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»2 
teslur seldar fyrir 500 milljónir 
Sportbílar seljast vel og mikið er 
pantað af rafjeppum.

»4 
mest aukning hjá þeim hæstu 
Ráðstöfunartekjur tekjuhæsta 
hópsins jukust um 11 prósent.

»8
svipmynd: unnur leifsdóttir 
Eftir 10 ára starf hafa Samtök vef-
iðnaðarins ráðið sér starfsmann.

»10
afríka líður fyrir vanda kína
Lars Christensen segir víðtæk áhrif 
af efnahagssamdrætti í Kína.

 »12
Hvernig rÚV viljum við?
Stjórnarmaðurinn skrifar um nýja 
skýrslu um rekstur Ríkisútvarpsins.

Ár er liðið frá því að hugbúnaðarfyrir-
tækið Qlik keypti DataMarket. Fyrirtækið 
hefur „agressíf“ ráðningaráform á Íslandi.   
tækið Qlik keypti DataMarket. Fyrirtækið 
hefur „agressíf“ ráðningaráform á Íslandi.   
tækið Qlik keypti DataMarket. Fyrirtækið 
hefur „agressíf“ ráðningaráform á Íslandi.   
tækið Qlik keypti DataMarket. Fyrirtækið 
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Starfsemin Starfsemin 
stóraukin stóraukin

á Íslandi

Verk og vit
2016 Íslenskur byggingariðnaður, 

skipulagsmál og mannvirkjagerð

Laugardalshöll 3.–6. mars

Nánari  
upplýsingar á 
verkogvit.is
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Opinn kynningar- 
fundur fimmtudaginn 
5. nóv. kl. 9  
í Laugardalshöll.
Vinsamlega tilkynnið þátttöku á kynning-
arfundinn á verkogvit@verkogvit.is eigi 
síðar en þriðjudaginn 3. nóvember.
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ÞJÓÐSKRÁ ÍSLANDS - Fasteignamarkað-
urinn í mánuðinum eftir landshlutum

Fimmtudagur 5. nóvember 
LANDSBANKINN HF. - afkoma þriðja árs-
fjórðungs 2015

HAGSTOFA ÍSLANDS - Gistinætur og 
gestakomur á hótelum
HAGSTOFA ÍSLANDS - Vöruskipti við 
útlönd í október 2015

Föstudagur 6. nóvember 
SJÓVÁ - Uppgjör þriðja ársfjórðungs 
2015. 

Mánudagur 9. nóvember
LÁNAMÁL RÍKISINS - Mánaðarlegar 
markaðsupplýsingar

Þriðjudagur 10. nóvember 
VÁTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS - Hlut-
hafafundur  

dagatal viðskiptalífsinsÁ döfinni
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873 MILLJÓNA KRÓNA hagnaður 
varð af rekstri Símans eftir skatta á 
þriðja fjórðungi ársins en var við 1.200 
milljónir á sama tímabili 2014. Tekjur 
á fjórðungnum námu 7,5 milljörðum 
króna samanborið við sjö milljarða á 
sama tímabili í fyrra.

28 % HÆKKUN varð á rekstrar-
hagnaði Nýherja á þriðja ársfjórðungi 
miðað við sama fjórðung í fyrra og 
nam hann 240 milljónum króna. Tekjur 
Nýherja námu þremur milljörðum á 
þriðja fjórðungi og hækkuðu um 18,6% 
á milli ára. 

4,4 % HÆKKUN varð á 
markaðsvísitölu Gamma í október og 
nam meðaldagsveltan 10,7 milljörð-
um. Ríkistryggða vísitalan hækkaði um 
2,5%, Vísitala fyrirtækjaskuldabréfa 
hækkaði um 1,7% og Hlutabréfavísi-
tala GAMMA um 9,8%.

Íslendingar hafa keypt rafmagns-
knúna Tesla-sportbíla fyrir um 
hálfan milljarð króna þau þrjú ár 
sem bíllinn hefur verið í sölu hér 
á landi. Bílasalan Even sem flytur 
inn og selur Teslur hefur selt 44 
slíka bíla að sögn Gísla Gíslasonar, 
framkvæmdastjóra Even, en hver 
bíll kostar á milli tólf og átján millj-
óna króna.

Þá segir Gísli að fyrirtækið hafi 
fengið pantanir í forsölu fyrir 36 
lúxusrafjeppum frá Tesla sem nefn-
ast Model X. Von er á þeim fyrstu til 
landsins í mars. 

„Þetta er sjö manna jeppi sem 
er 3,2 sekúndur upp í hundraðið,“ 
segir Gísli. Hver bíll mun kosta frá 
14 milljónum króna. Even hefur 

pantað 50 jeppa frá Tesla og Gísli 
á von á því að búið verði að selja 
hina 14 áður en þeir fyrstu koma til 
landsins. Búast má við því að sölu-
andvirði Model X-bílanna fari yfir 
700 milljónir króna og því verði 
búið að selja Teslur hér á landi fyrir 
yfir 1,2 milljarða króna á fjögurra 
ára tímabili.

Sala rafbíla hefur tekið kipp að 
undanförnu. Fréttablaðið greindi 
frá því í síðustu viku að búið væri 
að selja ríflega tvöfalt fleiri nýja raf-
bíla það sem af er þessu ári en allt 
síðasta ár. Tölurnar eru þó enn lítið 
brot af heildarbílasölu, en búið var 
að selja 240 nýja rafbíla á þessu ári. 
Gísli bendir á að þróunin varðandi 
rafbílavæðingu sé hröð og svipi til 

þess sem gerst hefur í Noregi þar 
sem selst hafi sextíu þúsund rafbílar. 
„Þar hefur salan verið að tvöfaldast 
á hverju ári og hefur verið frá 2011 
og við erum komin í sama línurit 
og þeir, salan er farin að tvöfaldast 
á milli ára. Þetta er alveg ótrúlegt,“ 
segir hann. ingvar@frettabladid.is

Hafa selt Teslur fyrir 
hálfan milljarð króna
Búið er að selja sportbíla frá Tesla hér á landi fyrir um hálfan milljarð króna. 
Von á fimmtíu rafjeppum til landsins sem flesta er búið að forselja. Hver bíll 
kostar á milli tólf og átján milljónir króna. Vinsældir rafbíla aukast milli ára.

Gísli Gíslason, framkvæmdastjóri Even, býst við þvi að sala á rafbílum muni halda áfram að aukast . FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

 Þetta er sjö manna 
jeppi sem er 3,2 

sekúndur upp í hundraðið.

Gísli Gíslason, 
framkvæmdastjóri Even

RÚV getur ekki  
bæði sleppt og haldið
SAMKVÆMT svartri skýrslu er RÚV 
ohf. ekki sjálfbært félag. Félagið er 
mjög skuldsett m.a. vegna lífeyris-
skuldbindinga sem fylgdu með í 
stofnefnahagsreikningi, dagskrár- 
og framleiðslukostnaður RÚV 
er nær tvöfaldur á við 365 miðla 
auk þess sem félagið hefur varið 
milljörðum í uppsetningu dreifi-
kerfis, sem allt bendir til að sé úrelt. 
Þá verður ekki betur séð en að RÚV 
hafi blekkt Kauphöllina um rekstur 
félagsins, sem er alvarlegt mál.

FRAMLAG RÍKISINS, eða útvarps-
gjaldið sem rennur til RÚV, nam 
rúmlega 3,3 milljörðum sem er 
næstum 25 prósentum hærri 
fjárhæð en útvarps- og sjón-
varpssvið 365 miðla nær inn með 
áskriftartekjum fyrir allar sínar 
stöðvar. Auglýsingatekjur RÚV 
eru enn fremur næstum 50 pró-
sentum hærri en auglýsingatekjur 
365 miðla. Þrátt fyrir þetta skilar 
ljósvakarekstur 365 miðla nokkur 
hundruð milljóna rekstrarhagnaði 
á meðan tap er af rekstri RÚV.

ALMANNAÞJÓNUSTUHLUTVERK 
RÚV skýrir einhvern mun á 
rekstrarkostnaði en getur varla 
útskýrt að rekstrargjöld RÚV 
eru meira en helmingi hærri en 
rekstrargjöld 365 miðla. Hver 
er skýringin á því að hjá RÚV 
starfa 54 starfsmenn við fréttir 
og íþróttir á meðan 365 kemst af 
með 25 starfsmenn en heldur þó 
úti fullri fréttaumfjöllun og mun 
umfangsmeiri íþróttaumfjöllun en 
RÚV? Stjórnendur RÚV ákváðu að 
sjá sjálfir um sölu byggingarréttar 
á lóð félagsins í stað þess að leita 
eftir þjónustu sérhæfðra fasteigna-

sala um verðmat og útboð. Þetta 
er ámælisvert þegar verið er að 
höndla með almannafé.

ÁRIÐ 2013 var gerður fjögurra 
milljarða samningur við Vodafone 
um uppbyggingu dreifikerfis að 
undangengnu útboði. Nýja dreifi-
kerfið býður ekki upp á gagnvirkni 
eða Internet. Kostnaðurinn hefði 
nýst í að ljúka ljósleiðaravæðingu 
landsins og lagt grunn að gagn-
virku dreifikerfi með Interneti. Það 
verður því að setja spurningar-
merki um það hvort stjórnendur 
RÚV eru starfi sínu vaxnir.

RÚV er eini ríkisfjölmiðillinn í 
Vestur-Evrópu sem bæði nýtur 
styrkja af almannafé og fær að 
keppa óheftur á auglýsinga-
markaði. Þetta skekkir alvarlega 
samkeppnisstöðu einkarekinna 
ljósvakamiðla og er óþolandi, 
auk þess sem ólíklegt er að þetta 
samræmist skyldum Íslands sam-
kvæmt EES.

VILJI STJÓRNVÖLD að RÚV starfi 
áfram verða þau að skilgreina 
hlutverk RÚV vandlega, taka það 
af auglýsingamarkaði og skikka 
stjórnendur þess til að halda sig 
innan ramma fjárheimilda. Það 
er ekki í boði að skuldhreinsa 
RÚV með því að ríkið yfirtaki líf-
eyrisskuldbindingar þess og RÚV 
njóti áfram milljarða framlags af 
almannafé og keppi auk þess óheft 
á auglýsingamarkaði. 
   Stjórnvöld verða að velja á milli 
þess annars vegar að RÚV verði 
rekið fyrir almannafé og hins vegar 
að það keppi á auglýsingamarkaði. 
Ekki verður bæði sleppt og haldið.
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SÉRÞEKKING ER   
GRUNDVÖLLUR          
                GÓÐRA
            ÁKVARÐANA         

Réttar ákvarðanir eru lykillinn að góðum árangri fyrirtækja. Við leggjum okkur fram 
um að setja okkur vel inn í þær ákvarðanir sem þú stendur frammi fyrir í rekstrinum 
og þótt við þekkjum viðfangsefnin ekki jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið 
gengur út á.

Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu af þjónustu við fasteignafélög
og verktaka og hjá bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu
á greinunum. Þannig getum við veitt fyrirtækjum í þessum mikilvægu
atvinnugreinum bankaþjónustu sem eflir reksturinn.

Þekking sprettur af áhuga.

Sváfnir Gíslason er viðskiptastjóri í fasteigna-
og verktakateymi Íslandsbanka

Við tókum ákvörðun: 
Að veita bestu banka þjónustu 
á Íslandi svo þú eigir auðveldara 
með að taka þínar ákvarðanir

Þjónusta við fyrirtæki



Á síðasta ári jukust ráðstöfunar-
tekjur tekjuhæstu Íslendinganna 
mest allra, en það eru þær tekjur 
sem eftir standa þegar búið er að 
greiða skatta.

Til  að vera 
meðal eins pró-
sents tekjuhæstu 
Í s l e n d i n g a n n a 
þurfa ráðstöf-
unartekjur fram-
teljenda, það er 
hjóna, einstak-
linga eða sam-
skattaðs sambúð-
arðfólks að nema 
20,6 milljónum 

króna á ári sem er aukning um 
9,6 prósent milli ára. Það er mesta 
hækkun allra tekjuflokka milli ára. 
Næstmest varð hækkunin meðal 
tíu prósenta tekjuhæstu framtelj-
endanna sem hækkuðu um 6,8 pró-
sent og þurfa árstekjur að nema 10,1 
milljón króna.

Ráðstöfunartekjur tekjuhæstu tíu 
prósentanna jukust um 11,6 pró-
sent milli ára en annarra tekjuhópa 
minna eða um fimm til sex pró-
sent ef undanskilinn er allra lægsti 
tekjuhópurinn, sem að meðaltali 
hefur 320 þúsund krónur í árslaun 
og vinnur því ekki nema mjög lítinn 
hluta úr ári.

Sé rýnt í hvað er að baki tekju-
aukningunni þá munar mest um 
aukningu fjármagnstekna hjá 
tekjuhæstu tíu prósentunum en 
þær aukast um 31 prósent milli 

ára en dragast saman hjá  öllum 
öðrum. Atvinnutekjur þessa hóps 
aukast þó minna en annarra eða 
um fimm prósent samanborið 
við 8-12 prósent aukningu meðal 
hinna tekjulægri.

Þórólfur Matthíasson, prófessor í 
hagfræði við Háskóla Íslands, telur 
að þróunin þurfi ekki að koma á 

óvart. Hinir tekjuhæstu, sérstak-
lega atvinnurekendur, hagnist oft 
hraðar en aðrir í uppsveiflu. „Þeir 
fá tekjurnar af fyrirtækinu þegar 
búið er að borga öllum öðrum og 
þegar hagsveiflan fer að fara upp á 
við þá er það rekstrarafgangurinn 
sem eykst hratt og þess vegna ekki 
óeðlilegt að tekjur þeirra, sem eru 

með svoleiðis tekjur, vaxi hraðar,“ 
segir Þórólfur.

Þá bendir Þórólfur á að aðgerðir 
stjórnvalda hafi einnig áhrif á 
tekjudreifingu. „Í kjölfar hrunsins 
voru álögur á þá tekjumeiri auknar 
mjög mikið og núverandi ríkisstjórn 
hefur svona verið að draga sumt af 
því til baka.

Laun þeirra tekjulægstu og bætur 
og ýmislegt þess háttar hækkar 
hægar,“ bendir hagfræðiprófessor-
inn á. Hins vegar fari þróunin oft 
í hina áttina í niðursveiflu. Tekjur 
þeirra ríkustu, sem oft séu að stórum 
hluta fjáramagnstekjur, dragist mun 
hraðar saman en tekjur launafólks. 
ingvar@frettabladid.is

Tekjuhæsta fólkið eykur mest við sig
Ráðstöfunartekjur hinna tekjuhæstu jukust mest allra í fyrra. Fjármagnstekjur þeirra jukust um 31% en drógust saman hjá öðrum.
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Heimild: Hagstofa Íslands✿ Ráðstöfunartekjur eftir tekjuhópum í milljónum króna

Skipting Íslendinga í tekjuhópa ...

Hve miklar ráðstöfunartekjur þarf að hafa á ári til að vera meðal 1%, 10%, 30%, 50% og 70% 
tekjuhæstu Íslendinganna. Hjón og samskattað sambúðarfólk eru talin sem einn aðili í tölunum. 
Ráðstöfunartekjur eru tekjur sem eftir standa þegar búið er að greiða skatta.

Þórólfur  
Matthíasson
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Um er að ræða tvo eignarhluta (2 
fastanúmer) Annars vegar 399,6 fm. 
og hins vegar 464,8 fm. skólahúsnæði
á 2. hæð. Húsnæðið skiptist í móttöku,
opin vinnurými, nokkrar skólastofur, 4 
lokaðar skrifstofur, eldhús, geymslu 
og snyrtingar. Gott aðgengi beint inn 
frá götu. Leigusamningur er á 
eigninni út árið 2016.

Um 1.407 fm. skrifstofuhúsnæði með 
sameign í lyftuhúsi á 3. og 4. hæð, auk 
192,5 fm þjónusturýmis á jarðhæð. 
3. og 4. hæð skiptast í nokkrar lokaðar 
skrifstofur og opin rými. Aðgengi að 
rúmgóðu eldhúsi, 2-3 skjalageymslur. 
Loftræst húsnæði að hluta. Ljósleiðari 
er í húsinu. Laust strax! 

Gott skrifstofuhúsnæði á tveimur 
hæðum samtals 625,5 fm. Húsnæðið 
skiptist í opin rými og lokaðar 
skrifstofur. (á 2. h. 416,7 fm og á 3. h. 
208,8 fm). Húsnæðið er allt í útleigu.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL SÖLU Rauðarárstígur 27, 105 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði
Heil húseign
Stærð samtals 2179,5 fm.

Til sölu öll húseignin samtals 2.073,6 fm auk 105,9 fm. skjalageymslu og 21 bílastæði í 
bílageymsluhúsi. Húsið er fjórar hæðir í góðu ástandi og er allt í útleigu. Traustir 
leigjendur. Mjög góð eign á góðum stað með góðu aðgengi.

TIL SÖLU
Hjallabrekka 1, 200 Kópavogur
Skólahúsnæði á 2. hæð
Stærð samtals 864,4 fm.

TIL SÖLU
Stórhöfði 21, 110 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði
Stærð samtals um 625,5 fm.

TIL SÖLU
Hlíðasmári 19, 201 Kópavogur
Skrifstofuhúsnæði
1. hæð um 192,5 fm.
3. hæð um 896 fm.
4. hæð um 511 fm.

Óskað er eftir tilboðum í allar eignirnar saman eða hverja fyrir sig.

Helgi BjarnasonÓlafur JóhannssonMagnús KristinssonSigurður J. Sigurðsson Helgi Már KarlssonBergsveinn Ólafsson 

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, eða hafna öllum tilboðum, án sérstaks rökstuðnings.

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Allar nánari upplýsingar veitir:



Fæstir Íslendingar höfðu heyrt af 
sænska hugbúnaðarfyrirtækinu 
Qlik allt þar til að fréttir bárust af 
kaupum þess á íslenska fyrirtækinu 
Data Market fyrir ári. Kaupverðið 
nam 1,7 milljörðum íslenskra króna 
miðað við gengi dagsins í dag..

Qlik þróar hugbúnað þar sem 
markmiðið er að draga saman gögn 
á skipulegan hátt, greina þau rafrænt 
og skýra þau betur þannig að það 
nýtist fyrirtækjum eða stofnunum 
sem nota búnaðinn í rekstri. Fyrir-
tækið ætlar að efla starfsemi sína 
hér á landi. Einn liður í því var að 
opna nýjar skrifstofur í Sóltúni fyrir 
síðustu helgi. Markaðurinn ræddi 
við tvo af framkvæmdastjórum fyrir-
tækisins, þá Anthony Deighton, sem 
er tæknistjóri og framkvæmdastjóri 
vöruþróunar, og Mike Potter, fram-
kvæmdastjóra hugbúnaðarþróunar, 
af því tilefni.

Stofnað 1993
Qlik var stofnað í Svíþjóð fyrir 
rúmum 20 árum, en höfuðstöðvar 
fyrirtækisins eru núna í Bandaríkj-
unum. Viðskiptavinirnir eru meira 
en 35 þúsund talsins um allan heim. 
„Þetta þýðir að við höfum mjög stór 
fyrirtæki í viðskiptum og líka mjög 
smá. Dæmi um mjög stóra við-

skiptavini eru Citibank og Morgan 
Stanley, stórir bankar á Wall Street,“ 
segir Deighton. Dæmi um millistóra 
viðskiptavini eru tryggingafyrirtæki 
og spítalar víðs vegar um heiminn. 
Og svo eru litlir viðskiptavinir.

„Við erum með nokkra íslenska 
viðskiptavini líka. Til dæmis er 
símafyrirtækið Nova í viðskiptum 
við okkur. Fyrirtækið notar vöruna 
okkar til þess að skoða bókhaldið 
sitt. Notar hana til þess að taka betri 
ákvarðanir við útgáfu reikninga og 
hafa betra yfirlit yfir viðskiptavini og 
svo framvegis,“ bætir Deighton við.

Þannig að þið hafið bæði opinberar 
stofnanir og einkafyrirtæki?

„Já, menntastofnanir og fleira,“ 
segir Mike Potter. „Varðandi opin-
berar stofnanir þá byrjuðum við 
á þeirri þjónustu í Svíþjóð,“ bætir 
Deighton við og nefnir að lögreglan 
í Málmey noti hugbúnað frá Qlik til 
þess að skoða glæpatölfræði. „Og ég 
held að það hafi beinlínis hjálpað 
þeim að góma glæpamenn, með því 
að greina ákveðin mynstur í gögnun-
um. Það eru líka nokkrar bandarísk-
ar ríkisstofnanir sem vinna mikið 
með gögn og nota vöruna okkar. Ég 
get þó ekki sagt þér hverjar þær eru 
eða hvernig þær nota gögnin,“ segir 
Deighton.

Notkun á vörunni einskorðast þá 
ekki endilega við bókhaldsgögn?.

„Nei, þetta eru alls kyns gögn,“ 
segir Potter. Deighton bætir því 
við að fyrirtæki og stofnanir séu 

Hyggjast ráða á öll tómu skrifborðin
Ár er liðið frá því að hugbúnaðarfyrirtækið Qlik keypti DataMarket. Árið hefur farið í að samþætta fyrirtækin tvö. Nýjar skrifstofur 
voru opnaðar í Sóltúni í Reykjavík í síðustu viku. Til stendur að stórefla starfsemi fyrirtækisins á Íslandi og fjölga starfsfólki verulega. 

Við erum með 
nokkra íslenska 

viðskiptavini líka.
Anthony Deighton tæknistjóri og 
framkvæmdastjóri vöruþróunar

Deighton og Potter klipptu á borða þegar nýjar skrifstofur voru opnaðar í Sóltúni í Reykjavík. FRéttablaðið/anton

almennt að safna meira og meira 
af gögnum og sjá að það er hægt 
að gera sér mat úr þeim. „Þegar við 
vorum að opna hér nýju skrifstofuna 
þá fengum við viðskiptaráðherrann 
ykkar í heimsókn. Ég átti mjög gott 
spjall við hana um gögnin sem ráðu-

neytið safnar um íslensk fyrirtæki 
og hvernig mætti nýta þau samfara 
auknum viðskiptum og aukinni 
ferðamennsku. Í grunninn er það 
spurning um nýtingu á gögnunum,“ 
segir Deigh ton. Hann útilokar ekki 
að Qlik muni semja við íslenska 

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is
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ríkið um að ráðuneytin noti vöruna 
þeirra. „Við tækjum því auðvitað 
fagnandi,“ segir hann.

Útskýrið fyrir mér tekjumódelið?
„Við seljum hugbúnað. Þannig 

að mestar tekjur okkar koma af því 
að selja leyfi fyrir hugbúnaðinum. 
Í þeim skilningi eru þetta mjög 
hefðbundin viðskipti, með sölu 
á hugbúnaði og leyfum. Hluti af 
tekjunum, um það bil tíu prósent, 
koma af þjónustu við viðskipta-
vini. Við hjálpum þeim að setja upp 
hugbúnaðinn og laga hann rétt að 
þörfum þeirra,“ segir Deighton. Þá sé 
í auknum mæli horft á möguleika til 
þess að hýsa og keyra hugbúnaðinn í 
gegnum skýjalausnir. Þar leiki Data-
Market stórt hlutverk.

Gera ráð fyrir að vaxa áfram
Qlik hefur vaxið hröðum skrefum 
undanfarin ár og er gert ráð fyrir 
enn frekari vexti á næstunni. „Ég 
gekk til liðs við Qlik í byrjun árs 
2014 og stærð hugbúnaðarþró-
unarteymisins hefur meira en tvö-
faldast á þessum tíma. Starfsemin í 
Reykjavík er hluti af hugbúnaðar-
þróunarteyminu og við erum með 
starfsemi á meira en sex stöðum í 
heiminum, bara fyrir hugbúnaðar-
þróun. Þetta er því búið að vera 
virkilega skemmtilegt,“ segir Potter.

Deighton bendir á að fyrirtækið 
hafi verið stofnað árið 1993 í Lundi í 
Svíþjóð. Á árunum 1993 til 1999 hafi 
þetta verið lítið fyrirtæki í Lundi. Allt 
til ársins 2005 hafi það vaxið sem 
sænskt hugbúnaðarfyrirtæki. Mest 
starfsemi hefur verið í Svíþjóð með 
verulegar tekjur. „Frá 2005 til 2010 
byrjaði alþjóðleg stækkun og starf-
semin fór að breiðast út til Bretlands, 
Þýskalands, Evrópusambands-
landanna og Bandaríkjanna,“ segir 
Deigh ton. Fyrirtækið er með starf-
semi í Asíulöndunum Japan, Kína 

Munur að fara úr fimmtán 
manna fyrirtæki í 2.300 manna

og Singapúr. Að auki hafi fyrir-
tækið tekið upp samstarf við aðila 
í Ástralíu, Suður-Afríku, Ísrael og 
víðar. Í heildina sé fyrirtækið með 
skrifstofur í 23 löndum en varan 
hafi verið seld til meira en hundrað 
landa.

Árið 2010 var fyrirtækið komið 
með 100 milljónir dollara í árstekj-
ur. Sama ár var það skráð í Nasdaq-
hlutabréfavísitöluna á Wall Street. 
„Á þessu ári höfum við tilkynnt Wall 
Street að við munum verða með í 
kringum 600 milljónir dala í tekjur, 
kannski eitthvað hærra. Þannig að 
við höfum farið úr nánast engum 
tekjum árið 1999 í 600 milljónir 
árið 2015,“ segir Deighton. Það sam-
svarar 77 milljörðum króna. Starfs-
menn fyrirtækisins eru 2.300. Þar af 
eru sextán á Íslandi.

Hver var hugmyndin að baki kaup-
unum á Datamarket?

„Við höfðum áhuga á Data Market 
af því að þeir eru miklir frumkvöðlar 
og starfsemi þeirra er góð viðbót við 
það sem Qlik gerir,“ segir Deighton. 
Munurinn á starfsemi Qlik og Data-
Market er sá að hugbúnaðurinn frá 
Qlik gengur út á það að birta gögn 
myndrænt og hjálpa fólki að greina 
gögnin. Notandinn kemur gögn-
unum sjálfur í kerfið og það eru þá 
almennt gögn sem fyrirtækið útvegar 
sjálft. DataMarket safnar hins vegar 
gögnum úr ýmsum gagnalindum, 
mest frá aðilum eins og hagstofum, 
seðlabönkum, markaðsrannsóknar-
fyrirtækjum og slíku. Við kaupin 
á DataMarket breytist starfsemin 
þannig að Qlik er núna ekki bara 
að selja hugbúnað til að greina gögn 
heldur selur Qlik núna aðgang að 
hluta af gögnunum sem fyrirtækin 
þurfa til þess að gera greiningar.

Þið eruð að opna nýjar skrifstofur 
hér í Reykjavík. En hefur það eitthvert 
gildi að reka skrifstofurnar hér?

„Í fyrsta lagi þá gerir það okkur 
kleift að komast í tengsl við mjög 
hæfileikaríkt fólk hérna á Íslandi,“ 
segir Potter. Hann bætir því við að 
það sé gott fyrir alþjóðlegt fyrirtæki 
að hafa skrifstofu á Íslandi, mitt 
á milli Evrópu og Bandaríkjanna. 
Hann segir að lega landsins og hús-
næðið sem var fundið undir starf-
semina í Sóltúni 26 gefi möguleika 
á því að hér verði aðstaða þar sem 
menn geti hist og fundað í alþjóð-
legu starfi fyrirtækisins.

Ráða starfsfólk á næstunni
Deighton segir það alveg ljóst að 
það verði fjárfest frekar í starfinu 
hér á Íslandi. „Við erum með mjög 
aggressíft ráðningarplan og hver 
sá sem er snjall og framsýnn frum-
kvöðull og vill vinna hjá vaxandi 
fyrirtæki ætti að kíkja á okkur.“ 
Þegar blaðamaður spyr hversu stórt 
fyrirtækið verði hér heima stendur 
ekki á svari hjá Potter: „Besta leiðin 
til að svara þeirri spurningu er að 
bjóða þér að ganga um skrifstof-
urnar og sjá öll tómu skrifborðin. 
Við ætlum að koma fólki fyrir við 
öll þessi skrifborð,“ segir Potter.

Eftir að samningar milli Data-
Mark et og Qlik lágu fyrir sagði 
Hjálmar Gíslason, stofnandi Data-
Market, að flóknasta ferlið hefði 
snúið að íslensku efnahagsumhverfi. 
Einkum vegna fjármagnshafta.

Hvernig var að fjárfesta á Íslandi í 
höftum? 

„Það var áskorun. En í fyrsta lagi 
vorum við í góðum samskiptum 
við stjórnvöld. Þau hjálpuðu mjög 
mikið. Í öðru lagi snýst þetta um fjár-
festingu í fólki. Hugbúnaðarbransinn 
er ekki fjárfrekur bransi. Við erum 
ekki að fjárfesta í stórum vélum eða 
öðru slíku. Við fjárfestum einfaldlega 
í fólki og það er það sem við sjáum 
hér,“ segir Deighton. 

Hjálmar Gíslason, stofnandi Data-
Market, segir að undanfarið ár hafi 
vinnan fyrst og fremst farið í að 
samþætta vöru DataMarket við 
vöruna frá Qlik og samþætta hana 
við vöruframboð og viðskipta-
módel fyrirtækisins. Þá hafi mikill 
tími farið í að kenna söludeild 
Qlik á þennan nýja hugbúnað frá 
DataMarket. „Það er svolítið mikill 
munur að fara úr fimmtán manna 
fyrirtæki þar sem þrír eru að vinna 
í sölu og yfir í það að vera í rúm-
lega 2.300 manna fyrirtæki í dag, 
þar sem eru mörg hundruð manns 
í því að markaðssetja og selja 
vöruna,“ segir Hjálmar.

Þá segir Hjálmar að mikill tími 
hafi farið í að samþætta fyrirtækin. 
Það hafi verið mikil vinna fyrir 
starfsmenn DataMarket að komast 
inn í vinnuferla Qlik, kerfin þeirra 
og þess háttar. „Þetta hefur verið 

heilmikil vinna og að mörgu leyti 
var opnunin á nýju skrifstofunni 
lokahnykkurinn í því. Þá erum við 
komin á sama standard eins og 
Qlik er með á öðrum skrifstofum 
varðandi vinnuumhverfi, tækni 
og uppsetningu. Og vel komin 
inn í ferlana líka,“ segir Hjálmar. 
Hann segir að heilt yfir hafi vinnan 
gengið vel. Það sem hafi komið á 
óvart hafi fremur komið jákvætt 
á óvart en neikvætt. Og fyrsta 
útgáfan af vörunni fór á markað 
í júní.

Hjálmar er ekki yfirmaður starf-
seminnar sem unnin er hér heldur 
vinnur hann með deildinni. Hann 
er núna framkvæmdastjóri gagna, 
sem er hluti af vörustjórnuninni, 
og hefur það hlutverk að koma 
öllum gögnum inn í kerfið. Ekki 
bara gögnum frá DataMarket 
heldur öllum gögnum.

2.300 manns 
starfa hjá fyrirtækinu en  
16 manns á Íslandi.

35 þúsund
viðskiptavinir úti  
um allan heim.

1,7 milljarðar
íslenskra króna var  
kaupverðið á DataMarket  
eða 13,5 milljónir dala.

77 milljarðar
Verða tekjur fyrirtækisins 
árið 2015.
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Rúnar Pálmason 
hefur tekið við 
starfi upplýsinga-
fulltrúa Lands-
bankans. Rúnar var 
blaðamaður hjá 
Morgunblaðinu til 
þrettán ára, en tók 
við starfi vefritstjóra 

Landsbankans árið 2013. Hann mun 
starfa innan markaðs- og samskipta-
deildar bankans og hafa umsjón með 
samskiptum við fjölmiðla.

Rúnar tók við starfinu af Kristjáni 
Kristjánssyni. – jhh

Fer í nýtt starf 
hjá bankanum

RúnaR Pálmason

Þorsteinn Magnús-
son hefur verið ráð-
inn framkvæmda-
st j ó r i  I ce l a n d i c 
Ný-Fisks í Sand-
gerði. Hann tekur 
vi ð star finu  af 
Ágústi Torfa Hauks-
syni sem hefur tekið 

við starfi framkvæmdastjóra Norð-
lenska.

Þorsteinn hefur starfað sem 
framkvæmdastjóri Storms Seafood í 
Hafnar firði frá árinu 2013. – jhh

Tekur við af 
Ágústi Torfa

ÞoRsteinn magnússon

sviPmynd
UnnUR mjöll s.  
leifsdóttiR

„Það vantar auðvitað að konur sæki 
í sig veðrið og fari meira inn í þenn-
an geira,“ segir myndlistarkonan 
Unnur Mjöll S. Leifsdóttir sem var 
í síðustu viku ráðin framkvæmda-
stjóri Samtaka vefiðnaðarins 
(SVEF).

„Það er nóg af tækifærum og 
almennt séð eru þetta tiltölulega 
vel launuð störf,“ segir hún.

„Ég held að það hafi myndast 
menning fyrir því að þetta sé karl-
lægur geiri en þetta er að þróast.“ 
Unnur bendir á að vefstjórar séu 
flestir konur og kynjahlutföllin hjá 
hönnuðum og markaðsfólki séu 
nokkuð jöfn. Einna helst sé það starf 
forritara sem enn sé að stærstum 
hluta mannað af körlum.

Unnur er fyrsti starfsmaðurinn 
sem SVEF ræður en samtökin voru 
stofnuð yfir bjórglasi af hópi vefara 
árið 2005. Síðan þá hafa þau m.a. 
staðið að Íslensku vefverðlaun-
unum, fyrirlestraröðum og ráð-
stefnum um hin ýmsu vefmál.

Samtökin eru fagsamtök þeirra 
sem starfa að vefmálum hér á landi 
en félagsmenn eru nú um þrjú 
hundruð.

Unnur segir stefnt að því að fjölga 
félagsmönnum sem hún vonast 
eftir að verði úr sem fjölbreytt-
ustum greinum vefiðnaðarins.

Hún segir að staða vefmála hér á 
landi sé almennt góð „Hagsmuna-
málin snúa að kjörum og tækifær-
um. Í rauninni má segja að Ísland 
sé mjög framarlega í vefmálum, 
hlutirnir gerast yfirleitt mjög hratt 
hérna sem er mjög gott.“

Hins vegar þurfi námsframboðið 
hér á landi að henta þörfum grein-
arinnar. „Það þarf að hugsa um jafn-
vægi þannig að skólarnir bjóði upp 
á nám á öllum sviðum, þá erum við 
að tala um forritun, bak- og fram-
enda, vefhönnun og markaðsmál 
sem tengjast vefjum.“

Unnur hefur komið víða við 
en síðustu ár hefur hún unnið 
við uppsetningu listasýninga og 
framkvæmd ýmissa viðburða hjá 
Hafnar borg og Listasafni Reykja-
víkur.

Í sumar setti hún upp útskriftar-
verkefnið sitt úr MFA-námi í School 
of Visual Arts í New York. Þar fékk 
hún rannsóknarlögreglumann og 
teiknara frá lögreglunni í New York 
til að teikna mynd eftir minningu 
föður síns um gamla konu sem 
hann hafði kynnst í sveit sem barn.

„Við hringdum heim í pabba sem 
lýsti þessari konu og rannsóknar-
lögreglumaðurinn teiknaði port-
rettmynd af henni. Þetta var kona 
sem var í kringum nírætt og pabbi 
var bara lítill strákur að vinna í 
sveitinni, “ segir Unnur. Konan hafi 
verið orðin þreytt á lífinu og and-
varpað í sífellu. Þegar faðir hennar 
spurði hvers vegna hún væri að 
andvarpa hafi hún svarað: „Æ, já, 
ég vildi að ég væri dauð.“

Unnur segir list sína oft byggjast 
á gjörningum sem nýtist vel í hinu 

nýja starfi, til að mynda við skipu-
lagningu viðburða og utanumhald 
um stór verkefni. 
ingvar@frettabladid.is

Lét teikna gamla konu 
sem langaði að deyja
Unnur Mjöll S. Leifsdóttir, nýr framkvæmdastjóri Samtaka vefiðnaðarins, vill fá 
fleiri konur í vefgeirann. Hún setti nýlega á fót útskriftarsýningu þar sem hún lét 
teikna mynd af konu eftir æskuminningu föður sín sem vildi að hún væri dauð.

Unnur Mjöll S. Leifsdóttir vonast til að fleiri konur fari að forrita. 
Mynd/Sigrún gUðMUndSdóttir

 Það vantar auðvitað 
að konur sæki í sig 
veðrið og fari meira inn í 

þennan geira
Unnur Mjöll S. Leifsdóttir,  
framkvæmdastjóri  
Samtaka vefiðnaðarins

Framleiðslufyrirtækið Truenorth 
hagnaðist um 75 milljónir á síðasta 
ári, samkvæmt samandregnum árs-
reikningi sem nýlega var birtur í 
Ársreikningaskrá. Þetta er öllu meiri 
hagnaður en árið 2013 þegar hann 
nam tveimur milljónum. Helsta verk-
efni fyrirtækisins í fyrra var vinna 
við  sjónvarpsþættina Sense8 sem 
Wachowski-systkinin gerðu. Hluti 
þáttanna var tekinn upp hér á landi.

Heildareignir Truenorth í lok 
síðasta árs námu 207,5 milljónum 
og hækkuðu milli ára. Eigið fé nam á 
sama tíma 119,9 milljónum, saman-
borið við 45 milljónir árið áður. Stjórn 
félagsins lagði til að hagnaður yrði 
færður til hækkunar á eigin fé félags-
ins.

Handbært fé í árslok nam 60 millj-
ónum króna og lækkaði um rúmar 
tuttugu milljónir milli ára. Sex-
tán  manns störfuðu hjá félaginu á 
tímabilinu og námu laun og launa-
tengd gjöld tæpum 150 milljónum 
sem er tæplega 30 milljóna hækkun 
milli ára. – sg

Truenorth hagnaðist um 75 milljónir

Wachowski-systkinin gerðu þættina 
Sense8, en upptökur fóru að hluta til 
fram hér á landi. FréttabLaðið/getty

120
milljónir króna var eigið fé 
truenorth um síðustu áramót.
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CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.Stærð: 231 × 140 × 81 cm  96.766 kr.   119.990 kr.
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Jólaljós á Oxfordstræti

 Það er orðið jólalegt um að litast á Oxford-stræti í Lundúnum. Í dag eru 50 dagar til jóla og margir farnir að huga að jólagjafakaupum nú þegar, jafnt 
erlendis og hérlendis. Fréttablaðið/EPa 

Velgengnissaga sem sjaldan er 
sögð úr hinu hnattræna hagkerfi 
síðustu tuttugu ára hefur verið 
Afríka. Af þeim tuttugu hag
kerfum sem vaxið hafa hraðast í 
heiminum síðustu tvo áratugi er 
helmingurinn í Afríku.

Mikilvægasti þátturinn í vel
gengni Afríku er sennilega sú 
staðreynd að lok kalda stríðsins, 
snemma á 10. áratug síðustu aldar, 
þýddu að stuðningi vesturveld
anna og austurblokkarinnar við 
einræðisstjórnir í Afríku var hætt, 
og afleiðingin var sú að lýðræði – 

þótt ófullkomið sé – hefur smám 
saman breiðst út um Afríku og 
um leið meiri virðing fyrir réttar
ríkinu.

Annar mjög mikilvægur þáttur 
er skörp hækkun á hrávöruverði 
í heiminum sem átti sér stað frá 
því seint á 10. áratugnum og til 
2008. Og þar sem mörg Afríkuríki 
eru hrávöruútflytjendur hafa þau 
hagnast gríðarlega á hækkandi 
olíuverði.

Hækkunin á hrávöruverði hefur 
að sjálfsögðu að miklu leyti verið 
afleiðing af mjög miklum hagvexti 
í Kína síðan snemma á 10. áratugn
um. Þess vegna eru sterk tengsl á 
milli mikils kínversks hagvaxtar 
og hærra hrávöruverðs, sem aftur 
hefur stutt við hagvöxt í Afríku.

En það eru líka sterkari tengsl á 
milli Afríku og Kína – miklar bein
ar fjárfestingar Kínverja í Afríku.

En gæfan gæti verið á þrotum.

Samdráttur í Kína  
slær á hagvöxt í afríku
Hægt hefur verulega á hagvexti 
í Kína á síðustu árum og það er 
ástæða til að ætla að samdráttur

inn haldi áfram næstu áratugi þar 
sem Kína stendur frammi fyrir 
alvarlegum kerfislægum mótbyr, 
sérstaklega vegna mjög neikvæðr
ar mannfjöldaþróunar.

Þetta eru ekki góðar fréttir fyrir 
Afríku. Annars vegar hefur hrá
vöruverð hrapað samfara sam
drættinum í Kína og hins vegar 
hefur komið fram aukinn þrýsting
ur á beinar fjárfestingar Kínverja 
í Afríku. Þannig hafa fjárfestingar 
Kínverja, samkvæmt mati sumra, 
minnkað um allt að 85% á þessu 
ári.

„Kínverska áfallið“ hefur komið 
fram bæði á fjármálamörkuðum 
– þar sem gjaldmiðlar Afríku hafa 
veikst verulega á þessu ári – og í 
samdrætti hagvaxtar í Afríku.

Svo með samdrætti í Kína er 
meðbyrinn að breytast í mót
vind fyrir Afríku og það hefur ekki 
aðeins áhrif á markaði og hagvöxt 
heldur er líklegt að það hafi nei
kvæð pólitísk áhrif. Þegar þrengir 
að hagvexti er því líklegt að við 
sjáum aukin vandamál í ríkis
fjármálum um alla Afríku og því 
fylgir aukin efnahagsleg óvissa og 
getur auðveldlega aukið pólitíska 
spennu í mörgum af viðkvæmustu 
lýðræðisríkjum Afríku.

Niðurstaðan: Afríka hefur verið 
velgengnissaga sem sjaldan er 
sögð, en nú kunnum við að standa 
á krossgötum þar sem auðveldir 
kostir eru ekki lengur í boði. Að 
því sögðu: Mörg ríki Afríku hafa 
gert raunverulegar endurbætur á 
síðustu tíu til fimmtán árum og 
vonandi gerir það þeim kleift að 
komast í gegnum þrengingarnar 
þegar samdrátturinn heldur áfram 
í Kína.

Afríka verður illa úti  
vegna samdráttar í Kína

Lars Christensen
alþjóðahagfræðingur

Hægt hefur veru-
lega á hagvexti í 

Kína á síðustu árum og 
það er ástæða til að ætla að 
samdrátturinn haldi áfram 
næstu áratugi þar sem Kína 
stendur frammi fyrir alvar-
legum kerfislægum mótbyr.

Ég átti vin í barnæsku sem var 
snillingur í Míkadó. Fyrir þá sem 
ekki muna þá gengur leikurinn út 
á að draga ofvaxna tannstöngla úr 
tannstönglahrúgu án þess að skapa 
minnstu hreyfingu í hrúgunni. 
Kænska æskuvinarins fólst í því að 
tryggja hagfelldar ytri aðstæður. 
Öllum gluggum var lokað, grafar
þögn átti að ríkja og spilað var á 
teppi. Leikurinn entist sjaldnast 
lengur en eina umferð.

Mikið hefur verið rætt og ritað 
um framleiðni á Íslandi. Í sinni ein
földustu mynd gengur aukin fram
leiðni út á það að skapa meira með 
minna. Með þeim hætti má skapa 
meiri verðmæti sem mynda grund
völl bæði kaupmáttar og velferðar. 
Framleiðni hérlendis er lág. Mikil 
atvinnuþátttaka og margar vinnu
stundir gera Íslendingum þó kleift 
að jafna leikinn. Það breytir ekki 
þeirri staðreynd að til mikils væri 
að vinna með aukinni framleiðni. 
Ábatinn fælist í svigrúmi til fækk
unar vinnustunda og aukningu 
kaupmáttar.

Ráðgjafarfyrirtækið McKinsey 
& Company benti á að stærstu 
tækifæri til aukinnar framleiðni á 
Íslandi lægju í þjónustugeiranum. 
Of margir starfa í innlendri þjón
ustu og of fáir starfa við útflutning. 
Margt má betur fara í þjónustu
geiranum. Viðskiptaráð hefur bent 
á umfangsmikil tækifæri til auk
innar framleiðni í opinbera hluta 
hans. Þá eru jafnframt brotalamir 
í umgjörð einkageirans, einkum 
hvað varðar regluverk og eftirlit. 
Engin áskorun er þó stærri en þær 
hagsveiflur sem íslensk fyrirtæki 
búa við.

Ekki þarf að horfa langt aftur 
í tímann til að sjá hvernig þessi 
vandi brýst fram. Á þenslutíman
um 2003 til 2008 fjölgaði störfum 
í innlenda þjónustugeiranum 
um ríflega 20 þúsund. Neysla var 
mikil, krónan var sterk og kaup
máttur hár. Yfir sama tímabil 
fækkaði störfum við útflutning. 
Þessi þróun snerist harkalega við 
í samdrættinum sem fylgdi árin á 
eftir. Þannig fækkaði störfum í inn
lendri þjónustu um 12 þúsund árin 
2008 til 2014. Störfum í útflutningi 
fjölgaði hins vegar á sama tíma. 
Þessi sveifla endurspeglar ágætlega 
rekstrarskilyrði fyrirtækja á Íslandi.

Aukin framleiðni gengur út á fín
stillingar. Að kreista fram aukna 
hagkvæmni í rekstri með öllum til
tækum leiðum. Þegar framleiðslu
þættir eru á fleygiferð og jafnvægi 
ríkir sjaldnast lengur en nokkra 
mánuði í senn er ómögulegt að 
einbeita sér að fínstillingum. Mikil
vægi efnahagslegs stöðugleika 
verður seint vanmetið. Ef Ísland 
ætlar að skipa sér í fremstu röð er 
því óhjákvæmilegt að endurskoða 
hagstjórn og verklag aðila vinnu
markaðarins. Það nær enginn 
árangri í Míkadó ef spilað er á park
eti um borð í Herjólfi.

Míkadó í Herjólfi

Frosti Ólafsson
framkvæmda
stjóri 
Viðskiptaráðs

Hin hliðin
Þórunn  
Jónsdóttir
ráðgjafi og 
verk efnastjóri

Frá og með mánudeginum, 2. nóv
ember, vinna konur í Evrópu launa
laust til áramóta, eða næstu 59 
dagana ef tekið er tillit til 16,3% 
launamunar kynjanna í álfunni. 
Á Spáni byrjuðu konur að vinna 

Óréttlæti virðisaukaskatts laganna

Að vinna bug á eigin fordómum

Efnahagsmál

launalaust fyrir tólf dögum og 
á Íslandi hefst launalausa tíma
bilið þann 20. nóvember, eftir því 
hvaða hluta skýrslu um launamun 
kynjanna horft er til. Framkvæmda
stjórn Evrópusambandsins vakti 
athygli á þessu á Evrópska jafn
launadeginum 2015, sem haldinn 
var í gær.

Nú eru liðin 100 ár síðan konur 
fengu kosningarétt. Það er óskiljan
legt að við séum enn þá að berjast 
við kerfisbundinn launamun, sama 
á hvaða tölu er horft. Allar tölur yfir 

núlli eru of háar. UN Women og 
fleiri benda í því samhengi á að ef 
fram heldur sem horfir þá muni það 
taka okkur 70 ár að ná fullu jafn
rétti kynjanna. Þetta hefur margoft 
komið fram á jafnréttisráðstefnum 
hér á landi og erlendis.

Það er frábært að halda ráðstefnur 
til að vekja athygli á kerfisbundnu 
misrétti. En ég verð að viðurkenna 
að ég er orðin þreytt á þessu enda
lausa tali og mig er farið að þyrsta 
í aðgerðir. Það er ekki nóg að hitt
ast til að ræða nýjustu tölfræðina 

og bíða eftir því að stjórnvöld taki í 
taumana. Hvað getum við sem ein
staklingar gert?

Jafnrétti er sameiginlegt mann
réttinda, samfélags og efnahags
mál. Kynjamisrétti er aðför að lýð
ræðinu. Það kemur skýrt fram í 65. 
gr. stjórnarskrár okkar. Þegar við 
mismunum á grundvelli kynferðis 
brjótum við gegn stjórnarskrárvörð
um réttindum samborgara okkar.

Að horfast í augu við eigin kynja
fordóma, sama hvaða kyn þú upp
lifir þig eða gagnvart hvaða kyni þeir 

birtast, tel ég vera eitt mikilvægasta 
skrefið í átt að jafnrétti. Að dæma 
konur fyrst út frá útliti og síðan út 
frá afrekum er algeng birtingarmynd 
fordóma. Að útiloka karlmenn 
frá jafnréttisumræðu er önnur. Til 
að útrýma kerfisbundnu misrétti 
þurfum við að útrýma persónu
bundnum fordómum. Við þurfum 
að hefja opinskátt og hreinskiptið 
samtal um eigin fordóma og mæta 
hvert öðru án dómhörku. Jafnvel þó 
við upplifum okkur fordómalaus, 
getum við þá ekki alltaf gert betur?
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H
Áður sjúkraliði á Hrafnistu. 
Nú ritari á meinafræðideild 
Landspítalans.

Þegar einstaklingur missir starfsgetu vegna slyss 
eða veikinda snýr VIRK spilinu við með markvissri 
uppbyggingu og sérfræði- stuðningi. Fjölbreyttur 
hópur fagaðila um allt land vinnur að 
árangursríkri starfsendur- hæ�ngu sem skilar 
sterkum einstaklingum aftur út á 
vinnumarkaðinn.

Starfsendurhæ�ngarsjóður
Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík, sími 535 5700

www.virk.is

jördís E. Þorkelsdóttir
HHjördís var í líkamlega er�ðri 

vinnu og bjó við kre�andi 
�ölskylduaðstæður. Hún kiknaði 
undan álagi og sökk í þunglyndi 
en nýtti sér stuðning VIRK með 
góðum árangri.

jördís E. Þorkelsdóttir
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Markaðurinn
Miðvikudagur 4. nóvember 2015fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál |

Stjórnar -
maðurinn

@stjornarmadur

ftsE 100
6.374,25 12,45

(0,20%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is 

20 milljarðar króna í 
undirmálslán í irVing í tExas
Skopos Financial, sem veitir ökutækjalán 
og er með höfuðstöðvar í Irving í Texas, 
er að undirbúa útgáfu á 154 milljóna dala 
skuldabréfavafningi, eða sem samsvarar 
um 20 milljörðum króna. Í umfjöllun IFS 
greiningar kemur fram að um 75% lán-
taka hafi ekki persónulegt lánshæfi, og 
önnur 14% eru með lánshæfiseinkunn 
undir 600. 

19 lóðum úthlutað
til bygginga í úlfarsárdal
Sala byggingaréttar í Úlfarsárdal tók 
mikinn kipp í nýliðnum mánuði en alls 
úthlutaði borgarráð 19 lóðum með 
byggingarétti fyrir 48 íbúðir. Langflest-
ar lóðirnar sem voru seldar eru fyrir 
rað- og parhús. Eftir þessa úthlutunar-
hrinu eru eftir ein parhúsalóð og 51 
einbýlishúsalóð í Úlfarsárdal, sem og 
28 einbýlishúsalóðir í Reynisvatnsási.

29.10. 2015
Það sem ég hef að segja um Icesave-málið er þetta. 
Ég held að báðar þjóðir líti svo á að það 

sé að baki í samskiptum okkar og við getum núna 
horft fram á við og talað um þá hluti sem við ættum 
að gera saman. Við erum með mjög sterk viðskipta-
tengsl, sterk tengsl á sviði ferðamennsku með 
alla bresku ferðamennina sem eru að koma 
hingað í fegurðina og njóta landsins. 
David Cameron, forsætisráðherra Breta

Viðbrögð við RÚV-skýrslunni svo-
kölluðu hafa verið fyrirsjáanleg og 
borið vott um þá flokkadrætti sem 
einkenna þjóðfélagsumræðuna.

Lítið hefur farið fyrir efnislegri 
umræðu um skýrsluna. Þess í stað 
hefur allt snúist um upphrópanir, þar 
sem skýrslan er annaðhvort árás gegn 
RÚV skipulögð af pólitískum and-
stæðingum eða RÚV ónýtt apparat 
sem leggja á niður.

Sannleikurinn er væntanlega ein-
hvers staðar þarna á milli.

Margir hafa fallið í þá gryfju að gagn-
rýna skipan nefndarinnar en þar átti 
meðal annars sæti Eyþór Arnalds, 
yfirlýstur sjálfstæðismaður. Í hugum 
andstæðinga skýrslunnar var þetta 
augljóst merki um að niðurstaðan 
hefði verið pöntuð og átt að koma 
RÚV illa. Þetta sama fólk virðist þó 
ekki velta því fyrir sér að í nefndinni 
sátu einnig óháðir sérfræðingar frá 
fjármálaráðuneytinu annars vegar, 
og endurskoðandi frá KPMG hins 
vegar.

Ekki er upplýst hvaða hagsmuni 
þetta fólk hefur af því að draga upp 
dökka mynd af RÚV, en fólk ætti ef til 
vill að hugsa sig um tvisvar áður en 
það dregur fagleg heilindi þess í efa.

Sömuleiðis hefur verið gagnrýnt að 
rekstur RÚV hafi verið borinn saman 
við stærsta einkarekna fjölmiðil 
landsins, 365 miðla. Einkum á þeim 
grundvelli annars vegar að tölurnar 
hafi komið frá forstjóra 365, og hins 
vegar að ekki sé um sanngjarnan 
samanburð að ræða í ljósi „almanna-
þjónustuhlutverks“ RÚV. Aftur er 
þarna verið að saka fólk um fagleg 
óheilindi, og umræðan rugluð með 
vísan í óskilgreint hugtak sem hver 
túlkar eftir eigin höfði.

Skýrslan sjálf er vel unnin og áhuga-
vert innlegg í umræðuna. Því er 
miður að fleiri hafi ekki orðið við bón 
menntamálaráðherra um að fara í 
boltann en ekki manninn.

Niðurstaðan er hins vegar skýr. RÚV 
ber sig ekki í núverandi mynd, og 
þarf annaðhvort að auka tekjustofna 
eða skera niður þjónustu og yfirbygg-
ingu. Fyrirliggjandi sparnaðaráætlan-
ir eru hvorki fastar í hendi né líklegar 
til að leysa vandann til frambúðar.

Er því ekki rakið að efna til umræðu 
um hlutverk og tilvist RÚV til 
framtíðar? Er öryggishlutverk 
stofnunarinnar úrelt, og betur sinnt 
af einkaaðilum? Á RÚV að hætta 
auglýsingasölu? Er eðlilegt að RÚV 
teygi sig út fyrir hefðbundið hlutverk 
sitt og spreyti sig á nýmiðlum á borð 
við vefsíður eða streymisþjónustu? 
Svona mætti áfram halda.

Spurningin er ekki bara hvort 
við eigum að halda áfram að dæla 
peningum í RÚV, heldur einnig 
hvers konar RÚV við viljum fá fyrir 
peningana okkar.

Svör óskast  
um RÚV

Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

Bónvél – 
Mössunarvél 
1200W 

Hleðslutæki 12V
Loftdæla OMEGA 
12V 30L 

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

Réttingatjakkasett

Frábært úrval 
af búkkum 

Viðgerðarkollur, 
hækkanlegur 

Strákústar á 
tannburstaverði 

Greinakurlarar

PU Flex 
vinnuvettlingar

Avo fjölsvið-
mælir 

Brennari 30 
m/6 oddum

Loftpressa 
8Bör 180L 

Slípirokkur 
hleðslu LiIon 

Scanslib hverfisteinn
150 og 200

Fjölsög

Brunnvatnsdælur 
mikið úrval 

Verðmætaskápur 
m/talnalás 

Höfuðljós 
í miklu 
úrvali 

Yfir 30 tegundir 
af vasaljósum 

Halogen og 
LED kastarar 
í miklu úrvali 

Ljósahundur 
led hleðslu

Límbyssa

Rafmagnsbrýni

Beltaslípivél 
og Smergel

Stigar og 
tröppur í 
miklu úrvali

frá 14.995

frá 39.995

frá 39.995

frá 4.995

frá 9.995

frá 995

PU Flex 

Sorppokarúlla

frá 365

695

frá 295

Lauftínur

frá 395 frá 395

frá 995

frá 595

frá 2.995

Réttingatjakkasett

Viðgerðarbretti

frá 7.995

8.995 1.695
9.995

Laufsuga/blásari 

9.999

3.995

14.995

29.995

7.995

7.995

2.995

24.995
34.995

19.995

19.995

Sekkjatrilla 
150 kg

TILBOÐ 
6.995

TILBOÐ 
6.995

 395 395

Stigar og 
tröppur í 
miklu úrvali


