnunartími er og
þeir sem vita það ekki gera oft ráð
fyrir því að opnunartíminn sé
svipaður og annarsstaðar og segja

því gjarnan „já“. Þar með mælist
„ánægja“ sem ekki er endilega til
staðar. Ef opnunartími VÍS væri
rannsakaður með öðrum aðferðum myndi hugsanlega koma í ljós
að fólk væri hvorki ánægt né
óánægt með opnunartímann. Ef
einhver reynir að hafa samband
við fyrirtæki og lendir í því að
búið sé að loka þarf það ekki endilega að skapa óánægju í garð
fyrirtækisins.
Þegar skoðanakannanir eru
notaðar til að rannsaka viðhorf
sem hafa margar forsendur getur
það verið algerlega háð orðalagi
spurningarinnar hvert svarið
verður. Margir muna eftir spurningunni: „Á Ísland að vera á lista
með þeim þjóðum sem styðja
hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna og Breta í Írak eða á Ísland
ekki að vera með á listanum?“
Þarna er orðið hernaðaraðgerðir
beinlínis notað til að kalla fram
neikvæð viðbrögð enda sögðu
langflestir „nei“. Hvað ef spurningin hefði verið orðuð þannig: „Á
Ísland að vera á lista með þeim
þjóðum sem styðja það að harðstjóranum Saddam Hussein verði
komið frá völdum í Írak eða á Ísland ekki að vera með á listanum?“ Mörgum þykir að þetta sé
ekki sama spurningin en það eru
yfirleitt aðeins þeir sem eru með
fyrir fram mótaða skoðun á málinu. Þeir sem eru hlynntir málinu
finnst síðari spurningin réttari.
Og þá er spurt: Hvor spurningin
er réttari? Og svarið er ekki hægt
að finna; það er háð skoðunum
þess sem spurður er. Niðurstaðan:
Það er ekki hægt að nota skoðanakannanir til að rannsaka þetta mál
til hlítar; til þess eru allt of margar forsendur og hliðar til á málinu
svo að hægt sé að afgreiða það
með einni tölu. Hér birtist einn
angi skoðanakannana sem er að
verða æ algengari: að skoðanakannanir séu notaðar sem áróðurstæki þ.e. að spurning sé sett
þannig fram að hún kalli fram
hagstæð svör fyrir þann sem
spyr.
Sem umhugsunarefni þá væri
hægt að spyrja sig hvor valkosturinn væri vænlegri í þeirri stöðu
ef líf manns lægi við og brýn
nauðsyn væri að fá læknisráð.
Væri skynsamlegt að leggja skoðanakönnun fyrir 800 lækna eða að
tala í 1 klst. við 2-3 lækna, einn í
einu? Að ræða ítarlega við fáa er
betra en að fá yfirborðskennd
svör frá mörgum. Þennan sannleika ættu stjórnendur fyrirtækja
að hafa í huga þegar þeir fjárfesta
í markaðsrannsóknum.

UM VÍÐA VERÖLD
bjorgvin@markadurinn.is l dogg@markadurinn.is l eggert@markadurinn.is
haflidi@markadurinn.is l thkjart@markadurinn.is

Engar blöðrur eftir?

Hagkerfi heimsins að hruni komið?

The New York Times | Hagfræðiprófessorinn og pistlahöfundurinn Paul Krugman skrifar um fasteignaverð í Bandaríkjunum í New York Times. Hann
segir að margt bendi til þess að fasteignaverð hafi
nú náð slíkum hæðum að líklegt sé að þróunin fari
á sama veg og hlutabréfamarkaðurinn gerði árið
2000. Hann nefnir til
sögunnar ýmis teikn
sem geti bent til þess að húsnæðisbólan í Bandaríkjunum sé að springa. Hann segir að svo virðist
sem bandaríski seðlabankinn hafi beinlínis tekið
ákvörðun um að koma af stað nýrri bólu um leið og
hlutabréfabólan sprakk. Þessa kenningu fær hann
lánaða frá öðrum hagfræðingi, Paul McCulley, sem
sagði árið 2001 að bankinn myndi lækka vexti mjög
hratt og það myndi leiða til mikillar hækkunar húsnæðisverðs, en afleiðingar þeirrar hækkunar yrðu
áframhaldandi neyslufyllerí Bandaríkjamanna. Ef
þessi ferill rofnar og húsnæðisverð lækkar skarpt
getur það hins vegar steypt hagkerfinu í djúpa
lægð. Nú, þegar bæði hlutabréf og fasteignir hafa
farið í gegnum fáránlegar hækkanir með stuttu
millibili, getur orðið erfitt að finna nýja bólu sem
viðheldur trú bandarískra neytenda á eigin ríkidæmi.

The Economist | Fram kemur í The Economist að
OECD hafi í nýlegri skýrslu sinni lækkað hagvaxtarspá fyrir Evrópu og Japan og að hættulegt ójafnvægi hafi skapast í
hagkerfi heimsins.
Segir OECD gengi
dollarans allt of hátt
vegna
afskipta
asískra banka og þá sérstaklega Kínverja, sem
vilji umfram allt halda dollaranum eins háum og
mögulegt sé. Afleiðingin af þessu sé gríðarlegur
viðskiptahalli í Bandaríkjunum, þensla í Kína og
að hagkerfi heimsins reiði sig um of á eftirspurn
Bandaríkjamanna eftir vörum. Eftirspurn í
Bandaríkjunum hvíli svo á lántökum og áframhaldandi grósku á fasteignamarkaðnum. Hagfræðingar hafa að undanförnu varað ríkisstjórnir
heims við því að svona geti þetta ekki haldið
áfram. Spurningin sé bara hvenær og með hversu
miklum látum þetta hrynji allt saman. OECD bindur helst vonir við að gömlu Evrópu takist að koma
aftur á heilbrigðu jafnvægi. Til þess þurfi þó
margt að lagast enda frammistaða evrópskra hagkerfa ekki verið merkileg á undanförnum misserum.
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Hversu glöggt er gests augað?
Katrín Ólafsdóttir
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SKOÐUN

skrifar

ÞJÓÐARBÚSKAPURINN

Í nýrri skýrslu Efnahags- og
framfarastofnunarinnar kemur
fram álit sérfræðinga stofnunarinnar um Ísland. Þar segir að
þjóðarbúið sé að ofhitna og ójafnvægi í þjóðarbúskapnum sé töluvert. Hættumerki sé að finna í
miklum halla á viðskiptum við útlönd og miklum erlendum skuldum. Þá sé verðbólga langt yfir
verðbólgumarkmiði.
Sérfræðingar stofnunarinnar
brýna fyrir íslenskum stjórnvöldum að það þurfi styrka

peningamálastjórn til að ná verðbólgu aftur að verðbólgumarkmiðinu. Þá mæla þeir með því að
ríkissjóður verði rekinn með enn
meiri afgangi en nú er gert ráð
fyrir.
Sérfræðingar Efnahags- og
framfarastofnunarinnar telja að
afleiðingar ofhitnunarinnar hér á
landi verði tímabil hárra vaxta
og hugsanlega sé niðursveifla í
þjóðarbúskapnum fram undan.
Töluverðar líkur verði að telja á
því að lendingin eftir þessa uppsveiflu verði ekki mjúk í ljósi

þess ójafnvægis sem myndast
hafi í þjóðarbúskapnum. Í því
sambandi nefna þeir að hugsanlegt sé að kjarasamningar verði í
uppnámi í haust og gengi gæti
fallið snögglega. Í því ljósi reyni
á hagstjórn, og styrk ríkisfjármálastefna og afgangur á rekstri
hins opinbera í dag gæti dregið
úr fallinu síðar.
Í nýlegri grein í Newsweek er
Íslandi lýst sem nýjasta tígri
Evrópu, en það orð var oft notað
um Asíuríkin þegar hagvöxtur
þar var sem mestur. Í greininni
er því lýst að flest gangi okkur í
haginn þessa dagana. En höfund-

ur greinarinnar gerir sér einnig
grein fyrir því að spenna hefur
myndast í þjóðarbúskapnum og
lýkur grein sinni á því að ef til
vill sé tími til kominn að hægja á
ferðinni.
Einhvern tímann var sagt að
best væri að ganga hægt um
gleðinnar dyr. Það er ekki ástæða
til annars en að gleðjast yfir velgengni okkar, en á sama tíma
þurfa þeir sem sinna hagstjórn
hér á landi, Seðlabanki og ríkisstjórn, að vera á varðbergi fyrir

hættumerkjum og grípa til aðgerða strax.
Í vikuriti sínu gerir fjármálaráðuneytið fremur lítið úr aðvörunum Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Getur verið að
það eimi eftir af þeirri gömlu
hugsun að kenningar hagfræðinnar eigi ekki við um Ísland og
útlendingar geti ekki vitað allt
um íslenskar aðstæður? En eru
þeir að segja annað en íslenskir
hagfræðingar hafa verið að segja
undanfarna mánuði?

Það er ekki ástæða til annars en að gleðjast yfir velgengni okkar, en á sama tíma þurfa þeir sem sinna hagstjórn hér á landi, Seðlabanki og ríkisstjórn, að vera á
varðbergi fyrir hættumerkjum og grípa til aðgerða strax.

SPÁKAUPMAÐURINN

Hjá okkur vega allir jafnt

Sumir halda alltaf að sumarið sé
sá tími þegar ekkert gerist. Þann
fyrsta júní fara launamennirnir
að flykkjast í sumarfríin og við
taka saklaus og bólugrafin ungmenni sem bíða óþreyjufull eftir
að komast á helgardjammið. Oft
er talað um gúrkutíð og aumingja
blaða- og fréttamennirnir sitja
sveittir við að grafa upp fréttir
úr umferðinni sem fréttastjórarnir hefðu ekki litið við að vetrarlagi.
En fyrir gamlan hund eins og
mig er sumarið tími tækifæranna og ég get lofað ykkur fullt
af tíðindum úr viðskiptaheiminum. Það verða vafalaust tíðindi
af Straumi og Íslandsbanka,
Burðarási, Símanum, KB banka
og SPRON og náttúrlega Mosaic
Group, tilvonandi Kauphallarfélagi. Skandia kemur við sögu,
sem og einhver útrásarfyrirtæki.
Síminn mun auðvitað koma
mikið við sögu á næstunni. Fylgst
verður gaumgæfilega með gangi
einkavæðingarinnar eftir að
Fréttablaðið hóf að birta greinaflokk um bankasöluna. Líklega
verður krafa meiri en ella um að
ríkið fái sem hæst verð fyrir
fyrirtækið.
Ég býst við því að vera heldur
á kauphliðinni í sumar, enda eru
alltaf til kauptækifæri. Margir
eru að bíða eftir hálfsársuppgjörunum, sem verða góð, og því má
búast við rólegheitum í Kauphöllinni fram í miðjan júlí. Þótt hljótt
sé yfir Kauphöllinni þessa dagana er markaðurinn hvergi nærri
dottinn af baki.
Svo kitlar fasteignamarkaðurinn mig alltaf. Ég er að spá í að
selja íbúðirnar sem ég keypti í
Sjálandinu. Fasteignaheildsali,
vinur minn, laumaði því að mér í
september síðastliðnum að þarna
væri magnað kauptækifæri. Sló
því til og keypti tvær fjögurra
herbergja íbúðir. Lagði sjö milljónir í púkkið og ætti að geta tekið
inn tólf milljónir án teljandi
vandræða. Kannski að ég og
familían skellum okkur til Krítar
í haust þegar fer að kólna. Aldrei
að vita nema ég kaupi eitt stykki
vetrarhús þar.
Já, spákaupmaðurinn er bjartsýnn þegar sumarið fer í hönd,
fullviss um að allt sé á uppleið.
Spákaupmaðurinn mun njóta sólarinnar og þeirra góðu tíma sem
eru í nánd fyrir alla spekúlanta.
Spákaupmaðurinn á horninu

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Hinrik Pétursson l www.mmedia.is/hip

Sumarið
er tíminn

“ﬁegar kemur a› ﬂví a› veita persónulega
og faglega rá›gjöf í fjármögnun atvinnutækja vega allir vi›skiptavinir jafn. Hvort
sem um er a› ræ›a stórfyrirtæki e›a líti›
einstaklingsfyrirtæki leggjum vi› allt kapp í
ﬂa› a› veita framúrskarandi ﬂjónustu og
sérsní›a lausnir í takt vi› ﬂarfir hvers eins.“
Eyjólfur Vilberg Gunnarsson
Rá›gjafi, Fjármögnun atvinnutækja

Fjármögnun í takt við þínar þarfir
Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík
Sími 540 1500 Fax 540 1505

www.lysing.is
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HÉÐAN OG ÞAÐAN

AURASÁLIN

Aldrei fær Aurasálin tækifæri
Alveg er það merkilegt hvernig
fólk fellur fyrir því trekk í trekk
að viðskiptajöfrar landsins séu
eitthvað merkilegur pappír. Eftir
því sem Aurasálin fær best séð
eru þeir flestir bara að herma
eftir því sem aðrir hafa gert og
það án þess að geta heimildar.

VÍÐSÝNI AF NÁMI MIKILVÆG
Hrund segir það lán í óláni að íslenskir háskólar hafi lengi vel verið
fremur veikburða því fyrir vikið
hafi íslenskir stúdentar sótt í
nám til útlanda og öðlast
reynslu og víðsýni sem
hafi gagnast þeim
jafnvel betur en
prófgráðan.

Tökum sem dæmi þessa svoköll-

Aurasálinni finnst ekki mikið til
þess koma að þessir bræður hafi
fengið þá hugmynd að selja 1944
rétti í Bretlandi. Þetta er augljóst
mál og Aurasálin hefði alveg eins
getað gert þetta eins og þessir
Bakkabræður – já og sennilega
miklu betur ef hún hefði verið að
pæla í þessum matvælabransa á
sínum tíma.
Sama er með þennan Magnús Þorsteinsson í Avion. Allt í einu fær
hann tólf milljarða fyrir að hafa
keypt í Landsbankanum. Það er
auðvitað fínt fyrir hann en Aurasálin fær nú ekki séð að hún hefði
ekki alveg eins getað eignast
þessa milljarða.

Aurasálin er nefnilega búin að
vera að lesa úttektina um einkavæðinguna í Fréttablaðinu. Þetta
er auðvitað nauðaómerkileg úttekt
og ekkert nýtt í þessu sem Aurasálin hefði ekki getað sagt sér
sjálf. Þetta er meira og minna
tekið úr einhverjum skýrslum og
einhverjum viðtölum við menn
sem stóðu í þessu braski á sínum
tíma. Ekkert nýtt í því svosem,
Aurasálin hefði auðvitað allt eins
getað gert svona úttekt, nema
náttúrlega miklu betur.

En við þennan lestur rifjast það
upp fyrir Aurasálinni að hún var
náttúrlega búin að sjá það út fyrir
löngu síðan að það væri hægt að
græða á að kaupa banka. Það er
ekkert nýtt í því að menn græði á
að eiga banka og menn þurfa ekki
að vera einhverjir sérstakir snillingar til að sjá það út.
Það er óhætt að fullyrða að fáir
fylgjast eins vel og Aurasálin með
viðskiptalífinu og þjóðmálunum.
Og það hefur Aurasálin lært að fá
störf og verkefni í samfélaginu
eru þannig að Aurasálin gæti ekki
gert þau miklu betur en þeir sem
hafa verið valdir til að gera þau.
Ef Aurasálin hefði haft tækifæri
til að byggja upp svona matvælafyrirtæki væri það í dag miklu
stærra en Bakkavör. Ef Aurasálin
hefði að kaupa Landsbankann
væri sá banki miklu betri og
stærri en hann er í dag. Og ef
Aurasálin hefði haft fyrir því að
skrifa svona úttekt um bankamálin hefði hún orðið miklu betri en
þetta gutl sem Fréttablaðið er að
birta.
Vandamál Aurasálarinnar er að hún
fær aldrei nein tækifæri. Á meðan
alls kyns aular fá gullin tækifæri
til að græða peninga og skrifa
greinar í blöð er Aurasálinni haldið frá kjötkötlunum á skipulegan
hátt. Og á meðan tækifærin koma
ekki getur Aurasálin ekki annað
en bara bitið á jaxlinn og haldið
áfram að koma þeim skilaboðum á
framfæri að það sem þessir menn
eru að gera er í raun og veru
ekkert sérlega merkilegt þegar á
öllu er á botninn hvolft.

Fréttablaðið/GVA

uðu Bakkabræður. Öllum finnst
það hryllilega sniðugt að þeim
skuli hafa dottið í hug að fólk vildi
kaupa tilbúna rétti í búðum til að
hita upp heima hjá sér. Hvar er
fréttin í þessu? Ég bara spyr. Er
þetta eitthvað nýtt? Geta ekki allir
sagt sér það sjálfir að þetta er það
sem fólkið vill?

Með Lyf og heilsu í útrás
Hrund Rudolfsdóttir, framkvæmdastjóri Lyfja og heilsu, segir að tækifæri fyrirtækisins hér á landi
séu sennilega uppurin. Þess vegna eru Lyf og heilsa orðin „group“ og stefnan sett á útrás. Þórlindur
Kjartansson hitti hana á veitingastaðnum La Primavera og heyrði meðal annars skemmtilega kenningu um muninn á vinnubrögðum Íslendinga og Dana.
Hrund Rudolfsdóttir, framkvæmdastjóri
Lyfja og heilsu, þurfti ekki að hugsa sig lengi
um þegar hún valdi veitingastaðinn La Primavera til að hitta blaðamann Markaðarins. Þar
sem höfuðstöðvar Lyfja og heilsu eru á Suðurlandsbraut er það nokkur fyrirhöfn að fara
í hádegismat í miðbænum og því kjörin tilbreyting að borða á þessum huggulega ítalska stað þaðan sem útsýni er til útibús Lyfja
og heilsu við Austurstræti.

sambærilegt við það sem er í nágrannalöndunum. Þetta sé hins vegar erfitt, meðal annars
vegna smæðar markaðarins og ýmissa krafna
við lyfjasölu. Til dæmis vegna þeirrar kröfu
að lyf séu skráð sérstaklega á Íslandi. Hún
segir að hægt væri að lækka kostnað til dæmis
með því að tekin væri ákvörðun um samræma
norræna skráningu lyfja. „Það væri hægt að
hugsa sér kerfi þar sem við segjum einfaldlega að ef eitthvað er nógu gott fyrir Dani þá
er það nógu gott fyrir okkur líka,“ segir hún.

að ég verði nú aldrei þannig,“ segir hún.
Við ræðum um hversu ólíkt viðhorf Danir
hafa til ýmissa hluta. „Þeir eru eina fólkið sem
ég veit um sem mætir í partí með sinn eigin
bjór og tekur glerin með sér heim,“ segir hún.
LYF OG HEILSA Í ÚTRÁS

Alls reka Lyf og heilsa á fjórða tug útibúa víða
um land og segir Hrund að félagið telji að
stærri tækifærin hér á landi í smásölu lyfja
séu að mestu uppurin. Fyrir um ári síðan var
því farið út í vinnu við að endurskilgreina
VILL BETRI MIÐBÆ
starfsvettvang Lyfja og heilsu.
Hrund hefur verið forstjóri Lyfja og heilsu í LÆRÐI MARGT AF DÖNUM
Í stað þess að beina sjónum sínum eingöngu
tvö ár og tók við formennsku í Samtökum Reyndar er Danmörk Hrund nokkuð hugleikin
verslunar og þjónustu fyrr í
enda bjó hún þar í sjö ár. Hún sótti að innlendum smásölumarkaði munu Lyf og
Hrund Rudolfsdóttir
vor. Við höfðum bæði lent
þangað framhaldsnám í al- heilsa starfa almennt á heilbrigðismarkaðinStarf: Framkvæmdastjóri Lyfja og heilsu
í nokkrum vandræðum
þjóðaviðskiptum og starfaði um. Félaginu var því skipt upp í einingar og
Fæðingardagur: 25. mars 1969
við að finna stæði
þar í nokkur ár í kjölfarið móðurfélaginu gefið nafnið Lyf og heilsa
Maki: Kristján Óskarsson, læknir
þegar við komum niður
áður en hún var ráðin rekstr- eignarhaldsfélag.
Börn: Hanna Björt f. 1994 og
Nú fyrir helgi gekk félagið frá kaupum á
í miðbæ og í ljós kemur
arstjóri Lyfja og heilsu fyrir
Ásrún Sara f. 1998.
að Hrund hefur töluverðan
um fjórum árum. Hún segist hafa verslun Össurar hf. við Suðurlandsbraut og
áhuga á stöðu miðbæjarins og huglært margt af Dönum. „Ég lærði ákveðin keypti göngugreiningarhluta þeirrar starfmyndir um þróun hans. Það vill líka svo til að vinnubrögð. Danir eyða áttatíu prósentum af semi. Þá munu Lyf og heilsa hefja útrás til
Lyf og heilsa reka apótek í Austurstræti en tímanum í að skipuleggja og tuttugu prósent- Evrópu á næstu misserum og hefur þegar
verið ákveðið að gera strandHrund telur að miðbærinn ætti að vera miklu um í að framkvæma. Við eyðhögg á tveimur stöðum í Suðlíflegri verslunarstaður en raun ber vitni.
um tuttugu prósentum í að
HÁDEGISVERÐURINN
austur-Evrópu þótt Hrund
„Það að keyra inn í miðbæinn er ekki nógu skipuleggja, áttatíu próvilji ekki að svo stöddu gefa
auðvelt,“ segir hún. „Í staðinn fyrir að þétta sentum í að framkvæma og
upp hvar það verði.
byggðina og búa til borgarstemmningu þar síðan tuttugu prósentum í við„Við erum að reyna að
sem hægt er að halda uppi almenningssam- bót í að leysa úr allri vitleystaka alla þá reynslu sem við
göngum hafa menn ákveðið að þenja borgina unni sem við skipulögðum
út. Mér var bent á það um daginn að skipulag ekki nógu vel,“ segir Hrund framkvæmdastjóra Lyfja og heilsu erum búin að afla hér heima
og endurtaka þetta annars
borgarinnar til næstu tíu ára gerir ráð fyrir að og hlær við. Hún bætir því við
staðar. Það þarf að taka
við verðum komin með borg sem er jafnstór að að stundum geti þetta bráðýmislegt inn í myndina, bæði
flatarmáli og París,“ segir hún.
læti Íslendinga til framhvað varðar menningarlegt
Henni finnst að vanda þurfi betur til skipu- kvæmda verið til góðs. „Af
og lagalegt umhverfi,“ segir
lagsmála í miðbænum. „Það er komið alveg því við erum fljótari af stað
hún. Lyf og heilsa fylgja því
nóg af kaffihúsum,“ segir hún. Verslun Lyfja getum við stundum verið á
Grillaður aspas
í fótspor margra annarra ísog heilsu er einmitt á milli skemmtistaðarins undan í mark,“ bætir hún við.
með
beikoni,
kapers
og
balsamik
lenskra smásala sem telja að
Óðals og útibús ÁTVR. Þar við hliðina er svo
Hún segir að henni hafi
Pönnusteikt rauðspretta
reynslan hérlendis geti gefið
annar vínveitingastaður, Kaffi Austurstræti. líka stundum þótt Danir vera
þeim forskot í samkeppni á
Þessir nágrannar draga gjarnan til sín fólk stirðbusalegir og hún saknaði
með basil, parmesan og sítrónu
öðrum mörkuðum.
sem telur sig eiga erindi í lyfjabúðir og því þess viðhorfs að allt sé gert
Pólentu sítrónubaka
hafa Lyf og heilsa þurft að gera töluverðar til að leysa úr þeim málum
með þeyttum rjóma
öryggisráðstafanir í miðbæjarútibúinu.
sem upp koma. Hún hafi því
REYNSLA MIKILVÆGARI EN
gætt sín á því að viðhalda eldPRÓFGRÁÐA
móðinum á meðan hún lærði
TAKMARKAÐ SVIGRÚM HÉR Á LANDI
Hrund segir að útrásin hjá ÍsDrykkir:
lendingum kunni að skýrast
Rekstur Lyfja og heilsu hefur gengið vel að öguð og skipulögð vinnuVatn
að einhverju leyti af því hverundanförnu en Hrund segir að ákveðnir erfið- brögð af frændum okkar í
Sódavatn með sítrónu
su algengt sé að Íslendingar
leikar séu samt sem áður í rekstrinum. Lyfja- Danmörku. „Danirnir sem
sæki menntun sína til útverð séu ákveðið af hinu opinbera. Verðsam- eru að fara í sumarfrí núna
Kaffi og espressó
landa, auk þess sem mikill
keppni á sér stað í gegnum afslætti sem lyfsal- eru ekki bara búnir að skipuAlls: 5.180
kraftur hafi leystst úr læðingi
arnir veita, þar sem krónískt veikir sjúklingar leggja það frí heldur eru þeir
▲
við frelsisvæðingu í verslun
og öryrkjar njóta hæstu afsláttanna. Þetta líklega búnir að ákveða
og viðskiptum á síðustu árum.
fyrirkomulag er í hættu því þrengt hefur verið hvenær þeir ætla á næsta ári
„Við erum almennt mjög vel
mjög að möguleikum lyfjabúða til afslátta með og hvert þeir ætla að fara og
handvirkri og flatri lækkun lyfjaverðs. Hávær svo skipuleggja þér mörg ár fram í tímann menntað fólk og sendum fólk út um allan heim í
umræða er í samfélaginu og meðal stjórn- hvert þeir ætla að fara á stórafmælum og nám og það kemur til baka með mikla víðsýni,“
málamanna um lyfjaverð og sú krafa að það sé leggja fyrir peninga til þess í mörg ár. Ég held segir hún. Að hennar mati hefur það verið lán í
óláni að íslenskir háskólar hafi ekki boðið upp á
Danir eyða áttatíu prósentum af tímanum í að skipuleggja og tuttugu
allt hugsanlegt nám því það hafi orðið til þess að
fólk sækti menntun til útlanda. „Ég held nefniprósentum í að framkvæma. Við eyðum tuttugu prósentum í að skipulega að prófið sé eitt en það að fara út, prófa að
leggja, áttatíu prósentum í að framkvæma og síðan tuttugu prósentum í búa erlendis, sjá hvað er að gerast, ná sér í samviðbót í að leysa úr allri vitleysunni sem við skipulögðum ekki nógu vel. bönd og allt þetta. Það er meira virði en prófgráðan,“ segir hún.

Með Hrund
Rudolfsdóttur

Hádegisverður fyrir tvo
á La Primavera
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Virgin græðir

Hagnaður útgáfurisans
EMI minnkaði um 13
prósent á fyrsta ársfjórðungi sé miðað við
sama tímabil í fyrra.
Hagnaður fyrirtækisins
var 16 milljarðar fyrir
skatt en var um 20 árið
áður.
Er aðallega um að
kenna seinkun á útgáfu
platna frá tveimur af
stærstu hljómsveitum
EMI, Gorillaz og Coldplay. Nýja Gorillazplatan er nýkomin í hillur verslana en Coldplayplatan kemur ekki fyrr
NÝJI GORILLAZ-DISKURINN Hagnaður útgáfurisans
en 6. júní.
Chris Martin, söngv- EMI minnkaði um 13 prósent vegna tafa á útgáfu hjá
stærstu nöfnum fyrirtækisins.
ari Coldplay, hefur þó
lagt sitt af mörkum í umræðuna en hann segir að sér standi á sama um
afkomu fyrirtækisins: ,,Mér er alveg sama um EMI. Ég vil bara semja
tónlist,“ sagði hann við litla hrifningu forsvarsmanna fyrirtækisins.
Það kemur þó EMI til bjargar að sala á stafrænum varningi hefur
rúmlega þrefaldast. -jsk

Fréttablaðið/GettyImages

Hagnaður EMI minnkar

NÝI WEMBLEY-LEIKVANGURINN Verktakinn sem annast framkvæmdina hefur tapað
gríðarlegu fé en lofar þó að leikvangurinn verði tilbúinn fyrir bikarúrslitaleikinn á næsta ári.

Wembley til í tæka tíð
Ástralska byggingafyrirtækið
Multiplex, sem sér um framkvæmdir við nýjan knattspyrnuleikvang Englendinga í
London, hefur gefið út yfirlýsingu þess efnis að Wembleyleikvangurinn verði tilbúinn í
tæka tíð fyrir úrslitaleik ensku
bikarkeppninnar á næsta ári.
Óttast var að framkvæmd-

inni kynni að seinka en fyrirtækið hefur nú þegar tapað um
6 milljörðum króna á verkefninu.
Fyrirtækið hefur að undanförnu sagt sig frá öðrum verkefnum og virðist ætla að leggja
allt í sölurnar til þess að
Wembley-leikvangurinn verði
tilbúinn á réttum tíma. - jsk

Flugfélagið Virgin Atlantic jók
hagnað sinn á síðasta ári þrátt
fyrir að eldsneytiskostnaður ryki
upp úr öllu valdi. Hagnaður
fyrirtækisins var 8,5 milljarðar
króna og er það tæpum tveimur
milljörðum meira en árið 2003.
Eigandi fyrirtækisins, Sir
Richard Branson, telur þjónustu
við efnameiri viðskiptavini hafa
skipt sköpum: ,,Við bjóðum nú
upp á breiðustu rúmin í háloftunum, auk þess sem við erum með
nuddara á okkar snærum fyrir þá
farþega
sem
þess óska“.
-jsk
SIR RICHARD BRANSON, EIGANDI VIRGIN
Telur þjónustu
við efnameiri viðskiptavini hafa
skipt sköpum í
betri afkomu fyrirtækisins.

20

MIÐVIKUDAGUR 1. JÚNÍ 2005 MARKAÐURINN

HÉÐAN OG ÞAÐAN

FULLTRÚAR ÍSLANDSBANKI OG FKA HANDSALA SAMNINGINN Birna Einarsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og söludeildar Íslandsbanka, Bjarni Ármannsson, forstjóri Íslandsbanka, Margrét Kristmannsdóttir, formaður FKA, og Katrín S. Óladóttir, fyrrverandi formaður FKA.

Starfsemi FKA efld og styrkt
Félag kvenna í atvinnurekstri og Íslandsbanki stofna styrktarsjóð.
aður verður sérstakur styrktarsjóður, skipaður
tveimur fulltrúum frá FKA og einum fulltrúa frá
Íslandsbanka. Á vegum félagsins starfa ýmsar
nefndir og geta þær sótt styrk til að mynda
vegna ráðstefna, námskeiða og gerðar kynningarefnis. - dh

Fréttablaðið/Valli

Félag kvenna í atvinnurekstri og Íslandsbanki
hafa skrifað undir samstarfssamning til tveggja
ára og mun Íslandsbanki styrkja FKA um tvær
milljónir á ári. Íslandsbanki hefur styrkt FKAviðurkenninguna á undanförnum árum.
Samningurinn felur jafnframt í sér að stofn-

Þú þarft ekki tölvudeild
Þú færð fulla þjónustu hjá ANZA
ANZA sér um öll tölvumál fyrir fjölda íslenskra
fyrirtækja. Það er sérgrein okkar.
ANZA sér um tölvukerfið þitt, allan sólarhringinn,
alla daga ársins. ANZA fer aldrei í sumarfrí og er
aldrei fjarverandi vegna veikinda.

ARGUS - 05-0322

Kynntu þér málið með því að hafa samband við
ANZA í síma 522 5000 eða anza@anza.is

ANZA · Ármúla 31 · 108 Reykjavík · Sími 522 5000 · Fax 522 5099 · www.anza.is
Rekstur ANZA er í samræmi við vottað öryggiskerfi sem byggist á staðlinum ISO 17799 um stjórnun upplýsingaöryggis.
Hornsteinn ANZA er starfsfólk með framúrskarandi þekkingu og hæfni.
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Fréttablaðið/GVA

Fréttablaðið/Heiða



UPPLÝSINGAVEITUR ÍSLENSKS VIÐSKIPTALÍFS Sveinbjörn Indriðason hjá FL Group, Ásgeir Friðgeirsson hjá Samson og Guðjón Arngrímsson hjá FL Group.

KJÓLL OG HVÍTT VORU EINKENNISFÖT KVÖLDSINS Karl Pétur Jónsson, framkvæmdastjóri Inntaks, og Pétur Blöndal, fjárfestatengill Íslandsbanka.

Fréttablaðið/Heiða

FYRIRLESARARNIR VORU GLAÐIR Í BRAGÐI Þór Sigfússon, Hannes Smárason, Ágúst Guðmundsson og Ármann Þorvaldsson.





Árleg norræn
ráðstefna um
fjárfestatengsl,
Nordic Investor
Relations Conference, var haldin
á Nordica Hótel.
Ráðstefnan er
haldin á vegum
Félags um fjárfestatengsl (FFT)
en þetta er í
fyrsta sinn sem
hún er haldin á
Íslandi. Yfirskrift
ráðstefnunnar er
The Global Village of IR, sem útleggst á íslensku:
Fjárfestatengsl í
alþjóðlegu umhverfi.
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VINKONURNAR SKEMMTU SÉR VEL Ingibjörg Pálmadóttir og Katrín Pétursdóttir.

DAVÍÐ ODDSSON UTANRÍKISRÁÐHERRA KLIPPTI Á BORÐANN Í NÝRRI VERKSMIÐJU LÝSIS Katrín Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Lýsis, líkti byggingu verksmiðjunnar við meðgöngu, sem vakti mikla kátínu viðstaddra.

Stærsta verksmiðja
sinnar tegundar í heimi
Raflagnir í húsinu eru
46 kílómetrar að lengd.
Ný verksmiðja Lýsis hf. var opnuð nýlega við Fiskislóð í Örfisey
og er hún sú stærsta sinnar
tegundar í heiminum. Davíð
Oddsson utanríkisráðherra opnaði verksmiðjuna formlega með
tilheyrandi borðaklippingu að
viðstöddu fjölmenni. Var þetta til
marks um að starfsemin væri
formlega hafin í þessum nýju

höfuðstöðvum fyrirtækisins. Þar
er undir einu þaki öll rannsóknarog framleiðslustarfsemi, sem og
aðalskrifstofur fyrirtækisins.
Í byggingunni eru 960 tonn af
stáli en það jafngildir stálinu
sem fer í að byggja þrjár breiðþotur. Í verksmiðjunni eru einnig 46 kílómetrar af raflögnum
og Katrín Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Lýsis, benti á að
það jafngilti vegalengdinni til
Hveragerðis. - dh

LÝSI FÉKK ÍÞRÓTTATREYJU AÐ GJÖF Í TILEFNI VÍGSLUNNAR Katrín Pétursdóttir
ánægð með gjöfina.

S E L J U M O G L E I G J U M M E S T A F AT V I N N U H Ú S N Æ Ð I O G F Y R I R T Æ K J U M
Fjölbreytt þjónusta við fyrirtæki m.a. Sala atvinnuhúsnæða • Leiga atvinnuhúsnæða
Sala fyrirtækja allar stærðir • Sala á rekstri fyrirtækja
Rekstrarúttektir og ráðgjöf • Stofnun fyrirtækja
Gunnar Jón Yngvason
Löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali
Viðskiptafræðingur MBA

Borgartúni 28, 2 Hæð • Sími 588 5160 • www.fyrirtækjasala.is • gjy@fyrirtækjasala.is

FA G L E G Þ J Ó N U S TA • S É R H Æ F Ð Þ E K K I N G • T R A U S T V I N N U B R Ö G Ð
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Opinbert eftirlit
ótrúlega viðamikið
kr. auk mikillar vinnu. Með
Guðmundur Smári Guðmundsson,
trausti á aðila innan sjávarútframkvæmdastjóri Guðmundar
vegsins væri hægt að breyta
Runólfssonar hf. á Grundarfirði,
eftirlitinu á þann hátt að ekki
hefur gagnrýnt opinbert eftirlit
hlytist af gæðarýrnun. Ekki er
með sjávarútvegi á Íslandi. Hann
þó möguleiki á að sleppa þesssegir flóknar reglur skerða
ari vinnu en hægt er að minnka
sveigjanleika og snerpu fyrirþennan þátt verulega.
tækja til að takast á við breytta
samkeppni.
Takmarka þær atT Ö LV U P Ó S T U R I N N
hafnafrelsi fólks á
Er eftirlitsiðnaðeinhvern hátt?
urinn orðinn of
Allar reglur segja
umfangsmikill?
til um ákveðnar
Þegar fjallað er
athafnir manna og
um opinbert
framkvæmdastjóra
færa má fyrir því
eftirlit hér á
Guðmundar Runólfssonar hf. rök að þær taklandi er það
marki athafnaorðin regla að
frelsi manna. Það
tala um eftirlitssem er verra er að
iðnað. Bara þetta
flóknar reglur
orð eftirlitsiðnskerða verulega
aður segir allt
sveigjanleika og
sem segja þarf!
snerpu fyrirtækja
Opinbert eftirlit
til þess að takast á
með atvinnuvið breytta samstarfsemi er
keppni.
mjög umfangsmikið og flókið.
Mismuna eftirlitsÁ því sviði sem
stofnarni/reglur
ég starfa og
fólki, fyrirtækjþekki til, það er
um eða atvinnusjávarútvegur, er
greinum?
opinbert eftirlit
Eftirlitstofnanir
ótrúlega viðaeru í eðli sínu ekki
mikið. Mikil
öðruvísi en fyrirskörun er á milli
tæki; þær vilja
stofnana og
fara auðveldustu
fyrirtækja sem
leiðina hverju sinni og liggja
sinna eftirlitinu. Á Íslandi í dag
yfir fólki og fyrirtækjum sem
eru milli 35 og 40 stofnanir og
eru með hlutina í lagi. Hins
fyrirtæki sem sinna opinberu
vegar láta þær fyrirtæki sem
eftirliti með atvinnustarfsemi.
eru með allt niður um sig vera
þar sem það kostar mikla vinnu
Hvernig tengist það daglegum
og peninga að hafa eftirlit með
rekstri þíns fyrirtækis?
þeim.
Í sjávarútvegi er Fiskistofa sú
stofnun sem mest hefur vaxið
Er nauðsynlegt að hafa opinbert
með um 100 starfsmenn og
eftirlitskerfi með atvinnulífinu?
rekstrarkostnað milli 600-800
Í nútíma þjóðfélagi er þörf á
milljónir kr. Starfsmenn Fiskieinföldu og skilvirku reglustofu koma vikulega og stundverki. Ábyrgð fyrirtækjanna
um oftar að skoða og yfirfara
sjálfra á framkvæmd reglna á
starfsemi í mínu fyrirtæki.
að vera grundvallarreglan með
einföldu og skilvirku eftirliti og
Eru þessar reglur íþyngjandi
ströngum viðurlögum ef útaf er
fyrir fólk og fyrirtæki?
brugðið.
Meginþorri þessara reglna
hefur aukna vinnu og aukinn
Hvaða breytingar eru nauðsynkostnað í för með sér.
legar á opinberu eftirliti á ÍsDæmi: Árlega þarf að löggilda
landi að þínu mati?
vigtar sem kostar tugi og hundEinföldun og fækkun eftirlitsruð þúsunda króna fyrir hefðstofnana sem tryggir að starfbundna fiskvinnslu. Annað
semi þeirra skarist ekki. Bjóða
dæmi er vigtarreglugerð sem
á út margskonar eftirlit með atkveður á um ákveðinn hundraðvinnufyrirtækjum. Einkaaðilar
hluta afla sem þarf að taka í úrtryggja ódýrara, skilvirkara
taksvigtun. Þessi reglugerð
eftirlit og afkasta meira án
kostar mitt fyririrtæki gæðaþess að gæði eftirlitsins rýrni.
rýrnun afla uppá 15-20 milljónir

Til Guðmundar
Smára
Guðmundssonar

THEODÓR ÓLAFSSON, SMÁBÁTASJÓMAÐUR Á SJÖFN HF-315 Theodór Ólafsson sagði í samtali við Fréttablaðið að fyrir tveimur
árum hefði hann landað án heimildar einum þorsk og einum steinbít. Fyrir vikið tók Fiskistofa af honum veiðileyfið. Viðbrögð sem þessi
sýni hvernig eftirlit hins opinbera geti farið út í öfgar.

Reglur hins opinbera íþyngjandi
Forsvarsmenn sjávarútvegsfyrirtækja
segja eftirlit hins opinbera aukast sífellt og taka verulega í pyngju fyrirtækjanna. Samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar er talið að beinn
heildarkostnaður fyrirtækja við að
framfylgja eftirlitsreglum nemi um
7,2 milljörðum króna. Björgvin Guðmundsson segir flóknara eftirlitskerfi
hefta frumkvæði í atvinnulífinu.

son, sagði á aðalfundi félagsins í fyrra að eftirlitsiðnaðurinn í greininni hefði stækkað mikið og tekið
verulega í pyngju sjávarútvegsfyrirtækja. „Risið
hafa nýjar stofnanir og er rökstuðningurinn oftast
að verið sé að uppfylla kröfur frá Brussel. Við hljótum að velta fyrir okkur hvar þetta endar og
hvernig sjávarútvegurinn á Íslandi getur staðið
undir þessu. Ljóst er að þessu sér ekki stað í öðrum
löndum sem við erum að keppa við,“ sagði hann við
þetta tækifæri.
Björgólfur sagði nýlegt dæmi vera svokallað aðfangaeftirlit. Miðað við veltu fiskimjölsverksmiðju
Síldarvinnslunnar þyrfti að greiða sex milljónir á
ári fyrir það. „Hvað eru þeir að gera og fyrir
hvern?“ spurði hann. „Við tökum eftir sem áður öll
sýni sem þarf og viðskiptavinurinn krefst.“
Á viðskiptaþingi Verslunarráðs Íslands í febrúar
Fulltrúar sjávarútvegsfyrirtækja segja opinbert
eftirlit með atvinnugreininni sífellt aukast. Sam- á þessu ári sagði Björgólfur Thor Björgólfsson,
hliða fari kostnaður fyrirtækja upp ef fylgja eigi stjórnarformaður Actavis, að það þyrfti ávallt að
þeim reglum sem settar eru. Á fundi stjórnar vera á verði og vissa fyrir nauðsyn reglna á viðLandssambands smábátasjómanna 16. mars síðast- skiptalífið. Þeir sem reglurnar settu yrðu að vera
sannfærðir um að ávinningur þeirra
liðinn kom fram að ástandið færi sífellt
væri meiri en kostnaður. „Samfara
versnandi. Á heimasíðu sambandsins
MÁLIÐ ER
auknum kostnaði og sífellt flóknara
sagði að hugmyndaflugið væri með
eftirlitskerfi er ekki eingöngu verið að
ólíkindum um það sem mönnum kæmi
auka kostnað á fyrirtæki heldur er að
í hug að nauðsynlegt væri að skoða og
mínum dómi verið að hefta frumhafa eftirlit með. Haft var eftir Guðkvæði,“ sagði hann og vísaði til frummundi Lúðvíkssyni, fulltrúa Fonts í LS,
að einstaklingsútgerðir stæðu hreinlega ekki undir varps um ný hlutafélagalög.
Í skýrslu Samtaka atvinnulífsins frá árinu 2003
eftirlitsáráttunni. Dæmi væri um að stærri fyrirtæki væru krafin um á annan tug milljóna fyrir kemur fram að eftirlits- og leyfisgjöld hins opineftirlitskostnað. Það mætti líkja þessum eftirlits- bera nemi 1,6 milljarði króna. Hafði kostnaðurinn
iðnaði við verstu náttúruhamfarir – svo þungt hækkað um þrjátíu prósent frá sambærilegri könnun sem gerð var tíu árum fyrr. Hæstu gjöldin fóru
legðist hann á fyrirtæki.
Samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla til Vinnueftirlits ríkisins og Fiskistofu. Tekið er sérÍslands, sem kom út í fyrra og var unnin fyrir for- staklega fram að þessar tölur endurspegli á engan
sætisráðuneytið, er talið að beinn heildarkostnaður hátt raunveruleg útgjöld atvinnulífsins né heildarfyrirtækja á Íslandi við að framfylgja eftirlitsregl- kostnað samfélagsins vegna eftirlitsiðnaðarins.
Þá kom fram að fjörutíu prósent aðspurðra forum nemi um 7,2 milljörðum króna á verðlagi ársins
2003. Segir að þetta sé vafalítið vanmat þar sem svarsmanna fyrirtækja kvörtuðu undan íþyngjandi
ekki sé tekið mið af öllum gildandi eftirlitsreglum á reglubyrði hins opinbera og töldu margir hana hafa
öllum sviðum. Skiptist þessi kostnaður í stjórnunar- vaxið hratt.
Í skýrslu Hagfræðistofnunar er sagt að metinn
kostnað, sem talinn er að hafi verið 5,7 milljarðar,
og fjármagnskostnað upp á 1,5 milljarða. Tekið er heildarkostnaður yfirvalda við eftirlitið sé á bilinu
fram að stuðst er við könnun OECD sem um fimm 1,5 til 5 milljarðar króna. Heildarkostnaður samhundruð íslensk fyrirtæki tóku þátt í og niðurstöð- félagsins vegna opinbers eftirlits árið 2002, þegar
þetta sé allt lagt saman, sé á bilinu níu til tólf milljur bandarískrar könnunar.
Forstjóri Síldarvinnslunnar, Björgólfur Jóhanns- arðar króna.

Eftirlitsiðnaðurinn

„Hvað eru þeir að gera og fyrir hvern?“ spurði hann. „Við tökum eftir sem áður
öll sýni sem þarf og viðskiptavinurinn krefst.“
Valdís Gunnarsdóttir
Sunnudagsmorgna 9-12

Valdís snýr aftur

Athafnir takmarkaðar
Á aðalfundi Umhverfisstofnunar 8.
apríl síðastliðinn taldi Davíð Egilsson,
forstjóri Umhverfisstofnunar, upp
nokkrar ástæður sem gætu réttlætt
það að athafnir einstaklinga væru takmarkaðar með opinberu eftirliti og
reglum. Þær gætu til dæmis verið
vegna:

■
■
■
■
■
■
■
■

Öryggis þeirra eða annarra
Skerðingar á rétti annarra
Nýtingar – ein nýting getur skemmt fyrir annarri
Fegurðarstöðu
Samkenndar – t.d. menningarsögulegir staðir
Rannsókna
Hugsanlegra verðmæta
Komandi kynslóða
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í viðskiptum
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Átta Fylkismenn hafa dottið úr leik á undanförnum misserum vegna slita á krossböndum í hné.

5,9

Eignarhlutur Færeyinga í Eimskipafélagi Íslands í
prósentum.
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Konur sem eru nýútskrifaðar frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst fá helmingi lægri
launen karlar, samkvæmt könnun sem var
gerð meðal fyrrverandi nemenda.

Það var á
margra vitorði á mánudaginn
að
Magnús Þorsteinsson
í
Avion Group væri að kaupa Eimskipafélagið. Sjaldan lýgur almannarómur, eins og kom á daginn. Margir sem stunda viðskipti
geta lært mikið í samningatækni
af Magnúsi, sem þarf ekki að
greiða stóran hluta af kaupverðinu, níu milljörðum í formi
hlutabréfa í Avion, fyrr en í janúar. Í tilkynningu Burðaráss til
Kauphallarinnar segir að „fjöldi
hluta verður endanlega ákvarðaður við skráningu Avion Group
í Kauphöll Íslands. Stefnt er að
skráningu Avion Group í Kauphöll Íslands eigi síðar en 31. janúar 2006. Náist þetta markmið
ekki hafa stærstu hluthafar
Avion Group skuldbundið sig til
að kaupa áðurnefnda hluti af
Burðarási á sömu kjörum“.

Óskabarnið í
Hlíðarsmárann

Kaup Avion Group á Eimskipi
eru mikill ósigur fyrir alla þá
sem hafa haft allt á hornum sér
varðandi uppbyggingu atvinnusvæðisins í Smáranum í Kópavogi. Smáralindin hefur fengið
sinn skerf frá heimsendamönnum í gegnum tíðina. Nú er ljóst
að öll meiriháttar ákvarðanataka í málefnum Eimskipa flyst
frá Sundunum yfir í Hlíðarsmárann, þar sem hinar nýju höfuðstöðvar Avion eru til húsa. Áður
hafði Eimskipafélagið drottnað
yfir miðbæ Reykjavíkur um áratugaskeið. Hversu öfugsnúnir
geta hlutirnir orðið þegar stjórnun Eimskipa er meira og minna í
Kópavogi, sem seint verður talinn mikill hafnarbær. Hvað gera
Kópavogsbúar næst, hugsa miðbæjarrotturnar með hryllingi.

Gamall
draugur
Útgerðarmenn
vita
varla hvort
þeir eiga að
gráta
eða
hlæja
yfir
þeim tíðindum að Þórólfur Árnason sé orðin forstjóri
Icelandic Group (SH). Þórólfur
kom, eins og frægt er orðið, við
sögu í olíusamráðinu sem markaðsstjóri Olíufélagsins ESSO.
Maðurinn sem átti þátt í því að
hýrudraga útgerðina er nú allt í
einu farinn að selja fisk fyrir
hana.
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