
Áhættuálagið 
hverfandi 

 » Munurinn á ávöxtunarkröfu 
verðtryggðra ríkisskuldabréfa í 
Bandaríkjunum og á Íslandi hefur 
dregist verulega saman. » 10

Fótbolti og  
fluguveiði

 » Páll Edwald tekur við sem verk
efnastjóri hjá byggingarfélaginu 
Reir Verk, sem hefur mörg járn í 
eldinum. » 22

Margar vaxtahækkanir 
bankanna í kyrrþey

 » Tveir bankanna hafa ekki tilkynnt hækkanir á 
föstum útlánavöxtum það sem af er ári. Verð
tryggðir slíkir vextir hafa hækkað um allt að 1% 
í mánuðinum úr sögulegu lágmarki.  » 8

Heimkaup í hóp þeirra 
sem selja áfengi

 » Viðskiptavinir Heimkaupa geta nú pantað 
áfengi og fengið sent heim samdægurs. For
stjórinn segir áfengissölu alltaf hafa verið eitt 
af rekstrarmarkmiðum félagsins. » 6

F I M M T U D A G U R
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Nýtt íslenskt fatamerki
Ddea er nýtt íslenskt fatamerki sem Edda Gunnlaugsdóttir stofnaði, en hún 
hannar flíkurnar sjálf. Flíkurnar eru framleiddar á Ítalíu og eru einungis 
fáein eintök saumuð af hverri flík.   » 20

Hafsjór 
af sóknarfærum

> Antarctica Advisors hefur haft milligöngu í 200 milljarða 
króna fyrirtækjaviðskipum í alþjóðlegum sjávarútvegi. 
Ferlið getur tekið allt að þrjú ár.

> Birgir Brynjólfsson, annar eigenda félagsins, telur vera 
tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki, banka og fjárfesta að nýta 
sérþekkingu sína á sjávarútvegi í Norður-Ameríku. 

> Mæta þarf aukinni eftirspurn eftir sjávarafurðum með 
framleiðsluaukningu í fiskeldi, þá sérstaklega á landi. 
Tímaspursmál hvenær landeldi verður orðið hagkvæmt og á 
stórum mælikvarða.

 » 12

Segir mikil tækifæri fyrir íslenska sérþekkingu í Norður-Ameríku

ok.is 

Við elskum tölvukerfi

 » Sérblað um bíla  
     fylgir blaðinu í dag

Sparneytinn  
sportjepplingur
Nýr Honda HR-V var 
kynntur á vormánuðum 

og er þriðja kynslóð þessa 

sportjepplings. » 4

Vígalegur á velli
Volvo C40 er fyrsti 
crossover-bíll sænska 
bílaframleiðandans sem 

gengur fyrir hreinu raf-
magni. » 12-13

Festi jeppann úti  
í Miðfjarðará
Bjarni Ákason 
framkvæmdastjóri er 
áhugamaður um bíla 
og segir hér frá ýmsum 
ævintýrum í bílaferðum. » 6

Bílar
f y l g i r i t  v i ð s k i p t a b l a ð s i n s  3 0 . j ú n í  2 0 2 2

Nýr Volkswagen ID.5 var kynntur blaðamönnum í Týról í Austurríki í síðasta mánuði. ID.5 er 

skemmtileg viðbót í rafbílaflóruna og virðist afar vel smíðaður.

 
 » 10-11

Skemmtileg 
viðbót í flóruna

Kraftmikill Frakki
Renault Megane E-Tech hefur allt að 470 km drægi á 

rafmagninu og er auk þess með hörkugott afl. » 8

Vertu á góðum
dekkjum í sumar
Þú færð þau í Dekkjahöllinni

AKUREYRI
Draupnisgötu 5

460 3000

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1

460 3001

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
460 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12

460 3003

460 3000 460 3001 460 3002 460 3003

Pantaðu dekkin á dekkjahollin.is

– fyrir kröfuharða ökumenn
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Síðasta áætlunarflugið 
í bili á milli Vestmanna
eyja og Reykjavíkur var 
flogið í lok maí á þessu ári. 
Þetta er í þriðja skiptið 
á tveimur árum sem 
flugið stöðvast og hefur 
faraldur inn spilað þar 
inn í, en flugfélagið Ernir 
og Icelandair hafa sinnt 
fluginu undanfarin ár.

JÓHANN ÓSKAR JÓHANNSSON
johann@vb.is

Ríkið niðurgreiddi flug 
til Vestmannaeyja hjá 
Icelandair til ársins 

2010, eða þar til Landeyjahöfn 
var opnuð. Við sinntum samt 
sem áður áætlunarflugi til Vest
mannaeyja í 10 ár til viðbótar,“ 
segir Hörður Guðmundsson, 
forstjóri flugfélagsins Ernis. Í 
lok september 2020 tilkynnti 
flug félagið að það væri hætt að 
fljúga til Eyja. Það hefði reynst 
erfitt fyrir félagið að vera í 
samkeppni við niðurgreiddan 
Herjólf. Auk þess hefði skatt
lagning og ýmis gjöld á flug 
ekki hjálpað til í starfseminni 
og má þar nefna lendingargjöld, 
farþegaskatta og eldsneytis
skatta. „Í faraldrinum  minnkuðu 
ferðalög mikið og var þá ekki 
lengur forsenda fyrir því að 

halda fluginu áfram á viðskipta
legum grundvelli. Við greiddum 
stórlega með þessum almenn
ingssamgöngum á sama tíma og 
Herjólfur var ríkisstyrktur.“

Í kjölfar þess að Ernir hætti 
að fljúga til Eyja í faraldrinum 
kom ríkið að borðinu, sem end-
aði með því að Icelandair fékk 
flugið úthlutað veturinn 2020-
2021. Þegar sú ráðstöfun rann 
út í maí 2021 ákvað Icelandair 
að hefja flug á markaðslegum 

forsendum um sumarið, sem 
gekk þó ekki til langs tíma. „Það 
gekk ekki upp og olli okkur 
vissum vonbrigðum hversu lítil 
nýtingin var á flugferðum til 
Eyja, en eftirspurnin á heima-
markaðnum var minni en við 
bjuggumst við.“ segir Ásdís 
Sveinsdóttir, forstöðumaður 
leiðakerfis og áætlunar deildar 
Icelandair. Flugfélagið hætti 
flugferðum til Eyja í lok ágúst 
2021.

Ásdís segir Vestmanna eyjar 
markað sem flugfélagið vilji 
þjóna vel en segir erfitt að keppa 
við Herjólf, sem fari margar ferð-
ir á dag. „Eyjafólk kýs oft að taka 
bílinn með sér þegar það fer til 
Reykjavíkur og fer þá frekar með 
bátnum.“ Ásdís segir að fjöldi 
erlendra ferðamanna ráði mestu 
um það hvort flug til Eyja gangi 
upp á markaðslegum forsendum. 

„Okkar reynsla var sú að heima-
markaðurinn væri of lítill til að 
geta borið upp þessa tíðni flug-
ferða sem kallað er eftir, til þess 
þyrfti aukinn straum erlendra 
ferðamanna. Við munum hins 
vegar fljúga til Eyja um Þjóð-
hátíð.“

Ekkert flogið síðan í maí
Í kjölfar þess að Icelandair hætti 
flugi til Eyja í lok ágúst 2021 fór 
Samgönguráðuneytið aftur af 
stað um veturinn í þá vinnu að 
niðurgreiða flug til Vestmanna-
eyja. Ráðuneytið samdi við Flug-

félagið Erni í lok árs 2021 um 
lágmarksflug milli Reykjavíkur 
og Eyja til 1. júní 2022, í kjölfar 
útboðs. Í fyrstu voru farnar tvær 
ferðir á viku, seinna meir þrjár 
ferðir, og að lokum farnar fjórar 
ferðir á viku áður en fyrirkomu-
lagið féll niður. „Ég veit ekki hvar 
þetta stendur núna eða hvort 
bjóða á út flugið,“ segir Hörður.

Í viðtali hjá RÚV í byrjun apríl 
sagði Sigurður Ingi Jóhanns-
son innviðaráðherra að verið 
væri að skoða forsendur þess að 
hægt yrði að hefja ríkisstyrkt 
áætlunarflug milli Reykjavíkur 
og Vestmannaeyja. Íris Róberts-
dóttir, bæjarstjóri Vestmanna-
eyja, benti á í viðtali hjá RÚV að 
markaðslegt flug hefði gengið 
illa frá því að hætt hefði verið 
að niðurgreiða flug til Eyja árið 
2010 þegar Landeyjahöfn var 
opnuð. „Við teljum að það sé þörf 
fyrir ríkisstyrkt flug og auðvitað 
viljum við að það sé flug á hverj-
um degi,“ sagði Íris.
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Ekkert flogið til Eyja

3,8 milljarða  
velta hjá H&M  

 » Heildarvelta H & M Hennes 
& Mauritz Iceland ehf. nam 3,8 
milljörðum árið 2021 og jókst um 
18% á milli ára. Hagnaður tískuris-
ans var 137 milljónir samanborið 
við 62 milljónir árið áður. Eigið fé 
félagsins við árslok 2021 var 376 
milljónir og jókst um 57% milli ára. 

Eiginfjárhlutfallið 
var 74%. Ekki 
verður greiddur 
út arður vegna 
rekstrarársins. 
 Félagið rekur fjórar H&M-versl-
anir, þrjár á höfuðborgarsvæðinu 
og eina á Akureyri. Því til viðbótar 
rekur félagið verslanirnar Monki 
og Weekday í Smáralind og COS á 
Hafnartorgi.

Lyfja hagnast um 
520 milljónir

 » Samstæða Lyfju hagnaðist um 
520 milljónir árið 2021 saman-
borið við 438 milljónir árið áður. 
Arður vegna rekstrarársins 2021 
verður allt að 500 milljónir en 
ákvörðun um greiðslu hans 
verður tekin á aðal fundi félags-
ins. Samstæðan, sem er í 99,99% 
eigu SID, samanstendur af Lyfju 
og dótturfélögum, Árkaupum, 
Heilsu, Heilsuhúsinu, Mengi 
og Opnu. Framkvæmdastjóri 

samstæðunnar er 
Sigríður Margrét 
Oddsdóttir.

Verkefna-
þurrð dró úr 
tekjum ÍE

 » Tekjur Íslenskrar erfðagrein-
ingar námu tæpum 17 millj-
örðum króna í fyrra og drógust 
saman um yfir fimmtung. 
Hagnaður nam 1,8 milljörðum 
og jókst um 385 milljónir. Verk-

takavinna fyrir hóp 
breskra rannsak-
enda sem hófst 
árið 2019 kláraðist 
að miklu leyti á 
síðasta ári, sem er 
í ársreikningi sagt 
skýra tekjusamdráttinn. Eigið fé 
nam 8,8 milljörðum í árslok og 
eiginfjárhlutfall var 70%. Greidd 
laun námu 2,8 milljörðum og 
stóðu svo til í stað, en árs verkum 
fækkaði um 9 í 221. Kári Stef-
ánsson er forstjóri Íslenskrar 
erfðagreiningar.

Í STUTTU MÁLI

Hjónin Jónína Guðmundsdóttir og Hörður Guðmundsson eru aðaleigendur 
flugfélagsins Ernis, sem var stofnað árið 1970.  VB MYND/HKR

FLOGIÐ VÍÐA UM LAND

F lugfélagið Ernir flýgur til Húsavíkur og Hafnar í Hornafirði á viðskipta-
legum grundvelli. Hörður Guðmundsson, forstjóri Ernis, segir sumarið 

og veturinn vega upp á móti hvort öðru. „Á sumrin minnkar innanlandsflugið 
hjá Íslendingum en þá koma túristarnir inn í staðinn. Á veturna fækkar hins 
vegar túristum en Íslendingum fjölgar, sérstaklega þegar vegir verða tepptir 
vegna veðurs.“ Icelandair flýgur einnig út á land, til Ísafjarðar, Egilsstaða og 
Akureyrar.
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Halló

Góðan 
dag!

hagvangur.is

Við leiðum 
fólk saman
Leit þín að starfi eða frábærum starfskrafti 
hefst og endar hjá Hagvangi. 

Við gerum allt sem í okkar valdi stendur 
til að leiða saman fólk í atvinnulífinu af 
fagmennsku og trúnaði, með fyrsta  
flokks persónulega þjónustu að leiðarljósi. 
Þannig höfum við lagt okkar af mörkum  
í íslensku atvinnulífi í 50 ár.



Porsche á Íslandi  |  Krókhálsi 9  |  110 Reykjavík  |  S: 590 2000  |  porsche.is  |  Opið virka daga frá 9:00 til 17:00

Hestö�: 462 | Hámarkstog: 700 Nm | Hröðun: 5.0 sek. 0-100 km klst. | Fjórhjóladrif: Læstur millikassa | A�urdrif: Læst | Dráttargeta: 3,5 tonn  

Cayenne Platinum Edition (E-Hybrid Plug-In)

frumsýndur í kvöld.

Við bjóðum þér að skoða þennan einstaka �ölskyldubíl í Porsche salnum,
�mmtudaginn 30. júní, til klukkan 19:00.

Nú bjóðum við Porsche Cayenne E-Hybrid í Platinum sérútgáfu sem er enn sportlegri, betur búinn
og á betra verði. Cayenne Platinum Edition kemur með 21” álfelgum, samlitum brettakönntum,
svörtum háglans gluggalistum, lituðu gleri og sportlegum púststútum. Til að fullkomna bílinn er hann
búinn lúxus upphituðum sportsætum, bílbelti í sérlit, léttstýri, beygjustýringu á aðalljós, panorama
glerþaki, Bose hljóðker� og ýmsum öðrum lúxus búnaði. Verðmæti pakka allt að: 2.700.000 kr. 

Verð:  14.990.000 kr.
Tilboðsverð á Platinum útgáfu:  16.490.000 kr.

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynd- og textabrengl.

Til a�endingar í júlí.
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Vefverslunin Heimkaup 
hóf í gær að dreifa bjór, 
léttvíni og öðru áfengi í 
heimsendingu og hefur 
því bæst við í flóru þeirra 
sem selja áfengi á netinu 
hér á landi. Danska fyrir
tækið Heimkaup ApS 
selur áfengið, en Heim
kaup dreifa vörunni.

JÓHANN ÓSKAR JÓHANNSSON
johann@vb.is

Vefverslunin Heimkaup 
byrjaði í gær á því að 
dreifa bjór, léttvíni og öðru 

áfengi í heimsendingu. Viðskipta
vinir verslunarinnar geta nú 
 pantað áfengi og fengið sent heim 
samdægurs. Pálmi Jónsson, rekstr
arstjóri Heimkaupa, segir fyrir
tækið þannig mæta óskum þeirra 
viðskiptavina sem vilji fá áfengi 
sent heim eins og aðrar vörur. „Við 
dreifum og þjónustum Íslendinga 
alveg frá nautakjöti og grænmeti 
yfir í raftæki, fatnað og jafnvel 
nikótínpúða. Nú hafa vínið og bjór
inn bæst við.“ Það er danska fyrir
tækið Heimkaup ApS sem selur 
áfengið en Heimkaup, dóttur félag 
Wedo, dreifir vörunni. Fyrst um 
sinn verður hægt að kaupa og fá 
sent áfengi frá innlendum  birgjum. 
Þá þarf viðskiptavinur að sam
þykkja söluna með rafrænum skil
ríkjum og aðeins aðilar sem geta 
sýnt fram á löglegan aldur með 
skilríkjum fá vöruna afhenta.

Nú þegar er komið fordæmi 
fyrir netverslun á áfengi hérlendis 
og hafa nokkrir söluaðilar sprottið 
upp á undanförnum misserum. 
Einna helst má nefna franska 
fyrir tækið Santewines SAS, sem 
er í eigu Arnars Sigurðssonar, en 
netverslunin var opnuð hér á landi 
fyrir rúmu ári. Jafnframt hefur 

Nýja vínbúðin, sem Sverrir Einar 
Eiríksson athafnamaður opnaði 
í júlí í fyrra, vakið mikla athygli. 
Pálmi segir að Heimkaup aðgreini 
sig frá öðrum dreifingaraðilum 
áfengis á Íslandi. Heimkaup séu í 
raun stórvörumarkaður en hinar 
netverslanirnar sem selja áfengi 
séu sérverslanir. „Við erum að 
bjóða upp á heildarpakkann. Þú 
getur keypt matinn,  áfengið, raf-
tækin, fatnað og fengið allt saman 
heim til þín í einu lagi. Það er í 
raun engin netsíða hérlendis sem 
hefur jafnmikið úrval af mat og 
við og getur veitt þá þjónustu 
sem við bjóðum upp á. Ef einhver 
verslun á Íslandi kemst nálægt 
okkur þá væri það helst Costco,“ 
segir Pálmi.

Enn ríki réttaróvissa
Ásta S. Fjeldsted, framkvæmda-
stjóri Krónunnar, segir að net-
verslun áfengis sé enn á gráu svæði 
og það liggi ekki nægilega skýrt 
fyrir hvað megi og hvað megi 
ekki. „Þetta framtak Heimkaupa 
sýnir hvað gatið í löggjöfinni er 
að bjóða upp á og þörfina fyrir að 
skýr lagarammi sé settur um inn-
lendar vefverslanir með áfengi. Við 
fylgjumst að sjálfsögðu vel með 
framvindu þessara mála.“ Frum-
varp um að heimila smásölu inn-
lendra vefverslana með áfengi, sem 
 Hildur Sverrisdóttir, þingmaður 

Sjálfstæðisflokksins, lagði fram í 
mars, náði ekki fram að ganga fyrir 
þinglok. Pálmi segir það ekki hafa 
nein áhrif á Heimkaup. „Það er stór 
munur á því að íslensk fyrirtæki 
selji áfengi sjálf annars vegar og 
hins vegar að erlend fyrirtæki selji 
áfengi á netinu. Við erum fyrst og 
fremst að dreifa þessari vöru, eins 
og við gerum með aðrar vörur.“

Í greinargerð frumvarpsins, 
sem átti að jafna stöðu innlendra 
og erlendra söluaðila áfengis, er 
bent á að í lögum sé ekki fjallað 
um viðskipti almennings með 
áfengi við erlendar verslanir, t.d. í 
gegnum vefverslanir. Í samtali við 
Viðskiptablaðið fyrr í mánuðinum 
sagði Jón Gunnarsson dómsmála-
ráðherra að hann stefndi á að 
leggja fram sambærilegt frumvarp 
í haust. Auk þess yrði málið greint 
betur í sambandi við Evrópulög-
gjöf í sumar. „Við þurfum að kafa 
ofan í þetta og leggja svo fram 
frumvarp sem tekur á þessum 
 málum.“ Þegar Jón var spurð-
ur hvort engin réttaróvissa ríkti 
lengur um erlendar netverslanir á 
borð við Sante og Nýju vínbúðina 
þar sem þær hefðu fengið að starfa 
óáreittar af ákæruvaldinu taldi 
Jón enn ríkja ákveðna óvissu. „Ég 
lít nú þannig á að það sé ákveðin 
réttaróvissa í þessu máli enn sem 
komið er. Sérstaklega af því að 
þetta frumvarp fór ekki í gegn.“

Heimkaup 
hefja áfengissölu

World Class úr  
tapi í hagnað

 » Fyrirtækið Laugar ehf., sem 
rekur líkamsræktarstöðvar World 
Class hér á landi, hagnaðist um 
140 milljónir króna á síðasta ári 
samanborið við 77,4 milljóna tap 
árið áður. Sala vöru og þjónustu 
jókst um 30% á milli ára en hafði 
dregist saman um 30% árið áður. 

„Í toppformi“, félag sem varð til 
þegar fasteignum Lauga ehf. var 
skipt út úr félaginu, hagnaðist um 
69,8 milljónir á síðasta ári. Nam 
samanlagður hagnaður félaganna 
því 210 milljónum í fyrra, en 
stjórn „Í toppformi“ leggur til að 
greiða 150 milljóna króna arð til 
hluthafa á þessu ári. Faraldurinn 
hafði nokkur áhrif á félagið í fyrra. 
Þannig var félaginu gert að loka 
æfingastöðvum sínum í fimm vikur 
auk þess sem takmarkanir voru 
á starfseminni þegar þær voru 
opnaðar aftur. Björn Leifsson og 
Hafdís Jónsdóttir eiga 36,6% hvort 
í félögunum en Sigurður Leifsson 
fer með 26,8% hlut.

 » Fjárfestingarfélagið Kjálkanes, systurfélag útgerðarfélags-
ins Gjögurs, hyggst greiða út allt að tvo milljarða króna í arð 
eftir að hafa selt hluti í Síldarvinnslunni fyrir 17 milljarða 
samhliða skráningu félagsins í Kauphöllinni með 9 milljarða 
söluhagnaði. Kjálkaness greiddi einnig út einn milljarð í arð 
á síðasta ári. Félagið fer áfram með 17,4% hlut í Síldarvinnsl-
unni sem er um 28 milljarðar að markaðsvirði. Í aðdraganda 
skráningarinnar greiddi Síldarvinnslan út allan hlut sinn í 
SVN eignafélagi, stærsta hluthafa Sjóvá, til hluthafa. Kjálkanes 
á óbeinan 5% hlut í Sjóvá í gegnum þriðjungshlut sinn í SVN 
eignafélagi sem var bókfærður á 2,6 milljarða í lok síðasta 
árs. Kjálkanes keypti á síðasta ári fjárfestingarverðbréf fyrir 
2,7 milljarða, þar á meðal um 0,5% hlut í Arion. Kjálkanes er 
einnig meðal stærstu hluthafa Festi með 1,6% hlut. Auk þess 
fjárfesti félagið í sjóðum, fyrir 6,6 milljarða. Eignir Kjálkaness 
voru bókfærðar á 28,5 milljarða í lok síðasta árs og eigið fé 
var 25,5 milljarðar. Stærstu hluthafar Kjálkaness, eins og 
Gjögurs, eru systkinin Anna Guðmundsdóttir og Ingi Jóhann 
Guðmundsson með samtals 45% hlut. Þá eiga Björgólfur 
Jóhannsson, fyrrverandi forstjóri Icelandair, og systkini hans 
samanlagt álíka stóran hlut.

2,8
milljarðar í arð
 » Sjávarútvegsfyrirtækið 

Eskja hagnaðist um 31 
milljón dala, sem jafngildir 
fjórum milljörðum króna, 
árið 2021 samanborið 
við 10 milljónir dala, 1,3 
milljarða króna, árið áður. 
Hagnaður fyrirtækisins 
jókst því um 210% milli 
ára en fyrir tækið seldi 
veiðiheimildir fyrir sex 
milljónir dala, eða 802 
milljónir króna, á árinu. 
Stjórn félagsins leggur til 
að greiddur verði arður til 
hluthafa vegna ársins 2021 
að fjárhæð 21 milljón dala, 
sem jafngildir 2,8 milljörð-
um króna. Í lok apríl 2021 
fjárfesti félagið í 5,04% 
hlut í EE, sem er móður-
félag Eskju, en stefnt er að 
því að bréfin verði greidd 
út til móðurfélagsins sem 
arður. Eskja er fjölskyldu-
fyrirtæki á Eskifirði í 
eigu hjónanna Þorsteins 
Kristjánssonar og Bjarkar 
Aðalsteinsdóttur, en þau 
eiga hvort um sig 43,8% 
hlut í fyrirtækinu.

Allt að tveir milljarðar í arð

Pálmi Jónsson var ráðinn rekstrarstjóri Heimkaupa fyrr á árinu en þar áður var hann framkvæmdastjóri Emmessíss.
VB MYND/AÐSEND

Í STUTTU MÁLI

EITT AF ÁHERSLUMÁLUNUM  
AÐ SELJA ÁFENGI

S keljungur, sem nú ber nafnið SKEL fjárfestingafélag, á 33% hlut í Wedo, 
móðurfélagi Heimkaups. Skeljungur sótti í nóvember 2020 um skráningu 

á vörumerkinu Ríkið hjá Hugverkastofu, sem vefverslun með áfengi. Spurður 
hvort sú aðgerð tengist eitthvað því að Heimkaup séu að hefja dreifingu áfengis 
svarar Pálmi því neitandi. „Nei, ég vissi í raun ekki af þessu og þetta tengist ekki 
áformum okkar um að hefja dreifingu áfengis á netinu. Ég tók við rekstrinum 
í byrjun maí á þessu ári og það var eitt af áherslumálunum hjá mér að bæta 
áfengi við vöruúrvalið hjá okkur.“
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KRAFTUR MÝKT NÆMNI

TRAUST FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI FRÁ 1998

Ný byltingarkennd flugustöng frá SAGE!

Öll framþróun í hönnun og framleiðslu flugustanga

undanfarin ár byggir á nýjungum í lími sem bindur saman koltre�ar.

Í fyrsta skipti í  öldamörg ár, flugustöng úr nýrri gerð koltre a.

Með þessari nýju byltingarkenndu framleiðslutækni hefur stangarsmiðum SAGE

tekist að búa til flugustöng með gríðarlegum krafti sem býður upp á mikla línuhröðun

en um leið með djúpri vinnslu, mikilli mýkt og einstakri næmni.

Við erum búin að prófa. – Við erum orðlaus!

Kíktu til okkar í Síðumúla 8 og prófaðu nýju SAGE R8 Core, 

stöngina sem á eftir að breyta leiknum.
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Einkabankarnir tveir hafa 
ekki tilkynnt sérstaklega 
um ríflegar hækkanir 
fastra útlánavaxta, eins 
og venjan er með aðrar 
vaxtabreytingar, það sem 
af er ári. Samskiptastjóri 
Arion banka segir tilkynn
ingar um slíkar hækkanir 
gjarnan valda misskiln
ingi og óþarfa áhyggjum. 
Landsbankinn einn birtir 
allar vaxtabreytingar og 
sögulega þróun allra vaxta.

JÚLÍUS ÞÓR HALLDÓRSSON
julius@vb.is

Í slandsbanki og Arion banki 
hafa ekki sagt frá ein
stökum hækkunum fastra 

húsnæðislánavaxta í frétt á vef 
sínum eða með annars konar 
opin berri tilkynningu það sem 
af er ári. Lands bankinn hefur 
aftur á móti tilkynnt allar vaxta
breytingar sem blaða maður 
kannaði, frá ársbyrjun í fyrra. 
Allir greina þeir þó frá hækk
un fastra vaxta þegar hún á sér 

stað samhliða 
hækkun breyti
legra.

Fastir hús-
næðislánavext-
ir bankanna 
hafa hækkað 
mikið eins og 
aðrir vextir 
það sem af er 
ári. Þeir óverð-
tryggðu hafa 

verið á uppleið frá því snemma á 
síðasta ári en þeir verðtryggðu 
höfðu tekið að lækka síðasta vetur 
og stóðu í sögulegu lágmarki hjá 
öllum þremur viðskiptabönkun-
um um síðustu mánaðamót.

Síðan þá hafa þeir hins vegar 
hækkað hjá þeim öllum um á bil-
inu 0,4% (40 punkta) og 0,95% (95 
punkta), mest hjá Íslandsbanka, 
sem fyrir var lægstur með 1,35%, 
en fastir verðtryggðir vextir bank-
ans verða frá og með morgundeg-
inum 2,3% og þar með þeir hæstu 
meðal bankanna.

Allt að 1,8% ótilkynnt 
hækkun á árinu
Íslandsbanki hefur hækkað 
fasta vexti fjórum sinnum án 
tilkynningar það sem af er ári, 
fyrst óverðtryggða um 45 punkta 
í byrjun febrúar og aftur um 85 
til þriggja ára og 70 til fimm ára 
í lok mars. Í millitíðinni var hins 
vegar sagt frá hækkun annarra 
vaxta og kom þá fram í sömu til-

kynningu að „engar breytingar 
[yrðu] á föstum vöxtum óverð-
tryggðra húsnæðislána“.

Þeir höfðu því þegar hækkað 
úr 4,85 og 5,5% í ársbyrjun í 6,15 
og 6,65% þegar fyrst var sagt frá 
hækkun fastra óverðtryggðra 
vaxta þann 18. maí. Hvorki kom 
þó fram við það tilefni frekar en 
aðrar vaxtabreytingar hjá bank-
anum hverjir þeir hefðu verið 
fyrir, né hverjir þeir yrðu eftir, en 
Íslandsbanki sker sig úr meðal 
viðskiptabankanna að því leyti.

Snemma í þessum mánuði 
voru svo fastir verðtryggðir vext-
ir – þá líkast til þeir lægstu í Ís-
landssögunni eins og áður sagði 

– hækkaðir um 55 punkta, og 
síðan þá hafa fastir óverðtryggð-
ir vextir enn einu sinni verið 
hækkaðir án tilkynningar, nú um 
30 punkta til 3 ára og 55 punkta 
til 5 ára.

Í svari bankans við  fyrirspurn 
um stefnu og verklag við tilkynn-
ingar um breytingar á útlána-
vöxtum íbúðalána kemur fram 
að viðskiptavinum með lán á 
breytilegum vöxtum séu sendar 
tilkynningar þegar vextir þeirra 
breytist. Bankinn birti einnig 
fréttir á vef sínum um breytingar 
á útlánavöxtum „sem hafa áhrif 
á núverandi viðskiptavini, eins 
og breytilegir vextir“. Varðandi 
aðrar vaxtabreytingar er vísað í 

vaxtatöflu bankans þar sem finna 
megi núgildandi vexti og gildis-
tökudagur sé tilgreindur.

Vilja forðast  misskilning 
hjá viðskiptavinum
Haraldur Guðni Eiðsson, for-
stöðumaður samskiptasviðs 
Arion banka, segir bankann ætíð 
birta upplýsingar um vaxta-
breytingar og upplýsa viðskipta-
vini eins og lög kveði á um. 

„Jafnframt upplýsum við upplýs-
ingaveitur eins og Aurbjörgu sem 
birtir vexti allra helstu lánveit-
enda. Það sem hefur verið aðeins 
breytilegt er hvort við setjum 
jafnframt frétt á vefinn okkar.“

Almenna reglan það varðar sé 
sú að birtar séu fréttir um vaxta-
breytingar, en ákvörðun hafi ver-
ið tekin um að birta ekki sérstaka 
frétt þegar aðeins fastir vextir 
hafi verið hækkaðir nýlega.

„Vaxtahækkanir leiða þessa 
 dagana alltaf til fjölmiðlaum-
fjöllunar, eins og eðlilegt er. Til-
finningin sem margir fá við að 
heyra fréttir af vaxtahækkunum 
er að vextir á þeirra íbúðalán-
um hljóti að vera að hækka og 
fáum við fjölda fyrirspurna frá 
áhyggjufullum viðskiptavinum. 
Þegar við erum aðeins að breyta 
vöxtum á lánum með fasta vexti 
þá snertir það aðeins ný lán en 
ekki lán sem þegar hafa verið 

veitt. Þannig snúa þær hækkanir 
ekki að núverandi viðskiptavin-
um heldur aðeins þeim sem eru í 
lántökuhugleiðingum og kynna 
sér vel þá kosti sem í boði eru 
áður en þeir taka ákvörðun. Í því 
ljósi og einnig með það í huga 
að aðrir bankar viðhöfðu þetta 
verklag þá töldum við það rétt að 
standa svona að málum í þessi 
skipti, þ.e.a.s. að birta ekki sér-
staka frétt á vefnum okkar,“ segir 
Haraldur Guðni.

Bankinn hefur í tvígang hækk-
að fasta vexti á árinu án tilkynn-
ingar, fyrst þriggja ára óverð-
tryggða um 45 punkta í lok mars 
síðastliðins og síðan af tur um 75 
punkta í síðustu viku, auk þess 
sem fastir verðtryggðir vextir 
til fimm ára hækkuðu um 40 
punkta í það skiptið.

Athygli vekur þó að í  febrúar 
á síðasta ári birti Arion banki 
sér frétt á vef sínum um að fastir 
óverðtryggðir vextir bankans 
hefðu verið lækkaðir um 29 
punkta vegna lækkandi ávöxt-
unarkröfu sértryggðra skulda-
bréfa bankans, sem lánakjörin 
ráðist einna helst af.

Allar upplýsingar  veittar 
hjá Landsbankanum
Landsbankinn sker sig nokkuð 
frá hinum bönkunum hvað upp-
lýsingagjöf um vaxtabreytingar 

varðar. Bankinn hefur þá yfir-
lýstu stefnu að birta alltaf fréttir 
um vaxtabreytingar, og eftir því 
sem blaðið kemst næst hefur það 
staðist síðastliðin ár, þar með 
talið þegar aðeins föstum vöxt-
um hefur verið breytt.

Ríkisbankinn hefur enn 
 fremur einn viðskiptabank-
anna lengi birt sögulega töflu 
yfir þróun allra fasteignalána-
vaxta sem nær rúm 10 ár aftur 
í tímann. Hjá Arion banka má 
finna sögulega vaxtatöflu heil 
25 ár aftur í tímann – allt aftur 
til tíma Búnaðarbankans – en 
hún nær aðeins yfir breytilega 
útlánavexti. Engar sögulegar 
vaxtaupplýsingar er að finna hjá 
Íslandsbanka.

Upplýsingaveitan Aurbjörg 
hefur um nokkurt skeið boðið 
upp á samanburð á kjörum og 
skil málum fasteignalána til 
neytenda og uppfærir gögnin 
daglega að því er fram kemur. Í 
tilfelli bankanna fer sú uppfær-
sla fram sjálfvirkt með bein-
tengingu við gagnagrunn þeirra 
í gegnum svo kallaðan API-
staðal.

Aurbjörg býður hins vegar 
ekki upp á sögulega vaxtatöflu, 
og því er enn engin leið fyrir 
meðalneytanda að fá heildstætt 
yfirlit yfir þróun útlánavaxta á 
markaði fyrir fasteignalán.

Feimnir við 
vaxtahækkanir

Haraldur Guðni 
Eiðsson.

Hækkanir fastra húsnæðislánavaxta viðskiptabankanna
— frá upphafi síðasta árs

Ath.: Hækkanir eru tilgreindar í punktum (1 punktur = 0,01%) Rauðmerktar hækkanir voru ekki tilkynntar.

ARION BANKI ÍSLANDSBANKI LANDSBANKINN

Óverð
tryggð ir 

3 ár

Verð
tryggð ir 

5 ár

Óverð
tryggð ir 

3 ár

Óverð
tryggð ir 

5 ár

Verð
tryggð ir 

5 ár

Óverð
tryggð ir 

3 ár

Óverð
tryggð ir 

5 ár

Verð
tryggð ir 

5 ár

1. júlí 2022 30 55 40

29. júní 2022 25

25. júní 2022 50 55

22. júní 2022 75 40

16. júní 2022 50 45 30

7. júní 2022 55

1. júní 2022 35 30

19. maí 2022 70 30 -15

17. maí 2022 15 10

13. maí 2022 61

29. apríl 2022 35 30 -20

25. mars 2022 45 85 70 -40

24. mars 2022 35 25

22. febrúar 2022 45 -75

11. febrúar 2022 35 25

4. febrúar 2022 45 45

Vextir í ársbyrjun 5,24% 2,54% 4,85% 5,50% 1,50% 4,85% 5,15% 2,20%

Heimildir: Bankarnir, heimildarmenn



Íslensk námskeið um helgar, þægilegt fyrir námsmenn og fólk í vinnu.
English courses 3 evenings during working days pr. week, fits well with work.

Allur pakkinn (C-CE-D) sjá nánar á:
 www.meiraprof.is
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Munur á ávöxtunarkröfu 
verðtryggðra banda
rískra og íslenskra ríkis
skuldabréfa hefur dregist 
verulega saman undan
farið og er nú í sögulegu 
lágmarki. Segja má að nær 
ekkert áhættuálag sé því á 
íslenskum bréfum miðað 
við þau bandarísku þrátt 
fyrir smæð  markaðarins, 
minni seljanleika og 
sveiflukenndara hagkerfi.

GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR
gudny@vb.is

M unurinn á ávöxtunar
kröfu verðtryggðra 
íslenskra ríkisskulda

bréfa og svokallaðra TIPSbréfa, 
sem eru verðtryggð bandarísk 
ríkisskuldabréf, er lítill sem 
enginn um þessar mundir og er 
sú staða óvenjuleg í  sögulegu 
samhengi. Sé horft aftur til 
ársins 2012 hefur munurinn 
sveiflast umtalsvert en var að 
meðaltali tæpir 170 punktar og 
fór um tíma yfir 300 punkta.

Ávöxtunarkrafa bandarísku 
TIPS-bréfanna var neikvæð nán-
ast samfleytt frá ársbyrjun 2020 
og fram í mars á þessu ári en síð-
an þá hefur hún aukist til muna 
samhliða vaxtahækkunum og 
væntingum um frekari hækkanir 
í Bandaríkjunum. Á móti hefur 
ávöxtunarkrafa verðtryggðra 
íslenskra ríkisskuldabréfa verið 
nokkuð stöðug og fór svo að þann 
14. júní síðastliðinn var krafa 
bandarísku bréfanna hærri, eða 
0,89% miðað við 0,86% hjá þeim 
íslensku. Síðan þá hafa banda-
rísku bréfin gefið eilítið eftir og er 
munurinn nú 22 punktar.

Vaxtahækkanir víða
Seðlabanki Íslands hóf vaxta-
hækkunarferli sitt örlítið fyrr en 
aðrir seðlabankar sem eru nú byrj-
aðir eða við það að hefja vaxta-
hækkanir. Vextir hafa ekki verið 
hærri hér á landi frá árinu 2017 en 
verðbólga mældist 8,8% í júní.

Seðlabanki Bandaríkjanna 
sendi jafnframt ansi skýr skila-
boð um miðjan mánuðinn þegar 
hann hækkaði stýrivexti um 75 
punkta og eru þeir nú á bilinu 
1,5–1,75%. Það var mesta hækkun 
stýrivaxta þar í landi frá árinu 
1994 og má vænta frekari hækk-
ana, enda 8,6% verðbólgan þar í 
landi sú mesta í 40 ár.

Niðurlag yfirlýsingar peninga-
stefnunefndar Seðlabanka Ís-
lands í síðustu viku var sam-
hljóma síðustu yfirlýsingu að 
öllu leyti nema að nefndin bætti 
því við að á næstunni myndi 
peningastefnan ráðast af þróun 
efnahagsumsvifa, verðbólgu og 
verðbólguvæntingum. Rann-
veig Sigurðardóttir, varaseðla-
bankastjóri peningastefnu, sagði 
umræðu um miklar launahækk-
anir hafa áhrif á verðbólgu-
væntingar, sem hefðu hækkað 
mikið.

Aftur á móti hafa verðbólgu-
væntingar til 10 ára í Banda-
ríkjunum lækkað umtalsvert í 
Bandaríkjunum, frá rúmum 3% 
í apríl niður í 2,5% í dag. Sér-
fræðingar á skuldabréfamarkaði 
telja líklegt að haukatónninn í 
bandaríska seðlabankanum, sem 
hefur gefið frekari vaxtahækkan-
ir til kynna, valdi því að ávöxtun-
arkrafan á 10 ára TIPS-bréfunum 
sé orðin jákvæð á ný. Markaður-
inn vestra hafi greinilega trú 
á aðgerðum seðlabankans þar 
í landi. Nái bankinn að koma 
böndum á verðbólguna með 
boðuðum vaxtahækkunum er 

ljóst að raunvextir munu hækka, 
sem hefur greinilega verið verð-
lagt inn í ávöxtunarkröfu TIPS-
bréfanna.

Lífeyrissjóðir halda 
í verðtryggt
Gunnar Örn Erlingsson, skulda-
bréfamiðlari hjá Arion banka, 
segir ávöxtunarkröfu TIPS-
bréfanna hafa hækkað samhliða 
hækkun nafnvaxtaferilsins í 
Bandaríkjunum, sem hafi síðan 
hækkað vegna væntinga um 
frekari vaxtahækkanir þar ytra. 
Verðbólguálag til fimm ára hafi 
aftur á móti haldist frekar stöð-
ugt í kringum 3%. Á Íslandi hafi 
krafan haldist töluvert stöðugri 
á lengri enda raunvaxtaferilsins. 

„Ávöxtunarkrafa langra verð-
tryggðra ríkisskuldabréfa hefur 
verið nokkuð stöðug, sem orsak-
ast líklega af því að langtímafjár-
festar, til að mynda lífeyris sjóðir, 
vilja síður selja verðtryggðar 
eignir frá sér.“

Munurinn á ávöxtunarkröfu 
þessara bréfa í Bandaríkjunum 
og á Íslandi hefur sögulega verið 
nokkuð mikill. Gunnar Örn segir 
áhættuálag eiga að vera á milli 
þessara landa, enda sé íslenski 
skuldabréfamarkaðurinn mun 
grynnri en sá bandaríski. „Mark-
aðurinn tekur einnig til að mynda 
mið af þróun vaxta, vinnumark-
aðinum og gjaldmiðlamálum.“

Að sögn Gunnars er ávöxtunar-
krafa þessara bréfa besti mæli-
kvarðinn á verðbólguvæntingar 
til lengri tíma. Í báðum löndum 
séu markaðirnir lifandi og því 
megi lesa úr bréfunum að nokkur 
munur sé á væntingum markaðs-
aðila í Bandaríkjunum og á Ís-
landi. „Verðbólguálag til næstu 
fimm ára á Íslandi er 5,25%.“

Hærra verðbólguálag á Íslandi
Davíð Stefánsson, sjóðstjóri hjá 
Akta, tekur undir þá fullyrðingu 
að lítill vaxtamunur á milli 
Íslands og Bandaríkjanna sé 

óvenjulegur. „Þrátt fyrir að verð-
bólgan sem slík sé keimlík á milli 
landanna er verðbólgu álagið 
mun lægra í Banda ríkjunum. 
Bandaríski skuldabréfa mark-
aður inn býst mun frekar við því 
að þessi verðbólgukúfur gangi 
hratt yfir og að verðbólgan verði 
í kjölfarið nær því sem hún er að 
jafnaði úti. Hér heima má segja 
að markaðurinn geri ráð fyrir að 
verðbólgan verði hærri lengur,“ 
segir Davíð.

Þar spili fyrst og fremst inn 
í kjarasamningar í haust þar 
sem búist er við umtalsverð-
um launahækkunum ofan á þær 
launahækkanir sem hafa átt sér 
stað undanfarin ár. Að auki séu 
hagvaxtarhorfur á Íslandi betri 
en erlendis og því gæti þróttur 
hagkerfisins gagnvart vaxta-
hækkunum verið meiri, auk 
þess sem hluti verðbólgunnar er 
fluttur inn að utan. „Sú staðreynd 
að hagvaxtarhorfur eru talsvert 
betri en erlendis gerir það hugs-
anlega að verkum að verðbólgu-
álag er mun hærra á Íslandi en í 
Bandaríkjunum,“ segir Davíð.

Raunvaxtamunur í 
sögulegu lágmarki

 ÓVENJULEG 
VERÐBÓLGA

D avíð Stefánsson, sjóðstjóri 
hjá Akta, segir sérstakar 

ástæður ríkja að baki mikilli 
verðbólgu á heimsvísu. Til að 
byrja með hafi heimsfaraldur-
inn og aðgerðir í peninga- og 
ríkisfjármálum aukið hraða 
breytinga í neysluhegðun frá 
þjónustu yfir í vörukaup, sem sé 
nú að ganga til baka að hluta. Til 
að mynda hafi hótelverð hækkað 
um 20-30% samanborið við 
2019. Þá hafi framboðsskortur á 
starfsfólki í Bandaríkjunum leitt 
til launahækkana sem ekki hafi 
sést í áratugi. Að sama skapi megi 
búast við því að neytendur eigi 
erfiða tíma fram undan og þannig 
gæti eftirspurn og þ.a.l. verðbólga 
farið lækkandi. Líklega verði hún 
áfram há í sögulegu samhengi en 
margir þættir muni spila inn í.

Ávöxtunarkrafa verðtryggðra ríkisskuldabréfa í Bandaríkjunum og á Íslandi er nánast sú sama um þessar mundir.  VB MYND/HARI

Ávöxtunarkrafa 10 ára verðtryggðra skuldabréfa
— á Íslandi og í Bandaríkjunum undanfarinn áratug Heimild: Kauphöllin, Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna 
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BJÖRN LEVÍ ÓSKARSSON
bjorn@vb.is

B irgir kláraði MBA
nám í alþjóðafjár
málum frá Thunder
bird School of Global 

Management í Bandaríkjunum 
árið 2011. Í kjölfarið fór hann að 
vinna hjá fyrirtækinu Glacier 
Securities, sem var þá dóttur
félag Íslandsbanka í New York. 

„Félagið var í raun arfleifð af 
fjárfestingarbankateymi Glitn
is í New York frá árunum fyrir 
hrun, sem var umfangsmikið í 
lánastarfsemi sem og ráðgjöf í 
samrunum og yfirtökum. Eftir 
hrun var lánastarfseminni hætt 
og eftir stóð ráðgjafateymið.“

Árið 2013 stofnaði svo sjávar-
útvegsteymið sem var hjá Glacier 
Securities ráðgjafarfyrirtækið 
Antarctica Advisors, skrifstofan 
var flutt til Miami og fyrir tækið 
fékk fjárfestingarbankaleyfi 

SEC og FINRA árið 2014. „Þá 
fór reksturinn á flug. Síðastliðin 
átta ár hefur reksturinn vaxið 
á hverju ári og í dag erum við 
orðnir umfangsmestir í samrun-
um og yfirtökum í sjávarútvegi 
í  Norður-Ameríku. Til að setja 
hlutina í samhengi höfum við á 
síðastliðnum 18 mánuðum átt 
milligöngu um fyrirtækjavið-
skipti að upphæð tæplega 200 
milljarða króna.“

Antarctica Advisors sinnir 
helst ráðgjöf fyrir hönd seljenda 
í fyrirtækjaviðskiptum. „Það er 
mikið um að eigendur sjávarút-
vegsfyrirtækja þurfi á okkar sér-
hæfðu ráðgjöf að halda þar sem 
þeir eru annaðhvort að leitast 
eftir því að setjast í helgan stein 
eða hafa áhuga á að spila hlutverk 
í að auka hagkvæmni í virðis-
keðjunni í gegnum samruna, og 
í mörgum tilfellum eru erfingj-
ar eigenda ekki þátttakendur í 
rekstrinum.  Þá komum við inn 

og sjáum um formlegt söluferli 
frá upphafi til enda, frá því að 
undirbúa fyrirtækið og stjórn-
endur, finna kaupanda, og þangað 
til viðskiptin eru frágengin. Þetta 
ferli getur tekið þrjá mánuði eða 
þrjú ár.“

Þörf á fjárfestingu í greininni
Birgir segir mikla þörf á hag-
ræðingu og samþjöppun í 
 Norður-Ameríku. 

„Í Evrópu og á Íslandi hefur 
orðið mikil samþjöppun undan-
farin ár en sú samþjöppun hefur 
ekki enn átt sér stað í Norð-
ur-Ameríku, og þá sérstaklega 
Bandaríkjunum. Markaðurinn 
er því enn mjög sundurleitur. 
Sjávarútvegurinn í Norður-Am-
eríku er samsettur af mörgum 
litlum og meðalstórum fyrir-
tækjum en önnur próteinfram-
leiðsla dýraafurða telur ekki 
nema örfá mjög stór fyrirtæki.  
Samþjöppunin er hins vegar að 

eiga sér stað þessa stundina og 
okkar fyrirtæki spilar stór thlut-
verk í þeirri þróun.

Sjávarútvegur er alþjóðlegur 
iðnaður og fyrirtæki í Norður- 
Ameríku eru að keppa við al-
þjóðlega framleiðendur afurða. 
Stór hluti þeirra verkefna sem 
við komum að eru „cross-border“ 
samrunar þar sem það eru 

yfir leitt stærri aðilar að kaupa 
minni fyrirtæki til þess að auka 
hagkvæmni eða auka aðgengi að 
afurðum eða mörkuðum.

Eftirspurn eftir sjávarafurð-
um hefur verið að aukast í 
Norður-Ameríku, sérstaklega 
vegna þess að neytendur eru að 
óska eftir heilbrigðu og sjálf-
bæru próteini. Með þessari 
þróun þurfa fyrirtækin að vera 
samkeppnishæfari og þá þurfa 
þau að eyða auknu fjármagni í 
rannsóknir og þróun, tækninýj-
ungar og markaðssetningu á 
afurðum. Þetta kallar á aukna 
hagkvæmni í greininni, sem aft-
ur kallar á aukna samþjöppun.“

Eftirspurn eftir fiski eykst
Neysla á fiski í heiminum er að 
aukast og þar með eftirspurn. 

„Þessi vitundarvakning um að 
borða heilbrigðan mat án auka-
efna gerir það að verkum að 
neysla á fiski er að aukast, það er 

Birgir Brynjólfsson er einn eigenda 
ráðgjafarfyrirtækisins  Antarctica 
Advisors, sem hefur haft milli-
göngu í milljarða viðskiptum 
í alþjóðlegum sjávarútvegi. 

VB MYND/EYÞÓR

„Sjávarútvegur er 
alþjóðlegur iðnaður 
og fyrirtæki í Norður 
Ameríku eru að keppa 
við alþjóðlega framleið
endur afurða.

„Sjávarútvegur er eftirsóknarverð atvinnugrein fyrir fjármagn, þar sem þetta eru yfirleitt fyrirtæki 
með góðar undirliggjandi eignir og gott sjóðstreymi og sagan hefur kennt okkur að sjávarútvegs

fyrirtæki standa yfirleitt af sér efnahagssveiflur,“ segir Birgir Brynjólfsson, annar eigenda Antarctica 
Advisors, ráðgjafarfyrirtækis sem sérhæfir sig í samrunum og yfirtökum í alþjóðlegum sjávarútvegi.

Samþjöppun 
lykillinn í sjávarútvegi
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eftirspurn eftir hreinu próteini. 
Þessi aukna eftirspurn gerir það 
að verkum að auðlindin verður 
verðmætari, en framboð af fiski 
í sjónum er ekkert að fara að 
aukast.“

Birgir segir að með aukinni 
neyslu á sjávarafurðum þurfi 
að mæta eftirspurninni með 
framleiðsluaukningu í fiskeldi, 
sérstaklega á landi. 

„Það er tímaspursmál hvenær 
 landeldi verður orðið hagkvæmt 
og á stórum mælikvarða. Það 
mun gerast og við sjáum aukna 
fjárfestingu frá bæði einkafjár-
festum og stofnanafjárfestum. 
Laxeldi í sjó er takmörkuð auð-
lind og eru stærstu framleiðslu-
löndin, eins og Noregur, búin 
að fullnýta sína auðlind. Þá þarf 
m.a. að fara að horfa á landeldið.“

Tækifæri fyrir ís-
lensk fyrirtæki

„Sjávarútvegsfyrirtæki í Norður- 
Ameríku hafa ekki ekki haft 
sama aðgengi að fjármagni og 
fyrirtæki á Íslandi eða í Evrópu.  
Með aukinni fjárfestingarþörf 
skapast tækifæri fyrir lánveit-
endur og fjárfesta til þess að 
nýta sérþekkingu sína til þess að 

spila hlutverk í framþróun, sam-
þjöppun og þróun sjávarútvegs í 
Norður-Ameríku.

Sérhæfingin hefur verið 
lykill inn að velgengni okkar. 
Það er aukin eftirspurn eftir 
sérhæfðri ráðgjöf og sérhæfðu 
fjármagni. Ég tel að það séu 
tækifæri fyrir íslensk sjávarút-
vegsfyrirtæki, íslenska banka, 
og íslenska fjárfesta að nýta 
þekkingu sína á sjávarútvegi 
til þess að setja fjármagn í góð 
tækifæri í norðuramerískum 
sjávarútvegi. Ef þú ert að taka 
lán hjá banka eða fá fjárfesta inn 
í hluthafahópin viltu ganga úr 
skugga um að slíkur aðili hafi 
góðan skilning á rekstri þínum. 
Þannig verður viðskiptasam-
bandið sterkara og varir lengur.“

SÉRSTAÐA Í 
SJÁVARÚTVEGI

S jávarútvegur er flókin og lítil 
atvinnugrein í Norður-Ame-

ríku.  Til að mynda er mismunandi 
regluverk hjá þeim sem veiðir skel-
fisk í Massachusetts og þeim sem 
veiðir hvítfisk í Alaska. Auðvitað 
er hvort tveggja sjávarútvegur en 
þetta eru tveir ólíkir heimar sem 
haga sér öðruvísi. Þar kemur sér-
staða okkar að góðum notum. Við 
höfum eytt síðustu 15 árum í að 
byggja upp þekkingu og reynslu og 
alþjóðlegt tengslanet, sem hefur 
verið grundvöllur að vexti okkar.“

Umsóknarfrestur er til og með 04. Júlí 2022.
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu,
menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar
um starfið er að finna á ráðningarvef Mosfellsbæjar en auk þess veitir Jóhanna B. Hansen
framkvæmdastjóri umhverfissviðs upplýsingar í síma 525 6700. Um framtíðarráðningu 
er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

„Mörg tækifæri eru fyrir 
íslenska lánveitendur og 
fjárfesta til þess að nýta 

sérþekkingu sína í Norður-
Ameríku,“ segir Birgir.

Samþjöppun 
lykillinn í sjávarútvegi
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HUGINN  & MUNINN

Ríkið, áfengi og RÚV

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Janus Sigurjónsson
AUGLÝSINGASTJÓRI: Sverrir Heimisson

Viðskiptablaðið, Ármúli 10, 108 Reykjavík, sími 511 6622, fax 569 6692
NETFÖNG: frett@vb.is / auglysingar@vb.is / vb@vb.is / askrift@vb.is

E ins og landsmenn komust að í gær er netverslunin Heim-
kaup farin að bjóða viðskiptavinum upp á kaup á áfengi.  
Þetta er hluti af fyrirsjáanlegri þróun sem hófst þegar Arn-

ar Sigurðsson, vínkaupmaður í Sante, hóf að bjóða upp á netverslun 
með áfengi. Frá og með þeim tíma hefur einungis verið tímaspurs-
mál hvenær stærri verslanir á dagvörumarkaði myndu fylgja í kjöl-
farið. Vafalaust er þess ekki langt að bíða að netverslun með áfengi 
verði hið viðtekna form slíkra viðskipta.

Þetta leiðir hugann að þeirri miklu og viðvarandi tímaskekkju 
sem ríkiseinokun á smávöruverslun með áfengi er. Rekstur  Áfengis- 
og tóbaksverslunar ríkisins er eins og viðvarandi bergmál frá löngu 
liðnum tíma þegar sauðalitirnir voru allsráðandi og allir gengu um 
í Álafossúlpum. Kostnaðarsamur og tilgangslaus rekstur sem engin 
ástæða er til að leggja á herðar skattgreiðenda til frambúðar.

Það er vart neinum vafa undirorpið hvort netverslun með áfengi 
stenst lög. Tilraunir stjórnenda Áfengis- og tóbaksverslunar ríkis-
ins til að grafa undan slíkri verslun misheppnuðust algjörlega og 
lögreglan sá ekki ástæðu til aðgerða þrátt fyrir kæru og klögumál 
hinnar fyrrnefndu. Í mars lagði Hildur Sverrisdóttir, þing maður 
Sjálfstæðisflokksins, fram frumvarp á Alþingi sem var ætlað að 
eyða endanlega réttaróvissu um netsölu á áfengi og jafna þann að-
stöðumun sem vissulega hefur ríkt á milli innlendra og erlendra 
 fyrirtækja í þessum efnum. Alþingi afgreiddi ekki málið og þar af 
leiðandi má álykta sem svo að löggjafinn telji þessa óvissu ekki vera 
til staðar. Ákvörðun Heimkaupa bendir til þess að sú sú skoðun sé 
útbreidd.

Að mörgu leyti má líkja stöðunni sem nú er uppi í þessum mál-
um við ástandið á fjölmiðlamarkaði á fyrri hluta níunda áratugar-
ins. Tækniframþróun gerði þá að verkum að óumflýjanlegt var að 
athafnamenn reyndu á þá ríkiseinokun sem þá ríkti á ljósvakamið-
lun. Sú staðreynd að hægt var að stofna til útvarps- og sjónvarps-
reksturs með lægri tilkostnaði en áður hafði þekkst gerði það að 
verkum að óumflýjanlegt var að einokun ríkisvaldsins á ljósvaka-
miðlun yrði á endanum rofin.

Stjórnmálamenn allra flokka brugðust eigi að síður við framgangi 
frjálsra ljósvakamiðla með því að styrkja ríkisrekstur fjölmiðla sífellt 
meir eftir því sem samkeppnin við frjálsa fjölmiðla jókst. Í staðinn 
hefði verið rétt að eftirláta frjálsri fjölmiðlun markaðinn sem hún 
var og er fullfær að sinna. Nú tæplega fjörutíu árum síðar er staðan 
sú að RÚV drottnar yfir markaðnum í krafti ríkisrekstrar. Frjálsir 
fjölmiðlar standa ríkismiðlinum á sporði þegar kemur að framleiðslu 
og miðlun menningar- og afþreyingarefnis og það sama á við um 
innlenda dagskrárgerð. Ríkisreksturinn hefur ekkert fram að færa 
í þeim efnum annað en kostnað fyrir skattgreiðendur og óréttláta 
samkeppnisstöðu á markaði.

Brýnt er að hafa þetta í huga þegar kemur að stöðunni sem nú er 
uppi í smásölu á áfengi hér á landi. Hætt er við því að stjórnmála-
menn bregðist við þeirri stöðu sem nú er uppi með tilraunum til að 
festa yfirburðastöðu Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins enn frekar 
í sessi. Hætt er við því að eftir nokkra áratugi muni þetta tilgangs-
lausa ríkisapparat gnæfa yfir markaðinn, öllum til óþurftar og með 
tilheyrandi kostnaði fyrir skattgreiðendur þessa lands.

Mistökin sem voru gerð á níunda áratugnum má ekki endurtaka. 
Það er engin þörf á ríkisrekstri þegar kemur að sölu áfengis. Þær 
áherslur sem eru uppi um forvarnir og lýðheilsu hverju sinni er hægt 
að tryggja án þess að ríkið reki smásöluverslanir með áfengi í hverju 
einasta hverfi höfuðborgarsvæðisins og í flestum byggðum landsins. 
Í því felst algjör tímaskekkja eins og flestum er að verða ljóst.

Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra boðaði nýtt áfengisfrum-
varp í samtali við Viðskiptablaðið á dögunum. Frumvarpið yrði 
niðurstaða starfs sem nú færi fram í ráðuneytinu. Mikilvægt er að 
sú vinna taki tillit til ofangreindra sjónarmiða og að sama skapi er 
brýnt að umræða um þessi mál taki mið af þeirri þróun sem hefur átt 
sér stað í smásölu með áfengi að undanförnu. Markmiðið getur ekki 
 verið að finna leiðir til að grafa undan eðlilegri og óumflýjanlegri 
þróun og standa að sama skapi vörð um nátttröll sem er við það að 
daga uppi.

Stofnað 1994
Myllusetur ehf., Reykjavík
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Trausti Hafliðason
Ingvar Haraldsson

Hrafnarnir sáu að írska ríkið 
seldi fimm prósent af eign sinni 

í írska bankanum Allied Irish Banks 
í vikunni. Hluturinn var seldur í 
lokuðu útboði sem hófst eftir lokun 
markaða á mánudag.  Afslátturinn í 
útboðinu var 6,5% miðað við mark-
aðsgengi bankans áður en ráðist var 
í útboðið. Gengi hlutabréfa bankans 
hækkaði svo á ný eftir að útboð-
inu lauk. Hrafnarnir hafa heimildir 
fyrir því að hjálparsamtökin Hag-
fræðingar án landamæra hafi nú 
þegar sent þingmennina Kristrúnu 
Frostadóttur og Björn Leví 
Gunnarsson á vettvang útboðsins til 
að meta tjón írska ríkisins og þegna 
landsins. Vafalaust leggja þessir fær-
ustu sérfræðingar þjóðarinnar til að 
írska þjóðin leggist í naflaskoðun og 
stofni fjölda þingnefnda til að rann-
saka söluna. En sem stendur hefur 
Páll Magnússon ekki tjáð sig um 
málið og því geta hrafnarnir ekki 
frætt lesendur sína um hvort vinur 
hans hafi tekið þátt.

Ein af ósögðum fréttum af niður-
stöðu nýliðinna sveitarstjórn-

arkosninga er að mati hrafnanna að 

fyrrverandi starfsmenn greiningar-
deildar Arion banka eru eftirsóttir 
starfskraftar á þessum vettvangi. Nú 
er orðið ljóst að tveir fyrrverandi 
forstöðumenn greiningardeildar-
innar munu stýra bæjarfélögum á 
þessu kjörtímabili. Ásdís Kristjáns-
dóttir, oddviti sjálfstæðismanna í 
Kópavogi, mun stýra bænum næstu 
fjögur árin, en sem kunnugt er stýrði 
hún greiningardeildinni áður en 
hún réð sig til starfa hjá Samtök-
um atvinnulífsins. Forveri Ásdís-
ar á greiningardeildinni, Stefán 
Broddi Guðjónsson, hefur svo verið 
ráðinn sveitarstjóri Borgar byggðar. 
Hrafnarnir munu því fylgjast 
spenntir með því hvað aðrir fyrrver-
andi starfsmenn greiningardeildar-
innar gera í aðdraganda sveitar-
stjórnarkosninganna eftir fjögur 
ár og horfa sérstaklega til knatt-
spyrnu kempunnar Þorbjarnar 
Atla Sveinssonar í þeim  efnum, 
en hann starfar nú sem sér-
fræðingur í markaðsvið-
skiptum hjá Acra.

Nýlega var 
lögum um 

stjórn fiskveiða breytt vegna veiða á 
bláuggatúnfiski. Þessi breyting þýð-
ir að hver Íslendingur  getur sótt um 
leyfi til veiða á þessum verðmæta 
matfiski. Hrafnarnir gera fastlega 
ráð fyrir að Indriði G. Þorláksson 
verði í þeim hópi. Eins og Sigurður 
Már Jónsson  benti nýlega á í athygl-
isverðri grein voru umræðurnar 
um þetta mál á Alþingi kostulegar 
og endurspegluðu víðáttumikla 
vanþekkingu á sjávarútvegi og 
verðmætasköpun. Stjórnarand-
stöðuþingmennirnir ræddu fyrst og 
fremst um hvað ríkið gæti skattlagt 
veiðarnar mikið. Hæsta boðið í 
þeim efnum átti Gísli Rafn Ólafs-
son, þingmaður Pírata. Hann taldi 

að ríkið ætti að rukka 10 millj-
arða á ári fyrir veiðileyfin. 
Staðreynd málsins er hins 
vegar að breytingar voru 

gerðar sökum þess að 
enginn kunnáttu-

maður í sjávarút-
vegi hefur séð að 
hægt sé að stunda 
þessar veiðar með 
hagkvæmum 
hætti.

Hjálparsamtökin 
Hagfræðingar án 
landamæra hafa 
nú þegar sent 
þingmennina 
Kristrúnu 
Frostadóttur og Björn 
Leví Gunnarsson á 
vettvang til að meta 
tjón írska ríkisins.

» G7-RÍKIN STANDA MEÐ ÚKRAÍNU
Leiðtogar G7-ríkjanna funduðu dagana 26.–28. júní í Þýskalandi, en á mánudeginum 27. júní var fundað með Volod-
imír Selenskí, forseta Úkraínu. Á fundinum flutti Selenskí ávarp þar sem hann óskaði eftir vopnum og loftvörnum 
til að takast á við innrás Rússa. Í kjölfarið hétu leiðtogarnir því að standa með Úkraínu eins lengi og nauðsyn bæri 
og að herða refsiaðgerðir gagnvart Rússlandi. Ríkin sögðust reiðubúin að veita Úkraínu fjárhagsaðstoð fyrir allt að 
29,5 milljarða dala. VB MYND/EPA
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Rómverski keisarinn Neró var 
sakaður um að leika á fiðlu 
á meðan Róm brann. Sumir 

leiðtogar okkar tíma eru sýnu verri. 
Þeir kasta olíu á eldinn. Bókstaflega.

Afleiðingar innrásar Rússlands í 
Úkraínu finnast um allan heim. Við-
brögð sumra ríkja við vaxandi orku-
kreppu er að grípa í enn ríkari mæli 
til jarðefnaeldsneytis. Andvirði 
milljarða Bandaríkjadala er varið í 
kol, olíu og gas, sem eru drifkraftar 
síversnandi loftslagshamfara.

Á sama tíma er hvert metið á fæt-
ur öðru slegið í loftslagsmálum. Því 
er spáð að ofsaveður, flóð, þurrkar, 
jarðeldar og óbærilegur hiti muni 
einkenna framtíðina á stórum hluta 
jarðar.

Nýjar fjárfestingar í leit að olíu-
lindum og innviðum olíuframleiðslu 
eru blekking. Jarðefnaeldsneyti 
er ekki svarið og mun aldrei verða. 
Við sjáum skaðann sem það veldur 
plánetunni og þjóðfélagi okkar. Jarð-
efnaeldsneyti er orsök loftslagsvár-
innar. Endurnýjanlegir orku gjafar 
eru svarið því notkun þeirra tak-
markar röskun á loftslaginu og eflir 
orkuöryggi.

Friðaráætlun 21. aldarinnar
Ef fjárfest hefði verið fyrr og meir 
í endurnýjanlegri orku værum 
við ekki háð óstöðugum mark-
aði jarðefnaeldsneytis. Endur-

nýjanleg orka er friðaráætlun 21. 
aldarinnar. En baráttan fyrir skjót-
um og réttlátum orkuskiptum er 
ójafn leikur. Fjárfestar veðja enn 
á jarðefnaeldsneyti og ríkisstjórn-
ir niðurgreiða kol, olíu og gas með 
milljörðum dala – 11 milljónir á 
hverri mínútu. Það er til orð yfir að 
velja skammvinna sælu í stað lang-
tíma vel ferðar. Fíkn. Við erum háð 
jarðefnaeldsneyti. Við verðum að 
hætta í nafni heilbrigðis samfélaga 
okkar og plánetunnar. Núna.

Eina færa leiðin til öryggis í orku-
málum, stöðugs verðlags á orkugjöf-
um, velmegunar og lífvænlegrar 
plánetu felst í því að hætta að nota 
mengandi jarðefnaeldsneyti. Þess í 
stað þarf að hraða umskiptum yfir í 
endurnýjanlega orku.

Ríkisstjórnum G20-ríkjanna ber 
að leysa upp innviði kolaiðnaðarins 
og hætta kolavinnslu smám saman 
fyrir 2030 í OECD-ríkjum og fyrir 
2040 annars staðar.

Fimm liða áætlun
Og ég hef lagt fram áætlun í fimm lið-
um til að efla endurnýjanlega orku 
um allan heim.

Í fyrsta lagi ber tækni í endur-
nýjanlega orkugeiranum að vera al-
mannaeign. Það felur í sér afnám 
hindrana á sviði höfundarréttar fyrir 
því að tækniþekkingu sé deilt.

Í öðru lagi verður að bæta aðgang 
um víða veröld að aðfangakeðju 
þeirra hluta sem til þarf tæknilega í 
endurnýjanlegri orku, auk hráefna. 
Árið 2020 nam geta rafhlaða í heim-
inum til að hýsa orku að hámarki 5 
gígavöttum, en fyrir 2030 þarf að 
auka þetta í 600 gígavött. Þetta krefst 

alþjóðlegs bandalags. Flöskuhálsar 
í sjóflutningum og hindranir í að-
fangakeðjunni, auk hás verðs á líþ-
íumi og öðrum málmum til rafhlöðu-
gerðar, standa notkun slíkrar tækni 
fyrir þrifum, einmitt þegar við þurf-
um mest á henni að halda.

8-10 ár að fá leyfi fyrir vindorku 
Í þriðja lagi þarf að ryðja úr vegi 
skrifræðislegum hindrunum sem 
standa í vegi fyrir verkefnum á sviði 
sólar- og vindorku. Leyfa ber flýti-
meðferð til að samþykkja slík verkefni 
og efla viðleitni til að nútímavæða 
raforkuflutninga. Innan Evrópusam-
bandsins tekur 8 ár að samþykkja 
vindorkuver og 10 ár í Bandaríkjun-
um. Í Suður-Kóreu þarf 22 leyfi frá 8 
mismunandi ráðuneytum til að sam-
þykkja vindorkuver á landi.

Í fjórða lagi ber að færa niður-
greiðslur á orku í heiminum frá jarð-
efnaeldsneyti til þeirra sem höll-
ustum standa fæti og vernda þá fyrir 
verðhækkunum.  Fjárfesta ber í rétt-
látum umskiptum  í þágu sjálfbærrar 
framtíðar.

Í fimmta lagi þurfum við að þre-
falda fjárfestingar í endurnýjanlegri 
orku. Þetta á jafnt við um milliríkja-
þróunarbanka og viðskiptabanka. 
Öllum ber að herða sig og auka fjár-
festingar í endurnýjanlegri orku um-
talsvert.

Við erum nú þegar hættulega 
nærri 1,5 °C markinu sem vísindin 
segja okkur að sé sú hámarks-
hlýnun sem megi verða til að forðast 
alvarlegustu afleiðingar loftslags-
breytinga. Til þess að halda mark-
miðinu um 1,5 °C verður að minnka 
losun um 45% fyrir 2030 og ná nettó-

núll losun fyrir miðja öldina. En nú-
verandi landsmarkmið gera ráð fyrir 
nærri 14% aukningu á þessum áratug.

Olía hækkar – endurnýjan-
leg orka lækkar
Þetta felur í sér hamfarir. Svarið er 
endurnýjanlegir orkugjafar – í þágu 
loftslagsaðgerða, orkuöryggis og til 
þess að útvega þeim hundruðum 
milljóna manna hreint rafmagn sem 
enn ekki njóta þess.

Þrefaldur ágóði er af orkugjöf-
unum endurnýjanlegu. Á sama 
tíma og verð á olíu og gasi slær met 
lækkar verð á endurnýjanlegri orku. 
Kostnaður við sólarorku og rafhlöð-
ur hefur lækkað um 85% á síðustu 
þremur áratugum. Kostnaður við 
vindorku hefur lækkað um 55%. Og 
fjárfestingar í endurnýjanlegri orku 
skapa þrisvar sinnum fleiri störf en 
jarðefnaeldsneyti.

Hættum að leika á fiðlu
Auðvitað eru endurnýjanlegir orku-
gjafar ekki eina svarið við lofts-
lagsvánni. En kostirnir við að venja 
 okkur af jarðefnaeldsneyti eru veru-
legir – ekki aðeins fyrir loftslagið. 
Orkuverð mun lækka og verða fyrir-
sjáanlegra og slíkt hefur góð áhrif á 
matvæla- og orkuöryggi. Þegar orku-
verð hækkar hækkar verð á mat og 
öðrum vörum að sama skapi. Þess 
vegna ættum við öll að geta sam-
þykkt að skjótrar byltingar í endur-
nýjanlegum orkugjöfum er þörf og 
við ættum að hætta að leika á fiðlu á 
meðan framtíðin brennur.

Höfundur er aðalframkvæmdastjóri 

Sameinuðu þjóðanna. 

NEÐANMÁLS HALLDÓR BALDURSSON
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Guterres 
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Sæstrengja-
brölt Rússa
Ágætis umfjöllun Kveiks á RÚV í 
vetur um furðulegt háttalag þriggja 
rússneskra herskipa í íslenskri 
efnahagslögsögu í ágúst í fyrra fékk 
ekki þá athygli sem hún átti skilið. 
Átökin sem nú geisa setja atburða-
rásina sem þá átti sér stað í annað 
samhengi og vekur málið enn meiri 
ugg þegar hún er sett í samhengi 
við atburðarás við Noregsstrendur 
nokkrum mánuðum fyrr sem norski 
ríkismiðillinn NRK fjallaði um á 
dögunum.

H H H

Til upprifjunar, þá brugðu þrjú 
rússnesk herskip – tundurspillir, 
dráttarbátur og olíubirgðaskip – af 
reglubund-
inni leið sinni 
um norður-
heimskautið 
og hófu að 
sigla í óvænta 
átt. Norsk 
yfirvöld 
urðu tveggja 
skipanna 
vör skammt 
suður af Sval-
barða, í grennd við sæstrengina 
tvo sem þangað liggja, en tundur-
spillirinn virtist fara hringinn um 
eyja klasann. Nokkru síðar komu 
sömu tvö skip sér fyrir norð austur 
af Langanesi, ekki langt frá sæ-
strengnum Farice, og hófu að vekja 
mikla athygli á sér með köllum í ís-
lensk skip í grennd. Á meðan athygli 
Landhelgisgæslunnar beindist að 
skipunum tveimur sigldi þriðja 
skipið, tundurspillirinn, hringinn í 
kringum landið. 
Ekki er vitað hvað Rússum gekk til 
en nálægð þeirra við sæstrengina 
við strendur Íslands og Svalbarða 
vekur athygli, enda hafa talsmenn 
NATO lýst áhyggjum af getu Rússa 
til að fikta í slíkum strengjum.
Í apríl á síðasta ári hurfu 4,2 kíló-
metrar af sæstreng utan við Vester-
ålen í Noregi. Um sæstrenginn fara 
rannsóknargögn og viðkvæmar 
varnarmálaupplýsingar. Í byrjun 
þessa árs rofnaði samband annars 
sæstrengsins við Svalbarða og er 
ljóst að skemmdir á strengnum 
voru af mannavöldum. Gögn sýna 
að í báðum tilfellum sigldu sömu 
rússnesku fiskiskipin ítrekað yfir 
sæstrengina. Sæstrengsbúturinn 
fannst mánuðum síðar með fjar-
stýrðum kafbáti sem sigldi eftir 
sömu leið og eitt rússnesku fiski-
skipanna, sem þveraði strenginn á 
sama tíma og samband rofnaði.

H H H

Sæstrengjabrölt Rússa vekur ýmsar 
áleitnar spurningar. Hvaða hvatir 
liggja þarna að baki? Er það röskun 
á fjarskiptum, að komast yfir gögn 
og upplýsingar eða hvort tveggja? Í 
öllu falli þarf að tryggja fjarskipta- 
og gagnaöryggi fyrir hernaðarbrölti 
Rússa. Í þessu samhengi hlýtur að 
þurfa að skoða hvort takmarka megi 
erindlausar (rússa)siglingar yfir 
sæstrengi.

Við þurfum byltingu endurnýjanlegrar orku



Í Frjálsri verslun, sem kom út í 
síðustu viku, var fróðleg umfjöll-
un um viðskipti Íslendinga við 
Sovétmenn og síðar Rússland og 
önnur ríki sem áður voru hluti af 
Sovétríkjunum.

Það sem ætti ef til vill að koma 
mest á óvart þegar umfjöllunin 
er lesin er sú staðreynd að Sovét-
ríkin voru stærsta viðskiptaríki 
Íslands yfir langt árabil og meðal 
þeirra stærstu alveg þar til veik-
ar stoðir kommúnistaríkisins 
byrjuðu að gefa sig upp úr 1980 
og þar til ríkjasambandið hrundi 
árið 1991.

Það er ýmislegt hægt að læra 
af sögunni. Eitt það mikilvæg-
asta er að þeir sem álíta að ríki 
eigi vini ganga í villu og svima. 
Ríki eiga hagsmuni.

Bretar settu löndunarbann á 
íslenskar sjávarafurðir árið 1952 
í kjölfar þess að íslensk stjórn-
völd færðu fiskveiðilögsöguna 
í fjórar mílur. Þá var Bretlands 
stærsta og mikilvægasta útflutn-
ingsríki Íslands, með um þriðj-
ung af öllum útflutningi okkar.

Hagsmunir Breta voru óveru-
legir af útfærslunni en samt 
ákváðu þeir að setja efnahag 
landsins, sem byggðist þá nær 
eingöngu á fiskveiðum, í gríðar-
lega hættu. Þetta voru mun 
ósanngjarnari aðgerðir en í Ice-
save-málinu, og er þá heilmikið 
sagt.

H H H

Pólitísk forysta og 
frjáls viðskipti
Það skiptir allar þjóðir máli að 
til forystu veljist menn sem hafa 
ekki bara dug og kjark, held-
ur skýrar hugsjónir og yfirsýn. 
 Ólafur Thors og Bjarni Bene-
diktsson voru þannig menn. 
Báðir vissu þeir að sósíalisminn, 
hvað þá kommúnisminn, væri 
hugmyndafræði sem myndi 
valda íbúum þeirra landa sem að-
hylltust slíkar kenningar algjör-
um hörmungum.

En þeim var ljóst að leið þeirra 
sem vildu lýðræði, frelsi einstak-
lingsins og frjáls viðskipti væri 
ekki að neita að eiga viðskipti og 
samskipti við kommúnistaríkin, 
heldur einmitt að eiga slík sam-
skipti.

Íslenskir kommúnistar sökuðu 
ríkisstjórnina, sem Ólafur var í 
forsæti fyrir og Bjarni sat í sem 
utanríkisráðherra, um að vilja 
ekki eiga viðskipti við Sovét ríkin. 
Það var rangt. En þeir gerðu sér 
grein fyrir því að Sovétmenn 
vildu meira en fiskinn. Þeir vildu 
hafa hér pólitísk áhrif og það 
vildu forystumenn íslenska Sós-
íalistaflokksins, enda voru þeir á 
spenanum hjá Kremlarmönnum.

Björn Bjarnason hefur  verið 
helsti sérfræðingur Íslands í utan-
ríkismálum í áratugi. Í Frjálsri 
verslun er rifjuð upp fréttaskýring 
Björns frá 1983 í Morgunblaðinu. 
Þar rifjar Björn upp að strax árið 
1920 hafi Lenín verið ljóst hernað-
arlegt mikilvægi Íslands.

Björn var ekki í vafa um tilurð 
viðskiptasamningsins frá 1953.

„Samningurinn 1953 var gerð-
ur í öðru andrúmslofti en 1946. 
Hins vegar er ljóst að Sovét-
menn sáu sér pólitískan hag af 
því að ná efnahagsítökum á Ís-
landi þegar hinn mikilvægi fisk-
markaður í Bretlandi var lokað-
ur og sölutregða í Vestur-Evrópu 
og í Bandaríkjunum. Vafalaust 
 hefur Sovétstjórnin talið að með 
viðskiptunum gæti hún knúið 
Íslendinga til að taka meira til-
lit en áður til sjónarmiða sinna. 
Þetta gat jafnvel haft hernaðar-
legan ávinning í för með sér  fyrir 
Sovétríkin. Bandaríkjamenn 
töldu á þessum tíma nauðsyn-
legt að auka herstyrk sinn á Ís-
landi og stóðu í samningum um 
það við ríkisstjórnina.”

H H H

Kerfislæg vinstrimennska
Kommúnisminn á sér fáa tals-
menn í dag á Íslandi þótt enn séu 
einhverjir eftir í austri. Nútíma 
vinstrimenn á Íslandi hafa dreg-
ið víglínuna við að ríkið greiði 
ekki aðeins fyrir kerfin, held-
ur reki kerfin. Heilbrigðiskerfið, 
menntakerfið, tryggingarkerfið 
og hin kerfin sem eru orðin svo 
stór að umfangi að enginn hef-
ur lengur yfirsýn yfir þau. Kerfin 
sem virka ekki miðað við allt 
það fjármagn sem lagt er í þau. 
Kerfin sem ríkisfjölmiðillinn, 
sem kostar skattgreiðendur fimm 
milljarða á ári, fjallar nær dag-
lega um að vanti meiri peninga 
frá skattgreiðendum í.

Sumir þessara nútíma vinstri-
manna hafa lítið sjálfstraust og 
vilja heldur að valdboðið komi að 
utan, frá Evrópusambandinu.

Í Frjálsri verslun er fjallað um 
viðskipti okkar við Rússland.

Útflutningur Íslendinga til 
fyrrum Sovétlýðveldanna fór 
mjög hægt af stað aftur. Efna-
hagur flestra ríkjanna var í rúst. 
Það var ekki fyrr en rússneskt 
efnahagslíf fór að taka við sér í 
kringum aldamótin, sem útflutn-
ingurinn fór að aukast. Árið 2006 
fór hann í 3,7% af heildarútflutn-
ingi Íslendinga, árið 2010 í 4,2% 
en hæst fór hann í 7,2% árið 2014. 
Árið 2020 nam hann 3,2%.

Rússland vó langþyngst árið 
2014 með 5,4% af öllum útflutn-
ingsverðmætum Íslendinga. En 
árið eftir helmingaðist útflutn-
ingurinn til Rússlands vegna 
þátttöku Íslands í efnahags-
þvingunum Evrópusambandsins 
vegna innrásar Rússa á Krím-
skaga. Nam útflutningurinn til 
Rússlands aðeins 0,5% árið 2016 
og hefur verið tiltölulega lítill 
 síðan.

Evrópusambandslöndin hafa 
átt í miklum viðskiptum við 
Rússland þrátt fyrir viðskipta-
bannið. Evrópusambandslöndin 
kaupa enn mikið af gasi og olíu 
frá Rússlandi. Árið 2020 var 29% 
af allri olíu innflutt frá Rússlandi, 
43% af gasi og 54% af kolum. 
Þrátt fyrir innrás Rússa í Úkra-
ínu, sem hófst 24. febrúar, eru 
enn stunduð viðskipti við Rúss-
land.

En viðskipti Evrópusambands-
landanna snúa ekki einungis að 
kaupum á hrávöru. Til að mynda 
gerði þýska stórfyrirtækið Siem-
ens 580 milljarða króna samn-
ing (4,5 milljarðar dala) um há-
hraðalestir í Úral árið 2010. Sá 
samningur hélt þrátt fyrir við-
skiptabannið.

Í apríl 2022 kom fram að Þjóð-
verjar, Frakkar og átta aðrar 
Evrópuþjóðir seldu Rússum vopn 
fyrir 40 milljarða króna (300 
milljónir Bandaríkjadala) eftir 

árið 2014 og er talið að vopnin séu 
í dag notuð í innrásinni í Úkraínu.

H H H

Svik Evrópusambandsins
Óðinn gagnrýndi harðlega þátt-
töku Íslendinga í aðgerðum 
Evrópusambandsins. Ekki vegna 
þess að honum þótti ekki ástæða 
til að styðja Úkraínumenn, held-
ur vegna þess að aðgerðirnar voru 
klæðskerasaumaðar af Evrópu-
sambandinu til að hafa sem minnst 
áhrif á viðskiptin.

En ekki óraði Óðin fyrir því að 
frá árinu 2014 væru Evrópu ríkin 
enn að selja vopn til Rússlands, 
sem leyniþjónustur þessara sömu 
ríkja telja að beitt sé nú í ömur legu 
stríði Rússa við Úkraínumenn.

Evrópusambandið hefur al-
gjörlega brugðist. Það er ekki bara 
sambandinu sjálfu að kenna held-
ur algjöru forystuleysi í helstu að-
ildarríkjunum.
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ÓÐINN KOMMARNIR, NÚTÍMA VINSTRIMENN OG RÚSSLAND

Sætisröð helstu útflutningsríkja frá Íslandi
— frá 1953 til 1991 Heimild: Hagstofan
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Í krafti alþjóðavæðingarinn-
ar hefur viðskiptum og fjár-
magnsstreymi milli landa vaxið 

ásmegin undanfarna áratugi. Lið-
ur í þeim vexti er bein erlend fjár-
festing, en henni fylgja ýmsir kostir 
og aragrúi tækifæra sé vel haldið á 
spöðunum.

Óþrjótandi tækifæri  beinnar 
erlendrar fjárfestingar
Tengsl beinnar erlendrar fjár-
festingar og hagvaxtar eru ótvíræð, 
en fjölmargar rannsóknir hafa sýnt 
fram á að bein erlend fjárfesting 
auki bæði framleiðni og hagvöxt. 
Fjárfestingunni fylgir alþjóðleg 
þekking og tækni, sem skilar sér í 
útbreiðslu nýjunga og nýrra fram-
leiðsluhátta sem og aukinni fram-
leiðni heima fyrir.

Þá er bein erlend fjárfesting talin 
leiða til aukinnar samkeppni á fjár-
málamörkuðum, bæði innanlands 
og utan, sem eykur skilvirkni sam-
fara betri nýtingu framleiðsluþátta. 
Aðkoma erlendra fjárfesta skap-
ar almennt tækifæri til aukinnar 
innlendrar fjárfestingar og upp-

byggingar. Fjármagnsflæði til ís-
lensku sprotafyrirtækjanna í fyrra 
rennir stoðum undir þá kenningu, 
en þar komu erlendir fjárfestar að 
nærri níu af hverjum tíu fjármögn-
unarlotum.

Með beinni erlendri fjárfestingu 
má jafnframt ná fram aukinni þjóð-
hagslegri áhættudreifingu þar sem 
erlendir fjárfestar taka á sig hluta 
af rekstraráhættu atvinnulífsins. 
Geta þeir því síður hörfað í skjól 
þegar harðnar á dalnum, sem eyk-
ur þanþol hagkerfisins þegar illa 
árar. Innstreymi vegna beinnar er-
lendrar fjárfestingar er því hvorki 
talið ógna fjármálastöðugleika né 
leiða til þjóðhagslegs ójafnvægis, 
andstætt þeirri hættu sem getur 
skapast af spákaupmennskuflæði 
og öðru kviku fjármagnsflæði.

Betur má ef duga skal
Í ljósi ofangreinds skyldi engan 
undra að vöxtur beinnar erlendr-
ar fjárfestingar sé keppikefli þjóða. 
Þó vottar fyrir því að annað sé uppi 
á teningnum hér á landi. Umfang 
alþjóðlegra fjárfestinga er talsvert 
minna hér en meðal samanburðar-
þjóða, sér í lagi umfang beinnar 
erlendrar fjárfestingar. Hlutfallið, 
sem var ríflega 20% í fyrra, mælist 
svo lágt að Ísland skipar þar 61. 
sæti af 63 ríkjum í úttekt IMD há-
skólans á samkeppnishæfni ríkja 

fyrir árið 2022. Til samanburðar 
var hlutfallið um 55% að meðaltali 
innan OECD og 43% í heiminum 
öllum.

Hlutirnir hafa jafnframt þróast 
til verri vegar undanfarin ár, en 
bein erlend fjárfesting sem hlut-
fall af landsframleiðslu hefur dreg-
ist saman á Íslandi. Fjárfestingin 
nam að meðaltali um 21% af vergri 
landsframleiðslu á árunum 2017-
2021, samanborið við 65% hlutfall 
2010-2015.

Takmarkaða erlenda fjár-
festingu má meðal annars rekja 
til smæðar hagkerfisins, fjarlægð-
ar frá mörkuðum og fábreyttra út-
flutningsgreina. Ekki verður þó 
litið framhjá þeirri staðreynd að 
bein erlend fjárfesting sætir hér 
víðtækari hindrunum en víðast 
hvar annars staðar en takmarkan-
ir og séríslenskar reglur draga úr 
aðdráttarafli fyrir erlenda fjárfesta.

Miklar hömlur á beina 
 erlenda fjárfestingu
Aðeins tvö OECD-ríki búa við 
meiri hömlur á beina erlenda fjár-
festingu en Ísland. Það eru Nýja-
Sjáland og Mexíkó, samkvæmt 
OECD. Að nokkru leyti skýrist 
það af verulegum takmörkun-
um í ákveðnum atvinnugreinum. 
Hindranirnar eru t.a.m. mestar í 
sjávarútvegi, þar sem eignarhald 

erlendra aðila í útgerðum má ekki 
fara umfram 25%. Þá mega erlend-
ir fjárfestar ekki eiga meira en 49% 
í innlendum flugrekstri, þótt á því 
séu undanþágur. Hér er þó ekki öll 
sagan sögð. Hömlur á erlenda fjár-
festingu hér á landi eru um þrefalt 
meiri en gengur og gerist meðal 
OECD-ríkja. Jafnframt ríkja meiri 
hömlur hér á landi í öllum atvinnu-
greinaflokkum, að fjölmiðlum 
undanskildum.

Inn með fjárfestingu – 
út með hömlur
Það er deginum ljósara að stjórn-
völd þurfa að kortleggja hvernig 
draga megi úr þessum hindrun-
um með skipulegum hætti. Aug-
ljós tækifæri til úrbóta felast í því 
að stjórnvöld hverfi frá þeirri til-
hneigingu að innleiða EES-reglu-
verk með meira íþyngjandi hætti 
en nauðsynlegt er. Forðast ætti eft-
ir fremsta megni að innleiða sér-
íslensk ákvæði sem gera íslensk-
um fyrirtækjum erfiðara um vik 
að keppa við fyrirtæki í nágranna-
löndum okkar.

Samkeppnis- og aðgangshöml-
ur eru að jafnaði meiri hér en í 
öðrum iðnríkjum. Sem dæmi má 
nefna að þá er flóknara að hefja hér 
atvinnurekstur og eiga viðskipti 
en í nágrannalöndum okkar sam-
kvæmt Alþjóðabankanum. Slík-

ar  hindranir  eru fælandi fyrir er-
lenda fjárfesta.

Áhrif þessara takmarkana 
teygja anga sína víða. Hlutdeild 
erlendra aðila er um 5% af mark-
aðsvirði skráðra bréfa í kauphöll-
inni, en hlutfall erlendra fjárfesta 
í viðskiptum hinna Nasdaq Nordic 
kauphallanna er um 72%. Leiða má 
líkur að því að séríslenskar reglur 
og hömlur hafi sitt að segja.

Horfir til betri vegar
Til að laða að erlenda fjárfestingu 
þurfa stjórnvöld fyrst og fremst 
að sýna vilja í verki. Þrátt fyr-
ir bersýnilegan ávinning af slíkri 
fjárfestingu var litlu púðri eytt í 
umfjöllun um málefnið í stjórn-
málasáttmála ríkis  stjórnarinnar. 
Það er þó mikið fagnaðarefni að 
lögð hafi verið aukin áhersla á 
ívilnanir vegna rannsókna og þró-
unar vegna grænna fjárfestinga 
í kjölfar þess að lög um almennar 
ívilnanir nýfjárfestinga runnu út 
2020. Það er þó verk fyrir höndum 
en leggja þarf áherslu á að afnema 
hindranir og liðka fyrir erlendri 
fjárfestingu. Að öðrum kosti er 
hætt við því að samkeppnishæfni 
Íslands verði teflt í tvísýnu með 
tilheyrandi neikvæðum áhrifum á 
lífskjör almennings.

Höfundur er hag fræðingur hjá Viðskiptaráði.

Erlend fjárfesting – nei, takk?
SKOÐUN

UMRÆÐA

Elísa Arna 
Hilmarsdóttir
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Staða íslensks dómara við
Mannréttindadómstól Evrópu
Kjörtímabil íslensks dómara við Mannréttindadómstól Evrópu rennur út hinn 31. október 2022. Evrópuráðið hefur því farið þess á leit að
tilnefnd verði af Íslands hálfu þrjú dómaraefni en skv. 22. gr. mannréttindasáttmálans, sbr. lög nr. 62/1994, eru dómarar við Mannréttinda-
dómstólinn kjörnir af þingi Evrópuráðsins af lista með þremur mönnum sem samningsaðili tilnefnir.

Mannréttindadómstóll Evrópu í Strassborg fjallar um mál sem til hans er vísað af einstaklingum og samningsaðilum vegna meintra brota á
ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu eða samningsviðaukum við hann. Dómstóllinn er skipaður einum dómara frá hverju samningsríkja.

Um hæfisskilyrði dómara við Mannréttindadómstólinn er fjallað í 21. gr. mannréttindasáttmálans og kemur þar fram að dómarar skuli
vera grandvarir og verði annaðhvort að fullnægja kröfum um hæfi til að gegna æðri dómarastörfum eða vera lögvísir svo orð fari af. Þeir
skuli skipa sæti sitt sem einstaklingar og meðan kjörtímabil þeirra varir skuli þeir ekki taka þátt í neinni starfsemi sem sé ósamrýmanleg
sjálfstæði þeirra, hlutleysi eða kröfum sem gerðar eru til fulls dómarastarfs. Samkvæmt 2. mgr. 21. gr. skulu umsækjendur vera yngri en 65 ára
daginn sem þingið biður um lista með þremur mönnum, sjá nánar í 22. gr. Sú dagsetning er 25. ágúst 2022.

Sérstök athygli er vakin á því að dómstóllinn gerir þá kröfu að dómari hafi gott vald bæði skriflega og munnlega á öðru tveggja opinberra
tungumála réttarins, þ. e. ensku og frönsku, og nokkurn skilning á hinu. Dómstóllinn leggur áherslu á að á listanum séu ekki aðeins
dómaraefni af einu kyni.

Hér með gefst þeim sem áhuga hafa á að vera tilnefnd af Íslands hálfu sem dómaraefni við mannréttindadómstólinn kostur á að senda
forsætisráðuneytinu umsókn sína eigi síðar en 8. ágúst 2022. Umsóknir og fylgigögn óskast send til forsætisráðuneytisins, Stjórnarráðshúsinu
við Lækjartorg, 101 Reykjavík og á netfangið for@for.is.

Er þess óskað að umsóknir berist á íslensku, ensku og jafnframt á frönsku ef unnt er á sérstökum umsóknareyðublöðum Evrópuráðsins.

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsækjendur gefi upp netfang sem notað verður til að eiga samskipti við
umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um tilnefningu liggur fyrir.

Fimm manna hæfnisnefnd mun meta umsóknir sem berast. Mun hæfnisnefndin skila umsögn um umsækjendur og gera rökstudda tillögu um
hver þeirra teljist hæfust til að vera tilnefnd. Tilnefningar stjórnvalda verða byggðar á þessari tillögu.

Frekari upplýsingar veitir Steinunn Valdís Óskarsdóttir, skrifstofustjóri, í síma 545 8400, netfang: steinunn.valdis.oskarsdottir@for.is.

Nánari upplýsingar er að finna á vefslóðinni https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/auglysingar/auglysing/2022/06/22/Stada-islensks-
domara-vid-Mannrettindadomstol-Evropu/

Forsætisráðuneytinu,
22. júní 2022 Stjórnarráð Íslands

Forsætisráðuneytið

í nýja glæsiverslun
Casa á Austurhöfn

Umsóknir berist
á inga@casa.is

Umsóknarfrestur er
til og með 30. júní.

STARFSFÓLK ÓSKAST
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Fyrirlesarinn Jordan Peterson hélt 
fyrirlestur í Háskólabíó þann 25. 
júní. Fyrirlesturinn var vel  sóttur. 
Með sanni má segja að Peterson 
skipi sér nú í hóp Íslandsvina og 
eigi sinn aðdáendahóp, þó svo að 
hann sé umdeildur svo ekki sé 
sterkar að orði kveðið. Hann kom 
fyrst Íslands fyrir fjórum árum og 

hélt þá tvo fyrirlestra fyrir húsfylli 
í Hörpu. Sú heimsókn virðist hafa 
markað spor sín á Peterson, en 
eins og sagði í kynningu fyrir við-
burðinn getur  hann fyrri heim-
sóknar sinnar í nýjustu bók sinni.

Fram kom í áðurnefndri kynn-
ingu að Peterson hefur frætt lög-
fræðinga, lækna og viðskiptafólk 

um goðafræði og goðsagnir, veitt 
aðalritara Sameinuðu þjóðanna 
ráðgjöf, hjálpað skjólstæðingum 
sínum að takast á við þunglyndi, 
áráttu-þráhyggjuröskun, kvíða og 
geðklofa, veitt stórum kanadísk-
um lögmannsstofum ráð og haldið 
fyrirlestra víða í N-Ameríku og 
Evrópu.

Peterson á Íslandi

Jordan Peterson er í fyr-
irlestraferð um Evrópu að 
kynna nýju bókina sína 

„Út fyrir rammann“.

Fyrirlesturinn þótti heppnast vel, en Peterson hefur vakið mikla athygli 
 síðustu ár.

Mikil spenna ríkti í Háskólabíói fyrir komu Jordan Peterson.

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði, og eiginmaður hennar Jónas 
Sigurgeirsson bókaútgefandi létu sig ekki vanta. Jónas er framkvæmdastjóri 
Almenna bókafélagsins, sem hefur gefið út tvær af bókum Petersons á ís-
lensku, „Tólf lífsreglur“ og nýju bókina „Út fyrir rammann“.

Gestir voru ánægðir með fyrirlesturinn, sem er hluti af fyrirlestraferð Petersons um allan heim. Peterson heldur fyrir-
lestra í Evrópu þar til um miðjan október en því næst liggur leið hans til Ástralíu, Nýja-Sjálands og Bandaríkjanna. 

Jordan Peterson kom fyrst til landsins í júní 2018 og fyllti þá salinn Silfurberg í Hörpu tvígang. 
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Hlutabréf

Ávöxtunarkrafa ríkisbréfa

Skuldabréf og víxlar - óverðtryggð

Skuldabréf - verðtryggð

Hlutabréfavísitala

Velta á markaði Gjaldmiðlar

Hástökkvari vikunnar - Skel fjárfestingafélag

KELDAN APP
Með viðskiptalífið í vasanum -
Rauntíma markaðsgögn

keldan.is

Upplýsingar miðast við breytingar frá 13. til 20. október 2021

15% afsláttur15% afsláttur
Weber Summit gasgrillWeber Summit gasgrill

jggrill.is



„

 ǭ Notkun einkaþota jókst 
gríðarlega meðal banda-
rískra fyrirtækja á síðasta ári 
og hefur ekki verið jafnmikil 
í áratug. Mörg stórfyrir-
tæki afnámu takmarkanir á 
notkun þeirra til að forðast 
smit í faraldrinum. Fé sem 
varið var til einkaþota jókst 
um 35% meðal S&P 500 
fyrirtækjanna og nam 33,8 
milljónum dala. Meta varði 
þar af 1,6 milljónum dala í 
einkaþotur fyrir Zuckerberg.

 ǭ Endurskoðunarfyrirtækið 
EY hefur samþykkt að greiða 
100 milljón dala sekt til Verð-
bréfaeftirlits Bandaríkjanna. 
Málið snýr að svindli starfs-
manna á siðferðis prófum og 
að þeir hafi reynt að afvega-
leiða rannsakendur. Þetta er 
hæsta sekt sem eftirlitið hefur 
lagt á slík fyrirtæki, og er tvö-
falt hærri en sekt sem KPMG 
þurfti að greiða árið 2019 fyrir 
sambærilegt athæfi.

 ǭ Bílaframleiðandinn 
Volkswagen ætlar að selja 
tæknifyrirtækinu Siemens 
10% hlut í dótturfélagi sínu, 
Electrify America, sem 
framleiðir rafhleðslustöðvar. 
Fjárfestingin mun hjálpa VW 
að tvöfalda fjölda rafhleðslu-
stöðva sem fyrirtækið rekur 
í Norður-Ameríku, en EA 
er nú með rúmlega 3.500 
hleðslustöðvar á 807 stöðum 
í Bandaríkjunum og Kanada.

 ǭ Vöruskiptahalli Bandaríkj-
anna dróst saman um 2,2% í 
maí og nam 104,3 milljörðum 
dala. Vöruútflutningur jókst 
um tvo milljarða dala og nam 
176,6 milljörðum dala en 
vöruinnflutningur  minnkaði 
lítillega og nam 280,9 
milljörðum dala. Á fyrsta árs-
fjórðungi 2022 var methalli á 
vöruskiptum í Bandaríkjunum, 
sem leiddi til 1,5% samdráttar 
hagkerfisins.

 ǭ Uber Technologies Inc 
 hefur samþykkt að greiða 
bílstjórum fyrirtækisins í 
Ástralíu lágmarkslaun fyrir 
vinnu sína í kjölfar viðræðna 
fyrirtækisins við helsta 
stéttarfélag samgöngustarfs-
manna í Ástralíu, „Transport 
Workers Union“. Stéttar félög 
víða um heim þar sem Uber 
rekur starfsstöðvar hafa þrýst 
mjög á tæknirisann að setja 
gólf á laun starfsfólks síns.
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ddea er nýtt íslenskt 
fatamerki sem fór af stað 
fyrr í mánuðinum. Edda 
Gunnlaugsdóttir, stofnandi 
fatamerkisins, hannar 
sjálf flíkurnar, sem eru 
framleiddar á Ítalíu.

JÓHANN ÓSKAR JÓHANNSSON
johann@vb.is

Þ að var alltaf draumur hjá 
mér að stofna mitt eigið 
fatamerki,“ segir Edda 

Gunnlaugsdóttir, stofnandi fata
merkisins ddea. Edda fór í London 
College of Fashion og lærði þar 
fata og textílhönnun á árunum 
20122016. Hún segist alltaf hafa 
verið afar áhugasöm um tísku 
og hefur unnið mörg störf sem 
tengjast því frá unglingsaldri. „Ég 
byrjaði að vinna hjá NTC 16 ára 
gömul og var þar í mörg ár.“ Hún 
vann hjá tískublaðinu Glamour á 
árunum 20172019 en stuttu eftir 
að hún hætti þar fór hún að hugsa 
fyrir alvöru um að láta drauminn 
rætast.

Allar flíkur ddea eru fram-
leiddar á Ítalíu og koma efnin 
bæði frá Ítalíu og Frakklandi. 

„Það tók mig langan tíma að finna 
framleiðanda sem bæði stóðst 
kröfur og vildi framleiða í litlu 
magni. Framleiðendur eru mis-
munandi og það getur verið snúið 
að finna þann rétta. Það var því 
mikið fram og til baka í því ferli 
þar til ég fann loks rétta framleið-
endur fyrir mitt fatamerki.“ Fyrir 
hana var mikilvægt að halda 
framleiðslunni innan Evrópu. „Ég 
talaði við framleiðendur í öðrum 
löndum, en mér fannst Ítalir gera 
þetta einmitt eins og ég vildi. Ég 
er í mjög góðum samskiptum við 
þá og það skiptir öllu máli.“ Öll 

framleiðsla fer fram á Ítalíu eins 
og áður  segir, en hönnunin fer 
fram á Íslandi. „Ég hanna flíkurn-
ar sjálf og vinn með mjög færum 
íslenskum klæðskera.“ ddea hóf 
formlega umsvif fyrr í mánuðin-
um með pop-up verslun á Uppi 
Bar, vínbar við Aðalstræti 12. 
Hún segir viðtökurnar hafa verið 
mjög  góðar. „Flík-
urnar okkar eru úr 
hágæða efnum og 
eru ótrúlega þægi-
legar að klæðast.“ 
Hún segir alltaf 
gaman þegar eitt-
hvað nýtt bætist 
við í fataflóruna 
á Íslandi og bætir 
við að ddea eigi að 
vera klassískt merki, 
föt sem konur geti 
notað aftur og  aftur. 

„ddea-flíkurnar 
eru ekki þannig að 
þær séu einungis 
notaðar einu sinni 
eða tvisvar og síðan geymdar í 
fataskápnum. Þær eru hugsaðar 
þannig að þær séu flottar núna en 
líka eftir tíu ár. Efnið og sniðin 
eru einfaldlega þannig gerð.“

Einstakar og klassískar flíkur
ddea er með netverslunina ddea.is 
og er ekki með neina hefðbundna 
verslun. Edda segist ekki sjá fyrir 
sér að opna hefðbundna verslun 
næstu misseri. „Fólk er farið að 
venjast því að versla á netinu. Mér 
fannst hins vegar mjög skemmti-
legt að vera með pop-up verslun. 
Þá gefst tækifæri til að hitta fólk, 
að sýna því og tala um flíkurnar. 
Ég vann auðvitað í verslun í mörg 
ár og fannst það mjög gaman.“ 
ddea er jafnframt með fá eintök af 
hverri og einni flík, en vöruúrval 
ddea saman stendur eins og er af 

fjórum kjólum og þremur blúss-
um, í mismunandi mynstri og lit. 

„Einn kjóll hjá mér kemur til að 
mynda bara út í þremur eintökum. 
Ég ætla algjörlega að halda í þetta 
og ég verð áfram með fá eintök 
af hverri flík. Það er líka gaman 
fyrir viðskiptavini að kaupa sér 
eitthvað sem þeir vita að er frekar 

einstakt, það eru 
ekki til hundrað 
eins  flíkur. Ég 
framleiði líka 
aldrei neitt úr 
sama efni eða 
sama lit aftur.“

Hún segir að 
ddea verði ekki 
endilega með árs-
tíðabundnar línur, 
eins og gengur og 
gerist hjá mörg-
um fata merkjum. 

„Stundum fæ ég 
efni fyrir flíkur 
á milli árstíða, 
stundum bara 

nokkra metra sem ég læt sauma 
úr. Auðvitað reyni ég að stilla 
eitthvað inn á árstíðirnar, en flík-
urnar okkar eru samt sem áður 
hugsaðar þannig að hægt sé að 
nota þær allan ársins hring, ekki 
bara á ákveðnum árstíma.“ Spurð 
hvort komi til greina að færa sig 
yfir í aðrar vörur segir Edda að 
hún vilji að sjálfsögðu stækka og 
vaxa. „Ég sé það algjörlega fyr-
ir mér í framtíðinni. En það er 
mikil vægt að halda fast í sín gildi 
og gera svona hluti rétt.“ Hún seg-
ir skipta öllu máli að veita góða 
þjónustu, sérstaklega þegar verið 
sé að selja hágæðavöru. „Við bjóð-
um viðskiptavinum okkar upp á 
fría heimsendingu og endurgreið-
um þeim ef flíkin hentar ekki. 
Okkur finnst mikilvægt að þetta 
ferli sé sem þægilegast.“

3. júlí Rafíþróttafélagið ehf. kt. 501218-0650

3. júlí Hagbót ehf.  kt. 701000-2260

3. júlí Rodga ehf.  kt. 710817-0650

3. júlí ÞG lækningar sf. kt. 470302-4530

4. júlí DataMarket ehf.  kt. 660608-0520

4. júlí Fjárskipti ehf.  kt. 450705-1280

4. júlí Sky-DataCenter ehf.  kt. 550217-0820

4. júlí Höfðatölvur ehf.  kt. 430412-1590

4. júlí IREG ehf.  kt. 490818-0570

4. júlí OK Holding ehf.  kt. 500718-0990

6. júlí Ferðaþjónustan Himnasvalir ehf.  kt. 520410-0820

6. júlí VH14 ehf.  kt. 460214-0330

9. júlí RVX Productions ehf.  kt. 690118-1810

10. júlí Fjölritun Nóns ehf.  kt. 480284-0709

11. júlí B.S.A. hf.  kt. 441090-1539

12. júlí Kjarnabúð ehf.  kt. 550408-0230

16. júlí O.B Byggingafélag ehf.  kt. 431117-0290

18. júlí Hv16 ehf.  kt. 700516-0910

18. júlí Óðinn ferðaþjónusta ehf.  kt. 501115-2230

25. júlí CLO ehf.  kt. 500113-1970

31. júlí Bakemeawish ehf.  kt. 530520-0640

31. júlí Ríparinn ehf.  kt. 500608-1020

2. ágúst ATH20 slhf.  kt. 590521-1320

3. ágúst Home Iceland ehf.  kt. 611111-1180

3. ágúst Oris slf.  kt. 600215-0270

7. ágúst BeTechnics ehf.  kt. 611016-0500

7. ágúst Wllstar ehf.  kt. 470910-0460

7. ágúst 3S tækniþjónusta ehf.  kt. 570192-3299

7. ágúst Thread ehf. (áður Sykurmolar ehf.)  kt. 510321-2000

7. ágúst EF39 ehf.  kt. 411210-0300

7. ágúst Netprotect ehf.  kt. 620416-0960

7. ágúst Fasta ehf.  kt. 490792-2019

7. ágúst Huadelai Travel ehf.  kt. 660907-0840

7. ágúst Skyr Guesthouse ehf.  kt. 520416-1880

7. ágúst AB 102 ehf.  kt. 530907-0660

7. ágúst Spring Water Holdings ehf.  kt. 450814-0830

13. ágúst CarbonZero Capital ehf.  kt. 580811-1320

13. ágúst Ithaca Petroleum ehf.  kt. 451201-3440

14. ágúst Seafood Home ehf.  kt. 610916-1390

14. ágúst Ahús ehf.  kt. 511006-1390

14. ágúst Reykjavík Tropic ehf.  kt. 430506-1020

14. ágúst Atlantic Green Energy ehf.  kt. 540513-0150

14. ágúst Kandela ehf.  kt. 421101-3450

16. ágúst BF14 ehf.  kt. 541010-1220

16. ágúst Tímaskína ehf.  kt. 511209-1020

20. ágúst Landsnet hf.  kt. 580804-2410

20. ágúst Ruggustóll ehf.  kt. 601113-1630

Vegagerðin – Eftirlit og ráðgjöf með lagningu 
Vestfjarðavegar

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í eftirlit og ráðgjöf með 
útboðsverkinu Vestfjarðarvegur (60) um Gufudalssveit, 
Þórisstaðir – Hallsteinsnes. Verkið felur í sér nýbyggingu 
Vestfjarðarvegar á um 10,4 km kafla og 0,2 km kafla um 
Djúpadalsveg. Vegurinn er að mestu byggður í nýju veg-
svæði en tengist Vestfjarðarvegi í annan endann og nýjum 
Djupadalsvegi sem er í byggingu í hinn endann. Val bjóðanda 
fer fram á grundvelli hæfismats og verðs og ber bjóðanda 
að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar 
um hæfi bjóðanda og verðtilboð. Verklok framkvæmdarinnar 
eru áætluð 15. október 2023. Útboðsgögn eru aðgengileg 
í TendSign og skal tilboðum skilað þar fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 19. júlí 2022.

Vegagerðin – Endurbygging Búrfellsvegar

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbyggingu 4,25 km 
kafla Búrfellsvegar (351), frá Klausturhólum að Búrfelli. 
Helstu magntölur eru: fyllingarefni úr námum 9.800m3, 
skeringar 5.000m3, styrktarlag 0/63 7.900m3, burðarlag 
0/22 6.000m3, steinefni 8/16 770m3, tvöföld klæðing 
25.500m2, frágangur fláa 36.000m2. Verklok eru 15. júní 
2023. Útboðsgögn eru aðgengileg í TendSign og skal tilboð-
um skilað þar fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 5. júlí 2022.

Íslensk hönnun 
og ítölsk gæði

Edda Gunnlaugsdóttir, stofnandi fatamerkisins ddea, hefur verið viðloðandi tísku með einum eða öðrum hætti frá 
unglingsaldri. VB MYND/AÐSEND

Innkallanir

Leiguvélar ehf.

Með úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur uppkveðnum 7. 
janúar 2016 var ofangreint bú tekið til gjaldþrotaskipta. 
Sama dag var Lilja Jónasdóttir lögmaður skipuð skiptastjóri 
í þrotabúinu.
Skiptum á búinu lauk 16. júní 2022 með úthlutunargerð 
úr þrotabúinu. Samkvæmt úthlutunargerð greiddust kr. 
400.000 upp í búskröfur, auk þess sem kr. 944.587 greiddust 
upp í almennar kröfur, eða 0,15%. Ekkert fékkst greitt upp í 
eftirstæðar kröfur.
Lýstar kröfur námu kr. 836.228.459.

ZF verktakar ehf.

Með úrskurði héraðsdóms Reykjaness uppkveðnum 17. 
mars 2022 var ofangreint bú tekið til gjaldþrotaskipta. 
Sama dag var Bjarni Þór Bjarnason lögmaður skipaður 
skiptastjóri í þrotabúinu.
Engar eignir fundust í búinu og var skiptum í því lokið 
10. júní 2022 án þess að greiðsla fengist upp í lýstar 
kröfur, auk áfallinna vaxta og kostnaðar eftir úrskurðardag 
gjaldþrotaskipta.
Lýstar kröfur námu kr. 55.276.083.

Gjaldþrot

Tilboðsfrestur

Útboð

ERLENDAR 

5. júlí – Vegagerðin – Hönnun á tvöföldun Hringvegar

5. júlí – Vegagerðin – Lagning Vestfjarðavegar

5. júlí – Vegagerðin – Snjómokstur og hálkuvarnir um Klettháls

5. júlí – Fjallabyggðarhafnir – Endurbygging Siglufjarðarhafnar

5. júlí – Hafnir Múlaþings – Bygging harðviðarbryggju á Seyðisfirði

„Það er líka 
gaman fyrir 

viðskiptavini 
að kaupa sér 

eitthvað sem þeir 
vita að er frekar 
einstakt, það eru 
ekki til hundrað 

eins flíkur.“
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Páll Edwald tekur við 
sem verkefnastjóri 
hjá Reir Verk.

BJÖRN LEVÍ ÓSKARSSON
bjorn@vb.is

M ér líður best þegar 
það er brjálað að 
gera,“ segir Páll 

Edwald, nýr verkefnastjóri hjá 
byggingarfélaginu Reir Verk. 

„Ég mun sinna verkefnum sem 
snúa að öryggis, gæða, um
hverfis og jafnréttismálum 
ásamt því að koma að ýmiss 
konar samningagerð. Því til 
viðbótar mun ég sinna öðrum 
tilfallandi umbótaverkefnum.“ 
Reir Verk er byggingarfélag í 
örum vexti. Meðal verkefna 
hjá fyrirtækinu er uppbygging 
í Vogabyggð og Kirkjusandi 
en einnig er Reir Verk að fara 
í uppbyggingu í Hnoðraholti í 
Garðabæ: „Það er spennandi að 
fá að taka þátt í uppbyggingu 
Reir Verk þar sem verkefnin 

eru fjölbreytt, allt frá hönnun 
og uppbyggingu reita til sölu 
eigna.“

Páll útskrifaðist á dögunum 
með meistaragráðu í lögfræði 
frá HR. „Lögfræðin er gríðarlega 
hagnýtt nám sem nýtist í öllu.“

Páll er einn stofnenda hand-
verksbarsins Asks á Egilsstöðum, 
en hann seldi sinn helmingshlut 
í rekstrinum árið 2020. „Held 
að þetta sé ein verðmætasta 
reynslan hingað til, að byggja 
upp barinn og síðan veitingastað 
í kjölfarið.“

Páll var í starfsnámi hjá LEX 
áður en hann fór í  skiptinám 
til Kaupmannahafnar, en þar 
starfaði hann  einnig hjá tækni-
fyrirtækinu 3Shape. 3Shape er 
alþjóðlegt fyrirtæki og eru vör-
ur þess vel þekktar hérlendis á 
tannlæknastofum. „Ég kom inn 
á góðum tímapunkti þegar fyrir-
tækið var að færast úr sprotaum-
hverfi og yfir í meira „corporate“ 
umhverfi að sögn Páls. Að vinna 
í alþjóðlegu fyrirtæki hjálpaði 
mér að sjá stóra samhengið. Að 

starfa „in-house“ færir þig mun 
nær ákvarðanatökunni.“ Páll 
hefur alla tíð verið óhræddur að 
breyta til og nýta tækifærin. „Ég 
gríp gæsina meðan hún gefst, ef 
ég fæ tækifæri er ég óhræddur 
að stökkva til. Ætli það einkenni 
ekki svolítið líf mitt hingað 
til. Ég flutti á Reyðarfjörð til 
að vinna í álverinu með litlum 
fyrirvara beint eftir stúdentinn, 
þaðan komu tækifærin til að 
opna barinn. Svo fór ég til Dan-
merkur og sá fram á að vera hér 
lengur þar til mér bauðst tæki-
færið að taka við þessu starfi hjá 
Reir Verk.“

Páll er alinn upp í Grafar-
vogi en býr núna með kærust-
unni sinni, Selmu Eir Hilmars-
dóttur læknanema, í miðbænum. 
 Spurður um áhugamál segir Páll: 

„Fótbolti fyrst og fremst, og þá að 
spila fótbolta.“ Því til viðbótar 
stundar Páll bæði fluguveiði og 
golf.  „Ég er einmitt á leiðinni 
með góðu holli í Kjarrá núna 
þriðja árið í röð áður en alvaran 
tekur við og hlakka mikið til.“

Grípur gæsina á meðan hún gefst
Starfsreynsla:

 » 2021–2022 Laganemi, 3Shape 

 » 2020–2021 Laganemi, LEX 
lögmannsstofa 

 » 2018–2020 Stofnandi og eigandi 
Bar Smíða ehf. 

 » 2017–2018 Kerskáli, Alcoa Fjarðarál

Menntun:

 » 2022 M.L. í lögfræði, Háskólinn í 
Reykjavík

 » 2020 B.A. í lögfræði, Háskólinn í 
Reykjavík

 » 2017 Menntaskólinn við Sund

Páll notar frítímann í fót-
bolta og fluguveiði. 

VB MYND/GÍGJA Júlíus til Lands-
bankans

 » Júlíus Fjeldsted hefur 
verið ráðinn til Fyrirtækja-
ráðgjafar Landsbankans. 
Hann hefur víðtæka reynslu 
af störfum á sviði fjármála-
stjórnunar og fyrirtækjaráð-
gjafar. Hann starfaði áður sem 
verkefnastjóri á fjármálasviði 
Icelandair. Þar áður starfaði 
hann sem fjármálastjóri 
AwareGo og BingBang Aps 
í Kaupmannahöfn. Þá hefur 
Júlíus starfað við fyrirtækja-
ráðgjöf hjá GAMMA ráðgjöf, 
Berlinger Finance og PwC 
auk þess sem hann hefur 
starfað við sjálfstæða ráðgjöf 
til fjölda ára. Júlíus er 
með meistaragráðu 
í fjármálum og 
alþjóðaviðskipt-
um frá Aarhus 
University og 
BSc-gráðu í 
fjármálum 
frá Háskóla 
Íslands.

Lára til liðs við 
Creditinfo

 » Lára Hannesdóttir hefur 
tekið við sem forstöðumaður 
vöru- og verkefnastýringar 
Creditinfo á Íslandi. Hún 
hóf störf hjá Creditinfo árið 
2017, þá sem vöru- og verk-
efnastjóri. Þar áður starfaði 
hún hjá Símanum sem sér-
fræðingur í umbótaverkefnum 
og sem fjárfestingastjóri hjá 
Thule Investments. Hún er 

iðnaðarverkfræðingur 
frá Háskóla Ís-

lands og er með 
meistarapróf í 

sama fagi frá 
Háskólanum 

Politécn-
ica de 
Cata-
lunya.

Guðmundur til 
liðs við Lands-
bankann

 » Guðmundur Már Þóris-
son hefur verið ráðinn 
til fyrirtækjaráðgjafar 
Landsbankans. Hann 
kemur til bankans frá KPMG, 
hvar hann hefur starfað á 
ráðgjafarsviði frá árinu 2020. 
Þar áður starfaði hann meðal 
annars á endurskoðunar-
sviði Ernst & Young og hjá 
Íslandsbanka. Guðmundur 
er með MAcc-gráðu í endur-
skoðun frá Háskólanum í 
Reykjavík, MSc-gráðu 
í fjármálum frá 
Imperial College 
og BSc-gráðu í 
viðskiptafræði frá 
Háskóla Íslands.

FÓLK Á FERÐINNI

Það alversta af öllu vondu
„Segir á standið ekki batna við að Greta Thun berg 

bendi stöðugt á að ríkis stjórnir Vestur landa segi eitt 
og geri annað.“

Árni Finns son, for maður Náttúru verndar sam taka Ís lands, sótti 
umhverfisfund Sameinuðu þjóðanna á dögunum og var í viðtali við 

Fréttablaðið vegna málsins.

UMMÆLI VIKUNNAR

Á s k r i f t a r s í m i n n  e r  5 1 1  6 6 22

Fáðu 
forskot .
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Meirihluti allra vöruvið-
skipta Íslands er við ríki 
Evrópusambandsins. Í 

krafti samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið eru ESB-ríkin lang-
mikilvægasta markaðssvæði Íslands, 
hvort sem horft er á innflutning eða 
útflutning.

Undanfarið hafa komið upp dæmi 
um misræmi í tollflokkun vara á 
milli Íslands og ESB. Þau varða 
flest landbúnaðarafurðir, enda eru 
þar mestir hagsmunir á ferð; Ísland 
leggur eingöngu tolla á matvörur og 
blóm. Munað getur háum fjárhæðum 
hvernig  búvara er tollflokkuð, bæði 
vegna þess að íslenzk 
stjórnvöld leggja 
mismunandi tolla á 
ólík tollskrár númer 
og að samið hefur 
verið við ESB um 
lækkaða tolla eða 
tollfrelsi á sumum 
tollskrárnúmer-
um en ekki 
öðrum.

Ýmis 
dæmi eru 
um fyrirtæki sem hafa flutt inn vör-
ur á tilteknum tollskrárnúmerum í 
góðri trú vegna þess að útflytjandi 
í ESB-ríki hafði vissu fyrir því frá 
þarlendum tollayfirvöldum að þannig 
ætti að flokka vöruna, en svo fengið 
bakreikning frá íslenzka tollinum

Mismunandi tollflokkun og túlk-
anir á alþjóðlegu tollskránni eru því 
augljós viðskiptahindrun á EES. Í 
nýlegum úrskurði tollstjóra í deilu-
máli um tollflokkun segir að „tollskrá 
ESB  og skýringabækur hafa í raun 
ekkert gildi hvað tollflokkun þessarar 
vöru varðar eða tollflokkun á Íslandi 
yfirleitt“.

Aðalfundur Íslensk-evrópska 
verslunarráðsins hvatti á dögunum 
stjórnvöld til að fara í vinnu við að 
samræma tollskrá og tollflokkun á 
Íslandi og í ESB. „Að tollflokka vöru 
með öðrum hætti en gert er á stærsta 
markaðssvæði íslenskra fyrirtækja 
getur […] búið til skálkaskjól fyrir 
íslensk stjórnvöld til að fara ekki að 
skuldbindingum sínum um tollfrjáls 
viðskipti samkvæmt EES-samningn-
um eða tvíhliða samningum við ESB,“ 
sagði í ályktun aðalfundarins, sem 
send var á fjármálaráðherra og utan-
ríkisráðherra. Boltinn er hjá þeim.  n

Tollskráin  
sem hindrun

ÁRMÚLI 10, 108 REYKJAVÍK, SÍMI: 511 6622, www.vb.is 
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ENDAHNÚTUR

ÓLAFUR STEPHENSEN
Framkvæmdastjóri  

 Félags atvinnurekenda.

OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.

VELJUM
 ÍSLENST - VELJUM ÍS

LE
NS

KT
 -V

EL
JUM ÍSLENSKT -

Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er á 
innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala

Þjónustutorgið snýst um þig
Þjónustutorg Heklu  www.hekla.is 


