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Gnarr og sjóræningjarnir 
eiga það sameiginlegt að 
vera ekki hluti af æfðum 

kór með fjölfölduð nótnablöð frá flokks-
kontór.  ➜ SÍÐA 12

STJÓRNAR -
MAÐURINN

@stjornarmadur

Með yfi r 550 í vinnu
Erla Ósk Ásgeirsdóttir var á dögunum ráðin for-
stöðumaður starfsmanna- og gæðasviðs Icelandair 
hótela. Hún segir í samtali við Markaðinn að 22 
hótel heyri undir Icelandair hótelin. Það eru Hilton 
Reykjavík Nordica, níu Icelandair hótel 
og tólf Edduhótel. Að auki reka Ice-
landair hótel fimm veitingastaði. Erla 
segir að starfið sé gríðarlega spenn-
andi, en krefjandi á sama tíma. 

„Hjá okkur starfa 550 manns sem 
eru fastráðnir,“ segir Erla Ósk en 
aðrir starfsmenn séu mun fleiri 
og svo bætast við 200 manns 
á hverju sumri. Erla segir að 
það verði opnuð tvö ný hótel á 
næsta ári.  ➜ SÍÐA 8

Veltan jókst um 1.700 milljónir
Bílaumboðið Brimborg velti rúmlega 9,3 milljörð-
um króna í fyrra og jókst veltan um 1,69 milljarða 
króna. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði 
nam 693 milljónum króna en afskriftir námu tæp-
lega 279 milljónum og nam rekstrarhagnaðurinn 
því 414 milljónum. Stjórnendur Brimborgar telja 
að heildarmarkaður bíla hafi vaxið umtalsvert á 
liðnu ári. ➜ SÍÐA 2

Stærðin skiptir máli 
Vaxtamunur á Íslandi er sá sami og vaxtamunur í 
Þýskalandi, Bretlandi og Kanada séu bornir saman 
bankar af svipaðri stærð. Þetta kemur fram í nýrri 
rannsókn greiningardeildar Arion banka á vaxta-
mun. Þar kemur fram að vaxtamunur íslenskra 
útlánastofnana er 2,3 prósent. Í rannsókninni voru 
skoðaðir bankar í Evrópu og Bandaríkjunum sem 
voru nálægt íslenskum bönkunum í stærð, með 
efnahagsreikninga á bilinu 450-2.300 milljarðar 
króna. ➜ SÍÐA 4
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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

NÝHERJI
48,6% frá áramótum

NÝHERJI
5,5% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN
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 -11,2% frá áramótum

TRYGGINGAMIÐST.
 -17,2% í síðustu viku
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MIÐVIKUDAGUR 18. MARS 
Hagstofan – Samræmd vísitala 
neysluverðs
Seðlabanki Íslands - Vaxta-
ákvörðun
Landsbanki Íslands - Aðalfundur
FÍ fasteignafélag slhf - Aðalfundur

FIMMTUDAGUR 19. MARS 
Fjarskipti hf. - Aðalfundur 

FÖSTUDAGUR 20. MARS 

Hagstofan – Mánaðarleg launa-
vísitala
Hagstofan – Vísitala launa

MÁNUDAGUR 22. MARS 
Íbúðalánasjóður – Áætluð birting 
ársreiknings
Reykjaneshöfn – Áætluð birting 
ársreiknings
Orkuveita Reykjavíkur – Árs-
reikningur

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsins

Hagnaður bílaumboðsins Brim-
borgar nam rúmlega 62 milljónum 
króna á síðasta ári, samkvæmt árs-
reikningi. Það er verulegur við-
snúningur frá fyrra ári þegar fyrir-
tækið tapaði 183 milljónum króna. 

Hagnaður fyrir afskriftir og 
fjármagnsliði nam 693 millj-
ónum króna en afskriftir námu 
tæplega 279 milljónum og nam 
rekstrarhagnaðurinn því 414 
milljónum. Rekstrartekjur fyrir-
tækisins námu rétt rúmlega 9,3 
milljörðum íslenskra króna. Eign-
ir félagsins nema 5,5 milljörðum 
króna, en eigið fé er tæpar 675 

milljónir. Eiginfjárhlutfallið er 
rúm 12 prósent.   

Stjórnendur Brimborgar telja 
að heildarmarkaður bíla (fólks-
bílar, sendibílar, minni rútur og 
pallbílar) hafi  vaxið umtalsvert á 
liðnu ári. Í greinargerð sem fylgir 
ársreikningnum kemur fram að 
10.462 nýir bílar hafi  verið skráð-
ir á árinu sem er 32 prósenta vöxt-
ur frá fyrra ári þegar aðeins 7.913 
nýir bílar voru nýskráðir. Vöxtur 
bílamarkaðar án bílaleigubíla var 
24 prósent.

Þá segir í greinargerðinni að 
4.470 bílaleigubílar hafi selst á 

árinu sem er 45 prósenta vöxtur og 
hlutfall þeirra af heildarsölu var 43 
prósent. „Sala til annarra fyrir-
tækja en bílaleiga tók vel við sér 
og óx um 35 prósent og nam 2.008 
bílum,“ segir í greinargerðinni. 

Þá kemur einnig fram að einstak-
lingsmarkaður fór rólega af stað 
á árinu 2014 en tók við sér seinni 
hluta ársins og jókst sala til einstak-
linga á árinu um 19 prósent. Keyptu 
einstaklingar 3.984 bíla sem er 38 
prósent af heildarmarkaði. Brim-
borg seldi 1.282 nýja bíla sem er 57 
prósent vöxtur frá fyrra ári þegar 
seldust  817 nýir bílar. - jhh

Velta Brimborgar jókst 
um 1.700 milljónir 
Bílaumboðið Brimborg velti rúmlega 9,3 milljörðum króna í fyrra. 
Veltan jókst um 1,69 milljarða króna. Hagnaður fyrirtækisins nam 
62 milljónum miðað við 183 milljóna króna tap árið á undan. 

UTANRÍKISRÁÐHERRA hefur í umboði 
ríkisstjórnarinnar farið sendiferð 
með lettersbréf til handa ráðamönn-
um í ESB. Menn eru ósammála um 
efni bréfsins og hefur það þó verið 
birt opinberlega á tveimur tungumál-
um. Sumir halda því fram að það hafi  
enga merkingu aðra en þá að árétta 
alkunna stefnu ríkisstjórnarinnar. 
Aðrir fullyrða að með þessu litla bréfi  
sé formlega búið að slíta aðildarvið-
ræðum Íslands við ESB.

BRÉFIÐ átti að koma í veg fyrir vand-
ræðagang ríkisstjórnarinnar með 
málið inni á Alþingi vegna boðaðrar 

þingsályktunartillögu um formleg 
viðræðuslit. Ríkisstjórnin prófaði 
þá leið í fyrra og varð að draga 
tillöguna til baka þegar ljóst var 

að hún lamaði þingstörf og 
fór gegn vilja kjósenda. Já, 

þetta þingræði er full þunglamalegt, 
sérstaklega fyrir ráðherra sem hafa 
brýnum erindum að gegna í útlöndum 
svona að jafnaði.

NÚ ER ALLT orðið vitlaust í þjóðfélag-
inu þrátt fyrir að engin kæmi fram 
þingsályktunin. Stjórnarandstaðan 
boðar hertöku þingmála. Forystu-
menn ríkisstjórnarinnar eru sakað-
ir um stórkostlegustu kosningasvik 
síðari tíma vegna þess að þeir lofuðu 
allir sem einn að þjóðin fengi að ráða 
framtíð ESB-umsóknarinnar og að 
þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram á 
þessu kjörtímabili.

SÚ HERKÆNSKA ríkisstjórnarinnar 
að halda málinu frá þinginu virð-
ist hafa snúist upp í andhverfu sína. 
ESB-málið er ekki fyrsta málið sem 
ríkisstjórnin lendir í miklum vand-

ræðum með. Stjórnarfl okkarnir ná 
ekki saman um fi skveiðistjórnun. Í 
skattamálum hefur Sjálfstæðisfl okk-
urinn snúið Framsókn niður. Skulda-
leiðrétting hefur valdið vonbrigðum. 
Verðtryggingin verður ekki afnumin. 
Ekki blasir við að fjármagnshöft verði 
afnumin á næstunni þrátt fyrir að 
öllum sé ljós nauðsyn þess. Framtíðar-
sýn skortir.

Í STUTTU MÁLI er hver höndin upp 
á móti annarri innan ríkisstjórnar-
meirihlutans. Engin samstaða um 
helstu mál og fylgi beggja stjórnar-
fl okka nærri sögulegu lágmarki sam-
kvæmt könnunum. Sé ríkisstjórninni 
líkt við bíl þá er sá bíll pikkfastur á 
maganum langt úti í móa. Kannski 
þessi ESB-ólæti og viðbrögð stjórnar-
andstöðunnar gagnist stjórnarliðum 
við að benda á stjórnarandstöðuna 

og kenna henni um eigin vandræða-
gang. Er ESB-sprengjan kannski ekk-
ert annað en smjörklípa til að dreifa 
athyglinni frá því að ríkisstjórnin er 
nánast óstarfhæf?

GREINILEGA var það misráðið af ríkis-
stjórninni að hreyfa við ESB-málinu 
nú. Almenn og þegjandi sátt virtist 
komin á um að engin þjóðaratkvæða-
greiðsla færi fram um ESB á kjör-
tímabilinu og málið væri í salti. Nú 
hefur sú sátt verið rofi n. Ríkisstjórn-
in hefur glatað tiltrú og verður vart 
meira en eins konar starfsstjórn fram 
að næstu kosningum, sem óhjákvæmi-
lega munu snúast um þjóðarvilja um 
framhald ESB-umsóknarinnar.

Á maganum úti í móa

BÍLASALA  Ársreikningur Brimborgar bendir til þess að bílasala hafi tekið vel við sér í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Rekstrarvörur

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

Bank Nordic (DKK) 115,50 11,1% 0,4%

Eimskipafélag Íslands 228,00 -3,8% -1,3%

Fjarskipti (Vodafone) 38,05 8,7% -4,2%

Hagar 43,50 7,5% -1,2%

HB Grandi  37,00 9,5% -0,4%

Icelandair Group 21,75 1,6% -1,6%

Marel 152,00 10,1% 1,0%

N1 28,60 23,3% -0,5%

Nýherji 7,70 48,6% 5,5%

Reginn 15,50 14,4% 4,4%

Sjóvá 13,40 12,1% -1,1%

Tryggingamiðstöðin 23,40 -11,0% -17,2%

Vátryggingafélag Íslands 8,04 -11,2% -11,1%

Össur 431,00 19,4% -2,7%

Úrvalsvísitalan OMXI8  1.363,84 4,0% -2,2%

First North Iceland
Century Aluminum 3.300,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 25,30 11,9% -2,3%

Sláturfélag Suðurlands 1,85 0,0% 0,0

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem 
lætur ekkert mannlegt sér óviðkomandi.



RANGE ROVER SPORT

www.landrover.is

FULLKOMIN HÖNNUN
TÆKNILEGIR YFIRBURÐIR
Að aka um á Range Rover Sport er ævintýri líkast. Hann er ekki einungis einn fallegasti jeppi sem 
hannaður hefur verið heldur er hann tæknilega fullkominn. Byltingarkennt burðarvirki úr áli eykur 
sportlega eiginleika og minnkar eldsneytiseyðslu. Range Rover Sport sameinar betur en nokkur annar 
jeppi hefur gert hingað til sportlega eiginleika og hæfni við erfiðar akstursaðstæður. Range Rover 
Sport er búinn 8 þrepa sjálfskiptingu, loftpúðafjöðrun á öllum hjólum og rómaða Terrain Response 
drifbúnaðarkerfinu. Verið velkomin í reynsluakstur.

Range Rover Sport kostar frá 14.750.000 kr. með 258 hestafla dísilvél sem togar 600 Nm og eyðir einungis 
7,3 l/100 km í blönduðum akstri miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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Norðurlöndunum eru allir á lista 
yfi r 100 stærstu banka í Evrópu en 
íslensku bankarnir komast ekki á 
þann lista. 

Í úrtaki því sem Greiningar-
deild Arion styðst við í rannsókn-
inni eru fjórir íslenskir bankar, 
Arion, Íslandsbanki, Landsbank-
inn og Íbúðalánasjóður, bornir 
saman við banka á Norðurlönd-
unum, í Evrópu og Bandaríkjun-
um sem eru af svipaðri stærð. Í 
samanburði við önnur Norður-
lönd sést að vaxtamunur er mest-
ur á Íslandi eða um 2,3 prósent. 
Hann er næstmestur í Danmörku 
eða um tvö prósent en minnstur 
í Finnlandi, eða 1,1 prósent. Að 
sama skapi er eiginfjárhlutfall 
íslensku bankanna hærra, vanskil 
eru meiri og hlutfall áhættuveg-
inna eigna er hærra. 

Sé vaxtamunurinn borinn 
saman við vaxtamun í öðrum 
löndum sést að hann er 2,3, pró-

Vaxtamunur á Íslandi er sá sami 
og vaxtamunur í Þýskalandi, Bret-
landi og Kanada séu bornir saman 
bankar af svipaðri stærð. Þetta 
er niðurstaða nýrrar rannsóknar 
Greiningardeildar Arion banka 
á vaxtamun. Þar kemur fram að 
vaxtamunur íslenskra útlána-
stofnana, eða hlutfall hreinna 
vaxtatekna af heildareignum, er 
2,3 prósent. 

Í rannsókn Greiningardeildar-
innar var skoðað úrtak 135 banka 
sem eru á lista The Banker yfi r 
1.000 stærstu banka heims. Skoð-
aðir voru bankar sem voru nálægt 
íslensku bönkunum í stærð, með 
efnahagsreikninga á bilinu 450-
2.300 milljarða króna. 

Umræðan um mikinn vaxta-
mun íslensku bankanna hefur 
verið áberandi á síðustu árum. 
Hann kom síðast til tals eftir að 
bankarnir birtu ársreikninga 
fyrir árið 2014 og þar áður í janú-
ar, þegar hagfræðingur VR benti 
á í fjölmiðlum að vaxtamunurinn 
hefði aukist þegar vextir Seðla-
banka Íslands voru lækkaðir í 
nóvember.

Ef vaxtamunurinn er bor-
inn saman við stærstu banka 

á  N o r ð u r -
löndunum er 
hann sláandi. 
Þannig kemur 
til dæmis fram 
í  k y n n i n g u 
Íslandsbanka á 
afkomu síðasta 
árs að vaxta-
munur bank-

ans hafi  verið 3,0 prósent, en hjá 
SEB 1,0 prósent, hjá Swedbank 
var hann 1,3 prósent, hjá Danske 
Bank 0,7 prósent og hjá Nordea 
var hann 0,9 prósent. Vaxtamun-
urinn hjá Íbúðalánasjóði er 0,3 
prósent. Hjá Landsbankanum er 
hann 2,4 prósent samkvæmt árs-
reikningi fyrir 2014 og hjá Arion 
er hann 2,8 prósent. Höskuld-
ur Ólafsson, bankastjóri Arion, 
segir óraunhæft að bera saman 
vaxtamun íslensku bankanna við 
þessa áðurnefndu banka á Norð-
urlöndunum. Stóru bankarnir á 

Staðan svipuð og í Þýskalandi
Vaxtamunurinn hjá íslenskum bönkum er sá sami og hjá bönkum í Þýskalandi af svipaðri 
stærð. Hann er meiri hér en víðast á Norðurlöndum en svipaður og í Kanada og Bretlandi.

Efnahagssvið Samtaka atvinnulífsins segir í nýju 
áliti að innheimtur vaxtamunur bankanna sé mikill 
í alþjóðlegum samanburði. Þetta eigi við jafnvel 
þó leiðrétt sé fyrir stærð þeirra. Þessi vaxtamunur 
greiðist af almenningi og fyrirtækjum og því 
sé ekki undarlegt að hann sé gagnrýndur. Telur 
efnahagssviðið að skýringuna megi meðal annars 
rekja til þess að íslenskir bankar séu dýrir í rekstri 
miðað við banka í öðrum löndum.  Hluta þess 
kostnaðar geti bankarnir minnkað með aukinni 
hagræðingu en stór hluti kostnaðar þeirra sé til-
kominn vegna ytri þátta sem bankarnir hafi litla 
stjórn á. Smæð landsins, krafa um mikla eigin-
fjárbindingu, íþyngjandi skattbyrði og sívaxandi 
regluverk liggi allt utan áhrifasviðs bankanna en 
sé til þess fallið að auka rekstrarkostnað þeirra og 
tekjuþörf um leið.

SAMTÖK ATVINNULÍFSINS VÍSA Á STJÓRNVÖLD

Það virðist vera brotalöm á því 
hvernig íslensk sjávarútvegsfyrir-
tæki hafa haldið utan um málefni 
starfsmanna sem eru sendir út til 
að vinna í sjávarútvegi og -iðnaði. 
Þetta kemur fram í nýlegri eigind-
legri rannsókn Sigrúnar Eddu 
Eðvarðsdóttur í meistaranámi 
við viðskiptafræðideild Háskóla 
Íslands.

Sigrún bendir á að þegar þjálfa 
á starfsmann og búa undir starfs-
dvöl í erlendu ríki sé nauðsynlegt 
að taka hæfi leika og persónuleika 

hans með í myndina. Það þurfi  að 
miðla upplýsingum til viðkomandi 
um landið. Þetta geti verið hag-
nýtar upplýsingar um aðbúnað og 
svæðið sjálft sem viðkomandi ætlar 
að búa á, um pólitískt, félagslegt og 
menningarlegt umhverfi . Aðlagist 
starfsmaðurinn eða fjölskylda hans 
ekki, geti það haft alvarlegar afl eið-
ingar, bæði fyrir starfsmanninn og 
fyrirtækið sem á í hlut. Það geti 
valdið kvíða hjá starfsmanninum, 
slakri frammistöðu og ótímabærri 
heimkomu.  - jhh

Ný rannsókn bendir til að búa þurfi starfsmenn undir störf erlendis:

Brotalöm í starfsmannamálum

Afkoma Faxafl óahafna sf. var betri 
á síðasta ári en gert var ráð fyrir í 
fjárhagsáætlun. Tekjur voru 220,9 
milljónir króna umfram áætlun en 
rekstrarútgjöld voru 56,2 milljón-
um undir áætluðum útgjöldum. 

Þá voru fjármagnsliðir undir 
því sem áætlað var í fjárhagsáætl-
un og skýrist það af lækkun lána 
og óverulegri verðbólgu. Rekstrar-
hagnaður fyrir fjármagnsliði varð 
því 277 milljónum króna meiri en 

gert hafði verið ráð fyrir. Ástæða 
lægri gjalda skýrist af minni eigna-
gjöldum og lægri afskriftum eigna 
en gert var ráð fyrir. 

Rekstrartekjur Faxaflóahafna 
fyrir árið 2014 voru 3,05 milljarðar 
króna og hækkuðu um 7,2 prósent 
á milli áranna 2013 og 2014. Allir 
tekjuliðir voru umfram það sem 
áætlað var. Mestur var munurinn í 
vörugjöldum, sem voru 58,7 millj-
ónum yfi r áætlun. Rekstrargjöld 

Faxafl óahafna árið 2014 voru 2,4 
milljarðar króna og hækka um 139 
milljónir króna, þótt þau hafi  verið 
undir áætlun. 

Eignir Faxafl óahafna voru 13,2 
milljarðar króna í lok árs 2014 
og varð ekki veruleg breyting á 
milli ára. Fastafjármunir eru 11,7 
milljarðar króna, langtímakröfur 
lækka um 178 milljónir og veltu-
fjármunir hækka um 298 milljónir. 
 - jhh

Eignir Faxaflóahafna náðu 13,2 milljörðum króna í lok árs 2014 og varð ekki veruleg breyting á milli ára. Fastafjármunir eru rétt tæplega 90 prósent af eignunum:

Tekjur Faxaflóahafna hærri og gjöld lægri en ætlað var

BANKARNIR  Það er niðurstaða Greiningardeildar Arion banka að séu íslensku bankarnir bornir saman við banka af svipaðri stærð, þá sé 
vaxtamunurinn svipaður hér og í Þýskalandi, Hollandi, Bretlandi og Kanada en mun minni en í Bandaríkjunum. 

HÖSKULDUR 
ÓLAFSSON

SIGRÚN EDDA EÐVARÐSDÓTTIR 

Seðlabanki Íslands tilkynn-
ir vexti bankans á fundi í dag.  
Greiningardeildir allra stóru 
bankanna gera ráð fyrir að vöxt-
um verði haldið óbreyttum. 

Hagfræðideild Landsbank-
ans segir að orðalag í yfi rlýsingu 
og fundargerð peningastefnu-
nefndar frá því í febrúar gefi  til 
kynna að frekari vaxtalækkanir 
komi ekki til greina fyrr en mynd 
kemst á niðurstöður kjaravið-
ræðna. 

Greining Íslandsbanka og 
Greiningardeild Arion segja 
einnig að óvissa vegna kjaravið-
ræðna hafi  áhrif.  - jhh

Vaxtaákvörðun Seðlabanka í dag:

Óvissa vegna 
kjaradeilna

MÁR GUÐMUNDSSON SEÐLABANKASTJÓRI

ÁSDÍS KRISTJÁNSDÓTTIR  
forstöðumaður efnahags-
sviðs Samtaka atvinnu-
lífsins

REYKJAVÍKURHÖFN 
 Sléttur sjór í gömlu 
höfninni.

sent í Þýskalandi og 2,2 prósent í 
Hollandi. Vaxtamunurinn er öllu 
minni í Portúgal eða 1,4 prósent 
og 1,2 prósent í Belgíu. Á Spáni er 
hann 0,8 prósent. 

Samkvæmt niðurstöðum Grein-
ingardeildarinnar er vaxtamunur í 
Bretlandi 2,3 prósent, í Kanada er 
hann 2,2 prósent og í Bandaríkjun-
um 3,1 prósent. jonhakon@frettabladid.is

Hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja 
fyrir afskriftir, fjármagnskostnað 
og tekjuskatt (EBITDA) sem hlut-
fall af heildartekjum dróst saman 
milli áranna 2012 og 2013. Þetta 
kemur fram í nýútgefnum Hagtíð-
indum Hagstofu Íslands.

Í fi skveiðum og -vinnslu lækk-
aði  hlutfallið úr 30 prósentum í 
26,5 prósent. Í fi skveiðum  lækk-
aði hlutfallið úr 25 prósentum árið 
2012 í 20,1 prósent árið 2013 og í 
fi skvinnslu lækkaði hlutfallið úr 
17,2 prósentum í 17 prósent.

Hagnaður fyrir skatta jókst þó 
úr 17,5 prósentum árið 2012 í 22,4 
prósent árið 2013 og nam alls 61 
milljarði. - ih

Ný Hagtíðindi um sjávarútveg:

EBITDA dróst 
saman 

Stjórn Vodafone á Íslandi verður 
óbreytt og er sjálfkjörið í hana. 
Framboðsfrestur er runninn út en 
aðalfundur félagsins verður hald-
inn á morgun. Anna Guðný Ara-
dóttir, Heiðar Guðjónsson, Hild-
ur Dungal, Hjörleifur Pálsson og 
Vilmundur Jósefsson munu skipa 
stjórnina áfram.

Rekstur Vodafone var ágætur á 
síðasta ári. Hagnaður eftir skatta 
jókst um 29 prósent á milli ára og 
nam rúmum milljarði króna. - jhh

Aðalfundur fer fram á morgun:

Sama stjórn 
hjá Vodafone

Capacent hyggst taka yfi r þjónustu 
og ráðgjöf á IBM Cognos-lausnum 
frá Advania og ætlar að styrkja sig 
enn frekar á sviði þessarar hug-
búnaðarlausnar.

Hugbúnaðurinn er meðal annars 
ætlaður til áætlanagerðar, fjár-
hagsuppgjöra, tölfræðilegra grein-
inga og skýrslugerðar. 

Hjá Capacent starfa nú 12 ráð-
gjafar sem eru sérhæfðir á sviði 
stjórnendaupplýsinga. 

Advania gerir áherslubreytingar 
á sviði viðskiptagreindar en fram-
vegis mun fyrirtækið sérhæfa sig 
í Microsoft BI-viðskiptagreindar-
lausnum. - jhh

Breytingar gerðar hjá Advania:

Hætta með 
IBM Cognos
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V
ið kynntum þessi 
áform okkar um 
væntanlegar fjárfest-
ingar í apríl í fyrra, 
um að við myndum 
skoða kaup á ýmsum 

fyrirtækjum í tengslum við rekstur 
okkar á Norður-Atlantshafi. Það er í 
raun tilviljun sem ræður því að fjár-
festingarnar duttu allar inn á fyrsta 
fjórðungi rekstrarársins,“ segir 
Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, 
spurður hverju það sæti að margar 
stórar fjárfestingar félagsins röð-
uðu sér á stutt tímabil nú í byrjun 
árs. „Sumt af þessu hafði jafnvel 
lengri aðdraganda,“ bætir Gylfi við.

Fjárfestingarnar sem um ræðir 
eru hvort tveggja hér heima á 
Íslandi og erlendis. Í lok febrúar 
samdi félagið við VHE, Kælismiðj-
una Frost og Suðurverk um bygg-
ingu á 10.000 tonna frystigeymslu 
á athafnasvæði félagsins í Hafn-
arfirði þar sem umsvif Eimskips 
teygja sig aftur til ársins 1970, 
en þar er fyrir 3.000 tonna frysti-
geymsla. Gert er ráð fyrir að fyrsti 
áfangi frystigeymslunnar verði til-
búinn til notkunar þegar líður á árið 
og verkinu verði að fullu lokið fyrir 
árslok. Auk þess er möguleiki fyrir 
hendi á að stækka nýju geymsluna 
í áföngum um allt að 14.000 tonn til 
viðbótar. 

Gylfi segir uppbygginguna í 
beinu sambandi við þróun í veiðum 
á uppsjávarfiski, og bæði hafi verið 
litið til Hafnarfjarðar og Reykjavík-
ur. Verkefnið sé sprottið af aðstöðu-

leysi til geymslu á sjávarafurðum á 
suðvesturhorni landsins vegna þess-
ara umfangsmiklu veiða sem nú eru 
stundaðar, en Eimskip hefur ekki 
byggt frystigeymslur vegna starf-
semi sinnar í áratug.

Fjárfestingin er um 1,5 milljarðar 
króna, og gæti haft víðtæk hliðar-
áhrif á atvinnulíf í Hafnarfirði.

„Það hafa innlend fyrirtæki viðr-
að hugmyndir um að setja upp upp-
sjávarverksmiðjur í næsta nágrenni 
við okkur, því með okkar fjárfest-
ingu setjum við ýmislegt annað af 
stað. Eins hafa norskir aðilar sýnt 
því áhuga að setja upp sjávarútvegs-
tengda starfsemi, t.d. króka- og 
netagerð. En við völdum Hafnar-
fjörð vegna styrkleika staðarins í 
afgreiðslu togara,“ segir Gylfi.

Uppsveifla á Grundartanga
Eimskip tilkynnti um 1,2 milljarða 
fjárfestingu og uppbyggingu á iðn-
aðar- og hafnarsvæðinu á Grund-
artanga skömmu áður en áform-
in í Hafnarfirði voru kynnt; kaup 
á þremur lóðum sem samtals eru 
22.400 fermetrar og tveimur nýjum 
hafnarkrönum, en annar verður 
settur upp í Grundartangahöfn þar 
sem hann m.a. þjónar álveri Norður-
áls, en hinn á Mjóeyrarhöfn á Reyð-
arfirði þar sem hann leysir eldri 
krana af hólmi. 

„Á Grundartanga eru fyrir mörg 
fyrirtæki og stórir viðskiptavin-
ir eins og Norðurál, sem hyggur á 
stækkun. Höfnin verður mjög stór 
á íslenskan mælikvarða en þar eru 
engir kranar að þjónusta höfnina 
sem hefur því takmarkað tækifæri 
til móttöku skipa. Lóðirnar eru 
keyptar með uppbyggingu næstu 
ára í huga; Silicor Materials er að 
byggja sólarkísilverksmiðju aust-

an megin við Norðurál, sem er 120 
milljarða króna fjárfesting, en eins 
erum við að sinna járnblendiverk-
smiðju Elkem að hluta, og fleira 
kemur til með að fara af stað,“ segir 
Gylfi. 

Beggja vegna Atlantsála
Frá áramótum hefur Eimskip til-
kynnt um fjárfestingar í tveimur 
borgum á Nýfundnalandi í Kanada, 
í Danmörku og Hollandi auk Þýska-
lands. Í löndunum fjórum er fjárfest 
í frystigeymslu, flutningsmiðlun 
auk yfirtöku á vörugeymslu og upp-
setningu á fyrirtæki í skiparekstri.

Gylfi segir að hver fjárfest-
ing fyrir sig lúti ólíkum lögmál-
um. Kaupin á flutningsmiðlun Jac. 
Meisner í Rotterdam eru byggð á 
langri rannsóknarvinnu, en fyrir-
tækið er gamalgróið og virt í heima-
landinu og áhugi Eimskips beinist 
að frekari þjónustu við viðskiptavini 
hollenska félagsins um allan heim. 
Á Nýfundnalandi hefur Eimskip 
haft skipaviðkomur í St. Anthony 
síðan árið 2005, og kaup á frysti-
geymslunni þar eru til að styrkja 
þær. Flutningsmiðlunarfyrirtækið 
CargoCan hefur bækistöðvar í höf-
uðstað Nýfundnalands og er einn 
stærsti flutningsmiðlari þar í landi 
og mun efla starfsemina verulega 
þar.

„Við verðum með þessum við-
skiptum mjög öflugt félag á 
Nýfundnalandi í rekstri á frysti-
geymsluhúsnæði, en við erum að 
efla starfsemi okkar á þeim hafnar-
svæðum þar sem við erum að vinna. 
Þetta má greinilega sjá í gegnum 
fjárfestingar okkar hérna heima 
en ekki síður við höfnina í Árósum 
sem er næststærsta höfnin í Skand-
inavíu í gámaumsýslu,“ segir Gylfi 

og bætir við að hrein veltuaukning 
Eimskips vegna þessara fjárfest-
inga og viðskipta erlendis sé um 
16 milljónir evra eða 2,4 milljarð-
ar íslenskra króna – sem er 3-4% 
aukning á veltu Eimskips á ári. 
Fjárfestingarnar á Nýfundnalandi, 
í Hollandi og Danmörku eru sex 
milljónir evra eða tæpar 900 millj-
ónir íslenskra króna.

Stofnun félags um skipaumsjón og 
rekstur í samstarfi við  König & Cie 
í Hamborg í Þýskalandi er hrein við-
bót við aðra þekkingu í skiparekstri 
Eimskips. Félagið verður með þessu 
samstarfi sérhæft í rekstri skipa, 
viðhaldi, og öllum almennum við-
skiptum með skip. Eignarhlutur 
Eimskips í þessu nýja félagi er 80%.

„Með þessu komumst við nær 
skipaiðnaðinum og í betri takt við 
það sem er að gerast í heiminum, 
bæði hvað varðar leigu og kaup á 
skipum, nýbyggingar og viðhald. 
Við erum að reyna að ná betri 
tökum á þessum lið í okkar rekstri 
og þeim kostnaði sem rekstri skipa 
fylgir og komast nær þessari Mekka 
skipaiðnaðarins sem er Þýskaland,“ 
segir Gylfi.

Kína og Bakkafoss
Í október árið 2011 tilkynnti Eim-
skip um smíði á tveimur nýjum 
900 gámaeininga og 10.000 tonna 
gámaskipum í Kína. Fjárfestingin 
var um sex milljarðar og afkasta-
geta félagsins talin aukast um 17% 
þegar bæði skipin væru komin 
heim. Skipin, sem eru þau fyrstu 
sem félagið hefur látið smíða fyrir 
sig í 15 ár, átti kínverka fyrirtækið 
að afhenda árið 2013, ef allt gengi 
að óskum. Lagarfoss, annað þeirra, 
kom til heimahafnar í Reykjavík 17. 
ágúst 2014, mun seinna en von var 

á og hafði Eimskip samið um 20% 
niðurfellingu á kaupverði skipanna 
tveggja vegna tafa. Þegar samið 
var um afslátt kaupverðsins átti að 
afhenda Bakkafoss nú í desember. 

„Nú er ljóst að skipið kemur ekki 
fyrr en nokkuð er liðið á árið 2016, 
og við erum á leiðinni til Kína til að 
skoða hvaða möguleika við eigum 
í stöðunni. Tryggingar okkar og 
ábyrgðir leyfa að á vissum tíma-
punkti getum við farið fram á að 
ganga út úr kaupunum og feng-
ið endurgreitt. Þetta erum við 
að skoða núna, en ástæðan er að 
skipasmíðaiðnaðinum gengur illa 
hvarvetna í heiminum um þessar 
mundir og það á líka við um Kína. 
Skipasmíðastöðin sem annast okkar 
verkefni er að bíða eftir vilyrði frá 
kínverskum ríkisbönkum um fjár-
magn en við ætlum okkur ekki að 
bíða endalaust eftir því,“ segir Gylfi 
sem nefnir að kaup eða leiga á öðru 
nýju og sambærilegu skipi komi til 
greina. „Verðin hafa verið að síga 
mjög mikið á skipum af þessari 

Það hafa inn-
lend fyrirtæki 

viðrað hugmyndir 
um að setja upp 
uppsjávarverksmiðj-
ur í næsta nágrenni 
við okkur, því með 
okkar fjárfestingu 
setjum við ýmislegt 
annað af stað.

ÚTTEKT
Svavar Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Eimskip stórhuga í fjárfestingum 
Á undanförnum vikum hefur Eimskipafélag Íslands tilkynnt um nokkrar stórar fjárfestingar í fimm löndum. 
Frekari fjárfestingar eru í farvatninu og þær jafnvel stærri en að undanförnu. Þess utan er Bakkafoss, 900 
gámaeininga flutningaskip félagsins, í smíðum í Weihei í Kína þó blikur séu á lofti um framgang þess verkefnis.

STÓRHUGA  Gylfi Sigfússon, 
forstjóri Eimskips, væntir þess 
að tilkynnt verði um frekari 
fjárfestingar, og þær jafnvel 
stærri en að undanförnu, á 
næstu vikum og mánuðum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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stærð vegna þess að mörg gríð-
arstór flutningaskip eru í smíðum 
fyrir stærstu félögin. Skipin sem 
verið er að smíða eru allt að  19.000 
gámaeiningar en í samanburði eru 
Lagar- og Bakkafoss bara kettlingar 
við hlið þeirra, aðeins tæplega 900 
gámaeiningar. Menn eru að losa sig 
við minni skipin; einmitt af þeirri 
stærð sem hentar okkar rekstri og 
hafnaraðstöðu hér á landi en nokkr-
ir þættir eru til staðar hér á landi 

sem setja takmarkanir á okkur við 
val skipa, svo sem kranaleysi á höfn-
um, stærð hafnanna og dýpt þeirra,“ 
segir Gylfi en bætir við að Eimskip 
stefni að því að reka stærri skip í 
framtíðinni til að ná upp þeirri 
stærðarhagkvæmni sem sækjast 
þarf eftir í öllum rekstri.

Fleira í farvatninu
Spurður hvort Eimskip hugleiði 
frekari fjárfestingar eftir þessa 

„hrinu“ sem nú hefur staðið í nokkr-
ar vikur segir Gylfi að margt sé í 
farvatninu. „Það eru fleiri fjárfest-
ingar í burðarliðnum, sem mögu-
legt er að verði tilkynnt um á næstu 
vikum og mánuðum. Leiðarljós 
okkar er að kaupa félög sem er vel 
stjórnað og henta vel okkar rekstri; 
samruni sem við getum nýtt okkur 
til að ná niður kostnaði og félög sem 
eru á þeim markaði sem við erum 
að vinna á. Við erum að leita slíkra 

tækifæra fyrir samstæðuna,“ segir 
Gylfi sem treystir sér ekki til að 
nefna dæmi um einstakar fjárfest-
ingar á þessum tímapunkti. „Ég get 
þó sagt að þær fjárfestingar eru af 
svipuðum toga og stærri en þær 
sem gengið hefur verið frá að und-
anförnu,“ segir Gylfi en fjárfest-
ingarnar sem tilkynnt hefur verið 
um á síðustu vikum, að nýju skip-
unum tveimur meðtöldum, eru um 
10 milljarðar króna.

51 MILLJARÐA FJÁRFESTINGAR 
Í FIMM LÖNDUM

5. JANÚAR

Holland 
ROTTERDAM Kaup á hol lenska 
flutningsmiðlunar fyrirtækinu 
Jac. Meisner Internationaal; 
staðsett á hafnarsvæðinu í 
Rotterdam. Sérþekking fyrir-
tækisins er á sviði tollskjala-
gerðar, heil brigðis eftirlits og 
móttöku og eftirlits á frystum 
og kældum vörum hvaðanæva 
úr heiminum til innflutnings til 
Evrópulanda.

19. JANÚAR

Þýskaland
HAMBORG Eimskip og König 
& Cie. Holding GmbH & Co. 
KG í Þýskalandi hafa stofnað 
félag um skiparekstur (e. joint 
venture) er nefnist: Eimskip & 
KCie GmbH & Co. KG. Félagið 
mun leggja áherslu á að ná fram 
sem mestum samlegðaráhrifum 
í rekstri skipa, þar með talið 
tækniþjónustu, leigu á skipum, 
kaupum og sölu, nýbyggingum 
og ýmsum öðrum verkefnum er 
snúa að rekstri og fjárfestingum 
skipa.

20. FEBRÚAR 

Grundartangi
Kaupir þrjár lóðir á iðnaðar- 
og hafnarsvæðinu, samtals 
22.400 fermetrar að stærð. 
Kaup á tveimur stærstu hafnar-
krönum Íslands. Annar settur 
upp á Grundartanga en hinn í 
Mjóeyrarhöfn þaðan sem eldri 
krani verður fluttur til Reykja-
víkur á meðan Jakinn, krani í 
Sundahöfn, verður í reglulegu 
viðhaldi. Gamli kraninn úr Mjó-
eyrarhöfn verður síðar settur 
upp í Þórshöfn í Færeyjum til 
að mæta auknum umsvifum 
Eimskips þar í landi. 
FJÁRFESTING: 1,2 milljarðar

20. FEBRÚAR 

Stykkishólmur
Tilkynning um hugsanleg kaup 
á ferðaþjónustufyrirtækinu 
Sæferðum ehf. Félögin hafa 
undirritað viljayfirlýsingu þessa 
efnis.

23. FEBRÚAR

Hafnarfjörður
Tilkynnt að undirritaður hafi 
verið samningur við verktaka 
um byggingu á 10.000 
fermetra frystigeymslu til 
að mæta eftirspurn vegna 
aukinna uppsjávarveiða 
útgerðarfyrirtækja.
Fjárfesting: 1,5 milljarðar

23. FEBRÚAR 

Danmörk
ÁRÓSAR Eimskip í sam-
starf við Damco, og tekur 
yfir 15.500 fermetra vöru-
hús danska félagsins sem er 
dótturfélag Maersk. Eimskip 
starfrækir fyrir 6.000 fermetra 
vöruhús í Danmörku við hlið 
Damco, og verður hið nýja 
vöruhús því samtals 21.500 
fermetrar. Eftir breytinguna er 
Eimskip stærsti rekstraraðili 
í alhliða vöruhúsaþjónustu í 
höfninni í Árósum sem er næst 
stærsta höfn Skandinavíu.

26. FEBRÚAR 

Kanada
ST. ANTHONY Á 
NÝFUNDNALANDI Kaup 
á rekstri frystigeymslu St. 
Anthony Cold Storage Ltd. 
Afgreiðsla frystitogara ásamt 
geymslu og flutningi á 
sjávarafurðum. Eimskip réðst í 
fjárfestinguna ásamt útgerðar-
félaginu Harbor Grace Shrimp 
Company, meðeiganda Eim-
skips á Harbor Grace frysti-
geymslunni í landinu.

ST. JOHNS, HÖFUÐBORG 
NÝFUNDNALANDS Fjárfesting 
í flutningsmiðlunarfyrirtækinu 
Cargocan Agency Ltd. – 
leiðandi fyrirtækis á Nýfundna-
landi í flutningsmiðlun með 
útflutning á fiskafurðum og 
þurrvöru til og frá landinu.

Fjárfestingar í Kanada, 
Hollandi og Danmörku: 
2,4 milljarðar
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Janúar

Febrúar

Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud.

20

16 1.400 Um helmingur tekna félagsins 
kemur frá starfsemi utan Íslands

STARFSSTÖÐ 
Í 19 LÖNDUM 

FLUTNINGASKIP 
Í REKSTRI

STARFSMENN 
ÞAR AF 800 
Á ÍSLANDI

Ég get þó sagt 
að þær fjár-

festingar eru af svip-
uðum toga og stærri 
en þær sem gengið 
hefur verið frá að 
undanförnu.

Taktu
þátt!

Viltu vinna ferð fyrir tvo á leik
Sevilla og Real Madrid?
Það eina sem þú þarft að gera er að kaupa Santa Maria vöru í Bónus, taka mynd af strimlinum 
og senda ásamt nafni, heimilisfangi og símanúmeri á netfangið leikur@adfong.is. 

Þú gætir unnið ferð fyrir tvo á leik Sevilla og Real Madrid 3. maí. Flugmiðar og hótel í fjórar 
nætur í boði Santa Maria.

Það eina sem þú þarft að gera er að kaupa Santa Maria vöru í Bónus,
og senda ásamt nafni, heimilisfangi og símanúmeri á netfangið leikur

Þú gætir unnið ferð fyrir tvo á leik Sevilla og Real Madrid 3. maí. Flug
nætur í boði Santa Maria.

r
 taka mynd af strimlinum 
r@adfong.is. 

miðar og hótel í fjórar 
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Fyrsta áfanga við endurnýjun á 
verslunar- og veitingasvæði í Flug-
stöð Leifs Eiríkssonar er lokið. Þar 
hafa þegar verið opnaðir tveir veit-
ingastaðir og ein verslun. Það er 
gleraugnaverslunin Optical Studio. 
Verslunin hefur starfað í fl ugstöð-
inni allt frá árinu 1998, eða í 17 ár. 

Verslunin hefur þá sérstöðu að 
bjóða upp á sjónmælingar sem 
framkvæmdar eru af löggiltum 
sjóntækjafræðingum og styrk-
leikagleraugu afgreidd á innan við 
fi mmtán mínútum. Kjartan Krist-
jánsson, eigandi verslunarinn-
ar, segist telja að það sé einstakt 
að boðið sé upp á slíka þjónustu í 
alþjóðlegri fl ugstöð og það eigi sér 
enga fyrirmynd.

Auk þess að reka Optical Studio í 
fl ugstöðinni rekur Kjartan verslun 
í Smáralind og hefur einnig rekið 
verslun í Kefl avík í 32 ár. Hann 
segist hafa rennt dálítið blint í 
sjóinn þegar hann ákvað að hefja 
reksturinn í flugstöðinni fyrir 
sautján árum. „Það lá náttúrlega 
ekki fyrir hvernig viðskiptavin-
urinn myndi bregðast við í fl ug-
stöð þar sem verslunarumhverfi ð 
er allt öðruvísi en utan svæðisins. 
Ég setti þá upp þetta konsept sem 
snerist þá um það að útbúa styrk-
leikagleraugu, sérsmíðuð gleraugu, 
á aðeins fi mmtán mínútum. Það var 
fjárfest í fullkomnustu vélum svo 
þetta væri mögulegt. Það tók dálít-
inn tíma að fá fólk til að trúa því 
sem við lögðum fram og buðum upp 
á,“ segir Kjartan. 

„Útlendingarnir þurfa að heyra 
það tvisvar eða þrisvar og trúa því 
varla að við séum að útbúa styrk-
leikagleraugu á innan við fi mm-
tán mínútum. Því fólk er ekki vant 
þessu,“ segir hann. Viðskiptavinur-
inn sé vanur því fyrirkomulagi að 
koma og skoða, koma svo aftur og 
panta og koma svo kannski í þriðja 
sinn að sækja vöruna. Lausnin í 
Optical Studio byggist hins vegar 
á einni heimsókn á fríhafnarsvæð-
ið, gleraugun, linsurnar eða sólgler-
augun fara með viðskiptavininum í 
fl ugið og ferðalagið. 

„En auðvitað skal það tekið fram 
að fólk var fl jótt að átta sig á því að 
það gat heimsótt okkar verslanir í 
bænum og undirbúið val á vörunni 
þar. Og það eru auðvitað margir 
sem gera það,“ segir Kjartan.  

Kjartan segir að til þess að geta 
boðið upp á gleraugnaþjónustu af 
þessu tagi hnökralaust í umhverfi  
sem oft er hlaðið eftirvæntingu 
og spennu þeirra sem um svæðið 
fara þurfi  hann að hafa vel þjálf-
að starfsfólk sem kann sitt fag vel. 
Þar eigi hann láni að fagna. „Einn-
ig verð ég að hafa tvöfaldan véla-
kost, því ef ein vélin bilar eða eitt-
hvað kemur upp á þá þarf að hafa 
aðra til taks,“ segir Kjartan. Hann 
sé líka með mikla lagerumsetningu 
af styrkleikagleraugum til að geta 
þjónustað fólk með ólíkar þarfi r, til 
dæmis ef einhver kemur með sjald-
gæfa sjónskekkju eða annað slíkt. 
„Þetta hef ég náð að þróa á löngum 
tíma,“ segir Kjartan.

Erla Ósk Ásgeirsdóttir var á dög-
unum ráðin forstöðumaður starfs-
manna- og gæðasviðs Icelandair 
hótela. Hún segir í samtali við 
Markaðinn að 22 hótel heyri undir 
Icelandair hótelin. Það eru Hilton 
Reykjavík Nordica, níu Icelandair 
hótel og tólf Edduhótel. Að auki reka 
Icelandair hótel fi mm veitingastaði. 
Erla segir að starfi ð sé gríðarlega 
spennandi, en krefjandi á sama 
tíma. 

„Hjá okkur starfa 550 manns sem 
eru fastráðnir,“ segir Erla Ósk en 
aðrir starfsmenn séu mun fl eiri og 
svo bætast við 200 manns á hverju 
sumri. Erla segir að það verði opnuð 
tvö ný hótel á næsta ári, í miðborg 
Reykjavíkur. Annað hótelið verður 
á Hjartareitnum og hitt þar sem 
Rammagerðin er. „Svo erum við 
líka að stækka Marína,“ segir hún. 
Þessi breyting hafi  áhrif á hennar 
starf því það þurfi  að ráða fl eira 
starfsfólk. Aðspurð segist Erla telja 
að það gæti orðið á annað hundrað 
manns sem yrðu ráðnir, en þó sé erf-
itt að fullyrða um nákvæma tölu á 
þessari stundu. 

Erla bendir á að erlendum ferða-
mönnum hafi  fjölgað árlega um 20 
prósent síðustu þrjú árin og gert sé 
ráð fyrir yfi r 20 prósent fjölgun í ár. 
„Það sem er krefjandi fyrir okkur 
er að fjöldi fagmenntaðra hefur ekki 
haldið í við þennan vöxt,“ segir Erla 
og bætir við að Icelandair sé í raun 
stærsti einstaki vinnustaðurinn 
þegar kemur að starfsnámi á þessu 
sviði. „Við erum með 71 nema; mat-
reiðslunema, framreiðslunema og 
bakaranema,“ segir Erla og bætir 
við að 2/3 af námi þeirra fari fram 
á hótelunum. 

Erla Ósk á að baki fjölbreyttan 
starfsferil, meðal annars úr ferða-

mennsku. Hún tók alþjóðlegt nám í 
ferðamálafræðum í Ferðamálaskóla 
Íslands eftir stúdentspróf. Þá vann 
hún sem leiðsögumaður hjá Ingólfi  
heitnum Guðbrandssyni ferðamála-
frömuði. 

Erla bjó líka á skipum í eitt og 
hálft ár. „Ég vann á tveimur mis-
munandi skemmtiferðaskipum. 
Sem eru fl jótandi fi mm stjörnu hótel 
í raun og veru,“ segir hún. Það sem 
hafi  verið einstakt við þetta hafi  
verið það að fólk keypti sér íbúð um 
borð. „Það átti eina íbúð í New York 
og aðra íbúð í London og svo eina í 
skipinu,“ segir Erla Ósk. Þar vann 
hún sem þerna á báðum skipunum á 
árunum 2000-2002. Erla hefur líka 
búið í „Mekka kommúnismans“ í 
Kína. Á þeim tíma var hún í starfs-
námi í sendiráðinu. „Það er eina 
opinbera starfi ð sem ég hef unnið,“ 
segir hún. 

Fyrir utan vinnuna segist Erla 
Ósk hafa mestan áhuga á körfu-
bolta. „Ég fer á leiki bæði í kvenna- 
og karlakörfunni. Ég spilaði sjálf í 
ellefu ár og nærist á þessu,“ segir 
Erla Ósk og bætir því við að upp-
áhaldsleikmaðurinn hennar sé Hild-
ur Sigurðardóttir. Erla á einn dreng, 
sem er fjögurra ára gamall og heitir 
Baltasar Máni. „Hann er hress og 
skemmtilegur drengur. Og svo býr 
lítill köttur hjá okkur sem heitir 
Funi,“ segir Erla Ósk. 
 jonhakon@frettabladid.is

Það lá náttúr-
lega ekki fyrir 

hvernig viðskiptavin-
urinn myndi bregðast 
við í flugstöð þar sem 
verslunarumhverfið 
er allt öðruvísi.

Selur gleraugu á fimmtán mínútum
Fyrsta sérverslunin sem var opnuð á nýju verslunar- og veitingasvæði í Leifsstöð var Optical Studio. Hún hefur 
starfað í flugstöðinni í sautján ár. Eigandinn þekkir engin önnur dæmi um gleraugnaverslun á alþjóðaflugvelli.

Í FLUGSTÖÐINNI  Optical Studio er fyrsta verslunin sem tekur til starfa í flugstöðinni. Endur-
bætur halda áfram.

Starfaði á skipum í eitt og hálft ár
Erla Ósk Ásgeirsdóttir er forstöðumaður starfsmanna- og gæðasviðs Icelandair hótela. Hún hefur mikinn áhuga 
á körfubolta, fer á leiki og spilaði sjálf íþróttina í ellefu ár. Erla á soninn Baltasar Mána og köttinn Funa.

MEÐ FJÖLBREYTTAN BAKGRUNN  Erla lærði ferðamálafræði eftir stúdentspróf og vann líka með Ingólfi Guðbrandssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það er óhætt að segja um Erlu Ósk að 
hún sé sannkölluð hamhleypa til verka, 
enda er henni algjörlega ómögulegt 
að sitja auðum höndum. Hún er 
óvenjulega þrautseig og útsjónarsöm 
manneskja og keyrir algjörlega óhikað 
út í hvert verkefni sem að höndum 

hennar ber. Hún er fljót að læra og skilja, enda  ákaflega 
greind – en það sem skilur hana einna helst frá flestum 
okkar hinna eru persónutöfrarnir sem gera hana að mið-
depli allra mannamóta. Það er í raun óskiljanlegt að hún 
hafi ekki fengið verðlaunin vinsælasta stúlkan í Ungfrú 
Vesturland 1995 — hún hlýtur að hafa verið að keppa á 
móti Helgu Braga eða Eddu Björgvins, því þær eru líklega 
þær einu sem eru í sömu sjarmadeild.

Þórlindur Kjartansson, ritstjóri Deiglunnar.

Erla Ósk er ein af þeim mögnuðustu 
manneskjum sem ég hef kynnst. Við 
hittumst fyrst í fjallgönguhópnum 
Fjallageitum þar sem við ákváðum að 
stökkva út í ískalda á í miðri göngunni. 
Ekki allir tilbúnir að demba sér í djúpu 
laugina en Erla Ósk er svo sannarlega 

sú týpa. Næsta djúpa laug var að fá hana til að koma 
til NY í mánuð og hjálpa reKode/Skema í Techstars-við-
skiptahraðlinum þar sem við vorum um tíma fjórar 
saman í litlu kojuherbergi. Það vantaði ekki kraftinn í 
hana. Hún býr yfir mikilli þekkingu og reynslu, er tilbúin 
til að sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna og tekur 
ábyrgð á þeim verkefnum auk þess að bústa upp móral 
og gefa lífinu lit.

Rakel Sölvadóttir, stofnandi reKode.

ÓVENJU ÞRAUTSEIG OG ÚTSJÓNARSÖM

Fjöldi fag-
menntaðra 

hefur ekki haldið í 
við þennan vöxt.

KJARTAN KRISTJÁNSSON

Um fjórar milljónir farþega fóru um Keflavíkurflugvöll árið 2014. Það er mat 
stjórnenda Isavia að endurhönnun flugstöðvarinnar og útboð verslunar- og 
veitingasvæðis hafi verið nauðsynlegt til þess að mæta auknum farþegafjölda á 
flugvellinum. Breytingarnar og uppbyggingin muni fjölga störfum á Keflavíkur-
flugvelli verulega sem og auka tekjur á fríhafnarsvæðinu. 

Sex verslanir og einn veitingastaður, sem áður voru á svæðinu, voru valin í 
forvali til þess að halda áfram rekstri en við bætast tvær nýjar verslanir og fjórir 
veitingastaðir. Verslanirnar 66°N, Bláa lónið, Elko, Eymundsson, Optical Studio 
og Rammagerðin munu allar halda áfram starfsemi. Við bætast tískuvöruversl-
un með þekkt erlend vörumerki ásamt íslenskri hönnun og sælkeraverslunin 
Nord. Fjórir nýir drykkjar- og matsölustaðir verða opnaðir á fríhafnarsvæðinu, 
staðirnir Mathús, Loksins bar, Segafredo og Joe and the Juice.

SEX VERSLANIR STARFA ÁFRAM
Kjartan segir að enn séu það 

aðallega Íslendingar sem kaupi 
gleraugu í versluninni en útlend-
ingum fari þó fjölgandi. „Útlend-
ingar, þar vil ég nefna Asíubúa, eru 
að fl ykkjast til okkar. Þeir kaupa 
merkjavöruna en svo hafa Skand-
ínavar áttað sig á því hvað það 
er miklu hagstæðara fyrir þá að 
versla við okkur heldur en í heima-
landi sínu,“ segir Kjartan.

 jonhakon@frettabladid.is



Það er ekki verðið á prentaranum sem skiptir mestu máli, heldur kostnaðurinn 
við að reka hann.  Ódýrustu prentararnir eru yfirleitt dýrastir þegar upp er 
staðið.  Komdu með gamla og óhagkvæma prentara til okkar og leyfðu okkur að 
farga þeim við hátíðlega athöfn.  Í staðinn færðu glænýjan Epson Workforce Pro 
með 20.000 króna afslætti, nýjustu tækni og getur lækkað prentkostnað um allt 
að 50% í samanburði við vinsæla laserprentara.  Sparnaður sem getur numið 
hundruðum þúsunda hjá fyrirtækjum sem prenta mikið. 

WorkForce Pro

AFSLÁTTUR

LÆKKUN

FYRIR
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Nú um þessar mundir þurfa ein-
staklingar að fara að huga að hinni 
árlegu skattframtalsgerð. Oft hafa 
fyrirtæki samið við einstaklinga um 
að þeir séu verktakar hjá viðkom-

andi en ekki launþegar. Hér þurfa 
menn að staldra við því að 

það er ekki á þeirra valdi 
að ákveða hver skatta-

leg staða þeirra er, þ.e. 
hvort þeir eru skatt-
lagðir sem verktak-
ar eða launþegar. 
Skattyfirvöld hafa 

ríkar heimildir til að 
meta starfssambandið 

og skattleggja eftir því 
hvort þau telja 

vera um að 
ræða. 

Veru-

legur munur er á því hvort einhver 
teljist launþegi eða verktaki. Verk-
taki hefur með höndum sjálfstæða 
starfsemi. Hann hefur mikið frjáls-
ræði í sínum störfum og ræður t.d. 
innan vissra marka hvenær hann 
vinnur verkið og hvort hann vinnur 
það einn eða með öðrum. 

Alla jafna er frekar einfalt að 
kanna hvort einhver sé verktaki eða 
launþegi. Þau atriði sem benda til 
þess að frekar sé um að ræða launað 
starf en verktaka eru til dæmis; að 
viðkomandi beri engan kostnað af 
verkinu/starfseminni; starfsstöð 
hans er hjá verkkaupa sem skaff-
ar honum þau tæki og tól sem hann 
þarf til að vinna verkið; hann vinnur 
fyrir einn eða fáa verkkaupa og fær 
greidda þóknun þegar hann tekur 
orlof og í veikindum. Hér skiptir 

ekki máli hvort einstaklingurinn 
fær greitt fyrir verkið beint eða í 
gegnum félag. 

Ef einstaklingur hefur fengið 
greitt fyrir starf sitt sem verktaki 
en staða hans er í raun eins og um 
launþega sé að ræða þá geta skatt-
yfirvöld endurákvarðað skatta við-
komandi. Þá má gera ráð fyrir að 
skattyfirvöld hafni framtöldum 
kostnaði og stofn til greiðslu skatta 
hækki sem því nemur. Ef viðkom-
andi „verktaki“ hefur verið skráður 
á virðisaukaskattsskrá og innheimt 
virðisaukaskatt má gera ráð fyrir að 
skattyfirvöld hafni öllum innskatti 
„verktakans“ þar sem ekki verður 
talið að hann hafi með höndum sjálf-
stæða starfsemi. 

Auk þessa má gera ráð fyrir að 
skattyfirvöld taki upp skattskil 

verkkaupans þannig að innskatti 
verkkaupa af reikningum „verk-
taka“ verði hafnað. Jafnframt má 
ætla að skattyfirvöld leggi trygg-
ingagjald á „laun“ verktakans. Auk 
þess bera verkkaupinn (launagreið-
andinn) og verktakinn (launþeginn) 
sameiginlega ábyrgð á vangreiddri 
staðgreiðslu skatta. 

Að telja rangt fram í þá veru sem 
hér hefur verið tæpt á getur haft 
verulegar fjárhagslegar afleiðing-
ar fyrir „verktakann“ og „verk-
kaupann“. En þar með er ekki öll 
sagan sögð. Samningssamband-
ið getur líka valdið fjárhagslegu 
tjóni í öðrum tilvikum eins og t.d. 
ef verktakinn slasast við störf og 
hefur ekki sjálfur tryggt sig eins 
og almennt er skylt ef viðkomandi 
hefði verið launþegi verkkaupa.

É
g er þannig úr garði gerður að ég hef alltaf átt 
auðvelt með að mynda mér skoðanir á hlutum og 
verið fljótur að því. En þar eru undantekningar. 
Ég get ómögulega gert upp við mig hvort ég eigi 
að styðja aðild Íslands að Evrópusambandinu 
eða ekki. Þar vegast á of miklir hagsmunir og of 

mörgum álitamálum er enn ósvarað. Fyrir mér snúast hags-
munirnir þó fyrst og fremst um gjaldeyrismál. Hagsmun-
irnir af því að hafa krónuna og þann sveigjanleika sem fylgir 
henni vegast á við hagsmuni af því að nota sama gjaldmiðil 
og okkar helstu viðskiptalönd nota. 

Á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar sem kynnt er á vef 
stjórnarráðsins kemur fram að Gunnar Bragi Sveinsson utan-
ríkisráðherra gerði ráð fyrir því að lögð yrði fram þings-
ályktun sem fæli í sér að aðildarumsóknin yrði afturkölluð. 

Ég hafði vonast til þess að ekkert yrði 
úr því að slík tillaga yrði lögð fram. 
Stærsta ástæðan var sú að á sömu þing-
málaskrá voru mál sem ég taldi að 
skiptu meira máli fyrir þingið að yrðu 
afgreidd. Þingmál um framtíð húsnæðis-
kerfi sins, þingmál um heildarendurskoð-
un Seðlabankans og fl eira og fl eira. Mér 
þótti líka óskynsamlegt að leggja fram 
slíka tillögu í ljósi þeirrar sundrung-
ar sem sambærilegt þingmál leiddi af 
sér í þinginu fyrir ári. Og með þá stað-
reynd til hliðsjónar að slík ákvörðun er 
úr öllum takti við þau fyrirheit sem voru 
gefi n í aðdraganda síðustu kosninga. 

Þess vegna kom það verulega á óvart 
að forystumenn ríkisstjórnarinnar 
skyldu ganga skrefi nu lengra og gera til-
raun til þess að afturkalla umsóknina án 

þess þó að spyrja þing eða þjóð álits. Og hvað sem hver segir 
þá var bréf utanríkisráðherra í síðustu viku ekkert annað en 
tilraun til þess. Rök um að bréfi ð hafi  verið sent í þeim til-
gangi að skerpa á þeirri afstöðu ríkisstjórnarinnar að hún 
hygðist ekki stuðla að frekari framgangi aðildarumsóknar-
innar halda ekki vatni. Viðkomandi stofnunum Evrópusam-
bandsins var fullkomlega kunnugt um þá afstöðu og það 
þurfti ekkert að skerpa á henni.

Forystumenn ríkisstjórnarinnar geta réttlætt háttalag sitt 
með ýmsum hætti. Þeir geta vísað í eigin sannfæringu og 
sagt að þeim hugnist ekki aðild að Evrópusambandinu. Þeir 
geta líka sagt að það sé ekki meirihlutavilji fyrir því á meðal 
þjóðarinnar að ganga í Evrópusambandið og því sé tilgangs-
laust að halda umsóknarferlinu til streitu. Og þeir geta líka 
byggt málfl utning sinn á ályktunum eigin fl okksstofnana þar 
sem lagst er gegn aðild að Evrópusambandinu. Allt þetta 
skiptir máli fyrir umræðuna.

En hver sem réttlætingin yrði þá er jafn ljóst að í aðdrag-
anda kosninga var kjósendum gefi ð loforð um það að ekkert 
yrði aðhafst varðandi aðildarumsókn að Evrópusambandinu 
nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er 
áhyggjuefni þegar áhrifamestu menn í stjórnmálunum virða 
slík loforð ekki. Ég er því þeirrar skoðunar að umræðan á 
liðnum dögum um aðildarumsóknarferlið sem lagt var af stað 
með árið 2009 snúist minnst um það hvort rétt sé að Ísland 
gerist aðili að Evrópusambandinu. Hún snýst einfaldlega um 
heilindi. Hún snýst um það að stjórnmálamenn, hvar í fl okki 
sem þeir standa, gefi  ekki loforð fyrir kosningar sem þeir 
sjálfi r vita að þeir geta ómögulega staðið við þegar á reynir. 
Jafnvel þótt því kunni að fylgja ávinningur til skamms tíma.

Hin hliðin

Það er áhyggju-
efni þegar 
áhrifamestu 
menn í stjórn-
málum virða 
slík loforð ekki.

Markaðshornið
Jón Hákon Halldórsson 
jonhakon@frettabladid.is

Nær annar hver maður án atvinnu í Kosovo

Í SÁRRI FÁTÆKT  Kosovo er fátækasta héraðið í suðausturhluta Evrópu. Um það bil 40-45 prósent af vinnuaflinu eru án atvinnu, samkvæmt 
tölum Alþjóðabankans. Kosovo-Albaninn á meðfylgjandi mynd var á mánudaginn í óðaönn að smíða landbúnaðarverkfæri í bænum 
Pristina. NORDICPHOTOS/AFP

Umræðan snýst ekki bara um Evrópusambandið:

Að lofa upp í 
ermina á sér

Ertu verktaki eða launþegi?

Vala Valtýsdóttir sviðs-
stjóri skatta- og lögfræði-
sviðs Deloitte, lögfræðingur

Í síðustu viku héldu Samtök 
iðnaðarins sitt árlega Iðnþing 
undir yfirskriftinni „Erum við 
tilbúin fyrir næstu iðnbylt-
ingu?“ Fólk úr íslensku atvinnu-
lífi fjölmennti til að ræða marg-
vísleg hagsmunamál iðnaðar en 
sérstöku kastljósi var beint að 
menntun, nýsköpun og fram-
leiðni. 

Menntun er forsenda bættra 
lífskjara og vel menntuð þjóð 
leggur grunn að góðum efna-
hag. Á Iðnþingi beindum við sér-
staklega sjónum okkar að iðn-
menntun en undanfarin ár hefur 
þeim stöðugt fækkað sem velja 
iðnnám. Við höfum beint fólki í 
hefðbundið bóknám í stað þess 
að fagna fjölbreytileikanum og 
draga fram kosti alls náms. Iðn-
nám er raunverulegur valkostur 
sem býður upp á fjölbreytt og 
spennandi störf til framtíðar. 
Verk- og hugvit verða að fara 

saman. Hér gegnum við for-
eldrar mikilvægu hlutverki. Ég, 
eins og svo margir foreldrar, 
hélt að syni mínum þeirri hug-
mynd að bóknám væri til alls 
fyrst þótt hann sýndi ótvíræða 
hæfileika og mikinn áhuga á 
verklegum greinum. Hann fór 
að ráðum móður sinnar í fyrstu 
en saman ákváðum við svo 
að láta hugmyndir mínar um 
örugga framtíð lönd og leið og 
síðan þá hefur margt breyst til 
hins betra. Í dag á ég son sem 
hefur brennandi áhuga á námi 
sínu á iðnbraut. Hann er glaður, 
áhugasamur einstaklingur sem 
á framtíðina fyrir sér og hefur 
ekki síður góða tekjumöguleika 
en félagar hans sem ákváðu að 
leggja stund á hefðbundið bók-
nám.

Nýsköpun styrkir framþróun. 
Þau samfélög sem skara fram 
úr eru þekkingarsamfélög sem 
ýta undir rannsóknir og þróun 
og efla menntun. Samfélög þar 
sem fólk er hvatt til að skapa og 
sjá tækifæri til breytinga. Í því 
felst nýsköpun. Íslensk fyrir-
tæki standa sig vel í alþjóðlegum 
samanburði og umhverfi nýsköp-

unar er á margan hátt gott en 
við getum og viljum gera betur. 
Til þess að verða leiðandi á sviði 
nýsköpunar þurfum við að hlúa 
sérstaklega vel að nýjum hug-
myndum og gæta þess að hér séu 
kjöraðstæður fyrir fyrirtæki að 
vaxa og dafna. 

Aukin framleiðni er grunn-
ur verðmætasköpunar. Það eru 
sameiginlegir hagsmunir okkar 
sem þjóðar að vinna að aukinni 
framleiðni sem hefur svo marg-
földunaráhrif inn í samfélagið 
í formi tekjuafgangs og verð-
mætasköpunar. Aukin afköst og 
hagræðing í rekstri hefur ekki 
einungis áhrif á eigendur fyrir-
tækja heldur einnig starfsmenn. 
Landsframleiðsla á hverja unna 
vinnustund er undir meðal-
tali OECD ríkja en við vegum 
það upp með löngum vinnu-
tíma. Í þessu felst tækifæri fyrir 
atvinnurekendur og launþega til 
umbóta. 

Með menntun, nýsköpun og 
aukna framleiðni að leiðarljósi 
sköpum við gott umhverfi sem 
gerir Ísland aðlaðandi fyrir fólk 
og fyrirtæki. Ert þú tilbúin í 
slíka iðnbyltingu? 

Erum við tilbúin 
fyrir næstu iðnbyltingu?
Skoðun
Guðrún Hafsteinsdóttir, 
formaður Samtaka
iðnaðarins.



Við gerum 

viðburðaríkara
Practical og Congress Reykjavík hafa 
nú sameinað krafta sína undir merkjum 
CP Reykjavík. Við erum frísklegt og 
skapandi þjónustufyrirtæki sem skipu-
leggur viðburði, ferðir og ráðstefnur 
fyrir innlenda og erlenda viðskiptavini.
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Gengi gjaldmiðla FTSE 100
6.824,33 +21,18
 (0,31%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

STJÓRNAR -
MAÐURINN

@stjornarmadur

13.03.2015 Það er ekki hægt að brjóta lög 
um fund í utanríkismálanefnd og neita 
mönnum um þingfund en bjóða síðan í 
partí í staðinn. Þetta er einfaldlega þann-
ig að við þurfum að einbeita okkur að því 
að verja fullveldi Alþingis og koma í veg 
fyrir að ríkisstjórnin spilli samskipt-
um okkar við Evrópusambandið 
með varanlegum hætti. 

Helgi Hjörvar þingmaður Samfylkingarinnar

Á árinu 2015 verða 23 Boeing 757-
200 flugvélar í rekstri Icelandair sem 
taka 183 farþega og ein 757-300 
flugvél sem tekur 220 farþega.  Af 
þessum 24 flugvélum eru 22 í eigu 
félagsins en tvær á leigu og verður 
þeim skilað næsta haust.  Tekin hefur 
verið ákvörðun um að leysa þær af 
hólmi með tveimur Boeing 767-300 
vélum sem taka um 260 farþega.

24 VÉLAR
Icelandair fjölgar 757-300

Heildarafli íslenskra fiskiskipa 
var rúm 222 þúsund tonn í 
febrúar, sem er ríflega 120 
þúsund tonnum meiri afli en 
í febrúar árið áður. Munar þar 
helst um aukinn loðnuafla en 
tæp 180 þúsund tonn veiddust 
af loðnu í febrúar samanborið 
við tæp 56 þúsund tonn í 
febrúar 2014.

222.000 TONN
Aflinn eykst á milli ára

Alls 23 flugfélög hafa fengið úthlutað stæði 
á íslenskum flugvöllum í sumar en ferðatíma-
bil þeirra og tíðni er þó misjöfn. Á grundvelli 
þessara gagna gerir Greining Íslandsbanka 
ráð fyrir að ferðamönnum til landsins, sem 
fljúga í gegnum Keflavíkurflugvöll, fjölgi um 
23 prósent milli áranna 2014 og 2015. Grein-
ing Íslandsbanka segir að stæðatölur bendi til 
þess að enn muni draga úr árstíðasveiflum í 
komum til landsins.

23 FLUGFÉLÖG
Spá minni sveiflum

Þegar Evrópusambandið ber á 
góma verða alltaf hróp og köll. 
Það er furðulegt sökum þess, 
að um er að tefla fyrirbæri sem 
er alltumlykjandi. Við kaupum 
mest af okkar neysluvarningi frá 
ESB og seljum lungann af fram-
leiðslu okkar þangað. Ferðamenn 
þaðan fylla margar flugvélar dag 
hvern og við heimsækjum Evrópu 
í stórum hópum. Þetta ætti að 
vera uppspretta skapandi skoð-
anaskipta um samneytið við þetta 
fólk. En það er öðru nær.

ÞVÍ SKAL þó ekki haldið fram 
með nokkurri vissu, að við eigum 
heima í ESB. Þetta gjöfula sam-
neyti á sér stað án þess að við 
séum þar innanborðs. Við einfald-
lega vitum ekki með vissu hvað 
myndi breytast í þessari sambúð 
fyrr en samningur liggur á borð-
inu. Raunar ekki alveg fyrr en 
við stökkvum á vagninn – ef svo 
ólíklega fer. 

SUMIR eru með allt á hreinu og 
útlista kostina og gallana eins 
og stilltir á sjálfstýringu. En við 
höfum lært, að það eru einmitt 
þeir sem eru með allt á hreinu, 
sem óvarlegt er að treysta. 
Hversdagsleikinn er grár. Mynd-
ir í svörtu eða hvítu eru iðulega 
falskar.

JÓN GNARR og Píratar eru senni-
lega þeir íslensku pólitíkusar (ef 
rétt er að nota það orð) sem hafa 
mestan meðbyr þessa dagana.

GNARR og sjóræningjarnir eiga 
það sameiginlegt að vera ekki 
hluti af æfðum kór með fjölfölduð 
nótnablöð frá flokkskontór, sem 
hefur látið finna út hvaða söngur 
hljómar best í kosningaslag.  Þau 
leyfa sér þann munað að nálgast 
málin, klóra sér í hausnum og 
leita svara fyrir opnum tjöldum. 
Fylgiskannanir sýna að æ fleiri  
kjósendur kunna að meta slík 
vinnubrögð.

ÞANNIG á að nálgast deiluna um 
ESB og útkljá hana. Safna saman 
öllum upplýsingum í eitt plagg 
– samningsdrög. Hvert og eitt 
getum við svo tekið afstöðu til 
staðreyndanna. Andstæðingar 
aðildar ættu ekki að þurfa að ótt-
ast. Þar fara stórir strákar og 
stelpur. En skoðanaskiptin eiga að 
byggjast á því sem fyrir liggur, 
ekki getgátum.

ÍSLENDINGAR vilja ekki ganga í 
ESB samkvæmt fylgismælingum. 
En þjóðin vill vita um hvað er að 
tefla. Þess vegna er grunsam-
legt hvað andstæðingar aðildar 
eru ákafir í málflutningi sínum. 
Óttast þeir að í samningsdrög-
um leynist eitthvað sem breyti 
afstöðu fólks – eitthvað sem er 
heildinni hagfellt en þrengri 
hagsmunum óhagfellt? Spyr sá 
sem ekki veit.

Hinn grái 
hversdagsleiki


