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Með ofgnótt eigin fjár
Arðgreiðslugeta fjármálafyrirtækja getur numið meira en 150
milljörðum króna að mati
greinanda. Óvissa um arðgreiðslur
á næsta ári.

Mun lægra verð býðst í Noregi
Norskur orkumiðlari segir að hægt
sé að fá fimm ára raforkusamninga þar í landi á undir 30 dölum
fyrir megavattstundina.

Úr takti við raunveruleikann
„Ef forsendur Póst- og fjarskiptastofnunar eru rangar verða
leikreglurnar skakkar,“ segir
framkvæmdastjóri Mílu, um
markaðsgreiningu PFS.

Silfurberg fjárfestir í Laki Power
Frá 2018 hefur nýsköpunarfyrirtækið Laki Power aflað rúmlega
400 milljóna króna til að þróa
tækni og undirbúa framleiðslu.

Framtíðin og viðspyrnan
Um leið og aðstæður skapast
munu áfangastaðir þjóta út á völlinn og berjast um ferðamanninn,
segir formaður Samtaka ferðaþjónustunnar.
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Vöxturinn
í sölu á
Amazon er
um 180
prósent á
milli ára.

Alltaf keppt
við risa
Tekjur Icelandic Glacial munu
vaxa þrátt fyrir COVID-19 um
tvær milljónir dollara. Jón Ólafsson keppir á alþjóðavísu við risa á
borð við Pepsi, Coke og Fiji. Áður
var hann í samkeppni við íslenska
ríkið í fyrirtækjarekstri. ➛ 6-7
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Frumtak að selja um 11
prósenta hlut í Controlant

F

járfestingafélagið Frumtak
Ventures, sem rekur tvo vísissjóði, skoðar nú að minnka
eignarhlut sinn í íslenska hátæknifyrirtækinu Controlant um meira
en helming og hefur boðið rúmlega ellefu prósenta hlut í félaginu
til sölu. Það er fyrirtækjaráðgjöf
Arion banka sem hefur umsjón
með söluferlinu, samkvæmt heimildum Markaðarins, en Frumtak
er í dag stærsti hluthafinn með
samanlagt nærri fjórðungshlut í
gegnum tvo sjóði – Frumtak I og
Frumtak II.
Í nýafstöðnu hlutafjárútboði
Controlant í september, þar sem
félagið sótti sér yfir tvo milljarða
króna, var fyrirtækið metið á um
13 milljarða króna. Miðað við það
má áætla að ellefu prósenta hlutur
Frumtaks, sem er í gegnum sjóðinn
Frumtak I, sé um 1.500 milljóna
króna virði. Frumtak fjárfesti fyrst
í Controlant árið 2011.
Vöxtur Controlant hefur verið
mikill að undanförnu en fyrirtækið hefur þróað hugbúnaðar- og
vélbúnaðarlausnir til að fylgjast
með vörum í f lutningi og halda
uppi rauntímaeftirliti á allri virðiskeðjunni, svo hægt sé að fylgjast
með ástandi og staðsetningu vörunnar hvar sem er í heiminum. Á
grunni þeirrar tækni hefur Controlant meðal annars samið við
lyfjarisann Pfizer sem nýtir tækni
íslenska fyrirtækisins við dreifingu
á bóluefni gegn COVID-19 en það
þarf að flytja og geyma í djúpfrosti,
um mínus 80 gráðum, og þolir ekki
nema nokkra daga utan þess.
Mikil eftirspurn hefur verið
á meðal fjárfesta eftir að koma
að fjármögnun félagsins en frá
stofnun hafa þeir lagt því til alls
um sex milljarða króna. Í haust
lögðu stjórnendur Controlant upp
með að sækja einn milljarð króna í
aukið hlutafé en niðurstaðan varð
sú að félaginu bárust áskriftir að

Svana Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Frumtaks. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Fjármálastjóri Arion segir umfram eigið fé liggja að mestu aðgerðalaust hjá bankanum.

milljarðar var markaðsvirði Controlant við síðustu
hlutafjáraukningu.
fjárhæð rúmlega tveir milljarðar.
Var útboðið því stækkað í samræmi við þá eftirspurn en tryggingafélögin Sjóvá og VÍS voru á
meðal stofnanafjárfesta sem komu
nýir inn í hluthafahóp Controlant
eftir hlutafjáraukninguna.
Velta Controlant í fyrra nam um
400 milljónum króna og stefnir í að
verða um einn milljarður á þessu
ári. Í viðtali við Markaðinn í september sagði Guðmundur Árnason,
fjármálastjóri fyrirtækisins, að
miðað við þá samninga sem Controlant hefðu gert væri útlit fyrir að
tekjur félagsins yrðu um fjórir til
fimm milljarðar á næsta ári. Starfsmenn fyrirtækisins eru í dag um
100 talsins en verða líklega nærri
200 í lok næsta árs. – hae
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Ofgnótt eiginfjár geti
dregið dilk á eftir sér
Arðgreiðslugeta fjármálafyrirtækja getur numið yfir 150 milljörðum. Óvissa
um arð á næsta ári. Arion bindur vonir við að Seðlabankinn horfi til mismunandi stöðu bankanna. Ekki annar farvegur fyrir umfram fé upp á 41 milljarð.
Þorsteinn Friðrik
Halldórsson

É

tfh@frettabladid.is

g myndi skjóta á að viðskiptabankarnir, Kvika
og tryggingarfélögin
gætu átt rúmlega 150
milljarða króna sem þau
gætu hæglega greitt út
til hluthafa – þar á meðal ríkisins,“
segir Snorri Jakobsson, greinandi
hjá Jakobsson Capital.
Á meðal þeirra er Arion banki
sem er með svo mikið eigið fé að nær
ómögulegt er að ávaxta það í takt
við markmið bankans. „Staða okkar
er sú að við erum feikilega vel fjármögnuð. Eiginfjárhlutföll eru langt
umfram kröfur eftirlitsstofnana og
líklega þau hæstu í Evrópu,“ segir
Stefán Pétursson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Arion, í samtali
við Markaðinn.
„Við vonum því að Seðlabankinn
taki til greina að eiginfjárstaða
banka er mismunandi og heimili
arðgreiðslur á næsta ári. Þegar banki
er kominn með svo mikið eigið fé
byrjar það að hafa hamlandi áhrif.“
Þegar kórónakreppan skall á
heimsbyggðinni voru viðbrögð eftirlitsstofnana víða um heim að leggja
tímabundið bann við arðgreiðslum
eða gefa út tilmæli um að fresta
þeim. Seðlabankinn gaf íslenskum
bönkum þess konar tilmæli.
Fyrr í þessum mánuði varð Svíþjóð fyrsta Evrópulandið til þess að
opna á möguleikann á því að bankar
greiddu út arð á næsta ári. Sænsk eftirlitsyfirvöld sögðu að „einhverjar“
arðgreiðslur yrðu leyfðar ef óvissan
í hagkerfinu héldi áfram að minnka.
Carolyn Rogers, formaður Baselnefndarinnar um bankaeftirlit, er
ekki jafn bjartsýn fyrir hönd evrópskra banka. Í viðtali við Financial
Times í gær sagði Rogers of snemmt
fyrir banka að hrósa sigri vegna viðbragða sinna við kórónukreppunni
og færði rök fyrir því að arðgreiðslur
þyrftu að bíða þar til ljóst væri hver
langtímaáhrif faraldursins yrðu.
„Fjármagnið hverfur ekki. Ef
höggið er ekki jafn stórt og við teljum þá geta bankarnir greitt það út
síðar,“ sagði Rogers. „Það verða áföll
og umfangið er ekki ljóst á þessu
stigi. Það er langt í land.“
Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri
hefur einnig gefið í skyn að bankar
geti þurft að bíða með arðgreiðslur

Ef hluthafar eru
settir í annað sæti
verður þá annar en ríkið
tilbúinn að koma að innspýtingu eiginfjár í banka
þegar eitthvað bjátar á?

✿  Eiginfjárhlutföll

Stefán Pétursson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Arion banka

aðstæður þannig að ekki er nægilegt aðgengi að lánsfé til að koma
öllu þessu eigin fé í útlánastarfsemi,“
segir Stefán. Bankinn þurfi lánsfjármögnun á móti eigin fé til þess
að geta boðið lán á góðum kjörum.
„Hún er einfaldlega ekki til staðar
í nægilegum mæli. Við getum því
ekki fundið þessu farveg.“
Stefán bendir á að ofgnótt eiginfjár geti falið í sér margvíslegan
kostnað. Til að mynda verði vaxtakjör hærri en ella til þess að standa
undir arðsemi eiginfjár. „Það er
alltaf einhver sem borgar.“
Eiginfjárhlutfall íslenskra banka
nam að meðaltali 24,8 prósentum
um mitt ár samkvæmt samantekt
Bankasýslu ríkisins. Var hlutfall
þeirra það þriðja hæsta í Evrópu, og
það hæsta á Norðurlöndunum.
Í fjármálaáætlun stjórnvalda til
næstu fimm ára er fallið frá kröfum
um arðgreiðslu frá Íslandsbanka og
Landsbankanum á tímabilinu 2020
til 2021. Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, sagði í nýlegu
viðtali við Markaðinn að bankinn
gæti greitt út arð en mikilvægt væri
að hann gæti tekist á við þann efnahagsvanda sem íslenskt samfélag
stendur frammi fyrir. „Við gerum
það með því að viðhalda sterkri
lausafjár- og eiginfjárstöðu.“
Kvika banki verður með eiginfjárhlutfall upp á tæp 28 prósent þegar
tekið er tillit til hagnaðar bankans
það sem af er þessu ári. „Til lengri
tíma litið er það orðið óskynsamlega
hátt eiginfjárhlutfall en á þessum
tímum er það jákvætt vandamál,“
sagði Marinó Örn Tryggvason, forstjóri bankans á kynningarfundi
eftir birtingu síðasta uppgjörs.
Snorri hjá Jakobsson Capital segir
ekki vera bjartsýnn á að Seðlabanki
Íslands leyfi miklar arðgreiðslur hjá
bönkum á næstunni. Seðlabankinn
kunni að telja varasamt að hleypa
150 milljörðum króna inn á markaðinn þegar sjá má merki um mikla
spennu á fasteignamarkaði.
„Þar sem helstu veð bankanna eru
fasteignir og því mjög slæmt fyrir
fjármálastöðugleika ef það verður
bólumyndun á fasteignamarkaði.“

þar til ljóst sé hversu mikið tap þeir
þurfi að taka á sig vegna kóróna
kreppunnar.
„Ég tel eðlilegt að bankarnir bíði
áfram með arðgreiðslur þar til við
sjáum fyrir endann á þessu ástandi
og hversu mikið tap þeir þurfa að
taka á sig. Mig grunar að það taki eitt
eða tvö ár,“ sagði Ásgeir í viðtali við
Markaðinn í lok ágúst þegar hann
var spurður hversu lengi þessi tilmæli myndu gilda. Mögulega gætu
bankarnir því ekki byrjað að greiða
út arð fyrr en árið 2022.
Evrópskir bankar og greinendur
á fjármálamarkaði hafa bent á að
arðgreiðslubann geti haft öfugsnúnar afleiðingar. Frá því í mars
hefur samanlagt markaðsvirði 66
stærstu banka Evrópu fallið um 250
milljarða evra, um 25 prósent, en
ein skýringin er sú að fjárfestar hafa
jafnan sóst eftir hlutabréfum banka
vegna arðgreiðslugetu þeirra.
Hrun í markaðsvirði þýðir að evrópskir bankar eru verr í stakk búnir
til þess að afla hlutafjár til að fjármagna útlán en þeir voru áður en
arðgreiðslubannið var sett.
„Erlendis eru greinendur og fjárfestar farnir að spyrja hvort verið sé
að fæla fjárfesta frá bönkum með
því að heimila þeim ekki að greiða
út arð eins og önnur fyrirtæki,“ segir
Stefán hjá Arion banka. „Ef hluthafar eru settir í annað sæti verður
þá einhver annar en ríkið tilbúinn
að koma að innspýtingu eiginfjár í
banka þegar eitthvað bjátar á? Víða
hafa menn hafa áhyggjur af því að
afskipti af þessu tagi geti dregið dilk
á eftir sér til lengri tíma.“

Alltaf einhver sem borgar
Spurður hvort bankinn geti komið
umfram eigin fé sínu, sem nam 41
milljarði króna samkvæmt síðasta
árshlutauppgjöri, í gagnið svarar
Stefán neitandi.
„Umfram eigið féð liggur að mestu
leyti aðgerðalaust hjá okkur. Jafnvel
þótt við vildum nota það í útlán eru

Arion banki
Íslandsbanki
Landsbankinn
Kvika banki

27,6%
22,2%
24,7%
26,9%

H2 RAFMAGNSBORÐ Á

30%
AFSLÆTTI

120 cm
Verð nú 69.900 kr.
listaverð 104.500 kr.

Færist upp og niður

Hægt að stilla
lægstu og hæstu hæð

140 cm
Verð nú 72.900 kr.
listaverð 108.500 kr.

Tíma áminning

Árekstrar og veltivörn

3 minnisstillingar

Barnalæsing

160 cm
Verð nú 74.900 kr.
listaverð 111.500 kr.

Skjár sem sýnir hæðina

180 cm
Verð nú 76.900 kr.
listaverð 114.500 kr.

Allar stærðir eru í boði í 70 og 80 cm dýpt.
Borðplötur á lager í öllum stærðum í hvítu, svörtu, eik og beyki
Fæturnir eru með tveimur mótorum,

200 cm
Verð nú 79.900 kr.

stillanlegri hæð frá 63 cm - 128 cm og 5 ára ábyrgð

listaverð 118.000kr.

Fætur til í gráu, hvítu og svörtu.

30%

AFSLÁTTUR
AF VÖLDUM
STÓLUM

HEADPOINT

P90

Listaverð 93.900 kr.

Listaverð 106.900 kr.

tilboðsverð

64.900 kr.

tilboðsverð

73.900 kr.
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Mun lægra verð býðst í Noregi

Lítil ásókn í
greiðsluskjól

D

ómstólum hafa einungis borist 21 beiðni um greiðsluskjól
frá því að úrræðið var lögfest
í byrjun sumars. Runólfur Þór Sanders, sérfræðingur í endurskipulagningu fyrirtækja hjá Deloitte, segir að
framlenging á greiðslufrestum hjá
fjármálafyrirtækjum hafi dregið úr
ásókn fyrirtækja í greiðsluskjól.
„Mörg fyrirtæki hafa náð samkomulagi eða eru í viðræðum við
sína banka, sem oft eru stærstu
kröfuhafarnir, um lengri greiðslufresti, jafnvel fram á mitt næsta
ár. Auk þess hafa stjórnvöld verið
að kynna nýja styrki til sögunnar
fyrir minni fyrirtæki og má því
ætla að sumir vilji bíða og sjá áður
en ákvörðun um greiðsluskjól er
tekin,“ segir Runólfur Þór í samtali
við Markaðinn.
Fyrirtæki hafa frest fram að áramótum til að sækja um greiðsluskjól,
það er tímabundna heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar. Lög
þess efnis voru samþykkt í júní sem
hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar
vegna COVID-19 faraldursins. Samkvæmt svari Dómstólasýslunnar við
fyrirspurn Markaðarins hefur héraðsdómstólunum samtals borist 21
beiðni um tímabundna heimild til
fjárhagslegrar endurskipulagningar.
Runólfur Þór
Sanders, sérfræðingur hjá
Deloitte.

Runólfur Þór segir að atvinnurekendur þurfi að leggja mat á hvort
greiðslufrestir hjá fjármálastofnunum fram á mitt næsta sumar dugi til.
„Ein ástæða fyrir því að fyrirtæki
eru að skoða þetta úrræði er sú að
það er lögvarið ferli sem styrkir
samningsstöðu gagnvart bankanum. Án sérstaks greiðsluskjóls er
óvíst hver staða fyrirtækja verður
þegar síðustu greiðslufrestirnir
renna út,“ segir Runólfur og bendir
á að samkvæmt lögum geti greiðsluskjól varað í allt að 12 mánuði.
Fjármálastofnanir gerðu í vor með
sér samkomulag um tímabundinn
greiðslufrest á lánum til fyrirtækja.
Fyrirtæki gátu þá sótt um að fresta
greiðslum í allt að sex mánuði en þó
ekki lengur en út árið 2020. Birna
Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, sagði í viðtali við Markaðinn
í byrjun mánaðarins að tuttugu prósent af lánasafni Íslandsbanka hefðu
verið sett í frystingu.
„Okkar mat er að á fyrirtækjahliðinni geti helmingur fyrirtækja hafið
greiðsluferli á ný.“ Bankinn telur að
minnst 10 prósent af lánasafninu
verði í frystingu fram á sumar. – þfh

✿  Beiðnir um
greiðsluskjól
Júní
Júlí
September
Október
Nóvember
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Norskur orkumiðlari segir að hægt sé að fá fimm ára raforkusamninga þar í landi á undir þrjátíu dölum fyrir megavattstundina. Forstjóri Landsvirkjunar segir ekki tímabært að endurhugsa verðstefnu.
Var vísan í samning Landsvirkjunar og Norðuráls sem var undirritaður 2016

Þórður
Gunnarsson

thg@frettabladid.is

H

orfur eru á að raforkuverð haldist lágt á
Norðurlöndum á næstu
árum sökum mikillar
vætutíðar síðastliðna
tvo vetur í Noregi og mikillar framboðsaukningar á vindorku. Sökum
þessara markaðsaðstæðna er nú
þegar hægt að gera fimm ára orkusölusamninga í Noregi á verði undir
30 dölum á megavattstundina að
f lutningskostnaði meðtöldum.
Þetta er mat Helge Haugland, sem er
orkumiðlari hjá norska fyrirtækinu
Energi Salg Norge AS, sem hefur
milligöngu um kaup og sölu um 30
teravattstunda á hverju ári, sem er
um það bil tvöfalt meira en öll framleiðsla Landsvirkjunar.
„Eins og verðin eru núna væri
hægt að ganga frá samningi á föstu
verði til tveggja og allt að fimm
ára á innan við 30 dali á megavattstund,“ segir Helge. Staða uppistöðulóna í Noregi sé með þeim hætti að
langan tíma muni taka að vinna
hana niður. Norðmenn upplifa nú
annan milda veturinn í röð samfara
mikilli úrkomu, sem hefur gert að
verkum að nánast öll uppistöðulón
vatnsaflsvirkjana landsins eru þegar
komin á yfirfall. Að sama skapi sé
mikil framboðsaukning vindorku í
pípunum, en framleiðsla vindorku
mun aukast um meira en 50 prósent
á Norðurlöndunum fram til ársins
2024 og heildarframleiðsla ná hátt
í 100 teravattstundum á ári, samkvæmt spá orkugreiningarfyrirtækisins Wattsight.
Í nýlegri skýrslu þýska ráðgjafarfyrirtækisins Fraunhofer var ein
meginniðurstaðna sú að fram til
ársins 2019 hefði raforkuverð stórnotenda á Íslandi ekki verið til þess
fallið að draga úr samkeppnishæfni
orkusækins iðnaðar hér á landi.
Gagnrýnendur skýrslunnar bentu á
það að markaðsaðstæður væru einfaldlega gjörbreyttar í dag. Þó svo
að raforkuverð á Íslandi hefði verið
samkeppnishæft á síðustu árum,
segði það lítið um samkeppnishæfni
íslenskrar raforku í dag og litið til
framtíðar.

Í viðtali í Bítinu á Bylgjunni á
mánudag síðastliðinn sagði
Hörður Arnarson að Norðurál
hefði nýlega samið við Landsvirkjun um aukin orkukaup.
Meðal annars sagði hann:
„Norðurál var að færa núna orkukaup frá sér 1. nóvember, eins
og ég sagði áðan, þá voru þeir að
hætta að kaupa um 50 megavött
af [öðrum] framleiðendum og
semja við okkur í þessum ósanngjörnu samningum okkar. Hvernig stendur á því, af hverju sömdu
þeir ekki áfram við hin fyrirtækin?“ Aðspurður um þessi ummæli
segir Hörður að þarna hafi hann
verið að vísa til raforkusamnings
Landsvirkjunar og Norðuráls sem
undirritaður var árið 2016 og tók
gildi í nóvember 2019. Áður hefði
Samtök álframleiðanda á Íslandi
sögðu í tilkynningu eftir útkomu
skýrslunnar að „Landsvirkjun hefði
gefið út að fyrirtækið sé bundið
„kostnaðarverði“, en í því er meðal
annars tekið tillit til 7,5 prósent arðsemiskröfu ríkisins. Það kostnaðarverð sé á bilinu 28 til 35 dollarar á
megavattstundina og því mun hærra
en það meðalorkuverð sem stuðst er
við í skýrslu Fraunhofer.“ Forsvarsmenn Landsvirkjunar hafa einnig
talað um að stefnan sé að selja raforku sem fyrirtækið framleiðir á 30
til 45 dali, en sú tala inniheldur ekki
flutningskostnað sem er jafnan sex
dalir á megavattstundina.
Aðspurður hvort breyttar horfur
á norrænum raforkumarkaði kalli
á endurskoðun verðstefnu Landsvirkjunar segir Hörður Arnarson,
forstjóri Landsvirkjunar, svo vera
til skemmri tíma en ekki endilega til
lengri tíma. „Til skemmri tíma erum
við að koma til móts við viðskiptavini okkar með verðlækkunum og
auknum sveigjanleika í samningum.“ Hin mikla umframorka sem
sé í boði á Norðurlöndunum muni
dragast saman, enda borgi það sig
ekki fyrir nokkurn framleiðanda að
selja rafmagn á núverandi stundarverðum (e. spot): „Fyrir mánuði voru
til dæmis framvirk raforkuverð um

✿  Þriðjungur stórnotenda rafmagns
á Íslandi fullnýtir afkastagetu sína
Orkukaupandi

MW

Hvenær var samningur endurnýjaður

Alcoa Fjarðaál
Norðurál
ISAL
Elkem
Advania
TDK Foil
PCC Bakki
Etix
Verne

577
548
400
131
78
72
54
40
15

2003
2016
2014
2019
2018
2007
2012
2018
2009

Staða

Fullnýta afkastagetu
Fullnýta ekki afkastagetu
Nýta 85% afkastagetu árið 2020
Fullnýta ekki afkastagetu
Fullnýta ekki afkastagetu
Fullnýta afkastagetu
Starfsemi tímabundið hætt
Fullnýta afkastagetu
Fullnýta ekki afkastagetu

2016 til 2019, lá á bilinu 27 til 40
evrur á megavattstundina, en
markaðurinn hrundi hins vegar
á árinu 2020 og fór nálægt núlli
yfir sumarmánuðina. Verðið tók
að stíga eftir því sem rafmagnsnotkun jókst á haustmánuðum,
en sökum hárrar vatnsstöðu í
norskum uppistöðulónum og
minni rafmagnsnotkunar vegna
sóttvarnaaðgerða í flestum
löndum hefur verðið aftur sigið
niður og stendur nú í tveimur
evrum. Landsvirkjun keypti engar
áhættuvarnir vegna samningsins
við Norðurál framan af yfirstandandi ári, en að sögn Harðar hefur
fyrirtækið nú varið samninginn
við Norðurál að umtalsverðum
hluta bæði fyrir fjórða ársfjórðung þessa árs og fyrir næsta ár.

Hörður
Arnarson

Landsvirkjun í samningi frá 1997
verið milligönguaðili fyrir Orkuveitu Reykjavíkur og HS Orku í
viðskiptum þeirra við Norðurál,
en í samningnum sem undirritaður var 2016 ákvað Norðurál
að kaupa alla orkuna af Landsvirkjun.
Samningurinn frá 2016 er
tengdur NordPool-raforkumarkaðnum. Þegar samningaviðræðurnar stóðu yfir var
verðið á Nordpool um 20 evrur,
verðið hækkaði síðan á árunum

✿ Framboð orku á Norðurlöndum fram
til ársins 2024 (teravattstundir á ári)
Ár

Vatnsafl

Kjarnorka Vindorka

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

221,1
213,1
202,4
226,5
219
215,2
215,9
218,8

84,3
87,4
87
73
74
83,8
87,2
86,3

Lífgasver (e. CHP)

Notkun

Mismunur

49,1
49,6
51,2
46
51,6
51,4
49,8
48

391,9
397,4
391,2
379,3
397
409,4
417
423,8

1,2
-7,7
-4,2
26,9
21,5
28,3
26,6
24,7

38,6
39,6
46,4
60,7
73,9
87,3
90,7
95,4
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25 evrur en búast má við að verðin
sveiflist áfram. Ef verðið helst mjög
lágt er líka líklegt að lokun kjarnorkuvera í Svíþjóð verði f lýtt og
þar af leiðandi mun draga úr þessu
offramboði. Tveir stórir sæstrengir
frá Noregi til Þýskalands og Bretlands munu líka f ljótlega verða
teknir í notkun. En því er hins vegar
ekki að neita að árin 2020 og 2021
eru mun erfiðari viðfangs en árið
2019, það á við alla markaði og þar
eru Landsvirkjun og viðskiptavinir
hennar ekki undanskilin.“
Í kjölfar birtingar skýrslu Fraunhofer sendi Norðurál út tilkynningu
þess efnis að fyrirtækið væri reiðubúið að aflétta trúnaði á sínum orku-

kaupasamningum. Hörður segist
ekki reikna með öðru en að það verði
samþykkt af hálfu Landsvirkjunar,
en það gæti tekið nokkrar vikur
enda þurfi samþykki stjórnar vegna
afléttingar trúnaðarskilmála orkusölusamninga. „Norðurál virðist
hins vegar vera á móti því að birta
mikilvægar upplýsingar um samkeppnishæfni orkuverðs á Íslandi
sem fram koma í skýrslu Fraunhofer.
Ég á erfitt með skilja hvers vegna
Norðurál vill núna opna samninga en vill ekki birta upplýsingar
sem óháður aðili setur fram, sem
hafði afrit af samningnum og gerði
vandaða samanburðargreiningu á
honum.“

Af þeim níu fyrirtækjum sem
teljast til stórnotenda á Íslandi
eru aðeins þrjú að framleiða
á fullum afköstum. Þrátt fyrir
slæmar horfur á álmörkuðum
starfar álver Alcoa Fjarðaáls á
fullum afköstum um þessar
mundir, en raforkusamningur
fyrirtækisins var undirritaður
árið 2007. Bæði álver Norðuráls
við Grundartanga í Hvalfirði og
ISAL við Straumsvík starfa nú á
minni afköstum en mögulegt
væri, en bæði fyrirtæki hafa

sagt að það raforkuverð sem
stendur til boða standi aukinni
framleiðslu fyrir þrifum. Fram
kom í máli Jóhanns Jónssonar,
formanns samtaka gagnavera
á Íslandi, að raforkunotkun
gagnavera á Íslandi hefði dregist
saman um nánast helming frá
árinu 2018 vegna óhagfellds
orkuverðs hér á landi. Eini viðskiptavinur Landsvirkjunar sem
hefur alveg stöðvað sinn rekstur
er álver PCC á Bakka við Skjálfandaflóa.

Eftirlitsstofnun úr takti við raunveruleikann

E

f forsendur Póst- og fjarskiptastofnunar eru rangar verða
leikreglurnar skakkar,“ segir
Jón Ríkharð Kristjánsson, framkvæmdastjóri Mílu, um markaðsgreiningu Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS), sem er grundvöllur fyrir
reglusetningu um fjarskiptainnviði.
Drög að markaðsgreiningu eru
nú til umsagnar en í þeim tekur
stofnunin þá afstöðu að ennþá sé
til staðar staðganga milli kopar- og
ljósleiðaraneta. Staðganga þýðir
að verð þjónustunnar sé sá þáttur
sem ræður mestu um val neytenda
á internetþjónustuveitanda. Næst á
eftir komi gæði þjónustu þjónustuveitandans og í þriðja sæti sé hraði.

Þetta bendir til þess að mismunandi
möguleikar á hraða í kopar og ljósleiðaratengingum sé ekki mjög
afgerandi þáttur þegar kemur að
vali neytenda.
„Ég held að það séu f lestir sammála um að nánast enginn neytandi muni f lytja sig af ljósleiðara
yfir á kopar ef tenging á ljósleiðara
hækkar um 10 prósent, það er að
segja, einhverja hundraðkalla.
Þetta er samt lykilforsenda staðgöngu. Póst- og fjarskiptastofnun
er að segja að mismunandi hraði í
kopar- og ljósleiðaratengingum sé
ekki afgerandi þáttur þegar kemur
að vali neytenda. Það er ekki sá
raunveruleiki sem við þekkjum.“

Ríkharð
Kristjánsson,
framkvæmdastjóri Mílu

Með því að skilgreina ljósleiðaraog kopartengingar þannig að staðganga sé þeirra á milli verður markaðsstaða Mílu sterkari í augum
Póst- og fjarskiptastofnunar. Þannig getur stofnunin réttlætt frekari
kvaðir á uppbyggingu Mílu, sem á
og rekur helstu fjarskiptainnviði
landsins, að sögn Jóns Ríkharðs.
„Afstaða stofnunarinnar vekur

óhjákvæmilega upp tvær spurningar. Annars vegar hvort ljósleiðaravæðing sé óþörf þar sem kopartengingar eru fyrir. Og hins vegar
hvort hægt sé að leysa internetmál
þéttbýlisstaða úti á landi með lægra
verði til endanotenda á tengingum
yfir kopar. Að mati Mílu er þetta
ekki í neinu samræmi við áherslur
sveitarstjórna, stefnu stjórnvalda,
markaðssetningu fjarskiptafélaga
og vilja neytenda.“
Í fyrri drögum að markaðsgreiningu hafði PFS lagt til víðtækari
kvaðir á Mílu en í kjölfarið sagði Jón
Ríkharð í viðtali við Markaðinn að
kvaðirnar myndu leiða til þess að
dregið yrði úr fjárfestingum í inn-

viðum úti á landi. Jón segir að stofnunin hafi dregið til baka flestar þær
tillögur sem voru óþarflega íþyngjandi en eftir standi þó skilgreining
PFS á staðgöngu og því fylgja kvaðir
sem ekki er rétt forsenda fyrir.
„Það er nauðsynlegt að vera með
réttar forsendur á markaði svo
hann virki eðlilega og í samræmi
við þær aðferðir sem liggja að baki.
Ef lykilforsendur eru rangar virkar
markaðurinn ekki rétt. Svo er bara
spurning hverjar af leiðingarnar
verða. Ég hef áhyggjur af því að
þetta muni tefja uppbyggingu úti á
landi þar sem ekki er búið að leggja
ljósleiðara, enda verða reglurnar og
kvaðirnar þyngstar þar.“ – þfh

tl.is
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Jón Ólafsson stofnaði Icelandic Water Holdings árið 2004 með Kristjáni syni sínum. Hann segir að frá árinu 2012 hafi vöxturinn verið í tveggja stafa tölu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

Fjárfest fyrir 28 milljarða króna

Tekjur vatnsfyrirtækisins munu vaxa um tvær milljónir dollara í ár í heimsfaraldrinum. Vöxturinn hjá Amazon er 180 prósent á
milli ára. Helmingur viðskiptavina hefur orðið illa úti í COVID-19. Icelandic Glacial fjórða söluhæsta gæðavatnið í Bandaríkjunum.
Helgi Vífill
Júlíusson

F

helgivifill@frettabladid.is

æstir eru meðvitaðir um
hvað fjárfest hefur verið
ríkulega í uppbyggingu
Icelandic Glacial. „Það
hefur allavega verið
fjárfest fyrir nærri því
200 milljónir Bandaríkjadala,
jafnvirði 27,5 milljarða króna á
núverandi gengi, til að byggja upp
vörumerkið á alþjóðavísu,“ segir Jón
Ólafsson, stofnandi og stjórnarformaður vatnsátöppunarfyrirtækisins Icelandic Water Holdings sem á
vörumerkið. Fyrirtækið, sem rekur
verksmiðju í Ölfusi, var stofnað árið
2004.
Vatnsf löskur Icelandic Glacial
eru seldar til 28 landa. „Við erum
að ganga frá samningi um að selja
vatnið í enn fleiri löndum. Icelandic Glacial gæti orðið stærsta vörumerki Íslands,“ segir Jón.
Hann hefur að sögn dvalið í Suður-Frakklandi undanfarnar þrjá
mánuði. Þar áður var hann í fimm
mánuði á Íslandi. „Ég hef aldrei
verið hérna svona lengi áður. Yfirleitt ferðast ég með flugvél tvisvar
til þrisvar í viku. Ég hef flogið fimm
sinnum í kringum hnöttinn á einu
ári. Yfirleitt f lýg ég 250 þúsund
mílur að meðaltali á ári. Það er
meira en f lugstjóri fær að f ljúga,“
segir hann.
Að sögn Jóns er Icelandic Glacial
nú fjórða söluhæsta innflutta gæðavatnið í Bandaríkjunum. Einungis
Evian, Fiji og Acqua Panna eru söluhærri. Stærsti markaður Icelandic

Tekjur jukust um 24 prósent á milli ára
Tekjur Icelandic Water Holdings,
sem selur Icelandic Glacial í 28
löndum, jukust um 24 prósent á
milli ára og námu 24,9 milljónum
Bandaríkjadala í fyrra. Það jafngildir um 3,4 milljörðum króna.
Fyrirtækið tapaði 10,9 milljónum dala fyrir fjármagnsliði,
afskriftir og skatta (EBITDA). Engu
að síður sýndi félagið hagnað
upp á 13,8 milljónir dala samanborið við 25,6 milljón dala árið
áður.
Það má rekja til þess að á árinu
tryggði Icelandic Water Holdings
sér fjármagn frá skuldabréfaGlacial er í Bandaríkjunum.
Jón segir að fjölskylda hans og
vinir eigi nærri 60 prósenta hlut í
fyrirtækinu.
Tekjur Icelandic Water Holdings
(IWH) munu aukast um allavega
tvær milljónir Bandaríkjadala á
milli ára í ár, jafnvirði 274 milljóna
króna, þrátt fyrir að COVID-19 hafi
haft mikil áhrif á reksturinn, að
sögn Jóns. Það gerir um átta prósenta vöxt á milli ára.
Hann segir að um helmingur af
viðskiptavinum fyrirtækisins hafi
orðið fyrir miklum búsifjum af
völdum kórónaveirunnar og því sé
salan til þeirra nánast engin. Um sé
að ræða hótel, veitingastaði, bari,
tónleikastaði og flugvelli. „Engu að
síður erum við að vaxa. Við höfum
því notið góðs af COVID-19. Það
er vegna þess að á þessum tímum
gætir fólk að heilbrigði. Íslenska

sjóðum sem stýrt er af BlackRock
að upphæð 35 milljónir Bandaríkjadala og jók þannig hlutafé
um 31 milljón Bandaríkjadala
fyrir nýja og núverandi fjárfesta.
Endurfjármögnunin skilaði 13,8
milljóna Bandaríkjadala hagnaði.
Hvað fleytir fjármögnunin
ykkur áfram lengi?
„Hún dugði í raun bara fyrir
síðasta ári. Reksturinn er ekki
enn fullfjármagnaður. Það mun
taka eitt ár til viðbótar.“
Eiginfjárhlutfallið jókst í 47
prósent á árinu 2019 úr 32 prósentum árið áður.

Íslenskir bankar
hafa ekki viljað
snerta við okkur.

✿  Vöxtur í gæðavatni á
milli ára í Publix
Janúar til september
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vatnið er það besta og heilnæmasta
sem völ er á. Við höfum byggt upp
vörumerkið af mikilli festu og aldrei
veitt afslætti til að auka söluna.
Vöxturinn í sölu á Amazon er um
180 prósent á milli ára. Hlutfall viðskiptavina sem kaupa vöruna aftur
hjá keppinautunum Fiji og Evian
er 60 prósent en hjá okkur er hlutfallið 80 prósent. Starfsmenn Amazon segjast aldrei hafa séð jafn hátt
hlutfall áður,“ segir Jón.
Heldurðu að stór hópur viðskiptavina ykkar á Amazon haldi tryggð
við ykkur þegar COVID-19 er á bak
og burt?

„Já, vegna þess að kosturinn
við að kaupa vatn á netinu er að
það þarf ekki að bera það heim.
Einn kassi af vatni er tólf kíló. Við
búumst þess vegna við miklum
vexti í netsölu á næsta ári.“
Hvernig sérðu fyrirtækið eftir tíu
ár?
„Ég held að Icelandic Glacial
verði eitt af þekktustu vatnsvörumerkjum í heimi. Ég efast ekki um
það. Svo er annað mál hvort ég
verði enn starfandi hjá fyrirtækinu
á þeim tíma.“
Þú ert að keppa við risa, Evian,
Fiji og fleiri?

„Ef ég hefði vitað það sem ég veit
í dag áður en fór af stað í þessa vegferð hefði ég aldrei lagt af stað. Ekki
til í dæminu. Þetta er ekki fær vegur.
Áður en fyrirtækið var stofnað
skoðuðum við feðgarnir (Jón stofnaði fyrirtækið ásamt Kristjáni syni
sínum) allt. Nema hvað ég gleymdi
að rýna í hverjir keppinautarnir
eru. Það eru risafyrirtæki á borð við
Pepsi, Coke og Fiji. Við erum sem
sagt að byggja upp vörumerki í samkeppni við alþjóðleg stórfyrirtæki.
Þegar sú yfirsjón rann upp fyrir
mér áttaði ég mig á því að ég hef
alltaf staðið í þessum sporum: Að
keppa við þá stærstu. Ég byrjaði
með Bylgjuna, fyrstu einkareknu
útvarpsstöðina á Íslandi, og keppti
við ríkið, þegar ég tók við rekstri
Stöðvar 2 keppti ég við ríkið og
þegar ég stofnaði Tal keppti ég við
ríkið. Ég hef alla tíð keppt við stóru
gæjana. Kann ekkert annað.
Ég hef ætíð hugsað: Ég þarf að
standa á eigin fótum, ég hef ekki
það sem þeir hafa og þarf að einbeita mér að því sem ég get gert en
ekki hvað aðrir eru að gera.“
Jón tekur sem dæmi að í fyrra
hafi Acqua Panna á tímabili tekið
þriðja sætið af Icelandic Glacial í
Bandaríkjunum. „Acqua Panna er
í eigu Nestlé. Fyrirtækið lagði 30
milljónir dala í markaðsherferð.
Salan jókst fyrir vikið um 115 prósent hjá þeim og Acqua Panna varð
söluhærra en við um hríð. Á sama
tíma vörðum við 1,5 milljónum dala
í markaðsmál og uxum um 47 prósent. Við erum því að fá mun meira
út úr okkar markaðsstarfi en keppinautarnir.“
Hann segir að þeir feðgar hafi
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„Icelandic Glacial er afar verðmætt“

verið blautir á bak við eyrun í vatnssölu í upphafi. Eins og þekkt er rak
Jón áður fjölmiðla, kvikmyndahús
og plötuverslanir undir hatti Norðurljósa. Kristján sonur hans hafði
rekið heimsendingarþjónustu með
mat í London og hugbúnaðarfyrirtækið INNN sem rann síðar inn í
Advania.
„Við þekktum ekki til og höfum
þurft að læra á bransann jafnóðum. Stundum höfum við misstigið
okkur hrapallega en það hefur líka
gert það að verkum að við förum
aðrar leiðir en hinir,“ segir Jón.
Að hans sögn valdi snyrtivöruframleiðandinn Christian Dior að
nota íslenska vatnið í eina af sínum
vörum. Það sé vegna þess að vatnið
þyki einstaklega heilnæmt. Varan,
sem kom á markað árið 2012, ber
nafnið Diorsnow og gerir húð
hvítari. „Nafn okkar er á umbúðunum. Það státar enginn annar af
slíku. Eins og ég sagði: Við förum
aðrar leiðir.“
Hvernig kom það til?
„ Sny r t ivör u f r a m leiða nd i n n
rannsakaði 300 vatnsátöppunarfyrirtæki og ákvað að leita til okkar.
Þegar samið var um borgun sagði ég:
Þið megið fá vatnið frítt til að byrja
með ef ég fæ vörumerkið Icelandic
Glacial á umbúðirnar. Þetta var
heljarinnar kynning fyrir okkur. Í
dag borgar Christian Dior fullt verð
fyrir vatnið og við erum enn þá á
umbúðunum.“
Þegar þið Kristján sonur þinn
voruð að skoða vatnsútflutning, var
ekki fordæmi fyrir því að f lytja út
vatn frá Íslandi með góðum árangri?
„Það hafa margir reynt – örugglega hátt í 20 – en aldrei haft erindi
sem erfiði. Að sjálfsögðu komust
mörg þeirra ekki á það stig að hefja
framleiðslu.“
Hvernig hefur vegferðin verið í
stuttu máli?
„Þetta hefur verið grýttur vegur,
eins og til dæmis að afla fjármagns
þegar illa stendur á í heimshagkerfinu.
Í upphafi náðum við að gera stóran samning við bandaríska bjórframleiðandann Anheuser-Busch.
Það verður til þess að við reisum
tæplega sjö þúsund fermetra verksmiðju. Stjórnendur fyrirtækisins
voru stórhuga um mikla uppbyggingu Icelandic Glacial á skömmum
tíma. Við héldum opnunarhóf
28. september 2008. Segja má að
það hafi verið síðasta veislan fyrir
bankahrun.
Okkur tókst að lifa af hrunið
en ári seinna var Anheuser-Busch
tekið yfir í fjandsamlegri yfirtöku. Yfirtakan tók heilt ár og á
meðan sinntu starfsmenn bandaríska fyrirtækisins okkur ekki. Að
yfirtökunni lokinni kom í ljós að
Anheuser-Busch myndi framvegis
einbeita sér að bjór. Frá þeim tíma
hefur fyrirtækið ekki stutt okkur
með beinum hætti. Lengi vel vissu
starfsmenn okkar ekki hvort þeir
myndu halda vinnunni eða ekki.
En við lifðum þetta nú af.“
Hverjir hafa lagt fé í reksturinn?
„Hluthafahópurinn er fjölbreyttur og telur 29. Anheuser-Busch er
eini erlendi hluthafinn sem lesendur myndu kannast við.“
Hvernig sigtar þú út fjárfesta til að
ræða við?
„Það er engin ein formúla. Þetta
snýst mikið um að hitta fólk, kynn-

„Þegar stór alþjóðleg fyrirtæki
á borð við Coca-Cola yfirtaka
minni framleiðendur er hægt
að ná fram mikilli hagræðingu í
rekstri. Þess vegna er verðmæti
fyrirtækjanna svona mikið,“
segir Jón.
Fjölskylda Jóns og vinir, eins
og hann orðar það, eiga tæplega
60 prósenta hlut í fyrirtækinu.
Þar af á KP, félag á vegum Birkis
Kristinssonar, 19 prósenta hlut,
samkvæmt hluthafalista.
Klæjar þig ekki í fingurna að
selja fyrirtækið á þessum margföldurum?

„Það hefur alltaf komið að
þeim degi að ég hef selt fyrir
tækin sem ég á.“
Á hvaða stað viltu að fyrirtækið verði komið áður en hugað
verði að sölu?
„Fyrirtækið þarf að hafa um
100 milljónir dala í tekjur. Það
mun taka okkur tvö til þrjú ár að
komast þangað.“
Miðað við fyrrnefndan marg
faldara yrði heildarvirði Icelan
dic Water Holdings 500 milljónir
til eins milljarðs dala, jafnvirði
69 til 138 milljarða íslenskra
króna.

✿  Sala á gæðavatni í Publix í Bandaríkjunum
Janúar til september (í Bandaríkjadölum)
12.000.000

HEIMILD: NIELSEN/ICELANDIC GLACIAL

„Icelandic Glacial er afar verð
mætt. Það átta sig fáir á því á
Íslandi,“ segir Jón.
Hann segir að vatnsátöppunar
fyrirtæki séu seld á fimm til tíu
sinnum sala. „Ekki EBITDA (hagn
aður fyrir fjármagnsliði, afskriftir
og skatta),“ útskýrir hann.
Horft er til þess að Icelandic
Water Holdings velti um 27 millj
ónum Bandaríkjadala í ár. Miðað
við það er heildarvirði þess
(hlutafé og vaxtaberandi skuldir)
á bilinu 135 milljónir til 270
milljónir dala. Það er jafnvirði um
18,6 til 37,1 milljarðs króna.
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ast því og byggja upp traust. Það
fjárfestir enginn fyrir háar fjárhæðir án þess að viðkomandi treysti
stjórnandanum og beri virðingu
fyrir honum. Það kemur ekki af
sjálfu sér.“
Hvernig hefur vöxtur Icelandic
Water Holdings verið á undanförnum árum?
„Vöxtur fyrirtækisins hefur verið
í tveggja stafa tölu frá árinu 2012. Ég
á von á miklum vexti á næsta ári.
Tala nú ekki um ef bóluefnið við
COVID-19 verður komið.“
Það hefur kostað mikla þrautseigju að koma fyrirtækinu á koppinn. Varstu aldrei við það að gefast
upp?
„Jú, oft. Þetta hefur verið feykilega erfitt verkefni á köflum. En á
elleftu stundu kemur alltaf eitthvað
upp sem leysir málin. Þú verður að
átta þig á að íslenskir bankar hafa
ekki viljað snerta við okkur.“
Hvers vegna heldurðu að það sé?
„Þeir hafa ekki trú á útflutningi á
vatni. Skilja ekki reksturinn. Íslendingar skilja almennt ekki verðmæti
hreins vatns, ólíkt mörgum öðrum
þjóðum. Við sturtum niður gæðavatni í klósettið okkar. Pældu í
því. Hver gerir það annar en við?
Enginn!
Við Íslendingar eigum svo mikið
af hreinu vatni. Víða annars staðar
er drukkið endurunnið vatn. Krana-

vatn í Bandaríkjunum, annars
staðar en í New York, er hreinsað
og hefur jafnvel farið átta sinnum
í gegnum mannslíkamann. Rannsóknir sýna að ekki hafi tekist
að hreinsa sum lyfseðilsskyld lyf
úr vatninu. Því má finna leifar í
kranavatninu af þunglyndislyfinu
Prozac, getnaðarvarnarpillunni og
nýlega bættist Viagra í hópinn. Þess
vegna er ekki gott fyrir líkamann að
drekka vatn sem hefur verið hreinsað (e. purified water).“
Hefur framleiðslan náð að halda í
við söluaukninguna með góðu móti?
„Verksmiðjan er stór. Hún er
sennilega ekki að vinna á nema
um 30 prósenta af köstum. Hefði
ég vitað hvernig framhaldið yrði
hefðum við ekki byggt svona stórt.
Þannig er mál með vexti að Anheuser-Busch var afar metnaðarfullt
fyrir okkar hönd í upphafi.
Við stefnum að því að hefja undirbúning að stækkun verksmiðjunnar
í Ölfusi í lok næsta árs og gerum ráð
fyrir því að tvöfalda framleiðslugetuna.
Við bindum vonir við að í framtíðinni verði höfnin í Þorlákshöfn
stækkuð og það verði hægt að flytja
út vörur þaðan. Í því myndi felast
mikið hagræði, að þurfa ekki að
f lytja vatnið til Reykjavíkur áður
en það er flutt úr landi.“
Af hverju var ákveðið að hefja
sölu á sódavatni, þar á meðal bragðbættu sódavatni?
„Við gerðum okkur grein fyrir
því að fyrirtækið yrði ekki nógu
stórt til að keppa á markaðnum ef
við byðum bara upp á eina tegund
af vatni. Fyrst buðum við bara upp á
vatn í vatnsflösku en nú bjóðum við
upp á vatn í glerflösku, sex tegundir
af sódavatni og fimm lítra kassa
til að hafa inni í ísskáp með röri. Í
mars munum við hefja sölu á vatni
í dósum.“

TILBOÐS
sushibakkinn

32 geggjaðir sushibitar

5.990 kr.
Panta þarf tilboðsbakkann fyrir kl. 14.00 samdægurs.

Tekið er við pöntunum í síma 568 6600
eða með fyrirvara á netfangið
sushisocial@sushisocial.is
Nánar á sushisocial.is

SUSHI SOCIAL
Þingholtsstræti 5 • 101 Reykjavík
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MIÐVIKUDAGUR

Laki Power fær aukið
fjármagn frá fjárfestum
GASTROPUB

SÚPER
TAKE AWAY
HÁDEGISTILBOÐ
11.30–15.00

2.690 kr.
Dós af Coke, Coke Zero, Sprite eða Topp
fylgir með hverjum rétti!

ÞESSIR RÉTTIR
AÐEINS

1.500 kr.

SÆTA SVÍNS BORGARINN hinn eini sanni, 175 g
úr sérvaldri rumpsteik og „short ribs",bjór-brioche brauð,
rauðlaukssulta, Búri, trufflu-mayo, vöfflufranskar
BBQ VEGAN BORGARI, buff úr linsubaunum og sólblómafræjum, tómatur, BBQ strandsveppir, „mozzarella“ og spicy„mæjó“
ANDARSALAT, confit eldað andalæri, grasker, chili,
spírur, kóríander, furuhnetur
LAMBASAMLOKA, hægelduð lambaöxl, romaine salat,
vöfflufranskar, bernaise
VEGAN BBQ JACKFRUIT BURRITO, avókadó,
kryddhrísgrjón, pico de gallo, ferskt salat
GRILLAÐUR LAX, perlubygg, svart hvítlauks-sesam froða,
paprikusósa
LANGA, kartöflumús, kapersblóm, hollandaise-sósa

FLEIRI FRÁBÆRIR RÉTTIR

690 kr.

LAMBASKANKI, hægeldaður í 12 klst. chorizo
2.000 kr.
og beikon ragú, smjörbaunir, grænar ertur
NAUTALUND 200g, sveppir í plómusósu,
smælki, gulrætur, nautadjús

Helgi Vífill
Júlíusson

N

helgivifill@frettabladid.is

ýsköpunarfyrirtækið Laki Power hefur
lokið nýrri f jármögnun. Brunnur
Ve n t u r e s , s e m
þegar var hluthafi í
fyrirtækinu, leiddi fjármögnunina.
Á meðal nýrra fjárfesta í félaginu
eru Silfurberg, fjárfestingarfélag
hjónanna Friðriks Steins Kristjánssonar, stofnanda Invent Farma,
og Ingibjargar Jónsdóttur; Ómar
Benediktsson og SG Consulting,
ráðgjafarfyrirtæki Sverris Guðmundssonar. Frá árinu 2018 hefur
fyrirtækið af lað sér rúmlega 400
milljóna króna til að þróa tækni sína
og undirbúa framleiðslu.
Björgvin Sigurðsson, sem tók við
sem forstjóri Laka Power í sumar,
segir að fjármunirnir verði til nýttir
til að þess að efla markaðs- og sölustarf fyrirtækisins erlendis. Tækjabúnaður félagsins sé í notkun á
Íslandi og í Noregi.
Laki Power þróar og framleiðir
tæki sem hengd eru á háspennulínur til þess að fylgjast með
ástandi þeirra. Tækin mæla veðurfar, hitastig og titring og taka upp
myndbönd sem eru send í gegnum
farsíma- eða gervihnattakerfi til
eftirlitsstöðva. Tækjabúnaðurinn
knýr sig sjálfur með því að nýta rafsegulsvið sem umlykur háspennulínurnar til að framleiða rafmagn.
Um er að ræða nýja tækni sem framleiðir allt að 100 sinnum meira rafmagn en sambærilegar lausnir.
Óskar Valtýsson, sem starfaði
áður sem fjarskiptastjóri Landsvirkjunar, stofnaði Laka Power
árið 2015, þróaði tæknina, ásamt
verkfræðistofunni Mannviti. Fyrirtækið fékk alþjóðlegt einkaleyfi á
tækninni fyrr á þessu ári.
Björgvin segir að það séu mikil
tækifæri í sölu á tækninni. „Hún var
þróuð hér á landi til að fylgjast með
ísingu á háspennulínum. Starfsmenn Landsnets þurfa að fara í eftirlitsferðir langt upp á hálendið til að
fylgjast með ísingu og berja klakann
af ef þörf er á. Nýja tæknin sparar
bæði tíma og kostnað við eftirlitið. Þetta er enn meira vandamál
í Noregi því þar er miklu erfiðara

Björgvin Skúli Sigurðsson, framkvæmdastjóri Laki Power og Óskar Valtýsson, stofnandi fyrirtækisins sem þróaði tæknina. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Einstök tækni á heimsvísu
„Óskari Valtýssyni og fleirum
tókst að þróa tækni sem er
einstök á heimsvísu og finna
fjárfesta hérlendis til að láta
hugmyndina verða að veruleika.
Margir sérfræðingar töldu útilokað að hægt væri að gera það
sem Óskar gerði,“ segir Björgvin.
„Laki Power endurspeglar
ágætlega hve langt á veg íslenskt

sprotaumhverfi er komið. Fyrsta
verkefnið var að fá tæknina til að
virka og það gerðum við í góðu
samstarfi við Landsnet. Brunnur
Ventures fjárfesti í Laka Power
árið 2019 til að vinna að einkaleyfinu sem við fengum fyrr á
þessu ári. Einkaleyfið er lykillinn
að frekari vexti fyrirtækisins inn á
alþjóðlega markaði,“ segir hann.

að komast að rafmagnslínunum
og oft eina leiðin að ferðast með
þyrlum með tilheyrandi kostnaði
og áhættu.
Núna eru sóknartækifærin okkar
að nýta sömu tækni til að fylgjast
með öðru en ísingu. Eftirlit með trjágróðri og skógareldum er til dæmis
gífurlegt vandamál í heitari löndum
og oft útilokað að senda fólk eða
þyrlur til eftirlits. Tæknin okkar er
sú eina í heiminum sem getur sent
myndbönd í beinni útsendingu frá
slíkum stöðum,“ segir hann.
Björgvin, sem starfaði áður sem
framkvæmdastjóri markaðs- og
viðskiptaþróunar Landsvirkjunar, kynntist í því starfi erlendum
fyrirtækjum sem reka f lutnings-

kerfi fyrir rafmagn. „Þetta eru viðskiptavinir Laka Power og þau bera
ábyrgð á rafmagnsafhendingu stórþjóða. Þau eru með tugi þúsunda
starfsmanna í vinnu og tæknin
okkar einfaldar vinnu þessa fólks,“
segir hann.
Að sögn Björgvins hefur COVID19 gert það að verkum að auðveldara er að koma tækni Laka Power á
framfæri erlendis. Áður hafi þurft
að ferðast vítt og breitt um heiminn, en nú vinni flestir starfsmenn
hugsanlegra viðskiptavina heima
hjá sér. Þess vegna sé sjálfsagt mál
nú að kynna tæknina á fjarfundum.
Það sé mikill kostur þegar búið er á
eyju sem sé nokkuð langt frá öðrum
mörkuðum.

Auður gefur út app og nýja
innlánsreikninga með hærri vöxtum

SVÍN
VIRKAR

SÚPA DAGSINS með nýbökuðu brauði

Brunnur Ventures leiddi fjármögnunina. Friðrik Steinn Kristjánsson og Ómar
Benediktsson eru á meðal nýrra hluthafa. Frá 2018 hefur Laki Power aflað
rúmlega 400 milljóna króna til að þróa tækni og undirbúa framleiðslu.

2.500 kr.

EKKI KLIKKA Á ÞESSU!
Pantaðu í síma 555 2900 | Nánar á saetasvinid.is

A

uðu r, f já r má laþjónu st a
Kviku banka, hefur gefið út
app fyrir viðskiptavini sína
og tvo nýja innlánsreikninga með
hæstu mögulegu innlánsvöxtum í
sínum flokkum.
Nýju reikningarnir eru annars
vegar með sex mánaða binditíma
og 1,55 prósenta vöxtum og hins
vegar með tólf mánaða binditíma
og 1,75 prósenta vöxtum en um er
að ræða fastvaxtareikninga. Til
samanburðar bjóða aðrar innlendar
bankastofnanir upp á sambærilega
innlánsreikninga með vöxtum að
meðaltali 1,1 prósent og 1,28 prósent.
Spurður hvernig Kvika geti boðið
mun hærri vexti á bundnum reikningum en aðrir – og stærri – bankar
í þessu lágvaxtaumhverfi segir
Hilmar Kristinsson, verkefnastjóri
yfir fjártækni hjá bankanum, að

Hilmar Kristinsson, verkefnastjóri yfir
fjártækni hjá
Kviku.

vextir Auðar hafi lækkað samhliða
vaxtabreytingum Seðlabankans
og þá hafi þeir sömuleiðis hækkað
í þeim tilfellum þar sem álögur og
skattar á innlán hafa lækkað.
„Það er aftur á móti áhugavert
að vextirnir á óbundnum innlánsreikningum hjá stærri bönkunum
hafa í mörgum tilfellum hækkað
þrátt fyrir vaxtalækkanir Seðlabankans, líklega út af samkeppni
við Auði. Það hefur tíðkast að stærri
innlánseigendur fái miklu betri
kjör en einstaklingar. Það er ekki
endilega rökrétt þar sem dreifðari

fjármögnun, og fjármögnun frá
einstaklingum, nýtist bönkunum
betur. Á móti kemur að meira
umstang fylgir fleiri innlánum en
þar sem allir viðskiptavinir Auðar
þjónusta sig sjálfir þá getum við
boðið þessi hagstæðu kjör,“ segir
Hilmar.
Þá segir Hilmar að ekki verði
lengur gerð krafa um 250 þúsunda króna lágmarksinnstæðu á
reikningum Auðar. „Appið eykur
skalanleika til muna hjá okkur og
lækkar fastan kostnað við lausnina
sem gerir okkur kleift að afnema
lágmarksupphæðina,“ útskýrir
hann.
Auður hóf fyrst að bjóða upp á
innlánsreikninga á netinu í byrjun
síðasta árs og á fyrsta mánuðinum
höfðu á fimmta þúsund viðskiptavina stofnað reikninga. Frá þeim
tíma hefur þeim fjölgað ört. – hae

Tilbúin í ævintýri vetrarins?
591093

Porsche Macan S ‘16, sjálfskiptur,
ekinn 42 þús. km. Verð: 7.990.000 kr.

446405

SsangYong Korando DLX ‘19, sjálfskiptur,
ekinn 66 þús. km. Verð: 3.690.000 kr.

112900

BMW X5 xdrive 30d ‘11, sj.skiptur,
ekinn 187 þús. km. Verð: 3.490.000 kr.

446537

Suzuki Vitara Gl+ ‘19, sjálfskiptur,
ekinn 63 þús. km. Verð: 2.990.000 kr.

550119

Opel Astra Cosmo ‘15, beinskiptur,
ekinn 138 þús. km. Verð: 790.000 kr.

446466

Chevrolet Trax It ‘14, beinskiptur,
ekinn 102 þús. km. Verð: 1.390.000 kr.

Meira úrval á
notadir.benni.is

591057

590964

550165

591108

Selfoss
Ib bílar
Fossnes A
Sími: 480 8080

591062

Opel Astra Enjoy st ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 108 þús. km. Verð: 1.590.000 kr.

591098

446408

Toyota C-hr c-ult hybrid ‘19, sjálfskiptur,
ekinn 50 þús. km. Verð: 3.690.000 kr.

Ford Fiesta Titanium ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 60 þús. km. Verð: 1.690.000 kr.

446422

591107

Chevrolet Cruze lt st ‘13, sjálfskiptur,
ekinn108 þ. km. Verð: 990.000 kr.

Reykjanesbær
Bílasala Suðurnesja
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

590915

SsangYong ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 61 þús. km. Verð: 2.390.000 kr.

446401

Opel Corsa Enjoy ‘16, sjálfskiptur,
ekinn 131 þús. km. Verð: 890.000 kr.

Kia Picanto lx ‘16, beinskiptur,
ekinn 100 þ. km. Verð: 599.000 kr.

446351

Chevrolet Spark lt ‘15, beinskiptur,
ekinn 116 þús. km. Verð: 499.000 kr.

446531

Land Rover Evoque ‘13, sjálfskiptur,
ekinn 153 þús. km. Verð: 3.490.000 kr.

446471

JEEP Grand Cherokee Laredo ‘09, sjálf.sk,
ekinn 139 þús. km. Verð: 1.690.000 kr.

Opel Crossland X Innovotion ‘18, sjálf.sk.
ekinn 29 þ. km. Verð: 2.890.000 kr.

446507

Toyota Yaris live ‘15, beinskiptur.
ekinn 60 þús. km. Verð: 1.190.000 kr.

SsangYong Rexton DLX ‘16. sjálfskiptur,
ekinn 72 þús. km. Verð: 3.990.000 kr.

446362

Lexus Nx300h f-sport hybrid ‘18, sj.skipt.
ekinn 31 þús. km. Verð: 6.990.000 kr.

Nissan X-trail tekna ‘19, sjálfskiptur,
ekinn 64 þús. km. Verð: 5.490.000 kr.

590960

Skoda Octivia ‘19, beinskiptur,
ekinn 55 þús. km. Verð: 2.690.000 kr.

SsangYong Tivoli HLX ‘20, sjálfskiptur,
ekinn 21 þ. km. Verð: 3.590.000 kr.

446536

Nissan Qashqai Acenta ‘20, sjálfskiptur,
ekinn 17 þús. km. Verð: 4.890.000 kr.

103564

SsangYong Roxton hlx. ‘14, sjálfskiptur,
ekinn 136 þús. km. Verð: 2.790.000 kr.

591082

446473

SsangYong Tivoli XLV DLX ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 69 þús. km. Verð: 2.690.000 kr.

446516

Opel Mokka Innovation ‘18, sjálfskiptur,
ekinn 71 þús. km. Verð: 3.390.000 kr.

445772

Chevrolet Captiva ltz ‘13, sjálfskiptur
ekinn 241 þús. km. Verð: 990.000 kr.

591039

VW Polo trendline ‘14, beinskiptur,
ekinn 145 þ. km. Verð: 690.000 kr.

Akureyri
Bílaríkið
Lónsbakka
Sími: 461 3636

* Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

Reykjavík
Bílabúð Benna
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Audi A3 Sportback e-tron ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 29 þús. km. Verð: 3.490.000 kr.

Notaðir bílar

10

Skotsilfur

MARKAÐURINN

18. NÓVEMBER 2020

MIÐVIKUDAGUR

BBVA selur frá sér starfsemi í Bandaríkjunum

Flugvöllinn á
fjárlög?
Meðal þess
sem kom fram í
skýrslu OECD um
samkeppnishæfni
Íslands var sú
staðreynd að rekstur
flugstöðvar Leifs Eiríkssonar væri
einhver sá óhagkvæmasti í Evrópu.
Lagði OECD til að flugvöllurinn
yrði seldur. Í skýrslunni kom líka
fram að aðeins um fjórðungur
flugfarþega í Evrópu ferðist um
velli sem teljist vera ríkisreknir,
en það hlutfall hefur jafnframt
helmingast á örfáum árum.
Ferðamálaráðherrann Þórdís
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir
sagði í kjölfarið að henni
hugnaðist þátttaka fjárfesta í
rekstri flugvallarins, án þess þó
að segja til um hvort ætti að selja
hluta eða heild rekstrarins. Logi
Einarsson var hins vegar fljótur
að lýsa því yfir að aldrei mætti
selja flugvöllinn. Nú liggur fyrir
að Flugstöð Leifs Eiríkssonar þarf
stóra fjárinnspýtingu. Vill Logi
setja flugvöllinn á fjárlög?

Ríkisvætt eigið
fé banka

Frá fjármálahruninu 2008
hafa yfirvöld á
Vesturlöndum
og víðar um heim
reynt eftir fremsta
megni að breyta fjármálakerfinu þannig að ríkið þurfi
ekki að hlaupa undir bagga með
því þegar á reynir. Ein ástæðan
var sú að skapa ekki hættulegt
fordæmi og freistnivanda. Bankamenn máttu ekki reiða sig á það
að ríkið kæmi innistæðueigendum
til bjargar. Einhverjir myndu færa
rök fyrir því að eftirlitsstofnanir á
Vesturlöndum, til að mynda Seðlabanki Íslands undir stjórn Ásgeirs
Jónssonar, hefðu sett varhugavert
fordæmi með því að koma í veg
fyrir að bankar gætu greitt út arð.
Að minnsta kosti hljóta almennir
einkafjárfestar að hugsa sig tvisvar
um áður en þeir fjárfesta aftur í
banka. Að vissu leyti hefur eigið fé
þeirra verið ríkisvætt.

Tvær ólíkar
yfirtökur

Innan Kauphallarinnar hafa
verið lögð fram
tvö yfirtökutilboð sem
fjárfestar þurfa
að taka afstöðu til,
eitt í Eimskip og annað
í Skeljung. Tilboðin eru þó mjög
ólík að því leyti að Samherji, sem
Þorsteinn Már Baldvinsson stýrir,
hefur lýst yfir að hann vilji helst
ekki að hluthafar taki tilboðinu í
bréf skipafélagsins. Það ætti að
ganga eftir enda er gengi bréfanna
komið upp í 205 krónur samanborið við yfirtökutilboð upp á
175 krónur. Í hinu tilfellinu þarf
tilboðsgjafinn að reiða sig á vilyrði
frá hópi hluthafa um að selja bréf
sín á yfirtökugenginu 8,315. Tilboðsgjafinn vill ólmur ná ráðandi
hlut í félaginu en vandinn er sá að
markaðsgengið er orðið talsvert
hærra en yfirtökugengið.

Spænski bankinn BBVA hefur komist að samkomulagi um að selja frá sér starfsemi sína í Bandaríkjunum til PNC Financial. PNC hefur höfuðstöðvar sínar í Pittsburgh og rekur viðskiptabanka í fjölmörgum fylkjum Bandaríkjanna. Gengi bréfa BBVA rauk upp um 15 prósent við tíðindin,
en forstjóri BBVA hafði á orði að bankinn væri að fá greitt sem nemur helmingi markaðsvirðis BBVA fyrir rekstrareiningu sem stendur undir 10
prósentum tekna samstæðunnar. Söluverðið er um 11,6 milljarðar dala, eða sem nemur um 1.577 milljörðum íslenskra króna. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Framtíðin og viðspyrnan
Bjarnheiður
Hallsdóttir
formaður Samtaka ferðaþjónustunnar

H

eimsfaraldur
kórónuveiru hefur
haft gríðarleg áhrif
á áfangastaði og
samfélög út u m
allan heim. Ferða
þjónusta hér á landi hefur staðið
með vindinn í fangið frá því í mars.
Það lægði um stund yfir hásum
arið, en svo hvessti aftur allhressi
lega þegar tekin var upp tvöföld
skimun á landamærunum þann 19.
ágúst síðastliðinn. Af leiðingarnar
þekkja f lestir. Atvinnuleysi er í
hæstu hæðum, þúsundir fyrirtækja
í öndunarvél og skuldir hins opin
bera hafa vaxið mikið.
Þetta á auðvitað ekki bara við
um Ísland – en faraldurinn með
tilheyrandi samdrætti í ferða
lögum á milli landa, hefur bitnað
illa á hagkerfi landsins ekki síst
vegna mikils vægis erlendra ferða
manna í ferðaþjónustu hérlendis,
lítils heimamarkaðar og stærðar
greinarinnar í íslensku efnahags
lífi almennt.
Sem betur fer, hyllir nú í straum
hvör f í faraldrinum, þar sem
nú hafa verið kynnt til leiks tvö
bóluefni, sem þykja lofa góðu.
Nú getum við vonandi farið að
einbeita okkur í alvöru að „við
spyrnu“, eins og fólk er sammála
um að kalla þá tíma sem fara í hönd
í kjölfar faraldursins.

Breytt ferðahegðun?
Miklar hugleiðingar og umræður
eru nú í gangi um líf ið „eftir
COVID“. Verður grundvallarbreyt
ing á ferðahegðun fólks? Hvenær
verður fólk tilbúið til að ferðast?
Hvernig og hvenær ná fyrirtækin
sér á strik á ný?
Það er ekkert sem bendir til þess
að fólk muni hætta að ferðast –
en mun það draga úr ferðalögum
milli landa? Mun eftirspurnin taka
breytingum? Hvaða áhrif mun það
hafa á rekstur fyrirtækja í ferða
þjónustu? Verða þau rekin á allt
annan hátt en áður? Með nýsköp
un, kannski „grænni nýsköpun“?
Þegar öllu er á botninn hvolft
snýst viðreisnin aðallega og fyrst
og fremst um hvenær ferðalög
verða aftur möguleg. Það er fátt
sem kemur í staðinn fyrir ferðahug
og gott ferðalag og sennilega munu
mörg hagkerfi heimsins ekki taka
við sér fyrr en ferðalög hefjast á ný.
Það á einkum og sér í lagi við um
íslenska hagkerfið.
Frá samdrætti til viðreisnar
Nú er nokkuð góður einhugur
um það á Íslandi að hraðari efna
hagsbati byggi á því að erlendir
ferðamenn fari aftur að streyma
til landsins. Skapa verðmæti, nýta
innviði og aðgerðalaust vinnuaf l.
Það er ekkert sem bendir til þess að
miklar breytingar verði á ferðalög
um jarðarbúa eftir COVID – alla
vega ekki hvað varðar tíðni ferða,
þó áherslur varðandi áfangastaði
gætu orðið aðrar til að byrja með.
Litlar efasemdir eru um að opnun
landamæra með þeim sóttvarna
ráðstöfunum sem ferðaþjónustan
og ferðamenn geta unnið með,
mun marka upphaf viðspyrnu í
íslensku hagkerfi. Varla er mikill
ágreiningur um að nýsköpun sé

Um allan heim
munu áfangastaðir
leggja kapp á að vera með
stóra og úthugsaða markaðsherferð á erlendum mörkuðum.

mikilvæg en hún er ekki töfra
lausn í snöggri viðspyrnu, ekki
einu sinni, þó hún sé græn. Stjórn
völd og helstu greiningaraðilar eru
réttilega búin að átta sig á þessu. Í
sviðsmyndagreiningum er fjöldi
erlendra ferðamanna til landsins,
en ekki síður verðmætasköpun á
hvern ferðamann, mikilvægasta
breytan í skjótum efnahagsbata og
helsta forsendan fyrir vexti á tekju
hlið hins opinbera.
Mikilvægi ferðaþjónustu í við
spyrnuáætlunum samfélagsins
setur samkeppnishæfni atvinnu
greinarinnar í nýtt samhengi. Um
leið og aðstæður skapast munu
áfangastaðir þjóta út á völlinn og
berjast um ferðamanninn. Þar
munu áfangastaðir um allan heim
leggja kapp á að vera með stóra
og úthugsaða markaðsherferð á
erlendum mörkuðum. Þar verður
Ísland líka að vera fullgildur þátt
takandi. Þá er ekki síður mikilvægt
að tryggja að til staðar verði öf lug
og traust fyrirtæki úr allri virðis
keðjunni og alls staðar á landinu til
að sinna eftirspurninni, sem gæti
orðið meiri en björtustu spár gera
ráð fyrir.

Það er því grundvallaratriði að
huga strax að samkeppnishæfni
íslenskrar ferðaþjónustu. Sam
keppnishæfni greinarinnar mun
gegna lykilhlutverki í afli og hraða
viðspyrnunnar.
Geng i íslensk u k rónu nna r
spilar þar lykilhlutverk og hefur
vissulega þróast í hagstæða átt
fyrir útf lutningsgreinar á þessum
síðustu og verstu tímum. Hagstæð
gengisþróun getur hins vegar verið
fallvölt gæfa eins og Íslendingar
þekkja vel.

Stjórnvöld þurfa að
byggja undir viðspyrnuna
Nú er mikilvægt að stjórnvöld og
atvinnulíf standi saman. Nú ríður á
að rekstrarumhverfi ferðaþjónustu
verði greininni sem hagfelldast. Í
þeirri stöðu sem nú er uppi væri
eðlilegt að horfa til þess næstu
misserin að lækka skatta og gjöld
á ferðaþjónustu, á meðan fyrir
tækin eru að ná fyrri styrk og af li
til atvinnu- og verðmætasköpunar.
Þar má líta til virðisaukaskatts,
bílastæða- og þjónustug jalda
bæði við Leifsstöð og í þjóðgörð
um, gistináttaskatts (sem ætti að
afnema varanlega), vörugjalds á
bílaleigubíla og f leiri umdeildra
skatta, sem hafa bein áhrif á sam
keppnishæfni áfangastaðarins.
Við hjá SAF munum áfram leggja
mikla áherslu á að uppræta ólög
lega atvinnustarfsemi, hvort sem
er erlendra eða innlendra aðila,
sem skekkja samkeppnisstöðu
greinarinnar innan frá. Þar er lið
sinnis stjórnvalda þörf.
Viðspyrnan er sem betur fer í
sjónmáli. Mikilvægt er að vanda
til hennar og taka afgerandi skref
í átt að betri samkeppnishæfni, en
varast að kæfa hana með vanhugs
uðum aðgerðum eða aðgerðaleysi.
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Stæltur Homer

H

ópur Íslendinga minnir
á Homer Simpson þegar
hann akfeitur horfði í
spegil og sá heljarmenni. Nema
hvað umræddur hópur horfir til
Íslands, þar sem skattar eru háir í
alþjóðlegum samanburði og fjöldi
reglna setur stein í götu atvinnulífsins, og sér frjálshyggjuparadís.
Og grætur örlög sín.
Rétt eins og rannsóknir hafa
opnað augu okkar fyrir loftslagsvanda er rétt að grípa til greininga
þegar rætt er um efnahagslega
stöðu Íslands. Við erum fámenn
þjóð, langt frá erlendum mörkuðum, og þurfum því að binda
þannig um hnútana að hagsæld
verði eins mikil og kostur er. Það
verður ekki gert nema með öflugu
samkeppnisumhverfi.
Það hringja strax viðvörunarbjöllur við að Ísland nýti einkarekstur í heilbrigðis- og skólakerfinu í minna mæli en hin
Norðurlöndin.
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir,
iðnaðar- og ferðamálaráðherra,
óskaði eftir því að Efnahags- og
framfarastofnunin (OECD) tæki
starfsumhverfi byggingariðnaðar
og ferðaþjónustu til skoðunar. Í
ljós kom, í skýrslu sem birtist í
liðinni viku, að byggingariðnaður
býr við mestar hömlur af öllum
OECD-ríkjunum og að óþarfa
reglubyrði einkenni nokkuð regluverk ferðatengdrar þjónustu.
Slíkt er kostnaðarsamt. Skýrsluhöfundar telja að auka megi hagvöxt hérlendis um eitt prósent ef
tillögur stofnunarinnar um bætt
samkeppnisumhverfi í ferðaþjónustu og byggingariðnaði ná fram
að ganga.
Það eru mikil tækifæri fólgin
í EES-samstarfinu en því miður
höfum við fallið í þá gryfju að
innleiða fjölda reglna með meira
íþyngjandi hætti en þörf er á.
Úttekt forsætisráðuneytisins árið
2016 leiddi í ljós að það var gert í
þriðjungi tilfella á einu kjörtímabili.
Ríkulegar kröfur til bankanna
gera það sömuleiðis að verkum
að vextir eru hærri en þörf er á
og hagvöxtur minni. Bankasýsla
ríkisins benti nýlega á að vogunarhlutfall stóru bankanna þriggja
væri það hæsta í Evrópu og langt
yfir meðaltali Evrópuríkja. Ekki
er um að ræða ákvörðun íslenskra
bankastjórnenda heldur Fjármálaeftirlits Seðlabankans.
Samkvæmt rannsóknum sem
Seðlabanki Svíþjóðar yfirfór fyrir
um þremur árum gæti munurinn
sem þá var kostað á bilinu 1,6 til
2,4 prósentur í viðvarandi hærri
fjármagnskjörum til viðskiptavina
íslensku bankanna. Enn fremur
gæti munurinn leitt til eins prósents minni hagvaxtar á Íslandi
en ella.
Nú þegar samanlagður halli
á rekstri ríkissjóðs á árunum
2020 og 2021 mun nema yfir 530
milljörðum króna þarf að tálga
regluverkið með réttum hætti og
skera fitu af rekstri hins opinbera.
Skuldafjallið verður nógu erfitt
viðureignar.
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Kvika lýkur brátt yfirtöku á Netgíró

G

ert er ráð fyrir því að hægt verði að ljúka
króna tap árið áður. Eigið fé var neikvætt um 226
kaupum Kviku banka á Netgíró á næstu
milljónir króna við árslok en árið áður var það
tveimur til þremur vikum. Þetta segir
neikvætt um 182 milljónir króna. Við kaupin
Helgi Björn Kristinsson, framkvæmdastjóri
mun Kvika endurskipuleggja fjárhag Netgíró.
Vaxtatekjur jukust um 22 prósent á milli ára
Netgíró.
og námu einum milljarði króna í fyrra, að því er
„Viðræður við Kviku banka ganga vel og er
fram kemur í ársreikningi Netgíró fyrir árið 2019.
áreiðanleikakönnun að ljúka. Bið eftir endurskoðuðum ársreikningum félagsins hefur aðeins Helgi Björn KristinsAlva Holding og A-Collect, félög að mestu
tafið ferlið,“ segir hann við Markaðinn.
son, framkvæmda- í eigu Skorra Rafns Rafnssonar, eiga 80 próNetgíró tapaði 225 milljónum króna fyrir
stjóri Netgíró
senta hlut í Netgíró. Kvika banki á 20 próskatta árið 2019 samanborið við 523 milljóna
senta hlut. – hvj

fréttablaðsins
@frettabladid

6.11.2020

Ef það lokar álver
hér og opnar í
staðinn kolakynt álver í Kína
þá yrði það mjög slæmt og við
ættum að gera allt sem
við getum til að koma í
veg fyrir það.
Hörður Arnarson, forstjóri
Landsvirkjunar
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