
Fjármagna kaup | FL Group 
hefur undirritað lánasamning að 
jafnvirði um 21,5 milljarða króna 
til fjármögnunar á hluta af hluta-
fjáreign FL Group í Glitni. Lánið er 
til þriggja ára með endurgreiðslu 
höfuðstóls í lok lánstíma.

Óslípaður demantur | Í nýrri 
greiningu segir fjármálafyrirtæk-
ið ABG Sundal Collier að Össur hf. 
sé óslípaður demantur. Fyrirtækið 
telur markaðsvirði bréfa Össurar 
sjö prósentum undir eigin verð-
mati.

Undir væntingum | Hagnaður 
Straums-Burðaráss á þriðja árs-
fjórðungi nam 1,55 milljörðum 
króna. Það er langt undir spám 
greiningardeilda bankanna sem 
höfðu gert ráð fyrir hagnaði á bil-
inu 5 til 5,4 milljarða króna.

Slær Íslandsmet | Kaupþing 
hagnaðist um 67,2 milljarða króna 
á fyrstu níu mánuðum ársins sem 
er nærri tvöföldun frá sama tíma 
í fyrra. Allt árið í fyrra hagnaðist 
bankinn um 49,3 milljarða króna.

Mikill hagnaður | Kaupþing 
skilaði meiri hagnaði á þriðja árs-
fjórðungi en allir stóru sænsku 
bankarnir að Nordea, langstærsta 
fjármálafyrirtæki Norðurlanda, 
undanskildu. Allt eru þetta sam-
keppnisaðilar á norrænum fjár-
málamörkuðum.

Undir spám | Landsbankinn skil-
aði 26,2 milljarða króna hagnaði á 
fyrstu níu mánuðum ársins. Þar af 
nam hagnaður á þriðja ársfjórð-
ungi rúmum 5,7 milljörðum króna. 
Þetta er nokkuð undir spám grein-
ingardeilda.

Góð afkoma | Bakkavör Group 
skilaði 4,6 milljarða króna hagnaði 
á fyrstu níu mánuðum ársins, sem 
er 68 prósentum meira en fyrir 
ári. Hagnaður félagsins á þriðja 
ársfjórðungi var tveir milljarðar 
króna.
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Glitnir hagnaðist um 28,9 milljarða 
króna á fyrstu níu mánuðum árs-
ins, þar af um 8,8 milljarða króna 
á þriðja ársfjórðungi. Hagnaður 
Glitnis jókst um 88 prósent á milli 
ára ef horft er til fyrstu þriggja 
ársfjórðunganna.

Glitnir er þar með bæði fyrir 
ofan afkomuspár Kaupþings og 
Landsbankans. Bankinn skilaði um 
níu prósent betri tölum en meðal-
talsspá markaðsaðila, sem hafði 
hljóðað upp á átta milljarða króna 
fyrir þriðja ársfjórðung.

Arðsemi eigin fjár nam 41,9 

prósentum á ársgrundvelli.
Hreinar rekstrartekjur bank-

ans námu 51,4 milljörðum króna 
á tímabilinu, þar af 15,5 á þriðja 

ársfjórðungi, og hækkuðu um 88 
prósent. Mesti vöxturinn liggur í 
þóknunartekjum sem hækkuðu um 
180 prósent á milli ára. Voru þær 
alls 16,6 milljarðar.

Eignir Glitnissamstæðunnar 
námu 1.955 milljörðum króna í lok 
september og höfðu hækkað um 
þriðjung frá áramótum, eða um 
483 milljarða. Eigið fé jókst um 
53 prósent frá áramótum og nam 
130 milljörðum króna. Verðmæti 
Glitnis hafði aukist um 1,3 prósent 
um hádegisbil í gær og stóð hlutur-
inn í genginu 23,3. - eþa

Glitnir fyrir ofan væntingar
Hagnast um 8,8 milljarða á þriðja ársfjórðungi. Mestur vöxtur í þóknunar-
tekjum. Arðsemi eigin fjár yfir fjörutíu prósent á ársgrundvelli.
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Hagnaður Glitnis 8.803

Spá Kaupþings 8.400
Spá Landsbankans 7.691
Spá um meðaltalshagnað 8.046
* Í milljónum króna.

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Aðeins 8,69 prósent íslenskra fyrirtækja skiluðu 
ársreikningi sínum fyrir reikningsárið 2004 fyrir 
1. september árið 2005, sem var síðasti skiladagur 
ársreikninga. Í lok október 2006, fjórtán mánuðum 
eftir lok skilatíma, höfðu 22 prósent hlutafélaga 
ekki enn skilað inn ársreikningi til yfirvalda vegna 
reikningsársins 2004. Þetta kemur fram í tölum 
sem Lánstraust tók saman. 

Í síðustu viku greindi Markaðurinn frá því 
að innan fjármálaráðuneytis er í smíðum frum-
varp um breytingar á lögum 
um ársreikninga, þar sem 
RSK verði veitt heimild til 
að sekta þau fyrirtæki sem 
draga að skila inn ársreikn-
ingum umfram tímamörk. 
Úrræði stjórnvalda við inn-
heimtu ársreikninga eru talin 
of tímafrek og ómarkviss. 

Eitt helsta úrræði 
Ríkisskattstjóra (RSK) í dag 
er að senda út ítrekunar-
bréf á skilaskyld félög sem 
venjulega fer í póst eftir ára-
mót nýliðins skilaárs. Tölur 

Lánstrausts sýna að þá höfðu rúmlega 29 prósent 
félaga skilað inn ársreikningi fyrir reikningsárið 
2004.

Lánstraust hefur einnig kannað hvernig heimt-
ur eru á ársreikningum í Danmörku, Noregi og 
Svíþjóð miðað við tímamörk þarlendis. Þar kemur í 
ljós að skilin eru alls staðar yfir níutíu prósent, um 
99,8 prósent í Danmörku og 94 prósent í Svíþjóð. 

Könnun Lánstrausts bendir til þess að fylgni sé 
á milli hárrar skilaprósentu og viðurlaga er varða 
skiladagsetningu, því alls staðar nema á Íslandi er 
beitt sérstökum sektum ef ársreikningi er skilað of 
seint. Getur upphæðin legið á bilinu sex þúsund til 

194 þúsund króna.
Lánstraust reiknar 

á hverju ári út líkurnar á 
ógjaldfærni fyrirtækja, 
það er líkur á því að fyrir-
tæki lendi í gjaldþroti eða 
árangurslausu fjárnámi. 
Niðurstöður sýna að 19,89 
prósent af þeim fyrirtækjum, 
sem skila ekki inn ársreikn-
ingum, verða ógjaldfær árið 
eftir. Ógjaldfærnihlutfallið 
er hins vegar 2,78 prósent 
hjá þeim fyrirtækjum sem 
hafa skilað inn ársreikningi.

Um 90% félaga skiluðu ekki 
inn reikningi á réttum tíma
Hlutfallinu er öfugt farið í Danmörku, Noregi og Svíþjóð 
samkvæmt tölum frá Lánstrausti. Um 22% félaga hafa ekki 
skilað inn ársreikningi vegna reikningsársins 2004.
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8,70% 99,8% 90,3% 94%

Grettir fjárfestingafélag keypti 
í gær tæplega 23 prósenta hlut 
í Avion Group og hefur þar með 
eignast yfir 34 prósent hlutafjár í 
félaginu. Nemur kaupverðið 14,6 
milljörðum króna. Fyrir mánuði 
átti Grettir ekki nema um eitt 
prósent í Avion.

Bréf þessi voru áður í eigu 
lykilstjórnenda og stjórnar-
manna í Avion eins og Arngríms 
Jóhannssonar, Hafþórs 
Hafsteinssonar og Phillips Wyatt. 
Voru bréfin notuð sem greiðsla 
við kaup þeirra á eignarhlutum 
í XL Leisure Group og Avion 
Aircraft Trading. 

Kaup Grettis leggjast vel í 
Magnús Þorsteinsson, stjórnar-
formann Avion, sem er eftir sem 
áður stærsti hluthafinn: „Þarna 
er mjög sterkur eigendahópur á 
ferðinni sem ég hef átt gott sam-
starf við.“  - eþa

Grettir kaupir 
áfram í Avion

Neytendur hafa aldrei haft meiri 
væntingar til efnahags- og atvinnu-
ástandsins en nú. Að minnsta 
kosti ekki ef marka má væntinga-
vísitölu Gallup sem aldrei hefur 
mælst hærri, ef leiðrétt er fyrir 
árstíðarsveiflu. Vísitalan, sem 
birt var í gær, stendur nú í 136,2 
stigum og hækkar um tæplega 
17 stig frá fyrri mánuði. Hefur 
hún ekki mælst hærri frá því í 
febrúar. Töluvert fleiri eru nú 
bjartsýnir en svartsýnir en þegar 
væntingavísitalan er yfir 100 stig-
um eru fleiri bjartsýnir en svart-
sýnir.  Hún hefur hækkað mjög 
skarpt, eða um rúmlega 48 stig, 
frá því hún stóð lægst í um 88 
stigum í júlí. 

Um 44 prósent neytenda 
telja efnahagsástandið gott en 
aðeins 16,4 prósent telja það 
slæmt. Um 56 prósent neytenda 
telja atvinnumöguleika mikla 
en aðeins 12,5 prósent telja þá 
litla. í Morgunkorni Glitnis segir 
að væntingavísitalan hafi mikla 
fylgni við samtímaþróun neyslu. 
Hækkun vísitölunnar nú bendi 
því til þess að einkaneyslan kunni 
að vera að aukast að nýju. - hhs

Aldrei meiri 
væntingar
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Kreditkort hf. hefur lækkað 
ábyrgðar- og þjónustugjöld vegna 
Mastercard kreditkorta úr 2,5 
prósentum í 2,2 prósent. Þóknun 
þessi er háð veltu og getur því 
lækkað eftir því sem velta selj-
enda er meiri. Lægst getur hún 
farið í eitt prósent.

„Ástæðan er aukin kortavelta 
síðustu misserin og hefur verið 
ákveðið að verja áhrifum vax-
andi hagkvæmni sem af þessu 
leiðir á þennan hátt,“ segir í bréfi 
Kreditkorta til seljenda.

Andri Valur Hrólfsson, sviðs-
stjóri fyrirtækjasviðs VISA 
Íslands, segir að málið sé í skoð-
un hjá fyrirtækinu, en engin 
ákvörðun hafi verið tekin um að 
fylgja Kreditkortum eftir. „Við 

erum nú að endurskoða alla tekj-
umyndun á færslugjöldum kred-
itkorta. Ákvörðun Mastercard 
kallar ekki á bein viðbrögð af 
okkar hálfu.“

Hámarksgjald VISA er 2,5 pró-
sent en getur lægst farið niður í 
0,9 prósent. - eþa 

Kreditkort lækkar 
gjöld á seljendur
Óbreytt gjaldskrá VISA sem skoðar málið.

Vika Frá áramótum

Actavis -3% 31%
Alfesca 1% 23%
Atlantic Petroleum -3% 35%
Atorka Group -2% -1%
Avion Group 5% -21%
Bakkavör  2% 17%
Dagsbrún -2% -18%
FL Group -6% 18%
Glitnir -2% 33%
KB banki -2% 14%
Landsbankinn -5% 2%
Marel -1% 22%
Mosaic Fashions -6% -12%
Straumur  -6% 3%
Össur -4% 7%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Kaupþing banki greiðir hærri 
tekjuskatt í Reykjavík en 
Fjársýsla ríkisins, rúma 6,6 millj-
arða á móti 5,8 milljörðum króna. 
En sé horft til heildargjalda fer 
þó Fjársýsla ríkisins, með launa-
afgreiðslunni, fram úr bankanum 
með rúma 10,3 milljarða króna.

Samkvæmt álagningarskrá 
Reykjavíkur með gjöldum lögað-
ila sem lögð var fram í gær hjá 
Skattstjóranum í Reykjavík 
nema heildargjöld á 
lögaðila rúmum 
52,2 milljörðum 
króna. Þar af 
vegur tekjuskatt-
ur langþyngst, en 

hann er rúmir 26,2 milljarðar 
króna.

Fjármálafyrirtæki eru áber-
andi meðal þeirra sem hæsta 
skatta greiða í Reykjavík. Þannig 
eru bankar í öllum sætum nema 
því næstefsta þegar kemur að 
tekjuskatti en þar kemur ríkið á 
eftir Kaupþingi. Í þriðja sæti er 
svo Landsbankinn með 3,2 millj-
arða, Glitnir í fjórða sæti með 1,3 
milljarða og Straumur-Burðarás 
Fjárfestingarbanki í því fimmta 

með 778 milljónir króna. - óká

Borgar meira en ríkið
Röð  Nafn Milljónir króna
1 Kaupþing banki  6.956
2 Fjársýsla ríkisins  5.780
3  Fjársýsla ríkisins, laun  4.535
4  Landsbanki Íslands  3.649
5 Íslandsbanki  1.793
6  Reykjavíkurborg  1.216
7  Straumur-Burðarás  811
8  Icelandair ehf.  326
9  Skildingur ehf.  298
10 Byggingarf. Gylfa og Gunnars ehf. 271
11  HB Grandi hf.  267
12  Ístak hf.  238
13  Íslandspóstur hf.  180
14  SPRON  173
15  Impregilo Spa Ísland  161
Heildargjöld:

G R E I Ð E N D U R  H Æ S T U
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Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Viðskiptabankarnir þrír skiluðu tæplega fimmtíu 
milljarða hagnaði á þriðja ársfjórðungi sem er 150 
prósenta aukning frá sama tímabili árið 2005. 

Bróðurparturinn fellur í skaut Kaupþings sem 
skilaði methagnaði, eða 35 milljörðum króna, vegna 
mikils gengishagnaðar af eignarhlut bankans í 
Fjármálaþjónustufyrirtækinu Existu. Það er lang-
mesti hagnaður í sögu Kauphallar Íslands á einum 
ársfjórðungi.

Afkoma bankanna var til samanburðar 19,5 
milljarðar króna eftir skatta á þriðja ársfjórðungi 
2005, en um 30 milljarðar á öðrum ársfjórðungi 
þessa árs.

Heildarhagnaður bankanna þriggja nemur því 
yfir 121 milljarði króna á fyrstu níu mánuðum 
ársins sem er 84 prósenta aukning frá 2005 þegar 
heildarhagnaður var um 65,8 milljarðar króna.

Hreinar rekstrartekjur bankanna voru 242,3 
milljarðar króna á fyrstu níu mánuðum ársins og 
voru yfir fjörutíu prósent tekna bankanna hreinar 
vaxtatekjur. Rúmur fjórðungur heildartekna voru 

þóknunartekjur og um þriðjungur fjárfestinga-
tekjur, til dæmis gengishagnaður af fjármálastarf-
semi.

Arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli var á 
bilinu 32,9 prósent til 47,2 prósent, lægst hjá 
Landsbankanum en hæst hjá Kaupþingi.

Heildargjöld bankanna voru 88 milljarðar króna 
og þótt þau vaxi á milli ára samfara miklum 
vexti þá var hlutfall rekstarkostnaðar af hreinum 
rekstrartekjum enn lágt. Það var 32,6 prósent hjá 
Kaupþingi, 37,4 prósent hjá Glitni og 42,7 prósent 
hjá Landsbankanum, 

Eignir bankanna hafa vaxið gríðarlega á árinu, 
einkum á fyrstu þremur mánuðum ársins. Þannig 
voru heildareignir þeirra 5.418 milljarðar króna 
við upphaf árs en voru komnar í 7.580 milljarða í 
lok september. Aukningin, sem er 2.162 milljarðar 
króna, jafngildir um það bil tvöfaldri landsfram-
leiðslu.

Eigið fé bankanna nam 527 milljörðum króna í 
lok september sem er 35 prósenta aukning frá ára-
mótum. Aukningin kemur kemur til vegna mikils 
hagnaðar bankanna á árinu og í einhverrum tilvika 
vegna aukningu hlutafjár.

Bankar í nýjum hæðum
Skiluðu tæplega fimmtíu milljörðum króna í hús á þriðja
ársfjórðungi. Heildareignir vaxa sem nemur tvöfaldri lands-
framleiðslu frá áramótum.

Promens, dótturfélag Atorku, 
hefur í hyggju að gera tilboð 
í allt hlutafé fyrirtækisins 
Polimoon ASA, sem skráð er í 
kauphöllina í Ósló. Mun tilboðið 
hljóða upp á 32,50 norskar krón-
ur á hlut, sem jafngildir heild-
arvirði hlutafjár Polimoon upp 
á 1.279 milljónir norskra króna, 
um 13,34 milljörðum íslenskra 
króna. Endanlegt tilboð Promens 
verður háð skilyrðum um sam-
þykki níutíu prósenta hluthafa, 
viðunandi niðurstöðum lögfræði-
legrar og fjárhagslegrar áreið-
anleikakönnunar og samþykki 

viðeigandi yfirvalda.
Á heimasíðu Atorku er haft 

eftir Ragnhildi Geirsdóttur, for-
stjóra Promens, að með kaup-
unum verði til leiðandi plast-
fyrirtæki á heimsvísu. Tækifæri 
sameinaðs fyrirtækis til frek-
ari vaxtar séu veruleg, bæði á 
núverandi og á nýjum mörkuð-
um.

Polimoon framleiðir plast-
pakkningar og íhluti úr plasti 
og eru helstu vörur félagsins 
notaðar í neytendapakkningar, 
pakkningar fyrir lyfja- og efna-
iðnað. - hhs

Promens kaupir Polimoon ASA

Avion Group hefur fyrir hönd 
dótturfélags síns, Eimskips 
Atlas Canada, Inc., eignast 85,8 
prósent hlutafjár í kanadíska 
frystigeymslufyrirtækinu Atlas 
Cold Storage Income Trust eða 
samtals 56,2 milljónir bréfa að 
nafnverði á genginu 7,5 kanad-
ískir dalir á hlut. 

Heildarvirði Atlas Cold 
Storage Income Trust er um 583 
milljónir kanadískra dala eða 
tæpir 35 milljarðar íslenskra 
króna.

Í tilkynningu frá Avion Group 
segir að félagið áformi að gera 
upp við hluthafa félagsins á 
morgun og greiða hlutina daginn 
eftir. Skilyrði sem tilboðið var 
háð hafa nú verið uppfyllt. 

Haft er eftir Magnúsi 
Þorsteinssyni, stjórnarformanni 
Avion Group, að félagið sé mjög 

ánægt með að hafa náð mark-
miðum sínum. ¿Yfirtakan var 
vinveitt og það er okkur mik-
ils virði. Nú taka við spennandi 
tímar að samþætta rekstur 
Eimskips og Atlas,¿ segir hann.

- jab

Avion eykur við sig í Atlas 

Sænska ferðaskrifstofukeðjan 
Ticket hefur eignast Resia sem 
sérhæfir sig í viðskiptaferðum 
og tengdum. Resia rekur um 59 
starfsstöðvar í Svíþjóð og velti 
yfir átján milljörðum króna í 
fyrra.

Stjórnendur Ticket boðuðu í 
síðustu viku að félagið myndi 
taka yfir samkeppnisaðila á nor-
rænum ferðamarkaði.
Hlutabréf í Ticket hækkuðu 
um sex prósent í Kauphöllinni í 
Stokkhólmi í gær. Fons á um 28 
prósenta hlut í Ticket.

- eþa

Ticket 
stækkar
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Grunnrekstur Haga, stærsta verslunarfyrirtækis 
landsins, batnaði töluvert á fyrri hluta reiknings-
ársins samanborið við sama tíma í fyrra. Félagið 
tapaði 121 milljón króna á tímabilinu 1. mars til 
loka ágúst á móti 708 milljóna króna tapi árið áður. 
Aftur á móti skilaði félagið rekstrarhagnaði fyrir 
afskriftir (EBITDA) upp á rúman einn milljarð 
króna á móti 131 milljóna króna rekstrartapi fyrir 
afskriftir í fyrra.

Á síðasta ári hafði verðstríð á matvörumarkaði 
neikvæð áhrif á rekstur Haga en greina má þess 
merki að rekstur stórmarkaða fari batnandi þótt 
stjórnendur Haga telji framlegð af matvörurekstri 
enn vera óviðunandi. 

Framlegð nam 5.639 milljónum króna og hækk-
aði um þriðjung á milli ára en hlutfall framlegðar 
af sölu hækkaði úr 21,2 prósentum í 25,4 prósent. 
Meðalálagning hækkaði um 7,2 prósentustig og 
nam 34 prósentum.

Finnur Árnason, forstjóri Haga, er nokkuð sátt-
ur með afkomu félagsins í heildina en bendir á að 
framlegð í hittifyrra hafi verið betri í  en í ár. „Það 
er ljóst að enn er mikil samkeppni í gangi á mat-
vörumarkaði og sumar mjólkurvörur eru seldar 
undir kostnaðarverði. Framlegð í matvörunni er til 
lengri tíma ekki viðunandi.“

Í sérvörunni lýtur reksturinn allt öðrum lög-
málum, þar sem varan er jafnan dýrari. Hagar 
fjárfestu grimmt í sérvöruverslunum í Kringlu 

og Smáralind fyrr árinu og gengur að sögn Finns 
ágætlega að samþætta rekstur þeirra við rekstur 
Haga. „Við teljum okkur vera með eitt besta safn 
vörumerkja í smásölurekstri sem við getum hugsað 
okkur.“

Velta Haga, sem samanstendur meðal annars af 
Bónusi, Hagkaupum, Debenhams, nam 22,2 millj-
örðum króna á fyrri hluta reikningsársins og jókst 
um ellefu prósent á milli ára. 

Finnur telur ljóst að samkeppni muni aukast 
á öllum sviðum verslunar á næstu árum vegna 
þess mikla framboðs sem verður á verslunarrými 
á næstu misserum. Fyrirtækið Hagar tekur sjálft 
aðeins lítinn hlut í þessari aukningu en hugmyndir 
eru uppi um að færa og breyta Hagkaupsverslunum 
á Akureyri, í Garðabæ og á Seltjarnarnesi.

Baugur á stærstan hlut í Högum, um 73 
prósent en félagið keypti um fjórðungshlut af 
Fasteignafélaginu Stoðum fyrr á árinu. Aðrir eigend-
ur Haga eru félög í eigu Jóhannesar Kristinssonar 
og Pálma Haraldssonar.

Álagning og framlegð 
hækkar hjá Högum
Félagið fer úr rekstrartapi í rekstrarhagnað. Framlegð í mat-
vöru enn óviðunandi. Baugur hefur keypt hlut Stoða í Högum.

F R A M L E G Ð  O G  Á L A G N I N G 
H J Á  H Ö G U M  2 0 0 4 - 2 0 0 6 *

2006 2005 2004
Framlegð í hlutfalli af sölu 25,4% 21,2% 26,6%
Meðalálagning ** 34,0% 26,8% 36,2%
* Miðað við tímabilin 1. mars - 31. ágúst
** Sala/Kostnaðarverð seldra vara

Hlutabréfasjóðir 
75%

Skuldabréfasjóðir 
25%

Sparnaður eftir 
þínum nótum
Ávöxtunarsafnið –23,90% ávöxtun

Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 01.01. 2006 til 01.10. 2006.

Meðalverð á fiski hækkaði um 3 
krónur á kíló á fiskimörkuðum 
landsins í síðustu viku. Á mörk-
uðum seldust 1.421 tonn af fiski 
og var meðalverðið 161,88 krón-
ur á kíló. Í vikunni á undan var 
kílóverðið mjög hátt og því ljóst 
að verðið er í hæstu hæðum. 

Ýsan var líkt og fyrri vikur 
mest selda tegundin. Í boði voru 
507 tonn og fékkst 169,61 
króna meðalverð 
fyrir slægða 
ýsu. Til 

samanburðar fengust 167,54 
krónur á kíló vikuna á undan. 

Framboð af þorski var með 
alminnsta móti. Verðið var hins 
vegar mjög hátt. 321 tonn af 
þorski seldist á mörkuðunum og 
fékkst 257,92 króna meðalverð 
fyrir kíló af slægðum þorski 
sem er tæplega 6 króna hækkun 
á milli vikna. - jab

Ýsan sjaldan dýrari

Ásdís Ósk Valsdóttir, löggilt-
ur fasteignasali, og Hafdís 
Rafnsdóttir, sölufulltrúi hjá fast-
eignasölunni RE/MAX Mjódd, 
hafa ákveðið að taka þátt í árvekn-
isátakinu Bleika slaufan, átaks-
verkefni Krabbameinsfélagsins 
og Samhjálpar kvenna, til að 
vekja athygli á baráttunni gegn 
brjóstakrabbameini. Þátttakan 
felst í því að þær láta ákveðinn 
hluta af söluþóknun í október 
renna til málefnisins.

Með þessu vilja þær Ásdís og 
Hafdís vekja athygli á baráttunni 
gegn brjóstakrabbameini og afla 
fjár til þessa mikilvæga málefn-
is því sjúkdómurinn snertir allar 
fjölskyldur. Ef vel gengur telja 

þær líkur á að fleiri sölumenn 
taki þátt í verkefninu á næsta ári. 

- jab

Fasteignasalar og 
Bleika slaufan

Talsverð áhætta fylgir því að fara 
í frekari stóriðjuframkvæmdir 
áður en hagkerfið hefur náð 
að jafna sig eftir yfirstandandi 
framkvæmdir, eins og bent er á 
í nýrri Haustskýrslu hagdeildar 
Alþýðusambands Íslands. „Það 
myndi vissulega leiða til hærri 
hagvaxtar tímabundið en fórnar-
kostnaðurinn gæti orðið mikill,“ 
segir þar. Ekki er þó útilokað að 
hægt sé að fara í frekari stóriðju 
í umfjöllun Alþýðusambandsins, 
heldur áréttað að skynsamlega 
þurfi að standa að tímasetningu 
þeirra og framkvæmd.

Í skýrslunni er borin saman 
grunnspá með svokölluðum jafn-

vægishagvexti og svo aftur frá-
viksspá þar sem tekin eru inn í 
myndina áhrif af frekari stór-
iðjuframkvæmdum, svo sem 
stækkun Alcans í Straumsvík, 
báðum áföngum byggingu 

álvers Norðuráls í Helguvík og 
mögulegu nýju álveri Alcoa við 
Húsavík.

Í grunnspánni gengur verð-
bólga hratt niður í lok núver-
andi þensluskeiðs og verður 
komin að 2,5 prósenta markmiði 
Seðlabankans á þarnæsta ári um 
leið og stýrivextir lækka hratt. Í 
fráviksdæminu er hins vegar ráð 
fyrir því gert að verðbólguþrýst-
ingur vaxi árið 2008 og stýri-
vextir fari yfir fjórtán prósent 
ári síðar, en Seðlabankanum tak-
ist þrátt fyrir það ekki að halda 
verðbólgu í skefjum sem verði 
um sex prósent undir lok fyrri 
fjárfestingarlotu árið 2010. - óká

Áhætta fylgir frekari stóriðjuframkvæmdum

Hoyvikssamningurinn milli 
Íslands og Færeyja, sem tekur 
gildi í dag, er umfangsmesti við-
skiptasamningur sem við höfum 
gert við aðra þjóð. 

„Samningurinn tekur til alls 
sem viðkemur Evrópska efna-
hagssvæðinu að viðbættu fullu 
frelsi varðandi landbúnaðar-
afurðir,“ segir Friðrik Jónsson, 
sendiráðunautur á viðskiptaskrif-
stofu utanríkisráðuneytisins.

Færeyjar standa utan við tolla-
bandalag Evrópusambandsins 
en Ísland er aðili að Evrópska 
efnahagssvæðinu og hafa því 
ákveðnar hindranir staðið í vegi 
„fjórfrelsisins“ milli landanna, 
en í því felst frjáls flutningur 
á vöru, þjónustu, fjármagni og 
fólki. Með Hoyvikssamningnum 
kemst þar á fullt frelsi.

Þá er ljóst að Færeyjar eru 
mikilvægt markaðssvæði fyrir 
Ísland og stærsti markaður 
okkar fyrir landbúnaðarafurð-
ir utan landsteinana. Þannig 
er útflutningur það sem af er 
þessu ári til Færeyja um það bil 
þrefalt meiri en til Finnlands, 
samkvæmt tölum Hagstofunnar, 
heldur meiri en til Svíþjóðar, Þá 
er þess vænst að nýi samningur-
inn ýti enn frekar undir viðskipti 
milli landanna. - óká

Umfangsmesti viðskipta-
samningurinn til þessa
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Hagnaður þýsku bílasmiðjunnar 
Volkswagen, eins stærsta bíla-
framleiðanda Evrópu, dróst saman 
um heil 92 prósent á milli ára á 

þriðja fjórðungi þessa árs. Ekki 
er um samdrátt í sölu að ræða 
heldur aukinn kostnað vegna 
hagræðingar í rekstri og lífeyris-
skuldbindingar.

Volkswagen skilaði 23 millj-
óna evra hagnaði á tímabilinu. 
Það svarar til tveggja milljarða 
íslenskra króna. Á sama tíma 
fyrir ári var hagnaðurinn hins 
vegar 282 milljónir evra eða 24,3 
milljarðar króna. Þrátt fyrir 
gríðarlegan samdrátt er afkom-

an fjórum milljónum evra eða 
rétt rúmlega 345 milljónum króna 
betri en greiningaraðilar höfðu 
búist við. 

Sala á öllum gerðum bíla sem 
Volkswagen framleiðir jókst 
að meðaltali um sjö prósent á 
tímabilinu; um 10,3 prósent í 
Bandaríkjunum og Evrópu en 
um 28 prósent í Kína, sem 
er talsvert yfir vænt-
ingum grein-
ingaraðila. Á 
meðal bíla 
Volkswagen 
eru Skoda, 
Audi, Bentley og 

rándýru sportbílarnir Lamborghini 
að ótöldum Volkswagenbílum.

Fyrirtækið hefur lagað mikið til 
í rekstri sínum líkt og kollegar þess 
í Bandaríkjunum en þegar hafa 
20.000 starfsmenn bílasmiðjunnar 
samþykkt starfslokasamning og 

ákveðið að fara fyrr 
á eftirlaun en ella. 

- jab

Lítill hagnaður hjá Volkswagen
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Rekstrarfélag Eurotunnel, 
ganganna á milli Bretlands og 
Frakklands undir Ermarsundi, 
hefur kynnt nýjar tillögur sem 
eiga að bæta skuldastöðu félags-
ins og koma í veg fyrir gjaldþrot. 
Skuldir rekstrarfélagsins nema 6,2 
milljörðum punda, jafnvirði um 
798 milljörðum íslenskra króna. 

Skuldirnar eru að mestu til-
komnar vegna minni farþegafjölda 
í hraðlestinni á milli Bretlands og 
Frakklands en áætlanir gerðu ráð 
fyrir.

Rekstrarfélagið, sem er tvítugt 
á árinu, var sett í greiðslustöðv-
un í Frakklandi vegna gríðarlegra 
skulda fyrir þremur mánuðum og 
eiga nýju tillögurnar að koma í 

veg fyrir gjaldþrot. Samkvæmt 
þeim verður nýtt félag, Groupe 
Eurotunnel, myndað um rekstur 
ganganna og munu núverandi hlut-
hafar eiga þrettán prósent í því að 
lágmarki. 

Hluthafar munu kjósa um til-
löguna á hluthafafundi í lok þessa 
mánaðar.

Þá kveða hagræðingartillögurn-
ar ennfremur á um að nýja félagið 
taki sambankalán til langs tíma 
hjá meðal annars Goldmans Sachs, 
Deutsche Bank og Citigroup fyrir 
2,84 milljarða punda eða 322,7 
milljarða íslenskra króna með það 
fyrir augum að kaupa hluti í rekstr-
arfélagi Eurotunnel af hluthöfum 
og greiða útistandandi skuldir. - jab

Eurotunnel bjargar 
sér frá gjaldþroti

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Húsnæðisverð í Bretlandi hefur 
hækkað mikið síðasta áratuginn, 
ekki síst þær fasteignir sem eru 
á eftirsóttum stað. Sérfræðingar 
búast við að það muni hækka enn 
frekar á næstu árum og segja 
húsnæðiskaup milljónamær-
inga í fjármálageiranum helstu 
ástæðu fyrir mikilli hækkun í 
höfuðborginni.   

Fasteignaverð hefur næst-
um þrefaldast í verði í land-
inu á síðustu tíu árum sem er 
langt umfram helstu hagtölur en 
meðaltalshækkunin nemur 187 
prósentum. Höfuðborgin hefur 
vinninginn í hækkanakeppninni 
en hún nemur 240 prósentum á 
þessu tíu ára tímabili. 

Breska ríkisútvarpið hefur 
eftir fasteignasölum þar í borg 
að fasteignaverðið geti farið 
enn hærra og jafnvel tvöfald-
ast á næsta ári. Ástæðan fyrir 
hækkuninni er stórbættur hagur 
hóps fólks sem fái árangurs-
tengd laun og bónusgreiðslur 
hjá fjármálafyrirtækjum, sem 
sé tilbúið til að greiða hátt verð 

fyrir fasteign á góðum stað. 
Bónusgreiðslur og árangurs-
tengd laun hafa aukist mikið 
í fjármálalífi Lundúna síðustu 
árin. Greiðslurnar hækkuðu 
um 18,3 prósent á þessu ári og 
námu 8,8 milljörðum punda eða 
rúmum 1.100 milljörðum króna. 
Í könnun Viðskipta- og hagfræði-
miðstöðvar Lundúna í Bretlandi 
var greint frá því á dögunum að 
um 4.200 manns hljóti milljón 

pund, rúmar 130 milljónir króna 
eða meira, í greiðslur sem þess-
ar um næstu jól.

Fasteignasalarnir segja fólk-
ið nýta fjármuni sína í aukn-
um mæli til húsnæðiskaupa í 
stað þess að leigja. Það horfi 
helst til fasteigna miðsvæðis í 
Lundúnum, en það hefur þær 
afleiðingar að framboð á leigu-
húsnæði í miðborginni hefur 
minnkað mikið.

Milljónamæringar 
borga vel fyrir hús
Fólki sem getur varið 130 milljónum til húsnæðiskaupa 
hefur fjölgað mikið í Bretlandi síðustu ár.

Indverska hlutabréfavísitalan 
Sensex sló met í upphafi vik-
unnar þegar hún rauf 13.000 
stiga múrinn, sem er sögulegt 
hámark.

Hlutabréfavísitalan féll 
snögglega um mitt ár í ind-
versku kauphöllinni eftir við-
varandi hækkanir og fór niður 
fyrir 9.000 stiga markið. Gengið 
jafnaði sig síðan hægt og bít-
andi. Hún rauf 12.000 stiga múr-
inn við lok síðasta mánaðar og 
stefndi hraðbyri að 13.000 stig-
um. Virðist fátt benda til að hún 
sé á niðurleið á nýjan leik.

Greiningaraðilar telja þó líkur 

á einhverri lækkun því margt 
bendi til að fjárfestar innleysi 
hagnað þegar hlutabréfavísital-
an stendur jafn hátt og nú. - jab

Indverska vísitalan slær met

Niðurstöður nýlegrar skýrslu á vegum bandaríska fjármálaráðu-
neytisins benda til, að falsaðir peningaseðlar fyrir 70 milljónir 
bandaríkjadala, jafnvirði 4,8 milljarða íslenskra króna, séu í umferð 
í Bandaríkjunum. Seðlarnir eru flestir prentaðir í Kólumbíu og 
Norður-Kóreu en falsarar í Búlgaríu hafa tekið að falsa evrur í meira 
mæli en áður.

Í skýrslunni segir að líklegt sé að 
ódýrari tækjabúnaður geri peninga-
fölsurum auðveldara fyrir. 

Þá segir ennfremur að bandaríska 
leyniþjónustan (CIA) hafi rakið slóð 
peningafalsara í flestum tilvikum til 
Norður-Kóreu og er talið, að fölsun 
dollaraseðla og dreifing þeirra fari 
fram með vitund stjórnvalda. - jab

Falspeningar frá Norður-Kóreu

Frönsku bílaframleiðendurn-
ir hjá Peugeot hafa ákveðið að 
innkalla 10.500 bíla af gerðinni 
Peugeot 307 í Danmörku vegna 
galla í bremsukerfi. Bílarnir, sem 
voru framleiddir á árunum 2003 
til 2005, eru á meðal mest seldu 
bíla í Danaveldi.

Eigendum bílanna hefur verið 
greint frá gallanum og geta 
þeir farið með þá til umboðsað-
ila í Danmörku, sem mun kanna 
bremsukerfið, en það á að gera 
ökumönnum kleift að hafa góða 
stjórn á bílum sínum við slæmar 
aðstæður, svo sem í hálku.

Að sögn Jens R. Andersen, 

talsmanns Peugeot í Danmörku, 
er bilunin rakin til raka í lofts-
lagi, sem geti valdið skamm-

hlaupi í bremsukerfi bílanna með 
þeim afleiðingum að eldur getur 
komið upp í þeim.

Andersen vissi ekki til þess 
að bílarnir hefðu verið innkallað-
ir í öðrum löndum. „Vandamálið 
tengist dönsku veðurfari, raka og 
salti sem dreift er á danska vegi 
að veturlagi,“ sagði hann.

Í júní í fyrra innkallaði 
Peugeot sextíu þúsund bíla á 
Norðurlöndunum í kjölfar þess 
að eldur kom upp í níu bílum. 
Fyrirtækið sagði ástæðuna fyrir 
bilun í bílunum vera kulda á 
Norðurlöndunum og salt sem sett 
sé á vegi til varnar hálku. - jab

Peugeot innkallar bíla í Danmörku
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Eftir mikil átök á öðrum fjórðungi þessa 
árs leið sá þriðji að því er virtist átaka-
laust í Straumi-Burðarási. Félagið skilaði 
á dögunum ársfjórðungsuppgjöri sem var 
vel undir þeirri niðurstöðu sem grein-
ingardeildir bankanna áttu von á að sjá. 
Hagnaðurinn var einn og hálfur milljarð-
ur en gert hafði verið ráð fyrir hagnaði á 
bilinu 5 til 5,3 milljarða króna. 

Friðrik Jóhannsson, forstjóri Straums-
Burðaráss, segir afkomuna ekki valda 
sér neinu hugarangri. „Horft til þessa 
þriggja mánaða skýrist niðurstaðan að 
öllu leyti af sveiflum á mörkuðum þar 
sem við erum með stórar og strategískar 
stöður. Við erum með 20,9 milljarða króna 
í hagnað fyrir fyrstu níu mánuðina sem 
er mjög góður árangur. Það sem skiptir 
okkur mestu máli er þróunin í banka-
starfseminni. Ef þú horfir á fyrstu níu 
mánuði þessa árs og fyrstu níu mánuðina í 
fyrra þá eru vaxtatekjurnar í fyrra nánast 
engar en eru orðnar 3.100 milljónir fyrir 
fyrstu níu mánuðina í ár. Þóknunartekjur 
hafa aukist úr 960 milljónum í fyrra í 5.100 
milljónir núna.“

AUKA SJÁLFSTÆÐIÐ GAGNVART BÖNK-
UNUM
Stefna Straums-Burðaráss er að styrkja 
sig á erlendri grundu og verða leiðandi 
sérhæfður fjárfestingarbanki í Norður-
Evrópu. Fyrsta skrefið í útrás bankans 
var tekið snemma þetta ár þegar útibú 
var stofnað í Danmörku. Í sumar tilkynnti 
félagið svo um kaup á breska ráðgjafar-
fyrirtækinu Stamford Partners, auk þess 
sem í undirbúningi er að opna skrifstofu í 
London á næstu misserum. 

Meðal þess sem markvisst hefur verið 
unnið að, í kjölfar sameiningar Straums 
og Burðaráss fyrir rúmu ári síðan, er 
að minnka hlutabréfastöðu félagsins á 
Íslandi. Nú eru aðeins þrjátíu prósent af 
bréfum félagsins skráð á Íslandi. „Við 

viljum ekki reiða okkur á íslenska mark-
aðinn heldur hafa mjög dreift hlutabréfa-
safn. Við höfum jafnframt sett okkur þá 
stefnu að auka sjálfstæði okkar gagnvart 
íslensku bönkunum og það hefur tekist 
mjög vel,“ segir Guðmundur Þórðarson, 
framkvæmdastjóri viðskiptaráðgjafar. Á 
einu ári hefur fjármögnun frá íslenskum 
bönkum og íslenskum aðilum breyst úr 
því að vera 84 prósent af heildarfjár-
mögnun í 41,3 prósent. Aðeins um sjö til 
átta prósent af heildarfjármögnuninni hér 
á landi kemur frá íslenskum bönkum, en 
restin frá innlánum og skuldabréfaútboði 
sem var farið í fyrir tveimur til þremur 
árum.

Að sögn þeirra Friðriks og Guðmundar 
hefur fjármögnun bankans erlendis gengið 
vel. „Við erum búin að byggja upp tengsla-
net við þrjú hundruð aðila, banka og fjár-
festa í útlöndum og höfum meðal annars 
gert sambankalán og selt skuldabréf.“ 
Þeir segja það ekki sérstakt áhyggjuefni 
að lánshæfismat bankans sé ekki jafn hátt 
og viðskiptabankanna þriggja. „Bankinn 
er mjög vel fjármagnaður og þegar litið 
er á líftíma eignanna passar fjármögnunin 

mjög vel. Við höfum ekkert verið að flýta 
okkur í því að fara að taka meiri lán á 
þeim kjörum sem hafa boðist á undanförn-
um mánuðum.“ 

ENGAR ÁHERSLUBREYTINGAR
Engum, sem fylgst hefur með Straumi-
Burðarási, hefur dulist þau miklu átök 
sem áttu sér stað á öðrum ársfjórðungi 
meðal stærstu eigenda bankans. Lyktuðu 
þau með því að forstjóra félagsins, Þórði 
Má Jóhannessyni var sagt upp og Friðrik 
Jóhannesson, sem gegnt hafði starfi for-
stjóra Burðaráss fyrir sameininguna, ráð-
inn í hans stað. Þeir Magnús Kristinsson, 
þáverandi varastjórnarformaður bank-
ans, Kristinn Björnsson og tengdir aðilar, 
seldu FL Group 24,2 prósenta hlut sinn 
í félaginu. Því er ekki úr vegi að spyrja 
hvernig stemningin er innan veggja 
félagsins og hvort nýi forstjórinn hafi 
hrundið einhverjum breytingum af stað 
í rekstrinum. „Átökin skiluðu sér aldrei 
inn í fyrirtækið, þau urðu heldur til að 
styrkja andann, ef þau höfðu þá einhver 
áhrif,“ segir Guðmundur. „Það er alveg 
ljóst að óánægjan var ekki með stefnu 

fyrirtækisins og þá leið sem fyrirtækið 
var á.“ Friðrik segist keyra áfram eftir 
sömu stefnu og áður. „Mér líður vel með 
að gera þetta með svipuðum hætti áfram, 
þótt maður útiloki ekki neitt. Við skoðum 
út frá tækifærunum hverju sinni hvaða 
skref á á að taka næst.“ 

Friðrik gefur lítið fyrir hugmyndir um 
að hugsanlega verði Straumur-Burðarás 
sameinaður öðru fjármálafyrirtæki eða 
félaginu skipt upp aftur. „Við höfum þvert 
á móti verið að vinna í því að vera minna 
tengd hinum bönkunum. Þetta er auðvitað 
skráð félag og allt getur gerst en það eru 
engar slíkar viðræður í gangi. Við höfum 
engan sérstakan áhuga á að fara í sam-
starf með hinum bönkunum núna. Þeir eru 
bara í allt annarri starfsemi en við.“

ÞRÍR STÆRSTU Í STJÓRN
Straumur-Burðarás er nú í eigu nokkurra 
af stærstu fjárfestingafélögum landsins og 
í stjórn félagsins sitja meðal annars þeir 
Hannes Smárason, Jón Ásgeir Jóhannesson 
og Björgólfur Thor Björgólfsson. Þykir 
sumum ólíklegt að það eignarhald muni 
vara til lengri tíma. „Maður veit aldrei 
með hluthafahópinn en eftir því sem komið 
hefur fram eru þeir að fjárfesta til lengri 
tíma og styðja þá stefnu félagsins sem 
hefur verið mörkuð. Saga bæði Straums og 
Burðaráss er hins vegar þannig að félögin 
hafa bæði tvö skipt oft um stóra eigend-
ur og það er ekki ólíklegt að við munum 
örugglega sjá það gerast áfram svo lengi 
sem félagið er skráð. Í dag sjáum við þó 
engin merki um það,“ segir Guðmundur. 
Með þrjá af stærstu fjárfestum landsins 
í stjórn er sennilegast að engin lognmolla 
verði í kringum bankann á næstu misser-
um, enda ekki hefð fyrir því, hvorki þegar 
þremenningarnir eiga í hlut né heldur hjá 
Straumi-Burðarási sjálfum. 
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Straumur-Burðarás heldur sinni stefnu
Uppgjör Straums-Burðaráss fyrir þriðja ársfjórðung var vel undir væntingum greiningardeilda. Litið til fyrstu níu mánaða árs-
ins er afkoman þó mjög góð og hefur margt áunnist í rekstri bankans á undanförnum mánuðum. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
hitti Friðrik Jóhannsson forstjóra og Guðmund Þórðarson, framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs Straums-Burðaráss, og forvitn-
aðist um framtíðarsýn félagsins og stemninguna undir stjórn þriggja af stærstu fjárfestum landsins.  

Nánar er fjallað um Stamford 
Partners á blaðsíðu 19.  
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Kaupþing banki starfar eftir 
þeirri stefnu að ráða alltaf 
hæfasta einstaklinginn að 
teknu tilliti til menntunar og 
reynslu. Reynt er að tryggja 
jafnrétti innan bankans með 
tilliti til ráðninga, vinnuað-
stöðu, verkefna, fræðslu, 
starfsþróunar og kjara með 
því að fylgjast til dæmis með 
kynjahlutfalli í stjórnunar-
stöðum og með greiningum 
á launakerfi, segir bankinn. 

Innan hans er starfandi jafn-
réttisnefnd sem á að tryggja að 
farið sé eftir jafnréttisáætlun 
bankans og eftir lögum þar að 
lútandi. „Stefna bankans með 
gerð jafnréttisáætlunar er að 
gætt skuli fyllsta jafnréttis á 
milli starfsfólks, að það skuli 
metið á eigin forsendum sem 
einstaklingar. Þannig verði 
tryggt að mannauður skipu-
lagsheildarinnar nýtist sem 
best,“ segir bankinn.

Kaupþing banki
Jafnréttisstefna Landsbankans 
miðar að því að tryggja jafn-
rétti innan bankans og að hver 
starfsmaður sé metinn á eigin 
forsendum, samkvæmt upp-
lýsingum frá bankanum. 
Starfsmannastefna bankans 
tekur á jafnréttismálum innan 
bankans, meðal annars hvað 
varðar ráðningar, vinnuað-
stöðu, úthlutun verkefna, 
starfsþróun, fræðslu og starfs-
kjör. Einelti, fordómar og kyn-

ferðislegt áreiti er ekki liðið.
Í bankanum hefur um ára-

bið verið til staðar virk jafn-
réttisáætlun. „Landsbankinn 
notar hin ýmsu mælitæki til að 
fá upplýsingar um stöðu mála 
á þeim sviðum sem um ræðir, 
svo sem árlega vinnustaða-
greiningu auk tölfræðiupplýs-
inga. Með markvissum hætti 
eru þannig fengnar upplýsing-
ar um hvernig stefnunni er 
framfylgt hverju sinni.“

Landsbankinn
Hjá Símanum er unnið eftir 
skilgreindu og faglegu ráðn-
ingarferli þegar aflað er nýrra 
starfsmanna, þar sem allir 
umsækjendur njóta jafnræðis 
og starfsmannaval er byggt á 
sanngjörnu mati tengdu hæfn-
iskröfum hverju sinni. Síminn 
segir leitað eftir umsækj-
endum af báðum kynjum 
við ráðningar og skoðað sér-
staklega hvernig hægt sé að 
stuðla að jafnari kynjaskipt-
ingu í hinum ýmsu störfum. 

Jafnréttisáætlun Sí
svo fléttuð inn í star
stefnu fyrirtækisins
á bæ hefur markvi
unnið að því að a
kvenna í stjórnuna
„Mikið hefur áunnist
tveimur árum. Núna
12 forstöðumenn af 
eða tæp 40 prósent. Á
einungis þrjár kon
stöðumannastöðum 
tækinu.“

Síminn

Jafnréttisráð veitti fyrir helgi SPRON, fyrst fjár-
málafyrirtækja, viðurkenningu ráðsins þetta árið. 

Ráðið segir að með starfsháttum 
sínum hafi sparisjóðurinn sýnt gott 
starf á sviði jafnréttismála og vill með 
viðurkenningunni hvetja önnur fyrir-
tæki til líkrar starfsemi. Sérfróðir á 
sviði kynjafræða segja gott og gilt 
að verðlauna það sem vel sé gert en 
telja um leið að meira þurfi að koma 
til því í raun sé kynbundin mismunun 
bönnuð með lögum og öll stærri fyrir-
tæki séu skyldug til að hafa og starfa 
eftir sérstakri jafnréttisáætlun. Þar 
er veruleg brotalöm á.

Sif Konráðsdóttir lögmaður hefur 
víðtæka reynslu af málum á sviði jafn-
réttislaga og er jafnframt fyrsti for-
maður Félags kvenna í lögmennsku. 
Hún segir ótvírætt að skylt sé að vera 
með jafnréttisáætlun í öllum fyrir-
tækjum sem eru með yfir 25 manns 
í vinnu. „Frá árinu 2000 er sum sé 
ákvæði í lögum um að þetta sé skylt, 
en ég er ekki viss um að neitt eftirlit 
sé með því. Ég man eftir að hafa, í 

tengslum við annað þegar verið var að setja þessi 
lög, skrifað og bent á að í stærstu lögmannsstofum 

yrði þetta skylda, en meðal lögmanna er hlutfall 
kvenna lágt og minnkar enn þegar farið er úr full-
trúum í eigendur. Ég benti á að lögmannsstofum 
yrði skylt að setja sér jafnréttisáætlun. Það er hins 
vegar gaman að því að verðlaun skuli veitt fyrir að 
gera þetta vel.“ 

HÆGT AÐ KÆRA
Sif segir hins vegar erfiðara um vik þegar að 
því komi að framfylgja jafnréttislögunum eða 
sækja bætur vegna ákvæða um jafnréttisáætl-
un. „Vinnumarkaðnum eru settar alveg skýrar 
markmiðsreglur og skylda þeirra er rík sam-
kvæmt 13. grein laganna. Þeim er skylt að hafa 
jafnréttisáætlun eða kveða sérstaklega á um 
jafnrétti í starfsmannastefnu. Maður sér hins 
vegar ekki alveg hvernig ætti að reyna á það. 
Jafnréttisáætlun á náttúrlega að vera tæki til að 
vinna að þessu markmiði um jafna stöðu kynjanna 
á atvinnumarkaði, en það þarf náttúrlega að brjóta 
á einhverjum til að hann eigi aðild að dómsmáli 
þar sem mætti láta á málið reyna. Þegar starfs-
maður telur að fram hjá sér sé gengið í stöðuveit-
ingu, stöðuhækkun eða launum er náttúrlega vísað 
í þessa skyldu til atvinnurekenda til að jafna stöðu 
kynjanna á vinnumarkaði og innan síns fyrirtækis. 
Hitt er náttúrlega bara tæki og ég veit ekki hvort 
Jafnréttisstofa telur sig hafa heimildir til annars 

en að benda mönnum á og hvetja til, hafi þeir 
ekki jafnréttisáætlun.“ Sif segir hins vegar ekki 
loku fyrir það skotið að kæra fyrirtæki fyrir að 
vera ekki með jafnréttisáætlun. „Samkvæmt 28. 
grein laganna er sá sem að ásettu ráði brýtur gegn 
lögunum skaðabótaskyldur. Svo er næsta ákvæði, 
29. grein, þar sem kveðið er á um sektir. Nú er 
komið að því að Jafnréttisstofa svari fyrir það 
hvernig hún ætlar að framfylgja skyldunni til að 
gera jafnréttisáætlun séu starfsmenn fleiri en 25 
og hvort verið sé að vinna í því. Fyrst þarf hún að 
hvetja fyrirtækin til að gera áætlun og síðan þarf 
að vera einhver frestur og síðan þarf að bregðast 
við brotum. Eitt er að veita viðurkenningar þeim 
fyrirtækjum sem vel gera, en í sjálfu sér held ég 
að þau séu bara að framfylgja lagaskyldu. Hitt er 
svo að refsa þeim sem brjóta ítrekað gegn lögun-
um og bæta ekki úr.“ 

Margrét María Sigurðardóttir, framkvæmda-
stjóri Jafnréttisstofu, segir að verið sé að undir-
búa áskoranir til fyrirtækja um að standa rétt að 
málum varðandi jafnréttisstefnu og að búast megi 
við að send verði út bréf þar að lútandi innan tíðar. 
„Svo er jú í gangi endurskoðun laganna líka og 
dálítið beðið eftir niðurstöðu þar.  En við erum að 
vinna að þessu núna,“ segir hún, en í bréfinu verð-
ur skylda fyrirtækjanna áréttuð og hvaða ábyrgð 
fylgi því að framfylgja henni ekki.

Jafnréttisstefnan hornreka í fyrirtækjum
Samkvæmt lögum er fyrirtækjum landsins skylt að stuðla að jafnrétti kynjanna í starfsemi sinni. Markmiðið er 
í rauninni pólitískt og eftir stendur spurningin um hagkvæmni þess fyrir fyrirtækin. Forsvarsmenn SPRON eru 
sannfærðir um hagkvæmni stefnunnar, en fyrirtækið hlaut á dögunum viðurkenningu Jafnréttisráðs. Óli Kristján 
Ármannsson kynnti sér kynjaumræðu og komst að því að Jafnréttisstofa undirbýr aðgerðir til að hreyfa við 
öðrum fyrirtækjum í von um að þau fari að jafnréttislögum.
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Aðalástæða fyrir því að  SPRON fékk 
viðurkenningu Jafnréttisráðs er að þar 
innandyra er lögð sérstök áhersla á skýra 
jafnlaunasstefnu sem unnið hefur verið 
eftir allt frá árinu 1997 og afstaða starfs-
manna til stöðu jafnréttis í fyrirtæk-
inu er könnuð árlega. Hjá sparisjóðnum 
eru 40 stjórnendur og þar af 21 kona. 
Stjórnarformaður er Hildur Petersen og 
hefur verið það frá árinu 2004. 

Þá er virk jafnlaunastefna innan fyr-
irtækisins, sem þýðir að laun karla og 
kvenna hjá fyrirtækinu eru árlega skoð-
uð sérstaklega í þeim tilgangi að gæta 
jafnréttis og koma í veg fyrir að mismun-
un eigi sér stað. 

„Við höfum lagt okkur í líma við 
að fylgja eftir þessari stefnu,“ segir 
Guðmundur Hauksson, sparisjóðsstjóri 
SPRON. „Og segja má að hún sé rauði 
þráðurinn í stefnu okkar í starfsmanna-
málum. Við höfum gengið mjög langt í 
því, bæði í sambandi við ráðningar að fá 
sem hæfast fólk til starfa og síðan í því að 
þeir sem þegar eru starfandi hjá SPRON 
hafi sem greiðastan aðgang að námi og 
endurmenntun. Við höfum eytt veruleg-
um fjármunum í að efla okkar starfsfólk 
eins mikið og við getum. Þetta er menn-
ing fyrirtækisins og ekkert spariplagg 
sem geymt er uppi í hillu.“ 

Guðmundur segir að sem dæmi megi 
nefna að í árlegum könnunum fyr-
irtækisins komi fram að ánægja 
starfsfólks SPRON sé með því 
besta sem gerist í fyrirtækjum 
hér á landi og þar með talið í 
fjármálafyrirtækjum. „Og sam-
kvæmt öðrum skoðanakönnunum 
er ljóst að viðskiptavinir okkar 
mælast ánægðari en viðskipta-
vinir annarra fjármálafyrirtækja 
á okkar svæði. Þetta helst því í 
hendur ánægðir starfsmenn og 
viðskiptamenn,“ segir hann og 
kveður SPRON leggja mikið upp 
úr að rækta þau gildi sem stuðli 
að þessari ánægju. „Síðan er auð-
vitað þriðja gildið sem við höldum 
í heiðri og það er að skila góðum 
hagnaði. Þetta hefur allt haldist 
í heldur hjá okkur, en sem dæmi 
eyðum við mun meira til fræðslu-
mála en almennt gerist meðal 
fyrirtækja hér,“ segir hann og 
bætir við að útgjöldin séu af þeirri 
stærðargráðu að taki töluvert í. 
„En við teljum að við fáum það til 
baka í öflugra starfsfólki og betri 
þjónustu.“

Þá segist Hildur Petersen, 
stjórnarformaður SPRON, ekki 

vera í vafa um að stefna líkt og sú sem 
tekin hafi verið í sparisjóðnum sé fyrir-
tækjum til góða. „Ég rak auðvitað Hans 
Petersen í 20 ár og þar gerðist þetta 
eiginlega af sjálfu sér, eins og raunar hjá 
SPRON. Fyrst og fremst var hugað að því 
að ráða hæfasta og síðan allt í einu  þegar 
litið var á hlutföllin þá var þetta eiginlega 
jafnt. Fyrir utan svo hvað þetta gefur 
mikið meiri dýpt í stjórnina að vera þar 
með bæði kynin, þau sjá misjöfn sjónar-
horn og þar með koma upp mikið fleiri 
fletir á málum,“ segir hún, en telur um 
leið erfitt að fullyrða nokkuð um á hvern 
hátt sjónarhorn karla og kvenna er ólíkt 
í stjórnum fyrirtækja. „Það eina sem ég 
held að sé nokkuð nærri lagi er að þegar 
konur stofna og reka sín eigin fyrirtæki 
upp á eigin reikning þá séu þær pínulítið 

varkárari en karlmennirnir. Þær hafi 
ekki sömu tilhneygingu til að taka stór 
skref og miklar áhættur heldur fari þetta 
kannski í minni skrefum. Það er það eina 
sem ég hef tilfinningu fyrir að eitthvað 
sé til í um muninn á kynjunum,“ segir 
hún og telur að blandaðar stjórnir hafi 
fremur vinninginn út af því samspili sem 
innan þeirra myndast milli kynjanna. „Þá 
eru meiri líkur á að fleiri sjónarmið séu 
uppi á borðum heldur en í stjórnum sem 
einvörðungu eru skipaðar körlum, eða 
konum.“

Hildur segir að í fyrirtækinu Kaffitári, 
þar sem hún er líka stjórnarformaður, 
vinni 90 prósent konur þannig að tæp-
ast sé hægt að tala um jafnrétti þar. 
Hins vegar sé gaman að nefna að þegar 
teknir hafi verið inn stjórnarmenn hafi 
eigendurnir viljað jafna kynjahlutföllin 
þar og því séu þar þrír karlar og tvær 
konur í stjórn. „Það er ýmislegt gott að 
gerast svo sem með fæðingarorlof karla 
því þegar þeir þurfa og geta farið að 
taka fæðingarorlof eins og konur hljóta 
hlutirnir að jafnast svolítið og hætt verði 
að líta á það sem byrði að ráða konur 
í stjórnunarstöður. Vonandi er bara að 
karlarnir nýti þessa möguleika sem þeir 
hafa, þannig þarf það að vera til þess að 
þetta virki.“

Hildur segir það örugglega ekki vera 
rekstrarformið sem ráði því að spari-
sjóðurinn sé í fararbroddi í jafnréttis-
málum. „Sjóðurinn er þannig séð búinn í 
áraraðir að vinna í samkeppnisumhverfi 
með hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi, 
alvg eins og bankarnir. Ég held þetta 
sé fremur að þakka þeim stjórnendum 
sem þarna hafa verið. Þeir hafa haft það 
að leiðarljósi að vera með nútímalega 
stjórnunarhætti,“ segir hún og bætir við 
að núverandi sparisjóðsstjóri hafi verið 
mjög opinn gagnvart þessum málum. 
„Ég var auðvitað ráðin þarna inn fyrir 
17 árum og þá var það náttúrlega að 
segja má pólitísk ráðning. Ég veit til þess 
Baldur Tryggvason sem þá var spari-
sjóðsstjóri þurfti að leita til meirihlutans 
í borgarstjórn og bað sérstaklega um 
að þeir fyndu konu fyrir sig. Þannig að 
það var kannski svolítið sérstakt á þeim 
tíma,“ segir Hildur og telur sparisjóðs-
stjórann hafa verið þannig hugsandi að 
hann hafi séð kosti þess að fá meiri dýpt 
og samspil inn í stjórn sjóðsins.

Efast ekki um hagkvæmni stefnunnar

ímans er 
rfsmanna-
s, en þar 
isst verið 
auka hlut 
arstöðum. 
t á rúmum 
a eru t.d. 
32 konur 

Áður voru 
nur í for-
hjá fyrir-

Vodafone segir jafnrétti haft 
að leiðarljósi í störfum fyrir-
tækisins, en kynjahlutfall fyr-
irtækisins er þannig að 54 pró-
sent eru karlar og 46 prósent 
konur. Hlutur kvenna hefur 
aukist verulega á síðustu mán-
uðum og ef þróunin verður 
áfram í sömu átt, má búast 
við að kynjahlutföllin innan 
fyrirtækisins verði orðin jöfn 
árið 2007, samkvæmt upplýs-

ingum frá fyrirtækinu. „Við 
erum einnig stolt af þeirri 
staðreynd að af 41 stjórnanda 
fyrirtækisins eru 20 konur,“ 
segir Vodafone og kveður leit-
ast við að ráða starfsmenn af 
báðum kynjum í allar deildir 
til að búa til sterka hópa sem 
saman myndi öfluga liðsheild. 
Stefnt er að því að vinna við 
gerð jafnréttisáætlunar fari af 
stað strax eftir áramót.

Vodafone
Gervilima- og stoðtækjafram-
leiðandinn Össur hf. segir 
stjórnendur fyrirtækisins 
mjög meðvitaða um mikilvægi 
þess að jafnréttismál séu í 
lagi, þegar aflað er upplýsinga 
um hvernig jafnréttismálum 
sé hagað í fyrirtækinu. Tekið 
sé á jafnréttismálum í starfs-
mannastefnu fyrirtækisins, en 
í henni komi í raun fram jafn-
réttisáætlun fyrirtækisins. Þá 
segir Össur hf. að reglulega 

sé farið yfir launamál með það 
í huga að athuga hvort um 
kynbundinn launamun sé að 
ræða. Hins vegar er ekki horft 
til kynjahlutfalla þegar kemur 
að mannaráðningum. „Nei, 
við veljum besta fólkið óháð 
kyni,“ segir Össur og áréttar 
um leið að lögð sé áhersla á að 
fara eftir starfsmannastefnu 
fyrirtækisins þar sem tekið sé 
á jafnréttismálum.

Össur hf.

III. kafli 
Réttindi og skyldur

13. gr. Vinnumarkaður
Atvinnurekendur og stéttarfélög 
skulu vinna markvisst að því að jafna 
stöðu kynjanna á vinnumarkaði. 
Atvinnurekendur skulu sérstaklega 
vinna að því að jafna stöðu kynjanna 
innan fyrirtækis síns eða stofnunar og 
stuðla að því að störf flokkist ekki í sér-
stök kvenna- og karlastörf.

Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa 
fleiri en 25 starfsmenn skulu setja sér 
jafnréttisáætlun eða kveða sérstaklega 
á um jafnrétti kvenna og karla í starfs-
mannastefnu sinni. Skal sérstaklega 
kveðið á um markmið og aðgerðir til að 
tryggja starfsmönnum þau réttindi sem 
kveðið er á um í 14.-17. gr. laga þessara.

14. gr. Launajafnrétti
Konum og körlum er starfa hjá sama 
atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun 
og skulu njóta sömu kjara fyrir jafnverð-
mæt og sambærileg störf.

Með launum í lögum þessum er átt 
við almennt endurgjald fyrir störf og 
hvers konar frekari þóknun, beina og 
óbeina, hvort heldur er með hlunn-
indagreiðslum eða með öðrum hætti, 
sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni 
sínum fyrir vinnu hans.

Með jöfnum launum er átt við að laun 
skulu ákveðin á sama hátt fyrir konur og 
karla og að þau viðmið sem lögð eru til 
grundvallar launaákvörðun feli ekki í sér 
kynjamismunun.

 Með kjörum í lögum þessum er, auk 
launa, átt við lífeyris-, orlofs- og veik-
indarétt og hvers konar önnur starfskjör 
eða réttindi sem metin verða til fjár.

15. gr. Laus störf, starfsþjálfun og end-
urmenntun
Starf sem laust er skal standa opið jafnt 
konum og körlum.

Atvinnurekendur skulu tryggja að 
konur og karlar njóti sömu möguleika til 
endurmenntunar og starfsþjálfunar og 
til að sækja námskeið sem haldin eru til 
að auka hæfni í starfi eða til undirbún-
ings öðrum störfum.

16. gr. Samræming fjölskyldu- og 
atvinnulífs
Atvinnurekendur skulu gera nauðsyn-
legar ráðstafanir til að gera konum og 
körlum kleift að samræma starfsskyldur 
sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu. 
Ráðstafanir þær skulu m.a. miða að því 
að auka sveigjanleika í skipulagningu á 
vinnu og vinnutíma þannig að tekið sé 
tillit til þarfa atvinnulífs og fjölskyldu-
aðstæðna starfsmanna, þar með talið 
að þeim sé auðveldað að koma aftur til 
starfa eftir fæðingar- eða foreldraorlof 
eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra 
og brýnna fjölskylduaðstæðna (force 
majeure).

V. kafli 
Viðurlög

28. gr. Bætur fyrir fjártjón og miska
Sá sem af ásettu ráði eða vanrækslu 
brýtur gegn lögum þessum er skaða-
bótaskyldur samkvæmt almennum regl-
um. Enn fremur má dæma hlutaðeigandi 
til að greiða þeim sem misgert er við, 
auk bóta fyrir fjártjón ef því er að skipta, 
bætur vegna miska.

29. gr. Sektir
Brot gegn lögum þessum geta varðað 
sektum sem renna í ríkissjóð.

Jafnréttislögin 
frá árinu 2000

BORGAR JAFNRÉTTI SIG?
Eftir stendur spurningin um hagkvæmni þess 
að stuðla að jafnrétti á vinnustað og jöfnun 
kynjahlutfalla í stjórnunarstöðum. Þar eru 
ekki allir á sama máli. Hagfræðikenningar 
ganga út á að starfsfólkið færi sig annað og 
vilji fremur starfa þar sem ekki er til staðar 
misrétti. Sú kenning stendur því og fellur 
með því að starfsfólkið hafi í eitthvað betra 
að sækja. Bent hefur verið á að í umhverfi 
þar sem allir eru brotlegir, líkt og hér virðist 
vera raunin því kynbundinn launamunur er 
viðvarandi samkvæmt nýrri könnun félags-
málaráðuneytisins, kunni að „borga sig“ að 
halda launakostnaði niðri með kynbundnum 
launamun. Fyrirtækin fái þá betri starfskraft 
fyrir minna fé.

Þá kemur fram í „Female FTSE index 2005“ 
sem Miðstöð til framdráttar kvenkynsstjórn-
enda við Háskólinn í Cranfield stendur fyrir 
í Bretlandi að ekki sé hægt að finna fylgni 
milli fjölda kvenkyns stjórnarmanna og bættr-
ar fjárhagsafkomu fyrirtækjanna. Sú ályktun 
hafði þó verið dregin í sambærilegri könnun 
sem gerð var árið 2003, en í könnuninni er 
haldið utan um fjölda kvenkynsstjórnenda og 
stjórnarmanna í stærstu fyrirtækjum og mæld 
breytingin milli ára, Hins vegar kemur fram 
að þegar kemur að góðum stjórnunarháttum fá 
fyrirtæki með konur við stjórnvölinn töluvert 
hærri einkunn en fyrirtæki þar sem stjórnin 
er bara skipuð körlum. 

Lilja Mósesdóttir, prófessor í hagfræði við 
Háskólann á Bifröst, segir þau rök oftast notuð 
fyrir því að jafnræði kynjanna á vinnumarkaði 
borgi sig vera að í þeim löndum þar sem kynja-
jafnrétti sé mest 
þar hafi hagvöxtur 
verið einna mestur. 
„Þetta á þá náttúr-
lega fyrst og fremst 
við Norðurlöndin. 
Ef þetta er fært 
niður á fyrirtækja-
plan, sé ástæðan 
fyrir því að hag-
vöxtur er mestur 
þar sem kynjajöfn-
uður er mestur, 
síðan sú að jöfn-
uður leiði til auk-
innar framleiðni 
í fyrirtækjunum. 
Kynjamismunur 
kemur í veg fyrir 
að hæfni og geta 
kvenna nýtist fyrir-
tækjunum að fullu, 
það að konum sé 
mismunað dregur 
náttúrlega úr vilja 
þeirra til að gera 
vel,“ segir hún og 
kveður rannsóknir 
meðal fyrirtækja 
hafa sýnt að kynja-
jöfnuður auki framleiðni. Hún segir þó tæpast 
hægt að draga af því of miklar ályktanir að hér 
hafi verið óhemjuuppgangur og framleiðni-
aukning á sama tíma og kynbundinn launa-
munur hafi verið viðvarandi, enda hafi fleiri 
þættir áhrif á framleiðnina, svo sem aukin 
menntun vinnuafls. „Svo held ég að kynjamis-
rétti geti orðið til þess að draga úr framleiðni 
kvenna eftir því sem þær eru lengur á vinnu-
markaði og sé jafnvel orsök fyrir því að þær 
hverfi fyrr af vinnumarkaði. Ég held að ungar 
konur fari ekki að upplifa þetta fyrr en eftir 
einhvern tíma. Misrétti er náttúrlega bannað 
með lögum þannig að þetta er allt mjög ósýni-
legt. Það er ekki fyrr en konur fara að reka sig 
upp undir glerþakið í einkageiranum og finna 
að þær komast ekki lengra, eða í opinbera 
geiranum þar sem til dæmis umönnunarstörf 
eru algjörlega vanmetin í samanburði við 
önnur jafnverðmæt störf.“

V I Ð U R K E N N I N G A R
J A F N R É T T I S R Á Ð S

1 9 9 2  T I L  2 0 0 6

2006 SPRON
2005 Háskóli Íslands
2004 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
2003 Kvenréttindafélag Íslands
2002 Orkuveita Reykjavíkur
2001 Verzlunarmannafélag Reykjavíkur
2000 Auður Eir Vilhjálmsdóttir

Bjarnfríður Leósdóttir
Helga Kress
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Svava Jakobsdóttir
Vigdís Finnbogadóttir

1999 Eimskip
1998 Reykjavíkurborg
1997 Hjallastefnan Hafnarfirði 

Margrét Pála Ólafsdóttir
1996 Íslenska álfélagið
1995 Stúdentaráð Háskóla Íslands
1994 Hans Petersen
1993 Íþróttasamband Íslands
1992 Akureyrarbær
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Robert S. Kaplan og David P. 
Norton benda á í bók sinni The 
Strategy-Focused Organization 
að mikill munur sé á gerð fjár-
hagsáætlunar og stefnumótun-
aráætlunar hjá fyrirtækjum. 
Fjárhagsáætlanir líti að mestu 
eins út, með sömu kennitölur en 
stefnumótunaráætlun sé aldrei 
eins og enginn líti á stefnumótun 
með sömu augum. Lykillinn að 
því að miðla stefnunni liggi í því 
að gera stefnuna að meginatriði 
í stjórnun. Stefnan þarf því að 
vera skýr og það þarf að vera 
hægt að lýsa henni. 

Höfundarnir hafa greint 
starfshætti fyrirtækja sem hafa 
náð mestum árangri með stefnu-
miðað árangursmat eða Balanced 
Scorecard. Þessi fyrirtæki eiga 
það sameiginlegt að hafa ein-

blínt á auðlindir sínar, svo sem 
viðskiptadeildir, mannauðsdeild-
ir, tæknideildir og fjárhagsauð-
lindir, með stefnumiðaða stjórn-
unarhætti að leiðarljósi. Að mati 
höfunda sköpuðu þessi fyrirtæki 
í raun nýja tegund fyrirtækja 
sem byggðu þarfir á stefnumið-
aðri stjórnun fyrst og fremst. 
Þessi fyrirtæki höfðu þann hæfi-
leika að þau gátu komið stefnu í 
verk og þau gátu lýst stefnunni. 

Árangur þessara fyrirtækja 
er hvorki kominn til vegna nýrra 
vara, þjónustu, þróunar á nýjum 
þekkingarverðmætum né nýrra 
fjárfestinga heldur hafa fyr-
irtækin lært að blanda saman 
áþreifanlegum og óáþreifanleg-
um verðmætum á skipulagðan 
hátt. Höfundar benda á að virði 
óáþreifanlegra eigna sé að finna 
í keðjuverkandi samspili orsaka 
og afleiðinga, t.d. að fjárfesting í 
þjálfun starfsmanns leiði til auk-
inna gæða þjónustunnar; aukin 
gæði þjónustu leiði til meiri 
ánægju viðskiptavina; sem leiði 

til reglulegri viðskipta/fastra 
viðskiptavina; sem leiðir til auk-
ins hagnaðar. 

Eitt dæmi um fyrirtæki sem 
náði árangri með áherslu á 
keðjuverkandi þætti áþreifan-
legra og óáþreifanlegra eigna er 
samkvæmt höfundum verslunar-
keðjan Sears í Bandaríkjunum. 
Fyrirtækið náði að auka hagnað 
um tvö hundruð milljónir dala á 
aðeins tveimur árum eftir inn-
leiðingu stefnumiðaðs árangurs-
mats. Þeirra aðgerðir byggðust 
á að auka ánægju viðskiptavina 
og leiddi ofan-
greind keðju-
verkun, þjálfun 
starfsmanna 
og samspil 
ólíkra þátta, 
að lokum til 
hagnaðar.

Sif Sigfúsdóttir,
MA í mann-
auðsstjórnun.

Starfsmenn og 
stefnumótun

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

David Ogilvy er oft kallaður faðir 
nútíma auglýsingamennsku. 
Hér verða skoðanir hans á því 
hvernig hægt er að ná hámarks 
árangri með prentauglýsingum 
reifaðar. Auglýsingastofan sem 
Ogilvy átti og kom til hæstu 
hæða heitir Ogilvy & Mather 
og starfar enn að honum öllum. 
Það hefur sennilega verið vitnað 
meira í verk Ogilvy en annarra 
sem skrifað hafa um auglýsingar 
og hefur hann enn í dag gríðarleg 
áhrif á iðnaðinn. Adweek gerði 
könnun árið 2004 á því hver það 
var sem hafði mestu áhrifin á þá 
ákvörðun aðspurðra að leggja 
fyrir sig auglýsingabransann. 
Bæði þegar fólk í auglýsinga-
bransanum var spurt og nemar 
var Ogilvy efstur á blaði. 

Ogilvy hafði mikinn fróðleik 
fram að færa um prentauglýs-
ingar en hér á eftir kemur brot 
af því besta. Fimm sinnum fleiri 
lesa fyrirsagnir en lesa meg-
inmál í prentauglýsingum. Ef 
fyrirsögnin selur ekki hefur því 
miklum peningum verið sóað.  
Mikilvægt er að fyrirsagnir setji 
fram loforð eða þann ábata sem 
af vörunni fæst. Ef fyrirsögnin 
er fréttnæm muna 22 prósent 
fleiri eftir auglýsingunni en ann-
ars. Það er einnig mikilvægt að 
hafa vörumerkið í fyrirsögninni 
því annars er stór hluti lesenda 
sem man ekki hvaða vörumerki 
var verið að auglýsa. Hvað varð-
ar fyrirsagnir borgar sig ekki að 
nota flókin orð, tvíræðni né neitt 
slíkt því það dregur úr líkunum 
á því að fólk muni eftir auglýs-
ingunni.  

Myndir skipta miklu máli í 
prentauglýsingum. Góð hugmynd 
skiptir hins vegar meira máli, 
ef hugmyndin er slæm getur 
góð mynd ekki bjargað neinu. 
Best er að nota mynd sem vekur 
athygli og fær fólk til að hugsa: 
„Hvað er í gangi hér?“ Ef aug-
lýsandi hefur ekki neina sögu að 
segja með mynd, er best að nota 
mynd af vörunni sem verið er 
að selja. Mynd af ábatanum eða 
lokavöru virkar best. Sem dæmi, 
sýna frekar mynd af tilbúnum 
rétti heldur en aðföngunum sem 
í hann fer. Þegar sömu fígúrur 

eru notaðar í prentauglýsingu og 
voru í sjónvarpsauglýsingu eykst 
eftirtekt. Mikilvægt er einnig að 
halda auglýsingunum einföldum 
og halda fókus á einni persónu, 
hópmyndir eða kaótískar myndir 
virka ekki eins vel. Ef söguleg 
skírskotun er notuð í auglýsingu 
til að fanga athygli vinnur það 
yfirleitt gegn henni. Ogilvy lærði 
það einnig af biturri reynslu að 
forðast þá gryfju að halda að 
allir hafi áhuga á sömu hlutum 
og hann. Það verður að finna 
hvað viðskiptavinurinn hefur 
áhuga á, ekki auglýsingastofan. 
Myndir sem hafa reynst bestar 
hafa verið af börnum, dýrum 
og einhverju kynæsandi. Flestir 
taka frekar eftir myndum af ein-
staklingi af sama kyni í auglýs-
ingum en af því gagnstæða. Þetta 
er vegna þess að lesandinn getur 
fundið samnefnara með sér og 
þeim á myndinni en ekki ef um 
andstæða kynið er að ræða.

Hvað eru margir sem gefa 
sér tíma til að lesa megintexta 
auglýsinga? Það fer eftir tvennu, 
fyrst eftir því hversu margir 
eru áhugasamir um vöruna/vöru-
flokkinn. Í öðru lagi eftir því 
hvað auglýsingin fangaði athygli 
margra með myndinni og fyr-
irsögninni. Mikill misskilningur 
er að halda að lítill texti sé betri 
en mikill, að jafnaði er mikill 
texti betri en lítill í prentauglýs-
ingum. Það ber þó að varast rit-
gerðir en segja samt lesendum 
nákvæmlega frá því hvað varan 
gerir fyrir hann en söguformið 
virkar yfirleitt best við skrif-
in. Textinn verður ennfremur 
að vera vel skrifaður og fyrsta 
setningin að ná að grípa lesand-
ann og halda.

Það virkar mjög vel að nota 
vitnisburði um ágæti vörunnar 
sem verið er að auglýsa. Að nota 

frægt fólk fær það frekar til 
að muna eftir auglýsingunni en 
flestir muna aðeins eftir stjörn-
unni, ekki vörunni! Hins vegar 
að nota viðurkennda sérfræð-
inga og fá þá til að mæla með 
vörunni virkar yfirleitt alltaf. 
Einnig, alltaf reyna að hafa verð 
með í auglýsingunni, sérstaklega 
þegar um dýrari vörur er að 
ræða.

Fólk lítur fyrst á myndina, 
svo á fyrirsögnina og síðast á 
meginmálið. Þess vegna virkar 
best að hafa uppbyggingu aug-
lýsingar eins, enda á megintext-
anum neðst. Það er mikill mis-
skilningur að auglýsingar verði 
að líta út eins og auglýsingar. 
Greinar fá að jafnaði sex sinnum 
meiri lestur en auglýsingar. Af 
hverju þá ekki að láta auglýsing-
ar líta meira út eins og greinar? 
Að lokum ber að forðast að hafa 
alla fyrirsögn eða millitexta í 
hástöfum því fólk á erfiðara með 
að lesa texta í hástöfum en lág-
stöfum. Einnig, aldrei punkt á 
eftir fyrirsögn. 

Með þessum gullnu reglum 
náði Ogilvy miklum árangri. 
Sennilega er frægasta herferð-
in sem hann setti saman ein af 
þeim sem hann gerði fyrir Rolls 
Royce. Hann var lengi búinn að 
leita að bestu fyrirsögninni fyrir 
herferð þegar hann gaf sig á 
spjall við blaðamann sem var að 
taka nýja Rollsinn út fyrir breskt 
bílablað. Blaðamaðurinn var að 
kvarta yfir því að hann heyrði 
svo greinilega í klukkunni í bíln-
um. Ogilvy hoppaði á vitnisburð 
blaðamannsins og gerði eina sína 
farsælustu auglýsingaherferð á 
ferlinum með slagorðinu: „At 60 
miles per hour the loudest noise 
in the new Rolls Royce comes 
from the electric clock.“

Seinna á ferlinum segir sagan 
að Ogilvy hafi sagt upp Rolls 
Royce sem kúnna hjá sér þegar 
þeir ætluðu að setja gírkassa 
frá þekktum bílaframleiðanda í 
lægri gæðaflokki í nýtt módel af 
Rolls. Þetta fannst Ogilvy algjör-
lega taktlaust fyrir vörumerki 
eins og Rolls Royce og sagði 
þeim upp sem viðskiptavini hjá 
sér fyrir vikið! 

Ogilvy um prentauglýsingar
Guðmundur

Arnar
Guðmundsson

Sölu- og 
markaðsstjóri

Icelandair í Bretlandi

O R Ð  Í  B E L G

Hvað eru margir sem gefa sér tíma til að lesa megintexta auglýsinga? Það 
fer eftir tvennu, fyrst eftir því hversu margir eru áhugasamir um vöruna/vöru-
flokkinn. Í öðru lagi eftir því hvað auglýsingin fangaði athygli margra með 
myndinni og fyrirsögninni. Mikill misskilningur er að halda að lítill texti sé 
betri en mikill, að jafnaði er mikill texti betri en lítill í prentauglýsingum. 

Íslenskt viðskiptalíf er undir danskri árás. Árás sem er byggð á 
svo fögrum kenndum sem óvild, öfund, fordómum og illkvittni. 
Markmiðið er augljóst. Það á að setja íslenska kaupsýslumenn 
undir þann hatt að þeir séu siðlaus peningaþvottavél og ærlegir 
Danir eigi ekki að koma nálægt þeim.

Eins og venjulega þegar lágar hvatir eru til grundvallar 
ofsóknum, er fíflunum att á foraðið. Extra Bladet, undir stjórn 
fyrrverandi ráðherra Íhaldsflokksins danska, hefur tekið að 
sér hlutverkið. Aðferðin er kunnugleg. 
Ekki eru lagðar fram neinar staðreynd-
ir en hlutaðeigandi gerðir tortryggileg-
ir með óljósum hugrenningatengslum. 
Framsetningin er svo veik að allir sem 
þekkja til alþjóðlegs fjármálavafsturs 
gera sér grein fyrir að kenningin er 
þunn og ótrúverðug.

Þar liggur kannski versti glæpurinn. 
Þeir sem gengu harðast fram í gyðinga-
ofsóknum á fyrri hluta síðustu aldar 
og óðu áfram í heimsku og fordómum 
gátu kannski lítið að heimsku sinni gert. 
Versti glæpurinn var framinn í þögn 
þeirra sem vissu betur. 

Samlíking við gyðingaofsóknir er hér 
dregin upp ekki vegna þess að sá hrylli-
legi glæpur sé á nokkurn hátt sambæri-
legur við steinkast danskra fjölmiðla 
nú. Heldur vegna þess að uppsprettan 
og málatilbúnaðurinn er sá sami. Hlutir 
án raunverulegs orsakasambands settir 
fram hlið við hlið og endurteknir nógu 
oft til að tilfinning skapist fyrir orsaka-
sambandi.

Samlíkingin nær líka til þess að upp-
lýst millistétt Evrópu þagði meðan nas-
istar byggðu upp málatilbúnaðinn gegn 
gyðingum, þótt þeir vissu betur. Réru 
jafnvel örlítið með. 

Sama gerist nú. Það eru fjölmargir í 
dönsku fjármálalífi sem vita betur, en 
þeir hafa enga hagsmuni af því að rísa 
til varnar. Gefa jafnvel örlítið í skyn til 
að kynda enn frekar undir, eins og hag-
fræðingur greiningardeildar Danske 
Bank í bréfi til samstarfsmanna sinna. 

Íslenskt viðskiptalíf þarf ekki að 
vænta neins stuðnings frá Dönum í 
áróðursherferðinni gegn sér. Það þýðir 
auðvitað bara eitt. Menn verða að verja sig sjálfir. íslenskir kaup-
sýslumenn hljóta að hugleiða hvort grundvöllur sé til málsóknar 
og hvort slíkt sé einnar messu virði. 

Hitt er svo annað að þegar til lengdar lætur er bara eitt sem 
getur talað, en það eru verkin. Þau þarf að vanda sérstaklega 
þegar umhverfið er svo fjandsamlegt sem raun ber vitni.

Danir eru í árásarham og engra varna að vænta þar í landi. 

Verðum að verjast 
lyginni sjálf
Hafliði Helgason

Eins og venjulega 
þegar lágar hvatir 

eru til grundvall-
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undir stjórn fyrr-
verandi ráðherra 
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ótrúverðug.
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Danirnir eru greinilega að fara 
á límingunum. Þessar greinar í 
Extra Bladet eru svo fyndnar að 
það stóð í mér af hlátri. 

Ég var næstum því dauður, því 
enginn á heimilinu kann neitt í 
skyndihjálp.

Það er augljóst að þeir sem 
skrifa greinarnar vita ekki neitt 
um bisness og fjármál. Líklega 
eru þetta drykkfeldir miðaldra 
kallar sem búa í leiguíbúð með 
litlum svölum sem ekki er hægt 
að komast út á fyrir bjórkössum. 

Jæja kannski eru þetta for-
dómar og maður á ekki að gera 
sig sekan um það sama og þeir. 
Ég þekki marga ágæta Dani. 
Þeir eru flestir áhættufælnir og 
uppburðarlitlir þegar kemur að 
fjárfestingum. Þeir vilja vinna 
stuttan vinnudag og njóta lífs-
ins. Ég hef margoft útskýrt fyrir 
þeim að þeir geti verið heima 
hjá sér allan liðlangan daginn ef 
þeir nenni bara að taka áhættu 
og vinna eins og vitleysingar í 
smá tíma. 

Ég sá í dönsku blaði um dag-
inn að þeir ætla að gera söng-
leik eftir Matador-þáttunum. Til 
upprifjunar fyrir þá sem ekki 
hafa séð þættina, þá fjalla þeir 
um hnignun yfirstéttar í litlum 
bæ úti á landi. Einstæður faðir 
mætir á svæðið með aleiguna 
í ferðatösku og ungan son sinn 
sér við hlið. Honum tekst að 
opna litla verslun í samkeppni 
við verslun staðarins og þar sem 
hann er nútímalegri í hugsun og 
tilbúinn til að leggja á sig ómælt 
erfiði til að byggja upp fyrir-
tækið, þá sigrar hann auðvitað 
samkeppnina í versluninni. 

Steininn tekur þó úr þegar 
hann hefur komið ár sinni betur 
fyrir borð. Þá stofnar hann 
banka sem keppir við bankann 
á staðnum. Yfirstéttin í bænum 
umgengst hann auðvitað eins og 
að hann sé holdsveikur og for-
dæmir allt hans brölt. 

Duglausa yfirstéttin missir 
smátt og smátt völd sín, þar sem 
hún hefur glatað hæfileikanum til 
að taka á nokkrum hlut og stenst 
nýbúa bæjarins engan snúning. 

Kannast einhver við svipaða 
sögu eða svipuð viðbrögð? Ég 
hef ákveðið og hvet aðra íslenska 
kaupsýslumenn til að gefa dönsk-
um vinum sínum og viðskipta-
félögum Matador-þáttaröðina í 
jólagjöf. Jólin eru góður tími til 
að skoða hjarta sitt og horfast í 
augu við sjálfan sig. Sjálfur hef 
ég unnið vel á árinu, grætt mikið 
og verið góður við samferðamenn 
mína. Þó að maður sé gallharður 
og snjall, þá gleymir maður ekki 
að borga inn á reikninginn hinum 
megin, enda er maður alinn upp í 
guðsótta og góðum siðum. Svo er 
auðvitað líka hægt að líta á þetta 
sem langtímafjárfestingu.

Spákaupmaðurinn á horninu 

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Reikningurinn 
hinum megin

Ýmis tjón geta komið upp við 
notkun á frystikistum og þó að 
ljóðið í ofangreindu dægurlagi 
hafi lýst tjóni sem varð þegar 
,,fjandans frystikistan var læst 
innan frá” þá eru það sem betur 
fer ekki þau tjón sem alla jafna 
koma upp hjá fyrirtækjum á 
Íslandi.  

Venjulegar heimilisfrysti-
kistur duga skammt við rekstur 
fyrirtækja í matvælaframleiðslu 
eða hjá þeim fyrirtækjum sem 
selja matvæli í verslunum.  Þessi 
fyrirtæki geyma oft hráefni eða 
fullunna vöru í sérstökum kæli- 
eða frystigámum. Gámar þessir 
eru þannig útbúnir að í þeim eru  

sérstakar kæli- og frystipressur.  
Hitastigið er stillt sérstaklega 
m.t.t. þeirrar vöru sem geymd er 
í gámunum. Sérstökum hitanem-
um er komið fyrir í gámunum 
og lesa má hitastig af sérstökum 
mælum sem komið er fyrir utan 
á þeim.  Einnig eru fyrirtæki að 
nota sérstaka kæli- og frystiklefa 
inni í sínu húsnæði.  

Mörg dæmi eru um tjón þar 
sem hitastig í gámum eða klef-
um hefur hækkað vegna bilun-
ar í kæli- eða frystibúnaði. Við 
hækkun á hitastigi getur orðið 
verulegt tjón á matvöru, sérstak-
lega þeirri sem er viðkvæm fyrir 
hitabreytingum. Til þess að koma 

í veg fyrir tjón af þessu tagi 
er nauðsynlegt að hafa reglulegt 
eftirlit.

Rétt er að minna á að bilanir 
sem þessar geta orðið með þeim 
hætti að kæliviftan gengur áfram 
þannig að í henni heyrist. Þrátt 
fyrir það getur búnaðurinn verið 
bilaður og hættur að virka sem 
skyldi og því hækkar hitastigið 
og tjón verður á vörunni. Það er 
því ekki nægilegt að einungis sé 
hlustað eftir því hvort viftan sé 
í gangi, en það er algengur mis-
skilningur.  

Gott eftirlit felst í því að lesa 
reglulega af hitamælum utan á 
gámum eða klefum. Við mælum 
með aflestri a.m.k. tvisvar á 
sólarhring. Nauðsynlegt er að 
ákveðnir starfsmenn beri ábyrgð 

á aflestri sem þessum 
og skrái niðurstöður.  
Þetta er tvímælalaust 
besta forvörnin.  

Þegar um er að 
ræða kæli- eða frysti-
klefa sérstaklega, 
þá eru þeir margir 
þannig útbúnir að það 
er sérstakur viðvörunarnemi 
á hurðum sem gefur til kynna 
hvort þeim hafi verið lokað nægi-
lega vel. Það þarf að sjálfsögðu 
að passa vel að slíkur búnaður sé 
í lagi. Þessu til viðbótar er hægt 
að kaupa sérstakt kerfi sem sett 
er upp við klefana í þeim tilgangi 
að láta vita ef hitastig hækkar 
umfram eðlileg mörk. Þetta er 
svokallaður upphringibúnaður 
sem hægt er að tengja við vakt-

kerfi þannig að ef hita-
stig hækkar þá hringir 
búnaðurinn í áður inn-
stillt símanúmer, allt 
að fimm númer, ef 
ekki er svarað. Um er 
að ræða mjög einfald-
an og ódýran búnað 
sem getur komið í veg 

fyrir mikið tjón.  
Góð vátryggingavernd getur 

að sjálfsögðu bætt stöðuna m.t.t. 
þess fjárhagstjóns sem verður, 
en erfitt er að tryggja sölupláss í 
verslunum ef framleiðsla stopp-
ar í ákveðinn tíma eða ef ekki 
næst að afhenda vörur nægilega 
fljótt. Góðar forvarnir borga sig 
alltaf!

Þóra Hallgrímsdóttir framkvæmdastjóri 
Tjónasviðs Sjóvá

Frystikistulagið

Sex vikna námskeið hjá Goran Kristófer, íþróttafræðingi,
er hannað til að koma þér af stað á mjög árangursríkan
og einfaldan hátt. Tilgangur námskeiðsins er að koma
þér á æðra stig hvað varðar líkamlega og andlega
heilsu.

Ef þú vilt:
Léttast
Styrkjast
Efla ónæmiskerfið

 Bæta meltinguna
 Hormóna jafnvægið
 Andlega vellíðan
 Auka minni og einbeitinguna
 Auka orkuna
 Komast í form
 Bæta heilbrigði

Þú kynnist nýjum möguleikum í matarvali, mat sem örvar
fitubrennslu, hvernig þú átt að glíma við matar -og
sykurþörfina, hvernig þú ferð a því að brenna meira
og léttast.

Fimm tímar í viku – Brennsla, styrking og liðleiki
 Takmarkaður fjöldi
 Vikulegar mælingar
 Eigið prógramm í tækjasal
 Persónuleg næringarráðgjöf
 Ráðgjöf við matarinnkaup
 Fræðsla og eftirfylgni – 2 fyrirlestrar
 Slökun og herð anudd í pottum að æfingu lokinni
 Hollustudrykkur eftir hverja æfingu
 Karlar kl. 7:30
 Konur kl. 6:30, 7:30, 10:00,

   13:00, 16:30 og 18:30

Námskeið hefst 13. október
Skráning er hafin í síma 444 5090
eða nordicaspa@nordicaspa.is.
Námskeið greiðist við skráningu.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Bandaríski metsöluhöfundurinn 
og fyrirlesarinn Mark Minasi 
kom hingað til lands í fimmta 
sinn á vegum Microsoft á Íslandi 
og EJS í síðustu viku. Tilgangur 
heimsóknar hans í þetta sinn var 
að kynna tæknimönnum flesta 
möguleika Windows Vista, nýj-
asta stýrikerfisins frá Microsoft, 
sem kemur út í mánuðinum. 
Áherslan var á öryggið í net-
heimum, sem Minasi segir að 
Microsoft geri allt til að tryggja.  

Minasi er ör. Talar hratt þegar 
hann gengur inn á Hótel Holt, 
tekur tvær töskur af öxlum sér 
og leggur á gólfið án þess að 
gera hlé á máli sínu. Hann sest 
í leðurstól án þess að stoppa og 
heilsar. Windows Vista á hug hans 
og hjarta. Hann hefur nýlokið við 
tvær bækur um stýrikerfið sem 
koma út fyrir árslok. Prófarkalas 
aðra þeirra í flugvélinni hingað til 
lands. Hún kemur út í desember. 

Hann horfir á ljósmyndarann 
og spyr hvernig vél hann sé með. 

Sjálfur segist hann eiga stafræna 
vél, frá Canon, og hann hlakki 
til að raða myndasafninu upp í 
nýja stýrikerfinu. „Það er frá-
bært,“ segir Minasi að því er 
virðist án þess að  anda og bend-
ir á að myndaflokkunarkerfið í 
Windows Vista sé stórgott.

 Hann hefur beðið lengi og 
hlakkar augljóslega eftir því 
að sjá viðbrögðin við Windows 
Vista sem hann segir að standi 
Windows XP langtum framar.

BARNLAUS NÖRÐUR
Mark Minasi hefur skrifað 24 
bækur á síðastliðnum 17 árum 
og yfir 300 greinar um tölvumál í 
bandarískum tímaritum. Margar 
hverjar fjalla bækurnar um hin 
ýmsu stýrikerfi, allt frá OS/2 1.1 
til þess nýjasta frá Microsoft, 
Windows Vista. Hann viðurkenn-
ir fúslega að hann elski tækni, sé 
nörður sem vilji upplýsa aðra um 
það sem hann viti. 

Minasi hefur ferðast til fjölda 

landa, sumra nokkrum sinnum, 
til að kynna stjórnendum bækur 
sínar og tölvumál. Því liggur 
beinast við að spyrja: Hvernig 
kemur hann þessu í verk? Við 
því á Minasi einfalt svar: „Ég er 
barnlaus,“ segir hann og hlær.

MEIRA AFL ER NAUÐSYNLEGT
Margir hafa beðið í ofvæni eftir 
Windows Vista. Sumir uggandi 
en aðrir glaðir. Minasi segir 
kosti og galla á nýja stýrikerf-
inu. „Vista  er stór hugbúnaður 
og mun ganga hægt á flestum 
tölvum. Keyptu nýja tölvu og 
málið er leyst. Þetta er auðvitað 
ekki alslæm hugmynd en fólk er 
tregt til að kaupa sér nýjar tölv-
ur bara sisvona,“ segir hann en 
bætir við að kerfið muni ganga 
á nýlegum borðtölvum. Kannski 
ekki öllum fartölvum en nokkr-
um þó, að hans sögn. Hann hlær 
og segir betra að kaupa kröft-
ugri tölvur en Microsoft segir 
að dugi. „Viðmiðið þeirra er of 

lágt,“ segir hann og bendir á að 
öflugri örgjörvi sé nauðsynleg-
ur og að vinnsluminnið þurfi að 
vera mikið.    

ÖRUGGASTA STÝRIKERFIÐ
Góðu fréttirnar eru þær að þetta 
nýja stýrikerfi Microsoft er 
það öruggasta fram til þessa. 
„Njósnaforritin breyttu heim-
inum,“ segir Minasi. „Þegar 
Windows NT kom á markað undir 
lok síðustu aldar var netheimur-
inn frekar saklaus. Núna er hann 
grimmur og vondur,“ segir hann 
og leggur áherslu á að öryggi 
tölva í netumhverfi sé mikilvægt. 
Microsoft hafi það í fyrirrúmi 
með Windows Vista enda sé þar 
bæði lögð áhersla á öryggi í net-
viðskiptum sem og öryggi í vörslu 
upplýsinga. „Þegar Blaster-orm-
urinn kom fram á sjónarsviðið 
sagði  Microsoft að mál væri að 
linni. Ég óskaði þess reyndar að 
fyrirtækið tæki harðar á örygg-
ismálum en þetta stýrikerfi er 
stærra skref en Microsoft hefur 
nokkru sinni stigið í öryggis-

málum,“ segir Minasi og bend-
ir á margar nýjungar í nýjasta 
vafranum, Internet Explorer 7 
(IE7), sem ýti frá ruslpósti og 
óværum auk margra annarra 
nytsamlegra hluta.    

„Segjum sem svo að ég ætli 
að kaupa bók á netversluninni 
Amazon.com. Ég gef upp núm-
erið á kreditkortinu mínu. Þeir 
hjá Amazon.com verða svo að 
vona að engin brögð séu í tafli 
og að óprúttinn aðili sé ekki að 
versla í mínu nafni. Í IE7 fara 
upplýsingarnar fyrst til bankans 
þar sem ég þarf að gera grein 
fyrir kortinu og eftir það ganga 
viðskiptin í gegn,“ segir Minasi. 
Þetta komi bæði viðskiptavinum 
og öllum netverslunum til góða, 
að hans sögn.
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Samkvæmt Microsoft:
Örgjörvi: 800 MHz -1 GHz
Vinnsluminni: 512 MB-1 GB
Skjákort: 128 MB
Harður diskur: 40 GB / 15 GB laust pláss
Drif: DVD-ROM

Samkvæmt Minasi:
Örgjörvi: 2 GHz
Vinnsluminni: a.m.k. 1 Ghz
Skjákort: 128 MB og ofar
Harður diskur: Því meira því betra *
Drif: DVD-ROM
* snúningshraði 7.200 rpm.

Windows Vista krefst öflugri tölva
Mark Minasi, heimsþekktur sérfræðingur um upplýsingatækni, var hér á landi í síðustu viku. Hann segir nýjasta stýrikerfið frá 
hugbúnaðarrisanum, Windows Vista, sem kemur á markað í þessum mánuði, geysistórt skref frá eldri stýrikerfum. Jón Aðalsteinn 
Bergsveinsson ræddi við hann um stýrikerfið, mikilvægi öryggis í netumhverfi og kosti þess og galla. 

Flex-T skrifstofuhúsgögn
á tilboðsverði!

Flex-T vinnustöð (180x200 cm)
Verð áður 71.369 kr.

Tilboð 49.958 kr.

Flex-T með rafmagnsstillingu (180x80 cm)
Verð áður 110.531 kr.

Tilboð 88.425 kr.

STOFNAÐ 1956
Bæjarlind 8–10 • Kópavogi • Sími 510 7300 • www.ag.is

Flex-T skrifstofuhúsgögn fást í
ýmsum stærðum og útfærslum.
Þau eru hönnuð af Guðrúnu Margréti 
Ólafsdóttur og Oddgeiri Þórðarsyni,
húsgagna- og innanhússarkitektum FHI.

30%
afsláttur

20%
afsláttur
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Icelandair stendur fremst 
íslenskra fyrirtækja í markaðs-
setningu og Björn Kr. Jónsson og 
Hafdís Jónsdóttir, betur þekkt 
sem Björn og Dísa í World Class, 
eru klárustu markaðsmenn 
landsins í dag að mati félags-
manna ÍMARK. 

Ingólfur Guðmundsson, for-
maður fulltrúaráðs ÍMARK, hélt 
erindi á verðlaunaafhendingunni 
sem fór fram í Apótekinu síðast-
liðinn föstudag. Tilkynnti hann 
meðal annars um niðurstöðuna 
á vali á markaðsmanni ársins. 
Kom fram í máli hans að rekstur 
World Class sé til fyrirmyndar og 
að þau hjónin hafi náð ótvíræðu 
forystuhlutverki á sínu sviði.

Framkvæmdastjóri ÍMARK, 
Jóhannes Ingi Davíðsson, til-
kynnti hvert þeirra þriggja fyr-
irtækja sem til greina komu, 
Icelandair, Glitnir eða Kaffitár, 
hefði hreppt hnossið. Sem fyrr 
sagði varð Icelandair fyrir val-
inu og sagði Jóhannes meðal ann-
ars markaðsaðgerðir félagsins 
markast af markvissum aðgerð-
um og hnitmiðaðri notkun miðla 

í bland við nútímatækni. Rekstur 
félagsins hafi tekið stakkaskipt-
um og yfirstandandi söluferli 
sýni að félagið sé eftirsóttur 
fjárfestingarkostur og virði þess 
hátt metið.

Metþátttaka var á athöfnina 
og mætti stór hópur fólks úr 
atvinnulífinu. Þar var einnig 
mættur Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, og kom það í hans 
hlut að afhenda sigurvegurunum 
verðlaunin.   - hhs

ÍMARK heiðrar 
Icelandair, Dísu og Björn
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550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Um helgina voru nokkuð 
óvenjulegar myndlistarsýn-
ingar opnaðar í Þórshöfn í 
Færeyjum og í Reykjavík. Um 
er að ræða skiptisýningar á 
verkum í Landsbanka Íslands 
og Færeyjabanka. Tilefnið að 
sýningunum er að bankarnir 
fagna báðir stórafmæli á þessu 
ári,  Færeyjabanki aldaraf-
mæli og Landsbankinn 120 ára 
afmæli. 

Á sýningunni eru verk eftir 
þrjá listamenn frá hvoru landi 
sem allir eru verðugir fulltrúar 
síns lands og sinnar kynslóðar. 
Í Færeyjabanka eru verk í eigu 

Landsbankans eftir íslensku 
listamennina Eggert Pétursson, 
Kristján Davíðsson og Jóhannes 
S. Kjarval. Í Landsbankanum 
eru til sýnis verk í eigu 
Færeyjabanka eftir færeysku 
listamennina Ingálv av Reyni, 
Sámal Joensen-Mikines og 
Zacharias Heinesen.

Myndlistarsýningarnar eru 
haldnar í húsakynnum bank-
anna sjálfra, í Færeyjabanka 
í Þórshöfn og í aðalbanka 
Landsbankans í Austurstræti. 
Þær standa yfir til 30. nóvem-
ber og verða öllum opnar á 
afgreiðslutíma bankanna. - hhs

Skiptast á list

Íslensku gæðaverðlaunin verða afhent í áttunda sinn 
við hátíðlega athöfn þriðjudaginn 7. nóvember á Nordica 
hóteli í Reykjavík. Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra afhendir verðlaunin.

Íslensku gæðaverðlaunin eru samstarfs-
verkefni Stjórnvísi, forsætisráðuneytis, 
Verzlunarmannafélags Reykjavíkur, Háskóla 
Íslands og Samtaka atvinnulífsins. 

Plastprent, VKS, Svæðisskrifstofa málefna 
fatlaðra á Reykjanesi, Marel og Sjóvá hafa 

hlotið gæðaverðlaunin en ÁTVR hlaut þau fyrir tveim-
ur árum. 

Í tilefni af afhendingunni mun Stjórnvísi 
halda ráðstefnu í samstarfi við Capacent sem 
ber yfirskriftina Forysta í krafti þjónustu 
(Service Leadership) á Nordica hóteli áður en 
afhendingin fer fram milli klukkan 13 og 16.30. 

Gæðaverðlaunin í áttunda sinn

MP Fjárfestingarbanki hefur 
komið á samstarfi við austur-
ríska bankann Raiffeisen Capital 
Management og hyggst bjóða 
verðbréfasjóði félagsins til sölu 
hér á landi. Um er að ræða tvo 
skuldabréfasjóði sem annars 
vegar fjárfesta í hlutabréfum á 
nýmörkuðum í Austur-Evrópu og 
hins vegar í hlutabréfum í Kína, 
Indlandi, Rússlandi og Tyrklandi. 
Að auki er um að ræða tvo skulda-
bréfasjóði sem fjárfesta í skulda-
bréfum í Austur-Evrópu.

MP Fjárfestingarbanki hefur 
starfað í Austur-Evrópu í nokk-
ur ár og markað sér þá stefnu 
að auka starfsemi sína þar enn 
frekar. Styrmir Þór Bragason, 
forstjóri MP Fjárfestingarbanka, 
segir mikil fjárfestingartækifæri 
á svæðinu. „Við höfum tekið eftir 
því í okkar eigin fjárfestingum 
á þessu svæði að viðskiptavinir 
okkar hafa haft mikinn áhuga á 
þeim. Með þessum samningi við 
RCM erum við að koma til móts 
við þeirra óskir og getum nú 
boðið þeim upp á framúrskarandi 
sjóði.“ - hhs  

MP sækir 
fram í Austur-

Evrópu
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Síðastliðið sumar tilkynnti Straumur-
Burðarás um kaup á 51 prósents hlut 
í breska fjármálaráðgjafarfyrirtækinu 
Stamford Partners. Félagið, sem hefur 
starfsemi í London og Amsterdam, 
sérhæfir sig sérstaklega í ráðgjöf til 
evrópskra fyrirtækja í matvæla- og 
drykkjariðnaði og byggir starfsemi þess 
á sterkum tengslum við leiðandi fyr-
irtæki í greininni. Um miðjan október 
samþykkti breska samkeppniseftirlitið 
kaupin og er nú ekkert því til fyrirstöðu 
að félögin geti ráðist saman í verkefni. 

Leiðir Straums-Burðaráss og Stamford 
Partners geta legið saman á ýmsa vegu 
að sögn Nick Bartons, eins eigenda 
félagsins, sem staddur var hér á landi 
á dögunum þegar ársfjórðungsuppgjör 
Straums-Burðaráss var kynnt. 

„Hefðum við ekki tekið ákvörðun um 
að sameinast öðrum hefðum við senni-
lega ekki farið að auka við okkur á 
erlendri grundu, þar sem áhættan hefði 
verið of mikil fyrir okkur. Samstarfið við 
Straum-Burðarás gerir okkur kleift að 
komast inn á markaði eins og Þýskaland 
og Pólland, auk Skandinavíu. Þar eru 
möguleikarnir miklir í matvæla- og 
drykkjariðnaði, mörg fyrirtæki af minni 
stærðargráðu sem er einmitt sá mark-
aður sem við höfum verið að einbeita 
okkur að.“

ÝMSAR DYR GÆTU OPNAST
Straumur-Burðarás og Stamford stefna 
í sameiningu á að hafa náð styrkri stöðu 
innan tveggja til fjögurra ára í Norður-
Evrópu. Gera þau ráð fyrir að á þeirri 
leið verði leitast við að samþætta  rekst-
ur fyrirtækjanna eins og hægt er, sem 
muni koma báðum fyrirtækjum til góða. 

Milli fyrirtækjanna hefur verið gerður 
bindandi samningur um að Straumur-
Burðarás kaupi hin 49 prósentin sem 
eftir eru þegar fram líða stundir. Það eru 
þó engar áætlanir uppi um að sameina 
félögin tvö, enda er Stamford Partners 

vel þekkt vörumerki í matvæla- og 
drykkjariðnaðinum. 

Tengsl Stamford Partners við leiðandi 
fyrirtæki í matvæla- og drykkjariðnaði 
koma til með að opna ýmsar dyr fyrir 
Straumi-Burðarási ef að líkum lætur. 

„Í starfi okkar komumst við oft á tíðum 
í kynni við frumkvöðla, ekki síst fólk 
sem starfar hjá stærri fyrirtækjum og 
hefur hug á að kaupa sitt eigið fyrirtæki. 
Þannig höfum við séð mörg tækifæri sem 
við höfum hingað til ekki haft möguleika 
á að nýta á annan hátt en þann að vinna 
sem ráðgjafar að kaupunum og fá fyrir 
það þóknun. Stærsta viðskiptatækifærið 
liggur nefnilega í því að hafa aðgang að 
fjármagni og hafa möguleikann á því að 
veita ekki bara ráðgjöf heldur að vinna 
að samningnum frá a til ö.“ Þarna kemur 
Straumur-Burðarás inn í dæmið því í 
sameiningu munu félögin geta boðið upp 
á ráðgjöf og fjármögnun á einum stað. 

FRUMKVÖÐLAANDINN MIKILVÆGUR
Barton segir fleiri stóra fjárfestingar-
banka hafa komið til máls við Stamford 
Partners um kaup á félaginu en 
Straumur-Burðarás hafi orðið fyrir val-
inu vegna frumkvöðlaandans sem ríkir 
innan fyrirtækisins. „Fólkið sem vinnur 
hjá Straumi-Burðarási hefur frumkvæði, 
það er tilbúið að ráðast í hlutina og það er 
sveigjanlegt. Þetta eru þau gildi sem hafa 
alltaf verið okkur hjá Stamford Partners 
mikilvæg. Margir stærri fjárfestingar-
bankar byggja líka á viðskiptamódeli 
sem virkar ekki fyrir okkur – að gera 
mjög stóra samninga og sjá um allt sem 
að honum kemur. Það virkar ekki mjög 
vel í matar- og drykkjariðnaðinum vegna 
þess að mjög stórir samningar eru fáir í 
hlutfalli við þá smærri. Þessi minni fyr-
irtæki sem við erum að fókusa á krefjast 
meiri sveigjanleika og frumkvöðlaanda 
í samningavenjum, vegna þess að oftar 
en ekki eru það frumkvöðlar sem sitja 
hinum megin borðsins.“ 

Leiðirnar liggja saman á marga vegu
Í sumar keypti Straumur-Burðarás 51 prósents hlut í breska ráðgjafarfyrirtækinu Stamford Partners. Hólmfríður Helga 
Sigurðardóttir hitti Nick Barton, einn stofnenda félagsins, og spurði hann út í samstarf fyrirtækjanna.





67,2 34 26,2B A N K A H Ó L F I Ð

„Auðveldara en ég hélt“
Me› flátttöku á E*TRADE í gegnum Landsbankann b‡›st einstaklingum möguleiki á 
a› n‡ta sér beint og millili›alaust áhugaver› fjárfestingartækifæri.
Kynntu flér máli› á landsbanki.is e›a hringdu í síma 410 4000. 

Heilsunudd þegar þér hentar

Kynnum 2007 módelið á sérstöku tilboðsverði!

Eins og kunnugt er urðu litlir kær-
leikar með Magnúsi Kristinssyni 
og Björgólfi Thor Björgólfssyni 
í Straumi–Burðarási. Þeir eru 
því ekki líklegir til stórræðanna 
saman í nánustu framtíð, þótt 
þeir séu það auðvitað hvor í sínu 
lagi. Björgólfsfeðgar hafa verið 
að auka hlut sinn í Avion í gegn-
um Gretti og eru þar komnir í 
samstarf við sinn gamla félaga 
Magnús Þorsteinsson. Hins 
vegar kemur í ljós þegar litið 
er á hluthafalistann að Magnús 
Kristinsson er þar á topp tut-
tugu. Það má því með góðum 
vilja halda því fram að Magnús 
og Björgólfur Thor séu þar sam-
einaðir á ný.

Saman á ný

Skrif Extra Bladet hafa verið 
forvitnileg, ekki síst fyrir það 
að blaðamennirnir sem skrifa 
greinarnar virðast ekki bera 
neitt skynbragð á fjármagns-
flutninga og viðskipti yfirleitt.

Meðal þess sem þeir segjast 
hafa komist að eftir að hafa 
grafið djúpt í skjöl í Lúxemborg 
er að Gaumur, eignarhaldsfélag 
Bónusfjölskyldunnar hafi þurft 
að veðsetja allt að 20 prósent af 
hlutabréfum sínum í Baugi fyrir 
láni. Þetta þykja þeim dönsku 
mikil tíðindi. Helst virðist vægið 
á þessu helgast af því að blaða-
mennirnir telja veðsetningu ein-
hverja goðgá. Hér á landi eiga 
menn íbúðir vel veðsettar, en 
í Danmörku leigja margir og 
sennilega gildir það um blaða-
menn Extrablaðsins. Þeir eru 
því væntanlega lánlausir í þeim 
skilningi.

Lánlausir
blaðamenn

Velta má því fyrir sér hvort 
ekki taki að fara um Dani þegar 
frændþjóðirnar Íslendingar 
og Færeyingar stilla sér jafn-
þétt upp og raun ber vitni í 
Hoyvikssamningnum sem tekur 
gildi í dag. Nokkur stór fyrir-
tæki héðan eru þegar með tölu-
verð umsvif í Færeyjum og geta 
þau vart nema aukist eftir gild-
istöku samningsins sem kemur 
á fullu fjórfrelsi auk þess að 
verslun með landbúnaðarvörur 
verður frjálsari en um getur 
til þessa. Einhverjum gæti dott-
ið í hug að næsta skref væri 
að innlima Færeyjar í íslenska 
ríkið, enda aðgangur Færeyinga 
að markaði hér trúlega orðinn 
auðveldari en í Danmörku, sem 
er í Evrópusambandinu.

Frændþjóðir
standa þéttar


