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Viðskipti með Mosaic | Við-
skipti hófust í Kauphöll Íslands
með hlutabréf bresku verslun-
arkeðjunnar Mosaic Fashions.
Var viðskiptagengi bréfanna
tæplega níu prósent yfir útboðs-
genginu.

Tekjur hækka | Meðalatvinnu-
tekjur Íslendinga voru rúmar 2,7
milljónir í fyrra og hækkuðu um
þrjú prósent milli ára. Hæstar eru
tekjurnar í fjármálaþjónustu en
lægstar í landbúnaði. Konur fá
63,1 prósent tekna karla.

Penninn seldur |
Endanlega var
gengið frá kaup-
um hóps Krist-
ins Vilbergs-
sonar á Penn-
anum. Þar
með lýkur 36 ára
setu Gunnars
Dungal í for-
stjórastóli.

Allt í hnút | Engin lausn er í sjón-
máli í deilu Breta og Evrópusam-
bandsins. Bretar neita að hækka
framlag sitt til sambandsins
nema landbúnaðarkerfið verði
tekið í gegn. Frakkar, sem mestra
landbúnaðarstyrkja njóta, vilja
hins vegar ekki fallast á þá kröfu.
Forseti Evrópuráðsins óttast að
sambandið standi eftir lamað.

Fasteignaverð hækkar | Vísi-
tala íbúðaverðs hækkaði í maí um
3,8 prósent frá fyrra mánuði. Vísi-
talan hefur hækkað um rúm tíu
prósent síðastliðna þrjá mánuði
og um tæp fjörutíu prósent á tólf
mánuðum.

Olía á eld | Olíuverð er í sögu-
legu hámarki og stendur í 59 döl-
um. Spá sérfræðingar því að brátt
fari tunnan yfir 60 dali. Svo
óstöðugt er ástandið á markaðn-
um að smávægilegar truflanir á
framleiðslu valda miklum hækk-
unum.

Avion kaupir | Avion Group festi
kaup á þremur breskum ferða-
skrifstofum sem sérhæfa sig í
ferðum til Flórída. Velta félagsins
verður nálægt 125 milljörðum
króna á árinu.

Hvíta húsið til London:

Aðstoðar íslensk
fyrirtæki erlendis

Auglýsingastofan Hvíta húsið
hefur gert samstarfssamning við
markaðsfyrirtækið Loewy í
London. Markmiðið er að bjóða
íslenskum fyrirtækjum og fjár-
festum upp á þjónustu við mark-
aðsstarf ytra. Einnig opnast leið-
ir til að nýta tengslanet Loewy og
fá aðgang að upplýsingum um
nýja markaði og sérfræðiráð-
gjöf.

Meðal viðskiptavina Hvíta
hússins eru íslensk fyrirtæki
sem vinna að verkefnum erlend-
is. Samstarfið við Loewy Group á
að auðvelda Hvíta húsinu að ann-
ast þessi verkefni.  - bg

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Þegar tíu stærstu hluthafar í Icelandic Group, sem
áður hét SH, var birtur eftir sameininguna við Sjóvík
10. júní síðastliðinn var félagið Fordace Limited það
sjötta á listanum með 4,47 prósent eignarhlut. 

Þegar listinn yfir tíu stærstu hluthafana var upp-
færður síðasta föstudag var Fordace Limited dottið
út af honum. Á mánudagsmorgun var svo tilkynnt í
kauphöll Íslands um viðskipti fyrir tæpa 1,2 millj-
arða króna í Icelandic Group. Nýir á topp tíu listann
eru Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 og Arion safnreikn-
ingur með samanlagt um 4,5 prósent hlut.

Ekki hefur fengist uppgefið hver réði yfir þessum
sjötta stærsta hlut í félaginu. Ekki fást upplýsingar
um það frá starfsmönnum Icelandic Group og
stjórnarformaður félagsins, Jón Kristjánsson, segist
ekki hafa vitneskju um málið. Forstjóri Fjármála-
eftirlitsins vildi ekki gefa upp hvort hann vissi hver
hefði átt hlutinn og ekki fengust upplýsingar um það
frá Kauphöll Íslands. 

Ljóst er að þetta félag eignaðist hlutinn eftir að
SH og Sjóvík voru sameinuð. Fengu eigendur Sjóvík-
ur 33 prósent af hlutafé Icelandic Group. Þar voru
Sunds-menn, með Jón Kristjánsson í broddi fylking-
ar, stærstir. Annar eigandi í Sjóvík, Serafin Shipping,

fékk um sex prósent í sameinuðu félagi samkvæmt
heimildum Markaðarins. Samkvæmt upplýsingum
frá Kauphöllinni var þeim hluta skipt á tvö félög þar
sem hvorugt fór yfir fimm prósenta markið. Fari
félag yfir markið verður að gera grein fyrir eignar-
aðild þess með tilkynningu til Kauphallarinnar.

Samkvæmt heimildum Markaðarins réð Ólafur
Ólafsson, stjórnarformaður SÍF, yfir hlut Serafin
Shipping í Sjóvík. Aðspurður um það vísar Ólafur á
Jón Kristjánsson. Jón segist ekki geta svarað fyrir
málið. Ólafur segist aðspurður ekki ráða yfir neinum
bréfum í Icelandic Group. Þegar hann er spurður
hvort hann hafi ekki fengið bréf í Icelandic Group
við sameiningu SH og Sjóvíkur vísar hann til fyrra
svars varðandi Serafin Shipping.

F R É T T I R  V I K U N N A R

4 12-13 8

Dögg Hjaltalín
skrifar

Samkvæmt könnun The
Economist er Big Mac hamborg-
ari á McDonalds dýrastur í
Sviss en ef Ísland er tekið
með í niðurstöðurnar er Big
Mac langdýrastur hér á landi.
Með þessu er reynt að sýna
fram á hversu mikill munur
er á raunverulegu
virði gjaldmiðla. 

Big Mac vísitalan er
nálgun á það hversu mik-
ill munur er á verðlagi eftir
löndum og þar sem Big Mac er
nánast eins hver sem er í heim-
inn er verðið á honum góður

mælikvarði á almennt verðlag.
Samkvæmt kenningum um

kaupmáttarjafnvægi eiga sam-
bærilegir hlutir að kosta það
sama óháð því hvar í heiminum
hluturinn er seldur. Einhver

skekkjumörk eru þó
vegna þess að kostnað-
urinn við hvern ham-
borgara er breytilegur
eftir því í hvaða landi
hann er keyptur.

Taka þarf þó tillit til
þess að kostnaðurinn við

framleiðslu eins Big Mac er
mismunandi, til dæmis er launa-
kostnaður á Íslandi, þar sem Big
Mac er dýrastur mun hærri en í
Kína, þar sem hann er ódýrastur.

The Economist sagði Big Mac
vísitöluna sýna að evran væri of-
metin gagnvart Bandaríkjadal
þar sem Big Mac er 17 prósent
dýrari á evrusvæðinu en í Banda-
ríkjunum. Einnig gefa niðurstöð-
urnar til kynna að kínverska
yuanið sé vanmetið gagnvart
Bandaríkjadal og sömuleiðis að
krónan sé sterklega ofmetin.

Baugur Group:

Kaupir þriðjung
í Domino’s

Baugur Group hefur keypt um
þriðjungshlut í Domino’s Pizza á
Íslandi. „Við kaupum hlutinn af
Birgi Þór Bieltvedt, sem mun
leiða félagið áfram,“ segir Skarp-
héðinn Berg Steinarsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Baugi Íslandi.
Birgir Þór verður áfram stór
hluthafi í Domino’s Pizza í gegn-
um eignarhaldsfélagið B2B.

Domino’s er með sterka stöðu
á flatbökumarkaðinum og hefur
verið skotið á að markaðshlut-
deild félagsins sé um 60 prósent. 

Skarphéðinn segir að engar
breytingar verði á rekstrinum.
Viðskiptin tengist ekkert fjárfest-
ingu sömu aðila í dönsku verslun-
arkeðjunni Magasin du Nord. 

Samkvæmt heimildum Mark-
aðarins lá fyrir óformlegt tilboð í
meirihluta í félaginu frá öðrum
fjárfestum, sem mátu félagið á
700 milljónir, en ekkert varð af
þeim kaupum. - eþa 
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Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra fjárfesta. 
Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.

* Nafnávöxtun frá 02.05.2005–01.06.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf Landsbankans

410 4000  |  landsbanki.is Banki allra landsmanna

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

Big Mac dýrastur á Íslandi
Krónan ofmetin gagnvart Bandaríkjadal miðað

við hamborgaravísitölu The Economist.

MAGNÚS LOFTSSON, STJÓRNARFOR-
MAÐUR HVÍTA HÚSSINS Segir viðskipta-
vini stofunnar starfa í alþjóðlegu umhverfi.

HLUTHAFAR FUNDA Hluthafar í Icelandic Group virðast ekki vita
hver varð sjötti stærsti hluthafinn eftir sameiningu SH og Sjóvíkur.

Verð í $ Miðað við USA
Ísland 6,73 120%
Danmörk 4,58 50%
Svíþjóð 4,17 36%
Evrusvæðið 3,58 17%
Bretland 3,44 12%
Bandaríkin 3,06 –
Pólland 1,96 -36%
Rússland 1,48 -52%
Kína 1,27 -58%

Huldufélag í Icelandic Group
Enginn virðist vita hver var sjötti stærsti hluthafinn í 
almenningshlutafélaginu Icelandic Group eftir sameiningu
SH og Sjóvíkur.
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Tveir af stærstu hluthöfunum í
Sláturfélagi Suðurlands, Guð-
mundur A. Birgisson frá Núpum
og Ólafur Ívan Wernersson, til-
kynntu á mánudaginn að þeir
hefðu aukið við hlut sinn í B-deild
félagsins. Guðmundur á orðið
15,4 prósent en átti 12,3 prósent.
Eignarhlutur Ólafs Ívans er 10,2
prósent en var fyrir viðskiptin
7,1 prósent. Seljandi bréfanna
var Gildi lífeyrissjóður.

Þrír stærstu hluthafar B-bréfa
í SS eiga nú um 55 prósent en
Frjálsi fjárfestingarbankinn er
stærsti hluthafinn með um 30
prósent. - eþa

Jón Skaftason 
skrifar

Meðalatvinnutekjur á Íslandi voru 2.716 þúsund
krónur á mann árið 2004 og hækkuðu um þrjú pró-
sent milli ára, kemur fram á vef Hagstofu Íslands.

Atvinnutekjur voru langhæstar á höfuðborgar-
svæðinu eða 2.901 þúsund krónur og hækkuðu um
3,8 prósent frá árinu áður. Utan höfuðborgarsvæð-
isins voru meðaltekjur 2.420 krónur þúsund og
hækkuðu um 1,4 prósent.

Meðalatvinnutekjur kvenna hækkuðu um 4,5
prósent á árinu en karla um tvö prósent. Bilið milli
kynjanna heldur því áfram að minnka en þó eru
tekjur kvenna aðeins rúm 63 prósent tekna karl-
manna.

Meðalatvinnutekjur voru hæstar í fjármála-
þjónustu eða rúmar fjórar milljónir á ári og hækk-
uðu um tæp tólf prósent milli ára. Tekjur voru
lægstar í landbúnaði, 1.037 þúsund krónur og
lækkuðu um tæp tuttugu prósent frá árinu 2003.

Haraldur Benediktsson, formaður Bændasam-
takanna, sagði þau tíðindi grætileg en þó ekki
óvænt: „Það hefur orðið verðfall á kjöti, launa-
greiðslur hafa minnkað og skuldir aukist. Það hlýt-
ur náttúrlega að vera slæmt að tekjur í greininni
dragist saman.“

Haraldur telur þó að ekki sé hægt að alhæfa
nokkuð um landbúnaðinn út frá þessum tölum því
umfang landbúnaðarins sé í rauninni frekar
óþekkt stærð: „Þarna er landbúnaðurinn skil-
greindur sem framleiðsla á mjólk, kjöti og garð-

ávöxtum. Skilgreiningin ætti hins vegar að vera
mun víðari og taka til þátta eins og þjónustuland-
búnaðar, sem er þá ferðaþjónusta, leiga á landi og
svo framvegis“.

Árið 2004 voru heildaratvinnutekjur þjóðarinn-
ar 448 milljarðar króna og jukust um 5,4 prósentu-
stig milli ára.

Vika Frá áramótum

Actavis 0% 2%
Atorka 0% 1%
Bakkavör 5% 52%
Burðarás 1% 23%
Flaga Group -8% -31%
FL Group 1% 60%
Íslandsbanki -3% 18%
Kaupþing Bank -1% 18%
Kögun 1% 29%
Landsbanki Ísl. -1% 36%
Marel 0% 15%
Og Vodafone -3% 23%
Samherji 0% 9%
Straumur fjárf. -2% 27%
Össur 3% 5%
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudag
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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

Fasteignaverð í Reykjavík er
ekki mjög hátt í samanburði við
hinar Norðurlandaþjóðirnar að
því er kemur fram í Hálffimm-
fréttum KB banka. Þar segir að
þrátt fyrir miklar hækkanir á
fasteignaverði að undanförnu sé
fasteignaverð á höfuðborgar-
svæðinu lágt í samanburði við
flestar nágrannaþjóðir okkar. 

Fasteignaverð á hvern

fermetra er hæst í Stokkhólmi,
svo Osló, þar á eftir Kaupmanna-
höfn og svo Helsinki. 

Um þessar mundir er
fermetraverð í Reykjavík svipað
og í Árhúsum og Gautaborg. -dh

„Við erum núna komin með
þann ramma utan um SÍF sem
við höfum verið að boða,“ segir
Jakob Sigurðsson forstjóri.
Afraksturinn hafi verið góður á
fyrsta ársfjórðungi þar sem
sést hvernig nýtt SÍF, sem ein-
beitir sér að matvælafram-
leiðslu, lítur út. 

Það sem hefur valdið
nokkrum erfiðleikum á öðrum
ársfjórðungi er refsitollur sem
ESB setti á norskan lax. „Þeim
aðgerðum hefur nú verið hætt og
tekið upp það fyrirkomulag sem
áður var við lýði, sem er lág-
marksverð á laxi sem seldur er
til ESB-landa,“ segir Jakob. - bg

Magnús Þorsteinsson, aðal-
eigandi Avion Group, hefur ekki
enn sagt skilið við Samson-félög-
in, sem hann á með Björgólfs-
feðgum. Tilkynning var send
fjölmiðlum 27. maí síðastliðinn
um að hann hefði ákveðið að selja
eignarhlut sinn í félögunum, sem
eiga hlut í Landsbanka Íslands og
Burðarási.

Ásgeir Friðgeirsson, talsmað-
ur Samson, segir ekkert ýta veru-
lega á eftir þessari uppstokkun
félaganna. Sérfræðingar séu að
vinna málið áfram og það verði
tilkynnt þegar því er lokið. Menn

séu ekki bundnir neinum reglum
eða undir þrýstingi.

Í tilkynningunni kom fram að
Magnús hygðist einbeita sér að
fjárfestingum í almennri flutn-
ingastarfsemi og flugrekstri.
Síðan þá hefur hann keypt í
Eimskipi fyrir um 22 milljarða
króna. Fjármögnun kaupanna
er lokið, meðal annars með lán-
töku en hluti verður greiddur
með bréfum í Avion Group í síð-
asta lagi í janúar á næsta ári. Í
fyrradag tilkynnti hann kaup
Avion á þremur breskum ferða-
skrifstofum. - bg

Samson enn saman
Magnús Þorsteinsson hefur ekki enn kvatt Samson-félögin.

Fasteignaverð lægra 
en á Norðurlöndum

Þrátt fyrir miklar hækkanir er fasteignaverð lágt
í samanburði við nágrannaþjóðirnar.

Refsitollar aflagðir

Eyrir fjárfestingarfélag, sem er
í eigu Árna Odds Þórðarsonar,
stjórnarmanns í FL Group, og
Þórðar Magnússonar, seldi í gær
þriggja prósenta hlut í FL
Group. Feðgarnir keyptu hlutinn
í mars og er söluhagnaður af
viðskiptunum um 100 milljónir
króna. Söluverðið var 1,2 millj-
arðar króna.

Kaupendur bréfanna eru
tveir stærstu eigendur félags-
ins, Oddaflug í eigu stjórnarfor-
mannsins Hannesar Smárasonar
og Saxbyggs, sem er í eigu Sax-
hóls og Byggingarfélags Gylfa
og Gunnars. Einnig keypti
Mannvirki ehf., félag í eigu
Pálma Kristinssonar, stjórnar-
manns í FL Group, hlutabréf af
Eyri. Kaupverið var 15,8 krónur
á hvern hlut.

FL Group hefur hækkað mest
allra félaga á þessu ári eða um
60 prósent. - eþa

ILLA BORGAÐ Meðalatvinnutekjur bænda námu á síðasta ári
1.037 þúsund krónum og lækkuðu um tæp tuttugu prósent frá ár-
inu áður.

EYRIR HAGNAST Fjárfestingafélagið
Eyrir seldi þriggja prósenta hlut í FL Group
og hagnaðist um 120 milljónir á þremur
mánuðum. Kaupendurnir eru stærstu
hluthafar FL Group og stjórnarmenn.

Meðalatvinnutekjur kvenna
hækkuðu meira en karla
Meðalatvinnutekjur eru langhæstar á höfuðborgarsvæðinu. Tekjur kvenna nema
rúmum 63 prósentum af tekjum karla. Tekjur eru lægstar í landbúnaði en formað-
ur Bændasamtakanna segir umfang landbúnaðar í landinu óþekkta stærð.

SLÁTURFÉLAGIÐ Guðmundur A. Birgis-
son og Ólafur Ívan Wernersson hafa bætt
við sig hlutabréfum í B-deild Sláturfélags
Suðurlands. Samanlagt ráða þeir um fjórð-
ungi bréfa í B-deildinni.

MAGNÚS ÞORSTEINSSON Magnús er
enn með í Samson-félögunum.

FERMETRAVERÐ HÆST Í STOKK-
HÓLMI Fasteignaverð á höfuð-

borgarsvæðinu lægra en í höfuð-
borgum hinna Norðurlandanna.

Skoða Actavis
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Fjár-
málaeftirlitsins, sagði í gær að ekki
væri enn komin niðurstaða í athug-
un eftirlitsins á meintum upplýs-
ingaleka frá Actavis.

Viðskipti með bréf félagsins
voru stöðvuð í Kauphöllinni 13. maí
síðastliðinn vegna gruns um að
jafnræðis gætti ekki meðal fjár-
festa.

Grunur lék á að upplýsingar
um væntanleg kaup Actavis á
bandarísku samheitalyfjafyrir-
tæki hefðu lekið út. Stuttu síðar
staðfesti félagið að það væri
langt komið í viðræðum um kaup
á fyrirtæki, sem síðar varð
raunin. - bg

Eyrir hagnast á FL Group
Stjórnarmenn og stórir hluthafar kaupa.
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Sláturfélag Suðurlands:

Stærstu með 55 prósent
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Afli eykst á árinu
Veiðar á botnfiski aukast en minnka á kolmunna.

Novator Finland, eignarhaldsfélag
sem er í eigu Björgólfs Thors
Björgólfssonar, hefur keypt um
ellefu prósenta hlut í finnska far-
símafyrirtækinu Saunalahti á
tæpa 24 milljarða króna. Á
Novator nú alls tæplega 45 pró-
senta hlut í fyrirtækinu. Novator
hefur auk þess gert hluthafasam-
komulag við aðra stóra hluthafa
sem tryggir yfirráð í félaginu.

Saunalahti hefur verið í mik-
illi sókn á finnska fjarskipta-
markaðnum og hefur viðskipta-
vinum fyrirtækisins fjölgað á
skömmum tíma úr tæplega 30
þúsundum í 400 þúsund. -jsk

Dögg Hjaltalín
skrifar

Aðalbanki Landsbanka Íslands er
stærsta einstaka útibú viðskipta-
bankanna þriggja, Íslandsbanka,
Landsbankans og KB banka. Inn-
lán, það eru bankainnistæður í
eigu viðskiptavina bankanna,
nema tæpum 34 milljörðum í
stærsta einstaka útibúinu, Aðal-
banka Landsbankans. Þar á eftir
kemur Gullinbrúarútibú Íslands-
banka með 12 milljarða í útlán og
fjóra milljarða í innlán. Athygli
vekur hversu mikill munur er á
innlánum og útlánum í því útibúi.
Lækjargötuútibú Íslandsbanka
kemur næst á eftir með 11 millj-
arða í útlán til viðskiptavina. Þar
eru innlánin mun hærri, 17 millj-
arðar.

Það kemur ekki á óvart að tvö
stærstu útibú landsbyggðarinnar
séu á Akureyri þar sem það er
fjölmennasti bærinn fyrir utan
höfuðborgarsvæðið. Stærst er
útibú Íslandsbanka þar en á hæla
þess kemur útibú Landsbankans
þar ef miðað er við útlán. Innlán
útibús Landsbankans eru þó
hærri en innlán útibús Íslands-
banka. Þar á eftir kemur Selfoss,

þar sem útlánin eru lægri en inn-
lánin.

Útibú KB banka á Hellu er
fjórða stærsta útibú landsbyggð-
arinnar en þar búa tæplega 700
manns en gera má ráð fyrir að
nærsveitungar nýti sér einnig
útibú KB banka á Hellu. Næst á
eftir kemur útibú Íslandsbanka í
Vestmannaeyjum. 

Útlán höfuðstöðva bankanna
vega þó þyngst í útlánum bank-
anna og eru útlán höfuðstöva
Landsbankans mest eða 312
milljarðar króna. Þar á eftir

koma höfuðstöðvar Íslandsbanka
með 279 milljarðar króna. Útlán
höfuðstöðva KB banka eru 265
milljónir króna. Útlán og innlán
bankanna jukust mjög mikið á
síðasta ári. 

Algengt er að útlán útibúa séu
til einstaklinga og smærri rekstr-
araðila en höfuðstöðvarnar láni
fyrirtækjum.

Tölur um útlán og innlán úti-
búa viðskiptabankanna voru
fengnar í skýrslu um fjármála-
stofnanir á vef Fjármálaeftirlits-
ins.

Aðalbanki Landsbankans
stærsta bankaútibúið
Útibú Landsbanka og Íslandsbanka á Akureyri stærst á
landsbyggðinni.

Undirbýr sölu Stangarholts
Ingvi Hrafn Jónsson vill láta fóðra seiði Langár

með ösku sinni.

Coke borið þungum sökum

Afli í maí dróst saman um tutt-
ugu þúsund tonn borið saman við
sama tímabil á síðasta ári. Heild-
araflinn í maí var alls 135 þúsund
tonn. Þó jókst aflinn fyrstu mán-
uði ársins 2005 miðað við árið
2004 eða um 126 þúsund tonn.
Heildarafli íslenskra fiskiskipa
frá því í byrjun fiskveiðiársins í
september síðastliðnum var um
1.426 milljónir tonna en 1.348
milljónir tonna á fyrra tímabili.

Samkvæmt tölum frá Fiski-
stofu jukust veiðar á botnfiski

um fimm þúsund tonn í maí, þótt
þorsk- og grálúðuaflinn hafi
verið minni. Minna veiddist af
kolmunna og síld en þar var sam-
dráttur um 24 þúsund tonn.
Kolmunninn dróst saman um
rúm tuttugu þúsund tonn á milli
maímánaða. - eþa

Ingvi Hrafn Jónsson, þáttastjórn-
andi á Talstöðinni og eigandi jarð-
arinnar Stangarholts við Langá,
segir að milli sextíu og sjötíu
manns hafi í síðustu viku komið
að skoða frístundalóðir sem hann
er að selja á jörðinni. Nú þegar
séu um fjörutíu lóðir seldar. 

Hver lóð er um tveir til fimm
hektarar. Hver hektari selst á 550

þúsund með vegi og vatni að lóða-
mörkum. Samtals fara undir frí-
stundalóðirnar um 400 hektarar
af 500 hektara landi sem Stangar-
holt stendur á. Miðað við að hver
lóð sé um 3,5 hektarar mun Ingvi
Hrafn fá samtals 115 milljónir
fyrir lóðirnar, en einhver kostnað-
ur fellur til á móti.

Hann segist líka búinn að finna
kaupendur að bæ og útihúsum
Stangarholts sem séu sér að
skapi. Nú sé hann í viðræðum við
þá um kaup á jörðinni sem fari
ekki undir frístundalóðirnar.
Hann muni þó áfram búa sjálfur í
húsi sínu við árbakka Langár.

„Ég er búinn að mæla svo
fyrir um að þegar ég fer þá verð
ég brenndur og fóðraður seiðum í
Langá. Það má dreifa ösku í vatn.
Og síðan verður hægt að selja
Vinstri grænum veiðileyfi í
Langá tveimur árum seinna, sem
geta þá barið mig í hausinn,“
segir Ingvi Hrafn og reiknar með
að veiðileyfin hækki mikið í
verði í kjölfarið. - bg

Gosdrykkjaframleiðand-
inn Coca-Cola hyggst
endurskoða viðskiptahætti
sína í Indlandi og Kólumbíu
eftir að háskólinn í Michig-
an hótaði að segja upp
samningi sem skólinn
gerði við fyrirtækið.
Samningurinn er 80
milljóna króna virði á
ári fyrir Coca-Cola.

Nemendur í Michig-
an-háskóla kvörtuðu
yfir viðskiptaháttum
Coca-Cola við skólayfir-
völd og var í kjölfarið
ákveðið að setja skilmála
við endurnýjun samn-
ingsins.

Eitt nemendafélaga
skólans sakar Coke um að

valda þurrkum á ökrum
bænda í Indlandi og að
selja gosdrykki sem inni-
halda skordýraeitur. Fyrir-

tækið er jafnframt sakað
um að styðja hægri-
sinnaða skæruliða í
Kólumbíu.

„Við höfum ekkert
rangt gert og ég er
fullviss um að rann-
sóknin muni leiða
það í ljós,“ sagði
Kari Bjorhus, tals-
maður Coca-Cola. -jsk

Útibú Útlán Innlán Útibú Útlán Innlán
Aðalbanki LÍ 22,8 33,6 Akureyri ÍSB 9 6,5
Gullinbrú ÍSB 12,2 3,8 Akureyri LÍ 8,1 7,5
Lækjargata ÍSB 11,4 17 Selfoss LÍ 5,4 6,3
Austurbær LÍ 10,5 11,6 Hella KB 5 5
Kirkjusandur ÍSB 10 22,2 Vestmannaeyjar ÍSB 4,4 3,8
Aðalbanki KB 8,1 13,6 Akranes LÍ 4,2 4,1
Breiðholt LÍ 7,8 7 Selfoss KB 4 2,7
Suðurlandsbraut ÍSB 7,6 8,8 Ísafjörður ÍSB 3,9 2
Þarabakki ÍSB 5,7 7,7 Akureyri KB 3,8 4,2
Kópavogur KB 5,4 4,5 Selfoss ÍSB 3,7 2,8

Allar tölur eru í milljörðum króna

T Í U  S T Æ R S T U  Ú T I B Ú  V I Ð S K I P T A B A N K A N N A  Á
H Ö F U Ð B O R G A R S V Æ Ð I N U  O G  U T A N  Þ E S S

FISKVEIÐAR Þrátt fyrir aflasamdrátt í maí
hefur heildaraflinn aukist á árinu frá sama

tímabili í fyrra. Aukningin á árinu er um
126 þúsund tonn. 

INGVI HRAFN JÓNSSON Er tilbúinn að
selja jörðina Stangarholt við Langá.

BJÖRGÓLFUR THOR, EIGANDI
NOVATOR FINLAND Novator hefur keypt
ellefu prósenta hlut í finnska farsímafyrir-
tækinu Saunalahti.

Novator bætir við sig

SKÆRULIÐADRYKK-
UR? Coca-Cola er sak-
að um stuðning við

hægri-sinnaða skæru-
liða í Kólumbíu.

Fjármálaeftirlitið hefur birt tekj-
ur og gjöld sparisjóðanna. Hlut-
deild SPRON í vaxtatekjum og
vaxtagjöldum sparisjóðanna á síð-
asta ári var um 30 prósent. Heild-
arvaxtatekjur allra sparisjóðanna
24 voru tæpir 18,5 milljarðar
króna en vaxtagjöldin um 10,7
milljarðar. Sparisjóður Hafnar-
fjarðar kemur næst á eftir með 15

prósenta hlut. Hlutdeild SPRON í
öðrum rekstrartekjum er enn
hærri. Hreinar rekstrartekjur
sparisjóðsins voru um fimm millj-
arðar króna sem er yfir 31 pró-
sent af samanlögðum hreinum
rekstrartekjum sparisjóðanna.
Þar af var hlutdeild SPRON í
gengishagnaði af fjármálastarf-
semi 41,6 prósent. - eþa

SPRON með þriðjung tekna

STÆRSTI SPARISJÓÐURINN SPRON er
með langhæstu hlutdeildina innan spari-
sjóðanna í hreinum vaxta- og rekstrartekj-
um samkvæmt tölum frá FME.

STÆRSTA ÚTIBÚIÐ Landsbankinn í miðbæ Reykjavíkur er bæði með mestu innlán og mestu útlán útibúa viðskiptabankanna.
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Jón Skaftason
skrifar

Olíuverð hefur hækkað gríðarlega undanfarin
misseri og stendur nú í rúmum 59 dölum á tunnu.
Olíuverð hefur á árinu hækkað um 30 prósent og
sér ekki fyrir endann á hækkunum.

Í síðustu viku tóku samtök olíuuframleiðsluríkja,
OPEC, þá ákvörðun að auka ársframleiðslu um
hálfa milljón tunna og freista þess þannig að knýja
fram verðlækkanir.

Sérfræðingar telja hins vegar ólíklegt að það
ætlunarverk takist. Í fyrsta lagi sé ekki gefið að
framleiðendur ráði við aukninguna og í öðru lagi sé
eftirspurn svo gríðarleg að óvíst sé að verð lækki
þrátt fyrir að framboð aukist.

Eftirspurn hefur undanfarið aukist mjög í
Bandaríkjunum, þar sem sumarfrí standa nú yfir
og bensínþörfin eftir því. Einnig heldur olíuþörf
Kínverja áfram að aukast samfara sífellt meiri
framleiðslu.

Síðasta áfallið dundi svo yfir í Nígeríu á dögun-
um en nokkrar stórþjóðir; til að mynda Bandaríkin,
Bretland og Þýskaland, neyddust til að loka sendi-
ráðum sínum í Lagos, stærstu borg landsins, eftir
að sprengjuhótanir bárust frá íslömskum víga-
mönnum.

Nígería er áttunda stærsta olíuframleiðsluríki
veraldar og kaupa Bandaríkjamenn mikla olíu
þaðan. Ástandið í landinu hefur undanfarið ekki
verið beysið, í síðustu viku var til að mynda þrem-
ur starfsmönnum olíurisans Shell rænt en þeim var
síðan sleppt nokkrum dögum seinna.

Þóttu þessir atburðir leiða í ljós þann titring sem
ríkir meðal olíuframleiðenda en ekki þarf mikið til
að skortur verði á olíu. Svo er komið að smávægi-
legar truflanir geta valdið miklum verðhækkunum.

Tobin Gorey hjá Samveldisbankanum sagðist
efast um að framleiðendur önnuðu eftirspurn:
„Olíubirgðir eru af skornum skammti og eftirspurn
mikil. Það er ekki ólíklegt að skortur verði á olíu í
náinni framtíð“.

Daniel Hynes, sérfræðingur í orkumálum hjá
ANZ banka, var ekki bjartsýnni: „Það er ólíklegt að
bandarískir olíuframleiðendur anni eftirspurn
landa sinna. Það kæmi mér ekki á óvart þótt verð
skytist yfir 60 dali á næstu misserum“.
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Netbóksalan Amazon.com fagnar
um þessar mundir tíu ára afmæli
sínu. Hyggst fyrirtækið halda
upp á afmælið með trompi og
heldur risatónleika, þar sem
meðal annars koma fram Bob
Dylan og Norah Jones. Aðgang fá
þó einungis starfsmenn fyrir-
tækisins, hinir verða að gera sér
að góðu að sjá tónleikana í gegn-
um vefsíðu Amazon.

Amazon var stofnað árið 1995
af Jeff Bezos, sem nú er stjórnar-
formaður fyrirtækisins. Bezos
hafði áður selt bækur út úr bíl-
skúrnum heima hjá sér og ári
áður hafði hann stofnað aðra net-
bókabúð, Cadabra.com. Sú varð
þó ekki langlíf og var rekstri
fljótlega hætt. Bezos gafst þó
ekki upp og stofnaði Amazon.

Á þessum árum var internetið
að festa sig í sessi og fékk Bezos
þá flugu í höfuðið að fyrst hefð-
bundin bókabúð gæti selt 200
þúsund bækur á ári, gætu selst
margfalt fleiri bækur í gegnum
netið. Það reyndist rétt hjá hon-
um.

Það byrjaði þó heldur brösug-
lega hjá fyrirtækinu og var það
rekið með tapi fyrstu árin. Árið
1997 var fyrirtækið sett á hluta-
bréfamarkað en ávöxtun hlut-
hafa var í fyrstu heldur lítil.
Höfðu margir á orði að Amazon
yxi heldur hægt samanborið við
önnur internetfyrirtæki. 

Amazon var þó eitt þeirra
fyrirtækja sem eftir stóðu þegar
netblaðran sprakk árið 2000 og

smám saman byrjuðu hjólin að
snúast. Árið 2002 var í fyrsta
skipti afgangur af rekstrinum og
á síðasta ári var hagnaður
Amazon um 50 milljarðar króna.

Amazon er ekki lengur ein-
ungis bóksala og má í dag finna
þar nánast allt milli himins og
jarðar; allt frá matvælum og
verkfærum að raftækjum og
skartgripum.

Fyrirtækið rekur einnig fjöld-
ann allan af vefsíðum og hliðar-
verkefnum; frægast þeirra er
líklega kvikmyndagagnagrunn-
urinn Internet Movie Database
(www.imd.com), þar sem finna
má upplýsingar um allt milli him-
ins og jarðar er við kemur kvik-
myndum.

Jeff Bezos þykir hafa unnið
mikið afrek með því að koma
Amazon á laggirnar og er talinn
til frumkvöðla er kemur að versl-
un á netinu. Hið virta bandaríska
tímarit Time valdi hann til að
mynda mann ársins 1999. -jsk

S Ö G U H O R N I Ð

Amazon.com – tíu ára Enn hækkar olíuverð
Olíuverð hefur hækkað um þrjátíu prósent á þessu ári. Sér-
fræðingar óttast að framleiðsluaukning nægi ekki til að knýja
fram verðlækkanir og tala um að olíuskortur sé á næsta leiti.

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 393,18 Lev 40,88 0,46%
Carnegie Svíþjóð 82,50 SEK 8,63 1,84%
deCode Bandaríkin 8,28 USD 65,21 6,80%
EasyJet Bretland 2,43 Pund 119,09 -4,78%
Finnair Finnland 7,14 EUR 79,65 -0,05%
French Connection Bretland 2,70 Pund 119,09 -0,11%
Intrum Justitia Svíþjóð 53,00 SEK 8,63 2,50%
Low & Bonar Bretland 0,97 Pund 119,09 0,35%
NWF Bretland 5,37 Pund 119,09 -0,08%
Scribona Svíþjóð 14,70 SEK 8,63 4,01%
Singer & Friedlander Bretland 3,15 Pund 119,09 1,48%
Skandia Svíþjóð 41,90 SEK 8,63 3,76%
Somerfield Bretland 1,96 Pund 119,09 -0,27%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiða 20. júní 2005

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 1 0 , 3 5 1 , 2 5 %

Danski bjórrisinn Carlsberg
hefur komist yfir 46 prósenta
hlut í kínverskri bruggverk-
smiðju. Kaupverðið var um 150
milljónir króna og var Carlsberg
eini bjóðandinn.

Vill Carlsberg með kaupunum
minnka framleiðslukostnað og
auka umsvif sín í Vestur-Kína.
Fyrirtækið á nú þegar nokkrar
bjórverksmiðjur í Kína, auk
einnar í Tíbet.

Forsvarsmenn Carlsberg stað-

festu kaupin,
en vildu ekki
tjá sig um
málið að öðru
leyti.

Kína er
stærsti bjór-
framle iðandi
veraldar, þrátt
fyrir að meðal-
neysla á mann sé
einungis tíundi
hluti af því sem

tíðkast á Vesturlönd-
um. Kínverska bjóriðn-
aðarsambandið segir
framleiðslu hafa aukist
um fimmtán prósent á
síðasta ári og búast þeir
við frekari aukningu í ár,
en í landinu eru meira en
400 bruggverksmiðjur. -jsk

JEFF BEZOS, STOFNANDI AMAZON.COM Fyrir-
tækið fagnar um þessar mundir tíu ára afmæli
sínu. Bezos hyggst af því tilefni halda risatón-
leika fyrir starfsmenn sína.

OLÍUHREINSISTÖÐ Í KALIFORNÍU Bandaríkjamenn framleiða
talsvert af olíu en þurfa einnig að kaupa hana annars staðar frá. Nú
óttast menn að olíuskortur kunni að koma upp eftir að fréttir bárust
af miklum óstöðugleika í Nígeríu, sem er áttundi stærsti olíufram-
leiðandi veraldar.

BJÓR Carlsberg hefur komist yfir
stóran hlut í kínverskri bruggverk-
smiðju. Fyrirtækið á nokkrar verk-
smiðjur fyrir í landinu.

Carlsberg til Kína
Danski bjórrisinn hefur fest kaup á bjórverksmiðju í Kína. Hvergi er
bruggaður meiri bjór en í Kína.
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Myrtur af 
aðskilnaðarsinnum?
Tjétsjenskur aðskilnaðarsinni verður ákærður
fyrir að hafa fyrirskipað morðið á ritstjóra hins
rússneska Forbes. Ritstjórinn átti sér marga
óvildarmenn.

Viðskiptahalli í Bandaríkjunum
var á fyrsta ársfjórðungi rúmir
12.500 milljarðar króna. Er þetta
meiri halli en gert var ráð fyrir í
spám og aukning um fjóran og
hálfan milljarð króna frá síðasta
ársfjórðungi 2004.

Viðskiptahallinn nemur nú
rúmum sex prósentum af lands-
framleiðslu í Bandaríkjunum og
segja sérfræðingar það hlutfall
allt of hátt. Bandaríkjadalur féll
í verði er fréttirnar bárust.

Er þessi gríðar-
legi halli rakinn til
mikils innflutnings
Bandaríkjamanna á
kínverskum vörum,
auk þess sem stuðn-
ingur við fórnar-
lömb flóðbylgnanna
í Asíu reyndist hag-
kerfinu þungur í
skauti.

„Þetta er mikið áhyggjuefni og
alls ekki það sem vonast var eftir.

Hallinn hefur aldrei
verið meiri,“ sagði
hagfræðingurinn
Allan Seychuk hjá
RBC-ráðgjafarfyrir-
tækinu. Kollegi hans
Drew Matus hafði
líka miklar áhyggj-
ur af stöðunni: „Við
þurfum heldur

betur að bretta upp ermarnar ef
við ætlum okkur að greiða fyrir
alla þessa neyslu“. - jsk

Rússneskir saksóknarar hyggj-
ast lögsækja háttsettan mann
innan hreyfingar tsjetsjenskra
aðskilnaðarsinna, Khozh-
Akhmed Nukajev, fyrir að hafa
fyrirskipað morð á Paul
Klebnikov, ritstjóra rússneskr-
ar útgáfu viðskiptatímaritsins
Forbes.

Klebnikov var skotinn til
bana fyrir utan skrifstofu sína
í júlí í fyrra og vakti morðið
gríðarlega athygli. Klebnikov
hafði þá nýlega skrifað bók um
Nukajev sem bar heitið „Sam-
tal við villimann“ og virðist
bókartitillinn hafa farið fyrir
brjóstið á Nukajev, svo mjög að
hann fyrirskipaði að Klebnikov
skyldi myrtur.

Þó telja margir að rússnesk
yfirvöld séu aðeins að bregðast
við þrýstingi Bandaríkja-
stjórnar, sem leggur hart að
Rússum að leysa málið, enda
Klebnikov bandarískur ríkis-
borgari. Klebnikov átti sér
marga óvildarmenn innan við-
skiptalífsins og fóru opinská
skrif hans og herferð gegn
spillingu fyrir brjóstið á mörg-

um áhrifamönnum: ,,Það verð-
ur að leysa málið á sómasam-
legan hátt. Síðustu ár hafa tólf
blaðamenn verið myrtir í Rúss-
landi og ekkert verið aðhafst,“
sagði Michael Klebnikov, bróð-
ir ritstjórans látna. -jsk

Gríðarlegur viðskiptahalli
Viðskiptahalli hefur aldrei verið meiri í Bandaríkjunum. Er innflutningi frá
Kína og flóðbylgjunum í Asíu kennt um.

Hátt fall auðkýfings

Japanir sportlegir
Ríkisstjórn Japans hvetur Japani til að klæðast léttum og sportlegum
fatnaði í vinnunni. Telur stjórnin að með því megi spara kostnað við
loftkælingu. Hálsbindaframleiðendur hóta lögsókn.

Japanski viðskiptajöfurinn Yoshi-
aki Tsutsumi, sem á níunda ára-
tugnum var ríkasti maður verald-
ar samkvæmt hinu virta banda-
ríska viðskiptatímariti Forbes,
hefur játað að vera sekur um
skjalafals og innherjaviðskipti.

Verði hann fundinn sekur á
hann yfir höfði sér allt að átta
ára fangelsi og fimm milljóna
króna sekt. 

Tsutsumi var eitt sinn for-
maður japönsku Ólympíunefnd-
arinnar og geysivinsæll í Japan.
Eitthvað hefur þó saxast á auð-
æfi hans síðan á níunda áratugn-
um, en engu síður eru þau metin
á um 160 milljarða króna.

Tsutsumi er 71 árs og auðg-
aðist á hótel- og járnbrauta-
rekstri.

- jsk

Japanskir hálsbindaframleið-
endur hafa hótað japanska rík-
inu lögsókn eftir að ríkisstjórn
landsins ýtti úr vör herferð sem
ætluð er til þess að fá fólk til að
klæðast frjálslega í vinnunni.

Herferðin ber heitið „Enginn
jakki, ekkert bindi“ og vonast
ríkisstjórnin til þess að með því
að fá fólk til að klæðast sportleg-
ar og léttar megi spara orkuna
sem fer í að halda loftkælingu á
vinnustöðum gangandi.

Ráðherrar ríkisstjórnarinnar
eru í fararbroddi herferðarinnar
og hafa þeir undanfarna daga
mætt hver öðrum léttklæddari
til starfa. Forsætisráðherrann
sjálfur, Junichiro Koizumi, kom
til vinnu á dögunum í mosa-

grænni stuttermaskyrtu sem
hann girti ofan í ljósgráar buxur
og sagði stærsta tískublað Jap-
ans hann hafa líkst „ellilífeyris-
þega við garðvinnu“. Innanríkis-
ráðherrann, Taro Aso, tollir
betur í tískunni en þykir þó held-
ur „mafíósalegur“, með stóra og
þykka gullkeðju um hálsinn.

Hálsbindaframleiðendum er
þó ekki hlátur í huga en þeir ótt-
ast að sölutölur hríðfalli í kjölfar
herferðarinnar: „Það er allt í
lagi að klæðast sportlega. Gall-
inn er bara sá að herferðin kem-
ur niður á okkur. Við útilokum
ekki lögsókn,“ sagði Tetsuo
Yamada, talsmaður Sambands
japanskra hálsbindaframleið-
enda. -jsk

PAUL KLEBNIKOV, FYRRVERANDI
RITSTJÓRI HINS RÚSSNESKA
FORBES Saksóknarar segja Klebnikov
hafa verið myrtan vegna bókaskrifa.
Hann skrifaði bók um tsjetsjenskan að-
skilnaðarsinna sem bar nafnið „Samtal
við villimann“.
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Talsmaður breska bankans Lloyds
TSB hefur varað við mikilli
skuldasöfnun viðskiptavina bank-
ans en segist þó telja að bankinn
muni skila „þokkalegum“ hagnaði
á árinu.

Gjaldþrot hafa aukist gríðar-
lega í Bretlandi það sem af er ári
og nema skuldir þjóðarinnar

tæpum tveimur millj-
ónum króna á hvert

mannsbarn.
Svo virðist sem almenningur

geri sér grein fyrir því að svona
gangi þetta ekki til lengdar og
hefur neysla dregist saman í land-
inu. Hafa sérfræðingar lýst
áhyggjum af því að bankakerfið
kunni að verða illa úti: „Því er
ekki að neita að neysla hefur
dregist saman og almenningur er
skuldugur upp fyrir haus. Við
vonumst nú samt til að skila hagn-
aði á árinu,“ sagði Eric Daniels,
stjórnarformaður Lloyds. -jsk

BECKHAM-HJÓNIN Ekki er gert ráð fyrir því
að hjónakornin dragi saman neyslu sína þrátt
fyrir mikla skuldasöfnun bresku þjóðarinnar.

Bretar skulda

YOSHIAKI TSUTSUMI
Eitt sinn ríkasti maður veraldar, en á nú
yfir höfði sér fangelsisdóm.

RÍKISSTJÓRN JAPANS HVETUR ÞEGN-
ANA TIL AÐ KLÆÐAST LÉTT Þessi unga
stúlka lét ekki segja sér það tvisvar og skip-
ti dragtinni út fyrir léttari klæðnað.

VIÐSKIPTAHALLI Hefur aldrei ver-
ið meiri í Bandaríkjunum. Sérfræð-
ingar hafa miklar áhyggjur.
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Farsímaframleiðandinn Sony-Ericsson
og veftónlistarfyrirtækið Napster
hyggjast bjóða símnotendum upp á þá
þjónustu að hala inn tónlist af Napster-
forritinu í gegnum farsímann. Verður
þetta mögulegt í Evrópu innan árs. 

Napster var brautryðjandi í innhali tón-
listar af netinu, en var gert að hætta starf-
semi vegna þess að innhalið þótti stangast á
við höfundarréttarlög. Í dag er Napster tón-
listarsala á netinu og fá flytjendur sinn skerf
af sölunni.

Margir nýjustu farsímarnir geta spilað MP3-
tónlist en á símanum er hins vegar ekki ýkja
mikið minni. Telja þó sérfræðingar að aðeins sé
tímaspursmál hvenær síminn og MP3-spilarinn
verða eitt og sama tækið.

Sumir draga þó í efa að raunveruleg eftir-
spurn sé eftir þjónustunni: ,,Það er miklu
ódýrara að hala inn heilan geisladisk í gegn-
um netið en að fá eitt lag í símann“, sagði
John Strand, símasérfræðingur danska
ráðgjafafyrirtækisins Strand Consulting.
Hann sagði að Sony-Ericsson væri ein-
ungis að reyna að höfða til ungs fólks
með því að vinna með fyrirtæki á borð
við Napster: ,,Þótt þú farir út á lífið
með Madonnu gerir það þig ekki að
góðum söngvara“. -jsk

Ferðalög til fortíðar kunna að
vera möguleg. Tveir eðlisfræð-
ingar telja sig hafa sýnt fram á
að þversagnir í tímaferðalögum
geti ekki átt sér stað í raunveru-
leikanum en lengi hefur verið
talið að slíkar þversagnir sýni
fram á að ómögulegt sé að ferð-
ast aftur í tímann.

Klassískasta dæmið um þver-
sögn í tímaferðalögum felst í því
að einstaklingur ferðist til fortíð-
arinnar og myrði einhvern for-
feðra sinna og/eða komi í veg
fyrir eigin fæðingu. Þetta var til
að mynda vandamál Marty
McFly í Back to the Future en
hann þurfti að hafa sig allan við
til þess að foreldrar hans næðu

saman á skólaballi en ella hefði
hann sjálfur aldrei fæðst.

Ferðalög til framtíðar fela

hins vegar ekki í sér sambæri-
lega áhættu enda eru allir á stöð-
ugu ferðalagi inn í framtíðna.
Það er hins vegar vitað að hægt
er að ferðast hraðar fram í tím-
ann með því að ferðast á miklum
hraða úti í geimnum. Slík tíma-
ferðalög eiga sér stað í mýflugu-
mynd til dæmis þegar menn ferð-
ast út í geim. Þegar geimfarar
snúa til baka hafa þeir elst örlítið
minna en þeir sem voru eftir á
jörðinni.

Eðlisfræðingarnir Daniel
Greenberger og Karl Svozil hafa
unnið rannsókn sem virðist sýna
fram á að jafnvel þótt ferðast sé
aftur í tímann sé ómögulegt að
hafa áhrif á rás atburða. - þk

Asískir tölvuþrjótar hafa undan-
farið sent tölvuvírusa í miklum
mæli á opinberar stofnanir og
fyrirtæki í Bretlandi. Er um að
ræða svokallaða „trójuhesta“ en
það eru vírusar sem sendir eru á
tölvukerfi og gera sendandanum
kleift að fylgjast með öllu sem
fram fer innan kerfisins.

,,Þegar trójuhesturinn hefur
tekið sér bólfestu innan tölvu-
kerfis má nota hann til að finna
út leyniorð og leita upplýsinga
auk þess sem þeir geta leitt til
þess að tölvukerfi hrynji og
gríðarlegt magn upplýsinga tap-
ist,“ sagði talsmaður bresku
stofnunarinnar NISCC, sem
hefur yfirumsjón með tölvumál-
um í landinu, og bætti við: ,,Það
steðjar mikil hætta að innviðum
stjórnkerfisins“.

Er talið líklegt að tölvuþrjót-
arnir séu í peningaleit og freisti

þess að finna verðmætar upplýs-
ingar innan tölvukerfanna. -jsk

Engar þversagnir í tímaferðalögum
Tveir eðlisfræðingar telja að ferðalög til fortíðar feli ekki í sér þversagnir.
Engu er þó lofað um hvenær slík ferðalög verði möguleg.

AFTUR TIL FORTÍÐAR? Þeir félagar Marty
McFly og Dr. Brown þurftu að glíma við
ýmsa erfiðleika þegar þeir ferðuðust til for-
tíðarinnar á deLorean sportbíl.
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FRAMTÍÐIN? Brátt munu notendur
geta halað inn tónlist beint í gegnum

símann. Sérfræðingar telja að brátt
verði síminn og MP3-spilarinn eitt
og sama tækið.

TRÓJUHESTUR Svokallaðir trójuhestsvírusar geta valdið gríðarlegum skaða innan tölvukerfa.

Trójuhestar í Bretlandi

Tónlist beint í símann
Sony-Ericsson og Napster hafa tilkynnt um samstarf og munu símnotend-
ur geta halað inn tónlist tölvulaust og beint í gegnum símann innan árs.

Þróun mannsins á sér stað í hröðum stökkum með
löngu millibili en ekki vegna hægfara breytinga yfir
langt tímabil. Þessa niðurstöðu styður ný rannsókn,
sem gengur þvert á hefðbundnar hugmyndir.

Vísindamenn í Bandaríkjunum hafa skoðað
breytingar á afmörkuðu svæði á litningi með tilliti
til þess hvenær þær breytingar urðu sem aðskilja
menn, og aðra háþróaða apa, frá frumstæðari
frændum okkar. Niðurstaðan er sú að þessar breyt-
ingar hafi átt sér stað á stuttum tíma en síðan hafi
liðið allt að tuttugu milljón ár án þess að viðkomandi
litningur tæki breytingum.

Svo virðist sem að fyrir um tuttugu milljón árum
hafi orðið mikla breytingar en fyrstu mennirnir komu
á sjónarsviðið fyrir um tvö hundruð þúsund árum.
Vísbendingar eru uppi um að fyrir um fimmtíu millj-
ónum ára hafi annað slíkt stökk átt sér stað og þá hafi

þær tegundir sem teljast til forfeðra okkar tekið
miklum breytingum á skömmum tíma. - þk

Þróun mannsins var í stökkum
Genabreytingar geta verið litlar í hundrað þúsund ár en miklar breytingar
geta orðið á skömmum tíma.
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HÁÞRÓAÐUR API Frændur okkar simpansarnir hafa ekki þró-
ast jafn hratt og við mennirnir upp á síðkastið en það er aldrei
að vita nema þeir eigi inni nokkur stór stökk fram á við.
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Fornleifafræðingar telja sig
hafa fundið sannanir þess að
Forn-Egyptar hafi fjöldafram-
leitt gler fyrir meira en 3.000
árum. Áður var talið að Egyptar
hefðu flutt inn gler frá
Mesópótamíu, þar sem nú eru
Sýrland og Írak, en fornleifa-
uppgröftur við árósa Nílar hef-
ur leitt annað í ljós.

Fundu vísindamennirnir
rústir glerverksmiðju frá 13.
öld fyrir Krist. Í rústunum voru
fjörutíu heilir glerlistmunir og
voru flestir þeirra rauðir að lit.
Rautt gler var afskaplega sjald-

gæft á fornöld og þótti mikil
munaðarvara.

Telja vísindamennirnir að
rauðir glermunir hafi verið
nokkurs konar stöðutákn og
nokkuð sem ríki gátu státað sig
af við nágranna sína. Einn forn-
leifafræðinganna, dr. Tilo
Rehren, líkti rauðu gleri við
kjarnorku: „Það má framleiða
orku á marga aðra vegu, en
kjarnorkan er nokkurs konar
stöðutákn. Aðeins stórveldi búa
yfir kjarnorku og í fornöld
framleiddu einungis stórveldi
rautt gler“. - jsk

Mikilvægara er að eiga góð
tengsl við vini sína en fjölskyldu
ef markmiðið er að lifa langa
ævi. Vísbendingar um þetta er að
finna í nýlegri ástralskri rann-
sókn.

Fylgst var með fimmtán
hundruð einstaklingum í tíu ár en
þeir voru allir yfir sjötugu þegar
rannsóknin hófst. Tíu árum síðar
höfðu 22 prósentum færri látist í
hópi þeirra sem áttu samskipti
við fimm vini eða fleiri en í hópi
þeirra sem voru vinafærri.

Ekki virðist hafa áhrif á lang-
lífi hvort samskipti við fjölskyld-
una séu mikil eða lítil. Vísinda-
mennirnir telja huganlegt að
samskipti við fjölskylduna kunni
í einhverjum tilvikum að valda
streitu en slíkt sé sjaldgæfara í
samskiptum jafnaldra. - þk

Gott að eiga gamla vini

Bólugrafnir unglingspiltar eru
ólíklegri til að fá hjartaáfall síðar
á ævinni en þeir sem eru lausir
við slík vandamál.

Rannsóknin var gerð í Bret-
landi. Fylgst var með tíu þúsund
mönnum og í ljós kom að þeir
sem voru bólugrafnir í æsku
voru í þriðjungi minni hættu á að
fá hjartaáfall. Vísindamennirnir
sem unnu rannsóknina segja að

líklegt sé að ástæða niðurstöð-
unnar tengist hormónastarfsem-
inni sem einnig veldur unglinga-
bólum.

Sá böggull fylgir hins vegar
skammrifi að mun meiri líkur
voru á því að bólugrafnir drengir
fengju krabbamein í skjaldkirtil-
inn síðar á ævinni þótt ekki hafi
tekist að sýna fram á óyggjandi
tölfræðileg tengsl þar á milli.

LUKE CHADWICK OG NICKY BUTT
Þriðjungi minni líkur eru á að Chadwick fá
hjartaáfall en Butt.

EGYPTALAND TIL FORNA Forn-Egyptar kunnu svo sannarlega að skemmta sér og
þótti fátt flottara en rauðir glermunir meðal ríka og fræga fólksins.

Fagnaðarefni fyrir 
bólugrafna drengi

TRAUSTIR VINIR Hasarmyndahetjurnar Sly og Arnold ættu að halda góðu sambandi enda
gæti það lengt lífslíkur beggja.
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Rautt gler stöðutákn
Egyptar fjöldaframleiddu gler fyrir meira en
3.000 árum. Rautt gler þótti eftirsóknarverðast
og líkja vísindamenn mikilvægi þess við kjarn-
orku dagsins í dag.
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KredittBanken í Álasundi, sem er alfarið í
eigu Íslandsbanka, leggur mikla áherslu á
sjávarútveg. Kjartan Ólafsson fer fyrir
sjávarútvegssviði bankans en hann starfaði
áður sem viðskiptastjóri hjá Íslandsbanka
með áherslu á alþjóðasjávarútveg. Hann nam
í Tromsö og er öllum hnútum þaulkunnugur
þegar kemur að því að ræða um norskan
sjávarútveg og horfurnar í greininni.

KRAFA UM HAGKVÆMNI
Kjartan segir að undanfarin áratug hafi
Norðmenn tekið skref til hagræðingar í
sjávarútvegi, enda var það óumflýjanlegt
eftir langt tímabil tapreksturs. Landvinnslan
hefur verið gerð upp með tapi, sem og útgerð-
in. Eina útgerðarformið sem hefur verið að
gera það gott er uppsjávarveiðar, það er veið-
ar á kolmunna, síld og makríl.

Nú hefur verið opnað fyrir ákveðnar
breytingar í norskum sjávarútvegi sem eiga
að auka hagkvæmni greinarinnar. Í mars á
þessu ári var frystitogurum og togurum leyft
sameina þrjá kvóta á eitt skip. Sams konar
breyting átti sér stað um áramótin í smábáta-
útgerðinni. Einn kvóti í kerfinu er um það bil
1.500 tonn. Í gamla kerfinu dugði einn kvóti
togara í þrjá mánuði. Einnig var opnað meira
fyrir tilfærslur þó þannig að hluti af kvóta er
löndunarskyldur á ákveðnum stöðum. „Áður
fyrr var kerfið mjög þungt í vöfum. Óheimilt
var erfitt að færa kvóta á milli skipa og gerð-
ar miklar kröfur um hvar aflanum væri land-
að. Það mátti ekki færa kvóta frá Norður-
Noregi til suðurs þótt það hafi mátt færa frá
suðri til norðurs,“ segir Kjartan.

Mun betri nýting næst á fiskiskipaflotan-
um og fiskistofnunum með þessum breyting-
um. Nú verður hægt að gera sama skipið út
allt árið um kring og veiða aflann jafnar á ár-
inu, sem stuðlað að því að gæði fisksins
aukast og afurðaverð hækkar.

Smábátarnir eru kallaðir strandveiðiflot-
inn og fiska um 70 prósent af öllum afla sem
er landaður á markaði. Kjartan segir að þessi
hlutföll lýsi mjög vel norskum kúltúr. Það er
eftirsóknarvert að eiga skip og stunda dálitla
sjósókn, það er að geta veitt síld og þorsk,
einkum yfir vertíðina. 

SAMFÉLAGSLEGT VÆGI
Stóri munurinn á norskum og íslenskum sjáv-
arútvegi er tvenns konar: Í Noregi er alveg
skilið á milli veiða og vinnslu. Útgerðin verð-
ur að vera í eigu sjómanna, það er þeirra sem
hafa haft sjómennsku að aðalstarfi á síðustu
þremur árum af fimm. Þeir einir mega vera
skráðir fyrir kvóta á skip. Hitt sem skilur að
er svokölluð löggjöf frá 1938 sem segir að all-
ur fiskur verður að fara á markað. Allar
breytingar sem síðar hafa orðið má skýra af
þessu tvennu.

Markmiðið með norsku fiskveiðistjórn-
unarlögunum er ferns konar. Í fyrsta lagi að
tryggja sjómanninum atvinnu en norskir
sjómenn eru þrisvar sinnum fleiri en þeir ís-
lensku. Byggðarsjónarmið vega þungt á
metunum og á sjávarútvegur að tryggja at-
vinnu með ströndinni og í nyrstu héruðun-
um. Eðlileg endurnýjun fiskistofnanna
skiptir miklu máli þannig að auðlindin sé vel
nýtt og sjálfbær. Fjórði þátturinn er hag-
kvæmni og hagkvæm nýting. „Þú sérð það
sjálfur að þessir fjórir þættir fara illa
saman og erfitt að hámarka hvern og einn,“
segir Kjartan. „Breytingar verða ekki innan
kerfisins án þess að þær komi ekki illa við
aðra þætti. Frystihúsum í Noregi hefur
fækkað úr 54 niður átta á fáeinum árum og
fólki hefur fækkað á mörgum stöðum sem
gera út á fiskveiðar. Það er lán í óláni að
olíuiðnaðurinn hefur á sama tíma verið að
færast norður á bóginn og komið í staðinn,“
segir hann.

FJÖLGUN Í KAUPHÖLL
Á sama tíma og skráðum sjávarútvegs-

félögum hefur fækkað ört í íslensku kaup-
höllinni er þróunin þveröfug í Noregi. Nú eru
fimm útgerðarfélög skráð í norsku kauphöll-
ina og hafa þau gert góða hluti á undanförn-
um vikum. Kjartan nefnir að seint í apríl hafi
Aker Seafoods, stærsta sjávarútvegsfyrir-
tækið í veiðum og vinnslu á Norður-Atlants-
hafi, verið skráð á markað. Félagið veltir 25
milljörðum norskra króna og er markaðs-
verðmæti þess um sautján milljarðar króna.
Á dögunum keyptu íslenskir fjárfestar
skuldabréf í Aker Seafoods fyrir fjóra millj-

arða króna. Íslandsbanki sá um útboðið í sam-
vinnu við DnB Nor.

Flestir telja að hér sé um mjög jákvæða
þróun ræða og fjölmiðlar eru farnir að beina
sjónum sínum að sjávarútvegi. „Pan Fish,
sem hefur verið vandræðabarn í norsku fisk-
eldi og hrundi þegar fiskeldið lenti í hvað
mestu basli, hefur rokið upp síðustu vikurnar.
John Fredriksen, ríkasti maður Noregs,
keypti um helmingshlut í því á dögunum.
Þessi maður hefur aldrei fengist við sjávar-
útveg þannig að þetta er mjög jákvætt fyrir
greinina,“ bendir Kjartan á.

Fyrir utan Aker Seafood og Pan Fish eru
fyrir í norsku kauphöllinni Domstein, sem
stundar veiðar og vinnslu á villtum tegund-
um, fiskeldisfélagið Fjord Seafood og Leröy
Seafood, sem eru norsku sölusamtökin. Leröy
er sterkt og stöðugt félag sem hefur alltaf
skilað jákvæðri afkomu þrátt fyrir mikila
erfiðleika í atvinnugreininni á undanförnum
árum.

Kjartan býst við frekari fjölgun skráðra
útgerðarfyrirtækja á næstu tveimur árum og
telur að hagræðingin í sjávarútvegi verði
mun hraðari fyrir vikið og opni leið fyrir nýtt
folk inn í greinina.

ÍSLAND MIKIL FYRIRMYND
Norðmenn hafa verið að átta sig á því að

þeir eru tíu til fimmtán árum á eftir Íslend-
ingum í sjávarútvegi og þær breytingar sem
hafa orðið á fiskveiðakerfi þeirra tekur mið
af því íslenska. Arðsemin í íslenskum
sjávarútvegi batnaði mikið eftir að kerfi
frjálsra framsala aflaheimilda var komið á
fót. Framlegðarhlutfall hækkaði meðal ann-
ars úr fimm prósentum í 25 á tíu árum.
Þannig gat útgerðin fært kvóta á milli skipa
og veitt á færri skip. Stjórnendur Aker
Seafoods telja að í nýja kerfinu geti sparast
þrír til fjórir milljarðar króna með því að
fækka skipum úr sautján í 10-12. 

„Norðmenn horfa mjög til Íslands við
breytingar sínu fiskveiðistjórnunarkerfi og
spyrjast mikið fyrir hjá Íslandsbanka um
hitt og þetta. Þeir hafa áhuga á að skoða
hvernig við högum okkar kerfi og uppbygg-
ingu fiskistofna.“

Norðmenn líta til Íslands
Norðmenn hafa gert miklar breytingar á sínu fiskveiðistjórnunarkerfi til þess að bregðast við miklum
rekstrarvanda greinarinnar. Kjartan Ólafsson hjá KredittBanken lýsir því í samtali við Eggert Þór
Aðalsteinsson hvernig sjávarútvegurinn er smám saman að færast í átt til þess sem er á Íslandi en
verkefnið er langt í frá auðvelt vegna rómantískrar sýnar og samfélagslegra sjónarmiða.

KJARTAN ÓLAFSSON HJÁ
KREDITTBANKEN Norskur
sjávarútvegur er á mikilli sigl-
ingu þessa dagana. Með
breytingum á fiskveiðistjórn-
unarkerfinu vonast Norð-
menn til að rekstur greinar-
innar batni til muna. Á móti
eru byggðar- og samfélagsleg
sjónarmið í sjávarútvegi ríkj-
andi sem falla ekki endilega
saman við arðsemissjónar-
mið.

Sjávarútvegsfyrirtæki í
norsku kauphöllinni

AKER SEAFOODS
Eitt stærsta útgerðarfélag Noregs

með 30 prósent af togarakvótanum
og helming landvinnslunnar.

Gengishækkun frá áramótum: 20,0%
Markaðsvirði: 17 milljarðar

Hagnaður (2004): 310 millljónir

DOMSTEIN
Félagið stundar veiðar og vinnslu.

Flytur ferskan og frosinn fisk til
Evrópu. Stærsti hluthafinn í Fjord

Seafood með um 15 prósenta hlut.
Gengishækkun frá áramótum: 24,8%

Markaðsvirði: 4,9 milljarðar
* Hagnaður: 80 millljónir

FJORD SEAFOOD
Leiðandi fyrirtæki í laxeldi. Stundar

vinnslu og sölu á laxi og silungi.
Gengishækkun frá áramótum: 30,4%

Markaðsvirði: 23 milljarðar
* Hagnaður: 3.500 millljónir

LERÖY SEAFOOD GROUP
Ein stærstu sölusamtök Noregs í

sjávarútvegi. Stór fjárfestir í fram-
leiðslu sjávarafurða í Noregi,

Svíþjóð og Bretlandi.
Gengishækkun frá áramótum: 39,3%

Markaðsvirði: 19 milljarðar
* Hagnaður: 398 millljónir

PAN FISH
Einn laxeldisframleiðandi í heimi sem

rekur stöðvar í Noregi, Danmörku,
Bandaríkjunum, Færeyjum og víðar.

Gengishækkun frá áramótum: 12,9%
Markaðsvirði: 26 milljarðar
* Hagnaður: 2.400 millljónir

* Á fyrsta ársfjórðungi
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Hægt er að nálgast nánast allar bíómyndir á íslenskum
gagnastöðvum á sama tíma og þær eru til sýninga í kvik-
myndahúsum. Þetta kemur fram í rannsókn sem Elfa
Björg Aradóttir gerði í lokaverkefni sínu í Háskólanum í
Reykjavík.

NÆSTUM ALLAR BÍÓMYNDIR KOMNAR Á NETIÐ
Elfa Björg skoðaði annars vegar hvaða myndir væri hægt
að nálgast á innlendum skráaskiptisíðum og hins vegar
hvaða myndir væri hægt að sækja til útlanda með svoköll-
uðum Torrent-hugbúnaði. Elfa Björg bar saman lista yfir
sýningar kvikmyndahúsa og niðurstöður leitar á bæði
innlendum og erlendum síðum. Þetta gerði hún þrisvar í
vetur. Í ljós kom að hægt er að nálgast 82 prósent mynda
kvikmyndahúsana með BitTorrent-búnaði og 45 prósent
þeirra mynda sem ekki hafa verið frumsýndar en eiga að
koma til sýningar á næstu tveimur vikum.

Innhal á gögnum frá útlöndum hefur lengst af kostað
nokkuð mikið hér á landi og er það ekki fyrr en á allra síð-
ustu misserum sem fjarskiptafyrirtækin hér á landi
breyttu þeirri stefnu sinni í kjölfar komu Hive inn á
markaðinn. Fram að þeim tíma kostaði hvert gígabæt af
innhali frá útlöndum ríflega tvö þúsund krónur. Þar sem
hver bíómynd er að minnsta kosti 700 megabæt var ekki
hagkvæmt að hlaða niður heilli bíómynd frá útlöndum,
sérstaklega í ljósi þess að aldrei er hægt að hafa fulla
vissu um gæði myndar sem sótt er ólöglega.

LOSNA VIÐ ERLEND INNHAL
Af þessum sökum voru starfrækt hér á landi mjög öflug
dreifinet. Notendur gátu því sótt bíómyndir án þess að
greiða fyrir erlent innhal. Í rannsókn Elfu Bjargar kemur
fram að í vetur var hægt að nálgast á íslenskum gagna-
bönkum ríflega 70 prósent mynda sem voru í sýningum
kvikmyndahúsana og um 35 prósent þeirra mynda sem til
stóð að frumsýna á næstu vikum eftir að rannsóknirnar
voru gerðar.

Áður en takmörk á erlendu innhali voru felld niður var
algengast að einstaklingar nýttu sér aðstöðu í vinnu eða
skóla til þess að sækja myndir til útlanda og kæmu þeim
síðan í dreifingu á innlendum netþjónum. Flestir hér á
landi nota samskiptaforritið DC++. Notendur tengjast inn
á miðlæga netþjóna en til þess að geta hlaðið niður gögn-
um þarf einnig að bjóða öðrum upp á slíkt hið sama og
eftir því sem menn geta séð öðrum fyrir meira magni efn-
is þeim mun betri aðgang hafa þeir af efni annarra. Þannig
myndast ákveðin stéttskipting í samfélagi þeirra sem
stunda það að skiptast á gögnum á netinu. Þeir sem eru
duglegir við að dreifa efni komast inn á betri svæði þar
sem þeir geta nálgast meira úrval efnis og verið tryggari
um að gæðin séu í lagi. Þetta kerfi ýtir einnig undir sam-
félagsvitund í hópnum en um leið gerir það að verkum að
þátttakendur verða allir samsekir í kolólöglegu athæfi.

NETUMFERÐ FÉLL UM HELMING
Á síðasta ári hófst mikil rannsókn á ólöglegri dreifingu
tónlistar og myndefnis á netinu hér á landi. Fjöldi af
tölvum var gerður upptækur og nokkrir þurftu að gista
fangageymslur. Þegar aðgerðin fór af stað minnkaði
umferð á netinu hér á landi um helming. Það gefur til
kynna umfang ólöglegs afþreyingarefnis á netinu.

Refsingin við því að eiga og dreifa efni sem varið er af
höfundarrétti getur varðað sektum og fangelsi í allt að tvö
ár. Að auki geta eigendur höfundarréttar höfðað einkamál
á hendur dreifingaraðilum og hafa kröfur í slíkum málum
numið gríðarlegum upphæðum í Bandaríkjunum þar sem
um verulega hagsmuni er að ræða.

Töluverð harka hefur færst í heim ólöglegrar dreifin-
gar á netinu og ljóst að forsprakkar slíkrar starfsemi gera
sér vel grein fyrir þeirri áhættu sem henni fylgir og
leggja áherslu á að hylja slóð sína. Í kjölfar lögreglu-
rannsóknarinnar í fyrra tók þó ekki langan tíma að koma
dreifingu aftur í gang en mikil leynd hvílir yfir mörgum
af helstu miðstöðvum ólöglegs afþreyingarefnis á Íslandi.
Aðeins þeir sem er algjörlega treyst í er gefinn kostur á
að tengjast bestu tengipunktunum þar sem nýjasta og
besta efnið er að finna.

VINSÆLT AÐ STELA SJÓNVARPSEFNI
Rannsókn Elfu Bjargar náði til kvikmynda en það færist
einnig mjög í vöxt að vinsælir sjónvarpsþættir séu sóttir
á netið. Nú er vinsælast að hala inn Desperate House-
wives en spennuþættirnir Lost og 24 eru einnig í mikilli
dreifingu.

„Ef þáttur er sýndur í Bandaríkjunum á mánudagi þá
er oftast hægt að finna hann á þriðjudagi eða miðvikudegi
á innlendu vefjunum. Ef þátturinn er ekki kominn þá
skoða ég hvort ég sæki hann ekki sjálfur til útlanda og
kem honum þannig í dreifingu hér á landi. Þannig ber fólk
sem tekur þátt í þessu ákveðna ábyrgð og þurfa að vera
fyrstir til að sækja ákveðna hluti,“ segir netverji sem
tekið hefur þátt í skjalaskiptum á netinu í mörg ár.

Elfa Björg einskorðaði rannsókn sína við kvikmyndir
en segist telja að um þessar mundir sé mun algengara að
sjónvarpsþáttum sé hlaðið niður heldur en kvikmyndum.

KVIKMYNDIR TAKA VIÐ AF TÓNLIST
Fyrstu kynni flestra netverja af svökölluðum „peer-to-
peer“ skjalaskiptum urðu í kjölfar tilkomu Napster-for-
ritsins. Útbreiðsla þess var gríðarlega þegar hæst lét og
hægt var að nálgast nánast hvað sem er. Tónlistariðnaður-
inn hefur þó barist um á hæl og hnakka til að stemma
stigu við þeim hugverkaþjófnaði sem hann hefur orðið
fyrir. Forsvarsmenn í tónlistinni segja að minni sölu á
geisladiskum megi rekja til auðvelds aðgengis að stolinni
tónlist á netinu.

Þó hafa rannsóknir ekki sýnt fram á einhliða niðurstöð-
ur í þessum efnum og því er jafnvel haldið fram að dreif-
ing tónlistar með ólöglegum leiðum hafi ýtt undir sölu á
tónlist þar sem áhugi fólks á tónlist hafi vaxið mjög með
auknu aðgengi.

TÓNLISTARIÐNAÐURINN Í VARNARSTÖÐU
Þeir sem telja viðbrögð tónlistariðnaðarins of harkaleg
vilja halda því fram að tónlistariðnaðurinn geti að nokkru
leyti kennt sér sjálfum um hversu algengur þjófnaðurinn
sé og benda á að tónlistariðnaðurinn hafi verið seinn til að
bregðast við tækninýjungum líkt og verið hafi með hljóð-
snælduna á sínum tíma. Þá óttuðust tónlistarframleið-
endur að sala á hljómplötum hryndi sökum þess að ein-
staklingar gætu sjálfir tekið upp tónlist úr útvarpi.

Reyndin varð hins vegar önnur og hljóðsnældan reynd-
ist hafa jákvæð áhrif á tónlistariðnaðinn.

Hið sama gæti verið að eiga sér stað hvað varðar dreif-
ingu tónlistar um netið. Tónlistarverslun Apple, iTunes,
er mjög öflug og áhugamenn um tónlist virðast vera til-
búnir til þess að kaupa tónlist á netinu en framleiðendur
hafi dregið lappirnar og ekki fylgt kröfum markaðarins.

STÓRMYNDUM FREKAR STOLIÐ
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að það eru stóru myndirn-
ar sem mest er stolið á netinu og að tengsl eru milli gróða
af bíómynd og líkinda á því að hægt sé að stela henni af
netinu. Sömu rannsóknir hafa einnig sýnt að myndir sem
finnast á dreifisíðum eru gjarnan mjög nýlegar en erfið-
ara er að ná í eldri myndir og að mun líklegra sé að stór-
myndum sé stolið heldur en myndum sem njóta álits
gagnrýnenda.

Þá leiða kannanir erlendis í ljós að þeir sem fara oftast
í bíó, á vídeóleigur og kaupa oftast mynddiska eru líkleg-
ir til þess að stunda einnig innhal á kvikmyndum. Eins
virðist sem viðhorf einstaklinga til verðlagningar á af-
þreyingunni hafi ekki áhrif á hvort þeir steli myndum af
netinu eða ekki. Margt bendir því til þess að stór hluti inn-
halsins sé eingöngu til kominn vegna þess að notandanum
finnst þægilegt að nálgast myndirnar með því móti - ekki
vegna þess að þeir tími ekki að borga sanngjarnt verð.

Elfa Björg segir það í raun illskiljanlegt að eigendur
höfundarréttar á kvikmyndum hafi ekki fyrr brugðist við
þeirri augljósu þörf á markaðinum sem er fyrir nýtingu á
netinu sem dreifileið. „Sérstaklega í ljósi reynslunnar
með tónlistina er skrýtið að þessir aðilar geri ekkert til að
mæta þessari þörf,“ segir hún. Þar vísar hún til þess að
tónlistargeirinn barðist lengi gegn þeirri þróun að tónlist
yrði dreift um netið án árangurs. Eftir að stærstu aðilarn-
ir í tónlistargeiranum byrjuðu að nýta sér tæknina hefur

MIÐVIKUDAGUR 22. JÚNÍ 2005 MARKAÐURINN12
Ú T T E K T

Fr
ét

ta
bl

að
ið

/S
te

fá
n

Annars vegar er það innanbúðarfólk í kvikmyndageir-
anum sem sendir nýjar myndir í ólöglega dreifingu og
hins vegar er það almenningur. Í ritgerð Elfu Bjargar
eru nokkrar leiðir nefndar.

EINTAK LEKUR ÚR
FRAMLEIÐSLUNNI
Einhver starfsmaður,
til dæmis í klippiher-
bergi, kemur eintaki af
myndinni undan. Eintök
sem er stolið með þess-
um hætti eru gjarnan
ókláruð og ekki í full-
um gæðum.

AFRIT SENT GAGNRÝN-
ANDA LEKUR ÚT
Kvikmyndaframleið-
endur senda gagn-
rýnendum og ýmsum öðrum, til dæmis meðlimum í
kvikmyndaakademíunni, eintök af mynd á sama tíma
og hún fer í sýningu - eða örlítið fyrr. Þessi eintök eiga
það til að leka út á netið.

SÝNINGARMENN STELA EINTAKI
Sýningarmenn í kvikmyndahúsum hafa orðið uppvísir
að því að nota stafrænar vélar til að taka upp bíómynd-
ir. Eintak sem næst með þeim hætti er í réttum hlutföll-
um og ágætum gæðum.

FRAMLEIÐANDI DVD LEKUR EINTAKI
Þegar verið er að framleiða DVD disk koma margir af
framleiðslunni og ef myndin er ekki komin í dreifingu
á þeim tímapunkti er líklegt að leki eigi sér stað og
ólögleg eintök komist út.

H V E R N I G  K E M S T  B Í Ó M Y N D  Í  D R E I F I N G U

Flestar myndir í 
bíó líka til á netinu
Ný rannsókn sýnir að hægt er að nálgast ólögleg eintök af nánast
öllum bíómyndum sem verið er að sýna í bíóhúsum borgarinnar.
Þá er hægt að sækja um helming þeirra mynda sem til stendur að
frumsýna á næstunni. Þetta kemur fram í útskriftarritgerð Elfu
Bjargar Aradóttur við Háskólann í Reykjavík. Þórlindur Kjartans-
son kynnti sér stöðu mála og ræddi við Elfu.

STAR WARS VAR STOLIÐ Ekki leið
langur tími á milli þess að búið var að
ganga frá endanlegri útgáfu af nýjustu
Star Wars myndinni og þar til hún var
komin í heilmikla ólöglega dreifingu
um heim allan á netinu.

Refsingin við því að eiga og dreifa efni sem varið er af  höfundarrétti getur varðað
sektum og fangelsi í allt að tvö ár.



hins vegar komið í ljós að hér er ekki aðeins um ógnun að
ræða fyrir tónlistina heldur einnig mikið tækifæri.

BARIST UM RÉTTINDIN
Greina má ákveðin tregðulögmál í viðbrögðum tónlistar-
og kvikmyndaiðnaðarins við tæknibreytingum síðustu
ára. Um langt skeið hefur dreifing á bíómyndum og tón-
list byggst upp á einkaréttindum á afmörkuðum svæðum
í heiminum. Hið sama gildir um sjónvarpsefni. Eigendur
höfundarréttar í hverju landi hafa mikla hagsmuni af því
að viðhalda þessu kerfi og skýrir það að nokkru leyti
hversu skammt á veg kvikmyndaiðnaðurinn er kominn
með að mæta óskum markaðarins um netaðgang að bíó-
myndum.

Velgengni iTunes-verslunarinnar í Bandaríkjunum sýnir
að hægt er að mjög mikill fjöldi fólks grípur fegins hendi
tækifæri til að eignast stafræna tónlist á löglegan hátt. Það
er hins vegar enn þannig að miklu er til kostað til að tryggja
að tónlistin á iTunes seljist ekki milli markaðssvæða. Þannig
geta íslenskir neytendur ekki keypt lög á iTunes. 

Margir telja víst að hið sama gildi um sjónvarpsþætti
og bíómyndir og að neytendur myndu glaðir borga fyrir
að geta hlaðið löglegum eintökum niður væri þess kostur.
Með þessu skapast leið til þess að neytandinn geti keypt
það efni sem hann lystir án þess að eiga viðskipti við
milliliði. Kvikmyndaiðnaðurinn virðist hins vegar ekki
ætla að fara þessa leið. Í staðinn hefur verið unnið að því
að semja gríðarlega flókna lausnir sem miða meðal ann-
ars að því að tryggja hagsmuni þeirra sem eiga einkarétt
til dreifingar efnisins á hinum ýmsu markaðssvæðum.

ERFIÐAST FYRIR VÍDEÓLEIGUR
Ein af niðurstöðum Elfu Bjargar er sú að vídeóleigum
standi töluverð ógn af breyttum aðferðum við dreifingu
efnis. Hún segir það hafa komið fram í rannsókn sinni að
ákveðnar myndir væru þess eðlis að líklegt sé að fólk sæk-
ist áfram eftir því að sjá þær í kvikmyndahúsi. Standi fólki
hins vegar til boða að sækja myndir á netið í stað þess að
fara á vídeóleigu þá er líklegt að það velji fyrri kostinn.

Aðsókn í kvikmyndahús á Íslandi er með því allra
mesta sem þekkist í heiminum. Bíóferðum hefur fækkað
örlítið á síðustu árum en ekki er ljóst hvort það séu eðli-
legar sveiflur eða hvort neyslumynstur hefur verið að
breytast. Að sögn Elfu Bjargar er oftast hægt að útskýra

sveiflur í aðsókn að kvikmyndahúsum með því hvort vin-
sæl íslensk mynd sé í sýningu eða ekki.

Þá telur Elfa Björg ekki víst að markaðurinn fyrir sölu
á kvikmyndum á DVD diskum verði fyrir skakkaföllum
vegna sjóræningjastarfsemi þar sem flestir kaupi aðeins

mjög eigulegar myndir á DVD. Elfa Björg telur ekki að
ólöglegt innhal af netinu dragi úr áhuga fólks á slíkum
kaupum.
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ELFA BJÖRG ARADÓTTIR RANNSAKAÐI INNHAL Á BÍÓMYNDUM Á ÍSLANDI Komst að því að hægt er að nálgast langflestar myndir á netinu sem verið er að sýna í kvikmyndahúsum á Íslandi annað hvort á íslenskum eða
útlenskum vefsvæðum.

Helgi Pétur Jóhannsson sem starfar
hjá D3, sem er hluti af Degi Group, og
rekur meðal annars heimasíðuna ton-
list.is segir að kvikmyndaiðnaðurinn
sé enn töluvert á eftir tónlistinni hvað
varðar að veita aðgang að stafrænu
efni á netinu.

Dagur Group, sem áður hét Skífan,
á rétt á miklum fjölda hugverka, bæði
í tónlist og kvikmyndum, og rekur
nokkur kvikmyndahús. Helgi Pétur
segir að hjá fyrirtækinu sé ekki fylgst
sérstaklega með því hversu mikið
umfang sé á ólöglegri dreifingu á Ís-
landi. „Við reynum bara að horfa

framhjá því en einbeita okkur að því
að bjóða upp á góða þjónustu frá
okkur,“ segir hann.

Hann segir að fyrirtækið hafi
fundið fyrir mjög góðum viðbrögðum
við rekstri á vefsvæðinu tonlist.is.
„Við erum með góða samninga við út-
gáfufélögin og við reynum eftir
fremsta megni að bjóða upp á sem
mest af tónlist og fólk hefur verið
mjög jákvætt fyrir þessu. Margir
hafa sent okkur póst og sagt að þótt
þeir hafi aðgang að ókeypis tónlist þá
vilji þeir frekar sækja hana löglega
og borga fyrir hana,“ segir hann.

Hann segist telja að notkunin sé að
einhverju leyti að breytast. Fólk sæk-
ist ekki endilega eftir því að eiga alla
þó tónlist sem það hefur áhuga á en í
staðinn vilji það hafa aðgang að henni
á netinu. Áskriftarþjónusta á borð við
tonlist.is býður fólki upp á að hlusta á
tónlistina beint á netinu. „Fólk er ekki
endilega að hlaða þessu niður heldur
er fólk að sækja beint af netinu og
spila af netinu í staðinn fyrir að
geyma gögnin á diski hjá sér,“ segir
Helgi Pétur.

Að hans sögn er það bara tíma-
spursmál hvenær alþjóðleg þjónusta
á borð við Napster (sem nú er lögleg)
og iTunes komi til Íslands enda sé
þegar farið að bjóða upp á þessa þjón-
ustu í nágrannalöndunum. 

Hvað varðar bíómyndir segir hann
enn langt í land. „Bíómyndir eru enn
langt á eftir tónlistinni en stefnir í
svipaða átt,“ segir hann og bætir því
við að nú bjóði BT Net, sem er net-
þjónusta í eigu Dags Group, upp á
nokkrar bíómyndir sem áskrifendur
geti horft á í gegnum netið.

Hann sér fyrir sér að sjónvörp
verði nettengd og þannig verði hægt
að flytja gögn yfir netið og sama þró-
un muni eiga sér stað og í tónlistinni.
Fólk geti horft á hvaða efni sem því
dettur í hug, hvenær sem er.

Kvikmyndir stefna í sömu átt og tónlistin

HELGI PÉTUR JÓHANNSSON HJÁ D3 Sér fyrir sér að þróunin verði sú að fólk sæki tónlist og kvik-
myndir á netið þegar það vill horfa í stað þess að geyma mikið magn af gögnum á eigin tölvum.
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Erna Bryndís Halldórsdóttir,
forstjóri stjórnunarþjónustunn-
ar Hyrnu, segist hafa fengið
nokkur ráð um ævina. Það besta
hafi þó komið frá Ingibjörgu
Elsu vinkonu hennar: „Hún
sagði mér einhverju sinni að
lífið væri eins og strætóferð þar
sem fólk kemur og fer. Rétt eins
og það á að taka vel á móti
nýjum farþegum verður að
leyfa öðrum að fara“.

Erna Bryndís segir þetta ráð
hafa nýst sér vel og að ástæðu-
laust sé að halda í kunningsskap
ef tilfinningar eða áhugamál
eru ekki gagnkvæm: „Stundum
verður maður að leyfa fólki að
fara og stundum lætur maður
það fara“. 

Ráðið eigi við vinnu, fjöl-
skyldu og vini og alls staðar þar
sem mannleg samkipti koma við
sögu, jafnvel ástarmál: „Mér
finnst Íslendingar oft á tíðum
hugsa í kössum, ef svo má
segja, og að fólki sé skylt að
dvelja í þessum kössum allt sitt

líf. En þannig á það alls ekki að
vera“. - jsk

B E S T A  R Á Ð I Ð

Kristbjörg Kristmundsdóttir segir blóma-
dropa hjálpa til við að koma jafnvægi á lík-
ama og sál. Þeir geti læknað allt frá gráa fiðr-
ingnum til alvarlegra kvilla. Kristbjörg hefur
verið að búa til íslenska blómadropa síðustu
20 ár og stefnir nú á ótrauð erlenda markaði.

Kristbjörg segist hafa byrjað að búa til
blómadropa úr íslenskum jurtum vegna þess
að ekki mátti flytja inn erlenda blómadropa
sem Kristbjörg hafði kynnst. „Neyðin kennir
naktri konu að spinna. Ég varð að finna út
hvaða íslenskar jurtir ég gat notað í stað
þeirra erlendu. Þannig kynntist ég gjöfum
náttúrunnar, því er neyðin besti kennarinn.“
Kristbjörg bjó á Vallanesi við Egilsstaði á
þessum tíma og segir stórkostlegt hversu vel
hún lærði að nýta náttúruna. 

ÍSLENSKAR JURTIR KRAFTMESTAR
En hvað eru blómadropar og hvernig virka

þeir? Kristbjörg segir að í stuttu máli séu
þeir orka þar sem hver jurt hafi sína orku-
tíðni. „Það eru engin virk efni í blómadrop-
um. Það er einungis orka og það er fegurðin í
þessu.“

Kristbjörg segir margar ástæður vera
fyrir veikindum fólks og kvillar spretti upp
aftur og aftur. Blómadroparnir vinni frekar á
rótum vandans. „Sami kvilli er ekki með-
höndlaður á einn hátt vegna þess að margar
ástæður geta búið að baki. Fólk er vant því að
biðja um lyf gegn veikindum en ég fer aðeins
lengra og spyr af hverju þessi veiki hrjái við-
komandi og hvað líkaminn sé að reyna að
segja. Blómadroparnir vinna inn á til-
finningahindranir, stress og streitu sem veik-
ja varnir líkamans og hann myndar kvilla.“ 

Kristbjörg segir dropana virka á hluti
eins og til dæmis hormónaójafnvægi og því
sé hægt að fá blómadropa gegn gráa fiðr-
ingnum, sem og öðrum tilfinningum
sem fylgja hormónabreyting-
um. Hún segir auðvitað
marga efast en þegar þeir
prófi og finni flestir fyrir
virkni blómadroparnir
mjög vel. Nú selur Kristbjörg
blómadropana í heilsubúðum hér á landi
og heita blöndurnar eftir virkni þeirra. 

Kristbjörg segir íslenska blómadropa
kraftmeiri erlenda dropa vegna hreinnar og
harðgerðrar náttúru Íslands. „Ég fæ góðar
viðtökur við blómadropunum hvert sem þeir
fara. Margir sem hafa verið að vinna með

blómadropa í áratugi segja að íslensku jurt-
irnar séu þær kraftmestu sem þeir hafi
komist í kynni við.“ 

Kristbjörg segir í fyrstu ekki hafa trúað
því en svo hafi hún áttað sig á að þessi
staðreynd væri rétt. „Sumir erlendir aðilar
sem hafa notað blómadropa lengi eru að
skipta þeim erlendu út fyrir þá íslensku.“

LÆRÐI AÐ HUGSA STÓRT
Kristbjörg sótti námskeið Brautargengis-

kvenna og fékk viðurkenningu fyrir bestu
viðskiptahugmyndina nú í vor. „Það er mjög

mikilsvert fyrir lítil sprotafyrirtæki
að fá góðan stuðning í upphafi

og eins var það frábært að fá
þessa viðurkenningu sem
kom mér skemmtilega á

óvart.“ Fyrirtæki hennar,
Kristbjörg Elí stækkar hratt og

fram undan er fullt af nýjum vörum á
markaðinn.

Kristbjörg segist hafa farið kvennaleiðina,
safnað peningunum fyrst og framkvæmdi
svo. Fyrirtækið var upphaflega stofnað í
kringum kennslu en nú einbeiti hún sér að
framleiðslu á blómadropum. Hún er eini

starfsmaðurinn en ætlar fljótlega að ráða til
sína eina manneskju og nemendur hennar eru
einnig í sjálfboðavinnu hjá henni. Kristbjörg
segir það taka brautryðjendur einhver ár að
koma fyrirtækinu á þann stað að það fari að
borga sig að ráða starfsfólk. „Ég sinni þrem-
ur stöðugildum eins og er.“

Kristbjörg Elí ehf. var stofnað þann 21.
febrúar 2002 á afmælisdegi systur Krist-
bjargar sem hún segir vera mikla viðskipta-
konu. Fleiri fjölskyldutengsl eru í kringum
fyrirtækið því fyrirtækið heitir í höfuðið á
föður hennar, Kristmundi Elí.

Kristbjörg hefur safnað 20 ára þekkingu
og stefnir nú út í heim. Hún er spennt að sjá
hversu langt hún komist með fyrirtækið en
hún segist hafa lært á Brautargengisnám-
skeiðinu að hugsa stórt og marka leiðina
þangað. „Ég er komin í samband við risa-
stórt fyrirtæki í Bandaríkjunum en hvað
kemur út úr því veit ég ekki. Það tekur
marga mánuði að vinna svona hluti og búðir
bæði í Evrópu og Bandaríkjunum hafa sýnt
áhuga.“

Orka íslenskrar náttúru hefur verið beisl-
uð af Kristbjörgu og verður hún eflaust góð
söluvara erlendis. 

Kristbjörg Elí:
Stofnað: 21. febrúar 2002

Einn starfsmaður

Neyðin kennir naktri
konu að spinna
Kristbjörg Kristmundsdóttir, jóga- og hugleiðslukennari með meiru, leggur nú mikið kapp á fram-
leiðslu blómadropa. Þeir eiga að virka á margvíslega kvilla, allt frá gráa fiðringnum til alvarlegri
kvilla. Síðustu 20 árin hefur Kristbjörg reynt að beisla orkuna í íslenskum jurtum og koma þeim í
dropaform með góðum árangri.

ROBERT CHARPENTIER hefur verið ráðinn
framkvæmdastjóri Kaupthing Bank
Sverige AB, dóttur-
félags Kaupþings
banka í Svíþjóð.
Charpentier hefur
undanfarið gegnt
starfi aðstoðarfram-
kvæmdastjóra Swed-
bank Markets í Svíþjóð en áður starfaði
hann um átta ára skeið hjá Goldman
Sachs í Lundúnum. Stefnt er að því að
Charpentier hefji störf um eða upp úr
næstu áramótum og eigi síðar en fyrir
aðalfund Kaupþings banka árið 2006. 
Christer Villard mun í framhaldi af því
láta af starfi framkvæmdastjóra en hann
mun áfram sitja í stjórn Kaupthing Bank
Sverige AB og gegna ráðgjafarstörfum
fyrir Kaupþing banka.

„Lífið er eins og strætóferð“
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STJÓRNENDUR LÍNUHÖNNUNAR Guðmundur
Þorbjörnsson, Ríkharður Kristjánsson og Sigurð-
ur Ragnarsson.

Nýir stjórnendur
Tveir nýir framkvæmdastjórar
taka við hjá Línuhönnun, verk-
fræðingarnir Sigurður Ragnarsson
og Guðmundur Þorbjörnsson.
Sigurður starfaði hjá Línuhönnun
1991-1997 og hjá dótturfyrirtækinu
Forverki frá 1997-2001 en hefur
gegnt stöðu aðstoðarframkvæmda-
stjóra Línuhönnunar frá 2001. Guð-
mundur hóf upphaflega störf á
Línuhönnun sem verkfræðingur
árið 1983, en eftir MBA-nám
gegndi hann ýmsum störfum hjá
Eimskipi, frá 1993 til síðustu ára-
móta, og var meðal annars einn af
framkvæmdastjórum fyrirtækis-
ins frá árinu 2001.

Sigurður Ragnarsson og Guð-
mundur Þorbjörnsson munu
stjórna fyrirtækinu sameiginlega,
en einnig hafa með sér verkaskipt-
ingu þar sem kjarnaverkefni Sig-
urðar verða byggingar, vegagerð
og verkefnastjórnun, en kjarna-
verkefni Guðmundar rekstur,
orkumál og umhverfismál. 

Dr. Ríkharður Kristjánsson
verkfræðingur hefur verið fram-
kvæmdastjóri Línuhönnunar und-
anfarin átta ár. Þann 1. maí lét Rík-
harður af störfum sem fram-
kvæmdastjóri en hann starfar
áfram hjá Línuhönnun af fullum
krafti.
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BLÓMADROPAR KOMA JAFNVÆGI Á LÍKAMANN Kristbjörg Kristmundsdóttir innan um blómin og dropana.

ERNA BRYNDÍS HALLDÓRSDÓTTIR
Segir Íslendinga hugsa í kössum.





Öll þjónustufyrirtæki landsins
vilja að neytendur viti að þjón-
ustan sé góð. Því gerist það
gjarnan að öll þjónustufyrirtæki
landsins setja orðin „góð þjón-
usta“ stórt og áberandi í auglýs-
ingar sínar. Neytendur sjá því
orðin „góð þjónusta“ hjá öllum
fyrirtækjum, algjörlega óháð því
hvort þjónustan sé góð eða ekki. 

Og þá gerist nokkuð merki-
legt. Orðin „góð þjónusta“ missa
merkingu sína í auglýsingum.
Neytendur finna og sjá að hér er
ekki verið að segja neitt sem
skiptir þá máli. Við hættum því
að sjá þessi orð. Þau fara inn um
annað augað og út um hitt og
verða ósýnileg.

Þau eru mörg ósýnilegu orðin.
„Leiðandi“, „heildarlausn“,
„þjónusta“, „þægindi“, „öryggi“
og „traust“ eru vinsælust en þau
eru fleiri og þau eiga það öll sam-
eiginlegt að vera almenns eðlis -
víðar alhæfingar sem lofa engu
ákveðnu. Hvað er „góð þjónusta“
nákvæmlega? Hvað er „öryggi“
eiginlega? Hvenær nær fyrir-
tæki því stigi að geta boðið við-
skiptavinum sínum „HEILDAR-
lausn“?

BLA BLA BLA
Fyrir nokkrum árum var varla

hægt að finna það fyrirtæki á
landinu sem var ekki „fyrir þig“
á einhvern hátt. Bílar, símar,
tryggingar, bankar - allt var
„fyrir þig“. Í óformlegri rann-
sókn gerðri af nokkrum auglýs-
ingamönnum vorið 2003 fundust
yfir 30 slagorð sem innihéldu
þennan frasa. Þá voru ótaldar

ótal auglýsingar sem notuðust
við þessa klisju í einhverri mynd.

Og svo getum við blandað
þessu saman. Við getum byrjað á
„þjónusta fyrir þig“. Það hljómar
kunnuglega en augljóslega er
engin leið að muna hvaðan það
kemur. „Örugg heildarlausn fyrir
þig“ gæti verið frá eiginlega
hvaða b2b fyrirtæki sem er og
sennilega hafa flest mátað fras-
ann a.m.k. einu sinni.

LOÐIN SKILABOÐ
Ósýnilegu orðin spretta upp

þegar erfitt er að lofa ákveðnum
mælanlegum hlutum. Þess vegna
eru þau algengari í þjónustugeir-
um. Það eru engar ABS-bremsur
eða loftpúðar í bönkum - það er
bara „góð þjónusta“ sem erfitt er
að festa hönd á. Síðan eru önnur
fyrirtæki sem vilja ekki segja
neitt ákveðið en samt auglýsa -
þannig er það nú bara.

Þá eru það fyrirtækin sem líta
á alla Íslendinga sem mögulega
viðskiptavini (oft réttilega) en
draga þá röngu ályktun að allar
auglýsingar sínar þurfi að höfða
til allra Íslendinga og eina leiðin
til að tala við alla sé að senda út
almenn og innihaldslítil skilaboð.
Í þessum tilfellum fara auglýs-

ingar fyrirtækja að minna á aug-
lýsingar stjórnmálaflokka. Því er
leitað í hið almenna og innihalds-
lausa og hvað gæti verið almenn-
ara og innihaldslausara en „fyrir
þig“? Það er alveg ósýnilegt.

SÝNILEGU ORÐIN
Og hvað eigum við þá að gera?

Hvernig getum við hrist af okkur
ósýnilegu orðin ef strategía
fyrirtækisins er „öryggi fyrir
fjölskylduna“?

Tvennt þarf að gerast: Fyrst
þarf auglýsingastofan að vinna
vinnuna sína vel og segja það sem
sagt hefur verið þúsund sinnum
áður á nýjan, grípandi og eftir-
minnilegan hátt. Þetta tekst aug-
lýsingastofunum stundum en alls
ekki alltaf. Síðan þarf auglýsand-
inn að muna að til þess að einhver
hlusti á þig þarftu að segja eitt-
hvað sem fólk hefur ekki heyrt
þúsund sinnum áður. Auglýsinga-
gerð er í rauninni ekkert annað
en listin að endurorða - að segja
sama hlutinn með öðrum orðum
og koma sömu tilfinningu til skila
frá nýju sjónarhorni.

Dæmi? Einu sinni sat einhver
flinkur auglýsingamaður við
skrifborðið sitt og þurfti að gera
auglýsingu fyrir tryggingafélag.
Eins og svo oft áður hjá trygg-
ingafélögum landsins voru skila-
boðin: „Öryggi fyrir fjölskyld-
una“, en það eru enn í dag skila-
boðin í óteljandi ósýnilegum aug-
lýsingum í dagblöðum og sjón-
varpi. Hann gerði þau hins vegar
sýnileg með fimm orðum: „Þú
tryggir ekki eftir á.“ You said it,
brother.
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Utanríkisþjónustan á að leiðrétta villandi umfjöllun
um íslenskt efnahagslíf:

Skaðar íslenska
hagsmuni
Hafliði Helgason 

Erlendar fjárfestingar íslenskra kaupsýslumanna hafa vakið
athygli í þeim löndum þar sem þær hafa verið mestar. Menn furða
sig nokkuð á fyrirferð þessarar litlu þjóðar, sem telur ekki fleiri en
sem nemur íbúum eins hverfis í stórborg. 

Fyrirferð og velgengni fylgir oft umræða sem markast af öfund
og skilningsleysi. Slík umræða skýtur upp kollinum reglulega í er-
lendum blöðum og jafnvel meðal hagspekinga. Nýjustu dæmin eru
frá Noregi og Bretlandi. Norskur hagfræðiprófessor taldi á dögun-
um að íslenskt bankakerfi væri í töluverðri hættu með að falla eins
og spilaborg ef á móti blési. Ummælin vöktu athygli, en prófessor-
inn kaus að horfa framhjá því að íslenskir bankar lúta sams konar
eftirliti, bæði innlendu og alþjóðlegu, og bankar á Norðurlöndun-
um. Þar er beitt nákvæmlega sömu mælikvörðum á áhættu og mat
á fjárhagslegum styrk og við mat á bönkum alls staðar í heiminum.
Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið eru með fingur á púlsi bankanna
og hafa sem betur fer látið í sér heyra hafi tilefni verið til. Íslensk-
ir bankar eru með lánshæfismat frá alþjóðlegum matsfyrirtækjum
sem fara reglulega yfir útlán, eignir og
skuldir bankanna og meta styrk og
lánshæfi bankanna í kjölfarið. Framhjá
þessu horfir prófessorinn og setur
fram fullyrðingar sem hæglega geta
verulega skaðað viðskiptahagsmuni Ís-
lendinga og gert þá tortryggilega í við-
skiptum á Norðurlöndum.

Þótt fyrirferð íslenskra kaupsýslu-
manna sé talsverð á Norðurlöndum
hafa fjárfestingar Íslendinga í Bret-
landi verið fyrirferðarmeiri. Þar gætir
sömu tilhneigingar. Skýringar á kaup-
getu íslenskra fyrirtækja eru sóttar
yfir lækinn og látið að því liggja að hér
norður í Atlantshafi sé efnahagskerfi
sem hafi það meginhlutverk að þvo
peninga fyrir rússnesku mafíuna. Ýms-
ir kunna að taka bakföll af hlátri yfir
svo langsóttum skýringum á framrás íslensks viðskiptalífs. Hins
vegar er ekki víst að menn hlæi lengi ef slíkar hugmyndir festa sig
í sessi í vitund viðskiptaritstjóra breskra blaða.

Í viðskiptum svo sem víðast hvar í lífinu skiptast á skin og skúr-
ir. Öruggt er að þegar á móti blæs munu menn dusta rykið af slík-
um kenningum og beita þeim af fullum þunga gegn íslenskum hags-
munum. Íslenskt viðskiptalíf hefur hreiðrað um sig erlendis án
atbeina utanríkisþjónustunnar og afskipta hins opinbera. Hins
vegar ætti að sjást til viðbragða ráðherra og utanríkisþjónustu við
þær kringumstæður að rakalaus umræða um eðli íslensks efna-
hagslífs fer á flug í útlöndum. 

Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra skýrði ágætlega fyrir
Dönum hvernig frelsi í fjármagnsflutningum, einkavæðing banka og
öflugt lífeyrissjóðakerfi skýrðu það fjármagn sem íslenskir kaup-
sýslumenn hefðu yfir að ráða þegar hann var þar í heimsókn fyrr á
þessu ári. Íslendingar njóta þeirrar gæfu umfram flestar þjóðir að
eiga þúsund milljarða í sjóði sem lætur nærri að vera hærri upphæð
á mann en er í olíusjóði Norðmanna. Þessi eign er meðal þess afls
sem við búum yfir og þarf að skýra fyrir þjóðum sem eru sjálfar með
lífeyrismál í ólestri og skilja ekki að heilbrigðar og eðlilegar skýring-
ar eru á afli Íslendinga til kaupa á erlendum fyrirtækjum.
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Vandi Evrópu leystur?
The Guardian | Victor Keegan, dálkahöfundur The
Guardian, þykist hafa leyst vanda evrópsku hag-
kerfanna. Hann segir vandann liggja í því að

e v r ó p s k i r
n e y t e n d u r

haldi að sér höndum og því sé verkefni Evrópusam-
bandsins að ýta undir neyslu. Hann leggur til að
ráðist verði í víðtækar vaxtalækkanir. Með því
megi auka eftirspurn og fá hjól atvinnulífsins til að
snúast að nýju. Hann segir styrkleika Evrópu
liggja í því að hagkerfið sé risastórt og að mestu
sjálfbært. Aukist eftirspurn muni ríki Evrópu
versla innbyrðis, öllum til góða. Vissulega sé hætta
á að verðbólgu verði vart í kjölfar vaxtalækkunar
og aukinnar eftirspurnar en það sé lítill fórnar-
kostnaður: „Að leggja niður evruna án þess að nýta
kosti þess gríðarstóra hagkerfis sem hún átti þátt í
að skapa væri hrein flónska. Lítil eftirspurn haml-
ar vexti, gefum fólki kost á að eyða meiru,“ segir
Keegan.

Húsnæðisblaðran farin að bólgna
The Economist | The Economist segir húsnæðisverð
hafa hækkað upp úr öllu valdi um allan heim og spá
því að innan skamms springi blaðran með miklum
hvelli. Segja þeir hækkanirnar einsdæmi í sögunni,
aldrei hafi verð hækkað jafn mikið, í jafn mörgum
löndum, á sama tíma. Svo bólgin sé blaðran orðin

að hvellurinn verði þeim mun
hærri þegar hann loksins heyr-
ist. Segjast þeir þó ekki treysta
sér til að spá fyrir um nákvæm-

lega hvenær blaðran springi, en telja það þó ekki
langt undan. Verðlækkana hafi orðið vart í Bret-
landi og Ástralíu, Bandaríkin séu vart langt undan
- innan árs segir blaðið. Yrði það í fyrsta skipti
síðan í kreppunni miklu sem húsnæðisverð lækkar
í Bandaríkjunum og segir í Economist að vegna
þess að húsnæðiskaup séu oftar en ekki fjármögn-
uð með lánum sé hættan meiri en ella. Halda þeir
því fram fullum fetum að með hruni fasteigna-
markaða geti fylgt alheimskreppa.

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Ýmsir kunna að taka
bakföll af hlátri yfir
svo langsóttum skýr-
ingum á framrás ís-
lensks viðskiptalífs.
Hins vegar er ekki
víst að menn hlæi
lengi ef slíkar hug-
myndir festa sig í
sessi í vitund við-
skiptaritstjóra
breskra blaða.

bjorgvin@markadurinn.is l dogg@markadurinn.is l eggert@markadurinn.is
haflidi@markadurinn.is l jsk@markadurinn.is l thkjart@markadurinn.is

Viggó 
Örn Jónsson

Meðeigandi
auglýsingastofunnar

Jónsson & Le’macks.

A U G L Ý S I N G A R
Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Ósýnilegu orðin
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Verð á hráolíu hefur náð sögu-
legu hámarki að undanförnu.
Verð á olíu hefur hækkað um
liðlega 40 prósent á árinu og
verðið stefnir hraðbyri í 60
dollara tunnan af Brent-hrá-
olíu. Greining Íslandsbanka
fjallaði um olíuverðið í Morg-
unkorni sínu í gær: „Ástæðan
er sögð takmarkað framboð á
unnum olíuvörum, s.s. dísilolíu
og olíu til húshitunar á sama
tíma og að spurn eftir þeim
hefur aukist. Framvirkir samn-
ingar á markaði benda til þess
að markaðsaðilar álíti að olíu-

verð haldist hátt a.m.k. næstu
mánuði. Lengri skuldabréf er-
lendis lækkuðu lítillega í verði
en erlend hlutabréf hafa ekki
orðið fyrir miklum áhrifum
enda virðist sú neikvæða fylgni
sem var á milli olíuverðs og
hlutabréfaverðs á síðasta ári
vera rofin. Hækkun olíu hefur
haft lítil áhrif á innlendum
verðbréfamarkaði en ljóst er að
hún eykur kostnað fyrirtækja
og verðbólguþrýsting. Seðla-
bankinn ætti þó að horfa fram-

hjá verðbólgu sem hlýst af
hækkun olíuverðs þar sem hún
er utan áhrifasviðs bankans.
Slík verðbólga leiðir þó til auk-
innar spurnar eftir verðtryggð-
um bréfum með tilheyrandi
þrýstingi til lækkunar ávöxtun-
arkröfu þeirra. 

Arabaríkin velta fyrir sér
framleiðsluaukningu um þess-
ar mundir en Sádi-Arabar segj-
ast ekki finna kaupendur að
meiri hráolíu enda séu birgðir
nú nálægt sex ára hámarki.
Birgðir af unnum olíuvörum
eru hins vegar sögulega lágar á

sama tíma og spurn eftir þeim
hefur aukist um 6,5% á milli
ára þrátt fyrir verðhækkun.
Þetta er helsta orsök hækkun-
arinnar að undanförnu.

Tvö helstu fyrirtækin á sviði
afleiðuviðskipta á olíu hafa
mjög mismunandi sýn á fram-
tíðina. Í mars gaf Goldman
Sachs út skýrslu þar sem því
var spáð að olíuverð næði vel
yfir 100 dollara í náinni fram-

tíð. Í lok síðustu viku kom síðan
skýrsla frá Morgan Stanley þar
sem því er spáð að verð á olíu
geti lækkað skarpt þegar hægir
á hagvexti í heiminum. Það er
aðallega eftirspurn frá Kína
sem talin er hafa úrslitaáhrif á
það hvernig olíuverð þróast en
Kínverjar voru með þriðjung af
eftirspurnaraukningu síðasta
árs,“ segir í Morgunkorni Ís-
landsbanka í gær.

Mismunandi sýn á olíuverð

60% MARKAÐSHLUTDEILD Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2004
MANITOU skotbómulyftarar - Þarfur þjónn, sem uppfyllir ströngustu gæði og væntingar þeirra kröfuhörðustu.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

- VIÐURKENND VARAHLUTAÞJÓNUSTA í 44 ár
- Útvegum notaða skotbómulyftara
- Úrval notaðra lyftara á lager

Fjórhjóladrifinn
Fjórhjólastýrður
Lyftigeta: 3.400 KG
Lyftihæð: 6.050 MM
Gafflar: 1.200 MM
Vél: Perkins Turbo intercooler, 123 HÖ
LOAD SENSING!! Samtímis glussahreyfingar
án aukins snúningshraða vélar.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

SKOTBÓMULYFTARI

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður

Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is

Olía á eld
Almennt séð á maður að láta fjár-
festingar sínar stjórnast af því
hvað maður telur líklegast að
hækki út frá núverandi stöðu.
Hitt er svo annað að einn drif-
kraftur hækkana á markaði og
ein af orsökunum fyrir verðbólg-
um er sú einfalda staðreynd að
maður getur ekki á sér heilum
tekið ef nágranninn myndi slys-
ast til að verða ríkari en maður
sjálfur. 

Mínir grannar eiga reyndar
talsvert í land með að ná mér og
þótt ekki beri mikið á milli í
lífsstílnum er munurinn sá að ég
á bílana mína og húsið. Þannig
vita þeir ekki hvað ég á og halda
að líf mitt sé á lánum eins og
flestra hinna. 

Þótt ég sé alla jafna afar jarð-
bundinn í fjárfestingum og hafi
alltaf skoðað vel fyrirtæki sem
ég fjárfesti í, auk þess að lesa í
hvers sé að vænta á næstunni,
hef ég fjárfest í fyrirtækjum
vegna þess að kunningjar hafa
keypt í þeim. Ég eins og fleiri
keypti í Decode á sínum tíma
vegna þess að nágrannar mínir
og vinir höfðu keypt í fyrirtæk-
inu. Ég komst reyndar inn á hag-
stæðara gengi en þeir í gegnum
FBA enda ekki til neins að vera
alvöru fjárfestir ef maður nýtur
ekki stöku sinnum betri kjara en
næsti maður. Ég hef hins vegar
grætt alveg jafn lítið og allir
aðrir á þeirri fjárfestingu. 

Ég skildi hvorki haus né sporð
á því hvernig þetta fyrirtæki ætl-
aði að græða alla þá milljarða
sem gengið á gráamarkaðnum
gaf til kynna, en ég gat bara ekki
hugsað mér að sitja eftir ef
draumar grannanna og vinanna
skyldu nú rætast. 

Ég lærði nokkuð af reynslunni
og myndi ekki setja jafn mikla
peninga í þetta í núna. Vandinn
sem ég stend frammi fyrir núna
er sá að ég
á frænda í
F æ r e y j -
um. Hann
er dáldið
d r j ú g u r
með sig
og vanur
að gera
mikið úr
því þegar
vel geng-
ur. Ég þoli
hann ekkert sérstaklega vel, en
get alveg umborið hann meðan
ég veit í hjarta mínu að ég nýt
miklu meiri velgengni en hann.
Hann hefur fjárfest smá í fær-
eyska olíuleitarfélaginu sem var
nýlega skráð í Kauphöllina. Ég
veit ekkert hverjar líkurnar eru
á því að þeir finni olíu við Fær-
eyjar og veit að fyrirtækið er
áhættusamt. Ég gæti bara ekki
lifað við það ef Rógvan frændi
yrði ríkur á því að þeir fyndu
olíu, en ég ekki. Það yrði eins og
olía á eld afbrýðsemi.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N

Birgðir af unnum olíuvörum eru hins vegar sögulega
lágar á sama tíma og spurn eftir þeim hefur aukist
um 6,5% á milli ára þrátt fyrir verðhækkun. Þetta er
helsta orsök hækkunarinnar að undanförnu.
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„Þegar ég var þrettán ára gamall ákvað ég
að fermast ekki, enda alltaf verið trúlaus og
séð ofsjónum yfir þeim mörg þúsund millj-
ónum sem við setjum í rekstur þjóðkirkj-
unnar á hverju ári. Pabbi kemur til mín að
fyrra bragði áður en ég þori að tjá honum
ákvörðun mína og spyr hvort ég vilji ekki
fermast með bróður mínum, Gunnari Karli
Guðmundssyni, ári síðar. Eins og gerist og
gengur hjá unglingum er ég tilbúinn til þess
en spyr hvað ég fái í staðinn. Úr verður að
ég fæ mótorhjól sem var framleitt í Riga í
Lettlandi. Ég fór strax á landakortið og
fylgdist síðan alla tíð með Riga. Þegar Plast-
prent hugði að fjárfestingum í löndum sem
tilheyrðu áður Austurblokkinni kom ekkert
annað til greina en Riga. Þetta var mjög
óvísindaleg ákvörðun,“ segir Sigurður B.
Guðmundsson, framkvæmdastjóri Plast-
prents, þegar hann útskýrir hvernig það
kom til að fyrirtækið hóf framleiðslu í
Lettlandi árið 2003.

Við sitjum að snæðingi
á Þremur frökkum hjá
Úlfari Eysteinssyni
matreiðslumeistara .
„Ég fæ mikið af útlending-
um í heimsókn hingað til lands.
Ef ég vil virkilega heilla þá fer ég með þá
hingað. Ég er búinn að fara með þá marga
hingað og reyndar á aðra góða veitingastaði
á Íslandi. Þegar þeir koma aftur er þessi
staður þeirra fyrsta val,“ segir Sigurður.

RALLKAPPI Í YFIR 20 ÁR
Hann er óvenjulegur forstjóri að því leyti

að hann hefur keppt í rallakstri í yfir tuttugu
ár, sem hann segir kannski ekkert svo skrít-
ið fyrir mann í hans stöðu. Það þekkist víða
erlendis að yfirmenn fyrirtækja og eigendur
dreifi huganum við hraðakstur. Þótt örlögin
hafi leikið hann grátt í bílabransanum
undanfarin ár stefnir hann á sigur í móta-
röðinni í sumar með aðstoðarökumanni sín-
um, Ísak Guðjónssyni, sem Sigurður segir
sína stoð og styttu í þessu umstangi. Hafa
þeir í sameiningu verið meðal fremstu öku-
þóra á Íslandi í mörg ár.

„Rallið heldur mér ungum,“ útskýrir Sig-
urður, sem er 47 ára gamall og var að eign-
ast sitt þriðja barn í janúar með konu sinni.
Þetta gefi honum gríðarlega mikið og miklu
meira en að fljúga, en hann er einnig með
einkaflugmannspróf. „Maður verður ekki
gamall á því að gera það sem gamla fólkið
gerir. Maður verður gamall þegar maður
hættir að gera það sem unga fólkið gerir.“ 

Sigurður nýtir líka reynslu sína úr rallinu
í daglegu lífi. „Þú lærir að taka ákvarðanir
undir gífurlegri pressu. Þú lærir að sýna
ærðuleysi. Þú lærir eitt sem er mjög mikil-
vægt; þér hefnist fyrir ef þú klúðrar beygju
og þá verður þú að gleyma því strax því ann-
ars klúðrar þú næstu beygju. Þessa speki er
hægt að yfirfæra á lífið almennt.“

Það má kannski segja að Sigurður hafi

ekki klúðrað mörgum beygjum eftir að hann
kom heim úr verkfræðinámi árið 1984. Í það
minnsta hefur hann lært af mistökunum, ef
einhver eru. Strax eftir nám réð hann sig
sem framleiðslustjóra í Plastprenti. Árið
1988 tók hann við stöðu framkvæmdastjóra

Sigurplasts hf. Rúmum tíu árum síðar
var hann beðinn að koma aftur

til Plastprents og þá sem
f r a m k v æ m d a s t j ó r i .
Gegndi hann stöðu fram-
kvæmdastjóra í báðum

þessum fyrirtækjum þang-
að til þau voru sameinuð.

VAXANDI FYRIRTÆKI
Sigurður segir Plastprent hafa vaxið mikið

síðustu ár. Árið 1996 var félagið skráð sem al-
menningshlutafélag á Verðbréfaþingi, eins og
það hét þá. Það var síðan tekið af markaði árið
2003 og hefur eignarhald
nokkuð þjappast saman síð-
an. Sigurður segir aðspurður
að félög tengd Pálma Har-
aldssyni í Feng eigi nú um
helmingshlut í fyrirtækinu.
Einnig eigi prentsmiðjan
Oddi milli 18 og 20 prósent
en sjálfur á hann um tíu pró-
sent. Hann segir Pálma hafa
tengst félaginu í langan tíma.

Þegar Sigurður kemur til
starfa aftur hjá Plastpenti
er veltan um milljarður
króna og um 150 manns
starfa hjá fyrirtækinu.
Helstu samkeppnisaðilarnir
á þeim tíma voru tveir; Ako-
Plastos á Akureyri og
Reykjalundur í Mosfellsbæ.
Í lok árs 2000 kaupir
Plastprent Ako-Plastos og
2002 Reykjalund. Ári síðar
hefst útrásin til Riga í Lett-
landi þar sem framleiðslu-
fyrirtækið Unifleks er
keypt, sem var í sambæri-
legum rekstri og Plastprent.
Í nóvember á síðasta ári bæt-
tist svo annað fyrirtæki, Gerove í Litháen, í
Plastprentsfjölskylduna.

„Hjá okkur starfa nú um fimm hundruð

manns í þremur löndum og við veltum um 2,5
milljörðum króna á þessu ári. Þetta eru gíf-
urlegar breytingar og auðvitað taka þær í,“
segir Sigurður. Plastprent hafi staðið uppi
með mikið af aukavélum eftir ýmsar samein-
ingar árin á undan, sem voru vannýttar.
Plastprent hafi keypt fyrirtækin ytra með
skuldsettri yfirtöku og látið þau kaupa vél-
arnar frá Íslandi. „Á meðan það gengur að
láta fyrirtækin borga upp lánið getum við
ekki kvartað. Þessi rekstur þolir samt ekki
mikið tap.“

Sjálfur er hann mikið á ferðinni á milli
landanna en sér fyrir sér mögulegar breyt-
ingar á því. Hann sé stjórnarformaður fyrir-
tækjanna ytra ásamt því að vera fram-
kvæmdastjóri móðurfélagsins heima á Ís-
landi. Þegar hann dvelji lengi ytra þurfi hann
að reiða sig á gott fólk heima. Þetta sé mikið
starf sem ef til vill þurfi að skipta upp þó

ekkert hafi verið ákveðið í
þeim efnum.

SAMKEPPNIN VIRK
Hann þverneitar því að-

spurður að Plastprent hafi
yfirburðastöðu á íslenskum
markaði. Þótt fyrirtækið sé
stórt og meðal fimm pró-
sent þeirra fullkomnustu á
sínu sviði í heiminum séu
aðgangstakmarkanir að
markaðnum og innflutn-
ingshindranir hingað til
lands engar. Það starfi því
undir aga markaðarins.
Plastprent sé vissulega með
stóra markaðshlutdeild en
ávallt séu smærri aðilar
með ákveðið framboð af
vörum.

Sigurður er í stjórn Sam-
taka iðnaðarins og eins og
fleiri í þeim samtökum er
hann afar óhress með það
hvernig efnahagsmálum er
stjórnað, sérstaklega í ljósi
þróunar á gengi krónunnar.

Vegna framkvæmda við
stóriðju á landinu hækki gengi krónunnar
og fjölmörg störf í iðnaði, jafnvel heilu fyr-
irtækin, flytjist til útlanda. Þau þoli ekki
þetta ástand til langs tíma. Hann biður
menn að spyrja sig hvort það sé þess virði
að skapa þessi störf í álveri ef fleiri störf
flytjist út.

Hádegisverður fyrir tvo
á Þremur frökkum

Súpa dagsins

Grillsteiktur steinbítur á 
rjómapiparsósu

Heilsteikt rauðsprettuflök 
með rækjum „Gratin“

Drykkir:
Vatn, kaffi

Verð: kr. 3.740

▲
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Með Sigurður B.
Guðmundssyni

framkvæmdastjóra Plastprents

Stjórnmálin
eru vannýtt
auðlind
Aurasálin hitti gamlan félaga
sinn í brúðkaupi síðasta fimmtu-
dag (já - auðvitað var Aurasál-
inni boðið í brúðkaup aldarinn-
ar). Þessi gamli félagi starfar nú
sem ráðgjafi á alþjóðasviði fyr-
irtækjaráðgjafar í stórum ís-
lenskum banka. Sérsvið hans er
samþætting menningarlegra
núningsflata í viðskiptaumhverf-
inu auk þess sem hann er sér-
fróður um Feng Shui.

Þessi félagi Aurasálarinnar vinn-
ur semsagt sem túlkur og sér um
að raða húsgögnum. En hann
græðir vel á þessu og það mátti
nú minna sjá í brúðkaupinu.
Hann mætti ekki í hefðbundnum
jakkafötum heldur í einhvers
konar hörspennitreyju sem mun
hafa kostað í kringum fimmtíu
þúsund krónur. „Þetta fæst ekki á
Íslandi,“ upplýsti vinur Aurasál-
arinnar stoltur en sagði að hann
myndi henda spennitreyjunni um
leið og hann sæi einhvern annan
Íslending í þannig fötum. Þessi
vinur Aurasálarinnar býr í
Sæviðarsundi, þannig að hann
þarf svo sem ekki að fara langt.

En Aurasálin hefur ekki áhuga á
að vinna í banka. Hún telur að
það séu til auðveldari leiðir til
að græða peninga og á síðustu
mánuðum hefur runnið upp fyrir
henni ljós. Leiðin er augljós.

Það tilkynnist því hér með, á
þessum vettvangi, í fyrsta sinn
að í upphafi þessarar viku gekk
Aurasálin sem leið lá í höfuð-
stöðvar Frjálslynda flokksins og
skráði sig úr flokknum. Því næst
heimsótti Aurasálin höfuðstöðv-
ar Framsóknarflokksins og sótti
um inngöngu. Í gær fékk Aura-
sálin svo bréf frá forsætisráð-
herra þjóðarinnar þar sem hún
var boðin velkomin í flokkinn.

Um leið og bréfið var komið
hringdi Aurasálin í Skinney -
Þinganes og spurði hvað hún
myndi eignast mikið í félaginu.
Aurasálin er nú ekki frá því að
það hafi komið fát á símastúlk-
una en hún fann ekki Aurasálina
á hluthafalistanum, en reyndar
hefur þessi hluthafalisti verið
eitthvað illa uppfærður upp á
síðkastið þannig að þetta hefur
ekki verið komið inn.

Aurasálin bindur miklar vonir
við inngöngu sína í Framsóknar-
flokkinn. Nú þarf bara að velja
starfsvettvang innan flokksins.
Best líst Aurasálinni á starf for-
stjóra Fjármálaeftirlitsins sem
er að losna. Aurasálin kann þá
list að vera hörð þegar það á við
en sjá í gegnum fingur sér með
smávægileg mál sem snerta
mikilvæga hagsmuni Framsókn-
arflokksins. Þessi gaur sem er
að hætta núna hefur verið alltof
hlutlaus í pólitíkinni að mati
Aurasálarinnar. Fjármálaeftirlit-
ið er algjörlega vannýtt auðlind
bæði fyrir Aurasálina og Fram-
sóknarflokkinn.

A U R A S Á L I N

„Hjá okkur starfa nú um fimm hundruð manns í þremur löndum og við
veltum um 2,5 milljörðum króna á þessu ári.“

Framleiðir allt úr plasti
Líklegt er að hver Íslendingur
handleiki vörur Plastprents á
degi hverjum. Skiptir þá engu
hvort við erum að handleika
innkaupapoka, pylsusinnep eða
ná í föt í fatahreinsun. Sigurður
B. Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Plastprents, segir Björgvin
Guðmundssyni frá rekstri fyrir-
tækisins.

SIGURÐUR BRAGI GUÐMUNDSSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI PLASTPRENTS Sigurður segir að hann hafi lært eitt
mjög mikilvægt í rallinu. „Þér hefnist fyrir ef þú klúðrar beygju og þá verður þú að gleyma því strax því annars klúðrar þú
næstu beygju. Þessa speki er hægt að yfirfæra á lífið almennt.“
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Sigurður Bragi Guðmundsson
Fæðingardagur: 3. febrúar 1958

Maki: Irina Kiry, læknir
Börn: Þrjú; 9 ára, 4 ára og tæplega 

fimm mánaða



ABDUL KALAM, FORSETI INDLANDS
Það er engin furða að dr. Abdul Kalam brosi
breitt, enda er indverska hagkerfið í örum vexti.

Indverjar í
góðum málum
Indverska hagkerfið mun næsta
árið vaxa um sjö prósent, segir í
skýrslu Samtaka indverskra iðn-
rekenda. Mikill vöxtur hefur ver-
ið í iðnaðar- og þjónustugeirum í
landinu, auk þess sem útflutning-
ur hefur aukist og útlitið í land-
búnaðarmálum er bjart.

Aðeins kínverska hagkerfið
vex hraðar en það indverska.

Í skýrslunni segir að vöxtur
yrði meiri ef ekki væri fyrir hátt
heimsmarkaðsverð olíu og háa
vexti í Bandaríkjunum. - sk
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Starf forstjóra Fjármálaeftirlitsins er laust
til umsóknar.

Forstjóri
Fjármálaeftirlitsins

Hæfniskröfur:
Samkvæmt ákvæ›um laga um opinbert eftirlit me› fjármálastarfsemi skal forstjóri
hafa menntun á háskólastigi og búa yfir ví›tækri flekkingu og starfsreynslu á
fjármagnsmarka›i.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Númer starfs er 4608.
Umsóknir má einnig senda til Ara Eyberg hjá Hagvangi, Skógarhlí› 12 , 105 Reykjavík.

Forstjóri FME er rá›inn af stjórn stofnunarinnar.

Umsóknarfrestur er til 4. júlí nk.

Uppl‡singar um starfi› veita Ari Eyberg hjá Hagvangi, netfang: ari@hagvangur.is
og Stefán Svavarsson, forma›ur stjórnar FME, netfang: stefansv@ru.is

Fjármálaeftirliti› (FME) er sjálfstæ› ríkisstofnun

me› sérstaka stjórn. Hlutverk FME er a› fylgjast

me› flví a› starfsemi eftirlitsskyldra a›ila sé í

samræmi vi› lög og reglur, og a› ö›ru leyti í

samræmi vi› e›l i lega og hei lbr ig›a

vi›skiptahætti. Nánari uppl‡singar um

stofnunina má nálgast á www.fme.is

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík
Sími 520 4700 • Fax 520 4701
www.hagvangur.is- vi› rá›um

Wolfowitz hrósar
leiðtogum

Yfirmaður Alþjóðabankans er enn á ferð um
Afríku og hefur fengið hlýjar móttökur.

Forsætisráðherra Víetnam, Phan
Van Khai, gekk á dögunum á fund
Bills Gates, stjórnarformanns
bandaríska tölvurisans Microsoft.
Var fundurinn liður í fyrstu opin-
beru heimsókn víetnamsks leið-
toga til Bandaríkjanna síðan
Víetnamstríðinu lauk fyrir þrjátíu
árum.

Forsætisráðherrann hitti Gates
í höfuðstöðvum Microsoft í Red-
mond í Washington-ríki og var
leiddur í allan sannleika um starf-
semina af Gates sjálfum. Við lok
heimsóknarinnar var tilkynnt um
samkomulag milli Víetnam og
Microsoft. Felur það í sér að
Microsoft muni hjálpa til við tölvu-
kennslu í Víetnam og taka þátt í að
mennta um 50 þúsund kennara.

Khai gat ekki leynt gleði sinni
er samningar lágu fyrir og sagði
með hjálp túlks: „Þakka þér kær-
lega fyrir, herra Gates. Með þinni
hjálp mun land mitt ná áður
óþekktum hæðum í tölvu- og
tæknimálum“.

Að fundi loknum bauð Khai for-
sætisráðherra Gates að heim-
sækja Víetnam, en Microsoft
rekur tvö útibú í landinu. - jsk

Paul Wolfowitz,
yfirmaður Al-
þjóðabankans,
hefur hrósað
nýrri kynslóð
afrískra leiðtoga
og segir þá hafa
náð miklum ár-
angri í baráttunni
gegn spillingu.

W o l f o w i t z
hrósaði sérstak-
lega Thabo
Mbeki, forseta
Suður-Afríku, en
hann rak á dögunum ráðgjafa
sinn til margra ára eftir að sá var
sakaður um spillt vinnubrögð.

Wolfowitz, sem staddur er í
Afríku, viðurkenndi jafnframt
að rót margra þeirra vandamála
sem Afríka hefur þurft að glíma

við sé að finna á
Ve s t u r l ö n d u m :
„Vesturlönd ættu að
læra af þeim mis-
tökum sem gerð
hafa verið og forð-
ast endurtekningu
þeirra,“ sagði hann
og bætti við: „Þetta
snýst ekki bara um
styrki og þróunar-
hjálp. Verkefni okk-
ar er að minnka
styrki til landbún-
aðarmála, fella

niður viðskiptahindranir og berj-
ast gegn spillingu“.

Wolfowitz hefur undanfarið
ferðast um Afríku og hefur hvar-
vetna verið vel tekið. Þykir
heimsóknin hafa gengið framar
vonum. -jsk

WOLFOWITZ Á MARKAÐNUM Hér
sést yfirmaður Alþjóðabankans kaupa
mangóávöxt af sölukonu. Wolfowitz
hefur heillað marga með framkomu
sinni í Afríku.

Gates til Víetnam
Forsætisráðherra Víetnam heimsótti á dögunum
höfuðstöðvar Microsoft.

PHAN VAN KHAI OG BILL GATES For-
sætisráðherra Víetnam og stjórnarformanni
Microsoft er greinilega vel til vina. 

Allt er í háalofti í Formúla 1
kappakstrinum. Smærri lið segja
tekjum misskipt og Ferrari-liðið
fái sérmeðferð. Núna síðast hófu
aðeins sex bílar af tuttugu Indi-
anapolis-kappaksturinn eftir
deilu um dekk.

D e k k j a f r a m l e i ð a n d i n n
Michelin sagði dekk sín ekki
hæfa brautinni í Indianapolis og
að öryggi ökumanna væri stefnt í
hættu. Skipuleggjendur neituðu
hins vegar að lagfæra brautina
og drógu þá þau lið sem nota
Michelin sig úr keppni, alls sjö af
tíu liðum.

Þetta er ekki í fyrsta skipti

sem ímynd Formúlunnar bíður
skaða og má með sanni segja að
allt logi í illdeilum. Skiptast fylk-
ingar í tvo hópa. Annars vegar
hóp forseta akstursambandsins,
Max Mosley. Með honum í liði
eru Bernie Ecclestone, sem oft er
nefndur valdamesti maður innan
Formúlunnar, auk Ferrari sem er
stærsta liðið.

Gegn þessum valdamikla hópi
standa svo hin liðin níu, meðal
annars BMW og Mercedes, og nú
er svo komið að þau hafa hótað að
segja sig úr Formúlunni og stof-
na eigin keppni.

Liðin níu ásaka Ecclestone og

félaga um að einoka tekjur af
Formúlunni en á síðasta ári námu
auglýsingatekjur Formúlunnar
um 50 milljörðum króna. Af því
fá liðin níu einungis 23 prósent.
Sagt er að Ecclestone hafi
persónulega grætt 200 milljarða
á afskiptum sínum af Formúl-
unni, en hann hefur stýrt keppn-
inni í tæp þrjátíu ár.

Eigandi Minardi-liðsins, Paul
Stoddart, var ekki í neinum vafa
um hverjir bæru ábyrgð á
ástandinu: „Ecclestone og
Mosley eru harðstjórar og ættu
að hætta afskiptum af Formúlu
1.“ -jsk

Formúlan logar
Allt logar í illdeilum innan Formúlu 1 kappakstursins. Liðin segja tekjum
misskipt og Ferrari fái sérmeðferð. Nú er svo komið að níu liðanna af tíu
hafa hótað að segja sig úr Formúlunni og setja á laggirnar eigin keppni. 

BERNIE ECCLESTONE GENGUR Á FUND FRÉTTAMANNA EFTIR INDIANAPOLIS-KAPPAKSTURINN Ecclestone er sagður harð-
stjóri og sakaður um að einoka tekjur af Formúlunni. Níu af tíu liðum hóta að hætta þátttöku og stofna eigin keppni.
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Nýbýlavegi 14, Kópavogi. Sími 554 4443. Fax 554 4102.
rafport@rafport.is www.rafport.is

Umboðsmenn um land allt

• Miðar á bréf, pakka, bréfabindi o.fl.

• Á CD/DVD diska, miðar úr plasti

• Prentar miða úr Word-, Excel- og Outlook

• Prentar merkiborða bæði á pappír og plast, 

stærðir eftir vali, allt að eins meters langa

• Allt að 62mm breidd

• 50 miðar á mínútu*

• USB tenging

• Windows hugbúnaður

• Sjálfvirk klipping

•   Heilar lengjur eða staðlaðar
*Staðlaðir póstfangamiðar

Fljótvirkasti miðaprentarinnFljótvirkasti miðaprentarinnFljótvirkasti miðaprentarinn
Umboðsaðili:

QL-550

NÝTT !NÝTT !NÝTT !

Kynningarverð
t i l  áramóta 12.999 12.999 12.999 kr.kr.kr. A

ugl. Þórhildar 1390.39

FAGNAÐ MEÐ STARFSMÖNNUM ATHYGLI Árni Þórður Jónsson, ráðgjafi hjá Athygli, Anna Guðný Aradóttir, markaðsstjóri Samskipa,
Hulda Kristín Magnúsdóttir, aðstoðarmaður stjórnarformanns Samskipa, Guðmundur Hjaltason, forstjóri Kers hf. og Kristján G. Hauksson,
forstjóri Heklu hf.
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GLAÐIR MEÐ NÝTT HÚSNÆÐI
Gunnar E. Kvaran, ráðgjafi hjá At-
hygli og Helgi Már Arthursson, upp-
lýsingafulltrúi í heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðuneytinu. 

STINGA SAMAN NEFJUM Katrín
Júlíusdóttir alþingismaður og Gunn-
ar E. Kvaran, ráðgjafi hjá Athygli.

Athygli ehf. hefur flutt starfsemi
sína í nýinnréttað húsnæði að
Síðumúla 1 í Reykjavík en þar
starfa tíu manns að ráðgjöf í al-
mannatengslum og útgáfu. Að
auki er fyrirtækið með starfsstöð
að Hafnarstræti 82 á Akureyri en
þar eru tveir starfsmenn.

Að sögn Valþórs Hlöðversson-
ar, framkvæmdastjóra Athygli,
var fyrirtækið stofnað vorið 1989
og hélt því upp á 16 ára starfsaf-
mæli fyrir skömmu. „Við störf-
um fyrst og fremst á fyrirtækja-
markaði en meðal viðskiptavina
okkar eru mörg af stærstu fyrir-
tækjum landsins. Þá starfa ráð-
gjafar Athygli einnig í þágu rík-
isstofnana og ráðuneyta, sveitar-
félaga og félagasamtaka. Sérsvið
okkar er að skapa viðskiptavin-
unum jákvæða ímynd og koma
henni á framfæri með ýmsum
hætti, meðal annars í fjölmiðlum.
Við teljum að með öflugu starfi í
almannatengslum megi tryggja
fyrirtækjum og samtökum stað í
huga almennings og sterka stöðu
í viðskipta- og athafnalífi.“ -dh

Athygli í nýtt húsnæði
Sérhæfa sig í að skapa fyrirtækjum jákvæða ímynd og koma henni á
framfæri.

ÁNÆGÐIR MEÐ STARTIÐ Derek Lovelock, forstjóri Mosaic Fashion og Þórður Frið-
jónsson, forstjóri Kauphallar Íslands voru ánægðir með hvernig viðskipti með Mosaic
fóru af stað í Kauphöllinni í gærmorgun á fyrsta viðskiptadegi. Útboð félagsins heppn-
aðist vel og umframeftirspurn var töluverð. Einhverjir vildu bæta við eign sína í félag-
inu við upphaf viðskipta. Bréfin hækkuðu og fjörug viðskipti hófust með nýjasta félag-
ið í Kauphöllinni.
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Tíu milljónir 
í tónlist

Úthlutað var úr Minningarsjóði
Margrétar Björgólfsdóttur.

Í síðustu viku var 61 milljón króna úthlutað úr
Minningarsjóði Margrétar Björgólfsdóttur.

Björgólfur Guðmundsson, stjórnarformaður Lands-
bankans og formaður sjóðstjórnar, afhenti styrkina

til 178 verkefna. Alls bárust 540 umsóknir.
Styrkirnir skiptust þannig: 39 aðilar, sem tengj-

ast verkefnum sem flokkast undir menningu, leik-
list og sjónlist, fengu tæpar tuttugu milljónir. 29 að-

ilar í tónlist fengu samtals tæpar tíu milljónir.
Tæpum þrettán milljónum var varið til heilbrigðis-
mála, forvarna og mannræktar, um sex milljónum
króna til íþrótta og menntamála og 13,5 milljónir

fóru í námsstyrki til 63 einstaklinga.
Í fréttatilkynningu segir að markmiðið með

Minningarsjóði Margrétar Björgólfsdóttur sé að
auka almannaheill og bæta mannlíf á Íslandi með

öflugra menningar-, lista- og íþróttalífi. Samkvæmt
stofnskrá sé úthlutað úr sjóðnum tvisvar á ári.
Næst verði auglýst eftir umsóknum í október á

þessu ári.

ÞÓRA HALLGRÍMSSON OG BJÖRGÓLFUR GUÐMUNDSSON Foreldrar Margrétar
Björgólfsdóttur heitinnar.
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Til sölu er lítil efnalaug, húsnæði fylgir í
kaupunum, hægt að hefja rekstur með aðstoð

eiganda strax eftir samning. 

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

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

Í Ó

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

KAUPENDUR FYRIRTÆKJA ATHUGIÐ
ERUM MEÐ FJÖLDA FYRIRTÆKJA Á SKRÁ, KÍKIÐ Í

HEIMSÓKN OG VIÐ FÖRUM YFIR MÁLIN MEÐ ÞÉR

ingvaldur@husid.is 

Til sölu er lítil efnalaug, húsnæði fylgir í
kaupunum, hægt að hefja rekstur með aðstoð

eiganda strax eftir samning. 

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

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

Í Ó

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

HVERFISVERSLUN
Hverfisverslun sem selur alla venjulega dagvöru og

er að auki með videoleigu. 

ingvaldur@husid.is 

Til sölu er lítil efnalaug, húsnæði fylgir í
kaupunum, hægt að hefja rekstur með aðstoð

eiganda strax eftir samning. 

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

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

Í Ó

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

VIDEOLEIGA OG GRILL
Góð staðsetning í góðu hverfi, skóli við hliðina á

staðnum, velta 4-5 milljónir á mánuði,
thyglisverður staður sem vert er að skoða

ingvaldur@husid.is 

Til sölu er lítil efnalaug, húsnæði fylgir í
kaupunum, hægt að hefja rekstur með aðstoð

eiganda strax eftir samning. 

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

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

Í Ó

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

MATSÖLUSTAÐUR
Grill og pizzur, velta á uppleið, núna í 4,5

milljónum á mánuði, góð framlegð.

ingvaldur@husid.is 

LYFTU GLÖSUM AF TILEFNI OPNUNARINNAR Birgir Ísleifur Gunnarsson, seðlabankastjóri, og Erlendur Hjaltason, forstjóri Meiðs.
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FÖGNUÐU OPNUN HÓTELSINS Gréta Björg Blængsdóttir, sölustjóri Radisson, Nína Thomassen hótelstjóri, Andri Már Ingólfsson, eig-
andi Heimshótela, Valgerður Franklínsdóttir og Laufey Kristjánsdóttir.

Radisson SAS 1919 Hótel opnaði með
pompi og pragt í síðustu viku. Hótelið er 70

herbergja, fjögurra stjörnu lúxushótel í mið-
bæ Reykjavíkur. 

Nafn hótelsins, 1919 Hótel, er dregið af ár-
inu sem bygging hússins hófst. Andri Már

Ingólfsson og fyrirtæki hans Heimshótel ehf.
keypti á síðasta ári hið sögufræga hús við

Pósthússtræti, sem í rúm 80 ár hýsti höfuð-
stöðvar Eimskipafélags Íslands. Ennfremur
voru fest kaup á samliggjandi byggingu við

Tryggvagötu 28. 
Rekstur hótelsins verður í höndum Radis-

son SAS hótelkeðjunnar. Húsið verður áfram
í eigu Heimshótela, sem einnig hafa borið hit-

ann og þungann af breytingum þess. Sam-
hliða opnun hótelsins tekur til starfa veit-

ingastaður á jarðhæð þess, sem ber nafnið
Salt. Yfirmatreiðslumaður er Ragnar Ómars-

son, landsliðsmaður í matreiðslu.z - dh

Eimskipshúsið orðið að hóteli
Veitingastaðurinn Salt verður á jarðhæðinni.

LEIST VEL Á NÝJA HÓTELIÐ Kolbrún Bergþórsdóttir blaða-
maður skoðaði sig um í góðum félagsskap.

ÞRAUTREYNDIR FJÖLMIÐLAMENN Kári Jónasson, ritstjóri
Fréttablaðsins, ásamt Jóni Ársæli Þórðarsyni sjónvarpsmanni og
Ásgeiri Friðgeirssyni fjölmiðlatengill Samson hópsins.
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Páll Gunnar Pálsson tekur við
starfi forstjóra hins nýja Sam-
keppniseftirlits þann 1. júlí næst-
komandi. Markaðurinn sendi
honum póst og forvitnaðist um
vonir og væntingar hans til
starfsins.

Hvernig leggst
nýja starfið í þig? 

Það leggst vel í
mig. Nýtt sam-
keppniseftirlit
mun byggja á
þeim grunni sem
þegar hefur ver-
ið lagður en síð-
an verður svig-
rúm til að móta
stofnunina til
frekara gagns
fyrir samfélagið. 

Í hverju felst
starf forstjóra
Samkeppniseftir-
litsins?

Forstjóri annast
daglega stjórnun
á starfsemi og
rekstri stofnun-
arinnar. Megin-
verkefni for-
stjóra er að sjá
til þess að á hverjum tíma
starfi fjölbreyttur hópur hæfra
starfsmanna að verkefnum
þeim sem Samkeppniseftirlit-
inu er ætlað að sinna og að
verkin séu unnin með skilvirk-
um og vönduðum hætti. Svona
starfsemi stendur að sjálfsögðu
og fellur með því starfsfólki
sem vinnur verkin. Mannleg
samskipti skipta því miklu máli
í svona starfi. 

Telur þú að breytingarnar á
skipan samkeppnismála séu til
batnaðar?

Það mun m.a. ráðast af því
hvernig Samkeppniseftirlitið
skipuleggur sín störf og vinnur
verkin. Ætlunin er að veita
meiri fjármunum í þessi verk-
efni og Samkeppniseftirlitið
mun kappkosta að nýta þá fjár-
muni sem best og ganga eftir
því að fjárhagslegt svigrúm til
þessa eftirlits verði nægilegt.
Breytingarnar nú fela hins veg-
ar ekki í sér miklar breytingar
á reglum á samkeppnismarkaði
eða heimildum í samkeppnis-
eftirliti. Ég ætla að geyma mér
að tjá skoðanir mínar á þeim
þætti en vænti þess að Sam-
keppniseftirlitið taki virkan
þátt í opinberri umræðu um
samkeppnisreglur og þau tæki
sem það þarf á að halda til að
sinna hlutverki sínu. 

Nú hefur talsvert verið rætt um
afskipti stjórnvalda af sam-
keppnismálum í landinu. Telur

þú að með breytingunum verði
samkeppnisyfirvöld óháðari
stjórnvöldum en áður? 

Ég get ekki svarað því hvernig
afskipti stjórnvalda af sam-
keppnismálum hafa horft við
Samkeppnisstofnun hingað til.
Ég vænti þess hins vegar að

þau verði sem
minnst í tíð Sam-
keppniseftirlits-
ins. Það stjórn-
skipulag sem lög
mæla fyrir um í
nýju Samkeppnis-
eftirliti er líklegt
til að stuðla að
sjálfstæði stofn-
unarinnar þar sem
forstjóri sækir
ekki umboð sitt til
ráðherra heldur
fjölskipaðrar
stjórnar sem fer
með yfirstjórn
Samkeppniseftir-
litsins. Ég geng út
frá því að aðkoma
stjórnvalda að
Samkeppniseftir-
litinu einskorðist
við það að tryggja
nægilega fjár-
muni til verkefn-

isins. Samkeppniseftirlitið mun
hins vegar ótvírætt ráða því
hvernig það hagar störfum sín-
um innan samkeppnislaga.

Hvernig er staðan á íslensku
viðskiptalífi? Hvað er það sem
forstjóri hins nýja eftirlits þarf
helst að hafa áhyggjur af? 

Samkeppniseftirlitið þarf að
huga vel að stjórnunar- og
eignatengslum í íslensku við-
skiptalífi. Margt bendir til þess
að eignatengsl séu að verða sí-
fellt flóknari og að eftir mikið
umbreytingaferli þurfi að gæta
þess vel að óæskileg tengsl
dragi ekki úr samkeppni. Sam-
keppniseftirlitið þarf að gera
sig gildandi í þessu verkefni
sem og öðrum verkefnum sem
undir það heyra. 

Stenst skipan samkeppnismála í
landinu fyllilega samanburð við
þær þjóðir sem við miðum
okkur helst við? 

Það verður keppikefli Sam-
keppniseftirlitsins að gæta þess
að svo sé. Ég kem ekki að þessu
starfi með fyrirfram mótaðar
skoðanir á því hver staðan sé
núna. Ég veit hins vegar úr
mínu fyrra starfi hversu mikil-
vægt það er fyrir íslenskt við-
skipta- og efnahagslíf að eftir-
litsstofnanir á þessu sviði og
þær reglur sem þær framfylgja
standist samanburð við ná-
grannalöndin. Það er mikilvægt
með tilliti til samkeppnishæfni
íslensks markaðar í heild sinni.

Stendur og fellur
með starfsfólkinu

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Páls Gunnars
Pálssonar

forstjóra
Samkeppniseftirlitsins

Valgerður Sverrisdóttir viðskiptaráðherra lagði á
síðasta ári fyrir Alþingi frumvarp um breytingu á
samkeppnislögum. Fól það í sér talsverðar breyt-
ingar á eftirliti opinberra stofnana með samkeppn-
is- og markaðsmálum. Frumvarpið fékkst sam-
þykkt og felur í sér að skipan samkeppnismála
verður tekin í gegn.

BREYTINGAR
Samkeppnismál og eftirlit voru áður á könnu

þriggja stofnanna; Samkeppnisstofnunar, sam-
keppnisráðs og Löggildingarstofu. Verða þær allar
lagðar niður. 

Í stað þeirra koma tvær nýjar stofnanir; Sam-
keppniseftirlitið og Neytendastofa. Neytendastofa
skal taka við verkefnum Samkeppnis-
stofnunar er lúta að neytendum og
þeim verkefnum sem unnin eru hjá
Löggildingarstofu.

Samkeppniseftirlitið mun eins og
nafnið gefur til kynna taka að sér önnur
verkefni sem áður voru á könnu Sam-
keppnisstofnunar. Með yfirstjórn Samkeppniseftir-
litsins fer þriggja manna stjórn, skipuð af ráðherra
til fjögurra ára í senn. Stjórnin ræður síðan for-
stjóra eftirlitsins, sem annast daglega stjórnun og
rekstur auk þess sem hann ræður starfsmenn stofn-
unarinnar. Hefur stjórnin nú skipað forstjóra og er
það Páll Gunnar Pálsson, sem áður starfaði hjá
Fjármálaeftirlitinu.

HLUTVERK OG VALDSVIÐ
Í verklýsingu Samkeppniseftirlitsins sem finna

má í nýjum samkeppnislögum er hlutverk þess og
valdsvið skilgreint ítarlega. Eftirlitinu ber að sjá til
þess að atvinnurekendur fari að samkeppnislögum
og að ákvarða aðgerðir opinberra fyrirtækja gegn
samkeppnishamlandi hegðun fyrirtækja.

Jafnframt er eftirlitinu ætlað að gæta þess að
opinberir aðilar hamli ekki samkeppni, benda yfir-
völdum á leiðir til að gera samkeppni virkari og að
auðvelda aðgang nýrra aðila að markaði.

Eftirlitið skal fylgjast með því hvort einkenni
hringamyndunar sé að finna í íslensku viðskiptalífi,
eða önnur einkenni valdasamþjöppunar sem tak-
markað geti samkeppni.

Samkeppniseftirlitinu er í sjálfsvald sett hvort
erindi sem stofnuninni berst gefi nægar ástæður til
rannsóknar. Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins
sæta kæru til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar
samkeppnismála. Þar sitja þrír menn, skipaðir af
ráðherra eftir tilnefningu Hæstaréttar.

MEIRA, HRAÐAR OG BETUR
Formaður stjórnar Samkeppniseftirlitsins er

Gylfi Magnússon hagfræðingur. Hann segir hugs-
unina með breytingunum fyrst og fremst vera þá að
skilja í sundur eftirlit með samkeppnishömlun og
neytendavernd.

Neytendastofa muni taka yfir mörg verkefna
Samkeppnisstofnunar og Löggildingarstofu: ,,Það

fer betur á því að hafa verkaskiptingu
svona,“ segir Gylfi.

Hann telur Samkeppniseftirlitið nú
geta einbeitt sér að þeim málum sem
lúta að samkeppni í landinu: ,,Sam-
keppniseftirlitið getur þá einblínt á
þætti sem snúa beint að samkeppni

milli fyrirtækja; spurningum um hluti eins og sam-
ráð, markaðsráðandi stöðu, samruna og ýmis önnur
verkefni sem skipta höfuðmáli fyrir heilbrigða
samkeppni á Íslandi“.

Gylfi bendir á að um talsverða kerfisbreytingu
sé að ræða og hugmyndin sé sú að einfalda ákvarð-
anatöku. Samkeppnisstofnun hefur hingað til ekki
tekið ákvarðanir heldur aðeins undirbúið mál fyrir
neytendaráð, sem síðan hefur úrskurðað. Sam-
keppniseftirlitið sjálft mun nú taka ákvarðanir:
,,Með þessu er ferlið allt stytt og einfaldað,“ segir
Gylfi.

Áfrýjunarferlið verður þó eftir sem áður svipað:
,,Úrskurðum Eftirlitsins má áfrýja til áfrýjunar-
nefndar samkeppnismála og þaðan til dómstóla,
telji menn þess þörf“.

Gylfi velkist ekki í vafa um að breytingarnar séu
til batnaðar: ,,Ég er alls ekki að kasta rýrð á verk
Samkeppnisstofnunar en það er ýmislegt sem betur
má fara í þessum málaflokki“.

Fjárveitingar til samkeppnismála verða auknar
og telur Gylfi það skipta gríðarlegu máli: ,,Með
meira fé á að vera hægt að gera meira, hraðar og
betur en til þessa“.

GYLFI MAGNÚSSON, FORMAÐUR STJÓRNAR SAMKEPPNISEFTIRLITSINS Segir breytingarnar á skipan samkeppnismála til hins
betra. Með auknu fé megi gera „meira, hraðar og betur en til þessa“.

Ákvarðanatökuferlið
stytt og einfaldað
Þann 1. júlí næstkomandi taka breytingar á samkeppnislögum gildi. Meira
fé verður veitt til málaflokksins og skipulagsbreytingar gerðar. Jón Skafta-
son rýndi í nýju lögin og spjallaði við Gylfa Magnússon, formann stjórnar
Samkeppniseftirlitsins.

M Á L I Ð  E R

Samkeppnis-
eftirlitið





Tókýó dýrust
Höfuðborg Japans, Tókýó, er
dýrasta borg veraldar sam-
kvæmt nýrri könnun Mercer
Human Resourcing-ráðgjafar-
fyrirtækisins.

Könnunin er gerð árlega og
tekur til flestra þeirra þátta er
lúta að neyslukostnaði. 

Osaka, sem einnig er í Japan,
varð í öðru sæti en London lenti
í þriðja og er þar með dýrasta
borg Evrópu. Moskva varð í því
fjórða og Seúl, höfuðborg Suður-
Kóreu, í fimmta sæti. 

New York er dýrasta borg
Ameríku, í þrettánda sætinu.
Reykjavík var ekki í hópi þeirra
144 borga sem könnunin tók til.

Markaskorari
í marki
Átökin í Íslandsbanka hafa
verið á milli tannanna á fólki.
Vinnufriðurinn í Íslandsbanka
er reglulega truflaður af því að
verið er að verja stöðuna í eig-
endahópi bankans. Einn sagði
sem svo að KB banki væri eins
og heildstætt fótboltalið þar
sem valinn maður væri í hverri
stöðu á vellinum og allir væru í
sóknarhug.

Íslandsbanki væri hins veg-
ar eins og íslenska fót-
boltalandsliðið með einn yfir-
burðaspilara sem væri alltaf
upptekinn við að verja eignar-
haldið í bankanum. Líkti hann
því við að Eiður Smári Guðjohn-
sen væri hafður í marki í ís-
lenska fótboltalandsliðinu. 

Icelandair Group
Það vakti mikla kátínu meðal
sumra gesta í hófi, sem borgar-
stjóri San Francisco hélt fyrir ís-
lenska ferðalanga á vegum FL
Group, þegar Halldór Ásgríms-
son forsætisráðherra bað menn
um að hrópa ferfalt húrra fyrir
Icelandair. 

Stjórnarmenn félagsins bros-
tu í kampinn, enda hefur nafni
Icelandair verið breytt í FL
Group. Segir þetta þó margt um
styrk vörumerkisins Icelandair
sem sumir telja að sé það öflug-
asta sem Íslendingar hafi
nokkru sinni átt. Gætu eigendur
FL Group náð sáttum við þjóðina
með þvi að breyta heiti félagsins
í Icelandair Group?

2 3,8% 125ný félög skráð í Kauphöllina frá því að Mark-
aðurinn kom síðast út miðvikudaginn 15.
júní.

hækkun fasteignaverðs í maí
síðastliðnum samkvæmt Fast-
eignamati ríkisins.

milljarðar er áætluð
velta Avion Group á
árinu.
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