
Vinsæll lánþegi | Kaupþing hlaut 
góða einkunn í yfirferð nýútkomins 
tölublaðs viðskiptaritsins EuroWeek 
á síðasta ári og er ofarlega á blaði í 
vali á bestu lánþegum í hópi fyrir-
tækja og stofnana.

Vilja blómakeðju | Fjárfestahópur 
sem samanstendur af Baugi 
Group, fjárfestingarfélagi Skotans 
Toms Hunter og Halifax Bank of 
Scotland, er sagður vilja taka yfir 
bresku garðvörukeðjuna Blooms of 
Bressingham.

Hækkun framundan | Kaupþing 
spáir því að árshækkun úrvals-
vísitölunnar verði um 25 pró-
sent. Greinendur hjá Glitni og 
Landsbankanum gera einnig ráð 
fyrir að markaðurinn hækki um 20 
til 25 prósent á árinu.

Aukin útlán | Útlán Íbúðalánasjóðs 
og bankakerfisins jukust um rúm 
sex prósent í desember síðastliðn-
um frá fyrri mánuði. Alls námu 
lánin rúmum níu milljörðum króna.

Æfa sig | Á þessu ári taka fjár-
málaeftirlit, fjármálaráðuneyti og 
seðlabankar á Norðurlöndunum og 
í Eystrasaltslöndunum þátt í við-
lagaæfingu fjármálayfirvalda til að 
kanna viðbragðshæfni yfirvalda í 
ríkjunum.

Metið féll | Úrvalsvísitala 
Kauphallar Íslands endaði í 6.930 
stigum á mánudag sem er hæsta 
gildi hennar frá upphafi. Eldra met, 
6.925 stig, var sett 15. febrúar í 
fyrra.

Styrkja sig | Viðræður eru vel 
á veg komnar um kaup Alfesca á 
franska fyrirtækinu Adrimex, sem 
er leiðandi í vinnslu rækjuafurða 
í Frakklandi. Velta Adrimex árið 
2006 var sem nemur um 5,1 millj-
arði króna.

Aðstoðarforstjóri Actavis

Með brennandi 
áhuga á lyfjum

16

Copeinca í 
norsku kauphöllina

Fyrsta erlenda 
skráning Glitnis

10

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

F R É T T I R  V I K U N N A R

Stýrivextir Seðlabankans

Bíta í smákólnandi hagkerfi

12-13

Næstkomandi mánudag verður 
Copeinca, fjórði stærsti fiski-
mjöls- og lýsisframleiðandi Perú, 
skráð í Kauphöllina í Osló. 

Það er Glitnir Securities, 
dótturfélag Glitnis í Noregi, 
sem er umsjónaraðili skráning-
arinnar. Þetta er í fyrsta skipti 
sem bankinn skráir fyrirtæki í 
erlenda kauphöll.

Jafnframt stóð bankinn að 
sjö milljarða útboði í Copeinca 
í desember þar sem nýtt hluta-
fé var selt til alþjóðlegra fag-
fjárfesta. Fjárhæðin verður nýtt 
til fyrirtækjakaupa. Copeinca, 
sem var metið á ellefu milljarða 
króna fyrir útboðið, velti um 6,5 
milljörðum króna á síðasta ári. 
Aðstæður eru góðar fyrir skrán-
ingu um þessar mundir; fiski-
mjölsverð er hátt og mikill áhugi 
er fyrir nýskráningum í Ósló. 

Glitnismenn líta á þessa skrán-
ingu sem stökkpall fyrir frekari 
nýskráningar alþjóðlegra sjávar-
útvegsfélaga.  - eþa / sjá bls. 10

Fyrsta erlenda 
skráning Glitnis

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Greiningardeildir viðskiptabankanna reikna með 
að samanlagður hagnaður tuttugu 
kauphallarfélaga verði á bilinu 137-
225 milljarðar króna árið 2007. Þessi 
mikli munur skýrist aðallega af 
því að Greiningardeild Kaupþings, 
sem er með lægstu spána, áætlar 
hvorki fyrir um eigin afkomu né 
hagnað hjá Existu, en bæði Glitnir 
og Landsbankinn, sem spá heldur 
ekki fyrir eigin afkomu, búast við að 
Kaupþing og Exista hagnist mest á 
yfirstandandi ári. 

Á árinu 2006 reikna greiningar-
deildir bankanna með að samanlagð-
ur hagnaður fyrirtækja hafi numið 
160-254 milljörðum króna.

Sérfræðingar bankanna eru sam-
mála um að árið 2007 muni koma til 
með að einkennast af frekari útrás, 
jafnt hjá fjármálafyrirtækjum sem 
og rekstrarfélögum. Þrátt fyrir að 
allt stefni í gott ár hvað afkomuna 
snertir eru allar greiningardeildirn-
ar samhljóða um að heildarafkoman 
dragist saman á milli ára, eins og 

fyrr var getið. Þetta skýrist fyrst og fremst af 
minnkandi gengis- og söluhagnaði fjármála- og 
fjárfestingarfélaga. Hins vegar eru markaðsaðilar 
bjartsýnir um verulegan rekstrarbata hjá fram-

leiðslufyrirtækjunum svokölluðu.
Kaupþingi er spáð um 59,7 millj-

arða meðaltalshagnaði en bankinn 
skilaði mestum hagnaði fyrirtækja í 
Kauphöll árið 2005 og að öllum líkind-
um líka árið 2006. Þar á eftir kemur 
Exista með tæplega 41,8 milljarða 
króna meðaltalshagnað. Glitnir mun 
sitja í þriðja sæti rætist spárnar með 
um 28,3 milljarða hagnað en þar á 
eftir koma Landsbankinn (26,4 millj-
arðar) og FL Group (24,8 milljarðar). 
Straumur skilar rétt tæpum tuttugu 
milljörðum króna í hús, Actavis 13,6 
milljörðum og Bakkavör Group yfir 
8,2 milljörðum króna.

Miðað við meðaltalsspár mun ekk-
ert félag verða rekið með tapi á 
árinu 2007. Minnsti hagnaðurinn fell-
ur í skaut 365 hf., 74 milljónir króna 
miðað við meðaltal tveggja spáa.

Þegar allar meðaltalsspár eru 
lagðar saman fæst út að samanlagður 
hagnaður félaganna verður um 244 
milljarðar króna árið 2007.

Kaupþingi spáð mestum 
hagnaði félaga árið 2007
Minni hagnaður af sölu eigna dregur heildarafkomu niður 
á milli ára. Fimm félög skila yfir tuttugu milljörðum í hús og 
ekkert verður rekið með tapi.

AFKOMUSPÁR FYRIR 2007
Kaupþing 59.652
Exista 41.768
Glitnir 28.321
Landsbankinn 26.422
FL Group 24.836
Straumur-Burðarás 19.945
Actavis 13.686
Bakkavör 8.210
Eimskipafélagið 4.013
Mosaic Fashions 3.127
Atorka Group 2.930
TM 2.360
Icelandair Group 2.196
Alfesca 1.926
Icelandic Group 1.647
Össur 1.213
Teymi 873
Marel 797
Vinnslustöðin 683
365 hf. 74
Alls 244.679
Upphæðir í milljónum króna
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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í skilningi laga nr. 
30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. Sjó›irnir eru reknir af 
Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› starfsleyfi FME. Landsbankinn er 
vörslua›ili sjó›anna. Athygli fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingar- 
sjó›ir hafa r‡mri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en 
ver›bréfasjó›ir. Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar 
muninn á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr útbo›s- 
l‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans auk uppl‡singa 
á heimasí›u bankans, landsbanki.is.

Örugg ávöxtun 
í fleirri mynt 

sem flér hentar
EUR

3,2%*

GBP
5,7%*

ISK
13,3%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en 
millibankamarkaður og 

gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup- 

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,3%*

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. desember 2006 - 3. janúar 2007.

Möguleg tilfærsla bankanna á 
eigin fé sínu úr krónum í evrur 
er hluti af áhættustýringu þeirra 
og í raun óviðkomandi umræðu 
um framtíð krónunnar sem gjald-
miðils þjóðarinnar. Þetta segir 
Björn Rúnar Guðmundsson, 
sérfræðingur greiningardeildar 
Landsbankans, og kveður bank-
ana hljóta að stíga þetta skref 
fljótlega.

Björn Rúnar segir þó ljóst að 
lengra sé í breytinguna en ætlað 
hafi verið um áramótin þegar 
talið var að bankarnir myndu 
strax fylgja í kjölfar Straums-

Burðaráss. „Kaupþing er hins 
vegar komið langlengst í þessu, 
með stærstan hluta af sínum tekj-
um í erlendri mynt og er klárlega 
næsti kandídat. Landsbankinn og 
Glitnir eru ekki komnir jafnlangt 
og málið ekki jafnaðkallandi. 
Þá hafa komið yfirlýsingar frá 
Kaupþingi um að þeir hafi safnað 
gjaldeyri.“

Björn Rúnar segir einnig ljóst 
að bankarnir hafi engan hag af 
því að breyta eigin fé sínu í ósátt 
við Seðlabanka eða stjórnvöld. 
„Bankarnir eru jú allir undir 
eftirliti og fjármálastöðugleiki er 

stór þáttur af þeirra umhverfi.“ Þá 
sé ekki eintómur ávinningur því 
fylgjandi fyrir fjármálastofnanir 
að færa bókhald sitt í aðra mynt. 
„Stóri mínusinn við þetta fyrir 
bankana er náttúrulega að missa 
hugsanlega stuðning Seðlabankans. 
Vega þarf og meta gallana á móti 
kostunum,“ segir Björn Rúnar og 
spáir því að stjórnendur bankanna 
muni tjá sig um stefnuna í þess-
um málum á aðalfundum þeirra 
í næsta og þarnæsta mánuði. 
„Hluthafar vilja væntanlega fá að 
vita hvert stefnir.“ - óká /Sjá einnig 
úttekt í miðopnu Markaðarins

Evrubókhald hluti áhættustýringar
Bankarnir fara á endanum í evrur en það gæti tekið lengri tíma en ætlað var.

Hendur Seðlabankans kunna að 
vera verulega bundnar í ákvörð-
un um vexti og bankinn bundinn 
ákvörðunum annarra seðlabanka, 
segir Ólafur Ísleifsson, lektor 
við viðskiptadeild Háskólans í 
Reykjavík. Hann segir að auk 
þess kunni krónubréfaútgáfa að 
setja bankanum skorður, þannig 
að hann sé ofurseldur því að 
halda hærri vöxtum hér á landi 
til að forða því að eigendur inn-
leysi bréf sín og valdi skarpri 
veikingu á krónunni. Þarna er 
vegið að annarri röksemd fyrir 
núverandi fyrirkomulagi. Hin er 
ólík hagsveifla milli Íslands og 
Evrópu sem Ólafur bendir á að 
fari ört minnkandi.
Ólafur ritar grein í Markaðinn í 
dag þar sem hann fer yfir helstu 
rök fyrir og gegn upptöku evru 
og inngöngu í Evrópusambandið.

- hh / sjá síðu 14 

Efi um 
sjálfstæði

peningastefnu
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Vika Frá áramótum

365 -3% -6%
Actavis 2% 11%
Alfesca 0% -1%
Atlantic Petroleum -1% -1%
Atorka Group -2% 1%
Bakkavör  5% 5%
FL Group 4% 15%
Glitnir 0% 7%
Hf. Eimskipafélagið -1% 2%
Kaupþing 3% 10%
Landsbankinn 1% 9%
Marel -2% -3%
Mosaic Fashions -8% -9%
Straumur  1% 5%
Össur 0% 0%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor‘s lækk-
aði lánshæfismat bandaríska álrisans Alcoa á föstu-
dag í síðustu viku úr A- í BBB+. Lækkunin kemur 
í kjölfar ákvörðunar stjórnar félagsins að hækka 
arðgreiðslur til hluthafa um 13 prósent og kaupa 
allt að 10 prósent af eigin bréfum. Horfur eru 
stöðugar að mati Standard & Poor‘s. Alcoa gaf út 
skuldabréf fyrir tvo milljarða Bandaríkjadala á 
mánudag eftir að lánadrottnar félagsins lýstu yfir 
áhyggjum af stöðu mála vegna lánshæfismatsins.

Í matinu koma fram efasemdir um að Alcoa geti 
lækkað skuldir sínar á sama tíma og félagið auki 
útgjöld með kaupum eigin bréfa, í ljósi þess að 
heimsmarkaðsverð á áli fer lækkandi. Standard & 
Poor‘s bendir ennfremur á að ákveðið hafi verið að 
lækka matið eftir að álrisinn sá sér ekki annað fært 
en að selja eignir til að mæta auknum kostnaði.

„Í ljósi aukinna útgjalda vegna kaupa á eigin 
bréfum og lækkandi álverðs verður að teljast 
ólíklegt að fyrirtækinu [Alcoa] takist að lækka 
skuldir sínar innan ásættanlegs tíma,“ segir í mati 
Standard & Poor‘s.

Fréttastofa Reuters hefur eftir Chris Snow, grein-
anda hjá bandaríska matsfyrirtækinu CreditSight,  
á mánudag að ákvörðun Alcoa um kaup á eigin 
bréfum sé einungis til þess fallin að milda hlut-
hafa félagsins á kostnað lánadrottna. Hann bendir 
á að gengi hlutabréfa margra stórfyrirtækja í 
Bandaríkjunum hafi verið í kyrrstöðu um árabil og 
hafi hluthafar þrýst á stjórnendur fyrirtækjanna að 
þeir grípi til einhverra ráða til að þoka genginu upp 
á við. Lánadrottnum líki slíkt eðlilega illa þar sem 
kaupin minnki líkurnar á að félagið nái að grynnka 
á skuldum sínum auk þess sem það auki líkurnar á 
móti á lægra lánshæfismati, að sögn Snows. Hann 
bætir við að skuldabréfaútgáfan sé til þess fallin 
að fjármagna endurkaup Alcoa á eigin bréfum auk 
þess sem vonast er til að hægt verði að róa lána-
drottna félagsins með útgáfunni. Mælir hann með 
því að hluthafar haldi í bréf sín í félaginu.

Alcoa skilaði jafnvirði 160 milljarða króna hagn-
aði á síðasta ári sem er methagnaður í 118 ára sögu 
félagsins. Framleiðsla fyrirtækisins nam rúmum 15 
milljón tonnum á tímabilinu en það er 3,6 prósenta 
aukning á milli ára. Álverð fór í hæstu hæðir um 
mitt síðasta ár en hefur farið lækkandi síðan og 
bendir fátt til að það fari í methæðir á nýjan leik 
á næstunni.

Lánshæfismat Alcoa lækkað
Alcoa stefnir á hækkun arðgreiðslna og kaup á eigin bréf-
um. Standard & Poor‘s hefur efasemdir um ákvörðunina.

Straumur-Burðarás er sagður vera 
einn þeirra fjárfesta sem hafa 
keypt hlutabréf í Nordea, stærsta 
fjármálafyrirtæki Norðurlanda, 
að sögn Dagens Industri. Stefnt 
er að sölu á fimmtungshlut ríkis-
ins í Nordea og er talið líklegt að 
finnska félagið Sampo, sem hefur 
keypt bréf í Nordea í stórum stíl, 
og Investor, stærsti hluthafinn í 
SEB, vilji eignast þann hlut.

Straumur átti hlut í Sampo í 
lok 3. ársfjórðungs á síðasta ári, 
sem metinn var á þrjá milljarða. 
Sampo hefur hækkað um 26 pró-
sent frá lokum 3. árshluta. - eþa

Straumur í 
Nordea

Smásöluverslun jókst um 3,7 pró-
sent á milli mánaða í desember í 
fyrra í Bretlandi. Þetta er þvert 
á það sem reiknað var með enda 
búist við talsverðum samdrætti í 
sölu yfir hátíðirnar. Margar versl-
anakeðjur brugðust við hrak-
spánum með því að lækka verð á 
vörum og bjóða upp á ýmiss konar 
tilboð síðustu dagana fyrir jól. 
Niðurstaðan varð hins vegar sú að 
smásala hefur ekki aukist meira á 
milli mánaða í 18 mánuði.

Greiningardeild Lands-
bankans hefur eftir vefútgáfu 
breska dagblaðsins Telegraph á 
mánudag að um fullmikla svart-
sýni hafi verið að ræða og bent 
á til samanburðar að aukningin 

hafi numið 1,1 prósenti á milli 
mánaða í nóvember.

Greiningardeildin segir þetta 
góðar fréttir fyrir félög á borð 
við Mosaic Fashions, sem er með 
meginhluta starfsemi sinnar í 
Bretlandi. - jab

Aukin smásölu-
verslun í Bretlandi

Launavísitala í desember í fyrra 
lækkaði um 0,1 prósentustig á 
milli mánaða. Lækkunin skýrist 
af því að áhrifa gætir ekki leng-
ur af 26.000 króna eingreiðslu 
sem kom til við endurskoðun 
kjarasamninga Alþýðusambands 
Íslands og Samtaka atvinnulífs-
ins á almennum vinnumarkaði 
sem greidd var í árslok 2005, að 
sögn Hagstofu Íslands.

Hagstofan segir launavísitölu 
helstu launþegahópa á fjórða árs-

fjórðungi í fyrra hafa hækkað um 
1,3 prósent frá fyrri ársfjórðungi. 
Launavísitala opinberra starfs-
manna hækkaði um 1,5 prósent 
og vísitalan á almennum markaði 
hækkaði um 1,1 prósent. 

Greiningardeild Glitnis bend-
ir á það í Morgunkorni sínu í 
gær að lækkunin sé minni en 
sem nemi áhrifum eingreiðslunn-
ar og hafi laun því hækkað um 
0,2-0,3 prósent á milli mánaða í 
desember.  Þetta jafngildir því að  
launavísitalan hafi hækkað um 
9,8 prósent síðastliðna 12 mánuði 
á sama tíma og vísitala neyslu-
verðs hækkaði um 7,0 prósent. 
Hafi kaupmáttur launa því aukist 
um tæp þrjú prósent á tímabil-
inu, að sögn greiningardeildar 
Glitnis. - jab

Kaupmáttur eykst 
um tæp 3 prósent

Janúar er stærsti mánuður í 
útgáfu krónubréfa frá upphafi. 
Alls hafa níu erlendir bankar 
gefið út krónubréf fyrir 61,5 
milljarða króna í mánuðinum. 
Krónubréf eru skuldabréf gefin 
út í íslenskum krónum. 

Í gær bættist nýr banki í hóp 
útgefenda, þýski bankinn NRW 
Bank, með tveggja milljarða 
króna útgáfu. Í fyrradag gaf 
austurríski bankinn Kommunal 
Kredit Austria út bréf fyrir þrjá  

milljarða. Hann hefur áður gefið 
út krónubréf en í minna magni. 
Í heildina nemur útgáfa krónu-
bréfa nú 321 milljarði króna. 

Mikil útgáfa krónubréfa styð-
ur við íslensku krónuna sem 
hefur styrkst um 2,6 prósent 
frá áramótum. „Til grundvallar 
styrkingunni liggur sú skoðun 
fjárfesta að gengi krónunn-
ar komi ekki til með að lækka 
meira en sem nemur muninum 
á erlendum og innlendum vöxt-

um,“ segir Ingólfur Bender, for-
stöðumaður Greiningardeildar 
Glitnis. - hhs

Metmánuður í 
krónubréfaútgáfu



Framúrskarandi!

*Nafnávöxtun miðast við 31. ágúst til 31. desember 2006 uppreiknað á ársgrundvelli.
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa www.spronverdbref.is.

Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum. Tölur samkeppnisaðila eru unnar úr gögnum frá www.sjodir.is.
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Langhæsta ávöxtunin

Eins og sjá má af meðfylgjandi nótum var ávöxtun SPRON Verðbréfa
einu orði sagt FRAMÚRSKARANDI miðað við sambærilega sjóði á 
markaði eða 15,2%.

Um er að ræða Peningamarkaðssjóð SPRON,
en markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu. 
Hentar hann því vel fyrir þá sem vilja ekki taka mikla áhættu en fá 
samt stöðuga ávöxtun. Enginn kostnaður fylgir því að fjárfesta í 
sjóðnum og inneignin er laus samdægurs.

Kynntu þér málið nánar á www.spronverdbref.is
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Íslensk verðbréf hf. á 
Akureyri skiluðu met-
hagnaði á síðasta ári og 
einkenndist reksturinn 
af miklum vexti. Alls 
nam hagnaður félagsins 
403 milljónum króna. 

Fyrirtækið sérhæf-
ir sig í eignastýringu 
og stýrir um níutíu 
milljörðum króna fyrir 
viðskiptavini sem eru 
meðal annars lífeyr-
issjóðir, trygginga-
félög og einstaklingar.  Sævar 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Íslenskra verðbréfa, segir að 

auk methagnaðar hafi 
talsverð aukning orðið 
á eignum í stýringu. 
„Árangurinn má þakka 
skýrri stefnu ásamt 
öflugum og samstillt-
um hópi starfsmanna,“ 
segir Sævar í fréttatil-
kynningu.

Stærstu hlut-
hafar félagsins eru 
Íslensk eignastýr-
ing, Sparisjóður 
Norðlendinga og 

Lífeyrissjóður Norðurlands.
Félagið fagnar tuttugu ára 

afmæli sínu á þessu ári. - eþa

Íslensk verðbréf 
skila methagnaði

Framvirkur samningur er samningur 
sem skuldbindur handhafa til að kaupa 
eða selja ákveðna eign, svo sem erlend-
an gjaldeyri eða hlutabréf, á ákveðnu 
verði á tilteknum degi í framtíðinni. Í 
reikningshaldi þeirra sem að koma 
eru samningar um kaupskyldu færðir 
eignamegin en samningar um söluskyldu 
færðir skuldamegin.

Einnig er til í dæminu að þeir sem 
kaupa hlutabréf með framvirkum samn-
ingi taki lán til að standa undir kaupverð-
inu og er þá talað um skuldsetta stöðu.

Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Lífeyrissjóðirnir hafa vaxið hlutfallslega hraðar 
í erlendum eignum en þeim innlendu, samfara 
þeirri gríðarlegu aukningu sem orðið hefur á 
hreinum eignum þeirra á liðnum árum, einkum á 
síðustu tveimur árum. Lífeyrissjóðirnir, sem hafa 
fjárfest erlendis frá árinu 1994, hafa 42-faldað 
erlendar eignir sínar á einum áratug. Í lok nóv-
ember voru þær komnar í rúma fjögur hundruð 
milljarða króna, sem svarar til rúmra 28 prósenta 
af hreinum eignum lífeyrissjóðanna. Til saman-
burðar voru erlendar eignir aðeins þrjú prósent af 
heildareignum í ársbyrjun 1997. 

Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri 
Landssamtaka lífeyrissjóða, býst við stöðugri 
aukningu erlendra eigna og sér það í hendi sér að 
á næsta áratug geti þær orðið allt að helmingur af 
heildareignum. Það fari þó eftir markaðsaðstæðum 
hverju sinni hversu mikið verður fjárfest erlendis. 
Samkvæmt reglum um lífeyrissjóði er þeim heim-
ilt að eiga helming í erlendum eignum.

„Lífeyrissjóðirnir eru markvisst að auka erlend-

ar eignir og munu gera það áfram á næstu árum. 
Fyrir því eru ýmsar ástæður, meðal annars sú 
gamla og góða ástæða að það borgar sig ekki að 
vera með öll eggin í sömu körfunni þegar illa 
árar.“ Til fróðleiks bendir Hrafn á að ef lífeyr-
issjóðir beita gengisvörnum geti í raun og veru 
allar eignir verið erlendis, en slíkt sé auðvitað ekki 
raunhæft. 

Hrafn tekur ennfremur fram að mat á erlend-
um eignum fari einnig eftir því hvernig krónan 
þróist eins og sást berlega á síðasta ári þegar 
erlendu eignirnar jukust verulega með lækkun á 
gengi krónunnar. Erlendar eignir voru 24 prósent 
af heildareignum í ársbyrjun 2006 en voru komnar 
í 28 prósent í lok nóvember eins og áður sagði. 

Aðspurður um hvar lífeyrissjóðirnir hafa verið 
að fjárfesta erlendis segir hann að þeir hafi fyrst 
og fremst fjárfest í alþjóðlegum hlutabréfasjóð-
um.  Slíkar eignir námu 238 milljörðum í lok nóv-
ember. „Síðan hafa menn reynt fyrir sér bæði á 
skuldabréfamarkaði og ekki síður í óhefðbundnum 
fjárfestingum á síðustu misserum, aðallega fram-
takssjóðum [private equity], sem hafa skilað góðri 
ávöxtun fram til þessa.“

Erlendar eignir lífeyrissjóða 
fari í helming heildareigna
Erlendar eignir lífeyrissjóðanna hafa á áratug farið úr 
þremur prósentum í tæp þrjátíu af hreinni eign þeirra. 
Einkum er fjárfest í alþjóðlegum hlutabréfasjóðum.

Mjög hátt verð fékkst fyrir fisk á 
fiskmörkuðum landsins í síðustu 
viku eða 185,75 krónur að meðal-
tali fyrir kíló sem er 6,52 króna 
hækkun á milli vikna. Vefur 
Fiskifrétta segir þetta jafngilda 
því að aflaverðmæti síðustu viku 
hafi numið 294 milljónum króna.

Líkt og oft áður seldist mest af 
ýsu eða 660 tonn sem er 12 tonn-
um minna en í vikunni á undan. 
Slægð ýsa fór á 183 
krónur á kíló sem 
er tæpum sex 
krónum meira en 
í fyrri vikunni.

Þorskur hefur 
tryggt sér annað 
sætið yfir mest 
seldu tegundir á 
mörkuðunum. Í 

heildina seldust 482 tonn og fór 
slægður þorskur á 275,12 krónur 
á kíló samanborið við  270,17 
krónur í vikunni á undan. 

 Mun minna framboð var af 
öðrum tegundum. Framboð á 
steinbít minnkaði um 28 tonn 
á milli vikna og fengust 155,02 
krónur fyrir kílóið sem er rúm-
lega níu króna lækkun á milli 
vikna.

Aðrar tegundir seldust 
minna  enda nokkur sam-
dráttur á framboði teg-
unda á borð við ufsa og 
gullkarfa á markaðnum í 
liðinni viku en í vikunni á 

undan. - jab

Fiskverð í hæstu hæðum

Getgátur hafa verið á sænskum 
hlutabréfamarkaði að innheimtu-
fyrirtækið Intrum Justitia, sem 
er með starfsemi í 22 löndum, 
verði yfirtekið á þessu ári.

Stærsti hluthafinn í Intrum 
er Landsbankinn með yfir ell-
efu prósenta hlut en í Dagens 
Industri kemur fram að stærstu 
eigendurnir hafi einungis áhuga 
á því að selja bréf sín sem 
valdi því að félagið er í ódýrari 

kantinum. Fyrir þær sakir er 
yfirtaka á Intrum líklegri en 
ella. Intrum er metið á rúma 67 
milljarða króna í Kauphöllinni í 
Stokkhólmi og hefur hækkað um 
30 prósent á einu ári.

Annar stærsti hluthafinn er  
svo Christer Gardell í Cevian 
Capital sem hefur starfað náið 
með íslenskum fjárfestum í 
Svíþjóð, svo sem í baráttunni 
um yfirráðin í Skandia. - eþa

Intrum til sölu?

Viðgerðarskipið CS Pacific 
Guardian sem átti að gera við 
Ameríkulegg Cantat-3 sæstrengs-
ins hefur verið sent aftur í heima-
höfn á Bermúda og viðgerð 
frestað um óákveðinn tíma.

Skipið kom á bilunarstað mánu-
daginn 15. janúar en hefur ekki 
getað hafið viðgerð vegna slæms 
veðurs og sjólags. „Vegna veður-
útlits hafa rekstraraðilar strengs-
ins því ákveðið að fresta viðgerð 
að sinni,“ segir í tilkynningu og 
vísað til þess að strengurinn til 
Evrópu hafi verið gangsettur að 
nýju síðdegis 18. janúar.  - óká

Viðgerð frestað 
á Cantat-3

Margar stefnumarkandi ákvarð-
anir í peningamálum þjóðarinnar 
hafa verið teknar án frumkvæðis 
eða skilnings stjórnmálamanna, 
að sögn Vilhjálms Bjarnasonar 
aðjúnkts við viðskipta- og hag-
fræðideild Háskóla Íslands. 

Vilhjálmur velti upp spurning-
unni um hvort svo kynni einnig 
að fara í tengslum við umræðu 
um kosti og galla evrunnar sem 
gjaldmiðils hér í stað krónu í 
erindinu Þrautir þingsins, sem 
hann flutti í hádeginu í gær í 
málstofu viðskipta- og hagfræði-
deildar. Hann segist þó ekki ætla 

að spá neinu um hver þróunin 
verði, en segir merkilegt að sjá 
hvernig þingið hafi í gegnum tíð-
ina yfirleitt staðið frammi fyrir 

orðnum hlutum þegar kæmi að 
ákvörðunum um gengi, verð-
tryggingu og vexti. „Spurningin 
er kannski sú hvort fyrirtækin 
velji sér mynt hvert og eitt eins 
og heimild er fyrir í lögum um 
ársreikninga þar sem þau geti 
ekki búið við það að sveiflur í 
gengi krónunnar séu 10 til 15 
prósent innan árs.“ Vilhjálmur 
bendir á að fyrirtæki færi mörg 
hver þegar bókhald sitt í erlendri 
mynt, að þrír fjórðu útlána bank-
anna séu það líka um leið og mikið 
af fjármálastjórn fyrirtækja fari 
í gjaldmiðlastýringu. - óká

Þingið áhrifalaust varðandi gengismál
Spurningum velt upp í fyrirlestri þar sem kafað var í söguna.
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Handtölvur ehf. hafa fest kaup 
á Gagnatækni ehf. Með kaup-
unum verður til Handtölvur–
Gagnatækni, sem verður vel í 
stakk búið að veita heildarlausn-
ir varðandi vélbúnað, hugbún-
að og þjónustu til viðskiptavina 
sinna.

Handtölvur hafa haft leiðandi 
stöðu á markaði í sölu og þjón-
ustu á handtölvum og handtölvu-
lausnum en Gagnatækni hefur 
verið sterkt á sviði prentlausna 

í strikamerkjaiðnaði, skráningu 
upplýsinga og sölu á handskönn-
un og öðrum vélbúnaði fyrir 
verslanir svo eitthvað sé nefnt.

Jón Sævar Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Gagnatækni, 
kemur til starfa fyrir nýja 
félagið og kemur til með að sjá 
um sölu og þjónustu á lausnum 
beggja fyrirtækja.

Framkvæmdastjóri Hand-
tölva–Gagnatækni er Davíð 
Guðjónsson.

Handtölvur stækka
Ímyndarauglýsing fyrir 
Volkswagen Passat sem Hvíta 
húsið og Saga film gerðu fyrir 
bifreiðaumboðið Heklu er nú 
sýnd við góðan orðstír á sjón-
varpsstöðvum í Suður-Kóreu og 
Ungverjalandi. Útlit er fyrir að 
hróður íslenskrar auglýsinga-
gerðar berist víðar því þegar 
hefur komið fyrirspurn frá 
Taívan um afnot af auglýsing-
unni.

Fram kemur í tilkynningu 
að auglýsingin sé tekin á völd-
um stöðum í Reykjavík og á 
Nesjavöllum. Leikstjóri var 
Sævar Guðmundsson og Barði 

Jóhannsson í Bang Gang samdi 
tónlist sérstaklega fyrir verkefn-
ið. „Passat-auglýsingin barst frá 
litla Íslandi til milljónamarkað-
anna í Suður-Kóreu (49 milljónir 
íbúa) og Ungverjalandi (10 millj-
ónir íbúa) fyrir tilstilli auglýs-
ingastofu Volkswagen í Evrópu, 
DDB International.“

Þá kemur fram að áætlaður 
sýningartími löndunum tveimur 
sé tveir til þrír mánuðir en tekj-
urnar séu þó takmarkaðar fyrir 
þá sem gerðu auglýsinguna, bæði 
lönd séu frekar ódýrir markaðir 
í samanburði við Vestur-Evrópu. 

- óká

Íslensk auglýsing fer víða
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Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Stjórnendur evrópsku flugvélasmiðjanna hjá 
Airbus greindu frá því um síðustu helgi að tekist 
hefði að komast fyrir vandræði í rafkerfinu í 
hinum nýju Airbus A380 risaþotum félagsins. Um 
stórt skref er að ræða en vandræðin hafa orðið til 
þess að afhending vélanna er tveimur árum á eftir 
áætlun auk þess sem reikningurinn vegna þessa 
er gríðarhár.

Tore Prang, talsmaður Airbus, segir fyrirtækið 
á áætlun og munu afhenda Singapore Airlines 
fyrstu vélarnar í október eins og til stóð. Á meðal 
annarra kaupenda eru Thai Airways, Virgin og 
ástralska flugfélagið Qantas.

Tafirnar hafa valdið bæði Airbus og EADS, 
móðurfélagi flugvélasmiðjanna, miklum vandræð-
um. Gengi EADS fell um 30 prósent þegar greint 
var frá því að upphafleg dagsetning afhendingar 
stæðist ekki og hefur það vart jafnað sig síðan 
auk þess sem tveir háttsettir stjórnendur beggja 
félaga voru látnir taka pokann sinn vegna máls-
ins.

Að frátöldum geysiháum kostnaði við þróun 
og framleiðslu vélanna hafa tafirnar, sem urðu í 
rafkerfi þeirra, verið Airbus dýrkeyptar. Þær eru 
taldar nema allt að 3,3 milljörðum breskra punda, 
um 454 milljörðum íslenskra króna. Gert er ráð 
fyrir að þessi tala muni hækka þegar fram í sækir, 
ekki síst ef stjórnendur flugfélaga sem keyptu 

risaþotur frá Airbus fara í mál við framleiðand-
ann vegna tafanna. Sáu stjórnendur Airbus sér 
því ekki annað fært en að senda frá sér neikvæða 
afkomuviðvörun vegna þessa í liðinni viku.

Víst þykir að vandræðin með risaþoturnar 
urðu til þess að fleyta flugvélaframleiðandanum 
Boeing, helsta keppinauti Airbus, í toppsætið yfir 
söluhæsta flugvélaframleiðanda í heimi á síðasta 
ári. Sölutölur beggja félaga fyrir síðasta ár lágu 
fyrir í síðustu viku og var ljóst að Boeing hafði 
selt 1.044 vélar í fyrra á móti 790 vélum Airbus. 
Var það í fyrsta sinn á öldinni sem Boeing seldi 
fleiri nýjar vélar en Airbus. 

Airbus á áætlun
Afhending risaþota frá Airbus er á áætlun eftir að komist 
var fyrir rafmagnsvandræði í vélunum.

Breska kauphöllin í Lundúnum 
(LSE) býst við 180 prósenta aukn-
ingu hlutabréfaveltu á markaðn-
um allt fram til loka næsta árs. 
Enn fremur ætlar kauphöllin að 
verja sem nemur 250 milljónum 
punda, sem svarar til 34,5 millj-
arða íslenskra króna, til kaupa 
á eigin bréfum með það fyrir 
augum að hindra hugsanlega yfir-
töku bandaríska hlutabréfamark-
aðarins Nasdaq á kauphöllinni. 

Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu sem stjórn kauphallarinn-
ar sendi frá sér í síðustu viku. 
Markaðurinn hefur gripið til 
ýmissa ráðstafana til að koma í 
veg fyrir yfirtökuna, meðal ann-
ars með því að birta afkomutölur 
síðasta árs fyrr en áætlað var. 

Nasdaq gerði yfirtökutilboð í 
bresku kauphöllina í tvígang í 
fyrra en stjórn LSE felldi þau 
jafnharðan á þeim forsendum að 
það endurspeglaði ekki framtíð-
arhorfur markaðarins. Í kjölfarið 
hóf Nasdaq óvinveitt yfirtöku-
ferli á kauphöllinni og fer nú með 
28,75 prósent bréfa í henni.

Bandaríski markaðurinn hefur 
gert hluthöfum tilboð upp á 2,7 

milljarða punda, sem samsvar-
ar um 370 milljörðum króna, í 
bréf þeirra og stendur það fram 
á föstudag. Ásókn í bréf LSE á 
síðastliðnum tveimur árum hefur 
valdið því að gengi þeirra hefur 
þrefaldast á tímabilinu. - jab

LSE styrkir varn-
irnar gegn Nasdaq

Rússneskir netþrjótar hafa stolið 
jafnvirði 72 milljóna íslenskra 
króna af reikningum viðskipta-
vina sænska bankans Nordea, eins 
stærsta banka á Norðurlöndunum, 
síðan í haust í fyrra. Fjöldi manns 
hefur verið handtekinn vegna 
málsins, þar af rúmlega 100 
manns sem tengjast því í Svíþjóð.

Tímaritið Business Week segir 
þrjótana hafa sent viðskiptavin-
um bankans póst sem leit út fyrir 
að vera frá bankanum. Í póstinum 
var hlekkur og sagt að ef smellt 
yrði á hann myndu viðskiptavin-
irnir hala niður þjófavörn, sem 
bankinn hefði komið sér upp. Í 
staðinn höluðu viðskiptavinirn-
ir niður hugbúnaði, sem afritaði 

lykilorð viðskiptavinanna inn á 
netreikning þeirra í bankanum.

Fyrstu svikin munu hafa átt 
sér stað í ágúst í fyrra og hafa 
nú um 250 viðskiptavinir Nordea-
bankans orðið fyrir barðinu á 
svikum af þessu tagi.

Talsmaður Nordea-bankans 
segir bankann hafa bætt við-
skiptavinum skaðann að fullu og 
bendir á að sænsku lögreglunni 
hafi tekist að rekja slóð svika-
póstsins til Rússlands og handtek-
ið fjölda manns.

Að sögn talsmannsins eru net-
svik sem þessi afar tíð og leitar 
bankinn allra leiða til að auka 
öryggi í netbankaviðskiptum. 

- jab

Netsvikarar herja á Nordea-bankann

Samkeppnisyfirvöld í Rússlandi 
gáfu í síðustu viku græna ljósið 
fyrir samruna álfyrirtækjanna 
Rusal, Sual og svissneska félags-
ins Glencore. Með samrunanum 
verður til umsvifamesti álrisi 
í heimi og veltir bandaríska 
álfyrirtækinu Alcoa í annað sætið 
yfir stærstu álfyrirtæki heims.

Markaðsvirði þessa þríhöfða 
álrisa nemur 23 milljörðum evra 
sem jafngildir tæpum 2.100 millj-
örðum króna. Framleiðslugetan 
nemur fjórum milljónum tonna á 
ári sem er 12 prósent af heildar-
framleiðslu  á áli í heiminum.

Samkeppnisyfirvöld reikna 

með að gatan fyrir samrunann 
verði greið eftir viku en gert er 
ráð fyrir að ferlinu ljúki í apríl.

Samkvæmt samkomulagi fyrir-
tækjanna þriggja mun Rusal, sem 
fram til þessa hefur verið þriðji 
umsvifamesti álframleiðandi í 
heimi og hefur lýst yfir áhuga á 
byggingu álvers á Norðurlandi, 
gefa út nýtt hlutafé til handa hlut-
höfum Sual og Glencore. Rusal 
mun fara með stærsta hlutinn 
í sameinuðu félagi, 68 prósent.
Sameinað fyrirtæki verður með 
starfsemi víðs vegar í Rússlandi 
auk þess sem það  starfrækir 
verksmiðjur víða um heim. - jab

Álrisi fæðist í apríl
Ríkisstjórnir verða að standa 
saman gegn spillingu og mútu-
þægni. Þetta kom fram á ráð-
stefnu OECD um spillingu og 
mútuþægni í París í síðustu 
viku.

José Angel Gurría, aðalfram-
kvæmdastjóri OECD, sagði á 
ráðstefnunni að aðildarríki stofn-
unarinnar yrðu að leggja mikla 
áherslu á stefnu sína gagnvart 
mútum og spillingu af hverju 
tagi sem til væri. Hann benti hins 
vegar á að hann væri þakklátur 
fyrir að aðildarríkin berðust af 
hörku gegn óhæfu sem þessari, 
sem sýndi fram á viðhorf þeirra 
til þessa mikilvæga málaflokks.

Mál bresku samstæðunnar 
BAE Systems var rætt á fund-
inum en í því eru stjórnendur 
samstæðunnar sakaðir um að 

hafa stofnað mútusjóð til að liðka 
fyrir sölu á hergögnum til stjórn-
valda í Sádi-Arabíu. Viðskiptin 
eru í stærri kantinum og nema 
verðmæti þeirra 10 milljörðum 
breskra punda, jafnvirði tæpra 
1.400 milljarða íslenskra króna. 
Efnahagsbrotadeild breska rík-
isins hefur haft málið til rann-
sóknar síðan seint á síðasta ári 
en niðurstaða liggur ekki fyrir 
í því.

Á ráðstefnu OECD kom fram 
að mútusjóðir sem þessir væru 
litnir hornauga og ættu stjórn-
völd ekki að að réttlæta gjörð-
ir fyrirtækja sem leggi stund á 
slíkt með nokkru móti. - jab

OECD beitir sér gegn mútumálum

Nokkurrar óánægju gætti í 
Bretlandi þegar Englandsbanki 
ákvað að hækka stýrivexti um 
fjórðung úr prósenti í 5,25 pró-
sent fyrir um hálfum mánuði 
enda höfðu flestir gert ráð fyrir 
óbreyttum vöxtum næsta mánuð-
inn eða svo. Einhugur var ekki um 
hækkunina innan peningamála-
nefndar bankans og hefur breska 
fréttastofan Sky eftir Timothy 
Besley, einum meðlimi hennar, 
að svo geti farið að stýrivextir 
hækki frekar á næstunni.

Besley bendir á að skortur sé 
á vinnuafli í þjónustugeiranum í 

Bretlandi og virðist fátt benda til 
að það ætli að lagast. Skorturinn 
hefur í för með sér aukinn launa-

kostnað innan geirans, sem er 
einn sá langstærsti í landinu, og 
það ýtir verðbólgunni upp á við. 
Hún mælist um þessar mundir 
þrjú prósent og hefur ekki verið 
hærri í áratug í Bretlandi. 

Stefna Englandsbanka, líkt og 
flestra seðlabanka, er að halda 
verðbólgu innan verðbólgumark-
miða. Markmið breska seðlabank-
ans stendur í tveimur prósentum. 
Ljóst er að verðbólgan í Bretlandi 
er á uppleið og því gæti verið 
nauðsynlegt að hækka stýrivexti 
frekar til að koma böndum á 
hana, að sögn Besleys. - jab

Líkur á frekari stýrivaxtahækkun

Heimsmeistarakeppnin í knatt-
spyrnu í Þýskalandi í fyrra stóð 
ekki undir þeim væntingum 
sem Þjóðverjar gerðu til henn-
ar. Vöxtur landsframleiðslu var 
minni en vonir stóðu til auk þess 
sem velta einskorðaðist við þann 
geira sem tengdist keppninni.

Þannig jókst sala á bjór minna 
en gert hafði verið ráð fyrir vegna 
samdráttar á innanlandsmark-
aði. Veðursæld síðasta sumar og 
heimsmeistarakeppnin í knatt-
spyrnu, sem haldin var í júní og 
júlí, eru undantekningar frá árinu 
í heild og varð til þess að sala á 
bjór jókst um allt að 2,7 prósent. 
Heimsmeistarakeppninni er hins 
vegar ekki að þakka alla aukn-
inguna heldur meiri útflutningi á 
miðinum gyllta en fyrri ár.  

Væntingavísitölur ruku upp úr 

öllu valdi og höfðu ekki mælst 
hærri í fimm ár áður en blásið 
var til leika í fyrra enda reiknað 
með að landsframleiðsla ykist um 
allt að hálft prósent. Nýir hagvís-
ar benda hins vegar til að upp-
gangurinn hafi einskorðast við þá 
tvo mánuði sem heimsmeistara-
keppnin stóð. Hafi áhugamenn 
um fótbolta einokað hótel lands-
ins og hinn almenni ferðamaður 
því lagt leið sína annað á tíma-
bilinu. Velta jókst því minna en 
vonir stóðu til. 

Öðru máli gegnir hins vegar 
um þann geira sem tengdist 
boltanum með beinum hætti en 
bráðabirgðatölur benda til að 
velta hjá framleiðendum íþrótta-
fatnaðar hafi aukist um allt að 70 
prósent á milli ára á tímabilinu 
sem keppnin stóð yfir. - jab

Þýskar væntingar 
skutu yfir markið



Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum 
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfi ð ef að áður hefur komið fram ofnæmi 
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstífl u og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifi n vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og 
sviðatilfi nningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. 
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töfl ur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafl a látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfi ð 
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töfl ur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar 
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöfl ur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töfl ur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum. Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft 
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfi ð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfi ð ekki á meðgöngu 
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

VECTAVIR FRUNSUKREM
Verkar á öllum stigum frunsunnar.

VOLTAREN DOLO
Fljótvirkt verkjalyf, verkjastillandi 
og hitalækkandi.

FYRSTA
HJÁLP
- við kvefi !

STREPSILS HÁLSTÖFLUR
4 bragðtegundir, fæst einnig sykurlaust.

OTRIVIN NEFÚÐI
Fyrir börn og fullorðna. 
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Bandaríska netleitarfyrirtækið 
Google er sagt vera að leggja 
lokahönd á nýja þjónustu sem 
gerir netverjum kleift að hala 
niður heilum bókum af netinu 
og lesa ýmist í tölvum eða á öfl-
ugri gerðum farsíma á borð við 
BlackBerry.

Von forsvarsmanna Google er 
sú að netverjar geti nýtt þjónust-
una til að leita ritverka á bóka-
söfnum með rafræna skráningu 
bóka á söfnum um allan heim. 

Google ætlaði að ýta þjón-
ustu sem þessari úr vör fyrir um 
tveimur árum en varð að draga í 
land í kjölfar harðrar gagnrýni 
frá hendi bókavarða,  rithöfunda 

og fleiri, sem töldu fyrirtækið 
brjóta á höfundarrétti. 

Að sögn Google er horft til 
þess að netverjar geti leitað rit-
verka á netinu og lesið sýnishorn 

úr þeim áður en heilu bókunum 
er halað niður.

Jens Redmer, framkvæmda-
stjóri bókaleitarþjónustu Google 
í Evrópu, bendir á að ýmiss konar 
þjónusta verði í boði og muni 
netverjar geta valið um að leigja 
bækur til skamms tíma eða kaupa 
heilu ritverkin sem þeir geti lesið 
á tölvuskjánum. 

Vefritið Cnet bendir hins 
vegar á að enn sé langt í land 
að Google geti ýtt verkefninu úr 
vör. Rafrænar bækur á netinu 
hafi langt í frá slegið í gegn og 
muni það velta á lesendunum 
sjálfum hvort Google hafi hitt á 
gullæð á netinu. - jab

Google ýtir undir bókalestur á netinu

Indverska geimfarið SRE-1 lenti 
heilu og höldnu í Bengalflóa á 
mánudagsmorgun. Með lending-
unni er spor markað í sögu geim-
vísindasögunnar enda geimfar-
inu ætlað að leggja grunninn að 
mönnuðum geimskotum Indverja 
í framtíðinni.

Geimfarinu, sem var ómannað 
og einungis rúmt hálft tonn að 
þyngd, var skotið á loft 10. janúar 
síðastliðinn frá Satish Dhawan-
geimstöð Indverja í Sriharikota 
í suðurhluta landsins. Geimfarið 
flutti fjögur gervitungl út í geim  
frá jafn mörgum löndum og var á 
sporbraut um jörð í 11 daga áður 
en það sneri heim á ný. 

Með geimskotinu var tæki-
færi nýtt til að prófa stýrikerfi 
flaugarinnar og framkvæma 
ýmsar tilraunir í þyngdarleysi í 
geimnum. Þá voru gerðar próf-
anir á geimfarinu er það kom 
aftur inn fyrir gufuhvolf jarðar 
en stefna Indverja mun vera að 
koma mönnuðu geimfari á loft á 
næstu árum, að sögn talsmanns 
geimvísindastofnunarinnar ind-
versku.

Sjónvarpsstöðvar á Indlandi 
sýndu beint frá því þegar þyrlur 
á vegum indverska hersins flugu 
áleiðis að lendingarstað geim-
farsins  suður í Bengalflóa til að 
ná í það á mánudag og flytja að 
geimstöðinni. - jab

Indverjar fagna lendingu

Japanska hátæknifyrirtækið Sony 
mun ekki á nokkurn hátt veita 
þeim fyrirtækjum sem framleiða 
klámmyndir hjálparhönd við að 
gefa myndefni sitt út á Blu-ray 
mynddiskum. Sony ætlar hins 
vegar ekki að standa í vegi fyrir 
því að fyrirtækin gefi myndir af 
þessum toga út á diskunum, sem 
hafa verið nefndir næsta kynslóð í 
mynddiskatækni  ásamt HD DVD-
diskum. 

Fjölmiðlar í Bandaríkjunum 
benda á að Sony hafi gripið til 
svipaðra ráða undir lok sjöunda 
áratugar síðustu aldar þegar fyrir-

tækið neitaði að gefa fyrirtækjum 
í klámiðnaðinum leyfi til að nota 
Betamax-myndbandatæknina. 
Ákvörðun sem þessi getur verið 
varasöm, að mati vefmiðilsins 
Playfuls.com sem reifar afdrif 
Betamax-tækninnar í baráttunni 
við VHS-myndbandatæknina. Þeir 
sem eru um miðjan aldur muna 
vel eftir baráttunni en í sem stystu 
máli heyrir fyrrnefnda tæknin sög-
unni til þrátt fyrir meiri gæði en 
VHS-tæknin. Geti andstaða Sony 
orðið til þess að Blu-ray-tæknin 
verði undir í baráttunni við önnur 
tæknifyrirtæki, sem einblína á 

HD DVD.  Bandaríska fyrirtækið 
Vivid Video ætlar þrátt fyrir þetta 
að ráðast í útgáfu á nýjustu mynd 
sinni á báðum gerðum háskerpu-
diskanna í vor. Þar er um að ræða 
framhaldsmynd kvikmyndarinnar 
Debbie Does Dallas sem kom út 
árið 1978.  - jab

Sony gegn klámi

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Windows Vista, nýjasta stýrikerfi 
Microsoft, fyrir einstaklinga og 
heimili kemur á markað á heims-
vísu undir lok þessa mánaðar. 
Samhliða því kemur á markað 
hugbúnaðarvöndlinn Microsoft 
Office 2007. Um stórt skref er að 
ræða, bæði fyrir tölvueigendur 
og Microsoft enda tæp sex ár 
síðan Windows XP, síðasta stýri-
kerfi fyrirtækisins, leit dagsins 
ljós.

Tölvuspekúlantar hafa allt frá 
því um mitt síðasta ár velt vöng-
um yfir því hvað nýja stýrikerfið 
þýði fyrir hinn almenna tölvu-
eiganda. Nokkrir þeirra segja í 
samtali við bandaríska dagblaðið 
USA Today í vikunni að nýja 
stýrikerfið sé mun stærra í snið-
um en forveri þess, sem þýði 
að tölvueigendur margir hverj-
ir verði að endurnýja tölvukost 
sinn til að keyra stýrikerfið að 
einhverju gagni. Sérfræðingar 
í tölvumálum hafa allt frá því 
helstu upplýsingar um stýrikerf-
ið lágu fyrir í fyrra bent á þann 
mismun sem fólginn er í þeim 
lágmarksbúnaði sem Microsoft 
mælir með. Þannig segja þeir 
að nauðsynlegt verði að hafa að 

minnsta kosti 512 MB vinnslu-
minni fyrir grunnútgáfuna af 
Vista en allt upp undir 1 GB fyrir 
stærstu útgáfuna. Þá er stærð 
stýrikerfisins slík að nauðsyn-
legt er að hafa allt upp undir 15 
GB laust pláss á harða diskinum 
til að keyra stýrikerfið upp. 

Sérfræðingarnir eru á einu 
máli um að tölvueigendur sem  
hyggjast festa kaup á stýrikerf-
inu skuli sitja sem fastast og 
leggjast undir feld. Innsetning á 
kerfinu  geti tekið allt frá 25 mín-
útum og upp í nokkrar klukku-
stundir, allt eftir því hvers öflug 
tölvan er. Gamlar tölvur geti því 
orðið ansi lengi að keyra stýri-
kerfið upp.

Aðrir sérfræðingar í tölvu-
málum sem USA Today ræddi við 
benda hins vegar á að besta ráðið 
sé að bíða með tölvukaup þar 
til nýja stýrikerfið verði komið 
á markað. Windows Vista muni 
fylgja með í kaupum á flestum 
gerðum nýrra tölva og þannig 
losni tölvunotendur við höfuð-
verkinn sem fylgi því að setja 
upp nýjan hugbúnað. Það eina 
sem þeir þurfi hins vegar að 
fylgjast með sé hvaða útgáfa af 
þeim sex af Windows Vista sem 
koma á markað fylgi með í kaup-
unum á nýrri tölvu.

Biðin styttist í 
Windows Vista

Menn bíða spenntir eftir því að almenningsút-
gáfa Windows Vista komi út um mánaðamótin.

*Nafnávöxtun í ISK, EUR, USD og GBP á ársgrundvelli fyrir tímabili› 30/11/06-29/12/06.

Peningamarka›ssjó›ir eru fjárfestingarsjó›ir skv. lögum nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i.
Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings banka hf. Fjárfestingarsjó›ur telst vera áhættusamari fjárfesting
en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s er fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta
m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i. Nánari uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu
e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins í útibúum Kaupflings e›a á www.kaupthing.is.

P E N I N G A M A R K A ‹ S S J Ó ‹ I R

Ávaxta›u betur
- í fleirri mynt sem flér hentar

Kynntu flér kosti Peningamarka›ssjó›a Kaupflings í ISK, USD, EUR og GBP.

Haf›u samband vi› rá›gjafa í síma 444 7000.

4,0%*
ávöxtun í evrum

6,2%*
ávöxtun í dollurum

13,8%*
ávöxtun í krónum

4,6%*
ávöxtun í pundum
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mánudaginn kemur verður 
Corporacion Pesquera Inca eða 
Copeinca, fjórði stærsti fiski-
mjöls- og lýsisframleiðandinn 
í Perú, skráð í Kauphöllina í 

Ósló. Skráningin fer fram í gegnum Glitni 
Securities, dótturfélag Glitnis í Noregi, sem 
í samvinnu við fyrirtækjaráðgjöf bankans í 
Lundúnum og sjávarútvegsteymi bankans í 
Reykjavík annaðist sölu á nýju hlutafé fyrir 
sjö milljarða króna sem fór til norskra og 
alþjóðlegra fjárfesta í desember. „Við telj-
um að þetta félag hafi mikla vaxtarmögu-
leika,“ segir Jón Garðar Guðmundsson, 
forstöðumaður á fjárfestingasviði Glitnis. 

Sagan á bak við þetta verkefni er einnig 
skemmtilegt dæmi um hvernig persónuleg 
samskipti og tilviljanir geta orðið að stór-
um viðskiptum. 

UPPHAFIÐ Í BUENOS AIRES 
Það var fyrir rúmum tveimur árum sem 
Jón Garðar kynntist fyrst stjórnendum 
Copeinca, en bankinn stóð þá fyrir kvöld-
verði á alþjóðlegri fiskimjölsráðstefnu í 
Buenos Aires í Argentínu. Í framhaldinu, í 
árslok 2005, hélt hópur frá Glitni í ferðalag 
til Chile þar sem ákveðið var að stoppa í 
hálfan dag í Perú til að skoða starfsemi 
Copeinca. Þá spillti heldur ekki fyrir fyrstu 
kynnum og áframhaldandi samskiptum 
að hinn spænskumælandi Jón Garðar 
og Wilfredo Caceres, stjórnarformaður 
Copeinca, eru báðir með MBA-gráðu frá 
IESE í Barcelona. 

Jón Garðar segir að starfsmönnum 
Glitnis hafi strax litist vel á Copeinca 
sem fyrirtæki og á stjórnendur félagsins. 
Fyrirtækið rekur stóran uppsjávarfiskiflota 
og nokkrar verksmiðjur en Perú er stærsti 
framleiðandi og útflytjandi fiskimjöls og 
lýsis í heiminum. „Við sáum að þrátt fyrir 
að Copeinca væri fjölskyldufyrirtæki í 
Perú lægi þarna mikill metnaður til stærri 
hluta, fyrirtækið er í frábærum geira og 
stjórnendur félagsins eru afar öflugir með 
skýra framtíðarsýn. Við vildum styðja þá 
og leggja okkar af mörkum til þess að þeir 
næðu settum takmörkum.“ 

Vilji stjórnenda Copeinca var líka skýr: 
Þeir vildu fá Glitni, með sína sérfræði-
kunnáttu og fjárfestasambönd, í lið með 
sér til að fá inn nýtt eigið fé án þess að gefa 
frá sér stjórnartaumana eða skuldsetja 
félagið um of. Starfsmenn Glitnis á Íslandi, 
í Noregi og Bretlandi settust á rökstóla og 
komust að þeirri niðurstöðu að skráning 
í Kauphöllina í Ósló væri hentugur kost-
ur að undangengnu hlutafjárútboði. Þar 
sem hópur fjárfesta, sem hefur áhuga á 
að eignast minnihluta hlutafjár í óskráðu 
fyrirtæki, er takmarkaður var ákveðið að 
skrá bréf Copeinca í kauphöll þannig að 
nýir hluthafar ættu þess kost að selja bréf 
sín á markaði, ef þeir vildu. 

Þetta var langt og flókið ferli sem hófst 
í janúar árið 2006. Farið var í gegnum 
áreiðanleikakönnun og ýmsa aðra for-
vinnu áður en hægt var að bjóða fjár-
festum hlutabréf til kaups. Ýmis ljón 
voru í veginum, til dæmis hvernig ætti 
að meðhöndla reikninga Copeinca, en fá 
fyrirtæki í Perú gera upp eftir alþjóð-
legum reikniskilavenjum (IRFS). En allt 
small þetta saman og tímasetningar í 
kringum hlutafjárútboðið og skráninguna 
gengu fullkomlega upp. 

MARKAÐSAÐSTÆÐUR HAGSTÆÐAR
Glenn Kristiansen, forstöðumaður fyrir-
tækjaráðgjafar Glitnis Securities í Noregi, 
segir að fjárfestar í sjávarútvegi líti á per-
úskt sjávarútvegsfyrirtæki sem áhættu-
meiri kost en fyrirtæki á sama sviði í Chile 
eða Noregi þar sem allt viðskiptaumhverf-
ið standi á fastari stoðum. Öll teikn benda 
þó til þess að Perú sé farið að njóta meira 
trausts alþjóðlegra fjárfesta, en verulega 
hefur dregið úr metinni landsáhættu Perú 
frá byrjun aldarinnar. Stjórnendur skipta 
einnig sköpum við áhættumat fyrirtækja. 
Forsvarsmenn Glitnis hafa miklar mætur 
á Samuel Dyer Coriat, forstjóra Copeinca, 
sem er mikils metinn í perúsku viðskipta-
lífi. Samuel er sonur stofnanda Copeinca 
og hóf sjálfur að vinna á gólfinu í fiski-
mjölsverksmiðjunni. „Þetta er ungur og 
öflugur stjórnandi sem hefur afar skýra 
mynd um hvert stefna skuli,“ segir Glenn. 
Forsvarsmenn Glitnis eru ekki síður hrifn-
ir af því hversu meðvitaðir stjórnendur 
Copeinca eru um samfélagslega ábyrgð 
fyrirtækisins þótt félagið hafi verið í einka-
eigu. Til að mynda birtir Copeinca á hverju 
ári þykka skýrslu þar sem meðal annars er 
fjallað um starfshætti stjórnar og stefnu 
fyrirtækisins í umhverfismálum. 

Fyrir utan stjórnunarþáttinn nefna þeir 

Jón Garðar og Glenn nokkra þætti sem 
gera Copeinca að áhugaverðu fyrirtæki. 
Copeinca flytur út allar sínar afurðir, 
einkum til Kína og Evrópu, og starfar á 
markaði sem Glitnir hefur sérþekkingu 
á. Markaðsaðstæður eru einnig afar hag-
stæðar fyrir skráningu um þessar mundir: 
Því er spáð að fiskimjölsverð verði áfram 
í hæstu hæðum og mikill áhugi er fyrir 
nýjum félögum við þær aðstæður sem nú 
ríkja á norska hlutabréfamarkaðnum. 

VEÐJAÐ Á KVÓTAKERFI
Fyrir skömmu var norska útgerðarfélagið 
Austevoll Seafood skráð í Ósló en félagið 
er að stórum hluta með sömu starfsemi 
og Copeinca. Skyndilega var hægt að bera 
Copeinca saman við sambærilegt fyrirtæki 
á markaði. Austevoll hlaut góðar viðtökur 
og fór inn á markað á hærri verðkennitölum 
en Copeinca mun fara sem er skiljanlegt í 
ljósi þess að annað félagið er norskt en hitt 
erlent, auk þess sem starfsemi Austevoll 
er dreifð yfir þrjú lönd. „Markaðurinn er 
á miklu flugi og Austevoll er til að mynda 
búið að hækka um fimmtung frá skrán-
ingu,“ bendir Glenn á. „Við erum þess 
fullvissir að þetta ferli reynist ekki aðeins 
Copeinca vel heldur einnig þeim fjárfest-
um sem tóku þátt í útboðinu.“

Copeinca velti 6,5 milljörðum króna á 
síðasta ári og var metið á um 11 milljarða 
króna, fyrir útboðið. Stjórnendur Copeinca 
reikna með að rekstarhagnaður fyrir 
afskriftir (EBITDA) verði um 2,5 milljarð-
ar króna á þessu ári og EBITDA-hlutfall 
hvorki meira né minna en 40 prósent af 
tekjum. 

Glenn segir að Copeinca sé ákjósanleg-
ur kostur fyrir marga fjárfesta, til dæmis 
þá sem hafa auðgast gríðarlega á uppgangi 
fiskeldisins í Noregi á undanförnum mán-
uðum og vilja dreifa áhættu með því að 
koma inn í fiskimjöls- og lýsisframleiðslu 
en framleiðsla Copeinca fer ekki til mann-
eldis. Hann bendir einnig á að þetta sé 
gott tækifæri fyrir þá sem vilja bæta við 
sig fleiri stoðum í framleiðslu sjávaraf-
urða. „Einnig felast gríðarleg tækifæri í 
því að Perú taki upp kvótakerfi eins og á 
Íslandi, í Noregi og Chile. Þeir hafa enn 
þá sóknarkerfi byggt á veiðileyfum en 
munu einhvern tíma taka upp kvótakerfi. 
Reynslan sýnir að eftir að tekið var upp 
kvótakerfi í Chile jókst verðmæti útgerð-
arfyrirtækja allt að þrefalt.” 

RÓS Í HNAPPAGATIÐ
Jón Garðar segir að Glitnir hafi lagt mikið 
í sölurnar við að byggja upp fyrirtækjasvið 
er geti tekist á við verkefni í sjávarútvegi 
um allan heim. „Við höfum mikla trú á 
þeirri alþjóðlegu stefnu sem við fylgjum í 
sjávarútvegsmálum og fjárfest mikið til að 
gera hana að veruleika. Til dæmis höfum 
við varið tveimur til þremur árum í Suður-
Ameríku án þess að búast við því að skrifa 
undir marga samninga. Árangurinn hefur 
reyndar verið framar vonum. Ef þú ætlar 
þér að starfa í alþjóðlegum sjávarútvegi 
þá er ekki hægt að horfa fram hjá Suður-
Ameríku, einkum Chile og Perú.“ 

Bankinn hefur skilgreint sig sem fjár-
málafyrirtæki með heimamarkað á Íslandi 
og í Noregi. Þar sem Kauphöllin í Ósló 
er orðin leiðandi kauphöll í sjávarútvegi, 
nokkuð sem að var stefnt hér á landi fyrir 
fimm árum, er hægt að tengja verkefni 
á borð við Copeinca við þann markað. 
Copeinca er fyrsta útgerðarfélagið sem 
Glitnir skráir á erlendan hlutabréfamark-
að en bankinn hefur áður komið að mörg-
um fjármögnunarverkefnum fyrir sjávar-
útvegsfélög. Forsvarsmenn Glitnis telja að 
þetta verkefni undirstriki stöðu bankans 
sem leiðandi sjávarútvegsbanka á heims-
vísu: Það er einstakur viðburður að tengja 
saman öflugt suður-amerískt sjávarútvegs-
félag og norður-evrópska fjárfesta. Þeir 
eru einnig bjartsýnir að þessi skráning 
opni leiðir að svipuðum verkefnum fyrir 
önnur sjávarútvegsfyrirtæki. 

„Þetta er mikilvægt verkefni fyrir 
Glitni, en fyrir viðskiptavininn er það 
auðvitað enn stærra mál að safna þetta 
miklum peningum. Stærsta fjármögnun 
sem Copeinca hafði áður fengið var 2,1 
milljarðs króna lán árið 2005. En þetta 
var einnig stórt verkefni fyrir Glitni, að 
nýta starfsstöðvar bankans í Lundúnum, 
Reykjavík og Ósló til að vinna að verki á 
borð við þetta og landa því,“ segir Glenn og 
bætir við að lokum: „En þegar allt kemur 
til alls þá er það kraftur, hugmyndaauðgi 
og samvinna starfsfólks bankans á mis-
munandi mörkuðum sem býr til viðskipti 
sem þessi.“

Frá Líma til Óslóar
Við skráningu Copeinca í Kauphöllina í Ósló leggur Glitnir lokahönd á það einstaka verk að 
tengja saman suður-amerískt sjávarútvegsfélag og norður-evrópska fjárfesta og styrkir þar 
með stöðu bankans sem leiðandi sjávarútvegsbanka á heimsvísu. Sagan á bak við Copeinca 
er ekki síður athyglisverð eins og Eggert Þór Aðalsteinsson komst að raun um.
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lmennt virðast sérfræðingar í 
efnahagsmálum sammála um að 
heldur bjartara sé yfir þegar litið 
er til nánustu framtíðar. Útlit er 
fyrir nokkurs konar snertilendingu 

í hagkerfinu, verðbólga fari niður í vikmörk 
Seðlabankans á þessu ári og heldur hægist 
um, en þó minna en áður hefur verið spáð. Á 
næsta ári taki svo við dálítið verðbólguskot 
á ný sem standi þó ekki lengi yfir. Krónan 
er sögð nálægt jafnvægisgengi sínu og þótt 
hún sveiflist vegna ytri þátta komi ekki til 
afgerandi breytinga á gengi hennar og hún 
leiti jafnvægis á ný. Óvissa í spám tengist þó 
einna helst krónunni og stóriðjuframkvæmd-
um hér.

Greiningardeildir bankanna þriggja hafa 
allar nýverið fjallað ítarlega um þróun efna-
hagsmála, sem og reyndar efnahagsskrif-
stofa fjármálaráðuneytisins sem í byrjun 
síðustu viku sendi frá sér endurskoðaða þjóð-
hagsspá. Allir eru þessir sérfræðingar sam-
stíga í að spá verðbólgu niður fyrir vikmörk 
Seðlabankans á þessu ári þótt reyndar muni 
aðeins á spá um hver verði meðalverðbólga 
á árinu. Eins eru menn samstíga í því að 
spá því að verðbólga taki að síga upp á við 
á ný á næsta ári og telja því líklegt að stýri-
vextir Seðlabankans lækki hægar en ráð var 
fyrir gert. Í spá fjármálaráðuneytisins er 
engu að síður sleginn varnagli við væntingar 
um lækkunarferli stýrivaxta Seðlabankans 

síðar á þessu ári. „Frekari gengislækkun 
gæti raskað því mati. Þó ber að hafa í huga 
að styrking á gjaldeyrisforða Seðlabankans 
um rúmlega 90 milljarða króna eykur trú-
verðugleika gjaldmiðilsins út á við. Mikill 
vaxtamunur milli Íslands og annarra landa 
hefur leitt til þess að útgáfa erlendra aðila 
á krónubréfum hefur haldið áfram á nýju 
ári,“ segir í endurskoðaðri þjóðhagsspá. Er í 
þessu sambandi skemmst að minnast stærstu 
krónubréfaútgáfunnar sem fram hefur farið 
til þessa, 40 milljarða króna sem Rabobank 
gaf út um miðjan mánuðinn. 

VERÐBÓLGUÞRÝSTINGUR ER
UNDIRLIGGJANDI
Krónubréfaútgáfan felur þó einnig í sér 
aðrar vísbendingar, því til þess að gefin verði 
út skuldabréf í krónum þarf einhver hér 
innanlands að vilja fá þessar krónur að láni. 
Mikil krónubréfaútgáfa er því vísbending um 
að enn sé töluverður hiti í hagkerfinu hér og 
kann það að letja Seðlabankann í að lækka 
stýrivexti. Mikill vaxtamunur við útlönd 
eykur svo enn áhuga erlendra fjárfesta á að 
ávaxta pund sitt í krónubréfum.

Greiningardeild Glitnis gerir ráð fyrir því 
að Seðlabankinn lækki stýrivexti í maí, en 
segir um leið óvissuþætti til hækkunar stýri-
vaxtaspárinnar helst vera áframhaldandi 
stóriðjuuppbyggingu og framhald á ójafn-
vægi sem einkennt hafi þjóðarbúið. „Verði 

ákveðið í vor að stækka álverið í Straumsvík 
mun það líklega letja Seðlabankann til mikill-
ar vaxtalækkunar á þessu ári vegna aukinnar 
hættu á nýju þensluskeiði strax á næsta ári. 
Svipuð áhrif hefur ef hagtölur benda til að 
aukið aðhald peningastefnunnar undanfarið 
skili sér seint og illa í minni verðbólguþrýst-
ingi,“ segir í greiningu bankans frá því í 
byrjun árs. Í nýrri efnahagsspá Kaupþings 
er einnig gert ráð fyrir því að Seðlabankinn 
taki að lækka vexti á öðrum ársfjórðungi og 
er þá væntanlega vísað til vaxtaákvörðunar-
dagsins í maí. Kaupþing gerir engu að síður 
í spá sinni ráð fyrir að ráðist verði í stækkun 
álversins í Straumsvík. Landsbankinn gerir 
hins vegar ekki ráð fyrir að Seðlabankinn 
taki að lækka vexti fyrr en á þriðja ársfjórð-
ungi, á fundi sínum 5. júlí.

„Spárnar ganga allar út á að þessi lækkun 
á verðbólgunni sé tímabundin og hún er að 
verulegu leyti til komin vegna þeirra breyt-
inga sem standa fyrir dyrum á virðisauka-
skatti,“ segir Björn Rúnar Guðmundsson, sér-
fræðingur greiningardeildar Landsbankans. 
Hann segir ljóst að virðisaukaskattslækkunin 
í mars útrými ekki undirliggjandi verðbólgu-
þrýstingi. „Við erum enn með töluverða 
þenslu í hagkerfinu og umframeftirspurn 
á ýmsum sviðum. Vinnumarkaðurinn er til-
tölulega spenntur og þótt byggingageirinn 
sé ekki á jafnmikilli ferð og í fyrra þá er 
hann ekki farinn að hægja mjög mikið á 

Stýrivextir bíta í smákólnand
Aðstæður í alþjóðahagkerfinu eru sagðar hagfelldari en í byrjun síðasta árs og ýtir það undir bjartsýni um 
líkur eru þá á taugaveiklunarviðbrögðum erlendra fjárfesta þrátt fyrir neikvæðar fréttir. Óli Kristján Ármannss
umhverfi þar sem sérfræðingar spá tímabundinni lækkun verðbólgu á þessu ári. Enn munu nokkrar blikur 
taka stýrivextir Seðlabankans að bíta fyrir alvöru og spáir sérfræðingur Landsbankans því að almenningur f
erlendri mynt líkt og fyrirtæki hafa mörg hver gert. 

Spárnar ganga 
allar út á að 

þessi lækkun 
á verðbólgunni 
sé tímabundin 

og hún er að 
verulegu leyti 

til komin vegna 
þeirra breytinga 
sem standa fyrir 

dyrum á virðis-
aukaskatti ... Við 

erum enn með 
töluverða þenslu 

í hagkerfinu og 
umframeftir-

spurn á ýmsum 
sviðum. ...  

Þrýstingurinn er 
áfram til staðar 
og það kallar á 
áframhaldandi
verðbólgu eigi 

þessi aukaáhrif 
að hverfa.“
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Fylgifiskar er sérverslun með sjáv-
arafurðir, stofnuð árið 2002 af 
Guðbjörgu Glóð Logadóttur og 
fjölskyldu. Guðbjörg er, auk þess að 
vera einn eigenda, framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins. „Við erum fjórir 
starfandi eigendur, og síðan fimm 
til viðbótar sem eiga smærri hlut.“

Fylgifiskar eru sannkallað 
fjölskyldufyrirtæki; Guðbjörg er 
stærsti eigandinn en auk hennar 
eiga bróðir hennar, Gunnar Loga-
son, og faðir, Logi Þormóðsson, 
hlut í Fylgifiskum. Sveinn Kjart-
ansson matreiðslumeistari er fjórði 
kjölfestueigandinn. Hjá Fylgifisk-
um starfa tólf manns.

Fylgifiskar eiga sér ekki 
nákvæma fyrirmynd heldur hefur 
Guðbjörg viðað að sér hugmyndum 
héðan og þaðan úr matvælageiran-
um yfir árin. „Konseptið er einhvers 
konar blanda af mínum pælingum 
og því sem ég hef séð annars stað-
ar. Það er engin ein fyrirmynd að 
búðinni.“

BETRA MATARÆÐI EN ÁÐUR
Í Fylgifiskum er hægt að fá heit-
an mat í hádeginu, en stærstur 
hluti sölunnar er þó á hálftilbúnum 
fiskréttum, sem fólk tekur með sér 
heim og eldar. „Við erum ekki fisk-

vinnsla í hefðbundnum skilningi. 
Við flökum ekkert að ráði, held-
ur erum frekar að skera í bita og 
krydda. Níutíu og fimm prósent af 
því sem við seljum eru hálftilbúnir 
fiskréttir úr borðinu.“

Guðbjörg segir meiri markað 
fyrir hollustufæði í dag en áður. 
Íslendingar séu mun meðvitaðri um 
hvað þeir láti ofan í sig. Mataræði 
sé auk þess fjölbreyttara „Fólki líður 
betur ef það borðar fisk. Það endist 
lengur og upplifir engin „þyngsli“, 
svo ég vitni nú beint í viðskiptavini 
okkar.“ 

Enga eina skýringu er að finna á 
aukinni ásókn í heilsusamlegan mat 
að mati Guðbjargar. Hin stærsta sé 
þó ef til vill sú að fólk geri sér betur 
grein fyrir mikilvægi þess að borða 
hollan mat og telji aukna vellíðan 
fylgja hollu mataræði. „Við getum 
ekki lengur leyft okkur að borða 
þungan mat í öll mál. Fólk vinnur 
ekki eins erfiða vinnu og áður, og 
brennir minna. Við þurfum að spá í 
hvað við borðum, nema við viljum 
hreinlega taka afleiðingunum.“

EKKI HEIMSYFIRRÁÐ EÐA DAUÐI
Fylgifiskar reka nú tvo staði; upp-
haflegu verslunina við Suður-
landsbraut auk smærra útibús á 

Skólavörðustíg. Þá stendur til að 
opna sjávarréttabar í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar nú á vormánuð-
um. Guðbjörg segir hugmyndina 
að þeim stað ólíka þeirri sem varð 
kveikjan að Fylgifiskum. „Þetta 
er sjávarréttabar að erlendri fyrir-
mynd. Við verðum með sushi, alls 
konar reyktan fisk, sjávarréttasalöt 
og heit brauð. Bæði verður hægt 
að borða á staðnum eða hreinlega 
taka fisk með sér um borð í vél-
arnar.“

Fylgifiskar fagna á þessu ári 
fimm ára afmæli. Aðspurð segir 
Guðbjörg að ekkert hafi verið 
ákveðið um að opna útibú erlend-
is. Hún útilokar þó ekkert. „Hug-
myndin að Fylgifiskum er rosalega 
stór og það er allt í lagi að vera 
meðvitaður um hvað mann langar 
til að gera. Hins vegar hefur stefn-
an aldrei verið heimsyfirráð eða 
dauði. Sígandi lukka er best og það 
hefur reynst okkur vel að taka eitt 
skref í einu.“

Guðbjörg þvertekur fyrir að fisk-
ur sé sérstaklega dýr á Íslandi. Fólk 
geri sér almennt ekki grein fyrir 
því að fiskur sé keyptur á alþjóða-
markaði og því sveiflist verðið í 
takt við þá staðreynd. „Við erum 
alltaf að keppa við allan heiminn 

þegar við kaupum fisk. Það eina 
sem við losnum við er flutnings-
kostnaðurinn.“

Fiskur kann að hafa verið ódýr 
hér áður fyrr en Guðbjörg telur 
ólíklegt að svo verði aftur í náinni 
framtíð. Fiskur verði aldrei aftur 
gefins á Íslandi. „Þetta er kvótasett 
vara og takmörkuð auðlind. Ef þú 
ætlar að fá gott hráefni og veist að 
hverju þú leitar þá er góður fiskur 
aldrei ókeypis.“

Guðbjörg segir fisk heldur ekki 
dýrari hér á landi en í þeim löndum 
sem við berum okkur saman við. 
Munurinn liggi í því að víða erlend-
is sé litið á fisk sem munaðarvöru. 
Einnig sé mikilvægt að hafa í huga 
að margar misdýrar tegundir séu til 
af fiski, auk þess sem ekki er sama 
hvernig hann er veiddur. „Eins og 
einn félagi minn sagði þá er ekki 
hægt að bera saman fisk og fisk. 
Þú getur bæði farið til Akureyrar á 
gömlum Skoda eða nýjum Porsche. 
Í báðum tilfellum kemstu líklega á 
leiðarenda, hins vegar er ekki hægt 
að bera þessa tvo bíla saman. Mér 
finnst þessi umræða um að fiskur 
sé dýr svolítið ósanngjörn. Það 
er ekki alltaf verið að bera saman 
sömu vöruna,“ segir Guðbjörg Glóð 
Logadóttir.

Ekki hægt að bera saman fisk og fisk
Framkvæmdastjóri Fylgifiska segir Íslendinga meðvitaðri um mataræði en áður. Hún þvertekur fyrir að fiskur sé 
sérstaklega dýr hér á landi og bendir á að Íslendingar berjist um fisk á alþjóðlegum markaði.

Jungheinrich EFG 25SP
Rafmagnslyftari – 2500kg
Árgerð: 2003
Vinnust. 0
Verð kr. 1.880.000 + vsk

Yale ERP18
3ja-hjóla rafmagnslyftari 
1800kg - nýr rafgeymir
Árgerð: 1997  Vinnust: 2900
Verð kr. 750.000 + vsk

Komatsu FB18M-2R
Rafmagnslyftari
1800kg
Nýr
Verð Kr. 1.680.000 + vsk

Komatsu FD25T-16R
Dísel lyftari
2500kg - Með húsi
Nýr
Verð Kr.1.980.000 + vsk.

Hyster H3.0XM
Árgerð: 1998 
Vinanaust: 9200
Verð Kr. 650.000.- + vsk

Manitou MT932
Skotbómulyftari
Árgerð: 2000
Vinnust: 4025
Verð kr. 2.800.000 + vsk
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Einar K. Guðfinnsson, sjávar-
útvegsráðherra sótti á dögunum 
hádegisverðarfund í Berlín með 
matvælaráðherrum aðildarríkja 
Evrópusambandsins og annarra 
landa og fulltrúum framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins. Meðal 
umfjöllunarefna á fundinum var 
staða matvælagreina, heilbrigði 
afurða og samkeppnismál.

Ráðherrafundurinn var hald-
inn í tengslum við Grænu vikuna í 
Berlín, sem telst meðal stærstu mat-
vælasýninga í heimi, og er árviss 
viðburður í borginni.

Íslendingar starfrækja kynn-
ingarbás um íslenskan sjávarútveg 

og sjávarfang á sýningunni. Árni 
Siemsen og starfsfólk hans á þýsk-
íslenska veitingastaðnum Sachs í 
Berlín sáu um kynningu og mat-
reiðslu. Nú standa yfir tveggja 
vikna íslenskir dagar á veitinga-
staðnum Sachs, þar sem íslenskar 
sjávarafurðir og landbúnaðarvörur 
eru í aðalhlutverki.

Á Grænu vikunni

Samkvæmt tillögu Hafrannsókna-
stofnunarinnar yrði leyfilegur 
upphafsafli í loðnu ákveðinn 180 
þúsund tonn. Stofnunin gaf álit 
sitt fyrir skömmu. Loðnan vegur 
nokkuð í áætlunum um hagvöxt 
hér á þessu ári vegna loðnubrests í 
fyrra, en hún vegur nokkuð þungt í 
útflutningi landsins. 

Í hlut Íslendinga kæmu þá 143 
þúsund tonn, en Norðmenn, Fær-
eyingar og Grænlendingar fá líka 
hlutdeild í aflanum samkvæmt 
alþjóðasamningum. „Óhætt er að 
segja að skjótt skipist veður í lofti 
í tengslum við loðnuna, en mikil 
óvissa hefur ríkt um veiðar. Engar 
upplýsingar hafa verið til um 2004 
árganginn og ekkert hefur sést til 
hans fyrr en nú með nýjustu mæl-
ingum Hafrannsóknastofnunarinn-
ar,“ segir í frétt á vef Landssam-
bands íslenskra útvegsmanna. „Það 
að loðna úr þessum árgangi skuli 
finnast er mikil gleðifrétt, en mark-
aður fyrir loðnuafurðir er mjög 
góður um þessar mundir.  Verð á 
mjöli og lýsi er í sögulegu hámarki 
og einnig er markaður fyrir frysta 
loðnu góður.“ - óká

Loðnukvótinn
ákvarðaður

Breytingar hafa verið gerðar 
á reglugerð fyrir Hafnasamlag 
Norðurlands.

Siglingastofnun kynnir ákvörð-
un samgönguráðuneytisins um 
breytingu á hafnarreglugerð fyrir 
Hafnasamlag Norðurlands bs. „Í 
reglugerðinni er kveðið á um að 
öll skip 100 metrar og lengri, að 
undanskildum íslenskum fiskiskip-
um, skulu taka hafnsögumann um 
borð við siglingu inn í, út úr eða um 
hafnarsvæði Hafnasamlags Norður-
lands, með tilteknum undantekn-
ingum sem greint er frá í reglugerð-
inni,“ segir á vef stofnunarinnar.

Nýjar reglur um 
hafnsögumenn

Starfsfólki Brims var um áramót 
veittur óvæntur kaupauki vegna 

góðrar afkomu 
fyrirtækisins á 
liðnu ári. Á vef 
f y r i r t æ k i s i n s 
kemur fram að 
hverjum starfs-
manni hafi verið 
veittar 125.000 
krónur en alls 
starfa hjá fyrir-
tækinu liðlega 
300 manns. 

Alls nam kaupaukinn til starfs-
fólks því 37,5 milljónum króna. 
„Stjórn Brims hf. vildi með þessum 
hætti undirstrika að gott starfsfólk 
er lykill að góðum árangri og fannst 
eðlilegt að allir liðsmenn nytu góðs 
af,“ segir í frétt fyrirtækisins.

Af þessu tilefni heimsóttu 
fyrirtækið Björn Snæbjörnsson, 
formaður verkalýðsfélagsins Ein-
ingar-Iðju á Akureyri og Matthild-
ur Sigurjónsdóttir varaformaður og 
afhentu þeim Guðmundi Kristjáns-
syni, forstjóra Brims hf., og Ágústi 
Torfa Haukssyni, framkvæmdastjóra 
Brims á Akureyri, voldugan blóm-
vönd. Með sama hætti hefur verka-
lýðsfélag Akraness lýst yfir ánægju 
á verknaðinum en dótturfélag Brims, 
Laugafiskur, er starfrækt þar í bæ. 

Brim borgar 38 
milljónir aukalega
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Draga má í efa að reglugerðar-
ákvæði frá árinu 1984 til 1985, 
sem mæltu fyrir um að mismunur 
skyldi gerður á skipum sem veiddu 
aðallega sérleyfistegundir og 
þeirra sem veiddu aðallega botn-
fisk, hafi haft næga lagastoð. Í því 
felst að Halldór Ásgrímsson, sem 
þá var sjávarútvegsráðherra, hafi 
sett umrædda reglugerð án þess 
að hafa til þess heimild í settum 
lögum frá Alþingi.

Þetta er ein niðurstaða rann-
sókna Helga Áss Grétarssonar, lög-
fræðings hjá Lagastofnun Háskóla 

Íslands, á þeim fiskveiðistjórnun-
arreglum sem gilt hafa á Íslandi 
frá landnámi til upptöku kvóta-
kerfisins árið 1990. 

Helgi bendir á að mikið hafi 
verið rætt um stöðu þeirra hópa 
sem ekki komu til greina við 
úthlutun aflaheimilda. Minna hafi 
hins vegar verið rætt um þennan 
mun, sem gerður var innbyrðis á 
milli þeirra sem fengu úthlutun-
ina.

Niðurstaða Helga er jafnframt 
sú að umræða um að úthlutun 
hafi byggst á einhæfum grunni sé 

röng eða í besta falli misvísandi. 
Margir hafa haldið því fram að 
úthlutun aflaheimilda hafi ein-
ungis byggst á veiðireynslu árin 
1980 til 1983.

Máli sínu til stuðnings bend-
ir Helgi á að margar undan-
tekningar hafi verið gerðar frá 

reglunni og því mikil 
einföldun að segja 
úthlutun einungis hafa 
byggst á veiðireynslu á 
fyrrgreindu fjögurra 
ára tímabili. Grunnur 
að kvótakerfinu svo-

kallaða var lagður árið 
1984 þegar komið 

var á laggirnar til bráðabirgða 
kvótakerfi um botnfisksveiðar. 

Þessi ráðstöfun var síðan fram-
lengd árin 1985 til 1990, og end-
anlega fest í sessi með lögum um 
stjórn fiskveiða frá árinu 1990. 
Fyrir árið 1984 var öllum almenn-
ingi heimilað að veiða á miðunum 
og leiddi til þess að fiskistofnar 
voru í hættu auk þess sem halla-
rekstur var viðvarandi í greininni.

Helgi Áss flytur fyrirlestur í 
Lögbergi klukkan 14.40 í dag undir 
yfirskriftinni „Úthlutun kvóta í 
botnfiski árin 1984 til 1990“. 

Mismunun skipa skorti lagastoð
Alrangt að úthlutun aflaheimilda samkvæmt kvótakerfinu hafi byggst á einföldum grunni, segir sérfræðingur Lagastofnunar HÍ. 

Til skiparannsóknanna eru áætlaðar 
15 milljónir króna á ári samkvæmt 
upplýsingum Siglingastofnunar.

Þar kemur fram að áhersla sé 
lögð á að vinna 
úr niðurstöð-
um rannsókna 
á sjóslysum og 
kappkostað að 
lærdómur sem 
af þeim má 
draga skili sér 
inn í reglur um 
öryggi skipa og 
áhafna.

„Helstu verkefni eru: Vatnsþétt-
leiki skipa, áhættumat minni fiski-
skipa í hættulegum öldum, mæling 
á hreyfingum skipa, nýting and-
veltigeyma, hleðsla og ofhleðsla 
smábáta og loftflæði til aðalvéla 
skipa,“ segir á vef stofnunarinnar.

Jafnframt á að kanna hvaða 
áhrif hávaði hefur á hvíld og svefn 
skipverja. „Afkastageta skipverja 
og einbeitni þeirra er oft háð þeirri 
hvíld sem þeir fá og er athugandi 
hvernig þreyta getur verið orsök 
mannlegra mistaka sem oft orsaka 
slys um borð í skipum. Á grundvelli 
niðurstaðna verða settar fram til-
lögur til úrbóta. Gerðar verða sam-
tímamælingar á hreyfingum skipa, 
loftgæðum og hávaða í samstarfi 
við áhafnir, útgerðir, hagsmuna-
aðila og verkfræðistofur.“

Áhersla á ör-
yggi sjófarenda
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Samningar hafa náðst milli Íslands, 
Noregs, Færeyja, Rússlands og Evr-
ópusambandsins um stjórn veiða úr 
norsk-íslenska síldarstofninum árið 
2007.

Heildarafli úr stofninum verður 
samkvæmt samningnum tæplega 
1,3 milljónir tonna og fá Íslending-
ar 14,51 prósent aflans í sinn hlut, 
Norðmenn 61 prósent og Rússar 
tæplega þrettán prósent. Þá fá Fær-
eyingar fimm prósent og Evrópu-
sambandið 6,5 prósent.

Styr hefur staðið um stjórn veiða 
úr stofninum frá árinu 2003, þegar 
Norðmenn höfnuðu endurnýj-
un samnings frá 1996. Norðmenn 
tóku sér á síðasta ári 35 prósent 
meiri aflaheimildir en samkvæmt 
samningnum frá 1996. Íslending-
ar brugðust við með því að hækka 
eigin aflaheimildir um sama hlut-
fall.

Samkvæmt nýundirrituðum 
samningi fá Íslendingar, og aðrir 
aðilar samningsins, auknar heim-
ildir til veiða í norskri efnahagslög-
sögu gegn því að fá Norðmönnum 
aukinn hlut í norsk-íslenska síld-

arstofninum. Íslendingar fá því að 
veiða tæplega 26 þúsund tonnum 
meira í norskri efnahagslögsögu 
en samkvæmt samningnum frá 
1996, en hluturinn í norsk-íslenska 
stofninum rýrnar að sama skapi um 
rúmlega eitt prósent. 

Norðmenn fá heimild til að veiða 
rúm sjö prósent í íslenskri efna-
hagslögsögu, en höfðu heimild til 
að veiða 11,47 prósent samkvæmt 
samningnum frá 1996.

Friðrik Jón Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri LÍÚ, var í íslensku 
samninganefndinni og segir Norð-
menn hafa hagað sér með afar 
óábyrgum hætti. Þrátt fyrir að hart 
sé að láta undan kröfum Norð-
manna, sé það hins vegar réttlætan-
legt til að koma í veg fyrir ofveiði. 
„Það ástand sem skapaðist þegar 
Norðmenn neituðu að endurnýja 
samninginn frá 1996 var algjörlega 
óviðunandi. Í fyrra leiddi það til 
rúmlega 32 prósenta meiri veiði úr 
stofninum en sú nýtingarstefna sem 
var við lýði kvað á um. Það blasir 
við að slíkt kemur niður á stofnin-
um.“

Samið um síldina
Íslendingar og Norðmenn hafa náð saman um veiðar úr 
norsk-íslenska síldarstofninum. Framkvæmdastjóri LÍÚ 
segir Norðmenn hafa hagað sér á óábyrgan hátt.

Verð á fiski og rækjum á fisk-
markaðnum í Gautaborg hefur verið 
gríðarlega hátt og var síðasta ár hið 
besta í sögu markaðarins, að því er 
fram kemur á Skip.is, vef Fiskifrétta. 
Óvíst er þó að íslenskir sjómenn 
hoppi hæð sína af gleði yfir þessum 
fregnum enda hafa rækjuveiðar hér 
við land gengið brösuglega síðustu 
misseri.

„Verðið nú í byrjun ársins gefur 
sömuleiðis góð fyrirheit ef marka 
má frásögn Fiskaren/IntraFish.no,“ 
segir þar jafnframt og vísað í frá-
sögn af því að áhöfn rækjubáts frá 
Öckerö, í nágrenni Gautaborgar, 
hefði fengið 205 sænskar krónur í 
meðalverð fyrir 25 kassa með soð-
inni rækju. „Það verð samsvarar 
rúmlega 2.000 íslenskum krónum á 
kíló. Þá fylgir það sögunni að fyrir 

smáþorsk, 300 til 1000 gramma, 
hafi fengist 73 sænskar krónur á 
kíló eða um 720 krónur íslenskar 
fyrir kílóið.”

Fínni veitingastaðir í Gautaborg  
eru alla jafna sagðir hafa rækju á 
boðstólum og þeir kaupi rækjuna 
hvað sem hún kostar. Hátt verð á 
smáþorski er einnig rakið til veit-
ingageirans, en skýringin mun vera 
sú að smá þorskflök henti vel á disk 
veitingahúsagesta og því séu þau 
eftirsótt vara. - óká

Verð á sjávarafurðum

FISKMARKAÐURINN Í GAUTABORG:

Metverð fæst fyrir rækju

Lausnir í fiskvinnslu
til sjós og lands

Við bjóðum eftirfarandi:
M. 950 Hausaklofningsvél (fésvél)

M. 900 Gellu-, kinna- og klumbuskurðarvél

M. 850 Sundmaga- og lundavél

M. 300 Grálúðuhausara

M. 422 Hausapressu fyrir þurrk

M. 310 Keflaknúsari fyrir þurrk

M. 100 Sneiðavél fyrir þurrk

(sneiðir heilan fisk og hausar)

Hvaleyrarbraut 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími: 565 2546 - Fax: 565 2548
Netfang: mesa@mesa.is - www.mesa.is

Smíðum
færibönd,
þvottakör
og fleira.

Önnumst uppsetningar.
20 ára þjónusta við

fiskiðnaðinn.



Nýr Seigur
fyrir öryggið

Nýr Seigur

Nýr Seigur

Nýr Seigur

FREMSTIR
FYRIR HRAÐA

OG SPARNEYTNI

NÝ KYNSLÓÐ KRÓKABÁTA
 SEIGUR 1250W - SVO MIKLU STÆRRI
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sér. Þrýstingurinn er áfram til staðar og það 
kallar á áframhaldandi verðbólgu eigi þessi 
aukaáhrif að hverfa.“ Hann segir hagkerfið 
engu að síður smátt og smátt vera að hægja á 
sér. „Þau áhrif verða orðin enn sterkari í lok 
þessa árs eða byrjun næsta og þar með sjáum 
við fram á að mál komist í höfn.“ 

RAUNSTÝRIVEXTIR BÍTA
Bent hefur verið á að peningalegt aðhald 
Seðlabankans aukist eftir því sem verðbólga 
minnki vegna þess að þá hækki raunstýri-
vextir. „Þar er átt við að nafnvextir eru 
14,25 prósent og fyrirsjáanlegt að verðbólga 
minnki hratt á næstu mánuðum. Með raun-
stýrivöxtum er átt við stýrivexti að frádreg-
inni verðbólgu,“ segir Björn Rúnar og bendir 
á að stýrivextirnir hafi fyrst og fremst áhrif 
á stutta nafnvexti. „Þeir ákveða þar með í 
nokkrum skilningi kjör af lánum eða samn-
ingum sem taka mið af skammtímavöxtum. 
Þegar verðbólga dettur svona hratt niður og 
við eigum ekki von á því að stýrivextir lækki 
fyrr en á miðju þessu ári er fyrirsjáanlegt 
að þeir verði óvenjuháir að raungildi. Þá bíta 
þeir vextir náttúrulega,“ segir hann. Áhrif 
vaxtanna eru þá mest á lán til einstaklinga 
og fyrirtækja sem markast hafa af þessum 
kjörum, skammtíma- og yfirdráttarlán. 

Björn Rúnar vill þó ekki spá því að í 
sumar bugist hópar fólks undan vaxtaáþján, 
enda hafi ekki enn orðið vart við gjaldþrot 

einstaklinga og fyrirtækja af þeim sökum. 
„En við megum ekki gleyma því að markmið 
seðlabankans með þessum aðgerðum öllum 
er að draga úr eftirspurn, bæði frá einstakl-
ingum og fyrirtækjum í formi einkaneyslu 
og fjárfestinga. Þótt auðvitað sé ekki yfir-
lýst markmið Seðlabankans að setja fólk eða 
fyrirtæki á hausinn er það sem fyrir honum 
vakir að sníða að útgjaldaákvörðunum þeim 
sem fólk hefur verið að taka. Fyrr fara þessir 
vextir ekki að bíta en fólk tekur að beygja sig 
undir þá.“

Stóra spurningin er hins vegar að hve 
miklu leyti peningastefna Seðlabankans hafi 
áhrif á heildareftirspurn í hagkerfinu. „Við 
höfum svo sem ekki legið á þeirri skoðun að 
virkni peningastefnunnar hér sé kannski ekki 
jafnmikil og hún þyrfti að vera.“ Ástæðunnar 
segir Björn Rúnar að leita í því sérkenni á 
íslenska markaðnum hversu verðtryggður 
hann annars vegar sé og hins vegar að hve 
miklu leyti fyrirtækin sérstaklega séu með 
sín lán í erlendri mynt. „Þar með veikist þessi 
vaxtamiðlunarleið og Seðlabankinn neyðist til 
að hækka stýrivextina meira því hann sér að 
áhrifin á vexti eru ekki mikil. Þar með verða 
áhrifin á gengið sterkari, en þau eru ekki jafn 
hrein og bein til samdráttar og vaxtaáhrifin. 
Mikill þungi á gengismiðlunarleiðina flækir 
hagstjórnina.“ Þar vísar Björn Rúnar meðal 
annars til aukaverkana á borð við sveiflur 
sem háir vextir valda á gengi krónunnar.

Björn Rúnar segir líklegt að eftir því sem 
stýrivextir haldist lengur háir sé viðbúið 
að einstaklingar taki að flýja krónuna. „Við 
getum vel ímyndað okkur að eftir því sem 
fólk sér hver þessi áhrif eru, að það freistist 
til að hugsa sem svo að ef til vill sé þá bara 
betra að vera í erlendri mynt á lægri vöxtum 
og taka jafnvel þá sveiflu. En auðvitað hefur 
þar áhrif hvar krónan er, annars vegar gagn-
vart þeim sem skulda og hins vegar þeim sem 
spara, eða fjárfesta. Hvað viðkemur heimil-
um ímyndar maður sér að ef krónan er veik 
og yfir því gildi vísitölunnar sem menn sjá 
fyrir sér sem langtímagildi sé freistandi fyrir 
þau að taka að minnsta kosti hluta af íbúða-
lánum sínum í erlendri mynt og væntanlega 
förum við að sjá þróun í þá átt.“ Þótt ekki sé 
enn orðið mjög algengt að einstaklingar færi 
skuldir sínar yfir í erlenda mynt segist Björn 
Rúnar telja að það verði ein afleiðing umræð-
unnar sem verið hefur um gjaldmiðilinn og 
þeirri opnun sem orðið hafi undanfarin ár. 
„En auðvitað getur fólk aldrei farið algjör-
lega yfir í erlend lán og hlýtur að horfa á í 
hvaða mynt tekjur þess eru. Ekki getur talist 
skynsamlegt að skapa allt of mikið ósamræmi 
þar á milli.“ 

KRÓNAN SVEIFLAST UM RAUNGILDIÐ
Greiningardeild Landsbankans spáir því að 
krónan sveiflist á næstunni um vísitölugildið 
126 og greiningardeild Kaupþings horfir til 
gildisins 130 sem og greiningardeild Glitnis. 
Þegar vísitalan er í 130 kostar bandaríkjada-
lur um 72 krónur og evra 95 krónur, en þegar 
hún er nærri 126 stigum kostar dalurinn um 
70 krónur og evran 92 krónur. „Almennt séð 
höfum við verið frekar bjartsýn á krónuna,“ 
segir Björn Rúnar en 126 er vísitölugildið eins 
og það var um miðjan þennan mánuð. „Við 
höfum horft á stóriðjuframkvæmdirnar og 
gríðarlegan áhuga útlendinga á að koma inn 
í þennan vaxtamun sem virkar þá jákvætt. Á 
móti vinnur svo viðskiptahallinn og skamm-
tímaáhrif af þessari evruumræðu. Við höfum 
lagt þetta þannig upp að til skamms tíma 
myndu þessir þættir vega hvor annan upp.“

Björn Rúnar segir einnig geta munað 
einhverju frá degi til dags eða milli vikna 
hvor þátturinn hefur meiri áhrif. „En síðan 
hefur þetta verið frekar til styrkingar og þar 
stjórnar fyrst og fremst ferðinni þessi mikla 
jöklabréfaútgáfa. Svo kannski þornar hún 
upp og við gætum fengið neikvæðar fréttir 
sem hefðu áhrif til lækkunar. Það gætu verið 
áhrif af kosningum eða breyttar væntingar til 
stóriðjuáhrifa og svo evruumræðan.“ 

Þegar til lengdar lætur segir Björn Rúnar 
trú manna þá að vaxtamunurinn ráði ríkjum 
og fyrirséð að hann verði töluvert mikill. 
„Hann verði það mikill að við fáum áfram 
innflæði í krónuna þrátt fyrir viðskiptahalla 
af stærðargráðunni kannski 10 prósent.“ 
Breyttar aðstæður í heiminum skipta líka 
máli að mati Björns Rúnars. „Um mitt síð-
asta ár var ákveðin svartsýni varðandi útlit 
á alþjóðamörkuðum, markaðir féllu, óvissa 
ríkti um hvert stefndi í Bandaríkjunum og 
vaxtahækkanir voru yfirvofandi í Japan. 
Þessar áhyggjur eru minni núna en var og 
það hefur áhrif á okkur. Núna telja menn að 
vextir hækki minna í Japan en talið var og að 
Bandaríkjamenn séu komnir að toppi í sínum 

vaxtaákvörðunum og allt hefur þetta áhrif á 
myntir á borð við krónuna. 

Hvað hagvöxt varðar hefur greiningar-
deild Kaupþings og efnahagsskrifstofa fjár-
málaráðuneytisins breytt spám sínum nokkuð 
mikið og spá auknum hagvexti á þessu ári. 
Fjármálaráðuneytið þó heldur minna þar sem 
í spá þess er ekki gert ráð fyrir stóriðjufram-
kvæmdum sem ekki er búið að fastsetja, 
meðan Kaupþing gerir ráð fyrir stækkun 
álversins í Straumsvík. Kaupþing spáir 3,2 
prósenta hagvexti 
í stað 0,2 prósenta 
áður og ráðuneytið 
2,2 prósenta hag-
vexti. Nýjasta spá 
greiningardeildar 
Glitnis gerir hins 
vegar ráð fyrir hag-
vexti upp á 0,3 til 1,4 
prósent og þá ekki 
reiknað með stór-
iðju. Að sama skapi hefur greiningardeild 
Landsbankans ekki endurskoðað hagvaxtar-
spá sína fyrir árin 2007 og 2008. „Við ætlum 
að bíða eftir aðeins meiri gögnum,“ segir 
Björn Rúnar, en bætir við að sýn greining-
ardeildarinnar hafi ekki breyst í grundvall-
aratriðum. „Við sjáum að minnsta kosti ekki 
fram á neina kreppu á þessu ári. Spurning er 
hversu hratt stóriðjuframkvæmdirnar koma 
inn, en þar er greinilega einhver töf í gangi. 
Í fyrra varð hins 
vegar töf í útflutn-
ingi vegna loðnu-
brests. Það heldur 
niðri hagvexti 2006 
en núna eru menn 
að finna loðnu og 
það hefur töluverð 
áhrif á útflutnings-
tölurnar sem vega 
þungt í hagvexti. 
Einkaneysla gæti 
líka orðið heldur 
meiri þar sem ráð-
stöfunartekjurnar 
vaxa meira en ráð 
var fyrir gert út af lækkuninni á matarskatt-
inum. Svo kemur á móti að vextir verða hærri 
en við spáðum áður og ef þeir bíta eitthvað 
draga þeir hagvöxtinn aðeins niður. Ég á nú 
von á því útkoman verði hagvöxtur á bilinu 
eitt til tvö prósent á þessu ári sem væri fín 
niðurstaða eftir þennan mikla vöxt síðustu 
ára. Hagkerfið þarf að kæla niður og á ekki 
að líta á það neikvætt þótt hagvöxtur verði 
ekki af þeim stærðargráðum sem sést hafa 
síðustu þrjú ár. Þvert á móti er jákvætt að fá 
kælingu í kerfið.“

di hagkerfi
þróun mála hér vegna þess að minni 
son kynnti sér efnahagshorfurnar í 
á lofti. Með minnkandi verðbólgu 
færi sig í auknum mæli í lántökur í 

Hagkerfið þarf að kæla niður 
og á ekki að líta á það neikvætt 
þótt hagvöxtur verði ekki af þeim 
stærðargráðum sem sést hafa 
síðustu þrjú ár. Þvert á móti er 
jákvætt að fá kælingu í kerfið.
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Óverðskuldaðar launahækkanir
Economist | Breska tímaritið Economist gerir launa-
hækkanir og há laun forstjóra í stórfyrirtækjum í 
Bandaríkjunum að umtalsefni í vikunni. Tímaritið 
bendir á að laun forstjóra stjórfyrirtækja hafi 
hækkað í svipuðu hlutfalli og laun óbreyttra 

starfsmanna allt fram 
undir lok síðustu 
aldar. Blaðið bendir 
á að á árum áður hafi 
fyrirtæki almennt 
verið minni og starfs-
menn verið í betri 

tengslum við yfirstjórnina en áður. Breyting varð 
hins vegar þegar haf myndaðist á milli stjórnenda 
og lægra settra starfsmanna á níunda áratugnum. 
Í sama mund komu til sögunnar kaupréttarsamn-
ingar auk þess sem laun stjórnenda ruku upp á við. 
Nú er hins vegar svo komið að mánaðarlaun hins 
óbreytta starfsmanns nema einungis broti af dag-
launum forstjóra stærstu fyrirtækja vestanhafs. 
Tímaritið bendir hins vegar á að góð laun í hárri 
stöðu fari oft ekki saman enda sé árangur vellaun-
aðra stjórnenda stundum slælegur. Bendir blaðið 
á að bæta þurfi úr og tengja launagreiðslur og 
kaupréttarsamninga stjórnenda betur við árangur 
þeirra á stjórnendasviðinu.

Gerðu ekki ráð fyrir lengri ævi
Guardian | Og enn um vanda stjórnenda. Breska 
dagblaðið Guardian veltir vöngum yfir þeim vand-
ræðum sem stjórnendur í Bretlandi standa frammi 
fyrir eftir að ströng lög tóku gildi í landinu í viku-
byrjun sem skikka fyrirtæki til að gera skilmerki-
lega grein fyrir lífeyrisskuldbindingum sínum. 

Upplýsingar sem 
þessar hafa ekki 
legið fyrir augum 

hluthafa fyrr, en frá og með gildistöku nýju lag-
anna er fyrirtækjum skylt að birta þær í ársreikn-
ingum sínum framvegis. Ljóst þykir að einhver 
fyrirtæki þurfi að draga saman seglin vegna 
aukinnar lífeyrisskuldbindinga af þeirri einföldu 
ástæðu að lífaldur fyrrverandi starfsmanna fyrir-
tækja hefur hækkað talsvert meira en gert var ráð 
fyrir, að sögn Guardian, sem bendir á að farið var 
í að setja saman lög um málið eftir að talsvert gap 
var á milli þess sem fram kom um fjárhagsstöðu 
fyrirtækja í Bretlandi og lífeyrisskuldbindinga 
þeirra, sem hafa reynst mörgum fyrirtækjum 
þungur baggi. Nokkur fyrirtæki hafa nú þegar 
bætt úr vandanum. Þar á meðal er verslanakeðjan 
Marks & Spencer, sem hafa ákveðið að leggja 500 
milljónir punda, jafnvirði 68 milljarða króna í líf-
eyrissjóð starfsmanna á næstu árum.

Skýrsla krónunefndar Viðskipta-
ráðs sýnist hafa gefið umræðu um 
evruna byr undir báða vængi. Ekki 
síst fékk umræðan aukið vægi og 
dýpt í ljósi þess að atvinnulífið 
lýsti efasemdum sínum um 
framtíð krónunnar með því að 
stilla krónu og evru upp sem þeim 
kostum sem Íslendingar þyrftu 
að velja á milli og setja með því 
spurningarmerki aftan við framtíð 
krónunnar. Með skýrslunni hefur 
atvinnulífið unnið heimavinnu í 
einu helsta hagsmunamáli sínu. 

Eftir breiða yfirferð í 
skýrslunni um kosti í gengismálum 
eru allir útilokaðir nema tveir: 
Krónan eða evran, en afstaða ekki 
tekin til þessara kosta. Af hverju 
ekki? Af því að evran kallar á 
aðild að Evrópusambandinu sem 
er pólitískt mál utan verksviðs 
nefndar af þessu tagi.

UMRÆÐAN ÞRÓAST
Umræðan hefur þróast í ljósi 
skýrslunnar. Eftirfarandi 
staðreyndir liggja fyrir: 
1. Engin evra fæst án aðildar að 

Evrópusambandinu. 
2. Evran er ekki skyndilausn á 

aðsteðjandi vanda heldur skipu-
lagsbreyting í efnahagslífinu til 
hagsbóta fyrir fólk og fyrir-
tæki. 

3. Sex ára reynsla af fljótandi 
gengi svokölluðu, verðbólgu-
markmiði Seðlabankans, liggur 
fyrir, m.a. í ljósi 14-15% stýri-
vaxta Seðlabankans og 20% 
útlánsvaxta, og getur hver dre-
gið sínar ályktanir af henni.

Rétt að halda því til haga að á 
árunum fram til 2001 var gengi 
krónunnar haldið föstu. Eftir að 
hagkerfið var opnað fyrir frjálsu 
flæði fjár að og frá landinu var 
enginn vegur að halda genginu 
stöðugu áfram enda hefði 
Seðlabankinn þá verið ofurseldur 
lögmálum spákaupmennsku eins 
og dæmin sanna annars staðar 
frá. Þess vegna var krónan sett 
á flot snemma árs 2001 og má 
kallast hafa verið þvingaður leikur 
á skákmáli.

LÆRDÓMAR REYNSLUNNAR UM
HAGSTJÓRNINA
Ef ekki er haldið um ríkisfjármálin 
styrkri hendi (og ekki má heldur 
gleyma fjármálum sveitarstjórna) 
næst ekki viðunandi jafnvægi 
í þjóðarbúskapnum og ekki 
vinnandi vegur að ætlast til 
þess að Seðlabankinn einn nái 

markmiðum um stöðugleika. 
Hann hefur ekkert verkfæri nema 
vextina og árangurinn sjá allir, 
þar á meðal erlend fyrirtæki sem 
meta lánshæfi.

Til að ná jafnvægi þarf að 
beita ríkisfjármálum í víðu 
samhengi og þar undir falla 
framkvæmdir opinberra aðila. 
Ganga þarf hægt um gleðinnar 
dyr í orkuframkvæmdum að ekki 
sé talað um 90% kosningavíxilinn 
í húsnæðismálum sem engin 
innstæða var fyrir. 

ER EVRAN FÝSILEGUR KOSTUR?
Evran kallar á pólitíska ákvörðun 
og í reynd á ákvörðun þjóðarinnar 
um aðild að Evrópusambandinu. 
Íslendingar hafa gengið langleiðina 
inn í ESB með aðild að evrópska 
efnahagssvæðinu svo óhætt mun 
að gera því skóna að full aðild 
tæki skamman tíma eftir að 
samningar hafa tekist. Hver væri 
ávinningurinn af aðild? Kannski 
væri stóri ávinningurinn fólginn 
í því að eiga raunhæfan kost á að 
taka upp evruna með kostum og 
göllum sem henni fylgja. 

Nú þarf að gera gangskör 
að því að taka út kosti og galla 
aðildar í víðu samhengi opnum 
huga og án fyrirfram gefinnar 
niðurstöðu. Ekki reynir síst á 
að Sjálfstæðisflokkurinn kanni 
hug sinn vandlega í þessu máli 
enda sýnist hann ráða því í 
krafti stærðar sinnar hvorum 
megin hryggjar aðild Íslendinga 
að Evrópusambandinu kann að 
liggja. 

KOSTIR EVRU OG GALLAR
Röksemdir sem styðja evruna lig-
gja á borðinu: Aðild að sameigin-
legri mynt velflestra Evrópuþjóða 
(og gá ber að því að Danir og Svíar 
tengja sínar myntir náið við evru-
na), brottfall viðskiptahindrana, 
gagnsær samanburður á verði 
milli landa, aðgangur að samei-
ginlegum markaði fyrir vörur og 
lánsfé, lækkun viðskiptakostnaðar 
og svo mætti áfram telja.

Röksemdir gegn evrunni eru 
kannski tvær helstar. Önnur 

er að hagskilyrði séu önnur 
hér en í Evrópu. Þetta er rétt 
en munurinn fer ört minnkandi 
eftir því sem þjóðarbúskapurinn 
hér á landi líkist æ meir 
efnahagslífi í nágrannalöndunum. 
Vaxandi þjónusta einkennir 
þjóðarbúskapinn til dæmis og 
skemmst að minnast stórsóknar 
fjármálageirans sem kominn 
er fram úr sjávarútvegi í 
verðmætasköpun í þjóðarbúinu.

Hin röksemdin er missir 
sjálfstæðis í peningamálum. 
Hyggjum nú að: Hvert er þetta 
sjálfstæði? Er það sjálfstæði til að 
ákveða gengi krónunnar? Gengið 
ræðst á markaði og stjórnvöld 
horfa einfaldlega upp á það hvert 
krónan fer eins og hver annar. Nú, 
ef það er ekki gengi krónunnar 
er það þá sjálfstæði til að ákveða 
vexti á innlendum markaði? 
Kannski, en hendur Seðlabankans 
eru verulega bundnar í því 
efni og vaxtaákvarðanir hans 
mótast mjög af ákvörðunum 
annarra seðlabanka. Auk þess 
setur útgáfa krónubréfa í eigu 
útlendinga Seðlabankanum miklar 
skorður. Bankinn kann í raun að 
vera ofurseldur því að viðhalda 
lágmarks vaxtamun gagnvart 
umheiminum til að koma í veg 
fyrir að eigendur bréfanna 
innleysi þau og afstýra þannig 
skarpri lækkun á gengi krónunnar 
með tilheyrandi verðbólguhrinu. 
Bankinn á því oft ekki aðra tæka 
kosti en þvingaða leiki. Hvað er þá 
eftir af sjálfstæðinu?

ÍSLAND Í SAMFÉLAGI ÞJÓÐANNA
Umræðan um evruna er í 
raun umræða um aðild að 
Evrópusambandinu. Sumir segja 
að þar sé skriffinnska. Auðvitað er 
það svo en átti það að stöðva okkur 
í að ganga í NATÓ eða EES að þar 
er umsvifamikið skrifstofuhald? 
Sumir segja að við séum svo lítil 
þjóð að við yrðum áhrifalaus. Við 
erum náttúrlega ekki Þýskaland, 
Frakkland eða Bretland en hefði 
ekki sama röksemd haldið okkur 
utan NATÓ eða EES?

Utanríkisstefna Íslendinga 
kallar á endurskoðun í ljósi þess 
að tvær meginstoðir hennar hafa 
veikst mjög: NATÓ og norrænt 
samstarf. En við þurfum að eiga 
samastað í tilverunni. Menn hljóta 
að hugleiða með opnum huga 
hvort sá staður eigi að vera annar 
en sá sem nánustu vinir okkar og 
viðskiptaþjóðir, að Bandaríkjunum 
undanskildum, hafa valið sér.

Þvingaðir leikir í hagstjórninni
Ólafur

Ísleifsson
Lektor við 

viðskiptadeild
Háskólans í Reykjavík
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Nýjustu þjóðhagsspár benda til þess að núverandi hagvaxtarskeið 
haldist nokkru lengur en áður var búist við. Greiningardeild 
Landsbankans býst við að Seðlabankinn hefji ekki vaxtalækk-
un fyrr en á miðju sumri, og bæði fjármálaráðuneytið og 
Greiningardeild Kaupþings búast við að mun minna hægi á í efna-
hagslífinu en fyrri spár bentu til. 

Þetta hafa sumir túlkað sem góðar 
fréttir og að bjart sé fram undan. Það 
er frekar barnaleg túlkun á stöðu mála, 
nema að rót þeirrar skoðunar sé að 
halda til haga að við búum í besta heimi 
allra heima fram yfir kosningar.

Sannleikurinn er sá að með því að 
halda hita á efnahagskerfinu erum við 
að auka áhættu á harðri lendingu. Ef 
við þetta bætast svo frekari stóriðju-
framkvæmdir með tilheyrandi efna-
hagsáhrifum má búast við að skamm-
tímavextir haldist háir um nokkurra 
ára skeið. 

Það eru ekki góðar fréttir. 
Búsifjarnar af slíku hávaxtaskeiði eru 
það sem nefnt hefur verið ruðnings-
áhrif. Lífvænlegar framtíðaratvinnu-
greinar ná þá engri fótfestu. Venjulegir 
atvinnuvegir þola illa slíka vexti og síst 
ef slíkt ástand varir um lengri tíma. 
Fórnarkostnaður þessa hagvaxtar kann 
því að verða meiri en við raunverulega 
kærum okkur um. Engan skal því undra 
að þeir sem geta forði sér úr krónunni 
og þeim vöxtum sem henni fylgja. 

Leiðin til jafnvægis getur í stórum 
dráttum annars vegar orðið í gegnum 
veikingu krónunnar og hins vegar með 
samdrætti í einkaneyslu. Spurningin 
er bara hver hlutföllin verði þarna á 
milli. Krónubréfaútgáfa hefur vaxið að 
undanförnu og haldið gengi krónunnar 
sterku og seinkað með því samdrætti 
í einkaneyslu og minnkun viðskipta-
hallans. Standard & Poor‘s hafa þegar 
lækkað lánshæfismat ríkissjóðs og ekki 
ólíklegt að Fitch muni gera slíkt hið 
sama, enda þótt um það séu deildar 
meiningar.

Hagstjórn í þessari hagsveiflu hefur 
verið slöpp og ekki tekið á þáttum í 
efnahagslífinu, svo sem íbúðalánum ríkisins, auk illa tímasettra 
skattalækkana. Viðskiptahallinn er ekkert annað en skuld við 
útlönd sem við munum þurfa að greiða með einum eða öðrum 
hætti. Hjá því verður ekki komist. Okkur hefur gengið margt í 
hag á undanförnum árum og staða þjóðarinnar í efnahagslegu 
tilliti er góð. Með örlítilli ráðdeild og framsýnni hugsun hefði sú 
staða verið enn betri. Það er raunveruleikinn og nauðsynlegt að 
tefla honum stöku sinnum fram gegn barnalegri bjartsýni. 

Þenslan heldur áfram og viðskiptahallinn lætur lítið undan.

Skuldadagarnir 
munu koma
Hafliði Helgason

Þetta hafa sumir 
túlkað sem góðar 
fréttir og að bjart 

sé fram undan. Það 
er frekar barnaleg 

túlkun á stöðu mála, 
nema að rót þeirr-
ar skoðunar sé að 
halda til haga að 
við búum í besta 

heimi allra heima 
fram yfir kosningar 

... Okkur hefur geng-
ið margt í hag á 

undanförnum árum 
og staða þjóðarinn-

ar í efnahagslegu 
tilliti er góð. Með 

örlítilli ráðdeild og 
framsýnni hugsun 

hefði sú staða verið 
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raunveruleikinn

og nauðsynlegt að 
tefla honum stöku 
sinnum fram gegn 

barnalegri bjartsýni. 
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Mikilvægt er að þeir sem ekki 
hafa verið valdir til starfa en 
hafa sótt um starf fái heiðar-
legt höfnunarbréf, símtal eða 
tölvupóst. Þeir umsækjendur 
sem ekki verða fyrir valinu og 
fá hvorki skriflegt né munnlegt 
svar við umsóknum upplifa oft 
sterka höfnun. 

Í mörgum tilfellum hafa 
umsækjendur sent persónuleg 
gögn eins og einkunnir og feril-

skrá til ráðningaraðila og vita oft 
ekkert hvað verður af gögnun-
um. Bréf eða tölvupóstur getur 
verið mikil hjálp fyrir þá sem 
velta fyrir sér hvers vegna þeir 
urðu ekki fyrir valinu og hvers 
vegna enginn boðaði þá í viðtal. 

Í greininni Life’s Work í dag-
blaðinu New York Times kemur 
fram að helsta form höfnunar 
hjá mörgum fyrirtækjum í dag 
sé þögnin ein. Talið er að sárafá 
fyrirtæki hugsi um ferli höfn-
unar og er ferlinu líkt við lélegt 
stefnumót, þar sem umsækjandi 
situr og bíður við síma eftir sím-
tali sem aldrei kemur. Nokkrum 
mánuðum seinna er svo e.t.v. 

hringt í umsækjanda þegar 
fyrirtækið er í uppsveiflu og 
þarf á starfsmanninum að halda. 
Í greininni er ítrekað mikilvægi 
þess að hringja í umsækjendur 
eða senda þeim bréf í tíma, hvort 
sem um ráðningu eða höfnun er 
að ræða. 

Upplifun umsækjenda gagn-
vart fyrirtæki skiptir máli við 
höfnunarferli. Ferli og viðmót 
sem umsækjandi upplifir við 
ráðningarferlið getur mótað sýn 
hans til fyrirtækisins og sýn 
almennings er fyrirtækinu mikil-
væg. Þá er vert að hafa í huga að 
þeir umsækjendur sem fá höfn-
un gætu verið framtíðarstarfs-

menn fyrirtækisins eða jafnvel 
yfirmenn þess seinna meir. 

Mörg fyrirtæki standa sig vel 
í að senda bréf eða tölvupóst til 
þeirra sem er hafnað. Sum fyrir-
tæki senda stöðluð bréf á alla en 
önnur hafa látið hanna sérstök 
bréf þar sem innihald textans er 
úthugsað. Höfnunarbréf án rétt-
lætingar og skýringar eru litin 
neikvæðari augum af umsækj-
endum en þau bréf sem gefa 
umsækjendum nánari skýringar. 
Því lengri tími sem líður án svars, 
því meiri gremju og ósanngirni 
fyllist umsækjandi. Til þess að 
koma í veg fyrir þetta þarf að 
senda öllum umsækjendum bréf 

tímanlega með viðeigandi upp-
lýsingum.

Sif Sigfúsdóttir,
MA í mann-
auðsstjórn-
un.

Þegar 
umsækjendum

er hafnað

S T A R F S M A N N A M Á L

Stundum verður maður ótrúlega 
þreyttur á hvað þessi þjóð er 
lútersk og leiðinleg. Sammælist 
um að gera hvunndaginn að enda-
lausum táradal og ef einhver 
vogar sér í grámyglu skamm-
degisins að gera sér glaðan dag 
þá rjúka allir harðlífismenn þjóð-
arinnar upp til handa og fóta og 
hneykslast.

Áður en tókst að koma því 
inn í þjóðina að veran í þessum 
heimi ætti mestanpart að vera 
þjáning, þá kunnu Íslendingar 
að halda almennileg partí. 
Þjóðarframleiðslan lá nánast 
niðri meðan menn drukku brull-
aup svo vikum skipti. Að þessu 
gáskafulla lífi löknu fóru menn 
svo til Valhallar og þar var nátt-
úrlega gegndarlaust partí áfram. 

Síðan tók harðlífið við og það 
er ekki fyrr en á allra síðustu 
árum sem okkur er farið að tak-
ast að komast aftur á braut þess 
að geta án þjakandi samviskubits 
gert okkur glaðan dag. Í traust 
þess að við séum að læra að 
gleðjast hafa nokkrir auðmenn 
og fyrirtæki staðið fyrir líflegum 
partíum og um leið styrkt góð 
málefni, eins og nánast gleymdar 
poppstjórnur.

Mér hefur gengið allt í haginn 
í lífinu, hef nóg umleikis og hef 
gaman af því að láta vini mína 
njóta með mér. Ég sé bara ekkert 
athugavert við það að skemmta 
mér vel og ég hef vel efni á því. 

Hitt er svo annað að uppeldið 
segir líka til sín og ég hef ekki 
látið mitt eftir liggja í því að 
styðja ýmis góð málefni í gegn-
um tíðina. Þrátt fyrir að ég birtist 
stundum sem græðgin uppmáluð 
verður að segjast eins og er að 
mér er annt um náungann og mér 
líður betur þegar öðrum líður 
vel. Það er nú allur galdurinn og 
má til sanns vegar færa að þar 
geri ég góðverk af eigingjörnum 
hvötum. Og hvað með það. 

Ég kann líka að gleðjast með 
náunganum og sá hæfileiki 
hefur líka gert það að verkum 
að ég hef skellt mér með í hin 
og þessi ferðalög með ríkustu 
mönnum landsins, Þannig keypti 
ég í Búnaðarbankanum og naut 
ávaxtanna af þeim snjalla leik 
Ólafs Ólafssonar að sameina 
bankann Kaupþingi. Ég get vel 
unnt honum þess að halda glæsi-
legt partí fyrir vini og samstarfs-
menn. Ég sé ekki ofsjónum yfir 
því.

Þar fyrir utan þá var sjóð-
stofnunin hjá honum glæsilegt 
framtak og gleðilegt að menn 
sinni því að láta þá sem þurfa 
njóta velgengni sinnar. Milljarður 
í sjóð er ekki lítið fé, jafnvel ekki 
fyrir menn eins og Ólaf Ólafsson. 
Ég mun á endanum gera eitthvað 
svona, því ekki tekur maður neitt 
með sér í lokaferðina og í Valhöll 
er hvort eð er nóg til af öllu.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Lúterskir
leiðindapúkar
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Það var glatt á hjalla hjá kunn-
ingja Aurasálarinnar um helgina. 
Eins og venjulega var úr nógu 
félagslífi að velja. Bankarnir 
buðu allir í partí og kvöldmat, 
nokkur stórfyrirtæki voru 
með veislur og svo var vini 
Aurasálarinnar vitaskuld boðið á 
leiki hjá íslenska handboltalands-
liðinu, West Ham, Chelsea og 
Barcelona.

Vinur Aurasálarinnar er mjög 
ánægður með þjónustu bankanna 
og þá sérstaklega félagsþjónustu 
þeirra. Þeir hafa raunar séð 
honum algjörlega fyrir félagslífi 
síðustu árin, eða alveg síðan hann 
hætti að borga yfirdrátt og byrj-
aði að innheimta vexti af innlán-
um sínum, fékk Platínumkort og 
byrjaði að sýsla með verðbréf.

En það eru ekki bara bankarnir
sem bjóða upp á félagslíf því auð-
mennirnir eru líka duglegir við 
að bjóða hver öðrum í veglegar 
veislur, gjarnan fyrir milligöngu 
almenningshlutafélaga sem þeir 
eru í forsvari fyrir.

Nú síðast var vini Aurasálarinnar
boðið í afmæli hjá framsókn-
armanni. Sú var tíðin að fram-
sóknarmenn létu sér nægja að 
bjóða upp á nokkrar brennivíns-
flöskur á ráðherraverði og fengu 
Geirmund Valtýsson til að taka 
nokkra slagara. En það er liðin 
tíð. Nú getur hin nýja kynslóð 
framsóknarmanna boðið mönn-
um upp á ógleymanlegar veislur.

Einn auðmaður bauð um dag-
inn upp á emúaegg í for-
rétt, kengúrukjöt í aðalrétt 
(kengúrurnar voru fluttar lifandi 
til landsins með einkaþotu auð-
mannsins) og ekvadórskt eðal-
súkkulaði í eftirrétt, borið fram 
á bráðnu gullbeði. Annar, ekki 
minni auðmaður, bauð í einni 
veislu upp á smjörsteikta fálka-
vængi í forrétt, kryddlegin ljóns-
hjörtu í aðalrétt og Antarktíku-
vanilluís í eftirrétt, en ísinn 
var kældur með sérinnfluttri 
ísbreiðu úr Weddelhafi.

Auðmaðurinn sem vinur 
Aurasálarinnar fór í afmæli til 
um helgina var ákaflega rausna-
legur á afmælisdaginn. Hann gaf 
milljarð til góðgerðarmála – og 
meira að segja Aurasálin á erfitt 
með að pirrast út í það.

Sá hinn sami sannaði hins vegar 
að allur heimsins peningur getur 
ekki keypt góðan smekk á tónlist.

Félagsþjónusta
auðmanna

Sigurður Óli Ólafsson tók við 
starfi aðstoðarforstjóra Actavis af 
Svöfu Grönfeldt í haust. Sigurður 
er ekki jafnþekkt andlit á Íslandi 
og þau Róbert Wessman, forstjóri 
Actavis, og Svafa. Hann er þó fjár-
festum í lyfjabransanum að góðu 
kunnur enda hefur hann gegnt 
lykilstöðu í uppbyggingu Actavis 
á undanförnum árum. Hólmfríður 
Helga Sigurðardóttir ræddi við 
Sigurð Óla.

Áður en Sigurður kom til 
Actavis hafði hann góða þekkingu 
á bandaríska lyfjamarkaðnum 
eftir að hafa um nokkurra ára skeið 
starfað hjá lyfjarisanum Pfizer. 
Þeir Sigurður og Róbert Wessman, 
forstjóri Actavis, gengu á sama 
tíma í Menntaskólann við Sund og 
vissu því hvor af öðrum þótt þeir 
hefðu farið ólíkar leiðir, Róbert 
í viðskiptafræðina og Sigurður í 
lyfjafræðina. Þessi kynni leiddu 
til þess að Sigurður var fenginn 
til að leita uppi bandarískt lyfja-
fyrirtæki til að kaupa og koma 
þannig fótunum undir Actavis á 
Bandaríkjamarkaði. Hann byrjaði 
einn í lítilli skrifstofu, með síma 
og tölvu sér til halds og trausts. 
Tæpum tveimur árum síðar hafði 
Actavis tekið yfir starfsemi banda-
ríska samheitalyfjafyrirtækisins 
Amide sem var mikill áfangi í 
vaxtarsögu Actavis. 

VIÐ LÝSISRANNSÓKNIR Í HÍ
Sigurður er giftur Björgu 
Harðardóttur íslenskufræðingi. 
Þau hjónin voru ung 
þegar þau stofn-
uðu fjölskyldu. 
Þegar Sigurður 
ú t s k r i f a ð i s t 
sem lyfjafræð-
ingur árið 1993 
höfðu þau þegar eignast 
sitt fyrsta barn. Eftir útskriftina hóf 
hann störf á Raunvísindastofnun 
Háskóla Íslands undir stjórn 
Sigmundar Guðbjarnasonar,  fyrr-
verandi háskólarektors. Skoðuðu 
þeir meðal annars tengslin milli 
mikillar inntöku á lýsi og maga-
sárs.  

Á Raunvísindastofnun vann 
Sigurður í tvö ár, þangað til von 
var á öðru barni. „Þá fannst mér 
ég þurfa að koma með meiri tekj-

ur í búið.“ Hann réði sig því til 
lyfjafyrirtækisins Omega Farma 
þar sem hann vann fram til árs-
ins 1998. Þá flutti fjölskyldan til 
Kantaraborgar þar sem Sigurður 
hafði fengið vinnu hjá lyfjarisan-
um Pfizer. Þar var staldrað við í 
tvö ár, þangað til Sigurði bauðst 
að flytja sig til höfuðstöðva Pfizer 
í Connecticut í Bandaríkjunum. 
Þar var hann þangað til Actavis 
knúði dyra. 

Árið 2005 tóku Sigurður og eig-
inkona hans ákvörðun um að flytja 
frá Bandaríkjunum og aftur heim 
til Íslands, enda búin að vera búsett 
í útlöndum í sjö ár. „Við vildum 
að börnin okkar upplifðu sig sem 

Íslendinga, sem var ekkert 
sjálfgefið. Þau 

voru ellefu og 
fimmtán ára 
og komin 
vel inn í 

a m e r í s k a 
kúltúrinn.“ 

ALLIR SAMRUNAR GENGIÐ UPP
Actavis hefur á sjö árum vaxið 
úr því að vera lítið íslenskt 
fyrirtæki með 150 starfsmenn í 
það að verða alþjóðlegt fyrirtæki 
með ellefu þúsund starfsmenn. 
Á síðasta ári einu rúmlega tvöld-
aðist velta samstæðunnar. Hún 
var um 580 milljónir evra á árinu 
2005 og búist er við því að hún 
verði um 1390 milljónir á árinu 
2006.  Mesti vöxturinn hefur 

farið fram í gegnum yfirtökur. 
Actavis hefur mjög skýra stefnu 
í slíkum ferlum. „Tölfræðin segir 
að rúmlega helmingur af öllum 
sameiningum klikki, þannig að 
við tökum þetta mjög alvarlega,“ 
segir Sigurður. „Sú staðreynd að 
í öllum þeim tuttugu og fimm 
fyrirtækjum sem Actavis hefur 
keypt hafi hagnaður aukist á 
árinu sýnir fram á að stefnan 
virkar hjá okkur.“ 

PISSA EKKI Í SKÓINN SINN
Actavis hefur sótt inn á markaði í 
Austur-Evrópu og á Indlandi, þar 

sem oft á tíðum eru ekki strangar 
reglur er varða aðbúnað starfs-
fólks, mengunarvarnir og önnur 
siðferðislega tengd mál. Sigurður 
segir samsteypuna hafa afar skýr-
ar siðareglur. „Þetta er nokkuð 
sem ekki er hægt að gefa afslátt 
af. Jafnvel þótt maður fari til 
landa þar sem eitthvað misjafnt 
tíðkast hreinlega myndum við 
aldrei leyfa okkur það. Þetta er 
bara eins og að pissa í skóinn sinn 
og það vita allir að það borgar sig 
ekki að byrja á því.“   

Sigurður segir Actavis ekki 
bara sækja inn á Indlandsmarkað 
vegna þess að vinnuaflið er ódýr-
ara þar en hér, heldur ekki síður 
vegna aðgangs að því. „Þegar 
við auglýsum lausar stöður þar 
fáum við hundruð umsókna frá 
hámenntuðu fólki. Hlutfall sér-
fræðinga sem sækja um hjá okkur 
þar er margfalt hærra en nokkurs 
staðar annars staðar í heiminum. 
Þetta er ekki síðri ástæða heldur 
en lægri kostnaður.“ 

HJARTA ACTAVIS Á ÍSLANDI
Mörg lönd eru nefnd til sögunn-
ar þegar næstu kauptækifæri 
Actavis eru rædd. Sigurður nefn-
ir Suður-Evrópu, Mið-Austurlönd, 
Suður-Ameríku og ýmis lönd í 
Asíu. „Við erum að ná fram hag-
kvæmni stærðarinnar og því að 
þótt það sé verðlækkun á einum 
markaði sé alltaf einhver annar 
sem kemur á móti. Þetta er kost-
urinn sem við höfum fram yfir 
mörg önnur lyfjafyrirtæki. Við 
erum að fá tekjur frá 35 mörkuð-
um og höfum 650 lyf til sölu. Við 
erum því mjög vel áhættudreifð 
og í því er okkar samkeppnisfor-
skot fólgið.“ 

Ísland er ekki á listanum yfir 
stærstu vaxtamarkaðina. Þrátt 
fyrir að á Íslandi starfi einungis 
um fimm hundruð af ellefu þúsund 
starfsmönnum Actavis, og veltan 
hér á landi sé innan við tvö pró-
sent af heildarveltunni, er ekkert 
fararsnið á félaginu. „Við erum 
íslenskt fyrirtæki og meirihluti 
af okkar hluthöfum eru íslenskir. 
Það eru stórir kostir sem fylgja 
því að vera íslenskt fyrirtæki, til 
að mynda hvað ímyndina varðar. 
Hjarta fyrirtækisins er á Íslandi.“ 

Með brennandi áhuga á lyfjum

Hádegisverður fyrir tvo 
á Silfri

Lamb Wellington 
Rauðspretta vafin

 utan um kóngakrabba

Drykkir
Kók og kaffi

Alls krónur 5.650

H Á D E G I S V E R Ð U R I N N

Með Sigurði
Óla Ólafssyni

aðstoðarforstjóra Actavis

Sigurður Óli Ólafsson
Starf: Aðstoðarforstjóri Actavis

Fæðingardagur: 1. júní 1968
Maki: Björg Harðardóttir

Börn: Oddur Sigurðsson, fæddur 1990, 
Elísabet Sigurðardóttir, fædd 1994. 

Starf hjá Tern Systems
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Fjármálastjóri óskast
Fjármálastjóri hefur umsjón me› fjölbreyttum verkefnum sem snúa a› bókhaldi og

fjármálum fyrirtækisins. Í flví felst m.a. umsjón me› bókhaldi og launaútreikningi,

uppgjörsmál, ger› fjárhagsáætlana og uppl‡singagjöf til framkvæmdastjóra og stjórnar.

Enn fremur samskipti vi› banka og fjármálastofnanir og frágangur gagna til endur-

sko›enda ásamt ö›rum tilfallandi verkefnum. Jafnframt hefur fjármálastjóri veri›

virkur flátttakandi í rá›ningu og móttöku n‡rra starfsmanna.

Í bo›i er áhugavert starf hjá metna›arfullu fyrirtæki flar sem reynir m.a. á samskipti

milli landa á svi›i vi›skipta og fjármögnunar.

Umsækjendur skulu vera me› háskólamenntun á svi›i vi›skipta og reksturs e›a anna›

sambærilegt nám sem n‡tist í starfi. Reynsla af störfum á svi›i fjármálastjórnunar er

kostur. Áhersla er lög› á skipulög› og fagmannleg vinnubrög›. Gó› enskukunnátta

er skilyr›i.

Umsóknir óskast sendar til Flugkerfa hf., pósthólf 234, 201 Kópavogi e›a í tölvupósti,

jobs@tern.is, fyrir 29. janúar nk. Nánari uppl‡singar um starfi› veitir Erla Jensdóttir

hjá Flugkerfum. Netfang: erla@tern.is

Hlí›asmára 10

201 Kópavogi

sími 525-0500

fax 525-0501

www.tern.is

Tern Systems (Flugkerfi hf.) er vaxandi hugbúna›arfyrirtæki í mikilli útrás me› síaukin
verkefni erlendis m.a. í Asíu og Afríku. Helstu verkefni fyrirtækisins eru heildarkerfislausnir
á svi›i flugumfer›astjórnar.
Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 30 metna›arfullir einstaklingar og lög› er áhersla á a›
bjó›a upp á framúrskarandi vinnua›stö›u, gott starfsumhverfi og sveigjanlegan vinnutíma.



Fyrir hverju vilt þú berjast?

UMFERÐARÖRYGGI OG UMFERÐARFLÆÐI

TVÖFÖLDUN SUÐURLANDSVEGAR

BETRI VEGUM, FLEIRI VEGRIÐUM OG HRINGTORGUM

BÆTA HRINGVEGINN OG BURT MEÐ EINBREIÐAR BRÝR

ÖRYGGIM VEGUM  Á VESTFJÖRÐUM

MEIRI LÖGGÆSLU, UMFERÐARÁRÓÐUR OG HÆKKUN SEKTA

MEIRI FJÁRMUNUM TIL VEGAGERÐAR VARIÐ Í ÖRYGGISMÁL

FORGANGSRÖÐUN VERKEFNA OG GÖNG Á LANDSBYGGÐINNI

HEILDARSTEFNA Á ALÞINGI Í UPPBYGGINGU VEGAKERFISINS

Við styðjum grasrótarsamtökin Samtöðu:

Með SAMSTÖÐU getum við náð árangri.

Í nóvember árið 1999 var stofnaður áhugahópur um örugga Reykjanesbraut. Með samstöðu íbúa svæðisins, þingmanna 

og framkvæmdaraðila tókst að hefja framkvæmdir við tvöföldun Reykjanesbrautar fyrr en áætlað var. Og nú eftir rúmlega 

sjö ára baráttu og jákvæðan áróður hópsins er fyrsti áfangi brautarinnar tilbúinn og árangurinn staðreynd. Í stað allt að 

sex banaslysa á ári hefur enginn látist á brautinni frá því að fyrsti áfanginn var vígður árið 2004.  

Við getum náð árangri – líka á þínu svæði. Markmiðin eru skýr. 

Gerum alla vegi landsins örugga með SAMSTÖÐU og slysalausri sýn árið 2007

Skráðu þig í þinn baráttuhóp á www.nullsyn.is
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Þrátt fyrir að Promens sé eitt af 
stærstu iðnfyrirtækjum á Íslandi 
með starfsemi í um 20 löndum og 
5.400 starfsmenn er yfirbygging 
fyrirtækisins lítil. Í því liggur 
skilvirknin og arðsemin, að sögn 
Ragnhildar Geirsdóttur, forstjóra 
Promens, á fyrirlestri um fyrir-
tækið á opnum fundi viðskipta- og 
hagfræðideildar Háskóla Íslands í 
lok síðustu viku. Ragnhildur benti 
á að frá og með þessu ári yrði 
uppgjör samstæðunnar fram-
vegis í evrum auk þess sem stefnt 
sé að skráningu í kauphöll undir 
lok næsta árs. Fyrirtækið horfir 
til frekari vaxtar í Austur-Evrópu 
og í Asíu á næstu árum.

Ragnhildur fór í erindi sínu 
yfir sögu Promens, allt frá dögum 
hverfissteypunnar Sæplasts á 
Dalvík til þess sem fyrirtæk-
ið lauk kaupum á norska fyrir-
tækinu Poolimon um áramótin. 
Ragnhildur sagði kaupin vissu-
lega stóran bita enda væri norska 
fyrirtækið fjórum sinnum stærra 
en Promens og með starfsemi í 
sautján Evrópuríkjum. Þakkaði 
hún Atorku Group, móðurfélagi 
Promens, góðan stuðning við 
kaupin en án hans hefðu þau 
verið talsvert erfiðari, að hennar 
sögn.

MEÐ RÆTUR Á DALVÍK
Promens á sér ekki langa sögu 
en það var stofnað við upphaf árs 
2005. Ræturnar liggja hins vegar 
langt aftur til Sæplasts á Dalvík, 
sem stofnað var árið 1984 og 
hefur meðal annars sérhæft sig 

í hverfissteyptum kerjum fyrir 
fisk- og byggingariðnað. Sæplast 
var skráð í Kauphöll Íslands árið 
1993 og stækkaði við sig meðal 
annars með stofnun verksmiðju 
á Indlandi og með kaupum á 
verksmiðjum í Noregi, Kanada, 
á Spáni og í Hollandi allt fram til 
ársins 2004 þegar Atorka Group 
eignaðist meirihluta í félaginu. 
Í kjölfarið var Sæplast afskráð 
úr Kauphöll Íslands og Promens 
stofnað yfir reksturinn.  

Vöxtur Promens hefur verið 
gríðarmikill síðastliðin tvö ár 
og hefur fyrirtækið meðal ann-
ars keypt tvö stór fyrirtæki í 
Noregi, í Norður-Ameríku og 
Norður-Evrópu á tímabilinu. 
Þau framleiða meðal annars 

eldsneytistanka í stærri gerðir 
bíla fyrir stórfyrirtæki á borð 
við þýsk-bandaríska bílafram-
leiðandann DaimlerChrysler, 
MAN og Volvo. Önnur dótturfé-
lög Promens, svo sem Poolimon, 
framleiða hins vegar smærri ein-
ingar, svo sem neytenda-, efna-
, lyfja- og matvælaumbúðir auk 
plastíhluta fyrir bíla- og rafeinda-
iðnaðinn. 

MIKIL ÁBYRGÐ FRAMKVÆMDA-
STJÓRA
Ragnhildur sagði hag Promens 
felast í lítilli yfirbyggingu fyrir-
tækisins á Íslandi sem einbeiti 
sér að umsjón með fjármálum og 
skipulagningu rekstrarins í heild 
og góðum samskiptum við fram-

kvæmdastjóra þeirra fyrirtækja 
sem Promens hafi keypt úti í heimi 
í gegnum árin. „Það þarf að vera 
gríðarmikil skilvirkni í rekstri 
fyrirtækja,“ sagði Ragnhildur og 
benti á að í fyrirtækjakaupum 
sínum hefði Promens einblínt á 
lítil en vel rekin fyrirtæki í plast-
iðnaði. Litlar breytingar hefðu 
verið gerðar á fyrirtækjunum en 
framkvæmdastjórar þeirra bæru 
þeim mun meiri ábyrgð og heyrðu 
beint undir forstjóra Promens. 

VÖXTUR Í AUSTRI
Ragnhildur sagði plastiðnaðinn 
í miklum og stöðugum vexti og 
benti á að plastnotkun hefði auk-
ist gríðarlega á undanförnum 
árum. Nefndi hún sem dæmi að 

árið 1990 hefði meðal plastnotkun 
Evrópubúa numið um 65 kílóum 
á mann á ári. Þetta hafi aukist 
mikið og er meðalnotkunin komin 
í 100 kíló á þessu 17 ára tímabili. 

Þrátt fyrir þetta hefur Promens 
síður en svo í hyggju að leggja 
skóna á hilluna. „Við ætlum að 
halda áfram að vaxa og höfum séð 
talsverð vaxtartækifæri í Austur-
Evrópu og í Asíu. Þar eru minna 
þróaðir markaðir fyrir okkar 
framleiðslu,“ sagði Ragnhildur en 
fór hvorki nánar út í hvaða lönd 
væri um að ræða né hvenær farið 
yrði í frekari fyrirtækjakaup á 
næstunni.

BREYTINGAR Í VÆNDUM
Með fyrirtækjakaupum Promens 
á síðastliðnum árum hefur 
fyrirtækið vaxið gríðarlega. 
Veltan hefur að sama skapi 
stóraukist. Sem dæmi nefndi 
Ragnhildur að velta ársins 2005 
hefði numið 20 milljónum evra, 
jafnvirði 1,8 milljarða króna, en 
var í fyrra um 720 milljónir evra, 
jafnvirði 65 milljarða íslenskra 
króna, sem jafngildir 36-faldri 
aukningu á milli ára. 

Ragnhildur segir þennan vöxt 
hafa leitt til þess að fyrirtækið 
hafi ákveðið að gera bækur sínar 
upp í evrum frá og með þessu ári. 
Ástæðan sé sú að stærstur hluti, 
rúm 98 prósent, af veltu samstæð-
unnar sé í erlendri mynt. Stefnt 
var að breytingunni á síðasta 
ári í kjölfar kaupa á bandaríska 
iðnfyrirtækinu Bonar Plastics í 
hittiðfyrra, að sögn Ragnhildar.

Stórfyrirtæki með litla yfirbyggingu
Promens hefur vaxið gríðarlega síðastliðin tvö ár. Breytingar eru í vændum hjá fyrirtækinu en í ár mun það gera bækur sínar 
upp í evrum auk þess sem stefnt er að skráningu á markað undir lok næsta árs.
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– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006

VIRÐISSTJÓRNUN OG
STEFNUMIÐUÐ ÁÆTLANAGERÐ
Morgunverðarfundur á Hótel Nordica 25. janúar 2007

HugurAx Guðríðarstíg 2-4 113 Reykjavík Sími 545 1000 www.hugurax.is          hugurax@hugurax.is

Ein morgunstund gefur fyrirheit um
framfarir í þínu fyrirtæki.

Ekki láta tækifærið renna þér úr greipum.
Skráðu þig í dag á www.hugurax.is/cognos.

DAGSKRÁ
8:30 til 8:40 Morgunverðarhlaðborð

8:40 til 8:45 Setning
Guðmundur Stefán Jónsson,
viðskiptastjóri Cognos 

8:45 til 9:45 Helstu atriði virðisstjórnunar (e. Value Based
Management) og árangursstjórnunar (e. Performance
Management) og samþættingu beggja aðferða.
Hvað skiptir mestu máli og hvað ber að varast?
Sýnt verður dæmi um útfærslu virðisstjórnunar
og árangursstjórnun hjá Capacent, en Capacent
styðst við hugmyndafræði virðisstjórnunar í stjórnun
fyrirtækisins og notar Cognos við árangursstjórnun.
Ingvi Þór Elliðason, partner, Capacent

9:45 til 10:00 Fyrirspurnir

Í gær voru liðin 436 ár síðan 

Elísabet I Englandsdrottning 
vígði formlega konunglegu 
kauphöllina í Lundúnum í 
Bretlandi. 

Stofnandi kauphallarinnar 
var kaupmaðurinn Sir Thomas 
Gresham, sem var við hirð 
bæði Elísabetar I og hins barn-
unga Játvarðs I, bróður henn-
ar, sem ríkti yfir Englandi frá 
níu ára aldri til dánardægurs 
á sextánda aldursári árið 1553. 
Thomas þessi var sonur Sir 
Richards Gresham, sem Hinrik 
VIII veitti til skamms tíma 
stöðu borgarstjóra í Lundúnum 
í þakklætisskyni fyrir vel unnin 
störf. Horft var til þess að kaup-
höllin yrði miðstöð viðskipta 
í borginni að fyrirmynd Den 
Rhijn, hollensku kauphallarinn-
ar í Antwerpen sem sett var á 
laggirnar á 15. öld.

Saga kauphallarinnar er með 
skrautlegra móti og fjarri því 
að heillastjarna hafi skinið yfir 
henni fyrr en á síðustu tvö hundr-
uð árum. Verðbréfamiðlarar á 
fyrri öldum, sem flestir voru 
kaupmenn og miklir ólátabelgir, 
þóttu það hávaðasamir og gróf-
ir í háttum á 16. öld í Lundúnum 
að forsvarsmenn konunglegu 
kauphallarinnar sáu þann kost 
vænstan í stöðunni að meina 
þeim aðgang að markaðnum. 
Urðu þeir því að sinna viðskipt-
um sínum á öðrum vettvangi, 
svo sem á nálægum knæpum.

Þá stóð kauphöllin ekki nema 
í rétt rúma öld. Í september 

árið 1666 braust út mikill eldur 
í Lundúnum, sem nefndur hefur 
verið Lundúnaeldurinn mikli, 
og gleypti hann í sig hvorki 
fleiri né færri en 13.200 hús, 
87 kirkjur og flestar stjórnar-
byggingar borgarinnar í þá þrjá 
daga sem hann logaði. Þar á 
meðal var kauphöll Greshams 
sem brann til grunna.

Önnur kauphöll var reist á 
rústum hinnar fyrstu þremur 
árum síðar. Hún entist nokkru 
lengur en sú fyrsta, í um tæp 
170 ár, en hún brann til grunna 
í janúarmánuði árið 1838. Ný 
kauphöll var reist enn á ný 
úr rústunum, að þessu sinni 
eftir upphaflegri teikningu 
kauphallarinnar frá 16. öld og 

vígði Viktoría Bretadrottning 
hana við hátíðlega athöfn í 
októbermánuði árið 1844. 
Starfsemi hófst hins vegar ekki 
í kauphöllinni fyrr en í janúar 
árið eftir. Vegur hennar fór hins 
vegar þverrandi eftir að ný öld 
gekk í garð og var lokað fyrir 
viðskipti í konunglegu kaup-
höllinni árið 1939. 

Þessi þriðja kauphöll stendur 
enn í Lundúnaborg. Þótt nokk-
uð sé um liðið síðan hlutabréf 
skiptu um hendur innan veggja 
hennar hýsir byggingin enn 
kaupmenn en þar fyrir innan 
eru verslanir í dýrari kantin-
um á borð við Hermès, Molton 
Brown, Paul Smith, Haines & 
Bonner og Tiffanys.

Fyrsta kauphöll 
Lundúna vígð

S Ö G U H O R N I Ð

H É Ð A N  O G  Þ A Ð A N
MIÐVIKUDAGUR  24. JANÚAR 2007

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Við lá að hláturrokurnar úr 
Súlnasal Hótel Sögu bærust út á 
götu, slík var gleðin í upphafi verð-
launaafhendingar Félags kvenna í 
atvinnurekstri núna fyrir helg-
ina. Leikkonan góðkunna Guðlaug 
Elísabet Jónsdóttir, einnig nefnd 
Gulla, sá um að „kynda“ mann-
skapinn og var því góð stemning í 
salnum þegar komið var að því að 
veita viðurkenningar. 

Endað var á aðalviðurkenning-
unni en byrjað á þeirri nýjustu, 
Gæfusporinu, sem verið var að 
afhenda í fyrsta sinn. Margrét 
Kristmannsdóttir, formaður FKA, 
sagði félagið hafa fengið marg-

ar ábendingar um að þótt konur 
stæðu höllum fæti hvað varðaði 
fjölda stjórnenda í fyrirtækjum 
almennt væru einstök fyrirtæki 
að gera vel og af þeim sökum 
hafi verið ákveðið að finna þessi 
góðu dæmi og verðlauna sérstak-
lega. Það kom því í hlut Þorsteins 
Vilhelmssonar, stjórnarformanns 
fjárfestingarfélagsins Atorku, að 
veita Gæfusporinu viðtöku, en 
fjórum af sex dótturfyrirtækj-
um félagsins hér stýra konur. „Í 
mínum huga er enginn vafi á því 
að íslenskt atvinnulíf hefur mikla 
þörf fyrir aðkomu kvenna að 
stjórnunarstörfum,“ sagði hann 

og kvaðst tilbúinn til að vitna 
um það hvar og hvenær sem er 
að reynsluheimur, sjónarmið og 
stjórnunarhæfileikar kvenna 
hefðu nýst Atorku vel á undan-
förnum árum. 

Guðbjörg Glóð Logadóttir, 
stofnandi Fylgifiska, fékk svo 
hvatningarverðlaun FKA. Hún 
sagðist þó klofin í herðar niður 
í afstöðu sinni til félagsins því 
helst vildi hún óska að félagsskap-
arins gerðist ekki þörf. „Rúmlega 
helmingur þjóðarinnar virðist 
vera minnihlutahópur og það er 
gjörsamlega óþolandi,“ sagði hún 
og kvað hugarfarsbreytinga þörf, 

enda væri lagalegur réttur kynj-
anna nú jafn. „Til að komast í 
gegnum glerþakið þurfum við að 
hjálpa okkur sjálfar.“

Þakkarviðurkenningu félags-
ins fékk svo Guðrún Erlendsdóttir 
hæstaréttardómari fyrir að hafa 
rutt brautina fyrir aðrar konur inn 
í karlaveldi lögfræði og dómstóla. 
Guðrún sagði margt hafa breyst 
síðan hún læddist með veggjum 
í lagadeild fyrir 50 árum síðan, 
en þá höfðu einungis tvær konur 
lokið þaðan prófi.

Halla Tómasdóttir, fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaráðs 
Íslands, hlaut svo FKA-viðurkenn-
inguna 2007, aðalverðlaun Félags 
kvenna í atvinnurekstri. 

Halla tók fyrir ári við starfi 
framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs 
og þykir hafa staðið sig frábær-
lega í miklum óróa sem í byrjun 
ársins einkenndi erlenda umfjöll-
un um íslenskt efnahagslíf. 
„Halla einhenti sér í það verkefni 
að mennta alþjóðlega fjölmiðla, 
fjármálagreinendur og fjárfesta í 
íslenska hagkerfinu, en svokölluð 
Mishkin-skýrsla Viðskiptaráðs og 
alþjóðleg kynning og dreifing á 
henni var lykilþáttur í þeim við-
snúningi sem varð í neikvæðri 
umræðu síðastliðið vor,“ sagði 
Margrét Kristmannsdóttir, for-
maður félagsins, í ræðu sinni áður 
en hún afhenti Höllu verðlaunin. 

Halla hvatti konur til að styðja 
konur þar til þær stæðu jafnfætis 
konum í stjórnunarstöðum. Þá 
hafði hún uppi dálítil varnaðar-
orð til kvenna um að verða ekki 
„konukonur“ á vinnumarkaði og 
rifjaði upp hrós sem hún fékk 

eitt sinn frá samstarfsmanni til 
margra ára eftir að þau höfðu 
vakað lengi frameftir yfir lausn 
einhvers verkefnis. „Halla, það 
er svo frábært að vinna með þér! 
Það er bara alveg eins og ég sé 
að vinna með karlmanni,“ vitnaði 
hún í hann. Halla segist vera 
á móti sérstakri lagasetningu 
til að rétta skarðan hlut kvenna 
og kvaðst hafa á því fulla trú 
að konur myndu rétta sinn hlut 
sjálfar. - óká

Fyrsta Gæfuspor Félags kvenna í atvinnurekstri
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PENINGAMARKAÐSSJÓÐURINN

Hæsta
ávöxtun
2006

575 4400
www.vsp.is

Engin kaup- eða söluþóknun

Peningamarkaðssjóðurinn er rekinn af Rekstrarfélagi Sparisjóðanna 

hf.  Verðbréfaþjónusta Sparisjóðanna hf. er vörsluaðili sjóðsins. 

Peningamarkaðssjóðurinn er fjárfestingarsjóður sem starfar skv. 

lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.

Fjárfestingarsjóður telst vera áhættusamari fjárfesting en 

verðbréfasjóður skv. lögunum.  Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er 

m.a. fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta leitt til minni 

áhættudreifingar en í verðbréfasjóði. Frekari upplýsingar um 

sjóðinn má finna í útboðslýsingu og útdrætti útboðslýsingar sem 

hægt er að nálgast á www.vsp.is.
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Tryggingamiðstöðin og 
Tölvuþjónustan SecurStore hafa 
ákveðið að hefja samstarf á 
sviði forvarna- og fræðslumála 
í tengslum við verndun tölvu-
gagna.

Í tilkynningu fyrir-
tækjanna kemur fram að 
Tryggingamiðstöðin ætli sam-
hliða samstarfinu að bjóða 
viðskiptavinum SecurStore 
nýja vátryggingu sem nefnist 
Gagnatrygging. Henni er ætlað 
að bæta kostnað sem hlýst af 
endurvinnslu gagna.

„Gagnatrygging TM er í 
boði fyrir fyrirtæki sem eru 
með samning við TÞS á sviði 
afritunarþjónustu. Í henni felst 
ákveðin viðurkenning á skil-
virkni og öryggi afritunarþjón-
ustu TÞS og að hún geti komið 
í veg fyrir tjón vegna tapaðra 
gagna. Gagnatrygging TM bætir 
þann kostnað sem hlýst af því að 
endurheimta gögn sem tapast í 
kjölfar tjóns af völdum bruna, 
vatns, innbrots, rafeindabilana, 
skammhlaups og margs fleira,“ 
segir í tilkynningunni. - óká

Samstarf á sviði 
gagnaöryggismála
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H E I M S K R I N G L A N
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir

Tæplega 90 sýnendur hafa skráð 
sig á tæknisýninguna Tækni 
og vit 2007 sem haldin verður 
í  Fífunni í Kópavogi dagana 
8. til 11. mars næstkomandi, að 
sögn Margitar Elvu Einarsdóttur, 
framkvæmdastjóra AP sýninga 
sem hefur umsjón með sýning-
unni. Hún segir undirbúning 
ganga vel. 

Margit og hennar fólk fund-
aði með sýnendum fyrir helgi, 
enda að mörgu að hyggja þegar 
jafnmörg tæknifyrirtæki koma 
saman á afmörkuðu svæði. „Já, 
þarna verður örugglega mikil 
rafmagns- og net-
notkun,“ segir hún 
en kveður gott 
utanumhald forða því 
að til snúruflækju 
komi. „Í fyrra vorum 
við með sýninguna 
Verk og vit sem gekk mjög vel. 
Þar skilaði sér gott utanumhald í 
ánægðum sýnendum og gestum.“ 
Þannig segir Margit að margir 
sem verið hafi með á þeirri sýn-
ingu hafi viljað vera með aftur 
núna. „Góð samvinna og skipulag 
skiptir öllu máli.“

FJÖLBREYTTIR SÝNENDUR
„Svona tæknisýning hefur ekki 
verið haldin í nokkur ár og við 
höfum fundið fyrir miklum 
áhuga,“ segir hún og má því 
álykta að tæknifyrirtæki brenni í 
skinninu að sýna hvert öðru, sem 
og almenningi, margvíslegar 
nýjungar. Síðasta sambærilega 
sýningin var haldin árið 2002 í 
Laugardalshöll þegar fram fór 
Agora-þekkingarsýningin.

„Við fórum af stað og könn-
uðum þetta áður en við ákváðum 
að fara af stað með sýningu og 
virtist mikill spenningur fyrir 
svona sýningu.“ Margit segir 
áhugann víðtækan meðal fyrir-
tækja og stofnana og þegar sé 
kominn mjög breiður hópur sýn-
enda. „Mikið er úr fjarskipta- og 
hugbúnaðargeira þar sem fyrir-
tæki hafa að bjóða margvísleg-
ar lausnir. Svo eru náttúrulega 
fyrirtæki úr iðngeiranum líka, 
margvíslegur hátækniiðnaður. 
Þá er meðal sýnenda að finna 
menntastofnanir, sveitarfélög, 
opinberar stofnanir, Samtök iðn-
aðarins og orkufyrirtæki, svo 
eitthvað sé nefnt. Hópurinn er 
breiður, en mest náttúrlega af 
fyrirtækjum sem tengjast tölv-
um og hugbúnaði,“ segir Margit 
og bætir við að fjármálafyrir-
tæki hafi jafnframt sýnt sýning-
unni áhuga og að kortafyrirtækin 
séu að skoða málið.

VERÐI STILLT Í HÓF
Fyrst og fremst er Tækni og 
vit fagsýning þar sem fyrirtæki 
og stofnanir kynna verk sín og 
lausnir hvert fyrir öðru. „En við 
bjóðum svo líka almenningi að 
koma og skoða um helgina, enda 
heilmikið fyrir fólk að skoða 
á fagsýningunni.“ Hún segir 
að verði aðgöngumiða sé stillt 
í hóf fyrir almenning og verði 
rétt yfir bíómiðaverðinu, 1.200 
krónur. „Og svo náttúrlega frítt 
fyrir 12 ára og yngri í fylgd 
með fullorðnum,“ bætir Margit 
við og slær þar með bíóhúsunum 

við, sem rukka full-
orðinsgjald frá sex 
ára aldri. „En í sýn-
ingu sem þessari er 
náttúrlega heilmikill 
ávinningur fyrir 
sýnendur, bæði að 

vera á staðnum og fá til sín gesti, 
stjórnendur fyrirtækja og stofn-
enda og fagaðila. Þeir fá svo að 
hitta almenning líka auk þess að 
ná að kynna vörur og þjónustu 
fyrir hinum sýnendunum því 
segja má að öll helstu fyrirtæki 
og stofnanir landsins verði þarna 
samankomin og því tækifæri til 
að mynda viðskiptasambönd.“ 

Sýningin verður formlega 
opnuð síðdegis fimmtudaginn 8. 
mars og verður í gangi til klukk-
an níu um kvöldið. Á föstudegin-
um verður svo opið frá ellefu til 
sjö. „Og svo verður hún opin um 
helgina frá tólf til fimm og þá 
getur almenningur líka komið.“ 
Margit segir að í tengslum við 
sýningunna verði svo margvís-
legir viðburðir og uppákomur. 
Til að mynda standa forsætis- og 
fjármálaráðuneyti að UT-degin-
um 8. mars og halda af því tilefni 
ráðstefnu í Salnum í Kópavogi. 
Þá séu Samtök iðnaðarins með 
ráðstefnu á föstudeginum í 
tengslum við Tækni og vit 2007 
og fleiri fyrirtæki hafi valið að 
vera með námskeið, fyrirlestra 
og smáfundi á þessum tíma og 
tengja sýningunni, þar á meðal 
eitt japanskt. „Svo verðum við 
líka með afhendingu viðurkenn-
inga til handa framsæknustu 
fyrirtækjunum í þessum bransa 
og svo verða um helgina veittar 
viðurkenningar fyrir athyglis-
verðustu básana á sýningunni,“ 
segir Margit og leggur áherslu 
á að til að sigra í þeirri keppni 
nægi ekki að vera bara með flott-
asta básinn, þótt vissulega geti 
það hjálpað til, heldur verði að 
vera eitthvað bitastætt í boði á 
honum, viðmót starfsfólks gott 
og þar fram eftir götunum.

Loksins tæknisýning
Stórsýningin Tækni og vit 2007 verður haldin 
í Kópavogi í marsbyrjun. Óli Kristján Ármannsson
spurði Margit Elvu Einarsdóttur hjá AP sýning-
um hvernig undirbúningur gengi.

M Á L I Ð  E R

Tækni og vit 
2007

argt hefur breyst 
á Íslandi á þeim 
tuttugu og átta 
árum sem María 
Priscilla Zanoria 

hefur verið búsett á Íslandi. Árið 
1979 kom hún hingað til lands, 
þá 24 ára gömul. Fyrir voru 
fjórir Filippseyingar á Íslandi. 
Hún minnist þess sérstaklega að 
margt eldra fólk virtist aldrei 
hafa séð dökka manneskju áður 
og varð því oftar en ekki starsýnt
á hana. „Ég gleymi því aldrei 
þegar ég gekk í fyrsta sinn niður 
Laugaveginn. Ég man eftir konu 
sem stóð við gluggann sinn, 
gægðist yfir gardínuna og starði 
á mig.“ Hún lét ekki störuna á 
sig fá og veifaði brosandi gömlu 
konunni, sem var fljót að hverfa 
bak við gluggatjöldin. 
Eins og á Íslandi hafa orðið 
miklar þjóðfélagsbreytingar á 
Filippseyjum frá þeim tíma er 
Priscilla fór þaðan. Þá var ein-
ræðisherrann Ferdinand Marcos 
við völd og spilling allsráðandi. 
Almenningur reis upp gegn 
honum sjö árum síðar, árið 1986, 
eftir tuttugu ára valdasetu. Ein 
frægasta táknmynd spillingar-
innar var þegar konungshöllin 
var opnuð almenningi og í ljós 
kom að eiginkona hans, Ímelda, 
átti hvorki fleiri né færri en þrjú 
þúsund skópör. Andrúmsloftið 
í landinu var óstöðugt eftir 
að Marcos fór frá völdum en 
Priscilla segir það hafa batnað 
til muna. Hún hefur mikla trú 
á núverandi forseta landsins, 
Gloriu Macapagal-Arroyo. „Hún 
er gáfuð, sterk og ákveðin kona 
sem hefur góða framkomu. Hún 
hefur verið dugleg við að kynna 
Filippseyjar fyrir öðrum þjóðum 
og þá möguleika sem eru þar í 
boði.“

OPNAÐI VERSLUN MEÐ FIL-
IPPSEYSK MATVÆLI
Priscilla er verkfræðingur og var 
við störf sem slíkur í MERALCO-
orkuverinu í Manila, höfuðborg 
Filippseyja, þegar hún kynntist 
eiginmanni sínum sem er íslensk-
ur. „Ég var í góðu starfi með 
mjög góðar tekjur og langaði satt 
best að segja ekki að flytja til 
Íslands. Ég ákvað nú samt 
að prófa að koma.“ Þrátt 
fyrir mannfæðina og 
kuldann líkaði henni 
vel og innan tveggja 
mánaða var hún farin 
að vinna hjá verkfræði-
stofunni Fjarhitun. Fyrst 
um sinn, á meðan hún var 
að læra íslensku, vann hún sem 
tækniteiknari. Síðar bætti hún 
við sig 23 einingum í verkfræði-
deild Háskóla Íslands og kom 
svo aftur til starfa hjá Fjarhitun, 
þar sem hún sá meðal annars um 
að setja upp landupplýsingakerfi 
fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 
Priscilla lærði fljótt að meta 
íslenska matargerð en saknaði 
þó hinnar filippseysku. Árið 1996 
ákvað hún því að taka málin í 
sínar hendur sjálf, tryggði sér 
húsnæði á Hverfisgötu 98 og opn-
aði stuttu síðar sína eigin verslun. 
Hún fékk að sjálfsögðu nafnið 
Filippseyjar og hefur fyrir löngu 
öðlast fastan sess hjá þeim sem 
vilja komast í asískt hráefni.

RÆÐISSKRIFSTOFA OPNUÐ
INNAN SKAMMS
Priscilla starfaði hjá Fjarhitun 
frá árinu 1980 fram til ársins 
2004. Þá fannst henni tími til 
kominn að breyta til og sinna 
eigin hugðarefnum. Hún hafði 

lengi barist fyrir opnun fil-
ippseyskrar ræðisskrifstofu 
hér á landi og sótti fyrst um 
leyfi til þess árið 1988. Þá fékk 
hún þau svör að hér væru of 

fáir Filippseyingar. Því vanda-
máli er ekki fyrir að fara 

lengur. Í dag búa 1.317 
manns sem fæddir eru 
á Filippseyjum hér 
á landi, samkvæmt 
upplýsingum frá 
Hagstofunni. Nú hefur 

leyfið fengist og Priscilla 
mun á næstu dögum taka 

upp ræðismannstitilinn. 
Auk aðstoðar við Filippseyinga 

af ýmsu tagi munu þeir Íslendingar 
sem hafa áhuga á að stunda við-
skipti á Filippseyjum geta leitað 
þangað eftir aðstoð. Nokkur við-
skipti eru þegar milli landanna. 
Upplýsingar frá Hagstofunni 
sýna að fyrstu ellefu mánuðina í 
fyrra voru fluttar hingað til lands 
vörur fyrir 96,9 milljónir króna 
frá Filippseyjum. Mestmegnis er 
um að ræða matvæli, fatnað og 
raftæki. Priscilla telur að mun 
fleiri tækifæri en þessi leyn-
ist í viðskiptum milli landanna. 
„Það eru mjög mikil tækifæri 
fyrir Íslendinga að fjárfesta á 
Filippseyjum,“ segir Priscilla. 
„Filippseyingar eru heiðarlegir 
og góðir vinnukraftar. Þar að auki 
er svo auðvelt að stunda viðskipti 
þar. Annað opinbert tungumál 
eyjanna er enska og því er ekki 
um neina tungumálaörðugleika 
að ræða. Það greiðir mjög fyrir 
öllum viðskiptum.“

Úr verkfræði í ræðismennsku

... hefur auðugt fólk þjóna til 
að sjá um um öll dagleg heim-
ilisstðrf.

... eru öll samskipti fremur form-
leg og algengt er að nota formlega 
titla á borð við herra og frú.

... skiptir viðeigandi klæðaburður 
miklu máli og notkun einkennis-
búninga er mjög algeng.   

F R Ó Ð L E I K S M O L A R

Á Filippseyjum ...

FILIPPSEYJAR
Mannfjöldi: 83 milljónir
Hagvöxtur: 5,1 prósent
Verðbólga: 6 prósent

Atvinnuleysi: 8 prósent
Gjaldmiðill: 1 filippseyskur pesó = 1,40 krónur

Heimild: Heimasíða Alþjóðabankans. 
Tölur miðast við árið 2005. 
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*Nafnávöxtun árið 2006.

Blásum á 
keppinautana!

SPRON Verðbréf
Alþjóðlegur hlutabréfasjóður

43,18% ávöxtun*

Fleiri og fleiri eru að komast á þá 
skoðun að ekki verði tilefni fyrir 
Seðlabankann að lækka vexti 
fyrr en um mitt sumar. Ástæðan 
er að allt er á fullu svingi enn 
sem komið er í hagkerfinu og 
kólnunareinkennin láta lítið á sér 
kræla. Þetta er hin hagfræðilega 
sýn á verkefni bankans. Þeir 
eru þó til og meðal annars í hópi 
vel innvígðra í heima flokks og 
fræða sem telja að bankinn muni 
lækka vexti fyrir kosningar. Það 
sé þægilegra að fara inn í kosn-
ingabaráttuna með merkimiða 
um að vextir séu að lækka, en 
óútfyllta ávísun á það að vextir 
muni lækka síðar á árinu.

Vaxtalækkun fyrir 
kosningar?

Móttöku auglýsinga og skráninga í Símaskrána 2007 fer senn að ljúka.

Auglýsing í Símaskránni er með þeim áhrifameiri sem völ er á því hún er einn mest notaði miðill
landsins þegar leitað er að upplýsingum um fyrirtæki. Þegar fólk tekur upp Símaskrána 
hefur það þegar tekið ákvörðun og á aðeins eftir að finna númer og hafa samband. Samkvæmt
mælingum Capacent Gallup nota 86 þúsund Íslendingar Símaskrána vikulega eða oftar. 

Ef þú þarft að breyta auglýsingu hafðu þá samband við ráðgjafa okkar í síma 522 3200
eða sendu tölvupóst á auglysingar@ja.is.

Í SÍMASKRÁNNI

VERTU
ÁBERANDI

Auglýsingum í Símaskrána 2007 
þarf að skila fyrir 31. janúar

Nokkur af stærstu fyrirtækjum 
landsins hafa ýmist ákveðið að 
gera bækur sínar upp í evrum 
eða íhuga að gera slíkt. 

Ragnhildur Geirsdóttir, for-
stjóri Promens, sagði á opnum 
fundi viðskipta- og hagfræði-
deildar Háskóla Íslands í síð-
ustu viku að fyrirtækið hefði 
ætlað að gera upp í evrum frá 
og með þessu ári. Stefnt hefði 
verið að því í fyrra en umsókn 
um slíkt þarf að leggja inn til 
Ársreikningaskrár í nóvember 
ár hvert, tveimur mánuðum 
fyrir upphaf viðkomandi reikn-
ingsárs. Var því ákvörðuninni 
frestað fram á þetta ár. Skal 
stjórnendum fyrirtækja sem 
hyggja á uppgjör í evrum bent 
á að huga að breytingunni fyrr 
en seinna. 

Fyrirhyggja í 
uppgjöri

Um áramótin síðustu greiddu 
Bretar Bandaríkjamönnum 
lokagreiðslu af láni sem tekið 
var í lok seinni heimsstyrj-
aldarinnar. Bretar fengu á 
stríðsárunum um 30 milljarða 
Bandaríkjadala í formi efna-
hagsaðstoðar Franklins D. 
Roosevelt Bandaríkjaforseta til 
bandamanna.

Strax eftir stríðið létu banda-
rísk stjórnvöld af stefnu sinni 
en buðu Bretum lán til að greiða 
þær vörur sem þegar voru 
komnar til Bretlands eða á leið-
inni með miklum afslætti. Lánið 
hljóðaði upp á 4,34 milljarða 
Bandaríkjadala með tveggja 
prósenta vöxtum og skyldi end-
urgreiða höfuðstólinn á fimmtíu 
árum frá og með árinu 1950. 
Mörg stríðslán eru aldrei greidd 
til baka. Bandaríkjamenn felldu 
niður stríðsskuldir frá fyrri 
heimsstyrjöld í kreppunni miklu 
og losnuðu Bretar þá undan 
skuldum sínum. Bretar voru þó 
ekki lánsamir því þeir áttu meiri 
stríðsskuldir en þeir skulduðu.  

Stríðslán uppgreitt


