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Nýr leikur í bígerð
Bræðurnir Guðmundur og Ívar
Kristjánssynir, sem báðir störfuðu um langa hríð hjá CCP, hafa
stofnað tölvuleikjafyrirtækið
1939 Games ehf. Ívar var einn
stofnenda CCP og Guðmundur starfaði þar í rúman áratug.
Fyrsta verkefni fyrirtækisins er
að hanna og gefa út tölvuleikinn WWII Kards en
sögusvið leiksins er síðari
heimsstyrjöldin.
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Prentsmiðja

Áhuginn að aukast
Sérfræðingur um kynjaðar fjárhags- og starfsáætlanir telur
að með því að setja upp kynjagleraugun sé tryggt að almenningsfjárhag sé betur varið. Hún
segir vaxandi áhuga á kynjaðri
fjárlagagerð ➜ síða 4
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Prentsmiðja

Stýrir fjárhagssviði

Hagkerfið að hitna
vöxtur var 5,2 prósent
á fyrri helmingi árs og
hefur ekki verið meiri
síðan 2007.

250

milljarða
fjárfesting er
áætluð á næstunni
í samtals fjórum
verkefnum.

Búast má við að
þúsundir manna
flytjist til íslands
á næstunni til að
vinna.

Erla Guðmundsdóttir var á dögunum ráðin framkvæmdastjóri
á fjárhagssviði Seðlabanka Íslands. Þar ber hún meðal annars
ábyrgð á heildaruppgjöri bankans og er einnig með ábyrgð á
öllum greiðslum hans. Erla er
viðskiptafræðingur að
mennt Hún fjárfesti
nýlega í hesthúsi og
ætlar í hestamennsku
af fullum krafti.
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Stjórnarmaðurinn

@stjornarmadur

farið mikinn.

Sjónmælingar
í Optical Studio
Tímapantanir í síma:
Optical Studio í Smáralind
sími 5288500
Optical Studio í Keflavík
sími 4213811
Optical Studio í Leifsstöð
sími 4250500

Helgi Hrafn
Gunnarsson hefur
➜ síða 12
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Skjóðan

Tollalækkun til neytenda?
Nýtt samkomulag milli Íslands og ESB um gagnkvæma lækkun og niðurfellingu tolla á landbúnaðarvörur gefur von um nýja tíma
fyrir íslenska neytendur og
framleiðendur. Ísland fellir
niður tolla á 340 nýjum tollskrárnúmerum og lækkar
tolla á 20 til viðbótar. Þetta
þýðir að tollar á unnar landbúnaðarvörur, aðrar en jógúrt, falla niður. ESB fellir
líka niður tolla á íslenskar
landbúnaðarvörur.
ÞESSU til viðbótar er samkomulag um að báðir aðilar auka verulega tollfrjálsa innflutningskvóta
m.a. fyrir ýmsar kjöttegundir og osta.

Þetta kemur til framkvæmda
á tilteknum aðlögunartíma
fram til ársins 2020. ESB
eykur verulega tollfrjálsa
innflutningskvóta fyrir íslenskt skyr, smjör og lambakjöt auk þess sem það opnar
nýja kvóta fyrir alifugla- og
svínakjöt og ost frá Íslandi.

LjóSt er að tollalækkunin
á unnum landbúnaðarvörum mun skila sér í vasa íslenskra neytenda. Súkkulaði,
pitsur, pasta, bökunarvörur
og fleiri unnar landbúnaðarvörur munu lækka í verði.
Þá er einnig ljóst að opnunin inn á ESB-markað skapar
spennandi tækifæri fyrir íslenska framleiðendur.

ÞaÐ vekur athygli að Ísland
skuli fella niður tolla á allar unnar landbúnaðarvörur
aðrar en jógúrt. Vart verður það skilið á annan hátt en
að hugur íslenskra stjórnvalda standi nær framleiðendum en neytendum. Mjólkursamsalan og KEA eiga
mikilla hagsmuna að gæta á
innanlandsmarkaði með skyr,
jógúrt og fleiri vörur, sem
myndu mæta aukinni samkeppni ef tollar á innfluttri
jógúrt yrðu aflagðir.
EkkI er víst að neytendur
njóti stækkunar á tollfrjálsum innflutningskvótum ýmissa kjöttegunda og osta. Með
samningnum eru slíkir kvótar auknir stórlega en ná samt

ekki nema rétt að skríða upp
í 10-15 prósent af heildarneyslu þessara vara hér á
landi miðað við neysluna árið
2011. Heildarneyslan hefur þegar aukist verulega frá
þeim tíma, m.a. vegna fjölgunar ferðamanna, og mun
fyrirsjáanlega aukast enn
fram til 2020 þegar stækkun
innflutningskvóta verður að
fullu komin til framkvæmda.

Þá hræða sporin þegar kemur að innflutningskvótum
á landbúnaðarvörur. Í orði
kveðnu eiga slíkir kvótar að stuðla að lægra vöruverði til neytenda en íslensk
stjórnvöld hafa undantekningalítið boðið kvótana upp
og selt hæstbjóðanda. Iðu-

lega hafa hæstbjóðendur
verið íslenskir framleiðendur sem hagsmuni hafa af því
að innflutningur lækki ekki
vöruverð til neytenda. Einnig hafa verið brögð að því
að framleiðendur kaupi innflutningskvóta dýrum dómum til þess eins að koma í
veg fyrir innflutning. Neytendur hafa setið eftir með
sárt ennið og goldið fyrir
kvótakaup framleiðenda
með hærra vöruverði og takmörkuðu vöruúrvali.

StjórNVÖLd gefa útgerðinni
kvótann í sjónum en sá kvóti
sem getur lækkað vöruverð
til neytenda er boðinn upp og
seldur hæstbjóðanda.

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Gengi félaga í Kauphöll Íslands
aðallisti kauphallarinnar | Nasdaq Iceland

9

Félag

á UPPLEIÐ

Félög sem hækkuðu
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Félög sem lækkuðu
í verði

1

gengi í gær

Frá áramótum

vikubreyting

153,00

47,1%

15,9%

7,26

6,8%

-1,0%

Eimskipafélag Íslands

241,25

1,8%

0,3%

Fjarskipti (Vodafone)

46,75

33,6%

0,4%

Hagar

42,08

4,0%

0,5%

HB Grandi

41,80

23,7%

0,7%

Icelandair Group

29,60

38,3%

0,3%

Bank Nordic (DKK)
Eik fasteignafélag*

203,50

47,5%

0,7%

N1

42,25

82,14%

0,2%

Marel

StóÐU Í StaÐ
Félög sem stóðu
í stað

MESta HækkUN
NýHErjI

156,0% frá áramótum
BaNk NordIk

15,9% í síðustu viku

Nýherji

13,26

156,0%

1,6%

Reginn

16,70

23,2%

-0,4%

Reitir*

72,40

13,3%

-0,1%

Sjóvá

11,90

0,4%

-1,7%

Tryggingamiðstöðin

20,55

-21,9%

0,0%

8,45

-6,6%

0,2%

479,00

32,7%

-2,2%

1.645,24

25,6%

0,1%

Vátryggingafélag Íslands
Össur
Úrvalsvísitalan oMXI8

MESta LækkUN

First North Iceland

tM

-21,9%

frá áramótum

ÖSSUr

-2,2%

í síðustu viku

Century Aluminum
Hampiðjan
Sláturfélag Suðurlands


3.300,00

0,0%

0,0%

28,70

27,0%

4,4%

1,40

-24,3%

0,0%

*Skráð á árinu (þróun frá útboðsgengi).

Dagatal viðskiptalífsins
Miðvikudagur 23. septeMber

Hagstofa Íslands – Vinnumarkaður
í ágúst 2015

FiMMtudagur 24. septeMber

Þjóðskrá Íslands – Viðskipti með
atvinnuhúsnæði í ágúst
Þjóðskrá – Fjöldi útgefinna vegabréfa

Föstudagur 25. septeMber

Seðlabanki Íslands – Útgáfudagur
Hagvísa

dagatal viðskiptalífsins

Vísitala neysluverðs í september

Þriðjudagur 29. septeMber
Hagstofan – Meðalkostnaður á
grunnskólanema í september
Hagstofan – Nýskráningar og
gjaldþrot í ágúst

Miðvikudagur 30. ágúst

Seðlabanki Íslands – Vaxtaákvörðunardagur

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Tekjur námu tæplega milljarði en drógust verulega saman milli ára:

Sagafilm tapaði 53
milljónum árið 2014
Á síðasta ári námu sölutekjur Sagafilm-samstæðunnar 938 milljónum
króna, samanborið við 2.485 milljóna króna veltu árið 2013. Félagið
tapaði 53 milljónum á síðasta ári,
samanborið við 66 milljóna króna
hagnað árið 2013. Samstæða Sagafilm tekur til móðurfélagsins ásamt
dótturfélögum sem eru Sigurvegarinn, Atlantshafsróðurinn, Dead
Snow, Með okkar augum, Stelpurnar TV, Patchwork (Danmörku), og
Moland Film (Noregi).
Rekstrartap samstæðunnar
fyrir afskriftir nam 10,5 milljónum króna á síðasta ári, samanborið
við 124 milljóna króna hagnað árið
2013. Tap ársins fyrir skatta nam
64 milljónum króna, samanborið við
83 milljóna króna hagnað árið 2013.
Eignir samstæðunnar námu 941

Eitt af fjölmörgum vErkEfnum Sagafilm á
SíðaSta ári var StElpurnar.
fréttablaðið/arnþór birkisson

milljón króna og drógust saman um
205 milljónir króna milli ára. Handbært fé nam 252 milljónum króna í
árslok 2014 og jókst töluvert úr 66
milljónum króna árið áður. Nokkrar breytingar urðu á stjórn félagsins
fyrr í þessum mánuði og tók Guðný
Guðjónsdóttir við starfi forstjóra af
Ragnari Agnarssyni. – sg

Í tölvuleikjabransanum Guðmundur og Ívar Kristjánssynir hafa áralanga reynslu af gerð tölvuleikja enda voru þeir báðir lengi hjá
CCP.
fréttablaðið/gva

CCP-bræður stofna
tölvuleikjafyrirtæki

Ívar og Guðmundur Kristjánssynir sem störfuðu um langa hríð hjá
CCP hafa stofnað tölvuleikjafyrirtækið 1939 Games. Það mun gefa
út seinniheimsstyrjaldarleiki. Nýr leikur kemur innan 18 mánaða.
Bræðurnir Guðmundur og Ívar
Kristjánssynir, sem báðir störfuðu um langa hríð hjá CCP, hafa
stofnað tölvuleikjafyrirtækið
1939 Games ehf. Ívar var einn
stofnenda CCP og Guðmundur starfaði þar í rúman áratug.
Fyrsta verkefni fyrirtækisins er
að hanna og gefa út tölvuleikinn
WWII Kards en sögusvið leiksins
er síðari heimsstyrjöldin.
Guðmundur segir að um tvö ár
séu síðan hugmynd að leiknum
kviknaði. Í sumar hafi hann svo
fengið sjö milljóna króna styrk
frá Rannís til að vinna að þróun
leiksins. Þá hafi hann látið slag
standa og hætt hjá CCP til að einbeita sér að leiknum. Hann segir
WWII Kards vera stafrænan
safnkortaleik, raunar hálfgert
borðspil á netinu. Aðaláherslan
í leiknum verður á að að keppa
við leikmenn í gegnum vefinn en
einnig verður hægt að keppa við
tölvuna. Hann segir að leiknum
muni einna helst svipa til hins
vinsæla Hearthstone frá tölvuleikjaframleiðandanum Blizzard.
Þróun leikins er á frumstigi að

sögn Guðmundar, nú sé á stefnuskránni að ráða formlega fyrstu
starfsmenn fyrirtækisins. Fyrirtækið hafi þó þegar tryggt fyrsta
áfanga fjármögnunar með hlutafjáraukningu. Hann segist vonast
til að ekki sé meira en eitt og hálft
ár í að leikurinn verði gefinn út.
Helst sé horft til snjalltækja,
sérstaklega spjaldtölva, við spilun
leiksins en ekki sé búið að ákveða
með hvaða hætti verði hægt að
nálgast leikinn.
Guðmundur segir að stefnt sé
að því að leikirnir frá 1939 Games
verði fleiri í framtíðinni. „Markmiðið er að gefa út þennan leik
sem á að standa undir rekstri
fyrir tækisins og þróun á fleiri

Fyrirtækið
mun einbeita
sér að seinniheimsstyrjaldarleikjum.
Guðmundur Kristjánsson,
stofnandi 1939 Games

leikjum. Fyrirtækið mun einbeita
sér að seinniheimsstyrjaldarleikjum,“ segir Guðmundur. Hann hafi
lengi haft áhuga á seinni heimsstyrjöldinni, bæði gegnum mannkynssöguna og tölvuleiki þar
sem sögusviðið sé seinni heimsstyrjöldin.
ingvar@frettabladid.is

Þekktasta tölvuleikjafyrirtæki Íslands
Ívar stofnaði CCP árið 1997 með þeim Þórólfi Beck og Reyni Harðarsyni.
Þeir byrjuðu á að þróa borðspilið Hættuspil sem þeir seldu í 10 þúsund
eintökum. Söluágóðann notuðu þeir til þess að fjármagna stofnun CCP.
Þekktasti leikur fyrirtækisins, Eve Online, fór í loftið 2003, og varðaði
veginn að þeirri velgengni sem fyrirtækið naut árunum á eftir. Fyrirtækið
hefur verið að draga saman seglin undanfarin ár, eftir að hætt var við þróun
tölvuleikjarins World of Darkness.

Kipptu kassanum
með þér
HP MX-10 kassakerfislausnin
með Intel® Atom™ örgjörva Z2760
G8C31EA, F3K89AA

HP MX-10 kassakerfalausnin ásamt
HP strimlaprentara, strikamerkjaskanna
og peningakassa sem eru seldir aukalega.

Innbyggður strikamerkjaskanni

Allar nánari upplýsingar á www.ok.is.
Intel, merki Intel, Intel Inside, Intel Inside merkið, Intel Atom
og Intel Atom Inside eru vörumerki Intel Corporation í
Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.

Innbyggður kortaskanni

Kynntu þér MX-10
kassakerfislausnina nánar
á www.ok.is/mx10/

Sérfræðingar þér við hlið
OPIN KERFI | HÖFÐABAKKA 9 | 110 REYKJAVÍK | SÍMI 570 1000 | OK@OK.IS
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Þurfum að setja upp kynjagleraugun
Sérfræðingur um kynjaðar fjárhags- og starfsáætlanir telur að með því að setja upp kynjagleraugun sé tryggt að
almenningsfjárhag sé betur varið. Hún segir mikinn árangur hafi áunnist hjá Reykjavíkurborg í þessum efnum.
Með kynjaðri fjárhagsáætlun er
gengið úr skugga um að almenningsfjárhag sé betur varið. Þetta
fullyrti Dr. Diane Elson á málþingi Reykjavíkurborgar um
kynjaða fjárhags- og starfsáætlun
á föstudaginn. Reykjavíkurborg
hóf innleiðingu á kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun árið 2011,
og er Elson einn fremsti sérfræðingurinn á þessu sviði.
Kynjuð fjárhagsáætlun (e.
gender budgeting) felur það í sér
að setja upp kynjagleraugun og
rýna í hvernig borg eða ríki verja
almenningsfjármunum. Þá er litið
á það hvort ríkið verji og safni fé á
þann hátt að draga úr, eða auka
jafnrétti kynjanna, eða hvort
kynjajafnrétti haldist óbreytt.
Kynjaðar fjárhagsáætlanir voru
fyrst kynntar í lok síðustu aldar og
hefur Elson rannsakað þær í fjölmörgum löndum. Hún hefur sérstaklega skoðað niðurskurð með
kynjagleraugunum. Í Basel í Sviss
leiddi niðurskurður á daggæslu
barna til dæmis til þess að konur,
frekar en karlar, þurftu að verja
meiri tíma í ólaunaðri vinnu við að
gæta barnanna sinna. „Mikilvægt
er að líta ekki einungis á kostnaðinn sem ríkið eða borgin geti sparað sér í niðurskurði, heldur einnig á hver ytri áhrifin eru,“ segir
Elson. Ef konur þurfa þá að verja
meiri tíma heima og minni tíma í
vinnu geta þær lækkað í launum
og skatttekjur lækka þá í kjölfarið.
Í samtali við Markaðinn segist
Elson telja að þörf sé á kynjuð-

Konur ráða
opinbera geiranum en karlar
einkageiranum.
um fjárhagsáætlunum á Norðurlöndunum þrátt fyrir að löndin séu
langt komin á sviði jafnréttismála.
Hún bendir á ofbeldi gegn konum
og meiri ábyrgð kvenna á heimilinu sem dæmi um það að enn
þá sé verk fyrir höndum. „Oft er
sagt um Norðurlöndin að konur
ráða opinbera geiranum, en karlar einkageiranum,“ segir Elson.
Elson segist hafa upplifað vaxandi áhuga á kynjuðum fjárhagsáætlunum undanfarin ár, hins
vegar skipti lykilmáli hversu
alvarlega stjórnvöld kjósa að beita
aðferðinni. Spurð hvort mikilvægt
sé ekki einnig að horfa á fjárhagsáætlanir með hliðsjón af öðrum
minnihlutahópum segir Elson að
það skipti vissulega máli. Hins
vegar séu kynjagleraugun þau
einu sem sýna vandamálið með
ólaunaðri vinnu heima fyrir og
einnig hver innan heimilisins
hljóti þjónustu og bætur. Aðspurð
segir Elson vinstristjórnir ekki
endilega hafa meiri áhuga á kynjuðum fjárhagsáætlunum, hins
vegar framfylgi þær þeim öðruvísi en hægristjórnir. Hún telur að
fram að þessu hafi mikill árangur áunnist á sviðinu á Íslandi.
saeunn@frettabladid.is

Dr. Diane Elson hefur rannsakað kynjaðar fjárhags- og starfsáætlanir í fjölda ára.

Fréttablaðið/GVa

Mögulegt verður að
millifæra með símanum

Mánudaginn 28. september kl. 14.00 á Grand Hótel

Aur-appið, sem þróað var af
Nova og Kind Sheep (Stokkur)
fór í loftið á mánudag. Með appinu geta notendur millifært peninga út af debet- eða kreditkorti
inn á bankareikning. Eingöngu
þarf að vita símanúmer viðtakanda til að borga, rukka eða
skipta kostnaði. Liv Bergþórsdóttir, forstjóri Nova, segir að
ákveðið hafi verið að þróa appið
þar sem stefna fyrirtækisins sé
að styðja við hinn breytta lífsstíl
sem fylgir snjallsímavæðingunni.
Mikið hefur verið rætt um farsímagreiðslur og að snjallsíminn
verði rafrænt veski.
Liv bendir á að þetta sé mun
einfaldari og fljótlegri leið til að
millifæra peninga en eftir hefðbundnari leiðum, ekki þurfi að
vita kennitölu né reikningsnúm-

er heldur bara
símanúmerið.
Millifærsluheimild á appi nu , s em er
samanlagt það
sem þú borgar,
rukkar og færð
Liv Bergþórsdóttir greitt, er daglega 25 þúsund
krónur og mánaðarlega 150 þúsund krónur. Lágmarksupphæðin
er hins vegar 500 krónur.
„Þetta er fyrst og fremst hugsað fyrir smágreiðslur og í einstaklingsviðskiptum, þetta er
raunverulega ekki hugsað í viðskiptalegum tilgangi og upphæðin var stillt af miðað við það. Við
eigum svo eftir að sjá til hvort við
hækkum upphæðina í framtíðinni,“ segir Liv.
– sg

Íslandsstofa boðar til fundar með framleiðendum og útflytjendum matvæla og
öðrum þeim sem áhuga hafa á málefninu, mánudaginn 28. september
kl. 14 á Grand Hótel Reykjavík. Meðal efnis er kynning á kortlagningarvinnu
sem Íslandsstofa lét gera í samstarfi við hagsmunafélög í framleiðslu matvæla.
Jóna Karen Sverrisdóttir frá Gallup kynnir niðurstöður spurningakönnunar
sem lögð var fyrir fyrirtæki í matvælaframleiðslu. Guðný Káradóttir og Bryndís
Eiríksdóttir hjá Íslandsstofu kynna greiningu á tækifærum í útflutningi matvæla
og viðhorfum aðila í matvælageiranum. Þá munu fulltrúar hagsmunasamtaka í
matvælaframleiðslu ræða tækifæri og framtíðarsýn í greininni.
Nánari upplýsingar og skráning á vef Íslandsstofu, www.islandsstofa.is
eða í síma 511 4000.

Ólíklegt er að Úkraína komi til með að greiða 500 milljóna dollara skuldabréf í dag.

Gjaldfall yfirvofandi
Greiðslufall vofir yfir ríkissjóði
Úkraínu, þar sem ekki er útlit
fyrir að takist að greiða 500 milljóna dollara skuldabréf sem er á
gjalddaga í dag.
Í umfjöllun Bloomberg fréttastofunnar segir að útlit sé þó
fyrir að eigendur skuldatrygg-

Fréttablaðið/EPa

inga á þessi tilteknu skuldabréf
fái kröfur sínar greiddar að fullu.
Þessi niðurstaða var raunar
fyrirsjáanleg eftir að fjármálaráðuneyti Úkraínu tilkynnti að
það myndi fresta greiðslum til
þess að ljúka við 18 milljarða dala
skuldaendurskipulagningu. – sg
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139.995

INTEL i5
ASU-F302LAFN073H

HRAÐVIRK MEÐ SSD
Ein sú ﬂottasta í úrvalinu hjá okkur. Nýjasti 5. kynslóðar i5 örgjörvinn og 128GB SSD diskur tryggja
frábæran vinnsluhraða í krefjandi forritum og snögga ræsingu. Nýji örgjörvinn tryggir líka
lengri rafhlöðuendingu. Intel HD Graphics 5500 skjákjarninn skilar stórbættri grafískri vinnslu og
einstkökum myndgæðum. Mjög nett og létt 13,3“ fartölva sem auðvelt er að taka með sér hvert sem er.

FRÁBÆR KAUP FYRIR KRÖFUHARÐA !
INTEL i5
ÖRGJÖRVI

REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

HÚSAVÍK

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

4GB

VINNSLUMINNI

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

HD5500

GRAFÍKKJARNI

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

13,3”
SKJÁR

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333
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ÞenSLan heLdUr áfram Útlit er fyrir að vöxtur einkaneyslu haldi áfram.

Fréttablaðið/Vilhelm

Óttast nýja kollsteypu
Viðvörunarljós eru farin að blikka í hagkerfinu. Þúsundir þurfa að flytja til landsins til þess að starfa í
byggingaiðnaði og ferðaþjónustu haldi þenslan áfram. Enda er atvinnuleysi hér á landi með minnsta móti.
Litlar líkur eru sagðar á að betur takist til við hagstjórn í þessari uppsveiflu en á árum áður.
úttekt
Ingvar Haraldsson
ingvar@frettabladid.is

V

ísbendingar eru um
að ofhitnun hagkerfisins geti verið í kortunum. Hagvöxtur var 5,2
prósent á fyrri hluta
ársins samkvæmt Hagstofu Íslands og hefur ekki verið
meiri frá árinu 2007 og enn meiri en
greiningaraðilar hafa spáð.
Um 250 milljarða fjárfesting
er áætluð í fjórum stóriðjuverkefnum fram til ársins 2018. Til að setja
þá upphæð í eitthvert samhengi var
áætlaður kostnaður við byggingu
Kárahnjúkavirkjunar um 133 milljarðar á verðlagi ársins 2007, samkvæmt skýrslu sem þáverandi iðnaðarráðherra flutti Alþingi í mars
2008. Landsvirkjun veitti ekki upplýsingar um endanlegan kostnað
við virkjunina við vinnslu þessara
úttektar.
Ráðgert er að framkvæmdir
vegna kísilmálmverksmiðju PCC
á Bakka og jarðvarmavirkjunar
við Þeistareyki, þaðan sem verksmiðja PCC mun fá orku, nemi um
80 milljörðum króna. Þá er búist við
að fjárfesting vegna sólarkísilverksmiðju Silicor Materials á Grundartanga nemi 120 milljörðum króna.
Fjárfesting vegna kísilvera Thorsil
og United Silicon í Helguvík eiga
samtals að nema 47 milljörðum
króna. Samtals munu vel á annað
þúsund iðnaðarmenn starfa við verkefnin á byggingartímanum. Um 700
varanleg störf munu skapast í verksmiðjunum.
Búist er við frekari vexti í ferða-

þjónustunni. Ferðamönnum hefur
fjölgað um tæplega 24 prósent það
sem af er þessu ári. Túristi.is hefur
bent á að miðað við þann vöxt sem
flugfélög ráðgeri á næsta ári séu
líkur á að ferðamenn verði 1,5 milljónir á næsta ári. Samkvæmt nýlegri
skýrslu Íslenskra verðbréfa er búist
við því að störfum í ferðaþjónustu
fjölgi um 40 prósent fram til ársins
2020 eða um ríflega sjö þúsund. Þá
þurfi að byggja mörg hundruð hótelherbergi á ári auk þess að þörf sé á
milljarða fjárfestingu í innviðum og
afþreyingu vegna ferðamanna.

Búist við innflutningi starfsfólks
Atvinnuleysi í sumar hefur verið
2,6 prósent samkvæmt tölum frá
Vinnumálastofnun og hefur ekki
mælst minna frá því í október 2008
þegar það var 1,9 prósent. Karl Sigurðsson, sérfræðingur hjá Vinnumálastofnun, segir líkur á að þúsundir flytji til Íslands næstu árin til
þess að vinna. Mikið til verði það
erlendir starfsmenn en hugsanlega
einnig Íslendingar sem flutt hafa
til Noregs fari að þrengja að þar í
landi. „Við höfum séð mikla þenslu
í ferðaþjónustu fyrst og fremst undanfarin ár sem er klárlega farin að
ná til fleiri greina. Í byggingariðnaði er komin knýjandi þörf til að
byggja upp bæði íbúðarhúsnæði og
atvinnuhúsnæði, svo eru stórframkvæmdir í farvatninu. Það er ekki
mikið af fólki á lausu til að starfa
í þessum greinum, atvinnuleysi í
þeim er lítið sem og atvinnuleysi
almennt. Menn gera nú ráð fyrir að
það þurfi þá vinnuafl erlendis frá
að talsverðu leyti í byggingarvinnu
og ferðaþjónustu.“
Karl segir flutning fólks til landsins hafa aukist talsvert á fyrri hluta

ársins. „Það virðist vera línuleg
aukning nánast með sama hætti og
var á árunum 2004-2005 sem hélt
svo áfram til 2008,“ segir hann.

Ungt menntað fólk flytji úr landi
Þá segir Karl hættu á að ungt
menntað fólk flytji úr landi þar
sem það fái ekki störf við hæfi. Þeir
sem flytji til landsins fari svo frekar í störf sem krefjist minni menntunar. „Við erum að sjá svolítið um
brottflutning Íslendinga umfram þá
sem koma til baka sem er óvenjulegt
í uppsveiflu og bendir til þess að
menn séu ekki alveg að finna nægjanleg störf við sitt hæfi.“ Karl segir
þó að það kunni að verða breyting
þar á. Útlit sé fyrir talsverða fjölgun starfa almennt á vinnumarkaðnum samhliða uppgangi í atvinnulífinu auk þess sem störfum fyrir
háskólamenntaða fari fjölgandi í
ferðaþjónustunni.
Launahækkanir skammgóður vermir
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs Samtaka atvinnulífsins, óttast að launahækkanir sem
samið var um í nýlegum kjarasamningum séu umfram það sem innistæða sé fyrir í hagkerfinu. Það
muni líkt og áður enda með leiðréttingu. „Þessar launahækkanir sem
verið var að semja um skapa kannski
skammtíma kaupmátt og svigrúm til
aukinnar neyslu, en sú hætta er fyrir
hendi að þetta muni enda í aukinni
verðbólgu,“ segir Ásdís.
„Við fáum til skamms tíma mikinn kaupmátt sem ýtir undir þensluna í hagkerfinu. En þegar verðbólgan fer af stað er kaupmátturinn
fljótur að hverfa svo það sem stendur
eftir er lítill sem enginn kaupmáttur og hærra vaxtastig.“ Ásdís telur

Við höfum séð
mikla þenslu i
ferðaþjónustu, fyrst
og fremst, undanfarin ár.
Karl SIgurðSSon
sviðsstjóri vinnumálasviðs
vinnumálastofnunar

að vinnumarkaðurinn beri mesta
ábyrgð á þensluástandinu sem sé
nú að skapast.
Þá minni ástandið í efnahagsmálum nú að mörgu leyti á stöðuna sem var á árunum 2003-2004,
þó ástandið sé vissulega ekki alveg
eins. Hagvöxtur síðustu ára hafi að
stórum hluta verið drifinn áfram
af vexti ferðaþjónustunnar, sem sé
mjög heilbrigður hagvöxtur. „Samfara svona miklum launahækkunum erum við að rýra samkeppnisstöðu okkar gagnvart útlöndum og
ólíkt fyrri þensluskeiðum er stærsta
útflutningsgrein okkar ferðaþjónustan. Ef við höldum áfram á sömu
braut gæti það haft alvarleg áhrif á
ferðaþjónustuna.“

Stjórnvöld auka á þensluna
Ásdís gagnrýnir að stjórnvöld fari í
skattalækkanir nú þegar við erum
á leið inn í nýtt þensluskeið án þess
að grípa til viðeigandi aðhaldsaðgerða. „Ríkisfjármálin eru að
auka þenslu með skattalækkunum
og útgjaldaaukningu.“ Efnahagssviði SA reiknast til að þensluáhrif
frumvarpsins nemi 40 milljörðum
króna. „Það eru mikilvægar kerfisbreytingar að eiga sér stað á skattkerfinu með lækkun skatta og niðurfellingu tolla. En þegar stjórnvöld
ráðast í svona aðgerðir verða þau að
draga á móti úr ríkisútgjöldunum,“
segir Ásdís.
„Enn og aftur horfum við á
stöðu þar sem Seðlabankinn er
einn þriggja arma hagstjórnarinnar
í baráttunni fyrir verðstöðugleika,“
segir Ásdís en hinir armarnir, vinnumarkaðurinn og ríkisfjármálin, auki
á þensluna í hagkerfinu.
tekist illa að eiga við hagsveiflur
Ásdís segir stöðuna nú langt frá því
að vera einsdæmi. „Í gegnum tíðina höfum við séð gengisfellingar
eiga sér stað á um tíu ára fresti. Við
viljum auðvitað koma í veg fyrir að
þetta endurtaki sig en ein birtingarmynd slakrar hagstjórnar er gengisóstöðugleiki.“
Gylfi Magnússon, dósent við
Háskóla Íslands og fyrrverandi
efnahags- og viðskiptaráðherra,
segir nokkur augljós þenslumerki
vera: „Útgjöld, bæði einkaneysla og
fjárfesting, eru að aukast og búið að
semja um ansi ríflegar launahækkanir eins og alþjóð veit. Þannig að
það eru frekar teikn um að hagkerfið sé að fara að snúast of hratt,“ segir
Gylfi. „Það er allavega ekki mikill
slaki eftir sem m.a. kemur fram í
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Stóriðjuáform á ÍSlandi næStu miSSerin

silicor materials

Ríkisfjármálin eru að
auka þenslu með
skattalækkunum og
útgjaldaaukningu.

Framkvæmdir hefjast Vor 2016
Framleiðsla hefst mitt ár 2018
Störf við byggingu 300-350
Störf við framleiðslu 450
Fjárfesting í milljörðum 120

pcc
Framkvæmdir hefjast sumar 2015
Framleiðsla hefst Árslok 2017
Störf við byggingu 700
Störf við framleiðslu 127
Fjárfesting í milljörðum 80**

áSdÍS KriStjánSdóttir
forstöðumaður Efnahagssviðs
samtaka atvinnulífsins

að atvinnuleysi er orðið mun minna
en það var þegar kreppan var hvað
dýpst,“ segir hann.
Gylfi bendir á að til viðbótar
við stóriðjuverkefnin sé fjárfesting á byggingamarkaði að aukast á
ný. „Það munar líka um meiri fjárfestingu í miklu smærri verkefnum eins og íbúðarhúsnæði og jafnvel almennu atvinnuhúsnæði sem
hrundi alveg eftir hrun en er búið
að glæðast heilmikið undanfarin ár.“
Gylfi segist vonast til að hagþróunin verði jafnari en raunin hefur
verið á Íslandi undanfarna áratugi.
„En sagan segir okkur að líkurnar á
því að það takist eru frekar takmarkaðar, okkur hefur eiginlega aldrei
tekist það. Við höfum aldrei náð því
sem kalla má agaða hagstjórn. Við
höfum átt í verulegum vandræðum
bæði með peningamálin og ríkisfjármálin og það er ekki bara hið opinbera sem kemur þar að.“

*Fyrsti áfangi.
7 milljarða viðbótarfjárfesting
og 50 ný störf
skapast í næsta
áfanga sem ráðgert er að verði
árið 2018

**Virkjun á
Þeistareykjum
og framkvæmdir
Vegagerðarinnar
meðtaldar

thorsil

United silicon*

Framkvæmdir hefjast
Ársbyrjun 2016
Framleiðsla hefst 2018
Störf við byggingu 300
Störf við framleiðslu 130
Fjárfesting í milljörðum 35

Framkvæmdir hefjast Vor 2014
Framleiðsla hefst Vor 2016
Störf við byggingu 150
Störf við framleiðslu 60
Fjárfesting í milljörðum 12

2,6 prósent

5,2 prósent

40 prósenta

250 milljarða

atvinnuleysi í sumar og hefur ekki
verið minna frá því í október 2008

hagvöxtur á fyrri hluta ársins og
hefur ekki verið meiri frá 2007

fjölgun starfa spáð í ferðaþjónustu
til 2020

fjárfesting í fjórum stóriðjuverkefnum

|8

23. september 2015 | miðvikudagur

Stýrir fjárhagssviði Seðlabankans
Erla Guðmundsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri fjárhagssviðs Seðlabanka Íslands. Hún er viðskiptafræðingur að mennt og hefur víða komið við í bankaheiminum. Starfaði áður hjá MP banka og Íslandsbanka.
Erla Guðmundsdóttir var á dögunum ráðin framkvæmdastjóri á
fjárhagssviði Seðlabanka Íslands.
Þar ber hún meðal annars ábyrgð á
heildaruppgjöri bankans og er einnig með ábyrgð á öllum greiðslum
bankans. Erla er viðskiptafræðingur og lauk cand. oceon.-prófi árið
2005.
„Sviðið skiptist í tvær einingar, bakvinnslu og reikningshald.
Baksviðið sér um greiðslur bankans bæði innlendar og erlendar. Og
einnig fyrir hönd ríkissjóðs og félög
í eigu bankans,“ segir Erla. Reikningshald sér svo aftur um allar daglegar færslur og mánaðarleg uppgjör
fyrir bankann og fyrir félög í eigu
bankans, en það eru Eignasafn Seðlabanka Íslands og Greiðsluveitan.
Starfsmenn sviðsins eru fimmtán.
Erla er ekki ókunnug fjárhagssviði bankans, en hún hefur starfað þar í fimm ár. „Ég tók við sem
forstöðumaður reikningshalds og
aðstoðarframkvæmdastjóri á sama
ári og ég byrjaði. Og svo er ég nú
bara yfir þessu öllu núna,“ segir
Erla. Hún segir það hafa marga
kosti að vinna hjá bankanum og
vinnan þar sé mjög skemmtileg.
„Maður hefur kynnst þessu samstæðuuppgjöri, einhverju sem
maður bjóst ekki við þegar maður
byrjaði hjá Seðlabankanum,“ segir
Erla. Að auki sé mikil þekking í
bankanum úr ýmsum áttum.
Áður starfaði Erla í MP-banka
sem sérfræðingur í fjárhagsdeild
og einnig hefur hún starfað í reiknNEW YORK TIMES
ingshaldi og samstæðueiningu fjár-

Ég er búin að
fjárfesta í hesthúsi. Þannig að ég
er komin hálfa leið í
rétta átt.
hagsdeildar Íslandsbanka. Hún segir
starfið hjá Íslandsbanka hafa verið
töluvert frábrugðið þar sem Íslandsbanki sé mun stærri banki og starfið
þar mun afmarkaðra. „En þegar ég
færði mig yfir í MP þá var það mjög
skemmtilegur tími. Þá var hann fjárfestingabanki þegar hann byrjaði en
ég tók svo þátt í að gera hann að viðskiptabanka. Það er miklu minni
eining en þar hafði maður heildaryfirsýnina sem nýttist mér vel þegar
maður kom yfir til Seðlabankans.“
Mestum tíma utan vinnu ver
Erla með fjölskyldunni. „Svo reynir maður að tvinna sín áhugamál
inn. Áður en ég stofnaði fjölskyldu
var ég mikið í hestamennsku. Það
er draumur sem á að kveikja aftur,“
segir Erla. Hún á afa sem var bóndi
og fékk að fara á hestbak hjá honum
þegar hún var yngri.
„Ég er komin hálfa leið. Ég er
búin að fjárfesta í hesthúsi. Þannig að ég er komin hálft skref í rétta
átt,“ segir hún en viðurkennir að
það sé mikil fjárfesting að eignast
hesthús. „En eru ekki öll áhugamál
VaRIETY
dýr í dag?“ spyr hún.

SaN
FRaNcIScO chRONIclE
erla
Guðmundsdóttir
hefur gaman af hestamennsku og er búin að kaupa sér hesthús.

Fréttablaðið/gva

Hlutabréf í Volkswagen falla vegna hneykslismáls:
chIcagO TRIbuNE

WaShINgTON POST

TaMPa baY TIMES

VIllagE VOIcE

hITFIx

SalON.cOM

Milljónir bíla voru
með svindlbúnað
Hlutabréfaverð bílaframleiðandans Volkswagen féll um nærri
20 prósent í gær og 19 prósent á
mánudaginn. Ástæðan er sú að
upp komst að nokkrar tegundir
Volkswagen-bílanna eru með hugbúnað sem er hannaður til þess að
blekkja yfirvöld.
Bandarísk yfirvöld komust að
því að í bílunum var hugbúnaður
sem veldur því að koltvísýringslosun bílsins virðist minni en hún
er í rauninni. Sölu bílanna var
umsvifalaust hætt og bílaframleiðandanum var gert að innkalla
hálfa milljón bíla. Í gær viðurkenndu forsvarsmenn bílaframleiðandans að ellefu milljónir bíla
eru með umrætt tæki. Volkswagen
gæti þurft að greiða sekt sem
nemur milljörðum dollara. Þá er
mögulegt að framkvæmdastjórar
hjá Volkswagen sæti refsingum.
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Hugbúnaðurinn fannst í nokkrum tegundum dísilbíla, meðal annars Audi A3, VW Jetta, Bjöllu, Golf
og Passat. Hugbúnaðurinn gerði
það að verkum að vélarnar losuðu minna kolefni í prófum en við
venjulegan akstur.
Þrýstingur er á Martin Winterkorn, forstjóra VW, að láta af embætti vegna málsins. Hann ætlar að
vera kyrr um sinn. – sg, jhh
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KOMIN Í BÍÓ

lógó fyrir dökkan grunn

Það verða allar
upplýsingar
lagðar á borðið. Við
munum vinna með
yfirvöldum í að upplýsa málið.
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TaKTu ÞÁTT Í bÍÓlEIK
FRÉTTablaÐSINS. SENDu TÖlVuPÓST Á lEIKuR@FRETTablaDID.IS MEÐ NaFNI,
KEFLAVÍK
KENNITÖlu, SÍMaNÚMERI Og NETFaNgI. hEPPNIR ÞÁTTTaKENDuR FÁ MIÐa Á lOVE & MERcY

KEFLAVÍK

Martin Winterkorn, forstjóri fyrirtækisins, verður kyrr í starfi uM sinn.
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reykjavíkur
kynnir

FraNk
SiNatra
100 ára
Bjarni Arason
Björgvin Halldórsson
Egill Ólafsson
Helgi Björnsson
Friðrik Ómar Hjörleifsson
Jógvan Hansen
Páll Óskar Hjálmtýsson
Pálmi Gunnarsson
Ragnar Bjarnason
Valdimar Guðmundsson
Þór Breiðfjörð

Stjórnandi: Sigurður Flosason

Eldborg, Hörpu, 23. september kl. 20:00
Miðasala: harpa.is
www.harpa.is
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Atburðir síðustu daga í Reykjavík sýna að stjórnsýslan er í lamasessi:

Óboðleg aðgerð

Alþjóðaskólinn hlaut hæsta styrkinn

T

ímabilið 20062010. þegar þrír meirihlutar störf
uðu á einu kjörtímabili, var hörmungartíma
bil í sögu borgarstjórnar Reykjavíkur. Miðað
við allt sem á gekk þau árin, má kannski segja
að það hafi verið afrek hjá meirihluta Besta
flokksins og Samfylkingarinnar að ná að
starfa saman heilt kjörtímabil. Og nú er tæpt eitt og hálft
ár liðið frá því að meirihlutasamstarf Bjartrar framtíðar
og Samfylkingarinnar hófst og hefur sá tími liðið nokkuð
stóráfallalaust.
En þrátt fyrir friðartíma í Ráðhúsinu verður vart sagt að
þar sé stjórnsýslan til fyrirmyndar. Þau tíðindi að borgar
stjórnarmeirihlutinn hafi samþykkt tillögu Bjarkar Vil
helmsdóttur um að sniðganga vörur frá Ísrael, bendir
reyndar til að öðru sé nær. Það er ekkert sérstakt heil
brigðismerki að tillögur séu samþykktar af virðingu við
fráfarandi borgarfulltrúa, en ekki með hagsmuni borgar
búa að leiðarljósi. Hvað þá ef það er gert af gamalli hefð.
Hlutverk sveitarstjórna er ekki skýrt
skilgreint í sveitarstjórnarlögum. Þar
segir þó í 8. grein að sveitarstjórn skuli
sjá um að lögbundnar skyldur séu rækt
ar og hafa eftirlit með því að fylgt sé
viðeigandi reglum í störfum sveitarfé
lags. Svo segir að sveitarstjórnin geti
ályktað um hvert það málefni sem hún
Markaðshornið telji að varði sveitarfélagið. Þessa reglu
Jón Hákon Halldórsson
má túlka sem svo að sveitarstjórn beri
jonhakon@frettabladid.is
að sjá til þess að skyldur sveitarfélaga
á borð við rekstur leikskóla, grunnskóla
Borgarstjórn
hafði ekki sam- eða annarrar grunnþjónustu séu rækt
ar. Og satt að segja virðast flest sveitar
ráð við nokkfélög og sveitastjórnir eiga fullt í fangi
urn aðila um
með að sinna verkefnum sínum án þess
að öðrum sé bætt við.
ákvörðun sína
Borgarstjórn hafði ekki samráð við
um sniðgöngu
nokkurn aðila um ákvörðun sína um
sniðgönguna. Ekkert samráð var haft við utanríkisráð
herra, sem sannarlega ber ábyrgð á framkvæmd utanrík
isstefnunnar. Og það má alveg taka undir með Pétri Dam
Leifssyni, lektor við lagadeild Háskóla Íslands, sem segir
að ákvörðun borgarstjórnar veki spurningar um samstarf
ríkis og sveitarfélaga. „Það kunna þá undir vissum kring
umstæðum að vakna spurningar um það hvort ríkinu finn
ist sveitarfélagið mögulega vera að feta brautir sem nálg
ast valdmörk ríkis og sveitarfélaga,“ sagði Pétur í samtali
við Fréttablaðið.
Borgarfulltrúar höfðu heldur ekkert samráð haft við
aðila úr atvinnulífinu, sem hugsanlega kynnu að bera
skaða af ákvörðuninni. Skaðinn virðist nú vera orðinn
staðreynd, hvort sem hann er langvarandi eða einungis
til skamms tíma. Framleiðendur greina frá því að vörur
þeirra hafi verið teknar úr hillum erlendis og ferðaþjón
ustufyrirtæki greina frá því að ferðir hingað til lands hafi
verið afbókaðar.
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra lýsti áhyggj
um sínum af því að ákvörðun borgarstjórnar kynni að
brjóta í bága við lög um opinber innkaup fyrirtækja. En
í 7. grein laganna, sem er nokkuð skýr, segir: „Gæta skal
jafnræðis og gagnsæis við opinber innkaup. Óheimilt er að
mismuna fyrirtækjum á grundvelli þjóðernis eða af öðrum
sambærilegum ástæðum.“
Með allt fyrrgreint til hliðsjónar verður vart komist að
annarri niðurstöðu en að ákvörðun borgarstjórnar um að
sniðganga ísraelskar vörur hafi fyrst og fremst borið vott
um arfaslaka stjórnsýslu. Borgarstjóri hefur reyndar við
urkennt að málið hafi verið illa útfært og dregið tillöguna
til baka. Ein leiðin til að bera ábyrgð á mistökunum er að
læra af þeim. Sinna betur þeim verkefnum sem undir borg
ina heyra, en láta aðra um utanríkismálin.

Fræðimenn í blóma Úthlutað var úr Rannsóknasjóði Viðskiptaráðs Íslands á föstudaginn. Alls var 6,5 milljónum króna úthlutað til
fjögurra ólíkra verkefna. Hæsta styrkinn hlaut Alþjóðaskólinn, sem vinnur að því að koma á fót námsframboði fyrir 8.-10 bekk grunnskóla,
en nú býður skólinn nám fyrir yngri börn. Að auki hlutu Gylfi Ólafsson, Þröstur Olaf Sigurjónsson og Birna Dröfn Birgisdóttir styrk.

Sæstrengur –
eru allir í jarðsambandi?
Þorvarður Goði
Valdimarsson
viðskiptafræðingur og
formaður í stjórn hagsmunafélagsins Auðlindir
okkar allra

Umfa ngsmik i l ra n nsók n á
sjávar botninum milli Íslands
og Bretlands hefur staðið yfir
í sumar vegna fyrirhugaðrar
lagningar á raforkusæstreng
milli landanna. Atlantic Super
connection(ASC) stendur að
baki sæstrengsverkefninu og
fjármagnar rannsóknina. Orku
stofnun gaf út leyfi fyrir rann
sókninni en áætlaður kostnaður
fæst ekki upp gefinn.
Árlegur fjármagnskostnaður yfir 100 milljörðum?
Samkvæmt ASC er áætlaður
fjárfestingarkostnaður yfir fjór
um milljörðum breskra punda,
eða nálægt 830 milljörðum
íslenskra króna. Lítið hefur verið
fjallað um fjármagnskostnað
slíkrar fjárfestingar. Spurning
ar hljóta því að vakna um hverjir
standi á bak við hana og hvernig
staðið verði að fjármögnun.
Fjárfestirinn Edmund Truell
er í forsvari fyrir vogunar
sjóðnum Disruptive Capital sem
á ASCverkefnið ICELink. Í
breskum fjölmiðlum hefur hann
talað um að Íslendingar eigi
gríðarlega mikla ónýtta orku, og
að ætlun ASC sé að leggja 1.000
km sæstreng milli Íslands og
Bretlands til að sjá um tveimur
milljónum breskra heimila fyrir

umhverfisvænni orku. Truell
stofnaði ásamt bróður sínum the
Pension Corporation árið 2006 í
því skyni að sameina 3040.000
lífeyrissjóði í tvo til þrjá stóra,
þar sem fjárfest yrði í innviðum
og uppbyggingu samfélaga. Í við
tali árið 2010, talaði hann um litl
ar arðsemiskröfur lífeyrissjóða,
2% í langtímaverkefnum. Fyrir
tæki hans, Disruptive Capital,
nær hins vegar nálægt 30% árs
ávöxtun samkvæmt heimasíðu
félagsins.
Að gefinni 1015% arðsemis
kröfu á 830 milljarða króna verk
efni, fást 83 til 125 milljarðar í
ársvexti. Auðvitað væri stórkost
legt fyrir breska lífeyrissjóði að
geta fjárfest í svo gjöfulu tæki
færi til frambúðar. Þannig fengju
tvær milljónir breskra heimila
áætlaðar 5 TWst af grænni orku
frá Íslandi, niðurgreiddar af
breskum stjórnvöldum og með
ábyrgri afhendingu frá Lands
virkjun og íslensku þjóðinni.
Stórar spurningar
Gagnvart Landsvirkjun er líka
dregin upp glæsimynd. Verð í
Bretlandi sé svo gott að Lands
virkjun geti selt raforku þang
að beint með miklum hagnaði.
Best sé að nýta umframorku.
Talsmenn Landsvirkjunar hafa
tekið undir þessi sjónarmið og
talað um stórkostlegt viðskipta
tækifæri. Vandinn er hins vegar
þessi:
• Þessi umframorka er ekki til
í íslenska raforkukerfinu.
• Til þess að orkan fáist niður

greidd af breskum stjórnvöld
um, verður hún lögum sam
kvæmt að koma frá nýjum
virkjunum sem jafngilda allt að
tveimur Kárahnjúkavirkjunum.
Tölum ekki um flutningstap upp
á eina Búðarhálsvirkjun.
• Verð á flutningi raforku, ein
göngu til að borga vexti fjár
festingarinnar, er um 125 dalir
á MWst, miðað við fulla nýtingu
sæstrengsins.
• Er breska ríkið tilbúið til
að taka þátt í niðurgreiðslum
á orkunni næstu 20 35 árin
meðan fjárfesting lífeyrissjóð
anna borgar sig til baka og verð
á grænni orku fer lækkandi í
Evrópu? Til þess þarf að breyta
breskum lögum, samhliða því
að fjármagn til niðurgreiðslu
grænnar orku er uppurið 2018.
• Hvað gerist ef sæstrengurinn
bilar á regindýpi á úfnu Norður
Atlantshafi? Viðgerð á helmingi
styttri streng á helmingi minna
dýpi milli Noregs og Hollands
tekur um 60 daga.
Landsvirkjun hefur gaumgæft
sæstrengsverkefnið frá 2009.
Er ekki tímabært að fyrirtæk
ið birti einhverjar niðurstöð
ur um svo stórbrotið verkefni?
Fá breskir lífeyrissjóðir sömu
upplýsingar og eru í umræð
unni hérlendis um sæstreng
inn? Er Ed Truell, Disruptive
Capital og Atlantic SuperConn
ection mögulega að tryggja sér
veglega miðlunarþóknun fyrir
vandræði sem við Íslendingar
þurfum að lifa með næstu ára
tugina?

Er ekki stemming fyrir því?
Hin hliðin
Þórdís Lóa
Þórhallsdóttir

Stemming í þjóðfélaginu er skemmti
leg skepna. Á sumrin skottumst við
um í lopapeysum á ættarmótum með
miðnæturglampa í augum. Haustið
kemur svo með sínum fallegu litbrigð
um. Allir í bátana er stemmingin þá,
borgarbúar komnir á sinn stað, skólar
byrjaðir, og fé sótt á fjöll. Ábyrgð og
framkvæmdagleði svífur yfir vötnum.
Félag kvenna í atvinnulífinu finnur
fyrir góðri stemmingu í samfélaginu
fyrir því að láta til sín taka og hafa
áhrif. Það verkefni sem á hug okkar
þessi misserin er að auka ásýnd
kvenna í fjölmiðlum. Verkefnið hófst
haustið 2013 með því að Creditinfo
tók saman tölur þar sem greining var

gerð á viðmælendum í ljósvakamiðlum
frá febrúar 2009 til ágúst 2013. Niður
staðan var sláandi en virðist samt ekki
hafa komið neinum á óvart. Konur
voru einn þriðji af viðmælendum ljós
vakamiðlanna. Á þessu sannast eins
og oft áður að staðreyndin er oft önnur
en tilfinningin.
Fjölmiðlaverkefnið FKA er fyrst og
síðast samstarfsverkefni sem hefur
þrjá snertifleti.
Með stjórnendum fjölmiðla að því að
auka vægi fjölbreytileika á ritstjórn
um og í stjórnendahópnum. Ásamt
því að skapa menningu og stemm
ingu fyrir því að konur og karlar með
ólíkan bakgrunn haldist í störfum

innan fjölmiðla. Búinn til vettvangur
á www.fka.is þar sem fjölmiðlafólk
getur fundið nýja viðmælendur á svip
stundu. Nú þegar eru yfir 300 konur
inni á vef FKA sem segja JÁ við fjöl
miðla. Verum konur til verksins hefur
verið áhersla í innra starfi félagsins
með því að vinna að því að þjálfa og
efla konur í atvinnulífi í að koma fram
í fjölmiðlum.
Við finnum fyrir góðri stemmingu
með nýjum áherslum á að auka ásýnd
kvenna í fjölmiðlum. Fjölmiðlahópur
FKA hóf tilraunaverkefni með sjón
varpsstöðinni Hringbraut sl. vor þar
sem Hulda Bjarnadóttir stýrði við
skiptaþættinum Hringtorg. Niðurstað

an var að ekkert mál var að fá konur
í þáttinn og þegar upp var staðið voru
kvenkyns viðmælendur 20 á móti 16
körlum, allt einstaklingar úr fram
varðasveit íslensk atvinnulífs.
Einnig eru dæmi um gríðarlegar
breytingar innan fjölmiðla hvað varð
ar stjórnendur og áherslur ritstjórna.
Í nóvember nk. verður morgunráð
stefna m.a. í samvinnu við 356 miðla,
RÚV og Hringbraut þar sem farið
verður yfir hver staðan er, hvað hefur
breyst, hvernig gengur og hvernig við
getum bætt stöðuna.
Það er greinileg stemming fyrir
því hafa áhrif og taka þátt í að breyta
samfélaginu.
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Vondir rétthafar og háværir Píratar
og kvikmyndum. Sjónvarpsstöðv
arnar og kvikmyndahúsageir
inn skapa hér yfir 1.000 störf
og borga milljarða inn í samfé
lagið á hverju ári í formi skatta
og gjalda. Á þeim liggja ýmsar
kvaðir. Þau þurfa skv. íslensk
um lögum að texta og/eða tal
setja allt sitt efni (til að vernda
íslenska menningu og tungu) og
lúta lögum um kvikmyndaskoð
un, til að börn sjái ekki óæski
legt efni.
Netflix er oft nefnt í um ræð
unni sem fyrirmynd nýrra við
skiptamódela. Íslensk fyrirtæki
geta ekki keppt við Netflix um
vöruúrval og verð. Til þess erum
við of lítil og skattaumhverfi of
óhagstætt (þess ber að geta að
Netflix borgar hér engan skatt).
Hins vegar hafa afþreyingar
fyrirtæki lagt sig mikið fram
undanfarið við að breyta sínum
viðskiptamódelum í takt við
þarfir viðskiptavina sinna. Þau
hafa sett aukinn kraft í fram
leiðslu á íslensku efni og nú geta
viðskiptavinir nálgast sitt efni á
þeim tíma og með þeim tækjum
sem þeir vilja. Hægt er að kaupa
aðgang að ýmissi þjónustu sem
byggir á sama viðskiptamód
eli og Netflix (svokölluð sVOD
þjónusta). Þá geta viðskiptavin
ir einnig leigt myndir eða keypt
úr stofunni heima, hvort sem er í
gegnum netið eða sjónvarpið. Þá
eru a.m.k. fjórar tónlistarveitur
starfandi á markaðinum ásamt
töluvert fleiri nýjungum sem hafa
komið fram á síðustu árum.
Þetta eru viðbrögð markað
arins við breyttu landslagi og
kröfum viðskiptavina um ný við
skiptamódel og þar með hafa
íslensk afþreyingarfyrirtæki
lækkað þröskuldinn fyrir neyt
andann til að nálgast löglegt efni
með þeim hætti sem neytand
inn kýs. Það er hins vegar erfitt

Hallgrímur Kristinsson
stjórnarformaður Félags
rétthafa í sjónvarps- og
kvikmyndaiðnaði

Nýlega lýstu nokkur höfundar
réttarsamtök því yfir að þau
höfðu náð samkomulagi við fjar
skiptafyrirtækin um framkvæmd
á lögbanni sem héraðsdómur
hafði dæmt rétthöfum í vil gegn
ólöglegum skráaskiptasíðum. Hér
er fyrst og fremst um samkomu
lag að ræða um hvernig ber að
túlka úrskurð dómstóla, en ekki
að aðilar séu að taka sér alræðis
vald án dómstóla (sem talsmenn
Pírata héldu fram, án þess að
hafa séð samkomulagið).
Í kjölfarið upphófst umræða
í fjölmiðlum þar sem tæknisér
fræðingar kepptust um að segja
frá því hvernig mætti fara á bak
við þessa lokun og þingmenn
Pírata stukku á vinsældavagninn
og bentu á að svona lokanir væru
ekki æskilegar í netheimum, þar
sem verið væri að raska netfrelsi.
Fáir virðast tala um málefni
rétthafa og hversu mikilvæg
ur höfundaréttur þeirra er –
kannski af ótta við „bloggtröllin“
sem sumum þykir sjálfsagt að fá
hlutina frítt. Oft vill því umræð
an snúast um hvað rétthafar séu
vondir að vilja leita leiða til að
verja sinn lögbundna rétt og nán
ast tekinn upp hanskinn fyrir þá
sem vilja halda úti þessum deili
síðum sem innihalda m.a. íslenskt
efni.
Við erum lítið samfélag en
samt eru hér þúsundir aðila sem
byggja lífsviðurværi sitt á höf
undarétti. Hér eru líka fyrir
tæki sem leggja mikinn metnað í
það að halda úti öflugum afþrey
ingar miðlum með sjónvarpsefni

Greinarhöfundur biður Pírata um lausnir í stað þess að gagnrýna markaðinn.

Netflix er
oft nefnd í
umræðunni sem
fyrirmynd nýrra
viðskiptamódela.
Íslensk fyrirtæki geta
ekki keppt við Netflix um vöruúrval og
verð.

að keppa við ókeypis efni og því
eiga þessi sömu afþreyingarfyrir
tæki rétt á því að reyna að hækka
þröskuldinn fyrir þá aðila sem
ætla sér að sækja efni ólöglega og
ókeypis, með von um að þeir velji
heldur löglegar leiðir. Lögbann af
þessu tagi er ein af þeim leiðum
sem hækka þröskuldinn en mun
að sjálfsögðu aldrei koma í veg
fyrir að þeir sem hafa einbeittan
brotavilja geti sótt sér efni eftir
ólöglegum leiðum.
Það fer enginn í kostnaðarsam
ar lögbannsaðgerðir að gamni
sínu. Ég er sannfærður um að
rétthafar myndu glaðir vilja fara
aðra og betri leið ef hún væri

til. Píratar eru vinsæll stjórn
málaflokkur um þessar mundir
enda margt gott í þeirra stefnu
skrá. Það væri hins vegar ósk
andi að þeir (og aðrir á Alþingi)
kæmu með hugmyndir að lausn
um á þessum hvimleiða vanda, en
ekki einungis gagnrýna markað
inn fyrir að reyna að verja sig á
meðan hann þróast í takt við þarf
ir neytenda. Það er jú Alþingi sem
setur leikreglurnar.
Netflix og torrentsíður skila
0 kr. inn í þjóðfélagið. Íslenskur,
löglegur afþreyingarmarkaður
skilar milljörðum og viðheldur
íslenskri menningu. Með hvoru
liðinu eigum við að halda?

Mest seldu
sendibílar
Evrópu
Gríðarsterk sendibílalína Ford

Ford hefur hlotið titilinn Sendibíll ársins –
International Van of the Year árin 2013 og 2014.
Í áratugi hafa fyrirtæki sett traust sitt á styrk,
virkni og áreiðanleika Ford Transit enda
mest seldu sendibílar Evrópu síðustu 40 ár.
Kíktu í kaffi og spjall. Í sameiningu finnum
við hagstæða fyrirtækjalausn fyrir þig.
Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.
Eigum 18 sæta Transit rútur ásamt Transit
sendibílum til afhendingar strax.
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.
Ford Transit Connect, EcoBoost bensín 100 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,6 l/100 km. CO2 losun 129 g/km. Verð með bensínvél frá 2.950.000 m/vsk.
Ford Transit Connect, 1,6TDCi dísil 75 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,4 l/100 km. CO2 losun 115 g/km. Verð með dísilvél frá 3.210.000 m/vsk.
Ford Transit Custom, 2,2TDCi dísil 100 hö., 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,9 l/100 km. CO losun 183 g/km. Verð frá 4.330.000 m/vsk.
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. Verð frá 5.495.000 m/vsk.
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.
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9,4 milljarðar nýttir
Fjárfest erlendis fyrir milljarða
Á tveimur mánuðum hefur Seðlabankinn veitt þeim
lífeyrissjóðum sem sótt hafa um undanþágu til að
fjárfesta erlendis heimild sem nemur tæpum 9,4
milljörðum króna, en árleg heimild nemur 10 milljörðum. Samanlagðri fjárfestingarheimild hefur verið
skipt á milli lífeyrissjóðanna með þeim hætti að
annars vegar hefur verið horft til stærðar, 70% vægi,
og hins vegar til hreins innstreymis, 30% vægi.

Stjórnarmaðurinn

USD 128,35 DKK 19,24 NOK 15,56 CHF 131,92
GBP 198,55 EUR 143,50 SEK 15,36 JPY 1,07

FTSE 100
5.935,84 172, 87
(2,83%)

Viðskiptavefur Vísis

@VisirVidskipti

7,7% hækkun

21.09.2015 „Viðbrögð við samþykkt borgarinnar
voru meiri en þegar Ísland lýsti yfir stuðningi við
sjálfstæða Palestínu, sem varð heimsfrétt. Við
vissum að það yrðu viðbrögð en þau hafa verið
meiri en við bjuggumst við. Sér í lagi vegna þess
að samþykktin er gerð í kjölfar ákvarðana annarra
borga, svo sem Kaupmannahafnar og Árósa.“

Kaupmáttur að aukast

Launavísitala í ágúst 2015 var 524,7
stig og hækkaði um 0,3 prósent frá
fyrri mánuði, samkvæmt tölum Hagstofunnar. Síðastliðna tólf mánuði hefur
launavísitalan hækkað um 7,7 prósent.
Vísitala kaupmáttar launa í ágúst var
124,5 stig og lækkaði um 0,2 prósent frá
fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur
vísitala kaupmáttar launa hækkað um
5,4 prósent.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri

Í REYKJAVÍK VEGNA FJÖLDA ÁSKORANNA!

Hugsanavilla
Píratans
Píratar eru langstærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt
skoðanakönnunum.
Ekki er því óeðlilegt að stefnumál þeirra sæti nákvæmari skoðun en ella. Í sumum tilvikum hafa
sneiðar í þeirra átt verið ósanngjarnar. Ávirðingar um slælega
mætingu fjögurra manna þingflokks á nefndarfundi voru augljóslega af þeim meiði.
Í öðrum tilvikum á hins vegar
gagnrýni fullan rétt á sér.
Píratar hafa á stefnuskrá sinni
að „endurskoða höfundarétt“.
Nánari útfærsla er nokkuð á
reiki, en er þó lýst í sjö tiltölulega
almennum punktum. Látum vera
að fara ofan í kjölinn á þeim hér,
enda ómögulegt að leggja fólki
orð í munn með túlkun almennra
hugtaka.
Píratar segjast í stefnuskránni
ekki vera á móti höfundarétti,
hins vegar sé hættan sú að ef
framfylgja eigi honum á internetinu verði vegið gróflega að réttindum borgaranna. Það sé ólíðandi að fjárhagsmunir séu látnir
„trompa borgararéttindi og frjáls
samskipti“.
Nú liggur í hlutarins eðli að öll
löggæsla felur í sér skerðingu á
réttindum borgaranna. Að þjófur
sé dæmdur til fangelsisvistar er
augljóst dæmi um að „fjárhagsmunir trompi borgararéttindi“ svo
gripið sé til orðfæris Pírata.
Í síðustu viku bárust tíðindi af
því að rétthafasamtök hefðu náð
samkomulagi við fjarskiptafyrirtækin um að loka tilteknum skráarskiptisíðum sjálfvirkt (án þess
að til sérstaks lögbanns kæmi)
óháð því undir hvaða lénum síðurnar birtast.
Í kjölfarið hefur Helgi Hrafn
Gunnarsson, kafteinn Pírata, farið
mikinn og meðal annars staðið í
ritdeilu við Egil Helgason. Helgi
segir meðal annars að aðferðir
á borð við þá ofangreindu sem
ætlað er að koma í veg fyrir höfundaréttarbrot séu ómögulegar
og „gangi ekki svo langt að hindra
menn í að komast fram hjá þeim
með einföldum hætti“.
Þetta er furðuleg röksemdafærsla. Hefur bann við þjófnaði í
hegningarlögum þá algerlega mistekist þar sem ekki hefur tekist að
útrýma þjófnaði með öllu?
Vitaskuld ekki. Lagaboð og
-bönn eru alltaf gölluð, og lagagrein ein og sér getur ekki útrýmt
slæmu hátterni. Lagasetning sendir hins vegar skilaboð út í samfélagið um að tiltekin háttsemi sé
óæskileg og hefur fælingarmátt.
Með því að gera lítið úr lögum
um höfundarétt eru Helgi og Píratar að vega að atvinnufrelsi og aflahæfi listamanna, og grafa undan
fyrirtækjum í landinu sem starfa
eftir settum leikreglum.
Það er ábyrgðarhluti hjá annars
efnilegum þingmanni.

MIÐASALA
HEFST Á MORGUN
KL. 10 Á TIX!
SÉRSTAKIR GESTIR

GUNNAR ÞÓRÐARSON
ÞÓRIR BALDURSSON
BARNABÖRN RÚNARS

HÁSKÓLABÍÓ
31. OKTÓBER

EYÞÓR INGI · MAGNI · VALDIMAR · SALKA SÓL
sögumaður BALDUR ÞÓRIR GUÐMUNDSSON trommur JÚLÍUS FREYR GUÐMUNDSSON
bassi INGI BJÖRN INGASON gítarar TRYGGVI HUBNER · BIRKIR RAFN GÍSLASON · BJÖRGVIN ÍVAR BALDURSSON
bakrödd LILJA BJÖRK RUNÓLFSDÓTTIR myndskreytingar DAVÍÐ ÖRN ÓSKARSSON
orgel og hljómsveitarstjórn JÓN ÓLAFSSON
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