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Launavísitala í maí hækkar
Launavísitala í maí 2014 er 480,4 stig og hækkaði 
um 0,4 prósent frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf 
mánuði hefur launavísitalan hækkað um 5,2 pró-
sent. Hagstofan greinir frá þessu.

Vísitala kaupmáttar launa í maí 2014 er 117,0 stig 
og hækkaði um 0,3 prósent frá fyrri mánuði. Síð-
ustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa 
hækkað um 2,7 prósent.

Í launavísitölu maímánaðar gætir áhrifa kjara-
samninga fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs 
og Sambands íslenskra sveitarfélaga við  nokkur 
stéttar félög opinberra starfsmanna sem undir-
ritaðir voru í mars og apríl 2014.  - rkr

„Ef Íslendingar geta það“
Snjalltækjaleikjaframleiðandinn Plain Vanilla var 
til umræðu hjá dálkahöfundi á viðskiptasíðu BBC, 
Rory Cellan-Jones, í síðustu viku. Cellan-Jones velti 
þar fyrir sér hvernig blönkum Íslend-
ingi tókst að búa til leik sem sló í gegn 
á heimsvísu, sér í lagi þar sem erfið-
lega gengur hjá mörgum breskum 
sprotafyrirtækjum að verða sér úti 
um fjármagn frá fjárfestum. 

Cellan-Jones hitti Þorstein 
Baldur Friðriksson, stofnanda 
Plain Vanilla, í síðustu viku.  
Cellan-Jones veltir því upp í 
greininni hvað Bretar geti lært 
af Plain Vanilla því að meira að 
segja í Bretlandi eigi tæknifyrir-
tæki erfitt uppdráttar. Ljóst sé 
að Kalifornía sé enn fyrirheitna 
landið fyrir unga frumkvöðla.  - fbj

Semja um smíði ísfi sktogara
Stjórn HB Granda hf. hefur ákveðið að ganga til 
samninga við tyrknesku skipasmíðastöðina Celiktr-
ans Deniz Insaat Ltd. um smíði á þrem ísfisktog-
urum á grundvelli tilboðs frá skipasmíðastöðinni.

Heildarsamningsupphæðin mun liggja nærri 6,8 
milljörðum króna eða rúmum 44 milljónum evra. 
Samkvæmt tilkynningu frá félaginu er áætlað að 
gangi samningar eftir muni fyrri tvö skipin verða 
afhent á árinu 2016 en það þriðja árið 2017.

Fyrir er tyrkneska skipasmíðastöðin með tvö upp-
sjávarskip í smíðum fyrir HB Granda.  - fbj

TAKTU GRÆNU 

   SKREFIN 

  MEÐ OKKUR!

AUKIN 
FLUG UMFERÐ 
Á RÆTUR Í ASÍU
➜ Airbus spáir tvöföldun í 

fl ugumferð á næstu fi mmtán 
árum.

➜ Aukningin drifi n áfram af hag-
vexti á nýmarkaðssvæðum.

➜ Um 300 milljarðar króna fara 
í rannsóknir og þróun hjá 
Airbus.

SÍÐA 4
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Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum  Vikubreyting

Atlantic Airways (DKK) 144,00 -5,9% 0,0%

Bank Nordic (DKK) 118,00 -9,2% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 230,00 -12,2% 0,8%

Fjarskipti (Vodafone) 30,65 12,5% -0,3%

Hagar 40,60 16,1% 0,3%

Icelandair Group 17,10 -6,0% -1,7%

Marel 105,00 -21,1% -2,8%

N1 16,45 -13,0% -0,9%

Nýherji 4,20 15,1% 0,0%

Reginn 15,70 1,0% -4,3%

Tryggingamiðstöðin* 25,10 -21,7% -3,0%

Vátryggingafélag Íslands** 8,65 -19,8% -1,9%

Össur 282,00 23,1% 0,7%

HB Grandi 28,05 1,3% 0,2%

Sjóvá 12,43 -8,0% 0,6%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1259,60 7,7% 9,2%

First North Iceland
Century Aluminum 1150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 12,15 29,3% 0,0%

Sláturfélag Suðurlands 1,22 13,0% 0,0%

*fyrsta verð 08. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN
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 0,8% í síðustu viku
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Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

Dagatal viðskiptalífsins
Miðvikudagur 25. júní
➜ Þjóðskrá - Fjöldi útgefinna 

vegabréfa
➜ Nýherji - Uppgjör 2. ársfjórðungs

Fimmtudagur 26. júní 
➜ Þjóðskrá - Viðskipti með atvinnu-

húsnæði í maí 
➜ Hagstofan - Nýskráningar og gjald-

þrot í mái

Föstudagur 27. júní
➜ Hagstofan - Vísitala neysluverðs 

í júní 2014

➜ Hagstofan - Þjóðhagsspá
➜ Hagar - Uppgjör 1. ársfjórðungs

Mánudagur 30. júní
➜ Hagstofan - Fjármál ríkissjóðs á 

greiðslugrunni
➜ Hagstofan - Vöruskipti við 

útlönd

Miðvikudagur 2. júlí
➜ Þjóðskrá - Fasteignamarkaður-

inn í mánuðinum eftir lands-
hlutum 

dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Lögmannsstofan Lex hefur gefið út 70 blaðsíðna 
leiðarvísi fyrir ferðaþjónustuna þar sem er að finna 
yfirlit yfir þau lögfræðilegu atriði sem ber að huga 
að við stofnun og rekstur ferðaþjónustufyrirtækja.

„Ég hef sjálfur mikinn ferðaþjónustuáhuga og fór í 
leiðsöguskólann og kynntist þar innviðum ferðabrans-
ans. Mér fannst svo margt lögfræðilega áhugavert 
sem þessi ört stækkandi atvinnugrein er að berjast 
við að ég stakk upp á því við Lex að við myndum búa 
til svona rit, ég ásamt sérfræðingum á hverju sviði, 
sem við síðan gerðum,“ segir Helgi Jóhannesson, 
hæstaréttarlögmaður og eigandi Lex.

Í leiðarvísinum er farið ítarlega yfir ýmis atriði 
eins og stofnun einkahlutafélaga, samningagerð, 
ábyrgð, skattamál, samskipti við yfirvöld, trygginga-
mál og fleira.

Helgi segir ritið nýtast bæði stærri ferðaþjónustu-
aðilum sem minni og síðan er í ritinu ekki síður að 
finna atriði sem aðilar í almennum rekstri ættu að 
huga að.

„Þetta eru atriði til umhugsunar en ekki einhverjar 
heildarlausnir sem finna má í þessu riti og menn gætu 
jafnvel þurft að leita sér aðstoðar með.“

Ritinu hefur verið dreift gjaldfrjálst til ferðaþjón-
ustufyrirtækja og Helgi segir viðtökurnar góðar. „Ég 
er búinn að fá kveðjur með þakklæti fyrir þetta og 
þessu er mjög vel tekið.“  - fbj

Lögmannsstofan Lex hefur gefið út ókeypis 70 síðna leiðarvísi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki:

Gefa út leiðarvísi ferðaþjónustu

MIKILVÆGT INNLEGG  Helgi hefur lokið leiðsöguprófi og er 
mikill ferðaáhugamaður.

Taktu gæðin 
með þér í nesti.

Allt í einumpoka

ÞÆGILEGT! Frábært fyrir ferðaskrif-
stofur eða fyrirtækjahópa. 
Hægt er að hafa pokann 
í ýmsum útfærslum og 
stærðum. Gerum verð-
tilboð fyrir stærri hópa.

Nestispokinn 
frá Sóma
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Fjármálaeftirlitið (FME) telur ríkið 
þurfa að setja um tíu milljarða 
króna á ári inn í B-deild Lífeyris-
sjóðs starfsmanna ríkisins (LSR) 
og Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga 
(LH) á næstu árum. Annars geti 
sjóðirnir ekki staðið við skuldbind-
ingar sínar og geti tæmst á næstu 
tíu til fi mmtán árum.  

Þetta sögðu Unnur Gunnarsdóttir, 
forstjóri FME, og Björn Z. Ásgríms-
son, sérfræðingur á greiningarsviði 
stofnunarinnar, á kynningarfundi 
um stöðu lífeyrissjóðanna í gær.

Þar kom fram að heildar trygg-
ingafræðileg staða íslenskra líf-
eyrisssjóða með ábyrgð ríkis og 
sveitarfélaga var við árslok 2013 
neikvæð um 595 milljarða króna.  
Halli annarra lífeyrissjóða var á 
sama tíma samtals um 68  milljarðar 
eða nálægt jafnvægi. 

„Þessar skuldbindingar eru til 
langs tíma og verða greiddar upp á 
næstu árum og áratugum. En ein-
hvern tímann kemur að því það þarf 
að greiða þetta og því er nauðsyn-
legt að gera ráðstafanir með því að 
auka iðgjöld eða framlag til sjóð-
anna, eins og með þessum tíu millj-
örðum,“ segir Björn í samtali við 
Markaðinn.

„Sveitarfélögin hafa brugðist rétt 
við með því að borga viðbótarfram-
lag inn í sjóðina sem bætir stöðu 

þeirra smám saman á næstu árum 
og ríkið mætti taka sér það til fyrir-
myndar.“ 

Mikið hefur verið fjallað um 
vanda B-deildar LSR og LH. Fyrir 
um tveimur vikum tilkynnti fjár-
mála- og efnahagsráðuneytið að það 
hefði ásamt ellefu hjúkrunarheim-
ilum, LSR og LH undirritað samn-
inga sem fela í sér yfi rtöku ríkisins 
á nær öllum lífeyrisskuldbindingum 
hjúkrunarheimilanna vegna starfs-
manna þeirra í  B-deild LSR og LH. 

Á fundi FME kom einnig fram að 

fi mm stærstu lífeyrissjóðir lands-
ins eiga rúm 55 prósent af 2.800 
 milljarða króna lífeyrissparnaði 
landsmanna. LSR er þar stærstur 
með 17,2 prósenta hlutdeild.

„Þetta sýnir mikilvægi þessara 
sjóða,“ segir Björn og bætir því við 
að lífeyrissjóðirnir hafi  verið 37 
talsins árið 2007 en séu nú 27.

„Við sjáum fram á að þeim 
muni fækka á næstu árum. Sem 
er jákvætt því sameining lækkar 
rekstrarkostnað og bætir ávöxtun 
lífeyrisþega,“ segir Björn.

Sjóðir LSR og LH þurfa 
tíu milljarða frá ríkinu
Ríkið þyrfti að setja tíu milljarða króna árlega inn í B-deild Lífeyris-
sjóðs starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga. Fjár-
málaeftirlitið segir sjóðina annars geta tæmst á næstu 10 til 15 árum.  

LÍFEYRISSJÓÐIR
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

Nýsköpun í matvælaiðnaði, þar 
sem vannýttar auðlindir koma við 
sögu, er meginþema Arctic Bioeco-
nomy, verkefnis sem Matís leiðir. 
Verkefnið er hluti af formennsku-
verkefni Íslands í  norrænu ráð-
herranefndinni.

Matís ásamt þátttakendum verk-
efnisins hefur nú ýtt rúmlega 30 
hugmyndum úr vör og verða þær 
kynntar í dag á ráðstefnu á Sel-
fossi um lífhagkerfið. Vörurnar 
eru þróaðar af smáframleiðendum 
og einstaklingum á Íslandi, Græn-
landi og í Færeyjum.

„Við auglýstum eftir þátttak-
endum í þessum þremur löndum. 

 Aðilar voru oft með vöruhug myndir 
og búnir að vinna sig eitthvað 
áfram en vantaði herslumuninn til 
að koma vörunum á markað,“ segir 
Sigrún Elsa Smáradóttir, fagstjóri 
hjá Matís.

Hún segir 
þátttakend-
ur hafa feng-
ið ýmiss konar 
hjálp frá Matís, 
annaðhvort við 
framleiðslu, sérfræði-
aðstoð eða annað. Alls bár-
ust 78 umsóknir, þar af stærsti 
hlutinn frá Íslandi en þó nokkuð frá 
Grænlandi og Færeyjum.

„Það er misjafnt hvort kynntar 
verða fullunnar vörur til smökkun-
ar eða annað. Við bjóðum til dæmis 
upp á íslenska bleikju sem hefur 
fengið fóður unnið úr mjög pró-
teinríkum svepp sem vex á viðar-

massa sem fellur til í sögunar-
verksmiðjum,“ nefnir 

Sigrún sem 
dæmi um 
verkefni 

sem kynnt 
verður í dag 

en segir að 
ýmissa grasa 

muni kenna á 
ráðstefnunni.  - fbj

Matís heldur ráðstefnu um nýsköpun í matvælaiðnaði á grunni Arctic Bioeconomy-verkefnisins:

Nýsköpun í lífhagkerfinu kynnt

KYNNTU STÖÐUNA  Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri FME, og Björn Z. Ásgrímsson kynntu í gær 
stöðu lífeyrissjóðanna árið 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA  
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FLUGIÐNAÐUR
Óli Kristján Ármannsson | olikr@frettabladid.is

Evrópski fl ugvélaframleiðandinn 
Airbus spáir því að fl ugumferð í 
heiminum komi til með að tvöfald-
ast á næstu fi mmtán árum, sem er 
áframhald á þeirri þróun sem verið 
hefur síðustu fjóra áratugi. Núna er 
aukningin drifi n áfram af hagvexti 
á nýmarkaðssvæðum, einna helst í 
Asíu, segir John Leahy, yfi rmaður 
viðskiptasviðs Airbus.  

Þetta kom fram á Innovation 
Days-kynningu Airbus í Toulouse 
í Frakklandi fyrr í þessum mán-
uði. Þar fór fl ugvélarisinn (Airbus í 
 Evrópu og Boeing í Bandaríkjunum 
eru nokkurn veginn jafnstór fyrir-
tæki og skipta með sér til helminga 
farþegaþotumarkaðnum í heim-
inum) yfi r stöðu og horfur í fl ugiðn-
aði í heiminum og kynnti helstu nýj-
ungar og nýbreytni hjá sér.

Spár Airbus benda raunar til þess 
að þungamiðja fl ugumferðar haldi 
áfram að færast austar og verði 
eftir fi mmtán til tuttugu ár komin 
til Asíu. Á þeim tíma kunni líka að 
verða til keppinautur í Kína sem 
taki slaginn við bæði Boeing og Air-
bus, en slíkur risi þurfi  allt að því 
aldarfjórðung til að verða til.

300 milljarðar í rannsóknir og þróun
Fyrirtækinu var tíðrætt um tækni-
framfarir hjá sér og telur sig þar 
hafa vinninginn yfi r Boeing, í elds-
neytiskostnaði og hvað almennan 

rekstrarkostnað vélanna áhrærir. 
Til þess að ná slíkum árangri þarf 
einhverju til að kosta og kom fram 
í máli Leahys að á ári hverju eyði 
fyrirtækið um tveimur milljörðum 
evra í rannsóknir og þróun. Upp-
hæðin nemur tæpum 310  milljörðum 
íslenskra króna (nálægt helmingi 
af árlegum heildarútgjöldum ríkis-
sjóðs Íslands).

Annað sem ýti undir endur nýjun 
sé svo að flugvellir séu víða um 
heim komnir að þolmörkum hvað 
nýtingu varðar. Það setji þrýst-
ing á fl ugfélög að nota breiðþotur, 
sem taki fl eiri farþega og þurfi  því 
færri lendingar til að skila sama og 
 auknum farþegafjölda. 

Nýjungar, bæði í nýjum vélum 
líkt og A350 XWB-þotunum og upp-
færslum á öðrum þotum, miði því 
að því að auka hagkvæmni og um 
leið þægindi farþega sem í auknum 
mæli fl júgi lengri vegalengdir. 

Í þessari viðleitni segir Air-
bus hag sínum best borgið í því að 
vera með starfsemi sem víðast um 
heiminn. Simon Ward, varaforseti 
alþjóðasamvinnusviðs Airbus, segir 
að með dreifðari starfsemi verði 
líka til náttúruleg áhættudreifi ng 
í starfseminni. Verði áfall í fram-
leiðslu á einum stað þá heldur starf-
semin áfram annars staðar. 

Flugvélaviðskipti fara fram í 
Bandaríkjadölum og því segir hann 
líka þurfa að huga að gjaldeyris-
vörnum. „Við þurfum aðgang að 
peningum og með viðveru á heims-
vísu fæst aðgangur að fjármagni, 

auk þess að nærvera við viðskipta-
vini ýtir undir viðskipti,“ segir 
hann. „Alþjóðavæðingin fækkar 
ekki störfum, heldur býr hún til 
störf. Henni fylgir vöxtur á öllum 
sviðum.“

Bjartsýnin kannski fullmikil
Shukor Yusof, sérfræðingur í fl ug-
iðnaði hjá Endau Analytics í Singa-
púr (áður hjá greiningarfyrirtæk-
inu Standard & Poor’s) segir að 
ákveðinn varnagla þurfi  að slá við 
framtíðarsýn Airbus, hún kunni að 
vera fullbjartsýn. Þannig sé óvíst 
að jafn mikill áhugi sé á breið-
þotum og Airbus vilji vera láta. 

Vöxturinn og salan sé hins vegar 
í Asíu, þar sem hagvöxtur er einna 
mestur í heiminum. Þannig sé 
heilmikið rými til áframhaldandi 
 vaxtar í löndum á borð við Búrma 
og Kína. „En svo þurfa innvið irnir 
líka að vera í lagi,“ segir hann. 
Mikillar uppbyggingar sé enn þörf 

í mörgum Asíulöndum áður en fl ug-
félög geti tekið þar við sér.

„Flugvélasala helst í hendur við 
hagvöxt, en í Asíu verður líklega 
áfram meiri markaður fyrir smærri 
farþegaþotur,“ segir hann. Þá kunni 
fjármögnun fl ugfélaga á þotukaup-
um að vera torveld í sumum lönd-
um. „En fl ugvélaframleiðendur eiga 
það sammerkt með sölumönnum 
annarra farartækja að hafa minni 
áhyggjur af því hvernig kaupand-
anum reiðir af eftir að gengið hefur 
verið frá sölunni.“ Þótt velta sumra 
fl ugfélaga í Asíu kunni að vera mikil 
þá hverfi  obbinn af hagnaðinum í 
vaxtagjöld og rekstrarkostnað.

JOHN LEAHY SHUKOR YUSOF

FLOTTASTA ÞOTA Í HEIMI?  Afhenda á fyrstu Airbus A350 XWB-þotuna í lok þessa árs en tilraunaflug er á áætlun, að sögn Didiers Evrard, 
aðstoðarforstjóra A350-flugvélaáætlunar Airbus. Keppinautur hennar er Boeing 787 Dreamliner-þotan.  MYND/AIRBUS

Aukin flugumferð á rætur í Asíu
Airbus segir horfur á því að vöxtur á flugumferð verði áfram sá sami og verið hefur síðustu áratugi, tvöföldun á 
hverjum fimmtán árum. Á Innovation Days í Toulouse voru kynntar horfur og helstu nýjungar hjá flugvélarisanum.

Fagnaðarlæti brutust út á meðal blaðamanna á Innovation 
Days-kynningu Airbus þegar tilkynnt var að morgni annars 
dags dagskrárinnar að þeim gæfist kostur á að fara með 
í klukkustundarlangt tilraunaflug í Airbus A350 XWB-
breiðþotu. Rétt um ár er liðið frá fyrsta flugi vélarinnar, en 
stefnt er að fyrstu afhendingu til Quatar Airways fyrir lok 
þessa árs.

Þegar hefur verið samið um sölu á 742 A350 XWB-
þotum, en þá er búið að draga frá afturköllun á pöntun 
Emirates-flugfélagsins á 50 slíkum vélum sem tilkynnt 
var um í byrjun Innovation Days 11. júní. Airbus segir 
flugfélagið hafa lagt inn pöntunina árið 2007 og átt að fá 
fyrstu vélarnar afhentar árið 2019. Airbus segist fullvisst 
um að pöntunum haldi áfram að fjölga.

ENGAR SVIPTINGAR
Ef marka má viðtökur blaðamanna í ferðinni þá ætti að 
geta verið eftirspurn eftir þotunum því hrifning margra 
var mikil. Þoturnar keppa við Boeing 787 Dreamliner og 
eiga það sammerkt að bolurinn er úr léttum koltrefjum 
og tækniframfarir slíkar að helst má líkja þeim við geim-
skutlur. Að vísu finna farþegar ekki sérstaklega fyrir því í 
stuttu flugi, þetta er jú enn þá flugvél.

Á lengri ferðum nýtast hins vegar hlutir eins og sérstök 
lýsing um borð (e. mood lighting) og hærri loftþrýstingur 
(nær því sem gerist á jörðu niðri) þannig að fólk finnur 
síður til flugþreytu.

Áberandi er hins vegar hversu hljóðlát vélin er. Auðvelt 
er til dæmis að spjalla, jafnvel í hálfum hljóðum, við næsta 
mann þótt verið sé að taka á loft. Þá má segja að flugferðin 
sjálf hafi verið afar þægileg og kom aldrei fyrir að farþegar 
fyndu fyrir skellum vegna ókyrrðar eða titrings. Ræður þar 
ný tækni sem kemur í veg fyrir að sviptingar í kringum 
vængina skili sér inn í bol vélarinnar. Því mætti jafnvel líkja 
upplifuninni við það að fara úr höstum austur-evrópskum 
fólksbíl yfir í amerískan fleka sem líður áfram um göturnar. 

Vélin er breiðþota sem þýðir að í henni eru tveir gangar, 
níu sæti í hverri röð í almennu farrými, þar sem blaða-
maður Fréttablaðsins sat. Frammi í vél á fyrsta farrými 
eru, í þessari uppsetningu, svo fjögur sæti í hverjum gangi, 

raunar hálfgerðir básar þar sem fólk getur jafnvel lagt sig. 
Flugfélögum er svo í sjálfsvald sett hvernig þau haga inn-
réttingum og líklegt að einhver fjölbreytni verði í því.

TÖLUR SEM HORFT ER TIL
Upplifun af flugi með vélinni var hins vegar mjög þægileg, 
líka á almennu farrými. Mögulega ræðst það líka af því að 
sætin eru aðeins breiðari en fólk á að venjast, 18 tommur 
(45,7 cm) í stað 17 (43,2 cm). Merkilegt hvað getur 
munað mikið um tvo og hálfan sentímetra.

Eftirspurn flugfélaga ræðst hins vegar líkast til fremur 
af öðrum þáttum, svo sem eldsneytiseyðslu. Fram kom í 
máli Kirans Rao, aðstoðarframkvæmdastjóra söluáætlana 
og markaðssetningar Airbus, að fyrir flugrekendur væri 
hvert sæti í þotum á lengri flugleiðum virði tveggja 
milljóna dala (228 milljóna króna) og því ekki um neinar 
smáupphæðir að ræða í þotum sem taka frá 250-350 
manns í sæti (eftir því hvort um er að ræða 800-, 900- eða 
1000-útfærslu A350-vélanna). Í samanburði við sambæri-
legar útfærslur Boeing 787 segir hann að rekstrarkostn-
aður A350-800 og A350-900 sé fimm prósentum lægri 
á hvert sæti. Og að samanburðurinn í stærstu vélunum, 
Boeing 777-300R og svo aftur A350-1000, sé Airbus enn 
frekar í hag, því þá sé rekstrarkostnaður á hvert sæti 25 
prósentum lægri á hvert sæti. Þetta eru tölur sem líklegt 
er að flugrekendur horfi til.

ÞÆGILEGT FLUG Í OFURHLJÓÐLÁTRI BREIÐÞOTU

HAPPDRÆTTI  Áður en 
haldið var í loftið í A350-
þotunni dró fólk miða úr 
skál til þess að skera úr 
um hverjir fengju að sitja 
á fyrsta farrými vélarinnar, 
auk þess sem tekin voru 
niður nöfn tengiliðar fólks 
ef ske kynni að vélin færist. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

Í LANDGANGINUM  Glaðir blaðamenn taka myndir, 
nýlentir eftir klukkustundarflug yfir Pýreneafjöll í Airbus 
A350 XWB-þotunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

Dagana 11. og 12. júní síðastliðna bauð Airbus blaðamönnum og sérfræð-
ingum frá öllum heimshornum til vinnustöðvar fyrirtækisins í Toulouse í 
Frakklandi þar sem fram fór hinn árvissi kynningarviðburður Airbus Inn-
ovation Days. Í hópi boðsgesta var blaðamaður Fréttablaðsins.

ALLS KONAR GESTIR ÚR ÖLLUM ÁTTUM

Airbus leggur sérstaka áherslu á upp-
finningar og nýbreytni í framleiðslu 
sinni og starfsemi. Unnið er að hag-
ræðingu í framleiðsluferlum flugvéla, 
en um leið er líka mikið lagt upp úr 
uppfinningum sem bæta heildarupp-
lifun flugfarþega, öryggismálum og 
aðbúnaði og umhverfi flugvalla. 

„Við vinnum að hönnun nýrra létt-
málma og skoðum hagnýtingu þeirra í 
samhengi við þrívíddarprentun,“ segir 
Yann Barbaux, yfirmaður uppfinninga 
hjá Airbus. 

Meðal annarra uppfinninga er 
öryggisfilma sem endurvarpar leysi-
bendaljósi sem fyrir kemur að beint er 
að flugvélum. Sú tækni segir Barbaux 
að hafi verið unnin í samvinnu við 
lítið tæknifyrirtæki í Halifax í Kanada 
og komi til með að geta nýst öllum 
vélum. „Um er að ræða filmu sem 
leggja má yfir hvaða flugvélarglugga 
sem er,“ segir hann. Samningur um 
framleiðsluna 
var undirritaður í 
byrjun mánaðar-
ins. „Á ári hverju 
eru um 4.000 
tilvik þar sem 
leysibendum er 
beint að flug-
vélum.“

Þá er unnið 
að nýju kerfi til þess að tryggja að 
ferðatöskur fólks komist örugglega á 
áfangastað og nefnist Bag2Go.

Önnur nýjung sem Airbus prófar 
þessa dagana eru þil sem notuð eru 
til að klæða byggingar og koma í veg 
fyrir að þær endurvarpi fjarskiptum 
sem fram fara milli flugvéla og flug-
turns á jörðu niðri. Á þeim sam-
skiptum má ekki verða nein truflun, 
en nýja tæknin getur orðið til þess að 
minnka verulega það svæði í kringum 
flugvelli sem ekki má byggja á. 

„Uppfinningar snúast um 
breytingar,“ segir Barbaux. „Þetta 
snýst ekki bara um tækni heldur líka 
nálgun og vinnulag.“

Ein markverðasta breytingin sem 
er á döfinni er svo þrívíddarprentunin 
og miklar vonir bundnar við hag-
ræðingu og sparnað henni samfara. 
Curtis Carson, yfirmaður kerfissam-
hæfingar framleiðsluferlasviðs Airbus, 
segir sparnað sem ná megi fram 
með tækninni stórkostlegan. Með 
þrívíddarprentun sé hægt að nota allt 
að 95 prósentum minna hráefni, ekki 
þurfi sérhæfð steypumót og afskurður 
heyri sögunni til. „Og um leið er hægt 
að draga mikið úr þyngd hlutanna,“ 
segir hann, en léttari flugvélar brenna 
minna eldsneyti. „Þá getur framleiðsla 
hlutanna líka farið fram á ísetningar-
stað og því þarf ekki að ferja hlutina 
um langan veg og um leið þarf ekki 
að flytja jafnmikið af hráefni á milli 
framleiðslustaða.“ Carson segir prent-
tæknina líka leysa önnur vandamál, 
svo sem þegar íhluti vantar í eldri 
vélar, jafnvel hluti þar sem fram-
leiðandinn hefur lagt upp laupana. 
„Þá er hægt að skanna hlutinn og 
prenta nýjan,“ segir hann og nefnir 
dæmi um upphengju (sem sjá má 
hér til hliðar) og aðra smáhluti þar 
sem ná megi fram 70 prósenta 
sparnaði á kostnaði. „Minna hráefni 
þarf til, hluturinn er fyrr til reiðu og 
maður verður ekki uppiskroppa með 
birgðir.“ Möguleikarnir segir hann að 
séu töluverðir, enda sé ný þota sam-
sett úr fjórum milljónum einstakra 
misstórra hluta.

ÞRÍVÍÐ PRENTUN HEFUR VÍÐTÆK ÁHRIF

PRENTAÐUR ÍHLUTUR  Þrívíddarprentun  
dregur úr efniskostnaði. MYND/AIRBUS

YANN BARBAUX
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Fjölmiðlar hafa sagt fjölmargar fréttir af ís lenskum 
fyrirtækjum sem hafa hrakist úr landi vegna gjald-
eyrishaftanna. Stjórnendur fyrirtækjanna hafa þá 
lýst því hversu erfi tt það er að lokka erlenda fjár-
festa hingað til lands. Þeir vilji ekki festast með pen-
ingana sína á eyju sem er umlukin girðingu gjald-
eyrishafta. Í sumum tilvikum eru höfuðstöðvarnar 
fl uttar úr landi. Í öðrum er öll starfsemin fl utt eða 
seld erlendum aðilum.  

Fréttir sem þessar voru sagð-
ar á síðum Fréttablaðsins og 
Markaðarins í vetur. Í janúar 
var sagt frá því hvernig mörg 
fyrirtæki sem koma að þróun 
jarðvarmaverkefna um allan 
heim hefðu hrakist úr landi. 
Innlend þekking fékk þá erlent 
heimilisfang og buddur annarra 
ríkja græddu á íslensku striti. 

Þegar sögur sem þessar rata 
á síður blaðanna gera margir 
ráð fyrir að málum verði kippt 
í liðinn. Það hefur enn ekki 
gerst. Viðskiptablaðið greindi 
frá því í byrjun síðustu viku að 
íslenska nýsköpunarfyrirtækið 
Mint Solutions þyrfti að fl ytja 
höfuðstöðvar sínar úr landi. María Rúnarsdóttir, 
einn stofnenda fyrirtækisins, sagði gjaldeyrishöftin 
ástæðu fl utninganna.

Kauphöllin, Nasdaq OMX Iceland, hélt um dag-
inn lokaðan fund fyrir fagfjárfesta og stjórnendur 
ellefu nýsköpunarfyrirtækja. Þangað mættu meðal 
annars forsvarsmenn GreenQloud, Kerecis, Nox 
Medical og Orf líftækni til að kynna sögu, fram-
leiðslu og framtíðarmarkmið fyrirtækjanna. Mark-
mið fundarins var að vekja fjárfestana og aðra 
til vitundar um hversu nauðsynlegt það er fyrir 
nýsköpunarfyrirtæki að hafa aðgang að innlendu 
fjármagni. Skráning á First North-markað Kaup-
hallarinnar var þar nefnd sem einn valmöguleiki. 
En auðvitað þurfa valmöguleikarnir að vera fl eiri 
ef koma á í veg fyrir að þessar þolinmóðu vonar-
stjörnur fl ýi til útlanda.  

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahags-
ráðherra, ræddi afnám haftanna í kvöldfréttum 
Stöðvar 2 í síðustu viku. Tilefnið var ný Skoðun 
Viðskiptaráðs Íslands. Í henni er bent á að uppgjör 
þrotabúa föllnu bankanna vegur þyngst í þeirri 
staðreynd að afnám gjaldeyrishafta hefur dregist 
verulega umfram það sem upphafl egar væntingar 
stóðu til. Í viðtalinu sagði ráðherra stjórnvöld hafa 
nýtt tímann vel til að kortleggja vandann við afnám 
haftanna. „Ég er með væntingar um að það verði 
stórir áfangar stignir á þessu ári,“ sagði Bjarni. 

Vonandi verða þessir stóru áfangar sem ráðherra 
talaði um nógu stórir til að koma í veg fyrir fl eiri 
forsíðufréttir um landfl ótta íslensks vits og strits.

Innlend þekking 
fékk þá erlent 
heimilisfang og 
buddur annarra 
ríkja græddu á 
íslensku striti. 

Markaðshornið
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is

„Ég tek við starfi nu 1. júlí og er því á 
fullu við að undirbúa vistaskiptin og 
fl ytja mig og fjölskylduna í nýjan lands-
hluta,“ segir dr. Eyjólfur Guðmunds-
son, aðalhagfræðingur CCP og nýráð-
inn rektor Háskólans á Akureyri (HA).  

Eyjólfur hefur starfað hjá CCP 
síðast liðin sjö ár. Sem aðalhagfræðing-
ur fyrirtækisins hefur hann rýnt í og 
gefi ð ráð um hvernig best sé að stýra 
hagkerfi  Eve-Online. 

„Við fylgjumst með verðbólgu, fram-
leiðslu, peningamagni í umferð, þátttak-
endafjölda og öðrum þáttum. Við höfum 
því heildarmynd af því hvernig hag-
kerfi  leiksins er að þróast,“ segir Eyj-
ólfur og svarar því játandi að hann sé 
seðlabankastjóri CCP.

Eyjólfur starfar einnig sem sviðs-
stjóri greiningardeildar CCP.  Sér-
fræðingar deildarinnar gera nákvæmar 
greiningar á hegðun í leiknum, áskrif-
endatölum og því sem Eyjólfur kallar 
stafræna neyslu.

„Þetta er gert til að meta virði Eve-
Online á hverjum tíma. Þessir tveir 
hattar, það er störf mín sem sviðsstjóri 
greiningar og aðalhagfræðingur, gera 
það að verkum að þarna er búið að 
blanda saman Þjóðhagsstofnun, Seðla-
bankanum og greiningardeildum bank-
anna í  eina deild innan fyrirtækisins.“

Eyjólfur er stúdent frá Verslunar-
skóla Íslands og lauk BS-gráðu í hag-
fræði frá Há skóla Íslands árið 1992. 
Hann lauk doktors prófi  í sömu fræði-
grein frá Rhode Island University í 
Bandaríkjunum árið 2001. Á þeim tíma 
starfaði hann við HA þar sem Eyjólfur 
starfaði í sjö ár áður en hann var ráð-
inn til CCP.  

„Nýja starfi ð við Háskólann á Akur-
eyri er meira leiðtogastarf en það sem 
ég hef verið að gera síðustu árin. Það 
er nákvæmlega það sem ég er að sækj-
ast eftir. Þetta er spennandi verkefni og 
fram undan eru mörg tækifæri í þessu 
háskólasamfélagi sem við búum við á 
Íslandi,“ segir Eyjólfur.

Hann fæddist í Reykjavík en er upp-

Seðlabankastjóri CCP 
flytur til Akureyrar
Eyjólfur Guðmundsson, aðalhagfræðingur CCP og nýr rektor Háskólans 
á Akureyri, hefur stýrt hagkerfi Eve-Online síðastliðin sjö ár. Hann er 
spenntur fyrir því að hefja störf fyrir norðan. 

NÝR REKTOR HA  Eyjólfur starfaði áður hjá Háskólanum á Akureyri og þá meðal annars sem deildar-
stjóri viðskipta- og raunvísindadeildar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Við Eyjó erum búin 
að vera vinir í 30 ár, 
eða síðan í Versló. 
Við eigum góðar 
minningar frá þess-
um árum, til dæmis 
skemmtilegt sumar 
í Noregi þar sem 
Eyjó var duglegur 

að læra norskuna, ólíkt okkur hinum 
ferðafélögunum. Á seinni árum hefur 
samvera með fjölskyldunni og göngur 
verið ómissandi hluti af okkar vináttu. 
Hann hefur líka svo skemmtilega sýn á 
lífið og tilveruna og kemur iðulega með 
nýtt sjónarhorn inn í dægurmálaþras og 
eru ófá gullkornin sem hafa fallið hjá 
honum á slíkum stundum.“

Ásdís Gíslason, 
 markaðsstjóri Orku náttúrunnar

VÍÐSÝNN VINNUÞJARKUR

Verða stigin stór skref í afnámi gjaldeyrishafta á árinu?

Stöðvum land-
flótta vits og strits

Eimskip tekur við sjöunda Lagarfoss-skipinu í Kína
LAGARFOSS  Eimskip tók í 
gær við nýju skipi, Lagar-
fossi, í Kína. Samningur 
var gerður um smíði 
tveggja skipa í júní 2011. 
Í ljósi þess að verkinu 
seinkaði var samið um 
tæplega 11 milljóna dala 
afslátt frá upphaflegu 
samningsverði skipanna. 
Viðræður eru í gangi um 
afhendingartíma seinna 
skipsins sem mun skýr-
ast á þriðja ársfjórðungi.  
  Við skipinu tók skipstjóri 
þess, Guðmundur 
Haraldsson, ásamt 11 
manna íslenskri áhöfn. 
„Mjög ánægjulegt er 
að sjá til lands í þessu 
stóra verkefni. Smíði 
á sérhæfðu gámaskipi 
mun styrkja þjónustu við 
viðskiptavini félagsins á 
Norður-Atlantshafi,“ segir 
Gylfi Sigfússon, forstjóri 
Eimskips.

alinn í Hafnarfi rði. Spurður hvort hann 
eigi ættir að rekja norður til Akureyrar 
segir Eyjólfur að svo sé ekki.

„Ég er einn af þessum fáu Íslend-
ingum sem hvái þegar ég er spurður 
hvaðan ég sé. Ég er héðan og þaðan og 
alls staðar. Ég bý þar sem hatturinn 
minn er hverju sinni þótt vissulega hafi  
ég fengið tilfi nningu um að ég væri að 

fl ytja heim þegar ég tók ákvörðun um 
að fl ytja aftur norður.“

Eyjólfur segir áhugamálin flest 
tengjast  útivist í íslenskri náttúru.

„Ég nýt íslenskrar náttúru. Annars 
vegar með því að ganga á fjöll og fara 
á skíði. Hins vegar nýt ég útsýnisins úr 
fl ugstjórnarklefum lítilla svif- og vél-
fl ugvéla sem ég hef gaman af að fl júga.“ 

„Eyjólfur er 
skemmtilega víð-
sýnn, hagsýnn og 
framsýnn. Hann er 
einnig alltaf kennari 
sem er tilbúinn að 
gefa af sér, bjóða 
ráð og koma með 
tillögur að úrbótum 

ef maður leitar eftir þeim. Hann er auk 
þess mjög duglegur að leita sér ráða 
ef honum finnst hann þurfa á því að 
halda. Að hafa haft hann sem næsta 
yfirmann í nokkur ár var mikil og góð 
lífsreynsla, bæði lærði ég mikið af 
honum og sá fagmann að störfum – 
nokkuð sem er erfitt að meta til fjár. 
Takk Eyjólfur!“

Pétur Jóhannes Óskarsson 
heimspekingur

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is



Stór. Skilvirkur. 
Án málamiðlana.

Gríðarsterk sendibílalína Ford styrkist enn meira
Ford hefur hlotið titilinn Sendibíll ársins – International Van of the 
Year árið 2013 og 2014. Ford Transit sendibílarnir eru jafnframt mest 
seldu sendibílar Evrópu síðustu 40 ár. Staða Transit styrkist nú enn 
frekar með nýjum Ford Transit Van. Nýr bíll frá grunni sem kemur 
í þremum lengdum, með tveim mögulegum lofthæðum og 
allt að 15,1 m    flutningsrými.                     3

NÝR FORD TRANSIT 

FR
Á 4.446.215

FR
Á 5.580.000 KR.

KR.

Ford Transit Van, 2,2TDCi dísil 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,3 l/100 km. CO2 losun 194 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.  
       

ford.is

Nýr Ford Transit Van er harðgerður og vinnusamur. 
                      Komdu og prófaðu.

ÁN VSK

MEÐ VSK

Við frumsýnum nýjan Ford Transit Van
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Gengi gjaldmiðla FTSE 100
6.738,54 -13,49
 (0,20%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

Hver tók 
ostinn minn?
Nú höfum við búið við gjaldeyris-
höft í bráðum sex ár og þau virðast 
ekki vera neitt að hverfa í bráð. Er 
það til að æra óstöðugan. Innlendir 
fjárfestingarkostir hafa verið ansi fáir 
og misspennandi fyrir hinn almenna 
fjárfesti. Síðan föttuðu einhverjir að 
það væri hægt að komast fram hjá 
lögunum og fjárfesta erlendis með 
því að gera samning um viðbótar-
lífeyrissparnað við erlend trygginga-
félög. Þau fyrirtæki eða umboðs-
menn þeirra voru heldur ekki að 
letja fólk til þess. Fyrst horfði Seðla-
bankinn fram hjá þessu, eflaust af 
því þetta voru svo fáir einstaklingar 
og litlar fjárhæðir í heildarmenginu. 
Svo bættust fleiri í lestina og þetta 
voru orðin 30 þúsund manns 
eða 1/6 hluti vinnubærra manna. 
Seðlabankinn gat ekki setið hjá 
lengur því fjárhæðirnar voru farnar 
að skipta verulega máli og stoppaði 
í gatið í fyrri viku. En af hverju greip 
Seðlabankinn ekki í taumana fyrr?

Mismuna sparnaðarformum
Mér fannst þetta alltaf furðulegt því 
önnur sparnaðarform urðu að lúta 
gjaldeyrislögunum frá nóvember 
2008. Ekki gat fólk fjárfest reglulega 
í erlendum verðbréfasjóðum þótt 
upphæðirnar væri lágar og heldur 
ekki í séreignarsparnaði hjá bönkum 
og lífeyrissjóðum sem buðu upp á 
þá sparnaðarleið sem fjárfesti sem 
mest erlendis. Í allan þennan tíma 
var í raun verið að mismuna fjár-
festum í reglulegum sparnaði. Með 
því að stoppa útflæði fjármagns 
með sölu á sparnaðarafurðum sem 
brjóta gegn lögum um gjaldeyris-
mál, er þá Seðlabankinn ekki bara 
að setja alla undir sama hatt? 

Trygging eða sparnaður?
Ekki eru allir á sama máli, alltént 
ekki þeir sem eiga hagsmuna að 
gæta og missa nú spón úr aski 
sínum. Seðlabankinn hafi jú lagt 
blessun sína yfir þessi viðskipti 
fyrir nokkrum árum. En nú er allt 
breytt. Seðlabankinn breytti reglum 
í liðinni viku til að milda áhrifin 
á einstaklingana sem hlut eiga 
að máli. Eftir sem áður geta þeir 
sem skrifuðu undir samninga fyrir 
innleiðingu fjármagnshafta haldið 
sínum sparnaði áfram. Hinir sem 
byrjuðu eftir að gjaldeyrislögin voru 
sett í nóvember 2008 munu áfram 
geta greitt iðgjöld af sínum trygg-
ingum skv. Seðlabankanum, en ekki 
ef það leiðir af sér uppsafnaðan 
sparnað. 

En rosalega var Seðlabankinn 
lengi að komast að þessari niður-
stöðu. Ef það verður til þess að við 
losnum við gjaldeyrishöftin fyrr en 
ella, þá er ég samt ánægð!

23.6.2014 Um helgina var metfjöldi 
nemenda útskrifaður frá Háskóla Íslands 
sem einn og sér skilar meiri gjaldeyris-
tekjum í þjóðarbúið en samanlagður 

landbúnaðurinn. Þetta er gott dæmi um 
vel heppnaða aðgerð vinstri stjórnar-
innar gegn atvinnuleysi og fyrir eflingu 
náms. Það skiptir nefnilega máli hverjir 
stjórna.

Björn Valur Gíslason, varaformaður Vinstri grænna

ÚR I.BBB Í I.A3
Hækka lánshæfi OR
Matsfyrirtækið Reitun hefur hækkað 
lánshæfiseinkunn Orkuveitu Reykja-
víkur úr i.BBB í i.A3. Horfur eru áfram 
taldar stöðugar. Sterkur rekstur, 
árangur af Planinu umfram áætlanir, 
lækkandi skuldir, batnandi lausafjár-
staða, minnkandi markaðsáhætta og 
traustir bakhjarlar fyrirtækisins eru 
helstu ástæður betri einkunnar, að því 
er kemur fram í tilkynningu Reitunar.

HEYRNARSTÖ‹IN

Snjallara
heyrnartæki

Beltone First™

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi. 
Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Save the Children á ÍslandiSave the ChildChh ren á Ís

10,3 KÍLÓ
Aukin neysla eldisfisks
Matvæla- og landbúnaðarstofnun 
Sameinuðu þjóðanna, FAO, spáir því 
að neysla eldisfisks verði 10,3 kíló 
að meðaltali á hvern íbúa jarðar á 
þessu ári. Neyslan mun því vaxa um 
4,4 prósent frá því í fyrra. Á sama 
tíma er því spáð að neysla á villtum 
fiski dragist saman um 1,5 prósent og 
verði 9,7 kíló að meðaltali á mann.

6% AF EIGNUM
Sjóðir eiga 1/3 hlutabréfa
Íslensku lífeyrissjóðirnir eiga þriðjung 
allra skráðra hlutabréfa í Kauphöll 
Íslands. Fjárfestingar þeirra í hluta-
bréfum hafa aukist á undanförnum 
árum en bréfin eru þó einungis um 
sex prósent af eignasafni sjóðanna. 
Lífeyrissjóðirnir eiga meðal annars 
um helming hlutafjár Regins, Haga og 
Fjarskipta hf. (Vodafone).


