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Áliðnaður á 
krossgötum

Lokun álvers Rio Tinto Alcan á Nýja-
Sjálandi vekur upp umræðu um fram-
tíð áliðnaðar í hinum vestræna heimi. 
Á aðeins 20 árum hefur Kína gjörbylt 
landslagi álframleiðslu.  ➛ 6-7
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Kaupverðið á Borgun  
lækkað um 1,3 milljarða
Salt Pay greiðir um 27 milljónir 
evra fyrir nærri 96 prósenta hlut. 
Verðið lækkað vegna efnahags-
áhrifa COVID.
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Hlutafé Alvogen aukið  
um 16 milljarða
Alvogen Lux Holdings, eini eigandi 
Alvogen Iceland, stóð að hlutafjár-
aukningunni og var hluthafalán 
sem félagið hafði veitt, gert upp.
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Staða íslenskra  
gagnavera versnar
Formaður Samtaka gagnavera 
segir að atvinnugreinin þoli ekki 
frekari hækkanir á raforkuverði.
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Oft betra að úthýsa fjármálum
Oft hagkvæmara fyrir minni og 
millistór fyrirtæki að úthýsa 
alfarið fjármálum sínum, en að 
reka eigin fjármálaeiningar.
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Ekki er allt sem sýnist
Til að ná sömu neyslu í ferða-
þjónustu og í fyrra, en nú án 
erlendra ferðamanna, þyrfti 
neysla innlendra ferðamanna að 
fimmfaldast í ár.
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642
milljónum nam rekstrartap 
Borgunar á fyrstu fimm 
mánuðum ársins.

12
milljörðum, nam skuld ís-
lenska félagsins við Alvogen 
Lux Holdings í árslok 2018.
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Hlutafé Alvogen Iceland ehf., 
eins af fjölmörgum dóttur-
félögum sem heyra undir 

samstæðu lyfjafyrirtækisins, hefur 
verið aukið um rúmlega 16,2 millj-
arða króna.

Samkvæmt upplýsingum sem 
fengust frá fyrirtækinu var það 
Alvogen Lux Holdings, eini eigandi 
félagsins, sem stóð að hlutafjár-
aukningunni í maí á þessu ári og 
var hluthafalán sem félagið hafði 
veitt Alvogen Iceland, gert upp á 
sama tíma. Íslenska félagið hefur 
fram til þessa verið fjármagnað með 
lánveitingum frá móðurfélaginu 
í Lúxemborg allt frá stofnun, fyrir 
um áratug.

Samkvæmt síðasta birta árs-
reikningi stóð skuld Alvogen 
Iceland við Alvogen Lux Holdings 
í rúmlega 12 milljörðum króna í 
árslok 2018. Eigið fé félagsins var 
þá neikvætt um 11,7 milljarða, en á 
árinu 2018 nam tap af rekstrinum 
nærri 3 milljörðum króna. Vaxta-
kostnaður af skuldum félagsins við 
tengda aðila nam þannig um 640 
milljónum króna á því ári.

Samkvæmt ársreikningi Alvogen 
Lux Holdings var tap af rekstrinum 
upp á um 203 milljónir Bandaríkja-
dala, jafnvirði 28 milljarða króna á 
núverandi gengi, á síðasta ári, borið 
saman við 70 milljóna dala tap 
árið áður. Rekstrartekjurnar voru 
um 857 milljónir dala og drógust 
saman um rúmlega 250 milljónir 
dala. Eigið fé félagsins var um 117 
milljónir dala í árslok 2019.

Samið var um sölu á starfsemi 
Alvogen í Mið- og Austur-Evrópu 
í október á síðasta ári til Zentiva 
Group, með fyrirvara um sam-
þykki evrópskra samkeppnisyfir-
valda. Endanlega var síðan gengið 
frá sölunni í apríl á þessu ári. Kaup-

Hlutafé Alvogen Iceland 
aukið um 16 milljarða  

Róbert  
Wessmann, 
forstjóri og 
stofnandi 
Alvogen

verðið hefur ekki verið gefið upp, 
en fram kom í frétt Reuters árið 
2018 að Alvogen hefði stefnt að því 
að fá um einn milljarð dala fyrir 
starfsemina.

Í samtali við Viðskiptablaðið 
í maí var haft eftir Árna Harðar-
syni, aðstoðarforstjóra Alvogen, 
að markmið fyrirtækisins væri 
að hagnaður fyrir afskriftir, fjár-
magnsgjöld og skatta (EBITDA) yrði 
nærri 300 milljónir dala á þessu ári 
og því næsta – að undanskilinni 
starfseminni í Mið- og Austur-Evr-
ópu var EBIDTA félagsins 121 millj-
ón dala í fyrra – og um 556 milljónir 
dala að tveimur árum liðnum.

Alvogen er í meirihlutaeigu 
alþjóðlegu fjárfestingarsjóðanna 
CVC Capital Partners og Temasek. 
Þá hefur verið greint frá því að 
Róbert Wessmann, forstjóri og 
stofnandi Alvogen, eigi óbeint um 
22 prósenta hlut í lyfjafyrirtækinu 
í gegnum fjárfestingafélagið Aztiq 
Pharma. – hae

Hlutafé Korta, sem var selt 
fyrir skemmstu til alþjóð-
lega fjártæknifyrirtækisins 

Rapyd, var aukið um rúmlega 200 
milljónir króna í liðnum mánuði. 
Það var Kvika banki, sem var fyrir 
söluna stærsti hluthafinn með yfir 
fjörutíu prósenta hlut, sem skráði 
sig fyrir hinu nýja hlutafé í C-flokki 
með umbreytingu á útistandandi 
skuld færsluhirðingarfyrirtækis-
ins við bankann. Eftir hlutafjár-
aukninguna nemur hlutafé Korta 
rúmlega 1.721 milljón króna að 
nafnverði.

Tilkynnt var um undirritun 
kaupsamnings Rapyd á Korta í apríl 
á þessu ári – þau gengu endanlega 
í gegn í síðustu viku – en í samtali 
við Markaðinn á þeim tíma var haft 
eftir Arik Shtilman, forstjóra Rapyd, 

að félagið hyggðist ráðast í verulega 
fjárfestingu á íslenska markaðnum 
og muni líklega tvöfalda starfs-
mannafjölda Korta á næstu þremur 
árum, en í dag starfa um 40 manns 
hjá fyrirtækinu. Fjárfestingunni er 
ætlað að byggja upp miðstöð vöru-
þróunar Rapyd í Evrópu.

Miðað við síðustu hlutafjár-
aukningu Rapyd er félagið metið á 
um 150 milljarða íslenskra króna, 
en á meðal hluthafa eru fjártækni-

risinn Stripe Oak HC/FT, Tiger Glo-
bal Management, General Catalyst 
og Target Global.

Samkvæmt heimildum Mark-
aðarins nemur áætlað kaupverð 
Rapyd á Korta á þriðja milljarð 
króna. Endanlegt kaupverð ræðst 
hins vegar af afkomu Korta á þessu 
ári og getur tekið breytingum til 
lækkunar eða hækkunar.

Kvika og hópur einkafjárfesta 
keyptu Korta á eina krónu í lok árs 
2017 og lögðu félaginu um leið til 
nærri 1.500 milljónir í nýtt hlutafé 
til að forða því frá gjaldþroti. Ári 
síðar var hlutafé Korta aukið um 
1.055 milljónir króna.

Heildartap Korta á síðasta ári 
nam um 146 milljónum, borið 
saman við tap upp á 465 milljónir 
árið 2018. – hae

Hlutafé Korta aukið um 200 milljónir 

146
milljónir króna var tap 
Korta á síðasta ári.
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Kaupverðið á Borgun, 
sem var í meirihluta-
eigu Íslandsbanka, 
var lækkað um átta 
milljónir evra, jafn-
virði nærri 1.300 

milljóna króna á núverandi gengi, 
vegna þeirra neikvæðu efnahags-
áhrifa sem kórónaveirufaraldur-
inn hefur haft á rekstur félagsins. 
Rekstrartap Borgunar á fyrstu fimm 
mánuðum ársins nam 642 milljón-
um króna sem er töluvert meira tap 
en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Samkvæmt heimildum Markað-
arins greiðir alþjóðlega greiðslu-
miðlunarfyrirtækið Salt Pay, sem 
gekk frá kaupum á tæplega 96 
prósenta eignarhlut í Borgun í 
síðustu viku, samtals 27 milljónir 
evra, jafnvirði 4,3 milljarða króna, 
fyrir hlutafé íslenska félagsins. Við 
undirritun kaupsamnings 11. mars 
síðastliðinn  átti kaupverðið  hins 
vegar að nema 35 milljónum evra.

Auk Íslandsbanka, sem er í eigu 
ríkisins og átti um 63,5 prósenta 
hlut í Borgun, seldi Eignarhalds-
félagið Borgun, sem er meðal ann-
ars í eigu Stálskipa og Einars Sveins-
sonar fjárfestis, 32,4 prósenta hlut 
sinn í fyrirtækinu.

Eftir nokkurra ára aðdraganda 
hófst formlegt söluferli á Borgun 
í byrjun janúar 2019 og var það í 
umsjón svissneska ráðgjafarfyrir-
tækisins Corestar Partners og fyrir-
tækjaráðgjafar Íslandsbanka. Sam-
kvæmt heimildum Markaðarins 
nemur sölukostnaður seljenda, ráð-
gjafarkostnaður og árangurstengd 
þóknun, samtals yfir 20 prósentum 
af söluverðinu, eða nærri milljarði 
króna.

Auk Salt Pay sýndi meðal ann-
ars breski fjárfestingarsjóðurinn 
Financial Services Capital, sem sér-
hæfir sig í fjárfestingum í evrópsk-
um fjármálafyrirtækjum, áhuga á 
Borgun og setti fram skrif legt til-
boð í félagið undir lok síðasta árs. 
Tilboðið var talsvert hærra en það 
sem Salt Pay greiðir nú fyrir Borgun, 
en viðræður við Financial Services í 
kjölfarið skiluðu engri niðurstöðu.

Ekki var samstaða um söluna til 
Salt Pay, sem er meðal annars í eigu 
Ali Mazanderani stjórnarmanns í 
Credit info, í stjórn Borgunar. Sumir 
stjórnarmenn, samkvæmt heimild-
um Markaðarins, töluðu fyrir því að 

breyta starfsleyfi Borgunar úr því 
að vera lánafyrirtæki, sem felur í 
sér meiri íþyngjandi eiginfjárkröfur 
af hálfu Fjármálaeftirlitsins, yfir í 
greiðslustofnun, rétt eins og Val-
itor gerði í ársbyrjun 2020. Mark-
miðið væri að ráðast í kjölfarið í 
tilteknar aðgerðir sem miðuðu að 
því að minnka efnahagsreikning 
Borgunar og þannig skapa svigrúm 
fyrir verulegri arðgreiðslu til hlut-
hafa Borgunar, mögulega upp á 4 til 
6 milljarða, áður en farið yrði í sölu 
á félaginu. Þær hugmyndir náðu 
ekki fram að ganga.

Forgangshlutabréf í Visa Inc., sem 
Borgun eignaðist þegar fyrirtækið 
seldi hlut sinn í Visa Europe með 
um 6,2 milljarða hagnaði á árinu 
2016, fylgdu ekki með í kaupum Salt 
Pay. Borgun óskaði þannig eftir því 
undir lok síðasta mánaðar, eins og 
sagt hefur verið frá í Markaðinum, 
að Fjármálaeftirlit Seðlabankans 

samþykkti beiðni Borgunar um 
að lækka hlutafé félagsins um 3,5 
milljarða króna með greiðslu til 
fráfarandi hluthafa, sem felur í sér 
afhendingu allra eignarhluta í Visa 
Inc.

Samhliða þeirri hlutafjárhækk-
un samþykkti Salt Pay að koma 
inn með nýtt hlutafé að fjárhæð 
átta milljónir evra. Verða 5 millj-
ónir evra greiddar samtímis fram-
kvæmd hlutafjárlækkunarinnar og 
síðan 3 milljónir evra sem komi til 
greiðslu innan næstu tólf mánaða.

Fram kemur í skýrslu stjórnar 
Borgunar vegna tillögu um hluta-
fjárlækkunina, sem Markaðurinn 
hefur undir höndum, að stjórnin 
hafi brugðist við versnandi rekstr-
araðstæðum með því að minnka 
lánsáhættu og losa lausafé. Þá hafi 
félagið gert samning um lánalínu 
við viðskiptabanka sinn til þess að 
tryggja nægt aðgengi að lausafé. Eig-
infjárhlutfall félagsins hefur lækkað 
talsvert frá árslokum – þá var það 
20,5 prósent – og var 14,69 prósent 
í lok maí. Að meðtöldu sjálfsmati á 
eiginfjárþörf eru lágmarkskröfur 
um eiginfjárhlutfall Borgunar 15,3 
prósent. Með því að lækka hlutafé 
með útgreiðslu eignarhluta í Visa 
Inc. og hækka hlutafé með inn-
greiðslu reiðufjár er hins vegar gert 
ráð fyrir að eiginfjárhlutfall hækki.

Verðið lækkað um 1,3 
milljarða vegna COVID
Salt Pay greiðir 27 milljónir evra fyrir 96 prósenta hlut í Borgun, en við undir-
ritun kaupsamnings átti verðið að vera 35 milljónir evra. Ekki samstaða um 
söluna í stjórn. Hlutafé var aukið til að uppfylla kröfur um eiginfjárhlutfall.   

Formlegt söluferli Borgunar hófst í janúar 2019. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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FARTÖLVUR!
ÞÚ FINNUR RÉTTU TÖLVUNA HJÁ OKKUR

REYKJAVÍK · AKUREYRI · EGILSSTAÐIR · REYKJANESBÆR · SELFOSS · AKRANES

APPLE MACBOOK AIR 2020
· Ótrúlega léttar og þunnar tölvur sem eru aflmeiri en nokkurn tímann áður
· 20% stærri snertiflötur og nýtt Magic lyklaborð
· Skelinn er úr 100% endurunnu áli

APPLE MACBOOK PRO 2020
· Tilvalin fyrir þau kröfuhörðustu, hönnuð til að auðvelda vinnuflæði og afköst
· Nú fáanleg með örgjörva sem eykur afköst skjástýringar um allt að 80%
· Nýtt Magic lyklaborð með meiri nákvæmni

ASUS VIVOBOOK 15
· Fæst nú með 10. kynslóð Intel i5 örgjörva
· Rammalaus NanoEdge skjár, nýtir stærðina enn betur
· Með ErgoLift löm sem lyftir tölvunni örlítið, fyrir aukin þægindi

ASUS EXPERTBOOK
· Ein léttasta 14” fartölvan á markaðnum
· Handhafi RedDot 2020 verðlaunanna
· Rafhlaða endist í allt að 24 tíma

ACER NITRO 5 
· Yfirgnæfandi afkastageta með 10. kynslóð Intel örgjörva og Nvidia skjákorti
· Nú með DTX:X Ultra hljóðstýringu sem skilar skýrara og kraftmeira hljóði
· KillerConnectivity gerir þér kleift að forgangsraða forritum fyrir notkun á netinu

ACER PREDATOR TRITON 500
· Ótrúlega kraftmikil miðað við stærð
· Notar CoolBoost tækni sem stillir kælinguna eftir þörfum
· 300Hz endurnýjunartíðni sem er allt að 4x meira en í hefðbundnum fartölvum

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á TL.IS



Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Wedo ehf., sem á og rekur vef-
verslanirnar Heimkaup, Hópkaup 
og Bland, tapaði 181 milljón króna 
á síðasta ári, samanborið við 340 
milljónir króna á árinu 2018. Hluta-
fjáraukning að fjárhæð 180 millj-
ónir króna og markvissar aðgerðir 
til að bæta reksturinn hafa tryggt 
rekstrarhæf i félagsins að mati 
stjórnar þess.

Tekjur Wedo námu 1.292 millj-
ónum króna á árinu 2019 og jukust 
um rúmlega 8 prósent á milli ára. 
COVID-19 heimsfaraldurinn varð 
til þess að mikill vöxtur varð í sölu 
félagsins fyrstu mánuði ársins 2020, 
og voru mars og apríl veltumestu 
mánuðir í sögu þess.

Í byrjun árs 2020 var hlutafé 
félagsins aukið um 180 milljónir 

króna auk þess sem til staðar er 
heimild til að auka hlutafé um 170 
milljónir króna til viðbótar.

„Með bættri rekstrarniðurstöðu, 
hlutafjáraukningu og heimild til 
frekari útgáfu hlutafjár, hefur rekstr-
arhæfi félagsins verið tryggt,“ segir í 
skýrslu stjórnar Wedo í ársreikningi 
félagsins, en uppfærðar rekstraráætl-
anir gera ráð fyrir jákvæðri rekstrar-
niðurstöðu á árinu 2020

Þá kemur fram að á árinu 2019 
og fyrstu mánuði ársins 2020 hafi 
stjórnendur félagsins farið í mark-
vissar aðgerðir til að bæta rekstur 
og arðsemi félagsins.

„Þessar aðgerðir hafa skilað sér 
í bættri rekstrarniðurstöðu ársins 
2019 og rekstri fyrstu mánaða árs-
ins 2020,“ segir í skýrslunni.

Stærsti hluthaf i Wedo sam-
kvæmt ársreikningi félagsins fyrir 
árið 2019 er Skeljungur, með 33 
prósenta hlut. Hyrna, félag Fjölvars 
Darra Rafnssonar, fer með tæplega 
19 prósenta hlut og Kaskur, félag 
Inga Guðjónssonar, eins af eigend-
um Lyfju, fer með 15 prósenta hlut.

Í árslok gaf Wedo út tveggja ára 
breytanlegt skuldabréf að fjárhæð 
150 milljónir króna, en eigandi 
bréfsins er einn af hluthöfum 
Wedo. Honum er heimilt að breyta 
eftirstöðvum skuldabréfsins að 
hluta eða öllu leyti í hlutafé, miðað 
við gengið ein króna á hlut. Alls 
nemur hlutafé Wedo 1.030 millj-
ónum króna eftir hlutafjáraukn-
inguna í byrjun árs 2020. 
– þfh

Heimkaup minnkuðu tapið um helming og búast við jákvæðri afkomu

Hekla, sem hefur umboð fyrir 
Volkswagen, Audi, Skoda og Mits-
ubishi, tapaði 17 milljónum króna 
á síðasta ári, samanborið við 26 
milljóna króna tap árið 2018. 
Tekjur bílaumboðsins námu 12,5 
milljörðum króna og drógust 
saman um 26 prósent frá fyrra ári, 
þegar þær námu tæplega 17 millj-
örðum.

Kostnaðarverð seldra vara lækk-
aði að sama skapi um tæp 28 pró-
sent og nam rúmlega 10,2 millj-
örðum króna á árinu. Framlegð 
fyrirtækisins nam tæplega 2,3 
milljörðum króna og dróst saman 
um 18 prósent á milli ára.

Friðbert Friðbertsson, forstjóri 
og annar af tveimur eigendum 
Heklu, sagði í viðtali við Markað-
inn í nóvember að stjórnendur bíla-
umboðsins hefðu búist við 20-25 
prósenta samdrætti á árinu, meðal 
annars í ljósi þess að þá stefndi í 
erfiðar kjaraviðræður, bílaleigur 
myndu ekki njóta lengur niður-
fellingar á tollum og minni umsvif 
yrðu í ferðaþjónustu. Brugðist 
hefði verið við samdrættinum með 
því að hagræða í rekstri og birgða-
haldi, og ferlar hefðu verið bættir.

Friðbert á helmingshlut í Heklu 
á móti Semler Group, sem er inn-
f lytjandi vörumerkja Volkswagen 
í Danmörku. Samkvæmt efnahags-
reikningi námu eignir félagsins 
4.126 milljónum króna í lok árs og 
bókfært eigið fé nam 1.553 millj-
ónum.

Starfsmönnum Heklu fækkaði 
um 17 á árinu, úr 138 niður í 121, 
og launakostnaður lækkaði í takt. 
Hann nam 1.307 milljónum króna 
á síðasta ári samanborið við 1.466 
milljónir árið 2018. – þfh

Tekjur Heklu 
minnkuðu um 
4,5 milljarða

Guðmundur Magnason, framkvæmdastjóri og einn eigenda Heimkaupa.

Friðbert Friðbertsson, forstjóri  

Lágt raforkuverð á sam-
k e p p n i s m ö r k u ð u m 
íslen sk r a g ag naver a 
skapar talsverðar áskor-
anir fyrir atvinnugrein-
ina, sem horfir fram á 

versnandi samkeppnishæfni.
„Hagstætt og fyrirsjáanlegt raf-

orkuverð hefur í gegnum tíðina 
verið einn af stóru þáttunum sem 
hafa skapað íslenskum gagnaverum 
það samkeppnisforskot sem hefur 
skilað þeim á þann stað sem þau eru 
í dag, en til viðbótar við aðgengi að 
hreinni orku þurfa þau einnig góðar 
nettengingar og aðgengi að frábæru 
starfsfólki. Öll þessi atriði þurfa ætíð 
að vera samkeppnishæf við það sem 
best gerist erlendis. Stór hluti af 
þeim áskorunum sem við stöndum 
frammi fyrir núna, er hins vegar að 
Ísland er ekki lengur samkeppnis-
hæft þegar kemur að raforkuverði, 
en sú staða er grafalvarleg, sérstak-
lega í ljósi hægari umsvifa í öðrum 
útflutningsgreinum,“ segir Jóhann 
Þór Jónsson, formaður Samtaka 
gagnavera, í samtali við Markaðinn.

Hann bendir á að útf lutnings-
tekjur gagnavera hafi numið 12 
milljörðum króna árið 2018 og að 
uppbygging atvinnugreinarinnar 
hafi ekki krafist meiriháttar fjárfest-
inga eða aðstoðar af hálfu ríkisins.

Orkuverð til notenda er að mestu 
sett saman af fjórum þáttum: Raf-
orkuverði frá fyrirtækjum á borð 
við Landsvirkjun, ON, og HS orku; 
flutningskostnaði Landsnets, dreifi-
kostnaði veitna og sköttum.

Jóhann segir að til viðbótar við 
lægra orkuverð erlendis, sé mikill 
munur á kostnaði við f lutning og 
dreifingu á raforku á Íslandi, saman-
borið til dæmis við Noreg og Svíþjóð, 
sem leiðir til þess að heildarorku-
kostnaður verði umtalsvert lægri 
í þessum löndum samanborið við 
Ísland. Þá áformar Landsnet fjár-
festingu upp á tugi milljarða í flutn-
ingskerfi sínu í tengslum við kerfisá-
ætlun til að bæta raforkuöryggi, en 
það getur orðið til þess að raforku-
verð til stórnotenda hækki umtals-
vert á næstu árum.

„Fyrir liggur í áætlunum Lands-
nets að þetta getur valdið tölu-
verðum hækkunum á dreifikostnaði 
stórnotenda. Að okkar mati þurfa 
ákvarðanir um fjárfestingar í flutn-
ingskerfi að byggja á samkeppnis-
hæfni orkumarkaðarins og orku-
frekra fyrirtækja. Þær mega ekki 
byggja einungis á sjónarmiðum um 
raforkuöryggi og hag orkuframleið-
enda,“ segir Jóhann.

„Við erum nú þegar í ósam-
keppnishæfu umhverfi og frekari 

hækkanir á flutningskostnaði veita 
samkeppnishæfni íslenskra gagna-
vera þungt högg.“

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa-
dóttir, ráðherra ferðamála, iðnaðar 
og nýsköpunar, fékk erlendu ráð-
gjafarstofuna Fraunhofer / Ecofy til 
að gera úttekt á samkeppnishæfni 
stórnotenda á Íslandi, með sérstaka 
áherslu á raforkukostnað. Bundnar 
eru vonir við að niðurstöðurnar 
verði kynntar í þessum mánuði.

Í úttektinni, sem nær til allra stór-
notenda raforku á Íslandi, verður 
farið yfir hvaða atriði hafa áhrif á 
raforkukostnað stóriðju á Íslandi, 
hlut orkukostnaðar í rekstrarkostn-
aði og hvernig raforkukostnaður 
sé samansettur. Raforkukostnaður 
og samkeppnishæfni stórnotenda 
á Íslandi verður borið saman við 
nágrannalönd á borð við Noreg, 
Þýskaland og Kanada.

„Aðalatriðið okkar er að þarna 
komi fram raunsönn mynd og hlut-
laust mat,“ segir Jóhann og bætir við 
að úttektin þurfi að taka ýmis sér-
kenni íslenska orkumarkaðarins til 
greina. Þar á meðal flutningskostnað 
og ósveigjanleg atriði raforkusamn-
inga. Þá hafa Samtök iðnaðarins 
ákveðið að fá álit sérfræðinga á 
ýmsum þáttum raforkumarkaðar-

Staða gagnavera fer versnandi
Formaður Samtaka gagnavera segir greinina ekki þola frekari hækkanir á raforkuverði. Ekki tekið tillit 
til minni stórnotenda. Vinna að sérfræðiáliti á atriðum í framsetningu Landsvirkjunar á orkuverði. 

Útflutningstekjur gagnavera námu 12 milljörðum króna árið 2018. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

12,5
milljarðar króna námu 
tekjur bílaumboðsins í fyrra 
og drógust þær saman um 
26 prósent frá árinu 2018

Við erum nú þegar í 
ósamkeppnishæfu 

umhverfi og frekari hækk-
anir á flutningskostnaði 
veita samkeppnishæfni 
íslenskra gagnavera þungt 
högg.
Jóhann Þór Jónsson, formaður 
Samtaka gagnavera

ins, aðallega stöðu Landsvirkjunar 
á markaðinum, hvort að kostnaðar-
verð og markaðsverð sé vel skilgreint 
í lögum, og hvort Landsvirkjun beri 
skylda til að heimta hámarksverð 
fyrir raforku.

„Ástæðan fyrir því að Samtök 
Iðnaðarins ákváðu að fá þetta álit, 
er að málflutningurinn í kringum 
raforkuverð er oft dálítið furðulegur 
og því tímabært að fá ýmis atriði á 
hreint, sem síðan verða dregin 
saman í heildstæða greiningu á 
vegum samtakanna síðar á árinu,“ 
segir Jóhann.

COVID-19 heimsfaraldurinn hefur 
haft áhrif á markaðsstarf íslenskra 
gagnavera. Samtök gagnavera hafa 
haldið fundi með Íslandsstofu til 
þess að undirbúa markaðsher-
ferð sem ætlað er að markaðssetja 
Ísland sem ákjósanlegan stað fyrir 

gagnaver og laða að ný gagnaver og 
viðskiptavini sem henta vel íslensku 
gagnaversumhverfi. Ef áformin 
ganga eftir hefst markaðsherferðin 
seint á þessu ári.

„Við viljum haga markaðsstarfinu 
og nýta þá fjármuni sem eru til stað-
ar þannig að allir gangi í takt, bæði 
gagnaverin og aðrir aðilar markaðar-
ins,“ segir Jóhann. Öflugt markaðs-
starf sé nauðsynlegt til þess að Ísland 
verði á ratsjá þeirra fyrirtækja sem 
huga að útvistun, til dæmis á sínum 
ofurtölvum sem þurfa mikla kæl-
ingu og þar hentar íslenskt veðurfar 
einstaklega vel til að skapa okkur 
ákveðið samkeppnisforskot.

„Þegar þessi stóru fyrirtæki taka 
ákvarðanir um hýsingu horfa þau 
mjög gjarnan til Norðurlandanna 
og við þurfum að vera með í því sam-
tali.“ thorsteinn@frettabladid.is

Fréttablaðið greindi frá því í 
byrjun árs að raforkukaup gagna-
vera á Suðurnesjum hefðu dregist 
saman vegna minni eftirspurnar 
frá viðskiptavinum. Eyjólfur 
Magnús Kristinsson, forstjóri Adv-
ania Data Centers, sagði notkun 
viðskiptavina fyrirtækisins hafa 
dregist saman um 10 MW frá því 
í lok árs 2018. Orkuverðið sem 
gagnaverum býðst á Íslandi væri 
ekki samkeppnishæft og hætta 
væri á frekari samdrætti þegar 
kæmi að endurnýjun samninga 
við stóra viðskiptavini.

„Í okkar tilviki hefur notkun 
dregist saman um 10 MW frá því 
í lok árs 2018, án þess þó að við-
skiptavinum hafi fækkað eða að 
nýting á plássi sé lakari hjá okkur. 

Það er ekki ákvörðun sem Advania 
Data Centers tekur heldur hafa 
viðskiptavinir sem leigja hjá okkur 
aðstöðu ákveðið að draga úr raf-
orkunotkun sinni,“ sagði Eyjólfur.
Þá benti hann á að orkuverð í 
miðborg Stokkhólms væri um 
20 prósentum lægra en það sem 
fyrirtækinu byðist á Íslandi.

„Almennt séð er mikil eftirspurn 
eftir raforku, en það er aftur á 
móti minni eftirspurn eftir raforku 
á þeim verðum sem hafa verið 
að bjóðast á Íslandi. Gagnavers-
markaðurinn er að vaxa ævintýra-
lega í löndum á borð við Noreg og 
Svíþjóð, en vöxturinn hefur ekki 
verið eins mikill á Íslandi. Það eru 
einfaldar ástæður fyrir því og ein af 
þeim er hátt raforkuverð.“

Raforkukaup gagnavera dragast saman
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Við höfum ekki enn 
náð samkomu lagi 

við Landsvirkjun um 
raforkusamning sem gerir 
ISAL samkeppnishæft.

Bjarni Már Gylfason, ÍSAL

Nú þegar Rio Tinto 
Alcan hefur til-
k y n nt að ei nu 
álvera fyrirtækisins 
verði lokað í ágúst 
á næsta ári, hafa 

spurningar um framtíð álversins í 
Straumsvík vaknað á ný. Aðstæður 
og aðdragandi lokunar álversins 
á Nýja-Sjálandi á sér vissar hlið-
stæður við þær aðstæður sem nú 
eru uppi vegna reksturs álvers Rio 
Tinto Alcan í Straumsvík. Deilur um 
orkukostnað, og einkum og sér í lagi 
flutningskostnað álversins við Tiwai 
Point, hafa staðið yfir allt frá árinu 
2012, þó að auðvitað sé augljóst 
að þungar horfur á heimsmarkaði 
með ál, einkum og sér í lagi vegna 
umframframleiðslu í Kína, hafi sitt 
að segja líka.

Álverið við Tiwai Point hóf 
álframleiðslu árið 1971. Upphafleg 
framleiðslugeta þess var um 153 
þúsund tonn á ári, en síðan þá hefur 
álverið verið stækkað nokkrum 

Rekið með 
minna tapi en 
Straumsvík
Mikil framboðsaukning áls frá Kína á síðustu 
árum hefur veikt rekstrargrundvöll álvera í Evr-
ópu og Norður-Ameríku. Alcoa, eigandi Fjarðaáls, 
lokaði álveri í Bandaríkjunum í apríl síðastliðnum.

Forsvarsmenn ISAL eiga nú í samræðum við Landsvirkjun um endurskoðun raforkusamnings við álverið. Talsmaður ISAL segir að ekki hafi náðst lending sem tryggi rekstrargrundvöll álversins til lengra tíma. Sem stendur nýtur ISAL allt að 25% afsláttar af samningsverði.

Deilt um flutningskostnað

Árið 2016 stóðu yfir miklar deilur 
um flutningskostnað álversins á 
Nýja-Sjálandi. Álverið var byggt 
um 40 kílómetra frá virkjuninni 
við Manapouri, en forsvarsmenn 
fyrirtækisins héldu því fram að 
greidd ur flutningskostnaður 
væri í engu samræmi við notkun 
þeirra á dreifikerfinu, sem er um 
tólf þúsund kílómetrar að lengd í 
heild sinni.

Því lögðu þar til bær yfirvöld 
á Nýja Sjálandi til árið 2017 að 
verðlagningu rafmagns yrði 
breytt þannig að notendur 
greiddu flutningskostnað til 
samræmis við notkun sína á 
dreifikerfinu. Hefði tillögurnar 
gengið eftir hefði flutnings-
kostnaður álversins við Tiwai 
Point lækkað um ríflega þriðjung 
eða 20 milljónir nýsjálenskra 
dollara, sem samsvarar um 3,6 
milljörðum króna. Á móti hefði 
flutningskostnaður til heimila í 
höfuðborginni Auckland hækkað 
um 44 prósent, en meðalaukning 

á heildarorkukostnaði á hvert 
heimili í höfuðborginni var metin 
um 50 nýsjálenskir dalir á ári, eða 
um 4.500 íslenskar krónur.

Höfuðborgin Auckland er 
staðsett nyrst á norðureyju Nýja-
Sjálands, á meðan álverið Tiwai 
Point er syðst á suðureyjunni. 
Engin veruleg orkuframleiðsla 
fer fram nálægt höfuðborginni 
Auckland, en ráðist hafði verið í 
miklar umbætur á dreifikerfinu 
árin og áratugina á undan til að 
svala raforkuþörf vaxandi höfuð-
borgarinnar.

Á endanum féllu tillögurnar þó 
um sjálfar sig. Var það meðal ann-
ars talið vegna þess að nýr orku-
málaráðherra tók við og var sá 
þingmaður Auckland. Breytingar 
á greiðslu flutningskostnaðar 
voru á endanum útfærðar þannig 
að sparnaður Tiwai Point varð 
miklu minni en lagt var upp með 
og verðhækkun til heimila í Auck-
land varð aðeins um 4,5 prósent.

Þórður 
Gunnarsson
thg@frettabladid.is

sinnum og full af kastageta í dag 
nemur um 330 þúsund tonnum. 
Miklar deilur áttu sér stað á Nýja-
Sjálandi fyrir byggingu álversins, en 
ráðast þurfti í miklar virkjanafram-
kvæmdir á Manapouri-vatnasvæð-
inu til að útvega álverinu rafmagn. 
Álverið er kaupandi um 13 prósenta 
allrar framleiddrar raforku á Nýja-
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Að því er kemur fram í 
umfjöllun nýsjálenska 
blaðamannsins Richard 
Harman, tapaði álverið við 
Tiwai Point um 46 millj-
ónum dala á árinu 2019, eða 
um 6,5 milljörðum króna. 
Til samanburðar tapaði 
álverið í Straumsvík um 13 
milljörðum króna á síðasta 
ári.

Forsvarsmenn ISAL eiga nú í samræðum við Landsvirkjun um endurskoðun raforkusamnings við álverið. Talsmaður ISAL segir að ekki hafi náðst lending sem tryggi rekstrargrundvöll álversins til lengra tíma. Sem stendur nýtur ISAL allt að 25% afsláttar af samningsverði.

Alcoa lokar öðru álveri í Bandaríkjunum

Bandaríski álframleiðandinn 
Alcoa, sem meðal annars á og 
rekur álver Fjarðaáls á Reyðar-
firði, tilkynnti í apríl að einu 
álveri fyrirtækisins í Washington 
í Bandaríkjunum yrði lokað. 
Uppsagnir hófust þá þegar og 
áætlað er að rekstrarstöðvun ál-
versins verði lokið áður en árið 
er úti. Fram kom í máli fyrir-
tækisins að tap af rekstrinum 
hefði numið 24 milljónum dala 
á fyrsta ársfjórðungi einum og 
sér, eða tæplega 3,4 milljörðum 
króna. Afkastageta álversins er 
um 279,000 tonn. Alcoa glímir 
við sömu áskoranir og Rio Tinto 
Alcan þessi misserin, en mikið 
innflæði kínversks áls til Banda-
ríkjanna á síðustu árum, hefur 
veikt mjög samkeppnisstöðu 
álvera þar í landi. Á árunum 2013 
til 2018 dróst frumframleiðsla áls 
saman um 62%, að því er kemur 
fram hjá hagsmunasamtökunum 
American Primary Aluminum 
Association (APPA).

Donald Trump tilkynnti í mars 
árið 2018 að framvegis yrðu 25 
prósenta innflutningstollar á 
stáli og 10 prósent á álafurðir. Var 
þetta gert til að tryggja sam-
keppnisstöðu álframleiðendanna 

þriggja með frumframleiðslu í 
Bandaríkjunum. Þar er um að ræða 
Alcoa, Century Aluminum sem 
einnig rekur álverið á Grundar-
tanga og loks Magnitude 7 Metals 
(M7M). Síðastnefndu tvö fyrirtæk-
in standa að APPA-samtökunum.  

Hins vegar var Kanada undan-
þegið frá innflutningstollum á 
áli í maí á síðasta ári. Afleiðingin 
varð sú að innflutningur á hreinu 
áli jókst um 46 prósent milli 
ára á fyrsta fjórðungi þessa árs. 
Álframleiðsla hefur að vísu aukist 
nokkuð í Kanada frá því á síðasta 
ári, þegar eitt stærsta álver lands-
ins í Becancour hóf aftur fulla 
framleiðslu eftir tveggja ára langa 
vinnudeilu.

Ekki er mikil samstaða meðal 
bandarískra frumframleiðenda 
áls um hvernig eigi að bregðast við 
auknum innflutningi frá Kanada, 
að því er kemur fram í umfjöllun 
Reuters. Í eina röndina halda Cent-
ury Aluminum og M7M því fram 
að innflutningurinn frá Kanada 
sé að ganga endanlega frá þeim 
áliðnaði sem ennþá lifir á banda-
rískri grundu. Því verði að taka 
upp innflutningstolla á kanadískt 
ál á nýjan leik. Alcoa heldur því 
hins vegar fram að áhyggjur af 

álinnflutningi frá Kanada, skyggi 
einfaldlega á hið stóra vandamál 
sem er ofvöxtur kínverskrar fram-
leiðslu og sú óhagfellda verð-
lagning sem henni fylgi.  

Það er þó kannski ekki undar-
legt að Alcoa taki þennan pól í 
hæðina þar sem þrjú álver fyrir-
tækisins eru staðsett í Kanada, 
þar með talið áðurnefnt álver 
við Becancour. Alls er ríflega um 
fjórðungur allrar álframleiðslu-
getu Alcoa í Kanada.

Flestöll álver í Bandaríkjunum 
eiga það sammerkt að vera í eldri 
kantinum og því er hagkvæmni 
framleiðslunnar minni en á við 
um nýrri álver, sem eru velflest 
í Kína. Í þessu samhengi verður 
þó að hafa í huga að mikilvægt er 
fyrir Bandaríkin að hafa traustan 
aðgang að áli, þar sem málmurinn 
er mikilvægur við ýmsa fram-
leiðslu. Stærsti útflytjandi hrááls 
á heimsvísu er Rússland, á meðan 
Kína stendur fremst í útflutningi 
af álblöndum af ýmsu tagi. Bent 
hefur verið á að ekki sé boðlegt 
að treysta á álframboð frá slíkum 
viðskiptafélögum – það þarf ekki 
að horfa lengra en til mikilvægis 
áls við hergagnaframleiðslu til að 
sjá að slíkt er ekki á vetur setjandi.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins auglýsir veitingu  
mótframlagslána sem eru hluti af úrræðum  

ríkisstjórnarinnar vegna Covid-19 heimsfaraldursins. 

Opnað verður fyrir umsóknir á morgun,  
fimmtudaginn 16. júlí 2020.

Lánin verða veitt sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum 
sem uppfylla tiltekin skilyrði. Sótt er um lánin á  

heimasíðu Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins,  
www.nyskopun.is. 

Á vef Nýsköpunarsjóð má einnig finna nánari  
upplýsingar varðandi umsóknarferlið, skilyrði sem  
sprota- og nýsköpunarfyrirtæki þurfa að uppfylla  

og skilmála lánanna.

Umsóknartímabil lánanna er frá  
16. júlí 2020 til 13. ágúst 2020.

Stuðnings-Kría 
Opnað fyrir umsóknir

NÝSKÖPUNARSJÓÐUR

Sjálandi, en nú þarf að finna þeirri 
orku nýjan farveg. Að sama skapi er 
þetta skellur fyrir hið staðbundna-
hagkerfi álversins, en talið er að um 
2.500 bein og óbein störf muni tap-
ast vegna lokunar álversins.

Álverið við Tiwai Point er knúið 
áfram af endurnýjanlegri orku, rétt 
eins og í Straumsvík, en því hefur 
verið haldið fram að þau álver sem 
nota hreina orku eigi betri mögu-
leika á áframhaldandi starfsemi til 
framtíðar en önnur.

Til að mynda hélt sérfræðingurinn 

Justin Hughes, frá hrávörugreining-
arfyrirtækinu CRU, því fram í við-
tali við Viðskiptablaðið í maí 2018, 
að kaupendur áls væru tilbúnir að 
greiða hærra verð fyrir „grænt ál“, 
enda sé samfélagsleg ábyrgð fólgin í 
því að kaupa frekar slíka vöru.

Með lokun álversins við Tiwai 
Point er augljóst að önnur sjónarmið 
en tegund orkugjafa ráða ákvörð-
unum um lokun álvera, sérstaklega 
í ljósi þess að allt að því öll álfram-
leiðsla Kína er knúin áfram með 
brennslu kola, einhvers mest meng-
andi orkugjafa sem fyrirfinnst.

Helmingi minna tap en ISAL
Að því er kemur fram í umfjöllun 
nýsjálenska blaðamannsins Richard 
Harman, tapaði álverið við Tiwai 
Point um 46 milljónum dala á árinu 
2019, eða um 6,5 milljörðum króna. 
Til samanburðar tapaði álverið 
í Straumsvík um 13 milljörðum 
króna á síðasta ári, en er fram-
leiðslugeta Straumsvíkur þó nærri 
helmingi minni en Tiwai Point.

Það þarf því ekki að koma á 
óvart að blikur séu á lofti varð-
andi rekstrar forsendur álversins í 
Straumsvík, eins og oft og ítrekað 

hefur verið greint frá á opinberum 
vettvangi.

Sagt var frá því í Markaðnum í 
febrúar á þessu ári að raforkuverð 
ISAL fyrir hverja megavattstund er 
um 38 dalir, að sögn viðmælenda 
sem þekktu vel til. Í verðinu er raf-
orkuflutningur innifalinn, sem er 
talinn nema um sex dölum. Þá er 
Rio Tinto sagt borga 26 dali með 
flutningi fyrir hverja megavattstund 
í Kanada. Þó ber að nefna að Lands-
virkjun hefur veitt stórnotendum 
allt að 25 prósenta afslátt af raforku-
verði fram á haust, til að bregðast við 
erfiðum aðstæðum á allflestum hrá-
vörumörkuðum. Jafnframt standa 
yfir viðræður Rio Tinto Alcan og 
Landsvirkjunar um endurskoðun 
raforkusamningsins, en ekki hefur 
náðst lending í þeim málum. Lands-
virkjun hefur haldið því fram að 
móðurfélagsábyrgð sé í gildi á samn-
ingum Rio Tinto Alcan um orku-
kaup, að lágmarki um 80 prósent 
af umsömdu magni, fram til ársins 
2036. Endurskoðunarákvæði núver-
andi samninga er hægt að virkja 
árið 2024. „Við höfum ekki enn náð 
samkomulagi við Landsvirkjun 
um raforkusamning sem gerir ISAL 
samkeppnishæft,“ segir Bjarni Már 
Gylfason, upplýsingafulltrúi Rio 
Tinto á Íslandi.

Orkan hrein víðar en hér
Rio Tinto hefur sagt að öll álver sem 
ekki falli undir kjarnastarfsemi 
fyrirtækisins kunni að verða lokað, 
en álverin í Straumsvík, Tiwai Point 
og í Ástralíu hafa sérstaklega verið 
nefnd til sögunnar í því samhengi.

Flest álver Rio Tinto eru starfrækt 
í Kanada. Þar í landi er um 60 pró-
sent allrar rafmagnsframleiðslu frá 
vatnsafli. Því ættu álverin þar að 
geta selt sína vöru sem grænt ál, rétt 
eins og álverin á Íslandi.

Álverið í Straumsvík er næst-
stærsti viðskiptavinur Landsvirkj-
unar, en miðað við full af köst er 
fyrirtækið kaupandi að um 23 pró-
sentum allrar framleiðslu Lands-
virkjunar, að því er fram kom í árs-
skýrslu Landsvirkjunar árið 2018. 
Straumsvík hefur þó aðeins starfað 
á 85 prósenta afköstum frá áramót-
um, að því er talsmaður Rio Tinto á 
Íslandi sagði í samtali við Markaðinn 
í júní.

Linnulaus aukning í Kína
Álframleiðslugeta í Kína hefur 
vaxið ævintýralega á síðastliðnum 
10 árum. Aukin framleiðsla og 
útf lutningur Kína er líklega ein 
ástæða þess að álverinu við Tiwai 
Point var lokað, en nánast öll fram-
leiðslan þaðan var seld til Japan 
og samkeppnisforskot kínverskra 
fyrirtækja því augljóst, meðal ann-
ars með tilliti til fjarlægðar frá við-

skiptavinum.
Kínverskir útflytjendur áls fá að 

sama skapi endurgreiddan virðis-
aukaskatt af ákveðnum álafurðum 
við útf lutning, og oft og tíðum 
afslátt arkjör á raforku. Í maí á þessu 
áru voru um 5,45 milljónir tonna 
af áli framleidd á heimsvísu, en þar 
af voru um 57 prósent framleidd í 
Kína, samkvæmt gögnum frá World 
Aluminum Institute. Sé litið tíu ár 
aftur í tímann, nam hlutfall Kína af 
heildarframleiðslunni um 42 pró-

sentum og fyrir 20 árum stóðu kín-
verskir framleiðendur að baki um 
11 prósenta af heildarálframleiðslu 
heimsins.

Af fimm stærstu álframleiðendum 
heims er þrír kínverskir - Chalco, 
Hong qiao Group og Xinfa. Hinir 
tveir hinna fimm stærstu eru hið 
rúss n eska Rusal og loks Rio Tinto 
Alcan.

Langstærsti hluti kínverskra 
álvera en knúinn áfram með 
brennslu kola. Nánast öll afkasta-
aukn  ing í álframleiðslu síðast liðin 
20 ár, hefur átt sér stað í Kína og í 
nán ast öllum tilfellum hafa kola-
orkuver risið til að knýja þau. Afleið-
ingin er sú að kol eru aðalorkugjafi 
álframleiðslu á heims  vísu, að því er 
kom fram í máli sér  fræð  inga á ráð-
stefnunni International Aluminum 
á síðasta ári.

LJóst er að Kína ræður ferðinni í 
álframleiðslu í heiminum sem stend-
ur. Sjónarmið um grænt ál eiga lítt 
upp á pallborðið þar í landi og því 
eiga hinir hefðbundnu álframleið-
endur í hinum vestræna heimi við 
erfiðan andstæðing að etja. 

Kína 3.105
Asía(utan Kína og Persaflóa) 342
Austur-Evrópa og Rússland 351
Persaflói 496
Vestur-Evrópa 284
Suður-Ameríka 73
Norður-Ameríka 346
Afríka 139
Eyjaálfa 162
Samtals 5.448

✿   Álframleiðsla á heims-
 vísu í maímánuði
 í þúsundum tonna
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Notkun persónu-
upplýsinga til 

lánsákvarðana byggir í dag á 
úreltu lagaumhverfi.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég hef gaman af f lestallri hreyf-

ingu, golf er efst á blaði, spila eins 
mikið og ég get yfir sumartímann, 
finnst líka mjög gaman að hjóla 
og hef farið nokkrar hjólaferðir til 
Ítalíu, á veturna stunda ég skíði. 
Mér finnst mjög gaman að fylgjast 
með fótbolta, sérstaklega að horfa 
á syni mína keppa. Þess utan fer ég 
í ræktina 4-5 sinnum í viku og er 
núna að prófa kraftlyftingar, sem 
er bara mjög skemmtilegt.

Nærðu að halda jafnvægi milli 
vinnu og fjölskyldulífs?

Já, ég myndi segja að það gangi 
bara vel.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Vakna rúmlega kl. 7 og fæ mér 

morgunbúst og kaffibolla. Fer í 
ræktina eða í golf og mæti til vinnu 
í kringum kl. 10.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Ef ég ætti að nefna eina bók sem 
hefur haft mikil áhrif á mig þá er 
það bókin „Rich Dad Poor Dad“ 
eftir Robert Kiyosaki sem ég las 
fyrir um 20 árum og kenndi mér 
mikið um mikilvægi þess að vera 
vel f jármálalæs og fjárhagslega 
sjálfstæð, og var í raun grunnurinn 
að því að við hjónin settum okkur 
markmið um að fara í sjálfstæðan 
rekstur á ákveðnum tímapunkti í 
lífinu.

Oft hagkvæmara að úthýsa fjármálum

Nám:
Viðskiptafræðingur, Cand Oceon 
af endurskoðunarsviði frá Háskóla 
Íslands.

Störf:
n Í dag starfa ég fyrir tvö félög 

sem ég er meðeigandi í, FX 
Iceland, sem er gjaldeyrisskipta-
miðstöð og Smart finance, sem 
er fjármálaþjónustufyrirtæki.

n Frá 2005 – 2019 starfaði ég sem 
framkvæmdastjóri fjármála og 
rekstrarsviðs hjá Sýn hf. /Voda-
fone og þar á undan starfaði 
ég á árunum 1992-2005 sem 
framkvæmdastjóri fjármála og 
mannauðs hjá P. Samúelssyni hf. 
/Toyota.

n Ég sit í stjórn Kviku banka og 
Heklu og hef áður setið í stjórn 
Almenna lífeyrissjóðsins, Húsa-
smiðjunnar, P/F Kall í Færeyjum 
og Isnic.

Fjölskylduhagir:
Gift Bergsveini Sampsted og við 
eigum þrjá syni, Svein, Alfons og 
Dag.

Svipmynd
Hrönn Sveinsdóttir

Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Smart Finance, segir að vegna COVID hafi tafist að koma félaginu á laggirnar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Í rekstri FX Iceland 
skiptir höfuðmáli 

að hafa upplýsingar um 
nákvæma stöðu á þeim 
gjaldmiðlum sem við erum 
að skipta með á hinum 
kvika gjaldeyrismarkaði.

Flest okkar hafa þurft að fá fyrir-
greiðslu á ævinni. Hvort sem 
það er úttektarheimild í versl-

un, eftirágreidd farsímaáskrift, yfir-
dráttur eða húsnæðislán, þá virkar 
samfélag okkar þannig að við erum 
stöðugt að treysta hvert öðru til að 
standa við gerða samninga. Sem 
betur fer greiða langf lestir sínar 
skuldir og það eru undantekningar 
þegar það er ekki gert. Það er ekki 
bara slæmt fyrir þann sem veitir 
fyrirgreiðsluna að fá skuldina ekki 
greidda. Kostnaður af lélegum lána-
ákvörðunum getur verið gífurlegur 
og hann lendir á okkur öllum og það 
er engum greiði gerður að verða yfir-
skuldsettur og lenda í fjárhagsvand-

ræðum. Það er því hagsmunamál 
okkar allra að hér sé stunduð ábyrg 
lánastarfsemi sem byggir á góðum 
upplýsingum.

Vinnsla þessara upplýsinga 
byggir í dag á reglugerð um söfnun 
og miðlun upplýsinga um fjárhags-
málefni og lánstraust frá árinu 2001. 
Það er Persónuvernd sem gefur út 
starfsleyfi til handa þeim sem má 
framkvæma þessa vinnslu og er 
Creditinfo í dag eina fyrirtækið á 
Íslandi með slíkt leyfi.

Gjörbreytt miðlun upplýsinga
Frá árinu 2001 hefur fjártækni, upp-
lýsingaflæði og deiling gagna gjör-
bylst. Facebook varð til 2004, fyrsti 
iPhone síminn kom á markað 2007, 
úrval lánamöguleika hefur stór-
aukist og nú er hægt að sækja um 
næstum öll lán í sjálfsafgreiðslu á 
nokkrum mínútum. Flestum finnst 
þetta sjálfsagt í dag, en þetta þýðir 
að það er hægt að skuldsetja sig á 
mörgum stöðum á stuttum tíma, 
af því að heimildir til upplýsinga-
öflunar og vinnslu, miða við að lán-

tökuferli taki margar vikur.
Árið 2001 voru faxtæki í fullri 

notkun og aðeins fjögur ár frá því að 
hver sem er gat keypt vanskilaskrá á 
bókarformi. Í dag er gagna aflað og 
miðlað gegnum öruggar tengingar, 
geymdar í aðgangsstýrðum gagna-
grunnum, uppflettingar eru rekjan-
legar og skýrir ferlar gilda um alla 
meðhöndlun þeirra.

Gjörbreytt lagaumhverfi
Árið 2013 voru samþykkt lög um 
neytendalán sem skylda lánveit-
endur til að lánshæfismeta alla 
sem taka lán. Ef lánsfjárhæð er 
yfir ákveðinni upphæð skal einnig 
framkvæma greiðslumat. Eftir að 
lögin tóku gildi kom út reglugerð 
um lánshæfis- og greiðslumat. Þar 
eru nákvæmar leiðbeiningar um 

greiðslumat, en orðalag um láns-
hæfismat er rýrt. Þannig getur 
áhættusækinn lánveitandi notað 
uppf lettingu í vanskilaskrá ein-
göngu sem lánshæfismat, sem segir 
bara til um hvort viðkomandi er nú 
þegar kominn í vandræði. Þá eru 
heimildir takmarkaðar til að nota 
jákvæð gögn og ekki er gert ráð fyrir 
að lántaki vilji deila upplýsingum 
um sína fjármálasögu til að fá betri 
fyrirgreiðslu.

Árið 2018 tóku ný lög um per-
sónuvernd gildi sem byggja á 
Evrópureglugerð, en tilgangur 
hennar var að koma til móts við 
breytt tækniumhverfi. Í greinar-
gerð með lögunum kemur fram að 
eðlilegt þyki að settar verði reglur, 
og frekari ákvæði um vinnslu fjár-
hagsupplýsinga í reglugerð, og að 
til álita komi hvort setja eigi sér-
stök lög um efnið. Vilji löggjafans 
er því skýr, hann telur þörf á nánari 
reglum og virðist ekki ætla að fela 
eftirlitsvaldinu (Persónuvernd) að 
setja þær. Síðan eru liðin tvö ár og 
ekki bólar á reglugerðinni.

Skýr lög grundvöllur framþróunar
Notkun persónuupplýsinga til 
lánsákvarðana byggir í dag á úreltu 
lagaumhverfi. Þar er gert ráð fyrir 
að málið snúist eingöngu um per-
sónuvernd en fjárhagshlutinn er 
ekki síður mikilvægur, sem er á 
herðum Persónuverndar að setja 
reglur um í dag. Í nágrannalöndun-
um er búið að aðlaga lagaumhverfið 
og eru almennt sér lög um rekstur 
fjárhagsupplýsingastofu, þar sem 
þessi tvö hlutverk eru skýr.

Ísland hefur tækifæri til að 
vera framúrskarandi á mörgum 
sviðum. Til þess að svo megi verða 
þurfa einstaklingar og fyrirtæki að 
hafa gott aðgengi að fyrirgreiðslu. 
Með skýrum lögum um aðgengi og 
skilvirka miðlun upplýsinga, þar 
sem persónuverndar er gætt í hví-
vetna, tryggjum við betri áhættu-
stýringu, betri lánakjör, greiðara 
aðgengi að fjármagni, sanngjarn-
ari og hraðari lánaákvarðanir og 
síðast en ekki síst betri neytenda-
vernd og ábyrgari fjármálahegðun 
okkar allra.

Framúrskarandi land til fjármála 
Brynja  
Baldursdóttir
framkvæmda-
stjóri Creditinfo 
á Íslandi

Hvers vegna stofnaðir þú ásamt 
f leirum Smart finance?

Ég hætti störfum hjá Sýn til að 
stofna FX Iceland ásamt eiginmanni 
mínum, eftir að við fengum leyfi frá 
fjármálaeftirlitinu. FX Iceland er 
fyrsta gjaldeyrisskiptastöð á Íslandi 
fyrir utan bankana. Í rekstri FX Icel-
and skiptir höfuðmáli að hafa upp-
lýsingar um nákvæma stöðu á þeim 
gjaldmiðlum sem við erum að skipta 
með á hinum kvika gjaldeyris-
markaði sem við búum við, á móti 
krónunni okkar. Með það að leiðar-
ljósi hófst vinna við að koma fyrir-
tækinu á laggirnar. Við ákváðum að 
byggja gjaldeyrisstarfsemina alfarið 
á skýjalausn og gerðum kröfu um að 
bókhaldið yrði á sama hátt í skýja-
lausn. Við völdum Business Central 
bókhaldsskýjalausn frá Microsoft og 
eftir að hafa kynnst kerfinu sá ég að 
í því fólust ákveðin tækifæri. Tæki-

færi til að veita sams konar þjónustu 
til lítilla og millistórra fyrirtækja og 
fjármálaeiningar stóru fyrirtækj-
anna veita, án þess að þurfa að leggja 
út í miklar fjárfestingar í kerfum eða 
mannskap.

Í framhaldinu ákváðum við 
Hildur Pála Gunnarsdóttir, sam-

starfskona mín hjá Sýn, að stofna 
saman Smart finance fjármála-
þjónustu, fyrirtækið er eins og FX 
Iceland rekið eingöngu í kerfum 
sem eru í skýjalausn. Markmiðið er 
að veita viðskiptavinum okkar góða 
yfirsýn yfir áreiðanlegar og reglu-
legar upplýsingar um fjárhagsstöðu 
fyrirtækja þeirra, meðal annars 
með myndrænu gagnvirku mæla-
borði og miðlun gagna í gegnum við-
skiptagátt. Við nýtum okkur aðrar 
skýjalausnir í okkar vinnu, meðal 
annars Teams, skönnun á skjölum, 
sameiginleg pósthólf svo eitthvað 
sé nefnt og er markmiðið okkar að 
bjóða upp á 100% pappírslaus við-
skipti. Við fengum til liðs við okkur 
Katrínu Dögg Ásbjörnsdóttur, sem 
starfaði einnig með okkur Hildi 
Pálu í Sýn, og tæknisnillinga hjá 
Metadata sem eru samferða okkur í 
vegferðinni að koma Smart finance 

í loftið. Þá bjóðum við einnig fyrir-
tækjum sem vilja alfarið úthýsa fjár-
málum sínum „fjármálastjóra til 
leigu“, sem getur verið hagkvæmara 
fyrir minni og millistór fyrirtæki en 
að reka sínar eigin fjármálaeiningar.

Hvað hefur verið mest krefjandi 
við að stofna Smart finance?

Þessi veg ferð hef u r meira 
og minna verið ánægjuleg og 
skemmtileg, en ef eitthvað hefur 
reynst áskorun, þá er það að sinna 
margbreytilegum hlutverkum við 
stofnun félagsins, svo sem að koma 
félaginu á laggirnar, setja upp tækni-
legt vinnuumhverfi, sinna sölu-
mennsku og hanna heimasíðuna 
okkar smartfinance.is., svo ekki sé 
minnst á COVID sem hefur tafið 
okkur við að koma félaginu á lagg-
irnar, en auðvitað eru allir aðrir líka 
að kljást við þær aðstæður. Þannig 
að heilt yfir hefur þetta gengið vel.
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GRÍPTU FRÉTTABLAÐIÐ 
MEÐ Í FERÐALAGIÐ 

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu víðs vegar um landið 
m.a. í verslunum, sundlaugum, íþróttamiðstöðvum og á bensínstöðvum.

mest lesna dagblað landsins, líka á sumrin



Kalifornía herðir tökin á hagkerfinu

Rakarar í Los Angeles, Kaliforníu, sinna síðustu viðskiptavinunum áður en skellt verður í lás. Ríkisstjórinn, Gavin Newsom, hefur tilkynnt um víð-
tækar lokanir hjá fyrirtækjum í verslun og þjónustu til þess að sporna við útbreiðslu kórónaveirunnar. Þá mun allt skólahald í Los Angeles og San Diego 
fara fram með rafrænum hætti, sem gæti gert foreldrum 825 þúsund nemenda erfiðara fyrir að mæta til vinnu. MARIO TAMA/GETTY IMAGES

Fljótt á litið virðumst við Íslend-
ingar bara vera að koma nokkuð vel 
út úr COVID-efnahagskreppunni. 
Eða eins og einhver orðaði það – það 
er eins og hér hafi aldrei verið neitt 
COVID. Hingað streymir varningur 
frá Kína í tonnavís, verslun og þjón-
usta hefur sjaldan verið blómlegri, 
heitir pottar seljast eins og heitar 
lummur og olíufélögin eru ánægð 
með árangur síðustu vikna, enda 
ferðast Íslendingar nú innanlands 
sem aldrei fyrr. Í fjölmiðlum heyr-
ast fréttir af fullbókuðum hótelum 
á landsbyggðinni, samfélagsmiðlar 
eru fullir af myndum úr ferðalögum 
Íslendinga um sitt fallega land. 
Land, sem þeir eru margir hverjir 
að uppgötva og upplifa í fyrsta sinn 
– og sjá með eigin augum og njóta 
þeirrar fjölbreyttu uppbyggingar í 
ferðaþjónustu, sem orðið hefur um 
land allt síðustu ár. Það er allavega 
jákvætt. En er þá ekki allt í besta 
lagi?

Þegar skyggnst er undir yfir-
borðið er staðreyndin hins vegar 
sú að því fer fjarri að allt sé í lagi. 
Á meðan heilbrigðisstarfsfólk var 
og er í framlínu hvað heilsuvána 
varðar, þá eru það rekstraraðilar 
og starfsfólk í ferðaþjónustu sem 
er í framlínu efnahagslegu hamfar-
anna. Stór hluti ferðaþjónustufyrir-
tækja hefur verið nánast tekjulaus 
síðan um miðjan mars síðastliðinn. 
Það eru fyrirtækin, sem landsmenn 
eiga yfirleitt lítil viðskipti við, svo 
sem ferðaskrifstofur og ferðaskipu-

leggjendur sem þjónusta erlenda 
ferðamenn, skipuleggjendur funda 
og ráðstefna, bílaleigur, gistifyrir-
tæki á höfuðborgarsvæðinu og sér-
hæfð af þreyingarfyrirtæki. Fyrir-
tækin, sem njóta nú viðskipta við 
Íslendinga, þakka þau að stórum 
hluta alls kyns tilboðum – sem með 
öðrum orðum er ósjálf bær tekju-
stýring, þar sem stundum er það á 
mörkunum að það borgi sig að hafa 
opið yfir höfuð.

En að sjálfsögðu skipta viðskipti á 
innanlandsmarkaði mörg fyrirtæki 
máli. En hafa verður í huga, að þau 

geta aldrei orðið annað en dropi í 
hafið, ef miðað er við viðskipti við 
erlenda ferðamenn í venjulegu ári. 
Innanlandsmarkaðurinn er agnar-
smár, ferðahegðunin og neyslu-
mynstrið almennt allt annað og 
ferðatímabilið er örstutt. Það hófst 
ekki að neinu marki fyrr en í júlí og 
verður að öllum líkindum að mestu 
lokið um miðjan ágúst. Fyrirtæki í 
ferðaþjónustu á Íslandi taka f lest 
inn meginhluta tekna sinna yfir 
háönnina og gott tekjustreymi á 
því tímabili er forsenda fyrir því 
að þeim sé kleift að halda úti þjón-
ustu og mannafla allt árið. Innlend 
neysla innanlandsferðamanna (án 
f lugs og ferðaskrifstofa) árið 2019 
var 93 milljarðar króna. Innlend 
neysla erlendra ferðamanna sama 
ár var hins vegar 383 milljarðar. Til 
þess að ná sömu neyslu í ferðaþjón-
ustu og í fyrra, en nú án erlendra 
ferðamanna, þá þyrfti neysla inn-
lendra ferðamanna að fimmfaldast 
árið 2020.

Flest starfsfólk í ferðaþjónustu 
hefur nú fengið uppsagnarbréf, eftir 

að hafa verið í einhverja mánuði á 
hlutabótaleiðinni. Það sama á við 
um starfsfólk margra fyrirtækja 
sem eiga sín viðskipti að miklum 
hluta undir ferðaþjónustu. Ef við 
einblínum eingöngu á ferðaþjón-
ustufyrirtækin, þá erum við að tala 
um um það bil 25.000 manns, sem 
nú eru í algjörri óvissu um störf sín 
og afkomu. Úrræði stjórnvalda til 
þessa – einkum og sér í lagi hluta-
bótaleiðin og greiðsla hluta launa á 
uppsagnarfresti – voru góð og nauð-
synleg og komu án efa í veg fyrir 
gjaldþrotahrinu strax í vor. Nú er 
sumarið hins vegar hálfnað og ljóst 
að ferðaþjónustan mun ekki ná sér 
á það strik sem vonast hafði verið 
eftir. Óvissan um framvinduna er 
enn alger. Fram undan er kaldur og 
þungur vetur, sem að öllum líkind-
um verður bæði ferðaþjónustunni 
og hagkerfinu öllu erfiður. Vetur, 
sem mun færa okkur sem þjóð fleiri 
nýjar áskoranir og ný verkefni, og 
án efa krefjast f leiri óhefðbund-
inna lausna og ferða eftir ótroðnum 
slóðum, allt þar til birta fer á ný. 

Ekki er allt sem sýnist  
Bjarnheiður 
Hallsdóttir
formaður  
Samtaka ferða-
þjónustunnar

Skotsilfur

Til þess að ná sömu 
neyslu í ferðaþjón-

ustu og í fyrra, en nú án 
erlendra ferðamanna, þá 
þyrfti neysla innlendra 
ferðamanna að fimmfaldast 
árið 2020.

Ráðgjafar Haga
Þeir Frosti Ólafs-
son, fyrrverandi 
forstjóri ORF 
Líftækni og 
framkvæmda-
stjóri Viðskipta-
ráðs, og Björn 
Brynjúlfur Björnsson, 
ráðgjafi og fyrrverandi aðstoðar-
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, 
bættust í liðinni viku á lista yfir hóp 
fruminnherja Haga, sem ráðgjafar 
félagsins. Ekki þarf að koma á óvart 
að Finnur Oddsson, sem settist 
í forstjórastól smásölurisans í 
byrjun þessa mánaðar, leiti til þeirra 
eftir ráðgjöf, en Frosti og Finnur 
störfuðu saman um nokkurra ára 
skeið hjá Viðskiptaráðinu. Finnur 
var framkvæmdastjóri Viðskipta-
ráðs á árunum 2007 til 2012, en í 
kjölfarið tók Frosti við keflinu fram 
til ársins 2017.

Erfið staða
Ekkert gengur 
að semja við 
flugfreyjur og 
því er framtíð 
Icelandair ennþá 
í mikilli óvissu. For-
svarsmenn samninga-
nefndar flugfreyja, sem Guðlaug 
Líney Jóhannsdóttir fer fyrir, 
harðneita því að launin sem kraf-
ist er yrðu þau hæstu á byggðu 
bóli. Það má vel vera að einhvers 
staðar í heiminum séu flugfreyjur 
á hærri launum en farið er fram á 
gagnvart Icelandair. En sé litið til 
einhverra keppinauta Icelandair, 
til að mynda í Evrópu, þarf ekki að 
leggjast í langdregnar rannsóknir 
til að sjá að flugfreyjur EasyJet og 
Wizz Air fá greitt á bilinu 250 til 
300 þúsund krónur á mánuði. Ekki 
þar með sagt að Icelandair eigi að 
bjóða slík kjör, en það breytir ekki 
þeim raunveruleika að öll þrjú 
flugfélögin sem hér eru nefnd, eru 
skráð til heimilis á evrópska efna-
hagssvæðinu þar sem frjálst flæði 
vinnuafls er heimilt.

Aldrei aftur
Á meðan flug-
freyjur Icelandair 
eru að grafa sína 
eigin gröf gætir 
vaxandi óánægju 
meðal flugmanna 
og flugvirkja félags-
ins, sem hafa samþykkt nýja kjara-
samninga, hversu lítinn skilning 
Flugfreyjufélag Íslands hefur sýnt 
gagnvart þeirri stöðu sem flug-
félagið stendur nú frammi fyrir. 
Mikill meirihluti stéttarinnar, sem 
kolfelldi tillögu að nýjum kjara-
samningi, hefur ekki meðtekið 
þá staðreynd að þau kjör sem flug-
freyjur, ásamt öðrum flugstéttum, 
hafa búið við um langt skeið verða 
aldrei aftur í boði, hvorki hér á 
landi né annars staðar. Þess í stað 
virðist stéttarfélagið ætla að veðja 
á að íslenska ríkið hlaupi undir 
bagga og niðurgreiði óarðbæran 
rekstur Icelandair, sem er stýrt af 
Boga Nils Bogasyni, til langframa, 
með því viðhalda þessum kjörum 
flugáhafna félagsins. Stjórnmála-
menn munu þá þurfa að svara 
þeirri spurningu hvort réttlætan-
legt sé að nýta takmarkaða fjár-
muni ríkissjóðs um þessar mundir 
með slíkum hætti, í harðri sam-
keppni við önnur flugfélög. Það 
verður að teljast afar ólíklegt.
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Frjáls framlög enginn kostnaður!

www.facebook.com/samferdafoundation

Þú finnur okkur á Facebook – ekki hika við að fylgja okkur þar, við 
gerum góðverk í hverjum mánuði fyrir íslensku þjóðina.

Hjá okkur í Samferða er enginn kostnaður og allt rennur 
óskert til þeirra sem þurfa svo sannarlega á að halda.

Þú getur hringt í eftirtalin númer:

VILTU GLEÐJA FORELDRA LANGVEIKRA BARNA 
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Byggingarfélag Gylfa og Gunnars 
(BYGG) hagnaðist um 1.505 milljónir 
króna í fyrra og minnkaði hagnaður-

inn um liðlega 50 milljónir á milli ára.
Rekstrartekjur námu 13,53 milljörðum 

króna og jukust um 4,7 milljarða króna frá 
árinu 2018, að því er fram kemur í nýbirt-
um ársreikningi. Tekjur vegna eignaleigu 
stóðu nánast í stað og voru um 770 millj-
ónir, á meðan tekjur af verkframkvæmdum jukust 
verulega og námu tæplega 12,8 milljörðum króna.

Gunnar Þorláksson húsasmíðameistari og Gylfi 

Ómar Héðinsson múrarameistari, eiga 
hvor um sig helmingshlut í félaginu.

Eignir BYGG námu um 17,7 milljörðum 
í árslok 2019 og þar af voru fasteignir um 
4,4 milljarðar. Eigið fé félagsins er um 7,2 
milljarðar og er eiginfjárhlutfallið því 
rúmlega 40 prósent. Á árinu 2019 greiddi 
félagið 103 milljónir í arð til hluthafa.

Í skýrslu stjórnar segir að áhrifin vegna 
kórónaveiru faraldursins verði óveruleg á árinu 2020. 
Stjórnin telji að „rekstrarhæfi félagsins sé alls ekki í 
hættu vegna þessara þrenginga í samfélaginu.“ – hae

BYGG hagnast um 1.500 milljónir 

Gylfi Héðinsson og 
Gunnar Þorláksson

Útilokað er að ná sátt um 
að peningar skattgreið-

enda verði nýttir í taprekstur 
í harðri samkeppni 
á alþjóðlegum flug-
markaði, til þess eins 
að viðhalda góðum 
kjörum flugáhafna.
Ásdís Kristjánsdóttir, að-
stoðarframkvæmda-
stjóri SA  

Kringlan · Glerártorg · kunigund.is

sérverslun með vandaðar gjafavörur
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Frumiðnaður í hinum 
vestræna heimi stendur 
nú frammi fyrir miklum 

áskorunum. Álframleiðsla er 
þar nærtækt dæmi. Á síðustu 
20 árum hefur Kína haslað sér 
völl sem stærsti álframleið-
andi heims, með tæplega 57 
prósent af framleiddu magni, 
samanborið við 11 prósent 
fyrir 20 árum síðan.

Þetta hefur Kína tekist í 
krafti annars vegar mikilla 
kolabirgða innan sinna landa-
mæra og hins vegar báxít-
birgða. Báxít er aðalhráefni 
álframleiðslu, og kolin eru svo 
notuð til að knýja álverin.

Á sama tíma keppast ríkis-
stjórnir hins vestræna heims 
við að leggja umhverfisskatta 
á iðnað sem losar úr læðingi 
lofttegundir sem stuðla að 
hlýnun loftslagsins. Markmið 
umhverfisskatta er göfugt og 
réttlátt, því neitar enginn.

Af leiðingin er hins vegar 
sú að ýmiss konar iðnaður, 
til að mynda álframleiðsla, 
færist til landa þar sem lítt er 
skeytt um losun óæskilegra 
lofttegunda. Eftirspurn áls 
hefur aukist mikið á síðustu 
árum, en nánast allri þeirri 
eftirspurnaraukningu hefur 
verið sinnt með uppbyggingu 
í Kína. Meðalkolefnisfótspor 
hvers framleidds tonns af áli 
í heiminum hefur því aukist 
stöðugt á síðustu 20 árum.

Sama hvort um er að ræða 
ál eða aðra frumframleiðslu, 
Kína eða önnur þróunarlönd, 
þá er það þyngra en tárum 
taki að við hér á vestur-
hveli jarðar séum að íþyngja 
atvinnulífi með umhverfis-
sköttum, þegar af leiðingin er 
einfaldlega sú að ýmis iðnaður 
færist til annarra staða þar 
sem umræðan um umhverfis-
mál er á allt öðrum og verri 
stað.

Það er þá varla hægt að segja 
að markmiðum umhverfis-
skattanna sé náð. Vel kann 
að vera að mengun í Evrópu 
hafi dregist saman í krafti 
umhverfisskatta, losunar-
heimilda, upprunaábyrgða og 
kolefniskvóta. En eftirspurn 
hrávara hefur þá tilhneigingu 
að aukast til lengri tíma litið 
og mengun vegna framleiðslu 
er hreinlega að aukast, vegna 
þess að ýmiss konar frum-
iðnaði hefur verið úthýst frá 
Evrópu.

Hér ekki verið að andmæla 
umhverfissköttum – þeir geta 
í einhverjum tilfellum verið 
skynsamlegir. Hins vegar er 
ekki hægt að horfa fram hjá 
því að slík skattlagning getur 
í ákveðnum tilfellum haft 
þveröfug áhrif í hinu stóra 
samhengi, eins og þróun á 
álmarkaði sýnir.

Misheppnuð 
skattlagning

Þórður 
Gunnarsson

SKOÐUN


