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Taka fram úr verðtryggðum 
lánum í fyrsta sinn
Ný, óverðtryggð íbúðalán bank-
anna voru 56 milljarðar í október 
og er vægi þeirra nú meira en 
verðtryggðra lána í fyrsta sinn.

2

Lífeyrissjóðir vilja ekki binda fé 
sitt á lágum vöxtum
Lífeyrissjóðir hafa ekki fjárfest í 
ríkisbréfum, sértryggðum bréfum 
og bundnum innlánum í miklum 
mæli vegna lítillar ávöxtunar.

4

Landsnet hækkar verð til stórnot-
enda raforku um 5,5 prósent
Framkvæmdastjóri SI segir hækkun 
á gjaldskrá Landsnets óskiljanlega. 
Iðnaðarráðherra segir breytinga að 
vænta á raforkulögum í vor.

6

Kaupir 30 prósenta hlut í Dohop 
Vaxtarsjóðurinn Scottish Equity 
Partners hefur fjárfest í félaginu 
fyrir á annan milljarð. Áforma að 
ráða 50-60 starfsmenn á næstu 
tveimur árum.

8

Kýótóuppgjörið mun ódýrara 
Ekki er þörf á því að kaupa ETS-
einingar til að gera upp skuldbind-
ingar vegna Kýótósamningsins. 
Kostnaðurinn líklegast innan við 
200 milljónir. 

12

Glæsilegt úrval heimsþekktra 
vörumerkja

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Black Friday vika!
25% afsláttur af öllum umgjörðum og sólgleraugum í 
verslunum okkar út mánudaginn 30. nóv.
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Fáir ferðamenn munu koma 
til landsins ef núverandi 

sóttvarnareglur verða við-
hafðar við landamærin í 

sumar. Ferðaþjónustan, sem 
rær lífróður, ræður illa við 
að vera áfram svo gott sem 

tekjulaus næsta sumar. 

Úthald ferðaþjónustu 
á þrotum

 
Það er algerlega ljóst að ef núverandi 
sóttvarnaaðgerðir verða áfram í gildi 
fram á og yfir næsta sumar þá mun við-
spyrna ferðaþjónustunnar verða lítil 
sem engin og atvinnuleysi í greininni 
haldast í svipuðum tölum og nú er. 

Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri SAF



Eftir gríðarlegan vöxt í 
óverðtr yggðum hús-
næðislánum banka til 
heimila að undanförnu, 
sem nemur liðlega 280 
milljörðum á fyrstu tíu 

mánuðum ársins, er nú svo komið 
að vægi slíkra óverðtryggðra lána 
er í fyrsta sinn í sögunni orðið 
meira en verðtryggðra lána hjá 
bönkunum.

Samkvæmt nýjum hagtölum 
Seðlabankans um bankakerf ið 
jukust ný óverðtryggð húsnæðis-
lán, að frádregnum uppgreiðslum, 
um samtals 56 milljarða í síðasta 
mánuði á sama tíma og heimilin 
greiddu hins vegar niður verð-
tryggð lán sín um rúmlega 10 
milljarða.

Í kjölfarið er hlutdeild óverð-
tryggðra lána hjá íslensku bönkun-
um yfir 52 prósent á móti tæplega 
48 prósenta hlutdeild verðtryggðra 
lána en húsnæðislán bankanna til 
heimila námu samtals um 1.206 
milljörðum króna í lok október. 
Til samanburðar nam hlutdeild 
óverðtryggðra lána 38 prósentum 
í byrjun þessa árs og 32 prósentum 
í ársbyrjun 2019.

Valdimar Ármann, sérfræðingur 
í markaðsviðskiptum hjá Arctica 
Finance, segir þetta vera „stór tíð-
indi fyrir íslenskan lánamarkað og 
mjög jákvæð“ fyrir peningastefnu 
Seðlabankans.

„Með vaxtalækkunum núna 
eru ráðstöfunartekjur heimila að 
aukast þegar skórinn kreppir að, 
og þegar kemur að því að fram-
leiðsluslakinn fer úr hagkerfinu og 
Seðlabankinn þarf að fara að beita 
vaxtahækkunum aftur munu þær 
bíta fastar á heimilin en áður. Að 
öllu öðru óbreyttu ætti bankinn 
að þurfa að beita vaxtatækinu af 
meiri nærgætni í framtíðinni þar 
sem áhrifin verða mun meiri,“ segir 
Valdimar.

Jón Bjarki Bentsson, aðalhag-
fræðingur Íslandsbanka, bendir á 
að bankarnir hafi undanfarin ár 
verið með allsterka stöðu í óverð-
tryggðum íbúðalánum meðan 
lífeyrissjóðir hafi almennt verið 
umsvifameiri í verðtr yggðum 
lánum. Það sem sé hins vegar 
nýlunda er hraður vöxtur óverð-
tryggðra lána á breytilegum vöxt-
um hjá bönkunum en slík lán hafa 
aukist um 270 milljarða frá árs-
byrjun á meðan lán með nokkurra 
ára vaxtabindingu hafa vaxið um 
12 milljarða.

„ St ý r i v a x t a l æ k k u n S e ðl a -
bankans,“ útskýrir Jón Bjarki, „er 
lykiláhrifaþáttur í þessari þróun. 
Vaxtakjör lána á breytilegum vöxt-
um eru hagstæðari en nokkru sinni 
fyrr á sama tíma og aukin sam-
keppni og breyttur reglurammi 
hefur auðveldað almenningi að 
endurfjármagna lán sín. Að sama 
skapi hefur munur á verðtryggð-
um og óverðtryggðum vöxtum 
minnkað og er talsvert minni þessa 
dagana en sem nemur væntri verð-
bólgu á komandi misserum á nán-
ast alla mælikvarða.“

Hann telur aðspurður ek k i 
ósennilegt að vægi verðtryggðra 
lána muni halda áfram að minnka 
jafnt og þétt. „Við gætum þó séð 
tímabundinn vöxt í þeim á nýjan 
leik ef aftur skapast aðstæður þar 
sem verðbólga er lítil á sama tíma 
og nafnvextir hækka á nýjan leik, 
ekki ósvipað og var þegar seinasta 
þensluskeið stóð sem hæst. Ég tel 
hins vegar að verðbólga eigi eftir 
að verða stöðugri og nafnvaxtastig 
í landinu lægra á komandi árum að 

jafnaði en verið hefur í nútíma hag-
sögu landsins,“ segir Jón Bjarki.

Valdimar tekur í sama streng. 
Aukin útgáfa íbúðalána hjá bönk-
unum í kjölfar mikilla vaxta-
lækkana Seðlabankans – þeir hafa 
lækkað úr 3 prósentum í 0,75 pró-
sent á árinu – sé mjög eðlileg enda 
eru bankarnir langsamlega sam-
keppnishæfastir í veitingu lána 
með f ljótandi nafnvöxtum.

„Að öllum líkindum mun þessi 
þróun einungis halda áfram,“ 
útskýrir hann, og segir það vera 
jákvætt fyrir íslenska hagstjórn. 
„En næstu skref þurfa svo að þró-
ast í framhaldinu sem er að fastir 
óverðtryggðir vextir geti verið 
raunhæfur valmöguleiki og tryggja 
að möguleikar til endurfjármögn-
unar séu sveigjanlegir og ódýrir,“ 
að sögn Valdimars.

Aðalhagfræðingur Íslandsbanka 
er á sama máli og segir aukið vægi 
óverðtryggðra lána, einkum og sér 
í lagi á breytilegum vöxtum, hafa 

gert peningastefnuna mun virkari 
hvað varðar áhrif á heimili lands-
ins. Þróunin frá áramótum sé skýrt 
merki um það.

„Líklegt er að íbúðamarkaður 
hefði gefið meira eftir og einka-
neysla ekki tekið eins við sér í 
sumar ef þorri heimila væri enn á 
fastvaxta verðtryggðum lánum, 
svo dæmi sé tekið,“ að sögn Jóns 
Bjarka, en að því leyti sé þessi 
þróun býsna jákvæð þótt hún hafi 
vissulega á hinn bóginn gert heim-
ilin næmari fyrir hækkun skamm-
tímavaxta.

„Séu slík lán hins vegar orðin 
útbreidd í hagkerfinu dregur það 
á endanum úr líkunum á því að 
Seðlabankinn þurf i stórtækar 
breytingar á stýrivöxtum til að 
ná fram tilætluðum áhrifum á 
innlenda eftirspurn og sparnað,“ 
segir hann. hordur@frettabladid.is  

282
milljarða hafa bankarnir 
lánað í ný óverðtryggð hús-
næðislán á árinu.
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✿  Óverðtryggð íbúðalán fara fram úr verðtryggðum
 í milljörðum króna
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✿   Ný íbúðalán á árinu 2020 
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Þarna eru menn að nálgast 
verkefnið á rangan hátt. Það er 
mikill þrýstingur á bæjaryfir-

völd að fá ljósleiðara enda er hraði 
nettenginga eitt af þeim málum 
sem brenna hvað mest á lands-
byggðinni,“ segir Kristinn Jónasson, 
bæjarstjóri Snæfellsbæjar, í samtali 
við Markaðinn. Þar, eins og víðar á 
landsbyggðinni, hefur lagning ljós-
leiðara verið bundin við dreif býlið 
á meðan þéttbýlið situr uppi með 
kopartengingar.

„Það að búa ekki við þessa 
þjónustu er ólíðandi og hamlandi. 
Nútímatækni skiptir jafnmiklu 
máli í þéttbýli á landsbyggðinni og 
á höfuðborgarsvæðinu,“ bætir hann 
við.

Drög að markaðsgreiningu Póst- 
og fjarskiptastofnunar (PFS) eru 
nú til umsagnar, en í þeim tekur 
stofnunin þá afstöðu að enn þá 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 þjónustu-
veitandans og í þriðja sæti sé hraði. 
Þetta bendir til þess að mismunandi 
möguleikar á hraða í kopar- og ljós-
leiðaratengingum sé ekki mjög 
afgerandi þáttur þegar kemur að 
vali neytenda.

Með því að skilgreina ljósleið-
ara- og kopartengingar þannig að 
staðganga sé þeirra á milli, verður 
markaðsstaða Mílu, sem á og rekur 
helstu fjarskiptainnviði landsins, 
sterkari í augum PFS. Haft var eftir 
Jóni Ríkharði Kristjánssyni, fram-
kvæmdastjóra Mílu, í Markaðinum 
í síðustu viku að PFS gæti þannig 
réttlætt frekari kvaðir Mílu sem 
bitna á lagningu ljósleiðara á lands-
byggðinni.

„Afstaða stofnunarinnar vekur 
óhjákvæmilega upp tvær spurn-

ingar. Annars vegar hvort ljósleið-
aravæðing sé óþörf þar sem kopar-
tengingar 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,“ sagði Jón Rík-
harður.

Þegar skipt var um vatnslagnir í 
einni götu í Ólafsvík í fyrra, nýtti 
Míla tækifærið og lagði ljósleiðara í 
götuna. Kristinn bæjarstjóri bendir 
á að allir íbúar í götunni hafi valið 
ljósleiðara fram yfir koparteng-
ingu/ljósnet.

„Hvers vegna velur fólk ljósleiðar-
ann? Vegna þess að hraðinn skiptir 
mestu máli og þau tækifæri sem 
honum fylgja, en fáir spá í hvort þeir 
þurfi að borga nokkrum hundrað-
köllum meira til fjarskiptafyrir-
tækja. Þess vegna eru íbúar eins og 
í Snæfellsbæ að kalla eftir því að fá 
ljósleiðara inn til sín,“ segir Krist-
inn. – þfh

Fáir vilja fórna hröðu neti 
fyrir nokkra hundraðkalla

Það að búa ekki við 
þessa þjónustu er 

ólíðandi og hamlandi. 
Nútímatækni skiptir jafn-
miklu máli í þéttbýli á 
landsbyggðinni og á höfuð-
borgarsvæðinu.
Kristinn Jónasson, 
bæjarstjóri Snæ-
fellsbæjar

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga  9.00 -16.00

P
R
E
N
T
U
N
.IS

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 

Jólakökur,Smákökur,Stórar piparkökurtil að skreyta,PipakökuhúsO.m.fl.
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Óverðtryggð lán taka 
fram úr í fyrsta sinn
Ný óverðtryggð íbúðalán bankanna 56 milljarðar í október og er vægi þeirra nú 
meira en verðtryggðra lána. Sérfræðingar telja að hlutur verðtryggingar muni 
minnka frekar og Seðlabankinn verði að beita vaxtatækinu af meiri nærgætni.

Aukið vægi óverð-
tryggðra lána, 

einkum á breytilegum 
vöxtum, hefur gert peninga-
stefnuna mun virkari hvað 
varðar áhrif á heimili 
landsins.
Jón Bjarki Bents-
son, aðlhagfræð-
ingur Íslandsbanka 
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Nú get ég fylgt þér í hverju
 skre�, í átt að draumum þínum.

Náðu í Auðar appið!



Þegar [...] útlit er 
fyrir að ávöxtun 

verði lægri en verðbólga er 
takmarkaður áhugi á að 
festa peninga hvort sem er í 
innlánum eða 
skuldabréfum. 
Gunnar Bald
vinsson, fram
kvæmdastjóri 
Almenna lífeyris
sjóðsins
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✿   Innlán lífeyrissjóða
 (milljarðar króna)
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Lífeyrissjóðir hafa ekki fjár-
fest í ríkisskuldabréfum, 
sértryggðum skuldabréf-
um og bundnum innlán-
um í miklum mæli, vegna 
þess að ávöxtunin er ekki 

viðunandi. Auk þess vilja sjóðirnir 
hafa svigrúm til að grípa tækifæri 
sem bjóðast á markaðinum. Þetta 
segja framkvæmdastjórar lífeyris-
sjóða sem Markaðurinn ræddi við.

„Sögulega hefur þörf ríkisins fyrir 
langtímafjármögnun verið fyrst og 
fremst mætt af lífeyrissjóðum. Í vor 
var eins og lífeyrissjóðum væri ætlað 
fremur lítið hlutverk í fjármögnun 
ríkissjóðs. Annað hefur komið á 
daginn og þróun útboða og ávöxt-
unarkröfu ríkisbréfa sýnir að lang-
tímavextir í landinu fara þangað 
sem lífeyrissjóðir vilja hafa þá,“ segir 
Stefán Broddi Guðjónsson, sérfræð-
ingur í skuldabréfum hjá markaðs-
viðskiptum Arion banka.

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri 
sagðist hafa áhyggjur af því að líf-
eyrissjóðirnir væru að mestu fjar-
verandi þegar kemur að því að fjár-
magna bankakerfið og eins ríkissjóð, 
með kaupum á ríkisskuldabréfum á 
markaði.

„Ég hefði viljað sjá lífeyrissjóðina, 
sem eiga um 200 milljarða á inn-
lánsreikningum, binda þá fjármuni 
í meira mæli í bankakerfinu. Þeir eru 
eðlilega með mikið af innlánum en 
þau eru mikið til óbundin og því er 
ekki grundvöllur fyrir bankana til að 
miðla þeim áfram í útlán, til dæmis 
til fyrirtækja. Þetta er áhyggjuefni 
sérstaklega þegar fram í sækir,“ sagði 
seðlabankastjóri í viðtali við Frétta-
blaðið í síðustu viku.

Gunnar Baldvinsson, fram-
kvæmdastjóri Almenna lífeyris-
sjóðsins, segir að sjóðurinn hlusti 
þegar seðlabankastjóri eða aðrir á 
markaði tjá sig. Verkefni stjórnenda 
sjóðsins sé hins vegar að fylgja fjár-
festingastefnunni og gæta hagsmuna 
sjóðfélaga.

„Þegar vextir eru orðnir það lágir 
að útlit er fyrir að ávöxtun verði 
lægri en verðbólga á sama tíma, er 
takmarkaður áhugi á að festa pen-
inga hvort sem er í innlánum eða 
skuldabréfum. Þetta á sérstaklega 
við þegar útlit er fyrir að fjárfest-
ingarkostum kunni að fara fjölgandi 
eins og nú er,“ segir Gunnar.

Harpa Jónsdóttir, framkvæmda-
stjóri Lífeyrissjóðs starfsmanna 
ríkisins (LSR), segir að sjóðurinn sé 
með hluta af sínum innlánum bund-
inn til lengri tíma. „Kjör bankanna 
hafa lækkað töluvert á síðustu miss-
erum og því hefur sjóðurinn dregið 
úr bundnum innlánum og fjárfest 
í öðrum sambærilegum afurðum,“ 
bætir hún við.

Davíð Rúdólfsson, forstöðumaður 
eignastýringar Gildis lífeyrissjóðs, 
segir að hátt hlutfall óbundinna 
innlána geti meðal annars gefið til 
kynna að fjárfestar sjái tækifæri til 
fjárfestinga til skemmri tíma og kjósi 
þar af leiðandi ekki að binda innlán 
sín í miklum mæli hjá bönkunum til 
lengri tíma.

„Annars má almennt gera ráð 
fyrir að mikil óvissa og f lökt á 
markaði sé líklegt til að draga úr 
áhuga fjárfesta á að binda innlán sín, 
  þeir kjósi frekar að hafa nægt laust fé 
til reiðu þegar og ef tækifæri gefast 
við slíkar aðstæður,“ bætir hann við.

Horfa til annarra kosta
Eignarhald lífeyrissjóða á ríkis-
skuldabréfum sem hlutfall af 
heildarmagni, hefur lækkað úr 40 
prósentum niður í 37 prósent frá 
áramótum. Eign sjóða á ríkisbréfum 

Vilja síður binda fé á of lágum vöxtum
Lífeyrissjóðir hafa sýnt lítinn áhuga á ríkisbréfum, óverðtryggðum bankabréfum og bundnum innlánum. Ávöxtunin ekki í sam-
ræmi við lögfest viðmið og þurfa að geta gripið tækifæri á markaði. Langtímavextir fara þangað sem lífeyrissjóðirnir vilja hafa þá.

Eignarhald lífeyrissjóða á ríkisbréfum hefur minnkað hlutfallslega frá áramótum og lækkað úr 40 prósentum í 37 prósent.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

hefur aukist um 10 milljarða á sama 
tíma og útgefin bréf hafa aukist um 
66 milljarða.

„Í ljósi þeirrar ávöxtunarkröfu 
sem gerð er til lífeyrissjóða og þess 
lágvaxtaumhverfis sem við búum 
við í dag, hefur sjóðurinn horft 
meira til annarra fjárfestingarkosta,“ 
segir Harpa, en LSR er stór eigandi 
ríkis- og sértryggðra skuldabréfa.

Lífeyrissjóðir núvirða skuld-
bindingar sínar miðað við 3,5 pró-
senta vexti umfram verðbólgu, en sú 

ákvörðun tók mið af útlánsvöxtum 
Íbúðalánasjóðs á tíunda áratugnum. 
Síðan þá hafa vextir lækkað töluvert.

Fer í hlutafé og fyrirtækjabréf
Innlán lífeyrissjóða í bankakerfinu 
jukust töluvert á fyrstu mánuðum 
ársins. Frá áramótum og til loka apríl 
jukust innlán sjóðanna um 40 millj-
arða króna, eða úr 142 milljörðum og 
upp í 182 milljarða. Eftir það komst á 
jafnvægi. Staðan fór hæst í 192 millj-
arða í lok september en lækkaði svo 
um 10 milljarða í október.

„Þetta gefur til kynna að lífeyris-
sjóðirnir séu að finna fjármagni 
farveg í kosti sem skila hærri arð-
semi en ríkisbréf, til að mynda fyrir-
tækjaskuldabréf og hlutabréf,“ segir 
Stefán Broddi. Það sé jákvætt að því 
leyti að fjármagnið fari í að styðja við 
atvinnufyrirtæki.

Seðlabankastjóri nefndi einnig 
að hann vildi fara varlega í peninga-
prentun með veðlánaviðskiptum, 
sem felst í því að fjármagna banka-
kerfið með því að taka við sér-
tryggðum bréfum frá þeim, heldur 
væri „eðlilegra að lífeyrissjóðirnir 
kæmu að slíkri fjármögnun“.

Lífeyrissjóðir keypt 18 prósent  
af sértryggðri útgáfu Landsbankans

Mikil ásókn í óverðtryggð íbúða
lán hjá bönkunum hefur aukið 
fjármögnunarþörf þeirra fyrir 
óverðtryggð skuldabréf. Um 
þetta var fjallað í síðustu tveimur 
ritum Fjármálastöðugleika, sem 
er gefið út af Seðlabankanum.

„Erfiðlega hefur gengið fyrir 
bankana að auka við aðra inn
lenda markaðsfjármögnun en 
sértryggð skuldabréf. Kaupendur 
að sértryggðu bréfunum hafa 
einkum verið Íbúðalánasjóður og 
lífeyrissjóðir,“ segir í ritinu. Með 
breytingu á starfsemi Íbúðalána
sjóðs er aukin óvissa um mögu
lega kaupendur að bréfunum.

„Auk þess hefur aukin ásókn í 
óverðtryggð lán hjá bönkunum 
aukið fjármögnunarþörf þeirra 
með óverðtryggðum skuldabréf
um. Eftirspurn lífeyrissjóða hefur 
þó fremur verið í verðtryggð 
skuldabréf og hefur það áhrif á 
fjármögnunarkjör bankanna.“

Landsbankinn staðfestir í 
svari við fyrirspurn Markaðarins 
að eftirspurn lífeyrissjóða hafi 
fremur verið í verðtryggð skulda
bréf bankans. „Á þessu ári hafa 
lífeyrissjóðir keypt um 18% af 
þeim sértryggðu skuldabréfum 
sem Landsbankinn hefur gefið 
út.“

Ólafur Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Birtu lífeyrissjóðs, brást við 
ummælum seðlabankastjóra í 
færslu á Facebook í síðustu viku. Þar 
sagðist hann vera „hugsi yfir nær-
veru Seðlabankans og þeim grímu-
lausu eignastýringarskilaboðum til 
lífeyrissjóða sem nálgast orðið brot 
á 2 metra reglunni“.

Engar opinberar tölur varpa ljósi 
á eignarhald lífeyrissjóða á sér-
tryggðum skuldabréfum bankanna, 
sem nema alls 520 milljörðum króna, 
en Ólafur gat sér þess til að sjóðirnir 
ættu um 55 prósent af útgefnum, sér-
tryggðum bréfum og Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun, áður Íbúða-
lánasjóður, ætti mikið magn. „Af 
þessum tölum skynja ég nú ekki 
beint fjarveru lífeyrissjóða, frekar en 
of mikla nærveru þeirra á markaði. 
Hann er klárlega vandrataður þessi 
gullni meðalvegur,“ sagði Ólafur.

Þrjár leiðir í boði
Stefán Broddi segir að þrjár leiðir séu 
í boði, miðað við stöðuna á markað-
inum í dag. Langtímavextir geta 
hækkað þangað til lífeyrissjóðirnir 
og kannski erlendir fjárfestar sjá hag 
sinn í að kaupa ríkisbréfin á ný.

„Önnur leið er að Seðlabankinn 
komi inn og fjármagni halla ríkis-
sjóðs að mestu leyti á lægri ávöxt-
unarkröfu, jafnvel neikvæðri raun-
ávöxtunarkröfu,“ segir hann. Þriðja 
leiðin er síðan að ríkissjóður gefi út 
skuldabréf erlendis og skipti þeim 
fyrir krónur í Seðlabankanum. Það 
eykur krónur í umferð.

Ef krónur aukast aftur í umferð 
skapast aftur svigrúm fyrir bankana 
til að fjármagna skammtímaskuldir 
ríkissjóðs. „Það gerðist í upphafi 
krísunnar, en nú eru merki um að 
þetta lausafé sé ekki lengur til staðar. 
Hægt hefur á vexti peningamagns og 
það dróst saman í síðasta mánuði. 
Nú eru ekki lengur hæg heimatökin 
fyrir ríkið að fjármagna sig stutt í 
gegnum bankakerfið.“
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Í ljósi þeirrar 
ávöxtunarkröfu 

sem gerð er til lífeyrissjóða 
og þess lágvaxtaumhverfis 
sem við búum við í dag, 
hefur sjóðurinn horft meira 
til annarra fjár-
festingar-
kosta. 

Harpa Jónsdóttir, 
framkvæmda
stjóri LSR
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Nordic Smart
Government

VERÐMÆTASKÖPUN MEÐ STAFRÆNUM LAUSNUM
Fjarfundur 27. nóvember 2020 kl. 8:30 - 10:00

Dagskrá:

8:30 Setningarávarp
  Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar-  

og nýsköpunarráðherra

 Nýsköpunarlandið Ísland
  Sigríður Valgeirsdóttir, sérfræðingur, staðgengill skrifstofustjóra 

hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu

 Vegvísir að stafrænu vistkerfi Nordic Smart Government
 Linda Rut Benediktsdóttir, sviðsstjóri hjá Skattinum

 Notkun stafrænna viðskiptaskjala
 Jóhanna Guðmundsdóttir, verkefnastjóri hjá Skattinum

 Lagalegt umhverfi Nordic Smart Government
 Björg Anna Kristinsdóttir, ráðgjafi hjá KPMG

 Tæknilegt umhverfi Nordic Smart Government
 Georg Birgisson, ráðgjafi hjá Midran

 Næstu skref
 Snorri Olsen, ríkisskattstjóri

10:00 Fundarslit

Fjárfesting í stafrænni þróun og nýsköpun er brýn á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar, faraldurs og 
samdráttar. Hvar liggja tækifærin? 
Verkefnishópur Nordic Smart Government vinnur að því að skoða hvernig skapa má verðmæti fyrir 
lítil og meðalstór fyrirtæki með því að gera rauntíma viðskiptagögn aðgengileg svo þau nýtist til 
nýsköpunar og vaxtar. 
Boðið er til fundar um helstu afurðir þriðja áfanga verkefnisins. Fjallað verður um vegvísinn að 
stafrænu vistkerfi Nordic Smart Government, notkun stafrænna viðskiptaskjala á Norðurlöndunum 
og stöðu Íslands í því samhengi hvað varðar lagalegt og tæknilegt umhverfi. Næstu skref í verkefninu 
verða kynnt en til að framtíðarsýn Nordic Smart Government verði að veruleika þarf að koma á 
samstarfi hagaðila bæði í opinbera og einkageiranum. 

Skráning á fundinn fer fram á vefsvæði Skattsins: https://www.rsk.is/skraning-a-nsg/

Fundarstjóri
Hólmfríður S. Jónsdóttir, verkefnastjóri á verkefnastofu um stafrænt Ísland



Landsnet hefur tilkynnt 
stórnotendum flutnings-
kerfis raforku á Íslandi 
að frá og með janúar 
næ st koma nd i mu n i 
gjaldskrá fyrirtækisins 

hækka um 5,5 prósent. Þórdís Kol-
brún Reykfjörð Gylfadóttir iðn-
aðarráðherra segir að ráðgert sé að 
leggja fram breytingar á raforku-
lögum á komandi vorþingi, þar 
sem byggt verður á yfirstandandi 
greiningarvinnu sem snýr að tekju-
mörkum Landsnets.

Samhliða birtingu skýrslu þýska 
ráðgjafarfyrirtækisins Fraunhofer 
um samkeppnishæfni stóriðju á 
Íslandi með tilliti til raforkukostn-
aðar, tilkynnti iðnaðarráðuneytið 
að Deloitte á Íslandi hefði verið 
ráðið til að greina fyrirkomulag 
f lutnings og dreifingu raforku á 
Íslandi. „Til að bregðast við gagn-
rýni og ólíkum sjónarmiðum sem 
fram hafa komið, meðal annars á 
leyfða arðsemi, fjármagnskostnað, 
rekstrarkostnað og f leira, hefur 
ráðuneytið fengið Deloitte til að 
vinna óháða greiningu og rýni á 
lagalegu umhverfi við setningu 
tekjumarka sérleyfisfyrirtækja. 
Hluti af greiningunni er að leggja 
mat á hvaða atriði hafa áhrif á 
reiknuð tekjumörk, og með hvaða 
hætti, ásamt samanburði við önnur 
lönd,“ sagði í tilkynningu ráðu-
neytisins.

Þórdís Kolbrún segist reikna með 
því að úttekt Deloitte á regluverki 
í kringum f lutningskerfi raforku 
hér á landi muni fela í sér tillögur til 
úrbóta, en niðurstöður vinnunnar 
eiga að liggja fyrir í byjrun næsta 
árs. Ráðherrann segir jafnframt að 
f ljótlega muni línur skýrast varð-
andi eignarhald Landsnets, en lengi 
hefur verið rætt um að ríkissjóður 
kaupi fyrirtækið, sem nú er í eigu 
Landsvirkjunar, RARIK, Orkubús 
Vestfjarða og Orkuveitu Reykja-
víkur. „Ráðgert er að leggja fram 
frumvarp á vorþingi um breytingu 
á raforkulögum, sem byggt verður 
á þessari greiningarvinnu, ásamt 
öðru efni sem unnið er að sem 
stendur. Um er að ræða faglega, 
óháða rýni á framangreindu reglu-
verki og beitingu þess, með áherslu 
á samkeppnishæfni út frá flutnings- 
og dreifikostnaði raforku, tækifæri 
til hagræðingar og aukinnar skil-
virkni, og jöfnun orkukostnaðar í 
landinu,“ segir iðnaðarráðherra.

„Greining Deloitte snýr að reglu-

verki um setningu tekjumarka 
Landsnets og dreifiveitna, sem 
stýra gjaldskrám þessara sérleyfis-
fyrirtækja. Lagt verður mat á hvaða 
atriði hafa áhrif á tekjumörkin og 
með hvaða hætti, ásamt saman-
burði við önnur lönd. Einnig verður 
lagt mat á hvernig eftirliti og eftir-
fylgni með setningu tekjumarka er 
háttað, meðal annars hvernig kröfu 
um hagræðingu er fylgt eftir,“ segir 
Þórdís Kolbrún og bætir við: „Í 

nýlegri skýrslu þýska fyrirtækisins 
Fraunhofer um samkeppnishæfni 
stóriðju á Íslandi með tilliti til raf-
orkukostnaðar, kemur fram að 
f lutningskostnaður stórnotenda 
hér á landi sé almennt sambæri-
legur við Quebec í Kanada en hins 
vegar almennt hærri en í Noregi og 
Þýskalandi. Þess er vænst að skýrsla 
Deloitte varpi ljósi á leiðir til að 
styrkja samkeppnishæfni Íslands 
hvað þetta varðar.“

Ríkisstjórnin ákvað á fundi 
sínum í desember um að taka upp 
viðræður við núverandi eigendur 
Landsnets um kaup á fyrirtækinu. 
„Beint eignarhald ríkisins á Lands-
neti mun gera Landsnet hæfara til 
að sinna sínum mikilvægu hlut-
verkum og skýra og skerpa hlutverk 
aðila á raforkumarkaði,“ segir Þór-
dís Kolbrún. Hún bætir því við að 
úttekt Deloitte eigi einnig að svara 
því hvernig eftirliti og eftirfylgni 
Orkustofnunar með tekjumörkum 
Landsnets sé háttað. Kannað verði 
hvort ef la þurfi starf Orkustofn-

unar eða endurskoða verkferla og 
forgangsröðun verkefna.

Veginn f jármagnskostnaður 
Landsnets, sem er metinn einu 
sinni á ári af sérstakri nefnd Orku-
stofnunar, er af mörgum sagður of 
hár. Það orsaki svo það að gjald-
skrá Landsnets sé með þeim hætti 
að hún grafi undan samkeppnis-
hæfni íslensks orkumarkaðar, en 
flutningskostnaður stórnotenda er 
jafnan 6 dalir á megavattstund.

Greint hefur verið frá því að hinn 
metni, vegni fjármagnskostnaður 
Landsnets endurspegli ekki raun-
verulegan fjármagnskostnað fyrir-
tækisins. Það er ekki síst vegna 
þeirra breytna sem lagðar eru til 
grundvallar. Einkum hefur notkun 
10 ára hlaupandi meðaltals skulda-
tryggingarálags íslenska ríkisins 
verið gagnrýnd, en skuldatrygg-
ingaálag Íslands var enn þá í hæstu 
hæðum á fyrri hluta undanliðins 
áratugar þar sem mál á borð við Ice-
save-deiluna höfðu ekki enn verið 
leidd til lykta.

623
milljarðar króna eru á 
óbundnum reikningum 
heimilanna.

Þórður 
Gunnarsson
thg@frettabladid.is

Mörg nágrannaríki, sem 
Ísland ber sig saman við, 
hafa þann hátt á að áhættu-

vogir fyrir skuldbindingar sveitar-
félaga eru þær sömu og áhættuvogir 
fyrir skuldbindingar ríkisins en það 
skilar sér í bættum lánakjörum fyrir 
sveitarfélög.

Samkvæmt reglum Fjármála-
eftirlits Seðlabanka Íslands hafa 
áhættuskuldbindingar sveitarfélaga, 
sem gefnar eru út og fjármagnaðar 
í heimamynt þeirra, áhættuvogina 
20 prósent. Hærri áhættuvog þýðir 
að banki þarf að binda meira eigið 
fé vegna skuldbindingarinnar, en 
það hefur áhrif á vaxtakjör. Skuld-
bindingar ríkissjóðs hafa hins vegar 
áhættuvogina 0 prósent, sem skilar 

sér í hagstæðum vaxtakjörum.
Evrópska bankaeftirlitsstofnunin 

heldur utan um lista yfir lönd í Evr-
ópusambandinu þar sem áhættu-
vogir fyrir skuldbindingar sveitar-
félaga eru þær sömu og áhættuvogir 
fyrir skuldbindingar ríkisins. Listinn 
sýnir að meirihluti nágrannaríkja 
hefur þann hátt á. Má þar nefna Sví-
þjóð, Danmörku, Finnland, Bret-
land, Holland og Þýskaland.

Óttar Guðjónsson, framkvæmda-
stjóri Lánasjóðs sveitarfélaga, sagði 
nýlega í samtali við Fréttablaðið að 
Fjármálaeftirlitið gæti lækkað vexti 
sem sveitarfélög greiða af lánum frá 
fjármálafyrirtækjum um allt að 50 
punkta, eða 0,5 prósentustig, með 
einu pennastriki.

„Þarna gæti hið opinbera gert 
lánveitingar banka til sveitarfélaga 
ódýrari með einu pennastriki. Ef 

reglurnar yrðu færðar til samræmis 
við það sem gengur og gerist í Evr-
ópusambandinu, held ég að lækkun 
vaxta á þessum lánum geti numið 
allt að 50 punktum,“ sagði Óttar og 
benti á að samkvæmt lögum væri 
ekki hægt að taka sveitarfélög til 
gjaldþrotaskipta. „Þeir sem hafa 
biðlund þurfa ekki að sæta neinum 
afskriftum á lánum til íslenskra 
sveitarfélaga,“ sagði hann.

Fréttablaðið sendi fyrirspurn á 
Fjármálaeftirlit Seðlabankans sem 
sneri að því hvort íslenska eftirlits-
stofnunin viðhefði strangari túlkun 
en almennt gildir í þessum efnum.

„Á listanum sem þú vísar til má 
sjá sveitarfélög í 11 af 28 ríkjum í 
ESB og Bretland er eitt af þessum ell-

efu ríkjum. Það er því í minnihluta 
aðildarríkjanna sem áhættuvogir 
fyrir skuldbindingar sveitarfélaga 
eru þær sömu og áhættuvogir fyrir 
skuldbindingar ríkisins,“ segir í svari 
eftirlitsins.

„Að mati Fjármálaeftirlitsins gera 
hvorki núgildandi skattheimtu-
heimildir íslenskra sveitarstjórna 
né stofnanafyrirkomulag þeirra 
það að verkum að hægt sé að líta á 
að enginn munur sé á áhættu milli 
áhættuskuldbindinga vegna þeirra 
og áhættuskuldbindinga vegna 
íslenska ríkisins,“ segir jafnframt í 
svari eftirlitsstofnunarinnar sem 
mun þó áfram fylgjast með þróun 
mála á þessum vettvangi og bregðast 
við ef tilefni er til. – þfh

Strangari reglur um skuldir sveitarfélaga en hjá grannríkjum

Austurríki 
Belgía 
Danmörk 
Finnland 
Þýskaland 
Litháen 
Lúxemborg 
Holland 
Spánn 
Svíþjóð 
Bretland 

✿    Lönd með sömu 
áhættuvogir fyrir ríki 
og sveitarfélög

Boða 5,5 prósenta hækkun á 
gjaldskrá stórnotenda 2021
Iðnaðarráðherra segir breytinga að vænta á raforkulögum í vor. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins 
segir hækkun á gjaldskrá Landsnets óskiljanlega. Forstjóri Landsvirkjunar segir hækkunina sýna að 
úrbóta sé þörf á regluverki Landsnets. Landsvirkjun geti ekki velt kostnaði yfir á viðskiptavini sína. 

Afkoma Landsvirkjunar versnar vegna hækkunar Landsnets. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sýnir að úrbóta er þörf á regluverki um Landsnet

„Þetta sýnir að úrbóta er þörf á 
regluverkinu í kringum Landsnet, 
á sama tíma að við reynum að 
standa með viðskiptavinum okk-
ar á erfiðum tímum með auknum 
sveigjanleika og tímabundnum 
verðlækkunum, þá hækka gjald-
skrár Landsnets,“ segir Hörður 
Arnarson, forstjóri Landsvirkj-
unar. Landsvirkjun er í dag stærsti 
eigandi Landsnets, en Hörður 
hefur áður stutt það að Landsnet 
færist í eigu ríkissjóðs. Lands-
virkjun stendur jafnframt að baki 
meirihluti tekna Landsnets. Í 
eldri raforkusamningum Lands-

virkjunar gagnvart stórnotendum 
er flutningskostnaður innifalinn 
í heildarverðinu. „Við getum ekki 
velt þessu yfir á okkar viðskipta-
vini,“ segir Hörður, en afkoma 
Landsvirkjunar mun því versna 
sem nemur gjaldskrárhækkunum 
Landsnets, vegna samninga með 
inniföldum flutningskostnaði.

Hörður  
Arnarson

Beint eignarhald 
ríkisins á Landsneti 

mun gera Landsnet hæfara 
til að sinna sínum mikil-
vægu hlutverkum.

Þórdís Kolbrún 
Reykfjörð, 
iðnaðarráðherra

Óbundin innlán heimilanna 
hafa aukist um 18 prósent 
frá áramótum, eða samtals 

um 95 milljarða króna. Þetta kemur 
fram í nýbirtum tölum Seðlabanka 
Íslands. Óbundin innlán námu 
samtals 623 milljörðum króna í 
lok október, samanborið við 528 
milljarða króna í byrjun árs, og hafa 
aldrei verið meiri í krónum talið 
samkvæmt tölum Seðlabankans 
sem ná aftur til ársins 2003.

Fjallað var um mikla aukningu á 
óbundnum innlánum heimilanna 
í Markaðinum í haust. Þar sagði 
Valdimar Ármann, sérfræðingur 
í markaðsviðskiptum hjá Arctica 
Finance, að óbundin innlán gætu 
leitað í áhættusamari fjárfestingar 
þegar fram í sækir.

„Ef það þarf ekki að ganga á 
sparnaðinn til að halda uppi neyslu 
má sjá fyrir sér að hann muni á 
endanum leita í áhættusamari fjár-
festingar þar sem raunávöxtunar-
möguleikar innlánsreikninga eru 
afar takmarkaðir eins og er, og gefa 
neikvæða raunávöxtun eftir vaxta-
lækkunarferli Seðlabankans,“ sagði 
Valdimar.

Verðbólga hefur aukist frá því 
í vor og var 3,6 prósent í október. 
Samkvæmt spá Seðlabankans eru 
horfur á að verðbólga verði um 3,7 
prósent að meðaltali fram á næsta 
ár en taki þá að hjaðna enda slakinn 
í þjóðarbúinu mikill.

Miðað við mælda verðbólgu er 
neikvæð raunávöxtun óbundinna 
innlána töluverð. Samk væmt 
vaxtatöf lum viðskiptabankanna 
voru nafnvextir á veltireikningum 
einungis 0,05 prósent og óbundnir 
bankareikningar, miðað við innlán 
sem eru innan við milljón krónur, 
báru einungis 0,25 prósenta vexti. 
Raunávöxtun verður því neikvæð 
um 3,35 til 3,55 prósent ef vextir 
og verðbólga verða áfram á sömu 
slóðum.

„Einhverjir munu kannski ekki 
átta sig almennilega á ávöxtuninni 
fyrr en þeir fá áramótayfirlitið. 
Það er fyrst núna sem tólf mánaða 
ávöxtun er að fara hratt niður og 
eftir tólf mánuði verður hún enn 
lakari. Þetta tekur tíma að síast 
inn,“ sagði Valdimar Ármann í 
umfjöllun Markaðarins í haust. – þfh

Óbundin innlán 
heimila aukist 
um 95 milljarða

Tímasetningin  
með ólíkindum 

Sigurður Hannesson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðar-
ins, segir algerlega óskiljanlegt að 
Landsnet ætli að hækka gjaldskrá 
sína í janúar: „Hækkunin leggst á 
öll heimili og fyrirtæki landsins, 
langt umfram almenna hækkun 
verðlags á Íslandi og tímasetning-
in er með ólíkindum. Í fyrsta lagi 
vegna þess sem sýnt hefur verið 
fram á, að arðsemi fyrirtækisins 
er langt umfram það sem ætla má 
hjá fyrirtæki með lögbundnum 
tekjumörkum. Í öðru lagi vegna 
þess að nýútkomin skýrsla Fraun-
hofer um íslenska raforkumark-
aðinn sýndi með óyggjandi hætti 
að flutningskostnaður raforku á 
Íslandi er allt of hár. Í þriðja lagi 
vegna þess að iðnaðarráðherra 
hefur nýlega óskað eftir úttekt 
á fyrirkomulagi flutnings raforku 
á Íslandi með tilliti til kostnaðar 
notenda, sem er nú þegar mjög 
íþyngjandi. Ástæða þess er að 
allir eru sammála um að vandinn 
sé raunverulegur en ekki er vitað 
hvar hann liggur nákvæmlega. 
Það þarf að greina til hlítar og gera 
viðeigandi ráðstafanir."

Sigurður  
Hannesson

Verðbólga mælist nú 3,6 prósent.
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Viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsvið
Helstu verkefni:
  Þróa tækifæri til að selja raforku eða aðrar vörur og þjónustu til
  nýrra viðskiptavina
  Útbúa viðskiptalíkön og stýra viðskiptaþróunarverkefnum
  Koma á og viðhalda góðu samstarfi við mögulega nýja viðskiptavini
  og stýra samningagerð
  Koma á og stýra samstarfi við önnur fyrirtæki, klasa og fleiri aðila
  vegna sóknar í ný viðskiptatækifæri
  Móta skilaboð, efni og viðeigandi markaðssetningu til að styðja
  markaðssókn

Gerð er krafa um framhaldsnám og reynslu sem nýtist í starfi.

Viðskiptaþróunarstjóri

Viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsvið
Helstu verkefni:
  Stýra orkutengdri nýsköpun í vetni, rafeldsneyti og orkuskiptum
  með það markmið að auka verðmætasköpun
  Vinna  nýsköpunaráætlanir í samstarfi við viðskiptaþróun og
  aðra aðila
  Móta og stýra samstarfi við sveitarfélög, önnur fyrirtæki, klasa og
  fleiri aðila vegna sóknar í nýsköpun
  Stýra alþjóðlegri þekkingaröflun og samstarfi vegna rannsóknar-
  og nýsköpunarverkefna

Gerð er krafa um framhaldsnám og reynslu sem nýtist í starfi.

Verkefnastjóri nýsköpunar

Orkusölusvið
Helstu verkefni:
  Eiga samskipti við og þjónusta viðskiptavini ásamt því að halda
  utan um rafmagnssamninga fyrirtækisins
  Sjá um innleiðingu og móttöku á nýjum viðskiptavinum
  Leiða eða eftir atvikum taka þátt í samningaviðræðum við
  núverandi viðskiptavini og taka þátt í samningagerð
  Taka þátt í að þróa þjónustu og vöruframboð Landsvirkjunar
  á raforkumarkaði

Gerð er krafa um framhaldsnám og reynslu sem nýtist í starfi.

Gerð er krafa um framhaldsnám og reynslu sem nýtist í starfi.

Viðskiptastjóri

Orkusölusvið
Helstu verkefni:
  Greina markaði, t.d. innlenda og erlenda orkumarkaði og þá
  markaði þar sem viðskiptavinir okkar starfa
  Vinna í þverfaglegu teymi sem metur viðskiptatækifæri á
  innlendum og erlendum orkumarkaði og áhrif alþjóðlegra
  loftslagsaðgerða á þróun markaða á heimsvísu
  Veita almenna ráðgjöf innanhúss, vinna að framsetningu gagna og
  eiga í samskiptum við hagaðila

Sérfræðingur í viðskiptagreiningu

Breytingum fylgja tækifæri. Nú er að verða einhver mesta bylting í 
orkubúskap jarðarinnar frá örófi alda, þegar öll heimsbyggðin ætlar 
að hætta að nota eldsneyti sem losar gróðurhúsalofttegundir og 
skipta yfir í endurnýjanlega orkugjafa.

Þessi vegferð er kunnugleg fyrir okkur Íslendinga, sem höfum þegar fetað okkur 
eftir slóð orkuskipta með hitaveitu og grænni raforkuvinnslu. En við erum ekki 
komin á leiðarenda.

Ísland er land endurnýjanlegrar orku og við höfum ýmislegt fram að færa í þeirri 
viðleitni að gera veröldina að hreinni og betri stað fyrir komandi kynslóðir.

Möguleikarnir eru nær ótakmarkaðir:  Græn vetnisvinnsla, vistvænir iðngarðar, 
orkutengd matvælaframleiðsla og svo má áfram lengi telja.

Við auglýsum eftir reynslumiklu fólki til að koma með okkur í þessa spennandi 
vegferð og gera heiminn grænan. Um er að ræða fjögur störf á tveimur nýjum 
sviðum hjá okkur: Orkusölusviði og Viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsviði.

Gerum heiminn 
grænan saman

Sæktu um störfin hjá VinnVinn.is, þar sem þú finnur nánari 
upplýsingar um þau og helstu menntunar- og hæfniskröfur.



Jakobsson Capital verðmetur TM 
á 40,1 krónu á hlut, en markaðs-
virðið er 46,2. Vakin er athygli 

á því í verðmatinu að TM geti ekki 
fært sér í nyt yfirfæranlegt skatta-
tap Lykils, sem sameinað var trygg-
ingafélaginu. Greinandi Jakobsson 
Capital hafði reiknað með nær 
engri skattgreiðslu á þriðja árs-
fjórðungi.

Við mat greinanda á sameiningu 
fyrirtækjanna var meðal annars 
horft til umtalsverðs skattalegs 
taps Lykils sem „haldið var á lofti 
og að fjárfestum sem einn af sölu-
punktunum fyrir ávinningi sam-
einingar.“

Jakobsson Capit al t aldi að 
skattalega tapið myndi nýtast allri 
samstæðunni. „Það er takmark-
aður ávinningur af takmarkaðri 
nýtingu á yfirfæranlegu skatta-
legu tapi,“ segir hann. Fram kemur í 
skýringum ársreiknings að félögin 
séu ekki samsköttuð.

Jakobsson Capital hafði metið 
virði yfirfæranlegs skattalegs taps 
á um þrjá milljarða króna ef það 
nýttist fyrir alla samstæðuna. Í 
verðmatinu segir að erfitt sé að 
meta ávinning skattalegs taps 
nema í kjölfar útgáfu ársreiknings. 
„Gróft mat nú gefur að verðmæti 
yfirfæranlegs skattalegs taps sé vel 
rúmlega einn milljarður og lækkar 
um tæpa tvö milljarða króna,“ segir 
greinandi Jakobsson Capital.

Fulltrúar Kviku banka og TM 
ræða sameiningu fyrirtækjanna. 
„Mikil samlegð er með Kviku og 
Lykli en efnahagsreikningur Lykils 
hentar Kviku fullkomlega og öfugt. 
Vandi Kviku er ofgnótt fjármagns á 
breytilegum vöxtum sem félagið á 
í vandræðum með að koma í næga 
ávöxtun. Lykil skortir fjármögnun 
á breytilegum vöxtum en skortir 
ekki útlán. Ljóst er að verðmæti TM 
eru mun meiri fyrir Kviku en hinn 
almenna fjárfesti. Bæði vegna sam-
legðar og hugsanlega vegna yfir-
færanlegs skattalegs taps,“ segir í 
verðmatinu. – hvj

Nýtir ekki 
skattatap 
Lykils

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM.

Orkuveita Reykjavíkur stefnir 
að því að að greiða upp eig-
endalán sem upphaf lega 

var um 12 milljarðar, sem veitt var 
til fyrirtækisins í kjölfar fjármála-
hrunsins 2008. Á árinu voru tæpir 
sex milljarðar greiddir upp. 

Að sögn Ingvars Stefánssonar, 
framkvæmdastjóra fjármála, eru 
eftirstöðvar eigendalánsins nú lið-
lega 3,6 milljarðar króna, en Ingvar 
segir að áætlað sé að eigendalánið 
verði greitt upp að fullu á fyrsta 
ársfjórðungi næsta árs. „OR hefur 
nú góð tækifæri til að endurfjár-
magna skuldir. Vextir eru lágir og 
efnahagsreikningur hefur styrkst 
mjög á síðustu árum og er eigin-
fjárhlutfall ríf lega 47 prósent í lok 
septembermánaðar.“ 

Að sögn Ingvars skiptir meira 
máli hlutfall handbærs fjár frá 
rekstri og nettóupphæð skulda. 

„Við viljum koma því niður fyrir 5. 
En það má segja að OR sé komin á 
lygnan sjó núna. Lánveitendur telja 
rekstur fyrirtækisins góðan, sem  
sést á lækkandi álagi á lánum.“

Tekjur Orkuveitu Reykjavíkur af 
heitavatnssölu jukust um 1,2 millj-
arða á fyrstu níu mánuðum ársins. 
Tekjuaukninguna má að einhverju 
leyti rekja til gjaldskrárhækkana 
í samræmi við verðlagsþróun, en 
mikil magnaukning í sölu er megin-
drif kraftur tekjuaukningarinnar, 

að sögn Ingvars. „Viðskiptavinum 
hefur fjölgað, enda verið mikil upp-
bygging húsnæðis á höfuðborgar-
svæðinu að undanförnu. Kalt veður 
á þessu ári er þó meginskýringin á 
aukinni eftirspurn,“ segir Ingvar.

Rekstrartekjur OR á fyrstu níu 
mánuðum ársins námu um 35 
milljörðum króna, sem er um 1,5 
milljarða aukning frá sama tíma-
bili í fyrra. Stærsti einstaki við-
skiptavinur OR er álframleiðandinn 
Norðurál, en tekjur OR hafa engu 
að síður haldist í horfinu á árinu. 
„Álverð nú er á svipuðum slóðum og 
það var í upphafi árs áður en COVID 
hóf innreið sína af fullum krafti. Þó 
að það séu sveiflur á álverði er sala 
vegna  álverðstengdra samninga 
aðeins um 12 til 13 prósent af heild-
artekjum okkar, enda með margar 
aðrar stoðir í okkar rekstri,“ segir 
Ingvar. – thg

OR fyrirhugar að greiða upp eigendalán snemma á næsta ári

Auknar tekjur af heitavatnssölu vega þungt. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Va x t a r s j ó ð u r i n n 
Scottish Equity Part-
ners (SEP), sem fjár-
festi meðal annars 
í Skyscanner árið 
2007, hefur fjárfest 

fyrir á annan milljarð króna í hug-
búnaðarfyrirtækinu Dohop. Fyrir 
vikið eignaðist sjóðurinn um 30 
prósenta hlut í íslenska fyrirtækinu.

Davíð Gunnarsson, framkvæmda-
stjóri Dohop, segir að horft sé til þess 
að nýta fjármagnið til að styðja við 
áframhaldandi vöxt og ráða 50-60 
starfsmenn á næstu tveimur árum. 
Hugbúnaðarþróun félagsins verði 
áfram að stórum hluta hérlendis. 
Starfsmenn eru nú 45.

Dohop þróar hugbúnað fyrir 
f lugfélög. Í grunninn hjálpar hug-
búnaðurinn f lugfélögum að selja 
tengif lug á heimasíðum sínum. 
Hér á landi er fyrirtækið þekkt 
fyrir heimasíðu sína þar sem hægt 
er að leita að flugi víða um heim. Á 
undanförnum árum hefur áherslan 
flust af rekstri heimasíðunnar yfir 
í að þróa hugbúnað þar sem fólk 
leitar að tengif lugi á heimasíðu 
f lugfélaga. Samningur við EasyJet 
árið 2017 markaði ákveðin þátta-
skil hvað það varðar.

Þurftu að sýna biðlund
Davíð segir að ferlið við að afla auk-
ins hlutafjár hafi tekið töluverðan 
tíma. Starfsmenn Dohop hafi hitt 
fulltrúa SEP í október 2019, kaup-
skilmálar verið undirritaðir í des-
ember og ljúka átti við samninginn 
í lok mars. Þá hafi COVID-19 breiðst 
yfir heimsbyggðina og SEP ákvað 
að bíða með fjárfestinguna í ljósi 
óvissu í ferðaþjónustu.

„Við reyndum að halda sambandi 
við þá og það tókst með herkjum. 
Rætt var við starfsmenn SEP á 
þriggja til fjögurra vikna fresti. Í 
september var svo komið að annað-
hvort yrði að ganga til samninga 
eða við myndum leita til annarra 
fjárfesta. SEP sýndi því skilning, við 
skrifuðum undir annan samning 
um helstu kaupskilmála og málinu 
lauk tveimur mánuðum seinna,“ 
segir hann.

Kaupverðið lækkaði
Davíð segir að kaupverðið hafi 
lækkað töluvert á milli samninga. 

„Það er fullkomlega eðlilegt. Horfur 
voru á að Dohop myndi velta 1,2 
til 1,5 milljörðum króna í ár. Það 
er rúmlega tvöföldun á milli ára. 
Veltan nam um 120 milljónum 
króna í janúarmánuði en svo kom 
kórónafaraldurinn og tekjurnar 
fóru langleiðina í núll. Fjárfest-
arnir líta svo á að fólk vilji ferðast á 
nýjan leik þegar COVID-19 er á bak 
og burt. Þeir horfa til lengri tíma,“ 
segir hann.

Flestir starfsmenn fyrirtækisins 
fóru á hlutabótaleiðina í vor, enda 
félagið nánast tekjulaust, en komu 

að fullu til baka 1. september. „Við 
tókum slaginn: Það er nóg af tæki-
færum og til að vinna að þeim þurf-

um við á öllu okkar fólki að halda. 
Jafnvel þótt tekjurnar hafi þurrkast 
út er tækifærið sem við stöndum 
frammi fyrir stærra en áður. Eftir-
spurnin eftir hugbúnaðinum hefur 
aukist. Við hjálpum f lugfélögum 
að selja tengiflug og þau vilja nýta 
COVID til að endurskipuleggja inn-
viði og auka hagkvæmni þeirra. Við 
vorum að ljúka við fjórða samning-
inn við nýjan viðskiptavin frá því 
að COVID-19 hófst. En tekjumód-
elið okkar er með þeim hætti að við 
fáum einkum greitt þegar ferða-
menn bóka flug,“ segir Davíð.

Fengu fjármögnun í sumar
Dohop af laði 200 milljóna króna 
fjármögnunar í sumar með breyt-
anlegu skuldabréf i. Núverandi 
hluthafar og nýir stóðu að fjár-
mögnuninni. Skuldabréfinu var 
breytt í hlutafé samhliða því að 
SEP lagði hugbúnaðarfyrirtækinu 
til hlutafé.

Fyrir hlutafjáraukninguna var 
enginn einn hluthafi áberandi stór. 
Stærsti hluthafinn, Vivaldi Ísland, 
sem er í eigu Jóns S. von Tetzchner, 
átti 15 prósenta hlut og Frosti Sigur-
jónsson, fyrrverandi þingmaður, 
átti rúmlega níu prósenta hlut.

„Okkur vantaði einmitt öflugan 
kjölfestufjárfesti sem er áhugasam-
ur um reksturinn og hefur skoðanir 
á því sem er gert,“ segir Davíð.

Nú verða þau tímamót í sögu 
Dohop að meirihluti stjórnar-
manna verður erlendur. Við kaup 
SEP sest Stuart Paterson í stjórn 
félagsins. Í vor kom Maxwell Jon 
Reilly, sem starfað hefur sem ráð-
gjafi í f lugiðnaði í 30 ár, í stjórn en 
árið 2018 tók Andrew Middleton, 
Commercial Director hjá easyJet, 
sæti í stjórn.

Vinna með EasyJet
Fram kom í Markaðnum sumarið 
2018 að breska lággjaldaflugfélagið 
hefði lánað Dohop 2,25 milljónir 
evra. Hægt væri að breyta láninu 
í hlut í Dohop við lok lánstímans. 
Flugfélagið aðstoðar viðskiptavini 
við að finna tengif lug í gegnum 
önnur f lugfélög. Tæknin er knúin 
af Dohop.

Breska ráðgjafarfyrirtækið Strata 
Partners í London aðstoðaði Dohop 
við að fjármagna reksturinn. „Þeir 
bentu okkur á lista af 70 mögu-
legum sjóðum og kynntu okkur 
meðal annars fyrir SEP. Það er afar 
verðmætt,“ segir hann.

Skoskur sjóður fjárfestir í 
Dohop fyrir á annan milljarð
Scottish Equity Partners eignast um 30 prósenta hlut. Hugbúnaðarfyrirtækið horfir til þess að ráða 50 
til 60 starfsmenn á næstu tveimur árum. Sóttu 200 milljóna króna fjármögnun í sumar. Fyrstu drög að 
samningi lágu fyrir COVID-19 en heimsfaraldurinn gerði það að verkum að slá þurfti viðræðum á frest.

Davíð Gunnarsson, framkvæmdastjóri Dohop. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Jafnvel þótt tekj-
urnar hafi þurrkast 

út er tækifærið sem við 
stöndum frammi fyrir 
stærra en áður.

Davíð Gunnarsson,  
framkvæmdastjóri Dohop

47%
er núverandi eiginfjárhlut-
fall Orkuveitu Reykjavíkur.

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is
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Ég get ekki hugsað það 
til enda, hvað verður 
um fyrirtæki í ferða-
þjónustu, ef sömu sótt-
varnaráðstafanir verða 
við landamærin langt 

inn á næsta ár.“ Þetta segir Ásberg 
Jónsson, framkvæmdastjóri Nordic 
Visitor.

Öllum sem koma til Íslands er 
skylt að fara í COVID-19 próf, dvelja 
í sóttkví í fimm daga og fara í annað 
próf. Umræddar sóttvarnaráðstaf-
anir verða í óbreyttri mynd til að 
minnsta kosti 1. febrúar. Næsta 
ákvörðun um fyrirkomulag á landa-
mærum verður tekin eigi síðar en 
15. janúar. Frá og með 10. desember 
verða vottorð um að fólk hafi fengið 
COVID-19 og að sýking sé afstaðin 
tekin gild og veita undanþágu 
frá þeim kröfum sem annars eru 
gerðar.

Drepur allt
„Núverandi fyrirkomulag drepur 
allt. Ef ferðaþjónustan er ekki 
gjaldþrota nú þegar þá verður hún 
það innan tíðar. Ef það á að bjarga 
verðmætum verður að breyta þessu 
hratt,“ segir hann.

Björn Ragnarsson, framkvæmda-
stjóri Kynnisferða, segir að það sé 
ljóst að það muni engir ferðamenn 

koma til landsins ef þessar aðgerðir 
á landamærunum verði áfram við 
lýði.

Ásberg segir á að landamæri Evr-
ópulanda séu almennt opin, þó ekki 
á Íslandi sem hafi hvað mestra hags-
muna að gæta af ferðaþjónustu.

Samkvæmt upplýsingum frá Hag-
stofu hefur hlutur ferðaþjónustu 
í landsframleiðslu verið um átta 
prósent frá árinu 2016 til 2019. Fram 
hefur komið í fjölmiðlum að hún 
hafi skapað um þriðjung af gjald-
eyristekjum landsins sem nú skili 
sér ekki til þjóðarbúsins.

Í nýlegri skýrslu frá starfshópi á 
vegum fjármála- og efnahagsráðu-
neytisins er talið að nærri 100 þús-
und ferðamenn muni sækja landið 

heim árið 2021 ef núverandi fyrir-
komulag verður á landamærum 
allt árið. Til samanburðar komu 
459 þúsund erlendir ferðamenn til 
Íslands árið 2010 og 2,3 milljónir 
árið 2018.

Fer niður á sumrin
Sty rmir Þór Bragason, fram-
kvæmdastjóri Arctic Adventures, 

segir að í baráttunni við COVID-19 
hafi aldrei legið fyrir meiri upplýs-
ingar en nú. Veiran hafi farið niður 
síðasta sumar á Vesturlöndum eftir 
þungan vetur, óháð sóttvörnum. 
Stjórnvöld hljóti að taka það til 
grundvallar og ákveði að opna fyrir 
ferðamenn í sumar. Auk þess sé 
ljóst að það styttist í bóluefni gegn 
veirunni.

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Núverandi fyrirkomulag drepur allt
Fáir ferðamenn munu koma til landsins ef núverandi sóttvarnareglur verða viðhafðar við landamærin í sumar. Ferðaþjónustan, 
ræður illa við að vera áfram svo gott sem tekjulaus næsta sumar. Sagt er að grípa þurfi til aðgerða strax til að bjarga sumrinu.

Ásberg Jónsson, framkvæmdastjóri Nordic Visitor, segir að ef yfirvöld taki innan skamms réttar ákvarðanir muni ferðaþjónusta taka hraðar við sér en margir telji. Að öðrum kosti verði ferðaþjónusta lengi að jafna sig. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Helmingur atvinnulausra tengdur

Rúmlega helmingur fólks á at-
vinnuleysisskrá í október kom 
úr atvinnugreinum tengdum 
ferðaþjónustu og verslun. Að-
flutt vinnuafl og svæði sem reiða 
sig á ferðaþjónustu hafa fengið 
þungan skell en rúmur fimmt-
ungur erlendra ríkisborgara á 
vinnumarkaði og svipað hlutfall 
meðal íbúa á Suðurnesjum var 
án atvinnu í mánuðinum, segir í 
Peningamálum Seðlabankans. Þá 
hefur langtímaatvinnulausum, 
það er þeim sem hafa verið án 
vinnu í ár eða lengur, fjölgað 

en þegar farsóttin skall á hafði 
þegar dregið úr umsvifum í hag-
kerfinu eftir uppgang undanfar-
inna ára. Vinnumálastofnun spáir 
því að atvinnuleysi verði 11,3 
prósent í desember. Ef starfs-
fólk á hlutabótaleið, sem sagt í 
minnkuðu starfshlutfalli, er talið 
með, verði atvinnuleysi 12,2 
prósent. Í október var heildarat-
vinnuleysi 11,1 prósent. Seðla-
bankinn spáir því að atvinnuleysi 
verði liðlega tíu prósent á næsta 
ári, en í þeim tölum er ekki horft 
til þeirra sem eru á hlutabótum.

Núverandi fyrir-
komulag drepur 

allt. Ef ferðaþjónustan er 
ekki gjaldþrota nú þegar þá 
verður hún það innan tíðar.
Ásberg Jónsson, 
framkvæmda-
stjóri Nordic 
Visitor

✿   Gjaldeyristekjur
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900
þúsund ferðamenn er 
fjöldinn sem fjármálaráðu-
neytið miðar við í sínum 
áætlunum.

Það myndi þýða að 
neikvæð efnahags-

leg og samfélagsleg áhrif 
kreppuástandsins myndu 
framlengjast og aukast 
mjög.

Jóhannes 
Þór Skúlason, 
framkvæmda
stjóri SAF

Ásberg Jónsson, framkvæmdastjóri Nordic Visitor, segir að ef yfirvöld taki innan skamms réttar ákvarðanir muni ferðaþjónusta taka hraðar við sér en margir telji. Að öðrum kosti verði ferðaþjónusta lengi að jafna sig. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Horfa vongóð til Schengen

Sumir innan ferðaþjónustunnar 
eru vongóðir um framhaldið 
vegna þess að íslensk stjórnvöld 
hafa samþykkt til mæli ráðherr
a ráðs Evr ópu sam bands ins um 
breyt ing ar á Schengenreglu verk
inu. Mark mið til mæl anna er að 
sam ræma aðgerðir vegna tak
mark ana á landa mær um vegna 
COVID19far ald urs ins. Settir 
verða upp samræmdir litakóðar 
sem eiga að gefa til kynna stöðu 
faraldursins í hverju landi fyrir 
sig. Munu ferðatakmarkanir taka 
tillit til þess hver staðan er hverju 
sinni.

Grænn lit ur þýðir að ný gengi 
smits er und ir 25 á hverja 100.000 
íbúa og hlut fall já kvæðra sýna er 
und ir 4 prósentum. Má líta svo á 
að íbú ar þeirra landa geti ferðast 
frjálst á milli landa.

App el sínu gul ur lit ur þýðir að 
ný gengi er und ir 50 en hlut fall 
já kvæðra sýna er 4 prósent eða 
meira eða ný gengi er 25150 og 
hlut fall já kvæðra sýna er und ir 4 
prósentum.

Rauður lit ur á við í öðrum til
vik um þar sem ný gengi er yfir 
50.

Sigfús B. Sigfússon, forstjóri 
Hertz á Íslandi, segist treysta 
því að landamærin muni opnast 
snemma á næsta ári fyrir ferða
menn frá „grænum“ löndum og 
svo koll af kolli og eftir því sem 
bólusetningu miðar. „Það er hins 
vegar mjög erfitt að gera áætl
anir fyrir næsta sumar en margt 
mun skýrast á næstu vikum,“ 
segir hann.

Björn Ragnarsson, fram
kvæmdastjóri Kynnisferða, segir 
að það sé klárlega mikill upp
safnaður ferðavilji. „Við heyrum 
það frá mörgum samstarfsað
ilum okkar erlendis að áfanga
staðir eins og Ísland verða fljótir 
í gang þar sem fólk mun frekar 
sækjast í áfangastaði þar sem 
er lítil mannþröng. Það verður 
samt sem áður mikil samkeppni 
á milli landa enda munu allir 
keppast við að fá sem flesta 
ferðamenn til sín,“ segir hann.

Hann segir að ef annað sumar 
muni tapast í ferðaþjónustu verði 
það afar þungt fyrir fyrirtæki í 
atvinnugreininni. Ferðamenn bóki 
ferðir til Íslands í janúar, febrúar 
og mars. Ef ekki verði komið til 
sögunnar aðgerðaplan fyrir ferða-
þjónustu innan skamms sé „nánast 
búið að eyðileggja sumarið“.

Fram kemur í fyrrnefndri skýrslu 
að ef tvöfaldri skimun verður hliðr-
að á þá vegu að fyrri skimunin eigi 
sér stað í heimalandi ferðamanns-
ins en seinni skimunin við komu 
til Íslands sé gert ráð fyrir að ferða-
menn verði um 800 þúsund á næsta 
ári.

Þá er möguleiki
Ásberg segist vonast til að slíku fyr-
irkomulagi verði komið á f ljótlega. 
„Þá er möguleiki á að fá ferðamenn í 
febrúar og mars í norðurljósaferðir.“

Aðspurður um horfur hjá Nor-
dic Visitor ef áframhaldandi tak-
markanir verða við lýði segir hann 
að starfsmönnum muni fækka enn 
frekar.

K r istófer Oliversson, f ram-
kvæmdastjóri CenterHotels, segir: 
„Stóra málið fyrir okkur er fyrir-
sjáanleikinn í væntanlegum aðgerð-
um. Ef við fáum skýr skilaboð um 
aðgerðir við landamærin þá getum 
við strax byrjað að selja miðað við 
þær aðgerðir.“

Hann segir að ef það fáist skýr 
skilaboð um að landið verði opnað, 
til dæmis 1. mars, þá sé hægt að 
byrja að selja af krafti frá þeim degi. 
„Því seinna sem við byrjum því erf-
iðara verður að ná sumarvertíðinni 
og verðin verða enn lægri en þau eru 
orðin nú.“

Festa ekki ferðir í óvissu
Jóhannes Þór Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunnar, segir að ferðaskrifstofur 

og f lugfélög séu ekki reiðubúin að 
festa ferðir hingað til lands á meðan 
óvissa ríkir um framhald núverandi 
aðgerða og óvissa sé um almennar 
forsendur mögulegra breytinga á 
sóttvarnaaðgerðum.

„Það er því gríðarmikilvægt að 
stjórnvöld tilkynni sem allra fyrst 
um það hvernig sóttvarnaaðgerðum 
verði háttað frá áramótum, það er 
veiti fyrirsjáanleika um það hvaða 
forsendur muni liggja til grund-
vallar ákvörðunum um þær og 
við hverju megi búast í útfærslum 
miðað við hverjar forsendur fyrir 
sig. Á meðan þetta er ekki tilkynnt 
tapar samfélagið miklum verð-
mætum í hverri viku, það er verð-
mætum sem annars væru nú að 
verða til með bókunum ferðaskrif-
stofa á Íslandsferðum næsta sumar 
og haust,“ segir hann.

Jóhannes Þór segir að ferða-
menn mæti ekki í lok maí eins og 
skrúfað væri frá krana. „Ferðirnar 
þarf að selja og bóka með fyrirvara. 
Því þurfum við að fá úr því skorið 
núna sem fyrst hvernig þessu verður 
háttað inn í næsta ár.“

Þurfa fyrirvara
Styrmir Þór nefnir auk þess að það 
taki tíma að koma starfseminni 
í gang. Til að mynda sé ekki farið 
með ferðamenn upp á jökla án leið-
sagnar vel þjálfaðs starfsfólks. Það 
taki tíma að endurmennta starfs-
liðið.

Steingrímur Birgisson, forstjóri 
Hölds/Bílaleigu Akureyrar, segir 
að það myndi muna miklu fyrir 
rekstur fyrirtækja í ferðaþjónustu ef 
ferðamenn yrðu 800 þúsund. „Með 
sjö til átta hundruð þúsund ferða-
menn ættum við allavega að ná upp 
undir núllið í rekstrinum sem væri 
frábært næsta skref.“ Hann segir að 
tapið í ár verði umtalsvert.

Hörð samkeppni
Kristófer segir að ljóst sé að sam-
keppnin næsta sumar verði „mjög 
hörð alþjóðlega“ og verðin verði 
umtalsvert lægri ef fram fer sem 
horfir.

Ásberg segir að það verði engu að 
síður erfitt fyrir rekstur fyrirtækja í 
ferðaþjónustu að fá um 800 til millj-
ón ferðamenn til landsins. Misjafnt 
sé eftir tegund fyrirtækja hve erfitt 
sé að draga saman seglin. Hótel 
hérlendis hafi verið reist til að taka 
á móti 2,5 milljónum ferðamanna, 
erfitt sé fyrir þann rekstur að fækka 
herbergjum. Rútufyrirtækin eigi 
örðugt með að selja rútur en bíla-
leigur geti selt úr bílaf lotanum. 
Aðrir viðmælendur nefna sömu-
leiðis að hvalaskoðunarfyrirtæki 
eigi erfitt með að fækka bátum.

Sigfús B. Sigfússon, forstjóri 
Hertz á Íslandi, segir að bílaleigan 
hafi notið góðs af því að bílasala 
hafi aukist og því getað selt hraðar 
úr f lotanum en gert var ráð fyrir. 
„Ég myndi treysta mér til að reka 
fyrirtækið á núlli miðað við 40-50 
prósent af starfsemi síðasta árs með 
færra starfsfólki og færri bílum.“ 
Hann nefnir að 40-50 prósenta 
samdráttur á milli ára á næsta ári sé 
bjartsýnasta rekstraráætlun Hertz.

100 til 200 milljarðar
Jóhannes Þór segir að það sé ljóst 
að ef núverandi sóttvarnaaðgerðir 
á landamærum verði í gildi fram 
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✿   Fjöldi launþega í einkennandi atvinnugreinum ferðaþjónustu
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á næsta vor eða yfir næsta sumar 
þá muni tap á útf lutningstekjum 
geta hlaupið á bilinu 100 til 200 
milljarðar.

„Það er algerlega ljóst að ef núver-
andi sóttvarnaaðgerðir verða áfram 
í gildi fram á og yfir næsta sumar þá 
mun viðspyrna ferðaþjónustunnar 
verða lítil sem engin og atvinnu-
leysi í greininni haldast í svipuðum 
tölum og nú er. Það myndi þýða að 
neikvæð efnahagsleg og samfélags-
leg áhrif kreppuástandsins myndu 
framlengjast og aukast mjög,“ segir 
hann.

Ásberg bendir á að öll fyrirtæki 
í ferðaþjónustu séu rekin með tapi 
um þessar mundir. Hann spyr hvers 
vegna hluthafar ættu að borga með 
rekstrinum þegar það sé ómögulegt 
að vita hvað þurfi að gera það lengi.

Ferðaþjónusta  
endurræsi hagkerfið
Styrmir Þór segir að ef endurræsa 
eigi hagkerfið þurfi ferðaþjónusta 
að fara aftur í gang. Hún byggi á 
miklum fjölda starfsfólks.

Margir sérfræðingar eru sam-
mála því. Hópur fagfólks telur 
mikilvægt að nýsköpun og tækni 
verði ein af undirstöðum hag-
kerfisins en það mun taka mörg 
ár að byggja upp nokkurn fjölda af 

nýjum sprotafyrirtækjum. Aftur 
á móti geti ferðamönnum fjölgað 
til þess að gera hratt, einkum ef 
COVID-bóluefni kemst í almenna 
dreifingu og smit fari minnkandi. 
Það væri mikil lyftistöng fyrir hag-
kerfið á erfiðum tímum.

Ásberg segir að ef yfirvöld taki 
innan skamms réttar ákvarðanir 
muni ferðaþjónusta taka hraðar við 
sér en margir telji. Haldi yfirvöld 
fast við sinn keip verði atvinnu-
leysi langvarandi og það muni taka 
ferðaþjónustu langan tíma að jafna 
sig. „Boltinn er hjá stjórnvöldum,“ 
segir hann.

Styrmir Þór segir að landið verði 
í reynd lokað fyrir ferðamönnum í 
sumar verði Ísland sem ferðaþjón-
ustuland ekki endurreist með auð-
veldum hætti.

Hann vekur athygli á að fyrirtæki 
í ferðaþjónustu þurfi hafa tiltekinn 
lágmarksfjölda starfsmanna til að 
viðhalda lágmarksþekkingu á starf-
seminni innan fyrirtækisins. Sjái 
starfsmenn ekki fram á að hafa neitt 
við að vera á daginn leiti þeir annað. 
„Einungis besta starfsfólkið okkar 
er eftir [eftir uppsagnir, innsk. 
blm.]. Það getur fengið vinnu ann-
ars staðar,“ segir Styrmir Þór.

Fram hefur komið að ef COVID-
19 skimunin verði breytt á þann veg 
að ferðamenn mega fara í skimun í 
heimalandinu, til dæmis, fjórum 
dögum fyrir brottför og svo aftur 
við komuna, sé gert ráð fyrir 800 
þúsund ferðamönnum á næsta ári. 
Annars megi reikna með um 100 
þúsund ferðamönnum.

Ríkið reiknar með  
ferðamennsku
Jóhannes Þór bendir á að fjármála-
ráðuneytið hafi sett sem viðmið um 
tekjuöflun ríkisins að eiga megi von 
á um 900 þúsund ferðamönnum til 
landsins á árinu 2021.

Rétt er að nefna að Seðlabankinn 
gerir ráð fyrir að liðlega 750 þúsund 
erlendir ferðamenn komi til lands-
ins á næsta ári og á þeim gögnum 
reiknar bankinn með því að hag-
vöxtur verði 2,3 prósent árið 2021.
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Kost naðu r Ísla nd s 
vegna uppgjörs á 
Kyoto-samningnum 
ve r ð u r  l í k l e g a s t 
innan við 200 millj-
ónir króna, ef marka 

má framvirka markaði með svo-
kallaðar CER-einingar (e. certified 
reduction unit). Slíkar einingar má 
nýta til að standa skil á skuldbind-
ingum Kyoto-sáttmálans. Ekki þarf 
að kaupa svokallaðar ETS-einingar 
til að standa skil á skuldbindingun-
um, að sögn Halldórs Þorgeirssonar, 
formanns loftslagsráðs umhverfis-
ráðuneytisins. ETS-kerfið er evr-
ópskt viðskiptakerfi með losunar-
heimildir, en samkvæmt vefsíðu 
Umhverfisstofnunar er ETS-kerfið 
„meginstjórntæki ESB á sviði lofts-
lagsmála og er ætlað að mynda hag-
rænan hvata til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda í samband-
inu,“ að því er segir á vef Umhverfis-
stofnunar. ETS-einingar kosta um 
25 evrur fyrir jafngildi eins tonns 
af koltvísýringi á markaði, en CER-
einingar kosta um 0,29 evrur um 
þessar mundir, samkvæmt mark-
aðsgögnum frá Intercontinental 
Exchange-kauphöllinni (ICE).

Upphaf leg einingaúthlutun 
Kyoto-sáttmálans var í formi svo-
kallaðra AAU-eininga (e. assigned 
amount unit), en þær miðuðust við 
leyfðan útblástur á árunum 2008 til 
2012. Viðskipti með slíkar einingar 

eru fátíð og eiga sér yfirleitt stað 
í tvíhliða samningum frekar en á 
opnum markaði. CER-einingar eru 
hins vegar jafngildar AAU-eining-
um, þegar kemur að því að uppfylla 
skilyrði Kyoto-sáttmálans. Halldór 
nefnir að hafa þurfi hraðar hendur 
ef kaupa eigi þær CER-einingar 
sem til þarf, þar sem gera megi ráð 
fyrir því að verð á slíkum einingum 
hækki eftir að útgáfu þeirra verður 
hætt, þegar skuldbindingartímabili 
Kyoto-sáttmálans lýkur við árslok 
og Parísarsamkomulagið tekur við.

CER-kerf inu var upphaf lega 
komið á fót til að ýta undir lofts-
lagsvænar fjárfestingar í þróunar-
löndum, en Kyoto-samkomulagið 
náði aðeins til OECD-ríkja. Að sögn 
Halldórs hefur fjöldi iðnríkja kosið 
að kaupa einingar af löndum sem 
þau eru þegar í þróunarsamstarfi 
við, en CER-einingar eru gefnar út 

eftir að árangur af fjárfestingum í 
loftslagsvænum verkefnum hefur 
verið mældur og vottaður. „Þetta 
kerfi hefur gefist mjög vel. Þetta 
hefur líka þýtt að ríki sem þurfa að 
kaupa losunarheimildir gera það á 
grundvelli fjárfestinga í umhverfis-
vænum verkefnum,“ segir Halldór.

CER- eininga r ganga reg lu-
lega kaupum og sölum á opnum 
markaði. ICE-kauphöllin er með 
framvirka samninga skráða fyrir 
slíkar einingar. Síðasta viðskipta-
verð slíkra eininga var 0,29 evrur 
í þessari viku. Miðað við að Ísland 
þarf að kaupa einingar fyrir sem 

nemur fjórum milljónum tonna af 
koltvísýringi, yrði kaupverðið um 
1,16 milljónir evra, eða sem nemur 
tæplega 187 milljónum króna. Áður 
hefur verið haft eftir umhverfisráð-
herranum Guðmundi Inga Guð-
brandssyni að ríkissjóður gæti 
staðið frammi fyrir milljarðaút-
gjöldum vegna umframútblásturs á 
árunum 2008 til 2012. Ef marka má 
núverandi markaðsverð CER-ein-
inganna er það þó líklega töluvert 
ofmat, þó að ráðherrann hafi sagt 
í viðtali við Ríkisútvarpið 10. nóv-
ember síðastliðinn „nokkrar leiðir 
færar til þess að bregðast við þessu“.

Litlu munaði að Kyoto-samkomu-
lagið hefði ekki öðlast gildi að fullu 
á dögunum. Eitt skilyrða fullgild-
ingar sáttmálans var að 144 af 192 
ríkjum heims myndu formlega sam-
þykkja hann fyrir 2. október síðast-
liðinn. Aðeins nokkrum klukku-
tímum áður en fresturinn rann út 
skilaði Nígería inn samþykki sínu á 
sáttmálanum. Deginum áður hafði 
karabíska eyríkið Jamaíka einnig 
veitt samþykki sitt, en af því tilefni 
tísti loftslagsdeild umhverfisráðu-
neytis Jamaíka að samþykki hafi 
verið veitt á hraða Usain Bolt. 
thg@frettabladid.is 

Þetta hefur líka þýtt 
að ríki sem þurfa að 

kaupa losunarheimildir gera 
það á grundvelli fjárfestinga 
í umhverfis-
vænum 
verkefnum.
Halldór Þorgeirs-
son, formaður 
loftslagsráðs

arionbanki.is

Gjafakort 
í jólapakka
starfsmanna
Gjafakort Arion banka er góður kostur sem 
jólagjöf frá þínu fyrirtæki til starfsfólksins. Þú 
velur upphæðina – viðtakandinn velur gjöfina. 
Allir fá það sem þá langar í. Gjafakortið er hægt 
að nota til greiðslu í verslunum um allan heim 
og einnig á netinu.*

Þú getur pantað gjafakort fyrir þitt fyrirtæki 
á arionbanki.is. Hægt er að nota gjafakortið 
í Apple Pay.

* Þar sem PIN eða auðkenningar er ekki krafist.

Kyoto-uppgjör ódýrara en talið var
Ekki er þörf á því að kaupa ETS-einingar til að gera upp skuldbindingar Íslands vegna Kyoto-samningsins. Formaður loftslagsráðs 
stjórnarráðsins segir að hægt sé að kaupa svokallaðar CER-einingar, sem myndi aðeins þýða um 200 milljóna króna kostnað.

Ef keyptar yrðu CER-einingar vegna umframmengunar Kyoto myndi það kosta 187 milljónir króna. MYND//VILHELM
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Austurstræti 12a geko.ispex@geko.is

…og að skapa eftirsóknarvert 
vinnuumhverfi og menningu 
 

Við aðstoðum fyrirtæki að finna 
og ráða hæfileikafólk innan STEAM 
(Science, Tech, Engineering, Arts 
& Mathematics)… 

Með því að sameina mannauðsstefnu, ferla og tæknilausnir aðstoðum 

við fyrirtæki við að skapa líflegri og umfram allt heilbrigðari vinnustaði. 

Geko aðstoðar þitt fyrirtæki við að kveikja áhuga hæfileikafólks, ráða 

það til starfa, tryggja að starfsfólk sé virkt og valdeflt og að allir hafi 

tækifæri til að þróast í starfi.

 People Experience

Pr
og

re
ss

Empower

Attract



Þórunn Ólafsdóttir hefur 
gegnt starf i yf irlög-
fræðings Fossa mark-
aða síðan í desember á 
síðasta ári. Hún hefur 
komið sterk inn á golf-

völlinn á undanförnum misserum. 
Fram undan er fæðingarorlof, en 
Þórunn og sambýlismaður hennar 
Ómar Örn eiga vona á sínu fyrsta 
barni á næstunni.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Eins og svo mörgum þá finnst mér 

fátt skemmtilegra en að ferðast um 
og skoða heiminn en af hversdags-
legri hlutum finnst mér yndislegt 
að fara í sund, einkum á köldum 
vetrarkvöldum. Auk þess þykir 
mér mjög gaman að vesenast eitt-
hvað í eldhúsinu og prófa eitthvað 
nýtt fyrir mér þar með misgóðum 
árangri, sérstaklega ef einhver 
annar kaupir inn og gengur frá. 
Undanfarið hef ég svo verið að 
koma sterk inn í golfinu og stefni á 
að ná enn betri tökum á því sporti.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Ég vildi að ég gæti sagt að rút-

ínan væri jóga og grænn drykkur 
en staðreyndin er sú að ég opna 
yfirleitt fjölmiðla og tölvupóstinn 
upp í rúmi yfir fyrsta kaffibollanum 
áður en ég kem mér í sturtu. Fyrir 
COVID var líkamsrækt partur af 
þessari rútínu allavega þrjá morgna 
í viku. Stefni á að koma því aftur inn 
sem fyrst.

Nærðu að halda jafnvægi milli 
vinnu og fjölskyldulífs?

Það verður að viðurkennast að 
vinnan hefur tekið stóran part af 
mínum hversdagsleika hingað til 
en það er nú fyrst og fremst vegna 
þess að ég hef gaman af því sem ég 
er að gera. Það verður sannarlega 
áskorun að aðlagast breyttum veru-
leika með tilkomu frumburðarins 
og finna þetta jafnvægi.

Hver hafa verið mest krefjandi 
verkefnin á undanförnum miss-
erum?

Áskoranirnar hjá lögfræðingi hjá 
fjármálafyrirtæki eru fjölmargar og 

snúast að miklu leyti um að halda 
yfirsýn yfir það mikla og síbreyti-
lega regluverk sem fylgir rekstri 
slíkra fyrirtækja, halda starfsfólki 
upplýstu og ferlum í samræmi við 
lög og reglur. Skemmtilegri verkefni 
snúa svo að því að finna lausnir á 
lagalegum álitaefnum í tengslum 
við breytingar og nýjungar innan 
fyrirtækisins. Það er ótrúlega 
skemmtilegt og um leið krefjandi 
að starfa með færu fólki í því að 
láta nýjar hugmyndir verða að veru-
leika.

Hver er helstu verkefnin fram 
undan?

Fram undan hjá mér er fæðingar-
orlof sem ég ætla að reyna að njóta 
til hins ýtrasta. Planið var að nýta 
þann tíma meðal annars í ferðalög 
ef aðstæður leyfa. Að orlofinu loknu 
hlakka ég til að hverfa aftur til 
starfa og takast á við þau fjölmörgu 
og fjölbreyttu verkefni sem munu 
bíða mín hjá Fossum mörkuðum.

Ef þú þyrftir að velja annan starfs-
frama, hvað yrði fyrir valinu?

Ég er mjög ánægð í þessu fagi og 
á erfitt með að sjá mig fyrir mér á 
öðrum vettvangi, en ef eitthvað þá 
hugsanlega í einhverjum rekstri.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár?
Þessari spurningu á ég mjög erfitt 

með að svara. Hingað til hef ég svo-
lítið látið hlutina ráðast og mín plön 
ná yfirleitt ekki lengra en nokkra 
daga eða vikur fram í tímann. Ég 
vona þó að ég eigi eftir að eiga góða 
vinkonu í tíu ára dóttur minni þá og 
verði ánægð í leik og starfi.

Hvers hlakkarðu mest til þessa 
dagana?

Þessi er aftur á móti mjög auð-
veld! Settur dagur nálgast og biðin 
er afar löng svona á síðustu metr-
unum og tilhlökkunin er gríðarleg. 
Jólaspenningurinn kemst ekki einu 
sinni að.

Efnilegur kylfingur  
og liðtækur kokkur
Svipmynd 
ÞÓRUNN ÓLAFSDÓTTIR

Nám: 
Meistarapróf í lögfræði frá Háskól-
anum í Reykjavík árið 2015. Mál-
flutningsréttindi fyrir héraðsdómi.

Störf:
Yfirlögfræðingur verðbréfafyrir-
tækisins Fossa markaða hf. Ég tók 
við því starfi í desember 2019 eftir 
að hafa starfað sem lögmaður með 
áherslu á skatta- og félagarétt.

Fjölskylduhagir:
Í sambúð með Ómari Erni Bjarn-
þórssyni. Saman eigum við von á 
dóttur nú á allra næstu dögum.

Það verður að 
viðurkennast að 

vinnan hefur tekið stóran 
part af mínum hversdags-
leika hingað til en það er nú 
fyrst og fremst vegna þess að 
ég hef gaman af því sem ég er 
að gera. 

Þórunni finnst skemmtilegt að prufa nýjungar í eldhúsinu, svo fremi að annar kaupi inn og gangi frá. MYND/AÐSEND

Afternoon Tea 3.990 kr. á mann
Með glasi af Prosecco freyðivíni  4.890 kr. á mann
Með glasi af Möet kampavíni  5.890 kr. á mann

Hafnarstræti 1–3 > fjallkona.is

FJALLKONAN FAGNAR ÞÉR!

Bláberjaskonsur
Þeytt íslenskt smjör og tvær tegundir af sultu

Confit önd á vestfirskri hveitköku 
Andaconfit rillet, karamelluseruð epli, Maltsósa, appelsínusósa

Bleikja & lummur
Kjúklingabaunalummur, léttgrafin bleikja, piparrótarsósa, 

hrogn, stökkar linsubaunir, yuzu-ylliblómadressing

Nauta carpaccio á stökku brauði
Trufflu og sveppa duxelle, parmesanflögur

Jólasamloka
Hamborgarahryggur, gulróta- og grænbaunamæjó

SÆTT
Eton Mess skyr ostakaka

Hvítsúkkulaði-skyrmús, marengs, hindber, hindberjasósa

Þrista-súkkulaðiterta 
Súkkulaði, Þristur, vanilluís, þeyttur rjómi 

Bollakökur
Red Velvet 

Súkkulaðifudge 

Sörur 

Makkarónur

JÓLA
AFTERNOON

TEA
ALLA DAGA 14.30–17.00
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PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræði-
ráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja 
sem aðstoðar viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

Framlag PwC felst í því að finna lausnir við aðsteðjandi 

áskorunum og byggja upp traust í samfélaginu.

Þetta er okkar leiðarljós í samskiptum og viðskiptum.

okkar
Framlag



Virðisaukaskattur er ein 
stærsta tekjulind íslenska 
þjóðarbúsins, það er stað-

reynd. Í ljósi þess virðist þó sem 
þróun regluverksins í kringum 
skattheimtuna hafa setið á hak-
anum og ekki fengið þá athygli sem 
ætla mætti miðað við samfélags-
þróun og þróun skattalöggjafar í 
þeim löndum sem við Íslendingar 
berum okkur saman við. Breytingar 
í þá átt að regluverkið í kringum 
skattheimtu v irðisaukaskatt s 
aðlagist viðskiptalífi nútímans 
virðast koma seint, ef þær koma á 
annað borð. Það þarf ekki að fara 
mörgum orðum um mikilvægi 
skattheimtunnar og eftirlits með 
skilum skatttekna í því ástandi sem 
nú ríkir, þegar ríkissjóður verður af 
gríðarlegum skatttekjum á hverjum 
degi.

Í lögum um virðisaukaskatt er 
kveðið á um víðtæka skattskyldu 
allra þeirra sem stunda viðskipti 
á Íslandi, falli viðskiptin á annað 
borð undir gildissvið laganna. Það 
þýðir að erlendu fyrirtæki ber, líkt 
og íslensku fyrirtæki, að upplýsa 
skattyfirvöld um viðskipti sem 
það stundar hér á landi, innheimta 
virðisaukaskatt af tekjum vegna 
starfseminnar og skila honum til 

ríkissjóðs. Rétt er að benda á að 
skilaskyldan á virðisaukaskattinum 
getur verið á hinn veginn og fallið 
á íslenskan kaupanda þjónustu. 
Íslenskur kaupandi verður þannig 
gerður ábyrgur fyrir greiðslu virðis-
aukaskattsins ef erlent fyrirtæki 
sem íslenskur kaupandi stundar 
viðskipti við, fer ekki eftir fyrir-
mælum laganna.

Veg na hnat t væðinga r inna r 
streymir hingað til lands, bók-
staf lega, þjónusta erlendra fyrir-
tækja sem aldrei fyrr. Má þar nefna 
þjónustu fyrirtækja sem bjóða upp 
á bókunarþjónustu og erlendar 
streymisveitur af þreyingarefnis á 
borð við Netf lix og Amazon sem 
eru skráðar á VSK-skrá og í fyrir-
tækjaskrá Skattsins.

Erlendum fyrirtækjum sem selja 
rafræna eða stafræna þjónustu yfir 
landamæri til neytenda á Íslandi er 
nú gert kleift að tilkynna starfsemi 
sína hér á landi og skila virðisauka-
skatti sem þau innheimta á Íslandi 
á rafrænni vefgátt Skattsins með 
nokkuð skilvirkum og einföldum 
hætti. Um nokkurt skeið hafa sam-
bærilegar reglur verið í gildi innan 
Evrópusambandsins (ESB) fyrir 
atvinnufyrirtæki með heimilisfesti 
fyrir utan sambandið sem selja slíka 
þjónustu til neytenda í ESB. Úrræði 
þetta hefur verið kallað „einföld 
skráning“ og kom inn í regluverk 
virðisaukaskatts á Íslandi fyrir 
tilstuðlan Efnahags- og framfara-
stofnunninnar (OECD). Það verður 
að segjast að þetta úrræði sé gleði-
tíðindi fyrir ríkissjóð, sem hefur 
verið og er vafalaust hlunnfarinn 
skatttekjum vegna óupplýstrar 

starfsemi erlendra fyrirtækja hér á 
landi á hverjum degi.

Erlendum fyrirtækjum sem sækja 
tímabundið hingað til lands í þeim 
tilgangi að afhenda hér lausafé og/
eða veita hér áþreifanlega þjónustu 
til dæmis í tengslum við bygg-
inga- og mannvirkjaframkvæmdir, 
stendur ekki sambærilegt úrræði til 
boða. Hér er átt við fyrirtæki sem 
eru með takmarkaða tekjuskatts-
skyldu hér á landi vegna tímabund-
innar viðveru. Þessi erlendu fyrir-
tæki hafa þó skyldum að gegna við 
að innheimta virðisaukaskatt við 
sölu lausafjár eða sölu á áþreifan-
legri skattskyldri þjónustu vegna 
hinnar víðtæku skattskyldu virðis-
aukaskatts. Þeim standa þó til boða 
önnur úrræði, til dæmis að verða sér 
út um svokallaðan „VSK-umboðs-
mann“, skrá útibú erlenda félags-
ins í fyrirtækjaskrá eða þá hrein-
lega að stofna dótturfélag vegna 
tekjuöf lunar á Íslandi. Það mætti 
þó velta vöngum um vilja erlendra 
fyrirtækja með takmarkaða skatt-
skyldu til að nýta sér þessi úrræði og 
þá hvort það hindri að erlent fyrir-
tæki framfylgi íslenskum rétti með 
þeim af leiðingum að ríkissjóður 
beri skaða af.

VSK-umboðsmaður er lögaðili 
eða einstaklingur sem gegnir stöðu 
umboðsmanns erlenda fyrirtækis-
ins. Í lögum um virðisaukaskatt 
er skortur á efnislegri umfjöllun 
um réttarstöðu og hlutverk VSK-
umboðsmanns. Þetta úrræði, bygg-
ir í raun á ákvæði í reglugerð sem 
tók gildi árið 1990. Framkvæmd 
skattyfirvalda í tengslum við þetta 
úrræði byggir á stuttri umfjöllun í 

handbók um virðisaukaskatt sem 
gefin var út árið 1998. Almennt 
gilda sömu reglur um innheimtu 
og skil á virðisaukaskatti og hjá 
íslenskum aðilum. VSK-umboðs-
maður ber þó sameiginlega, með 
erlenda atvinnufyrirtækinu, ábyrgð 
á skilum virðisaukaskatts fyrir 
hönd erlends fyrirtækis vegna við-
skipta sem það stundar hér á landi 
og framkvæmir skil erlenda fyrir-
tækisins í eigin nafni. Þetta þýðir 
að íslenski umboðsmaðurinn og 
einstaklingur í hans fyrirsvari (ef 
um lögaðila er að ræða) getur borið 
ábyrgð á virðisaukaskattsskilum 
erlenda félagsins í sex ár. Þetta gæti 
átt við ef erlendi lögaðilinn hefur 
ekki upplýst umboðsmann sinn um 
öll þau viðskipti sem hann stundar 
á Íslandi. Til að tryggja sig gegn 
því að það misfarist hjá erlenda 
atvinnufyrirtækinu að standa við 
skattalegar skuldbindingar hér á 
landi, hafa íslenskir umboðsmenn 
til dæmis brugðið á þann leik að 
kalla eftir tryggingu fyrir áföllum 

sem þeir kunna að verða fyrir í 
tengslum við hlutverk sitt fyrir 
erlendan aðila.

Hvað ef erlendu fyrirtæki tekst 
ekki að verða sér úti um íslenskan 
umboðsmann? Skráir það útibú hér 
á landi eða stofnar það dótturfélag 
í þeim eina tilgangi að skila virðis-
aukaskatti vegna þjónustu sem 
það veitir hér á landi yfir stutt og 
afmarkað tímabil? Eða sleppir það 
hreinlega bara að upplýsa skattyfir-
völd um viðveru sína á Íslandi?

Reynslan af einfaldara úrræði 
fyrir erlend fyrirtæki sem selja 
hingað þjónustu yfir landamæri 
með rafrænum hætti hefur sýnt 
aukinn áhuga þeirra á að standa í 
skilum á virðisaukaskatti og jafn-
vel að þau geri upp gamlar syndir 
af eigin frumkvæði og greiði van-
goldinn virðisaukaskatt í ríkissjóð 
nokkur ár aftur í tímann.

Í Noregi hefur verið farin sú 
leið að heimila erlendum fyrir-
tækjum, sem eru með heimilis-
festi í landi sem er aðildarríki að 
EES-samningum, að skrá sig beint á 
norsku virðisaukaskattsskrána, án 
aðkomu þarlends umboðsmanns. 
Í Danmörku er ekki gerð krafa um 
VSK-umboðsmann og geta erlend 
félög sem stunda viðskipti innan 
danskrar lögsögu almennt skráð 
sig með rafrænum hætti á heima-
síðu danskra skattyfirvalda.

Það má því spyrja sig hvers vegna 
sambærilegt úrræði standi ekki 
erlendum fyrirtækjum með tak-
markaða skattskyldu sem veita 
áþreifanlega þjónustu hér á landi til 
boða til að stuðla að auknum skatt-
tekjum og skilvirkni regluverksins.

Vegna hnattvæð
ingarinnar streymir 

hingað til lands, bókstaf
lega, þjónusta erlendra 
fyrirtækja sem aldrei fyrr.

Er íslenska þjóðarbúið hlunnfarið um skatttekjur  
vegna starfsemi erlendra fyrirtækja hér á landi?  

Áhugavert er að fylgj-
ast með þeim miklu 
breytingum sem eru 
að verða við nyrsta 
haf Rússlands. Mikil 
nútímavæðing á sér 

stað í rússneskum sjávarútvegi 
með kröfum um betri fiskvinnslu-
tækni og afkastagetu fiskiskipa og 
fjárfestingarátaki til framþróunar 
sjávarútvegs og fiskeldis. Íslensk 
tæknifyrirtæki á heimsmælikvarða 
sem bjóða vinnslutækni sjávar-
útvegs ættu að róa á þann hafsjó 
tækifæra.

Loftslagsbreytingar  
við nyrsta haf
Rússneska landsvæðið nær yfir 
um helming norðurskautssvæðis 
heimsins. Alvarlegar af leiðingar 
loftslagsbreytinga á norðurslóð-
um eru æ sýnilegri: Veðuröfgar, 
ný hitamet slegin, sífreri og hafís 
hopar.

Rússar hafa markað stefnu um 
nauðsynlegar aðgerðir til að hægja 
á þessum breytingum. Stjórn-
völd hafa undirgengist alþjóðlegar 
skuldbindingar á borð Parísarsam-
komulagið um að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda.

Miklar breytingar á norður-
slóðum þýða einnig tæk ifæri 
fyrir Rússa. Fyrir voru þessi svæði 
einangruð af ís og harðneskjulegu 
veðurfari en nú hopar ísinn æ meir 
til norðurs. Ný landsvæði rík af 
auðlindum opnast, sem og Norð-
austursiglingaleiðin sem lengst af 
hefur verið ísilögð og ófær. Skip 
geta nú siglt þessa leið um helming 
ársins.

Norðurslóðastefna Rússa
Norðurslóðastefna Rússa sem tók 
gildi árið 2008 lýtur að fjórum 
þjóðarhagsmunum þeirra: Í fyrsta 
lagi er nýting auðlinda og tækifæra 
sem koma til vegna breytinga á 
norðurslóðum. Í öðru lagi er árang-
ursrík efnahags- og félagsþróun 
sem tekur tillit til einstakrar nátt-
úru heimskautasvæðisins. Í þriðja 
lagi að tryggja frið og samvinnu. Í 
fjórða lagi að nýta til fulls þau tæki-
færi sem opnast með Norðaustur-
siglingaleiðinni.

Framtíð Rússa liggur að miklu 
leyti á norðurslóðum. Þar er um 
fimmtungur rússnesks landsvæð-
is. Þaðan kemur um fjórðungur 
útf lutnings Rússa og þar er um 
fimmtungur allrar iðnaðarfram-
leiðslu landsins.

Vegna þessa hafa Rússar ráðist í 
margvíslegar aðgerðir til að endur-
byggja innviði við nyrstu höf sem 
margir voru yfirgefnir fyrir 20-25 
árum. Á sama tíma vilja Rússar 
styrkja yfirráð sín á norðurslóðum, 
meðal annars til að tryggja heildar-
öryggi Norðaustursiglingaleiðar-
innar.

Nútímavæðing sjávarútvegs
Sjávarútvegstækni í Rússlandi hefur 
löngum þótt standa samkeppnis-
þjóðum að baki. Stór hluti fiskiskipa 
var smíðaður á níunda og tíunda ára-
tug síðustu aldar. Meðalaldur þeirra 
er um og yfir 30 ár og því komin yfir 
áætlaðan nýtingartíma. Að sama 
skapi er fiskvinnslutækni að miklu 
leyti úr sér gengin. Þrýstingur er 
því mikill á að smíða nýrri og betri 
fiskiskip og stóraukna fjárfestingu í 
vinnslutækni á sjó og í landvinnslu, 
sem og innviðum þeim tengdum.

Rússnesk stjórnvöld kynntu árið 
2009 aðgerðir til endurbóta í sjávar-
útvegi þar sem horft var til ársins 
2020. Meginmarkmið var sjálf-
bærni og endurheimt fiskistofna 
ásamt umtalsverðri uppbyggingu 
fiskeldis. Undir merkjum aukinnar 
samkeppnishæfni yrðu Rússa leið-
andi í fiskveiðum.

Hærra tæknistig vinnslu og flota
Það kallaði á þróun frá hráefnisút-
flutningi til meiri verðmætasköp-
unar sem knúin yrði áfram með 
nýsköpun á virðiskeðjum og sjálf-
bærri nýtingu auðlinda. Hækka 
skyldi tæknistig fiskvinnslu og 
f iskiskipaf lotans í innlendum 
skipasmíðastöðvum. Byggja átti 
upp innviði fyrir fiskvinnslu sem 
og fyrir þjónustu við fiskiskipa-
f lotann. Styrkja skyldi fiskifræði 
og sjávarútvegstækni og þjálfa hæft 
starfsfólk. Auka átti skilvirkni fisk-
veiðistjórnunar ríkisins, styrkja 
reglu- og stofnanaumhverfi, ýta 
undir hvata til atvinnustarfsemi og 
fjárfestinga í sjávarútvegi. Hvatt var 
til alþjóðlegt samstarfs.

Þessi stefna var metin og endur-

skoðuð árið 2015. Í ljós kom að 
einungis fjórðungur fiskiskipaflot-
ans hafði verið endurnýjaður. Ný 
endurskoðuð metnaðarfull stefna 
miðar við árið 2030. Meiri áhersla 
er á atvinnusköpun, lágmörkun 
neikvæðra umhverfisáhrifa, fæðu-
öryggi og lýðheilsusjónarmið. 
Auka þyrfti framleiðni vinnuaf ls 
og hagnað sjávarútvegsfyrirtækja. 
Heildarframlag sjávarútvegs til 
landsframleiðslu á að auka um 
fimm prósent á ári.

Krafa um betri fiskvinnslutækni
Megináhersla er á nútímavæðingu 
sjávarútvegs, innviði, fiskvinnslu 
sem og fiskiskip. Þetta kallar á 
aukna framleiðslu sjávarafurða, 
betri fiskvinnslutækni og afkasta-
getu fiskiskipa, fjárfestingarátak til 
framþróunar sjávarútvegs og fisk-
eldis.

Ýmsir hvatar styðja við þessa 
stefnu. Útgerðum býðst viðbótar-
kvóti gegn smíði nýrra fiskiskipa. 
Niðurstaðan er að fá ef nokkur lönd 
uppfæra flota sinn hraðar en Rúss-
ar. Það er þrátt fyrir tímabundnar 
efnahagsþrengingar Rússa. Dag-
blaðið Financial Times greinir til 
að mynda frá því í nóvember að 
rússneska rúblan hafi á árinu fallið 

um 23 prósent miðað við banda-
ríkjadollar.

Stöðufundur með Pútín
Nýverið var greint frá vinnufundi 
Vladimirs Pútín, forseta Rússlands, 
og Ilya Shestakov, yfirmanns sjávar-
útvegsmála Rússneska sambands-
ríkisins. Stjórnvöld birta á netinu 
orðrétt samtal þeirra.

Shestakov sagði sjávarútveg 
landsins vera efnahagslega sterkan 
og hann skipi nú þriðja sæti yfir 
stærstu atvinnugreinarnar á eftir 
fjármálastarfsemi og námuvinnslu. 
Hann spáði því að ársafli landsins 
færi yfir fimm milljónir tonna. Að 
auki væri vöxtur fiskeldis mikill. Í 
ár sé gert ráð fyrir 17 prósenta aukn-
ingu fiskeldis, framleiðsla á laxi tvö-
faldist og verði 100 þúsund tonn.

Hann greindi frá fjárfestingar-
áætlun stjórnvalda: Þegar hefði verið 
tilkynnt um smíði 107 skipa. Alls 
eru það 56 skip, sem smíðuð verða 
innan ramma uppboðs á krabba-
veiðum, auk smíði 35 annarra skipa. 
Afgangurinn er áætluð smíði sem er 
hluti af stuðningsaðgerð iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytisins. Af þessum 
107 skipum hafa fjögur þegar verið 
af hent viðskiptavinum og ellefu 
verið sjósett.

Shestakov sagði að auk þeirra ell-
efu fiskvinnsluverksmiðja á landi 
sem byggðar hafa verið, geri áætlanir 
ráð fyrir uppbyggingu 25 til viðbótar.

Hafsjór tækifæra
Það liggja mörg tækifæri fyrir þá 
sem vilja taka þátt í að nútímavæða 
rússneskan sjávarútveg. Íslensk 
tæknifyrirtæki sem þjónusta sjáv-
arútveg á borð við Völku, Marel, 
Frost, Héðin, Vöku, Hampiðjuna, 
Naust Marine, Rafeyri, Samey, 
Slippinn, Skagann3X og fleiri, hafa 
sýnt að þau eru á heimsmælikvarða 
þegar kemur að vinnslutækni í sjáv-
arútvegi. Þau ættu að sækja hlut-
deild í þeirri miklu nútímavæðingu 
sem á sér stað í rússneskum sjávar-
útvegi. Slíkt kallar á þor, þolinmæði 
og þekkingu. Þeir fiska sem róa.

Nútímavæðing sjávarútvegs í Rússlandi 

Kristinn  
Jónasson 
lögmaður hjá 
KPMG Law

Olga Fedorova
viðskiptalög-
fræðingur frá 
Alþjóðastofnun 
rússneska 
utanríkisráðu-
neytisins

Íslensk tæknifyrir
tæki sem þjónusta 

sjávarútveg ættu að sækja 
hlutdeild í þeirri miklu 
nútímavæðingu sem á sér 
stað í rússneskum sjávar
útvegi.
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Verkfæralagerinn

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W 

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mmFjölsög 

Höfftech

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Flísasög 80mm

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

1/2 Toppasett 1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

Verkfærasett

Vasaljós og lugtir, 
yfir 30 gerðir

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBurstasett í borvél

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

Viðgerðar-
kollur

Álskóflur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Sandkassa-
grafa

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 4.995

frá 795
7.495

4.895

19.995

39.995 99.999

49.999

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

5.999

5.995

15.995

4.995

4.995

1.995

4.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 19.995

frá 5.995

frá 995
19.995 16.995 14.995

Mikið úrval af LED 
kösturum og ljósum



Skotsilfur Kveiktu í þinghúsi Gvatemala

 Mótmælendur lögðu eld að þinghúsi Gvatemala í mótmælaskyni um helgina. Byggingin var tóm þegar hundruð mótmælenda gáfu sig tilfinningum á 
vald. Að mati mótmælenda forgangsraðaði ríkisstjórnin stórum innviðaverkefnum til vel tengdra fyrirtækja á kostnað félagslegra og efnahagslegra 
afleiðinga COVID-19. Mótmælendur eru sömuleiðis æfir yfir því sem þeir kalla verulegan niðurskurð til mennta- og heilbrigðismála. Að sama skapi ríkir 
óánægja með að fjármálaáætlunin hafi verið samþykkt á meðan samfélagið var önnum kafið við að takast á við afleiðingar ofsaveðurs. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Lítið hagkerf i og agnar-
smátt myntsvæði gerir 
sjálfstæða peningastefnu 
eins og þolfimi í litlu her-
bergi, það er svo mikil 

hætta á að reka sig í veggina í kring. 
Með þessum skilaboðum opnaði 
seðlabankastjóri erindi sitt á Pen-
ingamálafundi Viðskiptaráðs sem 
fram fór í síðustu viku. Þolfimin 
hefur gengið vel, sérstaklega fram-
an af ári, en ekki árekstralaust. 
Peningastefna er í eðli sínu vænt-
ingastjórnun. Seðlabankinn stýrir 
væntingum með því að gefa til 
kynna hvernig hann muni bregðast 
við þróun hagstærða. Árangurinn 
byggir á trúverðugleika og trú-
verðugleikinn byggir á vopnabúri 
Seðlabankans og vilja hans til að 
beita þeim vopnum.

Þann 25. mars síðastliðinn boð-
aði peningastefnunefnd til fundar 
í þeim tilgangi að veita upplýsingar 
um fyrirhuguð kaup bankans á 
ríkisskuldabréfum fyrir allt að 150 
milljarða króna. Yfirlýst markmið 
var að hafa áhrif á langtímavexti 
í landinu og tryggja þannig fram-
gang peningastefnunnar eftir 
vaxtaferlinum. Reynt yrði að beita 
heimildinni á meðan krísan gengi 
yfir, þetta yrðu nýir peningar og 
ekki ætti að nota gjaldeyrisforðann 

í þessa aðgerð. Varla mátti skilja 
yfirlýsinguna öðruvísi en svo að 
Seðlabankinn ætlaði sér að stuðla 
að lækkun langtímavaxta á mark-
aði og vinda ofan af þeirri hækkun 
vaxta sem fyrirsjáanleg lánsfjár-
þörf ríkissjóðs hafði leitt af sér.

Yfirlýsingin hafði tilætluð áhrif. 
Eins og segir í fundargerð peninga-
stefnunefndar frá 20. maí að „til-
kynning um kaupin hefði skilað 
árangri og undið ofan af tíma-
bundinni hækkun ávöxtunar-
kröfu“. Smám saman fóru þó að 
renna tvær grímur á markaðsaðila. 
Kaup bankans á ríkisbréfum voru 
í snefilmagni og aðeins í stuttum 
vöxtum. Fljótlega var því farið að 
kalla eftir skýrari svörum frá Seðla-
bankanum enda vaxandi efasemd-
ir um að bankinn hefði í raun vilja 
til að bregðast við. Svar bankans 
var ávallt á þá leið að framboðið 
af auknum ríkisbréfum hafði ekki 
komið fram. Síðan tók framboð 
ríkisbréfa að aukast og lítið bólaði 
á Seðlabankanum. Trúverðugleik-
inn beið hnekki.

Langtímavextir hafa hækkað 
jafnt og þétt síðustu mánuði. Sam-
tímis lendir ríkið í erfiðleikum 
með að fjármagna sig og lengri 
tíma fjármagnskostnaður ríkis, 
fyrirtækja og almennings hækkar. 
Þess vegna hafa ég og f leiri gagn-
rýnt Seðlabankann fyrir aðgerða-
leysi – í ljósi fyrri yfirlýsinga.

Í síðustu viku var komið annað 
hljóð í strokkinn hjá Seðlabank-
anum og svörin breyttust. Að láta 
sér detta í hug að Seðlabankinn 
myndi prenta peninga og kaupa 
ríkisskuldabréf á meðan gjald-
ey rismarkaðurinn væri undir 

pressu, þvílík fásinna! Það er vel 
skiljanlegt að Seðlabankinn hafi 
ekki viljað með inngripum hjálpa 
erlendum aðila að losna út úr 
stöðu, fyrst á skuldabréfamarkaði 
og síðan á gjaldeyrismarkaði. Í stað 
þess beindi bankinn sjónum sínum 
eingöngu að gjaldeyrismarkaði og 
beitti sér af hörku. Gengisþrýsting-
urinn var ekki nýr af nálinni, hann 
hafði staðið yfir frá ágústmánuði. 
Af hverju nýtti þá peningastefnu-
nefnd ekki tækifærið, annaðhvort 
þegar regluleg gjaldeyrissala var 
kynnt til leiks í september eða á 
vaxtaákvörðunarfundi í október, 
til að útskýra aðgerðaleysi sitt á 
skuldabréfamarkaði? Slík útskýr-
ing hefði komið í veg fyrir óþarfa 
óvissu með tilheyrandi hártog-
unum og áhrifum á markaði.

Á fyrrnefndum Peningamála-
f u nd i l ík t i seðlaba n k a st jór i 
íslenska peningakerfinu við bað-
kar, vatn færi inn, vatn færi út og 
Seðlabankinn þyrfti að viðhalda 
réttu vatnsmagni. Í ljósi þess að 
Seðlabankinn hefur nú ryksugað 
upp 100 milljarða króna í gegnum 
gjaldeyrisinngrip er heldur farið 

að minnka í baðkarinu, jafnvel 
óþægilega mikið miðað við hita-
stigið í raunhagkerfinu, og því ekki 
að undra að fyrirsagnir á borð við 
„Næsta ár verður ár peningaprent-
unar“ prýði fréttamiðla. Á sama 
tíma og ég fagna aukinni viðleitni 
peningastefnunefndar og seðla-
bankastjóra til að vísa veginn 
fram á við get ég ekki annað en sett 
fyrirvara við stórhuga yfirlýsingar. 
Brennt barn forðast jú eldinn og 
hingað til virðist Seðlabankinn 
hafa hagað seglum eftir vindi þegar 
kemur að magnbundinni íhlutun, 
jafnvel hlaupið á sig í vor með 
sterkri yfirlýsingu.

Þá er alls kostar óljóst hvaða 
form peningaprentunin tekur. 
Ef marka má síðustu útboð eru 
lífeyrissjóðir ekki „náttúrulegir 
kaupendur“ að ríkisskuldabréfum 
eins og Seðlabankinn vonaðist eftir 
í vor. Svo virðist sem innlendur 
sparnaður sé einfaldlega ekki 
búinn að meðtaka að fullu nýjan 
vaxtaveruleika, en það er efni í 
annan pistil. Þessi þróun gerir það 
að verkum að sífellt líklegra verður 
að peningaprentunin fari fram í 
gegnum erlenda lántöku og þar 
af leiðandi gjaldeyrismarkaðinn 
og forðann, andstætt fyrri yfir-
lýsingum Seðlabankans.

Það heimtar eng inn mag n-
bundna íhlutun að gamni sínu, 
líklega eru f lestir vel meðvitaðir 
um hætturnar sem henni fylgja. 
Gagnrýnin snýr fyrst og fremst að 
andvaraleysi Seðlabankans í ljósi 
fyrri yfirlýsinga. Fjármögnunar-
þörf ríkissjóðs er að hafa, og hefur 
haft, öll þau áhrif sem Seðlabank-
inn ætlaði sér að standa í vegi fyrir.

Af þolfimi og baðvenjum 
Seðlabanka Íslands

Erna Björg 
Sverrisdóttir 
aðalhagfræðing
ur Arion banka  

Í ljósi þess að 
Seðlabankinn hefur 

nú ryksugað upp 100 
milljarða króna í gegnum 
gjaldeyrisinngrip er heldur 
farið að minnka í baðkar-
inu.

Nóg fyrir stafni
Seðlabankinn 
ásælist mjög 
stjórnarmenn 
ríkisbankanna 
þessa dagana. 
Flóki Halldórs
son hætti í stjórn 
Íslandsbanka fyrr í 
þessum mánuði eftir að hafa 
tekið við nýju embætti for
stöðumanns skrifstofu skila
valds í Seðlabankanum og þá 
sagði Hersir Sigurgeirsson sig 
úr bankaráði Landsbankans 
í liðinni viku til þess að sinna 
ráðgjafarstörfum fyrir Seðla
bankann. Hersir, sem er dósent 
í fjármálum við viðskiptadeild 
Háskóla Íslands, mun í störfum 
sínum fyrir bankann koma að 
lánamálum ríkissjóðs, boðaðri 
magnbundinni íhlutun á ríkis
skuldabréfamarkaði og stýringu 
gjaldeyrisforðans. Það mæðir 
mikið á Seðlabankanum um 
þessar mundir og Hersir ætti því 
að hafa nóg fyrir stafni á næstu 
mánuðum en seðlabankastjóri 
hefur boðað að næsta ár verði ár 
peningaprentunar.

Slegið á þráðinn
Ásgeir Jónsson 
seðlabankastjóri 
hefur stað
fest það sem 
marga grunaði. 
Seðlabankinn 
taldi ekki æskilegt 
að hefja magnbundna 
íhlutun fyrr en sjóðastýringarfyr
irtækið Bluebay Asset Manage
ment hefði gengið frá allri sölu 
sinni á íslenskum ríkisskulda
bréfum. Það kláraðist endanlega 
þegar Bluebay seldi ríkisbréf fyrir 
11 milljarða króna á einu bretti í 
lok október. Kannski hafa nokkur 
orð frá seðlabankastjóra þrýst á 
sjóðsstjóra Bluebay að ganga frá 
sínum málum. Á Peningamála
fundi sem Viðskiptaráð Íslands 
stóð fyrir í síðustu viku nefndi 
Ásgeir að mikið rót hefði komið 
á gengi krónunnar í haust sem 
mátti rekja til sölu erlends sjóðs 
á ríkisbréfum. „Við höfðum ekki 
val um annað en að taka þennan 
erlenda aðila út og enduðum á 
því að tala við hann beint,“ sagði 
seðlabankastjóri og bætti við að 
hann hefði trú á því að erlendir 
sjóðir kæmu brátt aftur inn á 
markaðinn.

Lágmarkskrafa
„Landsbankinn 
greinir frá því 
að kaupmáttur 
hafi aukist um 
30 prósent,“ 
sagði Sigríður 
Hagalín, frétta
maður RÚV, við 
Drífu Snædal, forseta ASÍ, í 
Kastljósi mánudagsins, um 
launaþróun á Íslandi síðastliðin 
ár. Drífa hélt því þá fram að ekki 
væri tekið tillit til verðbólgu á 
evrusvæðinu og verðbólgu á Ís
landi og þessi kaupmáttaraukn
ing færi því eftir því  hvernig á 
málið væri litið. Svaraði Sig
ríður þá til „já“ og fór í næstu 
spurningu. Það verður að gera 
þá kröfu bæði til fréttamanna 
Ríkissjónvarpsins og verkalýðs
leiðtoga að þeir viti að kaup
máttarmælingar taka tillit til 
verðbólgu.
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EQC er 100% rafmagnaður sportjeppi frá Mercedes-Benz.
Með drægi allt að 417 km, háþróuðum tæknibúnaði og 
4MATIC fjórhjóladrifinu eru þér allir vegir færir.

Komdu og reynsluaktu EQC. 

EQC.
Njóttu rafmagnsins.

Verð frá 9.590.000 kr.

ASKJA · Krókhálsi 11-13 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur Mercedes-Benz á Íslandi 
á Facebook og Instagram.
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Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson

SKOÐUN

Hagkerfið og loftslagið eru 
ekki svo ólík kerfi, bæði 
óhemjuflókin og háð sam-

spili ótalmargra breyta. Flækju-
stigið gerir sérfræðingum á hvoru 
sviði erfitt fyrir að spá nákvæm-
lega um hver útkoman verður. Þeir 
reyna eftir fremsta megni að leggja 
mat á næmni hvers þáttar gagn-
vart öðrum en matið nær aldrei að 
fanga samspilið í heild sinni sem er 
einnig háð aðstæðum hverju sinni.

Grundvallarlögmálin eru þó 
talin liggja fyrir. Að öðru óbreyttu 
mun aukning peningamagns í 
umferð hækka verðlag og eins 
hækkar hitastigið ef kolefnislosun 
eykst. Hagfræðingar og loftslags-
vísindamenn hafa í sjálfu sér ekki 
áhyggjur af aukningunni heldur 
því að allt fari úr böndunum ef 
aukningin er of hröð. Jákvætt 
endurkast, það er þegar tvær 
breytur magna hvor aðra upp, er 
þekkt fyrirbæri í báðum greinum.

Þegar íslenska hagkerfið gengur 
í gegnum samdrátt sem á sér enga 
hliðstæðu í hagsögu samtímans 
er nauðsynlegt að bæði ríkis-
stjórnin og Seðlabankinn stígi inn 
af fullum þunga. Um það deila fáir. 
Yfirvöld sem fara með hagstjórn 
eru hins vegar undir miklum 
þrýstingi og þá er tilhneigingin 
oft sú að gefa of lausan tauminn. 
Ríkisstjórnin keppist við að friða 
sem flesta með fjárútlátum fyrir 
kosningar og fjármálamarkaður-
inn kallar eftir því að Seðlabank-
inn beiti magnbundinni íhlutun, 
það er uppkaupum á ríkisskulda-
bréfum, af fullum krafti til þess 
að fjármagna halla ríkissjóðs og 
halda niðri vöxtum á markaði.

Ekki er úr vegi að rifja upp 
ummæli seðlabankastjóra vorið 
2013, þá dósents við Háskóla 
Íslands, á málstofu sem Seðla-
bankinn stóð fyrir: „Allar óðaverð-
bólgur stafa af miklum fjárlaga-
halla sem er fjármagnaður með 
seðlaprentun.“ Þessari upprifjun 
er ekki ætlað að gefa í skyn að óða-
verðbólga sé á næsta leiti. Áður en 
prentvélarnar fara á yfirsnúning er 
þó kannski rétt að staldra aðeins 
við.

Magnbundin íhlutun er nýtt 
hagstjórnartæki hér á landi og 
verður notuð í hagkerfi sem er 
enn að laga sig að nýjum veruleika 
lágra vaxta. Eins og stjórnendur 
Seðlabankans hafa ítrekað að 
undanförnu þá gilda ekki alltaf 
sömu lögmál í peningamálum á 
Íslandi annars vegar og á nálægum 
myntsvæðum hins vegar.

Af þessum ástæðum var hug-
hreystandi að heyra varúðar-
sjónarmið Gunnars Jakobssonar, 
varaseðlabankastjóra fjármála-
stöðugleika, á Peningamálafundi 
sem Viðskiptaráð Íslands stóð 
fyrir í síðustu viku. Gunnar sagði 
að Seðlabanki Íslands yrði að hafa 
það í huga að erfitt gæti reynst 
að vinda ofan af magnbundinni 
íhlutun þegar að því kemur. Á 
ótroðnum slóðum getur fyrir-
hyggja reynst dýrmæt.

Prentvélar á 
yfirsnúningi

Er hugsi yfir 
nærveru Seðla-

bankans og þeim grímu-
lausu eignastýringarskila-
boðum til lífeyrissjóða  
sem nálgast brot á 
2 metra reglunni. 
Ólafur Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri 
Birtu

tl.is
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Atvinnuleysi þokast líkast til upp á við 
meðan ferðamenn eru sendir í sóttkví 
við komuna til landsins, en það minnkar 

hratt eftir að landið verður opnað að nýju. Þetta 
kemur fram í spá sem Hagfræðistofnun hefur birt.

Hagfræðistofnun telur þrennt stuðla að því að 
atvinnuleysi geti minnkað hratt. Í fyrsta lagi sé 
ekki ástæða til að ætla annað en að ferðalög hefj-
ist af krafti þegar ferðahömlur eru úr sögunni. 
Í öðru lagi séu sumir þeirra sem áður unnu við 

ferðaþjónustu að sinna öðru eða farnir úr landi. 
Og í þriðja lagi ýti lækkun krónunnar undir eftir-
spurn eftir innlendri framleiðslu.

Í sviðsmyndinni er gert ráð fyrir að fallið verði í 
einu vetfangi frá kröfu um sóttkví í júlí 2021. Árið 

2020 hefur rúmum fimm prósentum vinnuafls 
skort vinnu að jafnaði, en í spánni er gert ráð 
fyrir að hlutfallið verði að jafnaði um sjö pró-
sent á fyrri hluta árs 2021 og að það fari hæst í 
níu prósent í maímánuði. – þfh

Atvinnuleysi getur minnkað hratt

Sigurður Jóhannes-
son, forstöðumaður 
Hagfræðistofnunar


