
Peningabréf eru fjárfestingarsjó›ur í skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. Athygli fjárfesta
er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir. Um frekari
uppl‡singar um sjó›inn, m.a. hva› var›ar muninn á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingarheimildir
sjó›sins, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbanka Íslands hf.
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, www.landsbanki.is.
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*Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. október-31 október 2005.

Ósætti um HM

Klúbbarnir
vilja bætur

Sauðfjárrækt í sókn

Afurðaverð hækkar
Undir nýrri forystu

Metnaður í
Sjóvá

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 16. nóvember 2005 – 33. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Kaupir keðju | Baugur er langt
kominn með að kaupa skartgripa-
keðjuna MW Group. Kaupverðið
er um 20 milljónir punda eða rúm-
ir tveir milljarðar króna. 

Hækkar vexti | Landsbankinn
hefur hækkað vexti íbúðalána úr
4,15 prósentum í 4,45. Íbúðalána-
sjóður segir að miðað við núver-
andi ástand þurfi hann einnig að
hækka vexti. 

Meira fyrir launin | Kaupmáttur
launa jókst um 1,4 prósent milli
ára á almennum vinnumarkaði
samkvæmt nýrri launakönnun
Hagstofunnar. 

Þór forstjóri | Þór Sigfússon er
nýr forstjóri Sjóvár. Þorgils Óttar
Mathiesen, fráfarandi forstjóri,
keypt 40 prósenta hlut í fasteigna-
og þróunarfélaginu Klasa og tek-
ur við stjórnun félagsins. 

Stærstir í FL | Baugur og Hannes
Smárason eru stærstu hluthafar í
FL Group að loknu hlutafjárútboði
og eiga um helming hlutafjár. Alls
seldi félagið hlutafé fyrir 44 millj-
arða króna. 

Góð starfslok | Kostnaður vegna
uppgjörs á kaupréttarsamningi
við Styrmi Þór Bragason, fyrr-
verandi framkvæmdastjóra At-
orku, nam um 160 milljónum
króna.

Kögun kaupir | Kögun hefur
keypt 67 prósent hlutafjár í
norska hugbúnaðarfyrirtækinu
Hands ASA. Heildarkaupverð var
1,6 milljarðar króna. 

Nýtt útibú | Straumur–Burðarás
Fjárfestingabanki hefur í hyggju
að kaupa útibú í Kaupmannahöfn
vegna aukinna umsvifa bankans á
danskri grundu. 

Stofnandi easyJet við
Markaðinn:

Undirverðlagt
og ekki til sölu

„Ég hef ekkert meira um þetta
mál að segja nema það sem ég
hef áður sagt opinberlega. Hlut-
ur minn í easyJet er ekki til sölu
eins og sakir standa þar sem fé-
lagið er undirverðlagt,“ segir
Stelios Haji-Ioannou, stofnandi
og stærsti hluthafinn í breska
lággjaldaflugfélagsins easyJet
við Markaðinn. 

Ekkert hefur spurst til frekari
fjárfestinga FL Group í félaginu
en bréf í félaginu hafa hækkað
mjög undanfarna daga. Á mánu-
daginn var gengi bréfa í félaginu
311,25 en gengi bréfa hefur ekki
verið svo hátt í heilt ár og hefur
það ýtt undir kenningar um að FL
Group sé að bæta við hlut sinn í
félaginu.

Stelios segist engan áhuga
hafa á því að selja easyJet. „Ég
er auk þess eigandi að easy-vöru-
merkinu og easyJet er mér mjög
mikilvægt í því sambandi þar
sem það er stærsta vörumerkið
innan easy-keðjunnar,“ segir
Stelios. - hb

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

„Miðlun verðbréfa og fyrirtækjaráðgjöf eru
stærstu þættirnir í starfsemi Merrion,“ sagði Sigur-
jón Árnason, bankastjóri Landsbankans, í gær þar
sem hann var staddur á Írlandi að kynna kaup bank-
ans á írska verðbréfafyrirtækinu Merrion Capital.

Samkvæmt samkomulagi sem hefur verið undir-
ritað kaupir Landsbankinn fyrst fimmtíu prósent í
Merrion en eignast eftirstandandi fimmtíu prósent
á næstu þremur árum. Í dag er fyrirtækið metið á
fjóra milljarða króna. Landbankinn borgar rúma
tvo milljarða króna í upphafi en greiðsla fyrir síð-
ustu fimmtíu prósentin ræðst af rekstrarárangri
Merrion á næstu árum.

Tekjur Merrion á þessu ári eru áætlaðar 1,7
milljarður króna og hagnaður eftir skatta um 435
milljónir króna. Við árslok gera áætlanir ráð fyrir
að eigið fé verði um 1,3 milljarðar króna.

Sigurjón segir þetta vera þriðja evrópska verð-
bréfafyrirtækið sem Landsbankinn kaupir og styrk-
ir stöðu bankans í Evrópu. Auðveldara sé að ná fót-
festu á erlendum mörkuðum með kaupum á verð-
bréfafyrirtækjum en bönkum sem séu hlutfallslega
dýrari. Starfsemi þessara fyrirtækja – Kepler
Equities, Teather & Greenwood og svo Merrion –
skarist ekki og þau geti notað tengingar hvert við
annað. Þetta séu framsækin fyrirtæki sem muni
hraða sókn Landsbankans í Evrópu á sviði fyrir-

tækja- og fjárfestingabankastarfsemi.
John Conroy, forstjóri Merrion, sagði í samtali

við Markaðinn að hann hefði hrifist mjög af áræði
og kunnáttu Landsbankamanna í aðdraganda þessa
samnings. Kaup Landsbankans myndi styrkja stöðu
Merrion til frekari sókna á írska markaðnum.

Starfsmenn Merrion eru í dag 75 talsins. Fyrir
kaupin áttu starfsmenn 70 prósent í fyrirtækinu en
bandaríski fjárfestingabankinn Allen & Company
30 prósent.

Kepler Equities, þar sem Landsbankinn tók við
stjórnartaumunum á mánudaginn, er með starfsemi
í sex borgum Evrópu og New York. Teather &
Greenwood starfar í London og Edinborg. Halldór J.
Kristjánsson, bankastjóri Landsbankans, hefur sagt
að þessi tvö fyrirtæki greini yfir 665 hlutafélög og
hafi viðskiptasambönd við yfir 900 fagfjárfesta. Nú
bætist Merrion í þennan hóp fyrirtækja sem eru
undir stjórn Landsbankans.

Halldór sagði í kynningu á kaupunum í gær að
framtíðarspá fyrir evrópskan hlutabréfamarkað
væri hagstæð og því fælist tækifæri fyrir
Landsbankann til að þróa enn frekar
verðbréfamiðlun í Evrópu. Kaupin á Merrion féllu
vel að öðrum fjárfestingum og með samþættingu á
viðskiptasamböndum og þekkingu þessara
fyrirtækja skapaðist virðisauki fyrir viðskiptavini.

Í tilkynningu kemur fram að markaðshlutdeild
Merrion sé 5-7 prósent á þeim sviðum sem félagið
starfar á.

F R É T T I R  V I K U N N A R
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Aftur í 
FL Group

Þrír fyrrverandi stjórnarmenn í
FL Group, sem gengu út úr eig-
endahópnum í sumar, eru komnir
aftur inn sem hluthafar í kjölfar
hlutafjárútboðs sem fór fram á
dögunum.

Fjárfestingafélagið Saxbygg,
sem er í eigu Saxhóls og Bygg-
ingafélags Gylfa og Gunnars,
hefur keypt um eitt prósent í FL
Group. Tveir af eigendum Sax-
byggs, Jón Þorsteinn Jónsson og
Gylfi Ómar Héðinsson, sátu í
gömlu stjórninni en tveir með-
eigendur þeirra, Einar Jónsson
og Gunnar Þorláksson, áttu sæti í
varastjórn.

Einnig hefur félag í eigu
Pálma Kristinssonar, fyrrver-
andi stjórnarmanns, fest kaup á
hlutum í flugfélaginu.

Saxbygg átti um fjórðungshlut
í FL Group á sínum tíma, seldi
hann á genginu sextán í lok júní
en keypti í útboðinu á 13,6. - eþa

Landsbankinn með
starfsemi í tólf löndum
Landsbankinn kaupir írska verðbréfafyrirtækið Merrion.
Írland er tólfta landið sem Landsbankinn hefur starfsemi í.

Tveir nýir hluthafar munu
koma í hluthafahóp Morgun-
blaðsins fyrir hluthafafund í
næstu viku. Þetta eru Straum-
ur-Burðarás, en stærstu eigend-
ur þar eru Björgólfsfeðgar.
Hinn hluthafinn er rithöfundur-
inn og athafnamaðurinn Ólafur
Jóhann Ólafsson. Alls er um að
ræða um það bil 34 prósenta
hlut sem skiptast mun jafnt á
milli nýju hluthafanna. Ólafur
Jóhann hefur áður starfað með
Björgólfsfeðgum meðal annars
í tilboði um kaup á Símanum.

Hluthafar Árvak-
urs sem gefur út
Morgunblaðið breyttu
samþykktum félags-
ins sem kváðu á um
forkaupsrétt hluthafa
og opnuðu þannig fyr-
ir aðkomu nýrra hlut-
hafa. Engar hömlur
eru því á meðferð
hlutafjár í félaginu.

Straumur og Ólafur
Jóhann verða því í
hópi stærstu hluthafa, ásamt
fjölskyldu Huldu Valtýsdóttur

og venslafólki Krist-
ins Björnssonar sem
einnig er stór hlut-
hafi í Straumi. Fjór-
ir stórir hópar munu
því standa að eign-
inni í Árvakri.

Stefnt er að því
að halda framhalds-
hluthafafund í
næstu viku og þá
verður ný stjórn
kosin á grundvelli

nýrrar samsetningar hluthafa-
hópsins. -hh

Ólafur Jóhann kaupir í Mogganum
Ólafur Jóhann og Straumur-Burðaraás verða stórir hluthafar í Árvakri.

ÓLAFUR JÓHANN
ÓLAFSSON
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Björgvin Guðmundsson 
skrifar

KB banki hefur ekki skilað full-
nægjandi skýrslum til Fjármála-
eftirlitsins (FME) varðandi þátt-
töku bankans í öðrum rekstri.
Fjármálaeftirlitið gaf út leiðbein-
andi tilmæli í júní í fyrra um
hvernig þessari upplýsingagjöf
skyldi háttað. 

Jónas Fr. Jónsson, forstjóri
FME, sagði á ársfundi í síðustu
viku að misbrestur hefði orðið á
þessu en nefndi ekkert fyrirtæki
á nafn. Fjármálafyrirtækjum
væru sett ákveðin mörk í lögum.
Heimild til hliðarstarfsemi mið-
aðist að því að ljúka viðskiptum
eða endurskipuleggja starfsemi
viðskiptaaðila. Ágreiningur væri
uppi um túlkun á heimild fjár-
málafyrirtækja til þátttöku í hlið-
ar- og tímabundinni starfsemi.

Helgi Sigurðsson, lögfræðing-
ur KB banka, segir að forsvars-
menn bankans hefðu óskað eftir
fundir með Fjármálaeftirlitinu í
bryjun september síðastliðinn til
að ræða fyrirkomulag á þessari
upplýsingagjöf. Bankinn teldi sig
hafa uppfyllt allar kröfur um
upplýsingaskyldu. Síðast í fyrra-
dag hafi skýrslu verið skilað til
Fjármálaeftirlitsins varðandi
þetta efni sem vonandi sé full-
nægjandi. Aðilar séu að þokast

nær hver öðrum varðandi fram-
kvæmd á þessu.

Haukur Þór Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Landsbankan-
um, segir að yfirlit yfir þátttöku í
atvinnurekstri og hliðarstarf-
semi hafi verið sent Fjármálaeft-
irlitinu þrisvar sinnum frá því að
tilmælin voru gefin út. Það sé í
samræmi við reglurnar sem
kveði á um að senda eigi þessar
upplýsingar á sex mánaða fresti.

Sömu svör er að fá hjá Völu
Pálsdóttur, fjárfestatengli hjá Ís-

landsbanka. Bankinn hafi sent
Fjármálaeftirlitinu þessar upp-
lýsingar frá því að tilmælin voru
gefin út. Ef verulegar breytingar
verði á eignasamsetningu sé
bankinn skyldugur til að senda
FME uppfært yfirlit.

Guðrún Björk Stefánsdóttir,
forstöðumaður reikningshalds og
hagdeildar Sparisjóðs Reykjavík-
ur og nágrennis (SPRON), segir
að FME hafi fengið þessar upp-
lýsingar frá þeim samkvæmt
reglum sem gilda.

Vika Frá áramótum

Actavis Group 1% 13%
Bakkavör Group 0% 85%
Flaga Group 20% -32%
FL Group 5% 49%
Grandi 1% 17%
Íslandsbanki 3% 39%
Jarðboranir -1% 9%
Kaupþing Bank 1% 35%
Kögun 1% 19%
Landsbankinn 2% 93%
Marel 2% 30%
SÍF 1% -11%
Straumur 7% 57%
Össur 3% 29%
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn
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Misbrestur á upplýs-
ingagjöf KB banka
KB banki hefur ekki skilað fullnægjandi upplýsingum til
Fjármálaeftirlitsins um þátttöku í öðrum rekstri.

Fyrirtækið Norð-
urskel í Hrísey
hyggst hefja út-
flutning á kræk-
lingi til Evrópu á
næstunni ef vel
tekst til við veið-
ar. „Við erum ný-
búnir að fá nýtt
hlutafé inn í fé-
lagið og erum með
erlenda sérfræð-
inga til að fara yfir þessi mál
með okkur og þeim líst mjög vel
á aðstæður til veiða. Við erum
búnir að vera að veiða í fimm ár
en þetta eru ekki nema örfá tonn

á ári sem við höfum verið að
veiða en við vonumst til þess að
nú fari þetta vaxandi,“ segir
Víðir Björnsson, framkvæmda-
stjóri Norðurskeljar. - hb

Þriðji ársfjórðungur var sá besti
í sögu Actavis. Uppgjör Actavis
var gott að mati greiningardeild-
anna einkum þær þættir sem
snúa að tekjum og rekstrarhagn-
aði fyrir afskriftir (EBITDA). 

Tekjur félagsins stórjukust á
þriðja ársfjórðungi með tilkomu
samheitalyfjafyrirtækisins
Amide inni í bækurnar en þær
námu um 11,7 milljörðum króna
sem er tæplega átta prósentum
meira en markaðsaðilar væntu.
Rekstrarhagnaður samsteypunn-
ar fyrir afskriftir var um 3,5
milljarðar króna sem var um
fjórtán prósentum meira en spáð

hafði verið.
EBITDA-framlegð var um 30

prósent og hefur aldrei verið
hærri á einum fjórðungi. Hún er
einnig vel umfram markmið fé-
lagsins um 26 prósenta fram-
legð. Fyrir árið í heild er hlut-
fallið fjórðungur af rekstrartekj-
um. Hækkunin skýrist af Amide
þar sem framlegðin er mun
meiri en annars staðar í fyrir-
tækinu.

Stjórnendur Actavis reikna
með að fjórði ársfjórðungur
verði einnig góður. Gengi Actav-
is hafði hækkað um tvö prósent
um hádegisbil í gær. - eþa

„Af framansögðu er ljóst að við
núverandi aðstæður er tæpast
svigrúm til að lækka vaxtaálag
Íbúðalánasjóðs. Þó væri mögu-
legt að taka upp valkvætt upp-
greiðsluálag; það er að bjóða
þeim er þess óskuðu að greiða
uppgreiðslugjald og með því
væri hægt að lækka útlánavexti
sjóðsins um 0,25 prósentustig til
þeirra lántakenda sem vilja nýta
sér þennan möguleika,“ segir í

svari félagsmálaráðherra við
fyrirspurn Jóhönnu Sigurðar-
dóttur, þingmanns Samfylkingar-
innar, varðandi Íbúðalánasjóð.

Íbúðalánasjóður leggur 0,60
prósent álag á útlán sín. 0,15 pró-
sent eru vegna rekstrarkostnað-
ar, 0,20 prósent vegna afskriftaá-
hættu og 0,25 prósent til að mæta
uppgreiðsluáhættu. Nú eru vext-
ir íbúðalána 4,15 prósent en yrðu
3,9 prósent yrði uppgreiðsluálag-

ið aflagt.
Árni Magnússon, félagsmála-

ráðherra, segir í svari sínu að
hann geti sett í reglugerð ákvæði
sem heimili Íbúðalánasjóði að
bjóða lántakendum lægra vaxta-
álag gegn því að viðkomandi af-
sali sér rétti til uppgreiðslu nema
gegn gjaldi. Viðskiptabankarnir
geri það. Þó hafi ekki verið tekin
ákvörðun um að nýta þessa heim-
ild. – bg

Kræklingur til Evrópu

Mikil tekjuaukning hjá Actavis
Rekstarhagnaður vel umfram væntingar

KB banki hefur að undanförnu
boðið fólk sérsniðin tilboð í
bankaviðskipti einstaklinga og
hafa meðal annars sent dreifi-
bréf í öll hús þar sem viðskipta-
vinir þurfa aðeins að hringja í
eitt símanúmer en bankinn muni
svo sjá um flutninginn og um-
stangið eftir að samþykki liggur
fyrir.

„Við teljum að við séum með
það góð kjör og þá betri kjör en
aðrir að við viljum fá tækifæri til
að sýna fólki hvað við getum boð-

ið því,“ segir Friðrik Halldórs-
son, framkvæmdastjóri við-
skiptabankasviðs KB banka.
Hann segir að viðtökurnar hafi
verið góðar og hann telji að KB
banki sé að auka markaðshlut-
deild sína. Aðspurður segir Frið-
rik að bankinn bjóðist þó ekki til
að taka á sig kostnað við að flytja
fasteignalán til bankans. „Það
eru ekki allir sem hafa skyldur
við sína banka og þá teljum við
að við getum náð að bjóða þeim
betri kjör.“

SKRIFSTOFUR KB BANKA Í BORGARTÚNI Forsvarsmenn KB banka hafa verið að funda
með fulltrúum Fjármálaeftirlitsins vegna deilna um hvernig þátttaka bankans í öðrum at-
vinnugreinum skuli flokkuð.

Útrásarvísitala Markaðarins
hækkaði um 4,6 prósent á milli
vikna en mest hækkuðu bréf í
deCode eða um 8,2 prósent og þá
bréf í finnska fjarskiptafyrir-
tækinu Saunalahti eða um 7,4
prósent.

Að meðaltali hækkuðu bréf
um 2,1 prósent en vægi finnska

bankans Sampo vegur þyngst í
vísitölunni en hann hækkaði um 3
prósent. Mest lækkaðu bréf í
sænska félaginu Cherryföretag
eða um 3,8 prósent. 

Útrásarvísitala Markaðarins
mælist nú 114,63 stig og er það
hæsta gildi hennar frá því í lok
september. - hb

TM Software
selur Libra

TM Software hefur selt dótturfé-
lag sitt, Libra ehf., til sænska fyr-
irtækisins OMX Technology en
móðurfélag þess rekur kauphall-
irnar í Stokkhólmi, Kaupmanna-
höfn, Helsinki og á Eystrasalts-
löndunum.

Í samkomulagi félaganna
vegna kaupanna felst að OMX
Tecnohology mun nú bjóða sam-
norrænar lausnir fyrir bak-
vinnslu fjármálafyrirtækja en
Libra er í viðskiptum við yfir 20
fjármálafyrirtæki og stofnanir á
Íslandi og býður fyrirtækið breitt
úrval hugbúnaðarlausna. - hb

Getur lækkað vexti Íbúðalánasjóðs
Félagsmálaráðherra segist geta lækkað vexti Íbúðalánasjóðs um 0,25 prósent.
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Hagnaður
Skandia eykst
Sænska fjármálafyrirtækið
Skandia hagnaðist um 2,6 millj-
arða á þriðja ársfjórðungi sem er
um ellefu prósenta meiri hagnað-
ur miðað við sama tíma í fyrra.
Hagnaður fyrir skatta eykst hins
vegar um 70 prósent. Þetta er
umfram væntingar stjórnenda
félagsins.

Afkoma vátryggingastarfsem-
innar var góð og skilar stórum
hluta hagnaðarins en stjórnendur
Skandia segja að mesti vöxturinn
liggi á Bretlandseyjum.

Hagnaður samstæðunnar fyrir
skatta  jókst um 30 prósent. - eþa

FRÁ HRÍSEY Norðurskel í Hrísey ætlar að veiða kræklinga.

Tíu af fjórtán félögum hækka
Útrásarvísitala Markaðarins hækkar um 5 prósent.

KB býður í bankaviðskipti
Greiðir ekki fyrir flutning fasteignalána.
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1 Gjaldeyrisveltureikningur

yfirdráttur í erlendri mynt
Gjaldeyrisveltureikningur sameinar kosti almennra gjaldeyrisreikninga og tékkareikninga.
Reikningurinn er sni›inn a› flörfum fyrirtækja sem eiga í vi›skiptum erlendis og flurfa á
sveigjanleika a› halda.

 – kraftur til flín!

Allar nánari uppl‡singar eru veittar á Fyrirtækjasvi›i KB banka í síma 444 7000. Einnig er hægt a› senda tölvupóst á fyrirtaeki@kbbanki.is

A›gangur a› skammtímafjármagni í formi yfirdráttarheimildar í öllum helstu gjaldmi›lum

Stighækkandi vextir á innlánum í erlendum gjaldmi›lum eftir upphæ›

Í KB Netbanka er hægt a› fylgjast me› stö›u reikninganna, framkvæma erlendar símgrei›slur og millifæra:

- á milli gjaldeyrisveltureikninga
- yfir á almennan gjaldeyrisreikning
- yfir á tékkareikning í íslenskum krónum

Ávinningur

N‡jung fyrir
fyrirtæki
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Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Meira en helmingur allra lántak-
enda hjá Íbúðalánasjóði greiðir
hærri ársvexti en fimm prósent.
Langflestir lántakendur sjóðsins,
eða um 40 prósent, greiða 5,10
prósent vexti af íbúðalánum sín-
um. Sé miðað við fimm milljón
króna lán til fjörtíu ára hjá
Landsbankanum er hægt að
lækka greiðslubyrði um rúmar
fjögur þúsund krónur á mánuði
með því að endurfjármagna þessi
lán á 4,45 prósent vöxtum. KB
banki og Íslandsbanki bjóða enn
lægri vexti af íbúðalánum eða
4,15 prósent sem myndi lækka
greiðslubyrðina enn meir.

Upplýsingar um fjölda og kjör
lántakenda eru birtar í svari fé-
lagsmálaráðherra við fyrirspurn
Jóhönnu Sigurðardóttur, þing-
manns Samfylkingarinnar, á Al-
þingi. Í svarinu kemur jafnframt

fram að með samanburði á fjölda
þinglýstra kaupsamninga og
fjölda nýrra lána Íbúðalánasjóðs
á fyrstu níu mánuðum þessa árs
megi áætla að markaðshlutdeild
sjóðsins í nýjum íbúðalánaveit-
ingum sé um 44 prósent á höfuð-
borgarsvæðinu en yfir 90 pró-
sent á landsbyggðinni. Í fyrra
hafi þetta hlutfall verið 65 á höf-
uðborgarsvæðinu en yfir 95 pró-
sent á landsbyggðinni.

Samkvæmt töflu yfir upp-
greiðslur lána hjá Íbúðalánasjóði
má sjá að uppgreiðslur hafa held-
ur minnkað þegar liðið hefur á
árið 2005. Á landsbyggðinni hafa
verið greidd upp lán fyrir um
27,4 milljarða króna fyrstu níu
mánuði ársins. Á höfuðborgar-
svæðinu hafa lán að andvirði 76,3
milljarðar króna verið greidd
upp hjá Íbúðalánasjóði sömu
mánuði. Samtals hafa verið
greidd upp lán fyrir hundrað
milljarða króna það sem af er

þessu ári.
Íbúðalánasjóður gerir ráð fyr-

ir að heildavaxtatekjur á þessu
ári verði tæpir 32 milljarðar
króna. Í fyrra voru heildarvaxta-
tekjur sjóðsins rúmir 38 milljarð-
ar króna. Í áætlunum sjóðsins
segir að hreinar vaxtatekjur í ár
verði 1,9 milljarðar króna. Íbúða-
lánasjóður greiðir hvorki tekju-
né eignaskatt.

Yfir hundrað milljarðar
í uppgreiðslur íbúðalána
Meira en helmingur lántakenda hjá Íbúðalánasjóði greiðir
yfir fimm prósent vexti. Uppgreiðslur hafa minnkað.

Félag fasteignasala hefur óskað
eftir því við eftirlitisnefndar Fé-
lags fasteignasala að kannað
verði hvort að innheimtufyrir-
tækið Intrum justitia eða skyldir
aðilar séu að kaupa upp fast-
eignasölur í höfuðborginni.
Haukur Geir Garðarsson, vara-
formaður Félags fasteignasala,
segir að félagið hafi sent eftir-
litsnefndinni fyrirspurn 25.
ágúst síðastliðinn og hafi síðan
þá ítrekað erindið. „Við höfum
ekkert heyrt og við erum mjög
óanægð með hvað það tekur lang-
an tíma að fá svar. Það er sterkur
orðrómur um að Intrum, sem er
að stærstum hluta til í eigu bank-
anna, sé að koma inn á fasteigna-
markaðinn en það er skýrt í lög-
um að slíkt er þeim óheimilt,“
segir Haukur.

Í Markaðnum hefur verið
greint frá því að framkvæmda-
stjóri Intrum ásamt hæstaréttar-
lögmanni hjá félaginu ætli sér að
opna fasteignasölur undir nafn-
inu Domus en þeir hafa neitað
því að Intrum komi nokkuð þar
nærri og að fjárfestingarnar og
reksturinn séu á þeirra eigin
nafni.

Haukur Geir segir að Félag
fasteignasala vilji fá skýr svör
við því hvort að Intrum og þar
með bankarnir ætli sér að reka

fasteignasölur hér á landi með
óbeinum eða beinum hætti og að
félaginu sé fyrst og fremst um-
hugað um neytendavernd.

„Ég get ekki tjáð mig um ein-
stök erindi en þetta mál var
ábending og Félagi fasteignasala
ber samkvæmt lögum að senda
ábendingar. Við skoðum öll mál
og meira hef ég ekki um málið að
segja,“ segir Þorsteinn Einars-
son, formaður eftirlitsnefndar-
innar. - hb

Kanna þátt Intrum
á fasteignamarkaði

Mikið tap varð á rekstri
sænska lággjaldaflugfé-
lagsins FlyMe á þriðja
ársfjórðungi en félagið
tapaði um tvö hundruð
milljónum króna fyrir
skatta á tímabilinu. Frá
áramótum nemur tapið
um 650 milljónum króna.
FlyMe, sem er að stórum
hluta í eigu íslenskra að-
ila, sýndi einnig mikinn
taprekstur á síðasta ári
þótt heldur hafi dregið
úr honum.

Á sama tíma hefur veltan
stóraukist á milli ára eða nærri
þrefaldast á fyrstu níu mánuð-

um ársins. Franco
Fedeli, stjórnarformað-
ur FlyMe, reiknar með
að flugfélagið tapi álíka
upphæð á seinni hluta
ársins og því er ekki út-
lit fyrir viðsnúning á
fjórða ársfjórðungi. En
stjórnendur félagsins
gera ráð fyrir að á seinni
hluta næsta árs skili fé-
lagið hagnaði.

Boðað hefur verið til
hluthafafundar í FlyMe í
næsta mánuði þar sem

stærstu hluthafarnir munu
leggja til að hlutafé verði tífald-
að. - eþa

Tilvalinn fjárfestingarkostur fyrir flá sem vilja binda
fé í skamman tíma án mikillar áhættu. Enginn munur
er á kaup- og sölugengi og innstæ›an er alltaf laus
til útborgunar.

10,4%
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P E N I N G A M A R K A ‹ S S J Ó ‹ U R

Peningamarka›ssjó›ur er fjárfestingarsjó›ur skv. lögum nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og
fjárfestingarsjó›i. Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings Banka hf. Fjárfestingarsjó›ur
telst vera áhættusamari fjárfesting en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s
er fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i.
Nánari uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins
í útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli fyrir tímabili› 30/9/05-31/10/05

 – kraftur til flín!

*

GUÐMUNDUR BJARNASON, FOR-
STJÓRI ÍBÚÐALÁNASJÓÐS Íbúðalána-
sjóður segir að miðað við útistandandi lán
á íbúðalánamarkaði megi áætla að mark-
aðshlutdeild Íbúðalánasjóðs hafi verið 56
prósent á fyrsta ársfjórðungi 2005 og bank-
anna 31 prósent. Lífeyrissjóðir hafi um 13
prósent.
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HÚSNÆÐI INTRUM Forsvarsmenn Intrum
neita því að fasteignasölur séu reknar af fé-
laginu heldur reki framkvæmdastjórinn þær
í eigin nafni.

Stofnandi Karen Millen, Kevin
Stanford, sem er umsvifamikill í
íslensku viðskiptalífi, hefur selt
eitt prósent í Marks & Spencer.
Hagnaður af sölunni nemur um
1,2 milljörðum króna. 

Standford keypti hlutina í
Marks & Spencer á meðalverðinu
348 pens á hlut og seldi þá í síð-

asta mánuði þegar gengið fór
yfir 400 pens. Gengi verslana-
keðjunnar er komið yfir 440
pens.

„Já, hlutabréfin hafa hækkað
síðan ég seldi. En stundum lækka
þau líka. Ég er mjög sáttur með
minn hlut,“ segir Stanford í sam-
tali við Sunday Telegraph. - eþa

Gengi bréfa í Landsbanka Ís-
lands hækkaði í Kauphöll Ís-
lands í kjölfar frétta um að bank-
inn hafi fest kaup á írska verð-
bréfafyrirtækinu Merrion Capi-
tal. Bréf í bankanum náði á tíma
genginu 23,6 krónur á hlut en
þar með hafði bankinn hækkað
um 100,25 prósent frá áramótum
og þannig hefur bankinn tvöfald-
ast í verði. 

Sé litið til síðastliðinna tólf

mánuða og miðað við sama gengi
á hlut hefur bankinn hækkað um
104,53 prósent en ekkert annað
félag í Kauphöllinni getur státað
af álíka hækkunum. Bréf í
Bakkavör hafa hækkað næst-
mest allra félaga eða um 88,33
prósent frá áramótum og um
91,53 prósent á síðustu tólf mán-
uðum.

Úrvalsvísitalan hafði hækkað
um 42,91 prósent frá áramótum

um miðjan dag í gær og var
4.801 stig og hefur úrvalsvísital-
an aldrei mælst svo há áður. 

Fjármálafyrirtæki hafa
hækkað mest allra atvinnu-
greina í Kauphöllinni, að meðal-
tali um 50,4 prósent en iðnaðar-
og framleiðslufyrirtæki að með-
altali um 41,9 prósent það sem af
er ári. - hb

Silfur hafsins
veiðist vel

Síldveiðar hafa gengið vel það sem
af er vertíð og er búið að veiða um
helming úthlutaðs kvóta sem er um
110 þúsund tonn. Bæði veiðar og
vinnsla gengu vel í fyrra. Þá var
aflaverðmætið um 2,4 milljarðar
króna samkvæmt Greiningu Ís-
landsbanka. Þrátt fyrir að verð á
frystum síldarafurðum hafi lækk-
að undanfarna tvo mánuði, gengi
krónunnar hafi styrkst um fimmt-
án prósent á einu ári og hátt olíu-
verð er það enn hátt. Íslandsbanki
reiknar með að aflaverðmætið í ár
verði svipað að því gefnu að allur
kvótinn verði veiddur. - eþa

Kepler-kaup-
in frágengin

Kaup Landsbankans á 82 prósenta
hlut í evrópska verðbréfafyrirtæk-
inu Kepler Equities eru að fullu
frágengin eftir að eftirlitsaðilar í
Frakklandi, Sviss og á Íslandi gáfu
samþykki sitt. Kepler er þar með
orðið hluti af samstæðu Lands-
bankans.

Bjarni Þ. Bjarnason, Halldór J.
Kristjánsson og Sigurjón Þ. Árna-
son hafa tekið sæti í stjórn Keplers
og verður sá síðastnefndi formað-
ur stjórnar. Aðrir eigendur
Keplers eru starfsmenn en Lands-
bankinn mun eignast allt hlutaféð á
næstu fimm árum. - eþa

Stanford hagnast um
einn milljarð á M&S 

FlyMe brennir peningum
Velta fyrirtækisins hefur þrefaldast milli ára

PÁLMI HARALDS-
SON Þrátt fyrir að
velta FlyMe hafi þre-
faldast milli ára er
mikið tap á rekstrin-
um.

BJÖRGÓLFUR GUÐMUNDSSON Banka-
ráðsformaður Landsbankans getur vel við
unað því bankinn hefur tvöfaldast að virði
frá áramótum.

Landsbankinn tvö-
faldast frá áramótum

Úrvalsvísitalan hækkar í 4.800 stig.



Aðgangur að stærsta fjármálamarkaði heims
Nú getur þú stundað verðbréfaviðskipti í Netbanka Íslandsbanka með 
skráð hlutabréf á Bandaríkjamarkaði. Með þessu opnast aðgangur að stærsta 
fjármálamarkaði heims með yfir 8.000 fyrirtækjum sem samsvara 55–60% 
af heimsmarkaði hlutabréfa! 

Eitt viðmót – hvort sem verslað er með sjóði ISB eða innlend og erlend hlutabréf
Viðmótið er hluti af Netbankanum sjálfum og því færðu einstæða heildaryfirsýn yfir eignir þínar 
heima og erlendis á einum stað sem auðveldar þér að taka réttar ákvarðanir á réttum tíma.

Exxon Mobil • Marel • General Electric •  Microsoft • BP • Citigroup • Actavis Group • Royal Dutch • Johnson 
& Johnson • Pfizer • Össur • Wal-Mart • HSBC • Straumur-Burðarás • Bank of America • SÍF • Toyota • 
Íslandsbanki • Intel • GlaxoSmithKline • Nýherji • Procter & Gamble • Kögun • Chevron • IBM • Royal Dutch 
Pet. • Novartis • JP Morgan • FL GROUP  • Nestle • Cisco • Og fjarskipti  • Coca Cola • Amgen • Bakkavör 
Group • Wells Fargo • Flaga Group • Pepsi • Genentech Inc. • Verizon • Hampiðjan • Google Inc. •  Time 
Warner Inc. • Telefonica • Home Depot • Icelandic Group • Hewlett-Packard • Dell • Vinnslustöðin

Þú færð nánari upplýsingar um verðbréfaviðskipti í 
Netbankanum hjá Eignastýringu Íslandsbanka, 
í Þjónustuveri í síma 440 4000 eða á isb.is.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 4
1

3
7

 

Ekki núna elskan, er að kaupa
í Marel og Microsoft

Helstu kostir:
• Einfalt að byrja 
• Eitt viðmót fyrir kaup í erlendum 
 og innlendum verðbréfum 
• þú sérð um þín verðbréfaviðskipti sjálf(ur)
• Heildaryfirlit yfir alla verðbréfaeign
• Möguleiki á láni til verðbréfakaupa
• Lægri þóknanir fyrir viðskipti í Netbanka
• Auðvelt að kaupa og selja gjaldeyri



H
im

in
n

 o
g

 h
a

f 
/ 

SÍ
A



– íslensk sókn um allan heim

www.aviongroup.is

Stær› er styrkur. Avion Group samanstendur 

af afkomusvi›um sem tengjast flug- og sjóflutn-

ingum, flutningsfljónustu og leiguflugi. fiannig eru 

yfir 60 flugvélar innan vébanda Avion Group. 

Me› stær›inni samn‡tum vi› sérflekkingu, 

stjórnun og rekstur – og höldum áfram a› dafna 

sem eitt framsæknasta fyrirtæki Evrópu. 

1 af 61
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Ítalska flugfélagið Alitalia hefur tilkynnt um nýtt
hlutabréfaútboð fyrir 1 milljarð evra. Mun ítalska
ríkisstjórnin kaupa um helming útgefinna hluta
eða fyrir 489 milljónir evra sem nemur rúmlega 35
milljörðum íslenskra króna. Rekstrarörðugleikar
hafa plagað flugfélagið og nam tap þess í fyrra 800
milljónum evra eða 58,5 milljörðum króna. Flugfé-
lagið reynir nú að rétta úr kútnum og er liður í
sparnaðaráætlun félagsins meðal annars að leggja
niður 3700 störf. 

Samkeppnisaðilar flugfélagsins segja að kaup
ítölsku ríkisstjórnarinnar brjóti lög um ríkisað-
stoð. Samkvæmt reglum Evrópusambandsins
mega flugfélög einungis einu sinni þiggja ríkisað-
stoð undir kjörorðunum „eitt skipti í síðasta
skipti“. Alitalia fékk fjárhagsaðstoð frá ítölsku
ríkisstjórninni árið 1997 en Evrópuráðið hefur
engu að síður samþykkt þátt ítalska ríkisins í út-
boðinu. - hhs
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Alitalia fær innspýtingu
Ítalska ríkisstjórnin kaupir hluti fyrir 35 milljarða íslenskra króna.

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 10,45 Lev 37,22 1,65%
Carnegie Svíþjóð 106,50 SEK 7,63 7,47%
Cherryföretag Svíþjóð 25,60 SEK 7,63 -1,42%
deCode Bandaríkin 9,40 USD 62,13 10,96%
EasyJet Bretland 3,11 Pund 108,42 6,17%
Finnair Finnland 10,63 EUR 72,95 -0,35%
French Connection Bretland 2,43 Pund 108,42 2,31%
Intrum Justitia Svíþjóð 68,25 SEK 7,63 2,81%
Keops Danmörk 19,30 DKR 9,78 5,26%
Low & Bonar Bretland 1,10 Pund 108,42 1,73%
NWF Bretland 6,20 Pund 108,42 0,39%
Sampo Finnland 13,65 EUR 72,95 4,22%
Saunalahti Finnland 2,60 EUR 72,95 9,48%
Scribona Svíþjóð 16,20 SEK 7,63 7,05%
Skandia Svíþjóð 42,70 SEK 7,63 5,90%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiðla á mánudag

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 1 4 , 6 3 4 , 6 0 %

ALITALIA REYNIR AÐ SNÚA VIÐ BLAÐINU Ítalska flugfélagið
hefur tilkynnt um nýtt hlutabréfaútboð fyrir 1 milljarð evra. 

Deilur standa nú yfir um hver skuli greiða laun knattspyrnumanna
meðan á leikjum heimsmeistarakeppninnar í fótbolta stendur. Sem
kunnugt er verður hún haldin í Þýskalandi 2006. Þetta
kemur fram í skýrslu ráðgjafafyrirtækisins Deloitte
& Touche LLP sem sagt er frá á vefsíðu Bloomberg.
Ljóst er að miklar fjárhæðir eru í spilinu. Einungis af
sjónvarpsútsendingum mun keppnin geta af
sér 1,7 milljarða dollara. 65 prósent þeirrar
upphæðar koma frá evrópskum útsendingar-
aðilum.

Mörg stærstu knattspyrnulið Evrópu þrýsta
nú á alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA og
landssambönd um bætur fyrir leikmannamissinn.
Benda þau jafnframt á að leikmennirnir snúi oftar
en ekki aftur þreyttir og jafnvel slasaðir. Þykir
þeim óeðliegt að þurfa að standa undir þeim
kostnaði sem af þessu hlýst. 

FIFA hefur reynt að friða klúbbana með því
að samræma dagatal sitt svo að þeir fái frí
þær helgar sem landsliðin eiga leiki. - hhs

Stærsta smásölukeðja heims,
Wal-Mart, hefur tilkynnt um
minnsta vöxt hagnaðar á þriðja
ársfjórðungi í meira en fjögur
ár. Fellibylirnir Katrín, Rita og
Wilma áttu sinn þátt í því en
loka varð tíu verslunum af
þeirra völdum. Kostnaður af
því var 40 milljónir dollara eða
um 2 og hálfur milljarður ís-
lenskra króna. Hækkandi olíu-
verð hafði einnig áhrif á neyslu-
venjur almennings. Sérfræð-
ingar hafa einnig bent á að Wal-

Mart þurfi að fríska upp á vöru-
úrval sitt til að standast aukna
samkeppni.

Hagnaður á þriðja ársfjórð-
ungi jókst um 3,8 prósent og var
2,37 milljarðar bandaríkjadala.
Á sama tíma árið 2004 var hagn-
aðurinn 2,3 milljarðar. Hagnað-
araukning Wal-Mart hefur að
meðaltali verið 16 prósent á
ársgrundvelli síðustu þrjú ár.
Hlutabréf í fyrirtækinu hafa
fallið um 7,2 prósent það sem af
er árinu. - hhs

Wal-Mart í lægð
Minnsti vöxtur hagnaðar á þriðja ársfjórðungi í

fjögur ár.

LÍTILL VÖXTUR WAL-MART Hækkandi
olíuverð og fellibyljir hafa haft slæm áhrif á
rekstur Wal-Mart á þriðja ársfjórðungi.

Ósætti um greiðslur
leikmanna á HM
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Japanski tölvuleikjahönnuðurinn Shigeru Mi-
yamoto fæddist þann 16. nóvember árið 1952.
Hann er goðsögn í lifandi lífi meðal tölvuleikjaað-
dáenda og oft kallaður faðir nútímatölvuleikja.
Meðal sköpunarverka hans eru Donkey Kong,
Mario, Legend of Zelda og Pikmin fyrir Nintendo.
Gagnvirkni er einkenni verka hans og spilararnir
þurfa að sýna kænsku til að uppgötva eitt og annað
sem falið er í borðunum. Auk þess er söguþráður í
leikjunum sem var nánast óþekkt áður en Mario
varð til. 

Árið 1980, þegar Nintendo var spila- og leik-
fangafyrirtæki, kom Miyamoto sér í mjúkinn hjá
Hiroshi Yamauchi, forstjóra fyrirtækisins í Japan.
Yamauchi var góðvinur föður Miyamoto og réði
hann sem listrænan ráðgjafa árið 1980. Hann fékk
það verkefni að hanna tölvuleiki fyrir spilaleikja-
sali í Bandaríkjunum sem voru gríðarvinsælir á
þeim tíma. Niðurstaðan varð Donkey Kong sem
naut strax mikilla vinsælda eins og flest börn og
unglingar þessa tíma þekkja. Aðalkarakter leiks-

ins, Jump Man, sem síðar meir hlaut nafnið Mario,
sló rækilega í gegn. Frá því að hann fyrst sást í
Donkey Kong hefur hann birst í meira en hundrað
leikjum fyrir mismunandi gerðir leikjatölva. Mi-
yamoto varð fljótlega ein skærasta stjarna Nin-
tendo og skapaði marga leiki sem enn eru í háveg-
um hafðir. 

Miyamoto er nú framkvæmdastjóri greiningar-
og þróunardeildar Nintendo. Þrátt fyrir að vera
stjarna meðal tölvuleikjahönnuða og maðurinn á
bak við fleiri milljóna dollara uppbyggingu fyrir-
tækisins er hann afar auðmjúkur maður. Hann er
sagður krefjast þess að fá hógværar launagreiðsl-
ur og kemur oftar en ekki hjólandi í vinnuna. Mi-
yamoto var meðal þeirra fyrstu til að fá stjörnu í
malbikið á „Walk of Game“ í San Franciskó sem er
hliðstætt „Walk of Fame“ í Hollywood þar sem all-
ir frægustu leikarar heims fá stjörnu. - hhs

S Ö G U H O R N I Ð

Faðir nútíma-
tölvuleikja
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NÝJASTA TÆKNI OG VÍSINDI

JAPANSKI TÖLVULEIKJA-
HÖNNUÐURINN SHIGERU
MIYAMOTO Meðal sköpunar-
verka hans eru tölvuleikirnir
Donkey Kong, Mario, Legend of
Zelda og Pikmin fyrir Nintendo. 

Lögmannsstofan Buys er nú að þróa þrjú vélmenni,
þau Stacy, Dave og Nathan, til að kanna hvort gervi-
greind geti reynst eins vel og raunverulegir lög-
menn við lögfræðistörf. Þessi vélmenni munu bjóða
fram lögfræðiráðgjöf á netinu fyrir viðskiptavini
stofunnar frá og með næsta ári. Forsvarsmenn fyr-
irtækisins segja marga kosti við að hafa lögmann af
þessu tagi frekar en hinn hefðbundna. „Vélmenni
sofa aldrei, þau hafa nánast óþrjótandi minni og
verða klárari dag frá degi.“ Í upphafi verða vél-
mennin notuð til að svara einföldum spurningum
frá almenningi og setja fram gögn á tölvutæku
formi. Gervigreindartækni gerir þeim kleift að
taka ákvarðanir og komast að lagalegri niðurstöðu
upp á eigin spýtur. - hhs

Þróa lögmenn með gervigreind

LÖGMENNIRNIR STACY, DAVE OG NATHAN. Á næsta ári
verður hægt að fá lögfræðiaðstoð byggða á gervigreind þeirra á
internetinu.

Dalai Lama ávarpar
vísindaráðstefnu

Andlegur leiðtogi Tíbeta, Dalai
Lama, var aðalræðumaður ár-
legrar ráðstefnu taugasérfræð-
inga í Washington á dögunum.
Dalai Lama, sem er þekktur fyrir
áhuga sinn á vísindum, sagðist
trúa því að trúin sjái fyrir heil-
brigði hugarins og vísindin um
heilbrigði líkamans. Rík þörf
væri því fyrir bæði atriði í lífi
okkar. 

Boðun Dalai Lama til ráð-
stefnunnar var ekki með öllu
óumdeild, einkum þar sem sam-
band trúar og vísinda er umdeilt
mál í Bandaríkjunum. Um fimm
hundruð taugasérfræðingar af
kínverskum uppruna lögðu jafn-
framt fram formlega kvörtun til
skipuleggjenda ráðstefnunnar.
Ráðstefnan fór þó friðsamlega
fram og hélt Dalai Lama sjálfur
sig fjarri allri umræðu um trú-
mál og pólitík. - hhs

DALAI LAMA, ANDLEGUR LEIÐTOGI
TÍBETA Var aðalræðumaður á árlegri ráð-
stefnu bandarískra taugasérfræðinga.

Stærsta símafyrirtæki heims,
Vodafone Group Plc., skilaði
verra uppgjöri fyrir fyrstu
sex mánuði ársins en vænt-
ingar stóðu til um. Hagnað-
ur á tímabilinu var 2,78 millj-
arðar punda, rúmir 300 millj-
arðar ís-
lenskra króna
og 4,35 pens á
hlut, samanborið við 3,62 millj-
arða punda eða 393,4 milljarðar
íslenskra króna og 5,39 pens á
sama tíma árið 2004. Samkvæmt

yfirlýsingu frá félaginu hef-
ur hægt nú á vexti sölu fé-
lagsins þriðja árið í röð.
Sala á tímabilinu jókst
um níu prósent og fór úr

18,3 milljörðum í 16,7
milljarða punda. Hlutabréf í

f é l a g i n u
féllu um 4,3
p r ó s e n t

strax við opnun markaðar í
London í gær. Var það mesta pró-
sentulækkun á einum degi síðan
24. maí. - hhs

Hægir á vexti Vodafone Group
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„Þegar Milestone hóf að skoða mögulega
fjárfestingu í Sjóvá var okkur auðvitað
ljóst að fyrirtækið var álitlegur fjárfest-
ingakostur og gott og spennandi fyrir-
tæki í stöðugum rekstri. Það hefði mikla
þekkingu á þessum markaði og hæft
starfsfólk,“ segir Karl Wernersson,
stjórnarformaður Sjóvár og einn aðaleig-
andi þess. 

Með aðkomu nýrra eigenda hafa tals-
verðar breytingar átt sér stað á skipulagi
Sjóvár og stjórnendateyminu. Í síðustu
viku var tilkynnt að Þór Sigfússon taki við
af Þorgils Óttari Mathiesen sem forstjóri
fyrirtæksins. Ráðning Þórs og Helga
Bjarnasonar, tryggingastærðfræðings í
starf aðstoðarforstjóra er að mati Karls
endapunkturinn á þeirri vinnu sem fram
hefur farið við að straumlínulaga rekstur-
inn og skerpa áherslur.

FJÁRFESTING TIL LANGS TÍMA
Karl bendir á að það hafi legið fyrir að Sjó-
vá væri kannski ekki nógu góður fjárfest-
ingarkostur fyrir Íslandsbanka vegna
reglna um að eign fjármálafyrirtækis í
öðru fjármálafyrirtæki skerði eigið fé
þess fyrrnefnda. Íslandsbanki var að vaxa
hratt og ein leið í því að sækja meira eigið
fé var að selja Sjóvá. Enda kom á daginn
að um 200 milljarðar losnuðu þegar hlut-
urinn var seldur. „Af þeim sökum vaknaði
sá áhugi hjá Milestone að ganga fram fyr-
ir skjöldu og gerast kjölfestuhluthafi og
leiðandi afl í Sjóvá,“ segir Karl. 

Karl leggur ríka áherslu á að Milestone
komi inn í félagið til þess að vera þar til
langs tíma. Sjóvá hefur um árabil verið
eitt af sterkustu fyrirtækjum landsins.
Ímynd fyrirtækisins er mjög sterk, inn-
viðirnir traustir og starfsfólk býr yfir
gríðarlegri reynslu og þekkingu. Að auki

hefur afkoman verið afar góð á síðustu
árum og félagið skilað góðri arðsemi.

Karl er spurður að því hvernig fjárfest-
ingin í Sjóvá falli að fyrri fjárfestingum
hans. Hann segir að fjárfestingar hans
hafi miðast við það að kaupa eins stóran
hlut og hægt var hverju sinni. Markmið
hans er alltaf að hafa áhrif. „Þetta tæki-
færi sem við fengum til að kaupa stóran
hlut í Sjóvá gaf okkur möguleika að koma
að einu stærsta og öflugasta fyrirtæki
landsins með þeim hætti að geta haft áhrif
á reksturinn til lengri tíma.“

Margir töldu að Karl hefði greitt full-
hátt verð Sjóvá á sínum tíma eða 17,5
milljarða króna fyrir tvo þriðju hluta
hlutafjár en hann lítur ekki svo á: „Þetta
er stærsta tryggingafélag landsins sem
var metið á 26 milljarða. Til samanburðar
var markaðsvirði TM um 22 milljarðar. Af
okkar hálfu var þetta talið gott kaupverð.
Mikil tækifæri felast í félaginu og það hef-
ur staðið undir okkar væntingum varðandi
rekstur og hagnað það sem af er ári.“

NÝ FORYSTA
Þór Sigfússon, nýr forstjóri hjá Sjóvá, seg-
ir að tilfinningin að skipta um starfsvett-
vang sé mjög góð. „Ég hef hitt flesta
starfsmenn og líst vel á aðstæður. Við
Helgi finnum hlýja strauma og teljum að
það séu miklir möguleikar hér. Helgi kem-
ur inn með reynslu úr tryggingargeiran-
um og mun einbeita sér að þeirri starf-
semi. Það er mitt hlutverk að leiða hópinn.
Við teljum að hópurinn í kringum okkar
búi yfir fjölbreyttri reynslu og fjölbreytni
í aldri.“

Stærsta breytingin á skipuriti félagsins
felst í því að það er betur aðgreint annars
vegar á milli vátryggingastarfseminnar
og hins vegar fjárfestingastarfseminnar.

Innan fjárfestingasviðsins eru tvær sjálf-
stæðar einingar og tvær sjálfstæðar
tekjueiningar eru innan vátryggingasviðs-
ins auk stoðeininga sem styðja við þann
flókna rekstur sem felst í tryggingastarf-
semi.

Karl segir að tækifæri liggi í trygg-
ingastarfseminni. „Það er áskorun að gera
betur í tryggingaþættinum. Það dylst eng-
um sem skoðar afkomu íslenskra trygg-
ingafélaga undanfarin ár að afkoman af
vátryggingarekstri er neikvæð. Hún er
ekki ásættanleg,“ segir hann. 

Ýmsir möguleikar eru fyrir hendi að
taka til í þeim ranni. Allir kostnaðar- og
tekjuliðir hafa verið teknir til endurskoð-
unar í samvinnu við starfsfólk. „Vinnan er
hafin og væntum við þess að sjá árangur
erfiðsins á næstu tólf til átján mánuðum.“ 

ÁHERSLA Á VERND
Tryggingamarkaður í eðli sínu er nokkuð
þroskaður markaður þar sem mikil sam-
keppni ríkir. Bæði Karl og Þór nefna að
áherslan á aukna vernd er sterkari hjá
neytendum í dag heldur en hún var. Tæki-
færin felast í því að bjóða upp á nýjar og
fjölbreyttari tegundir trygginga þannig að
hagsmunir hvers einstaklings og hverrar
fjölskyldu séu uppfylltir betur en gert er í
dag.

„Við sjáum að allir þeir fjöldamörgu Ís-
lendingar sem halda til starfa í útlöndum
uppgötva að það sem þeir litu á sem sjálf-
sagðan hlut, eins og öryggi og þau lífsgæði
sem fólust í því hér heima, er ekki það
sama í öðrum löndum. Ég lít svo á að Sjó-
vá, sem leiðandi fyrirtæki, hafi mjög stóru
hlutverki að gegna í þessum efnum hér
heima og það getur verið í tengslum við
margháttað forvarnarstarf og við getum
séð fyrir okkur í framtíðinni að félagið

hafi meiri afskipti af fjárfestingum á þeim
sviðum,“ segir Þór.

Hann nefnir sem dæmi aðkomu Sjóvár
að fjárfestingum í umferðarmannvirkjum
í framtíðinni. „Um allan heim eru umferð-
armannvirki að verða einkarekin. Hvers
vegna skyldi ekki eitt öflugasta fyrirtæki
landsins sem hefur hagsmuni af betri um-
ferðarmenningu og -mannvirkjum ekki
koma með beinni hætti að slíkum þáttum í
framtíðinni?“

METNAÐUR HEIMA FYRIR
Karl er spurður um sókn Sjóvár á erlend-
ar slóðir: „Við munum einbeita okkur á
næstu mánuðum að því að ná fullkomnum
tökum á rekstri vátryggingafélagsins áður
en ráðist verður í mikla útrás á vátrygg-
ingasviði. Það er nægur metnaður fyrir
því að vinna á innanlandsmarkaði.“

Þór bendir á að félagið hafi hafið útrás
á ákveðnu leyti, það er að fylgja sínum fé-
lögum eftir í útrás. „Við teljum mikilvægt
í þessu að við getum aðstoðað þau hvar
sem þau eru og boðið heildstæða þjónustu
fyrir þau. Þetta er verkefni okkar í útrás
og einmitt þess vegna leggjum við áherslu
á náið samstarf við alþjóðlega aðila sem
hafa yfirburðaþekkingu á þessu sviði.“ 

Sjóvá hefur nýverið gert samning við
Royal & SunAlliance sem tryggir að Sjóvá
getur boðið upp á þjónustu í 130 löndum.
„Þetta þýðir að þau fyrirtæki sem við
þjónum geta tryggt starfsstöðvar sínar í
öllum þessum löndum.“

Einnig sjá menn mikla möguleika felast
í dótturfélögum Sjóvár á borð við Securit-
as og fasteignafélaginu Klasa sem Þorgils
Óttar mun stýra og vera einn stærsti eig-
andi að. „Það félag hefur á einu ári vaxið
úr engu í að það verða með eignir upp á 5,5
milljarða,“ nefnir Karl að lokum. 

Sjóvá undir nýrri forystu
Hið rótgróna tryggingafélag Sjóvá-Almennar hefur farið í gegnum talsverðar breytingar á árinu í
kjölfar eigendaskipta. Karl Wernersson, stjórnarformaður Sjóvár, segist hafa mikinn metnað fyrir því
að efla félagið sem hann lítur á sem langtímafjárfestingu. Eggert Þór Aðalsteinsson hitti þá Karl og
Þór Sigfússon, nýskipaðan forstjóra, að máli og spjallaði við þá um fyrirtækið.

ÞÓR SIGFÚSSON, NÝR FORSTJÓRI
SJÓVÁR, OG KARL WERNERSSON,
STJÓRNARFORMAÐUR „Þetta tækifæri
sem við fengum til að kaupa stóran hlut í
Sjóvá gaf okkur möguleika að koma að
einu stærsta og öflugasta fyrirtæki landsins
með þeim hætti að geta haft áhrif á rekst-
urinn til lengri tíma,“ segir Karl.
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Dell™ PowerEdge™ 830, búinn Intel® Pentium® D 

örgjörva, er fyrsti Dual Core netþjónninn frá 

Dell™. Hann er hagkvæmur, traustur og annast 

öll helstu verk á skrifstofunni, s.s. miðlæg skráa- 

söfn, tölvupóst og verslunarkerfi. PowerEdge™

830 er einkar auðveldur í rekstri og hentar 

öllum smærri og meðalstórum fyrirtækjum.

fia› er til lausn á öllu
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(32bit/33MHz, 5v)
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Mikil gróska er í sauðfjárrækt á Íslandi um
þessar mundir. Bú eru að stækka og margir
bændur eru að hugsa leiðir til að hagræða í
rekstri sínum. Jafnvægi á kjötmarkaði hefur
leitt til þess að salan á lambakjöti hefur auk-
ist eftir samdrátt undanfarin tvö ár. Vöruþró-

un hefur einnig aukið eftir-
spurn eftir tilbúnum kjöt-
réttum. Bændur fá fyrir
vikið hærra verð fyrir af-
urðir sem þeir leggja inn í
sláturhús. Einnig hefur
hagræðing og fækkun slát-
urhúsa leitt til þess að hægt
er að greiða bændum
hærra verð. Þetta er mat
viðmælenda Markaðarins
sem þekkja vel til í sauð-
fjárrækt.

Jóhannes Sigfússon, for-
maður Landssambands
sauðfjárbænda, segir mik-
inn hug í sauðfjárbændum
um þessar mundir. Margir
séu að endurskipuleggja
reksturinn til að fækka
handtökum við búskapinn.

Fjárfestingar hafi legið niðri undanfarin ár
vegna lélegrar afkomu. Hann sjái merki þess
að þetta sé að breytast nú. Menn séu farnir að
fjárfesta aftur í greininni, sem sé mjög já-
kvætt. Það sé forsenda framfara og betri af-
komu.

Sindri Sigurgeirsson, bóndi í Bakkakoti í
Borgarfirði, segir bændur loksins vera að fá
tekjuauka eftir mögur ár þegar tekjur dróg-

ust saman. Eftir fækkun sláturhúsa séu þau
betur í stakk búin að borga hærra verð fyrir
lambakjötið. Aukin eftirspurn eftir lamba-
kjöti hafi líka leitt til verðhækkunar upp á ell-
efu prósent. Lækkun útflutningsskyldu hafi
líka leitt til kjarabóta fyrir bændur. Kjarabót-
in nemi þá um tuttugu prósent, en bændur fá
mun lægra verð fyrir útflutt kjöt en það sem
selt er á Íslandi.

HAGRÆÐING SKILAR SÉR TIL BÆNDA
Steinbjörn Tryggvason, sláturhússtjóri á
Hvammstanga, tekur undir með Sindra, að
hagræðing hjá sláturhúsum sé að skila bænd-
um meiri tekjum fyrir afurðir sínar. Fækkun
sláturhúsa þýði að meira magn fer í gegnum
húsin og rekstur þeirra batni. Húsin keppi
um kjöt frá bændum. Samt sé ekki mikill
verðmunur í boði fyrir kjötið yfir það heila.
Einhver mismunur sé eftir gæðaflokkum. Sjö
sláturhús á landinu geti nú slátrað sauðfé.

Steinbjörn segir að söluaukningin hafi ver-
ið mikil undanfarið og ennþá sé feikna sala.
Kjötfjöllin séu liðin tíð og kjötið hafi klárast
undanfarin þrjú ár. Búið sé að slátra mestu í
ár og honum líst vel á framhaldið. Búast megi
við að verðið til bænda hækki áfram. Þetta
hljóti að leiða til viðsnúnings í rekstri sauð-
fjárbúa.

Sláturhússtjórinn segir að sláturhúsið skili
hagnaði af rekstri sínum. Kröfur um aðbúnað
séu alltaf að aukast sem hafi þýtt miklar fjár-
festingar. Slátrun sauðfjár sé árstíðabundin
og því nýtist þessi fjárfesting ekki nema hluta
úr ári. En þetta hafi sloppið og í því sambandi
hafi fækkun sláturhúsa skipt miklu máli.

TÍMABÆR HÆKKUN AFURÐA
Erna Bjarnadóttir, sviðsstjóri hjá Bændasam-
tökum Íslands, segir að sláturleyfishafar hafi
hækkað verð um tíu til tólf prósent. Það, og
lækkun útflutningsskyldu, hafi þýtt tuttugu
prósent hærra verð fyrir afurðirnar. Þá hafi
verið greitt hæsta verð fyrir meira magn af
innlögðu kjöti en áður. Þetta sé tímabær
hækkun því kostnaður hafi hækkað meira en
tekjur undanfarin tvö ár. Hægt sé að líta á að
verðlækkanir frá árinu 2003 séu að ganga til
baka.

Erna segir að árin 2003 og 2004 hafi verið
mögur fyrir sauðfjárbændur. Miðað við veltu
á árinu 2004 hafi hver kind verið að skila um
10.700 krónum í tekjur. Þá eigi eftir að borga
allan kostnað og borga laun. Hagnaður búa
fari mikið eftir því hvað mikið er afskrifað. 

Hún segir tækniþróun hafa átt sér stað
innan greinarinnar og hagkvæmni stærri búa
að skila sér. Árin 1997-1998 hafi verið um 40
bú með fleiri en 501 ærgildi. Fjöldi þessara
búa sé núna orðinn 61. Meðalbúið sé klárlega
að stækka. Þessi þróun sé samt ekki eins hröð
og í mjólkurframleiðslu, þar sem mikil tækni-
þróun hafi orðið um leið og búin stækkuðu.

ÁLAGSTÍMAR GERA STÆKKUN ERFIÐA
Jóhannes Sveinbjörnsson, bóndi á Heiðarbæ
á Suðurlandi, er einn þeirra framsæknu
bænda sem hafa verið að hagræða í rekstri
sínum með það að markmiði að auka tekjur
búsins án þess að vinna og kostnaður aukist
mikið um leið. Hann hefur innleitt véltækni
við fóðrun. Heyrúllur eru hífðar með hlaupa-
ketti og settar í gjafagrindur. Þar er plastið
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Sauðfjárbændur eru ekki öfundsverðir af tekjum sem þeir fá fyrir framleiðslu á lambalærum sem eru
á borðum margra landsmanna um helgar. Þó hefur verð á afurðum þeirra hækkað á þessu ári.
Einnig hefur hagræðing átt sér stað í greininni og margir leita leiða til að fækka handtökum við bú-
störf. Björgvin Guðmundsson metur stöðuna í sauðfjárrækt.

Kindin skilar um sjö þúsund krónum
Hagnaður sauðfjárbúa í fyrra var að meðaltali 800 þúsund krónur.

Sauðfjárrækt í sókn

F R A M L E G Ð  Á  H V E R J A  K I N D
F J Á R H Æ Ð I R  Í  T Ö F L U N N I  E R U  Í  K R Ó N U M .

TEKJUR
Bústærð 201-300 401-500

Dilkakjöt 3.983 3.272
Umsýslukjöt 907 1.324
Greiðslur frá ríki 5.668 4.777
Ull 573 501
Gærur/slátur 157 167
Heimanot 170 179
Annað 77 125
Afurðir af kind 11.534 10.341

KOSTNAÐUR
Heimaaflað fóður 2.033 2.061
Kjarnfóður 155 134
Annað 116 95
Fóðurkostnaður 2.304 2.291

Dráttarvélar 93 90
Verkfæri 92 75
Aðrar rekstrarvörur 68 103
Rekstrarkostnaður 254 269

Lyf og dýralæknar 128 128
Sláturkostnaður 70 81
Sjóðagjöld 249 178
Flutningur á afurðum 164 170
Önnur þjónusta 123 72
Þjónustugjöld 733 629

Breytilegur kostnaður samtals 3.291 3.188

Framlegð á kind 8.230 7.163

Framlegð eru tekjur að frádregnum breytilegum kostnaði. Tölur eru fengnar í
skýrslu Hagþjónustu landbúnaðarins og eiga við fyrir árið 2004.

Samkvæmt nýútkomnum búreikn-
ingum, sem hagþjónusta landbúnað-
arins vinnur, var hagnaður sér-
hæfðra sauðfjárbúa 806 þúsund
krónur í fyrra. Á þá eftir að greiða
eigendum laun. Hlutfall hagnaðar af
heildartekjum var 18,9 prósent sam-
anborið við 20,9 prósent í heildarúr-
taki búa árið 2003 og 23,7 prósent
árið 2002. Tekjur bænda hafa hækk-
að með hækkandi afurðaverði á
þessu ári og lækkandi útflutnings-
skyldu. Aukin sala á kindakjöti og
hagræðing við slátrun er að skila sér
til baka til bænda. 

Þegar afkoma sömu sauðfjárbúa í
búreikningum er borin saman árin
2003 og 2004 kemur í ljós að hagnað-
ur fyrir laun eigenda hækkar lítil-
lega eða um 3,8 prósent. Skýringin
liggur aðallega í hærri búgreinatekj-
um en þær ná að vega upp á móti
kostnaðarhækkunum búanna. Af-
koma sauðfjárbúa í heildarúrtaki er
svipuð og verið hefur undanfarin ár.

Sindri Sigurgeirsson, bóndi í
Bakkakoti í Borgarfirði, segir að árið
2004 hafi verið erfitt ár fyrir sauð-
fjárbændur. Í ár séu bændur fyrst að
fá greitt fyrir hagræðingu innan
greinarinnar. Lambakjöt hafi verið
vinsælt upp á síðkastið sem hefur
skilað bændum ellefu prósenta verð-
hækkun á afurðum. Bændur þurfi
ekki heldur að flytja eins mikið út

samkvæmt útflutningsskyldu, en
þeir fá mun lægra verð fyrir það kjöt
en það sem er innlagt í sláturhúsin.

Sindri segir þó að margir kostnað-
arliðir hafi hækkað eins og rúlluplast
og olía, sem séu stórir liðir í rekstri
sauðfjárbúa. Til dæmist hafi plast-
rúlla kostað 4.800 krónur árið 2003
en 7.200 krónur í sumar. 

Búgreinatekjur sauðfjárbúa
hækkuðu um 6,5 prósent í fyrra og
framlegð jókst um 3,3 prósent. Hálf-
fastur kostnaður jókst um 1,3 pró-

sent og afskriftir um 7,8 prósent
milli ára. Fjárfestingar búanna juk-
ust lítið í krónum talið á milli ára eða
um 150 þúsund krónur og munar þar
helst um fjárfestingar í vélum og
tækjum.

Heildarskuldir sauðfjárbúa í hlut-
falli við heildartekjur voru um 119
prósent árið 2004 en voru 113
prósent árið 2003. Samkvæmt þessu
hækka skuldir því hraðar en tekjur á
milli ára.

RÍKISSTYRKT SAUÐFÉ Ríkið styrkir sauðfjárbændur, sem eiga rétt á beingreiðslum, um 4.600 krón-
ur fyrir hvert ærgildi. Þó er enginn framleiðslukvóti í gildi og geta bændur framleitt það magn sem
þeir vilja. 



tekið af og grindurnar lækkaðar eftir því sem
við á á hverjum degi. Jóhannes segir að þetta
fyrirkomulag spari gríðarlega vinnu. Ekki
þurfi að gefa sömu rollunum á hverjum degi.
Það leiðir til þess að þau geti verið með stórt
bú en samt unnið utan þess. Aðrir bændur
hafi kosið að stækka bú sín og fengið þannig
meiri tekjur án þess að auka vinnu að sama
skapi.

Jóhannes segir að árstíðabundnir álags-
tímar í sauðfjárrækt, meðal annars meðan á
sauðburði standi, geri mönnum erfiðara fyrir
að stækka bú sín endalaust. Margir hafi reynt
að mæta því með endurhönnun fjárhúsa til að
auðvelda vinnu á þessum tímum. Þá verði
vanhöld minni og lömbin sprækari. Tími
bóndans fer þá frekar í að líta eftir og fylgj-
ast með að allt gangi eins og það eigi að gera.

Jóhannes bendir líka á annað atriði sem
hafi skipt miklu máli við hagræðingu hjá
bændum, en það er bylting við heyskap með
tilkomu heyrúlla. Vinnan við slíkan heyskap
sé mun minni en áður. Þegar þetta sé lagt
saman sé búið að hagræða við fóðrun skepn-
anna, umhirðu þeirra eins og vigtun og
klaufsnyrtingu, sauðburð og heyskap. Samt
hefur ekki enn verið fundið nýtt fyrirkomu-
lag við haustvinnuna eins og smalamennsku. 

Bóndinn á Heiðarbæ er sammála þeim
sem segja að búum fækki og þau stækki. Á
ákveðnum svæðum á landinu sé gróskan mik-
il og hann sjái ungt fólk vera að taka við
rekstrinum. Það sjái tækifæri sem ekki hafi
lengi verið til að dreifa í greininni. Þetta sé
ennþá svolítið svæðisbundið og virðist smita
út frá sér. Kröfur í dag séu auðvitað miklar
og margir möguleikar sem fólk hefur. Þetta
séu ánægjuleg merki um framtíð sauðfjárbú-
skapar í landinu.

MIKILVÆG VÖRUÞRÓUN
Gífurlegar framfarir hafa einnig verið í
ræktuninni sjálfri. Jóhannes segir að nú séu
skrokkar metnir mun nákvæmar en áður.
Notaðar séu svokallaðar ómmælingar sem
mæla meðal annars bakvöðva og bakfituna í
lömbum. Þetta nýtist mjög vel við ræktun
enda skipti fituhlutfallið miklu máli þegar
meta skal gæði kjötsins. Inn í síðasta búvöru-
samning hafi verið tekið tillit til gæðastýring-

ar þar sem hluti af ríkisstyrknum haldist í
hendur við slíkt vinnulag hjá bændum. Þá sé
tekið tillit til ýmissa þátta sem miða að því að
bæta framleiðsluna í takt við umhverfið.

Annar áhugaverður punktur sem Jóhannes
bendir á er hversu miklu máli vöruþróun hef-
ur skipt. Sauðfjárbændur hafi tekið þátt í
henni. Hér áður fyrr hafi lambakjöt verið selt
í heilum og hálfum skrokkum. Þetta hafi sem
betur fer breyst mikið. Nú sé kjötið meira
unnið og ýmsir tilbúnir réttir framleiddir
sem mæti þörfum nútímans. Fólk vilji greini-
lega hafa þetta fljótlegt og lambakjöt keppi
við ýmsa aðra fljótlega rétti. Þessi vöruþróun
hafi átt sinn þátt í söluaukningu. Gæði kjöts-
ins hafi batnað og betra ástand í þjóðfélaginu
auki eftirspurn eftir gæðameiri vörum.

Árni Þorvaldsson á Bíldsfelli segir að af-
urðaverð sauðfjárbænda hefði þurft að
hækka um sextán prósent til að vera álíka
hátt og árið 2000. Þá miðar hann við þróun
vísitölu neysluverðs. Allir kostnaðarliðir
bænda hafi hækkað á þessum tímabili. Nú fá-
ist um 3.700 krónur fyrir lambið ef ríkis-
styrkur er ekki meðtalinn. Ullarverðið hafi
haldist nokkuð óbreytt. Flutningskostnaður
sé meiri og verð fyrir innmat staðið í stað.

500 ÆR LÁGMARK
Árni segir ekki forsendur til að lifa eingöngu
á fjárbúskap nema vera með 500 fjár eða
fleiri. Annars þurfi aðrar tekjur að koma til.
Þetta séu ekki miklar tekjur sem fáist af fjár-
búskap ennþá. Jóhannes Sigfússon, formaður
Landssambands sauðfjárbænda, segir fleiri
horfa á þetta nú sem alvöru atvinnugrein. Þó
verði afkoman ekki viðunandi fyrir fjöl-
skyldubú nema búið byggi á fimm til sex
hundruð fjár.

Erna Bjarnadóttir bendir líka á að velta
sauðfjárbúa sé lítil eða í kringum fjórar millj-
ónir króna. Þessi grein bjóði því ekki upp á
miklar tekjur fyrir bændur þótt sóknarfæri
séu vissulega fyrir hendi og þetta geti gefið
ágætlega af sér. 

Jóhannes bendir á að útflutningur hafi
gengið vel. Verð á afurðum ytra hafi farið
hækkandi. Lækki gengi krónunnar aftur fái
bændur fleiri krónur fyrir hvert selt kíló sem
komi sér vel. 

Vinna tíu
tíma á dag

Sauðfjárbændur reyna
að hagræða vinnunni.

Á sauðfjárbúum hefur vinnu-
stundum við sauðfé fækkað um
fjórar klukkustundir eða 0,2
prósent frá árinu 2000 til ársins
2004. Vinna við bústörf á sauð-
fjárbúum var að meðaltali 3.624
klukkustundir árið 2004 eða um
9,9 klukkustundir á dag. Þar af
eru 2.133 klukkustundir vegna
vinnu við sauðfé. 

Þetta kemur fram í saman-
tekt Ásdísar B. Geirdal og Ingi-
bjargar Sigurðardóttur hjá
Hagþjónustu landbúnaðarins,
sem þær unnu úr vinnuskýrsl-
um fyrir umrætt tímabil, síðast
fyrir árið 2004.

Af samtölum við bændur eru
margir þeirra að leita leiða til
að fækka vinnustundum við
sauðfjárbúskap. Sú vinna bygg-
ist mikið á því að auðvelda gjaf-
ir yfir vetrarmánuðina. Vilja
bændur geta verið með fleiri
ær á búum sínum án þess að
lengja vinnutímann í sama hlut-
falli. Aðrir vilja auðvelda sér
störfin til að hafa meiri tíma til
að vinna utan bús, sem hefur
reynst mörgum nauðsynlegt til
að hafa sæmilegar tekjur.

Mánuðina janúar til loka apr-
íl er meðal vinnustundafjöldinn
á dag um 7,6 klukkustundir. Í
maí til loka ágúst er meðal
vinnustundafjöldinn um 12,4
klukkustundir enda sauðburður
og heyskapur vinnuaflsfrekur
þessa mánuðina. Frá september
til og með desember er fjöldi
vinnustunda hins vegar um 9,6
klukkustundir.

Á sauðfjárbúum eru vinnu-
stundir flestar í maí eða 17,8
klukkustundir á dag.
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SJÁLFALA SAUÐKINDUR AÐ SUMRI Eftir að fé er rekið á afrétt til beitar þurfa bændur að sinna túnum og engjum til að safna fóðri fyrir komandi vetur. Margir þeirra leita nú leiða til
að auðvelda sér störfin svo tekjur sauðfjárbúa geti aukist um leið og kostnaði er haldið niðri. Það er forsenda þess að sauðfjárbændur geti bætt afkomu sína og sauðfjárrækt orðið alvöru
atvinnugrein. 

TÍMAFREKUR SAUÐBURÐUR Flestar
vinnustundir á sauðfjárbúum eru í maí í
kringum sauðburðinn. Þá er unnið að
meðaltali 17,8 klukkustundir á dag.

H L U T F A L L S L E G  
S K I P T I N G  V I N N U S T U N D A

Á  S A U Ð F J Á R B Ú U M

Sauðfé    59%
Garðrækt   3,2%
Hlunnindi   2,7%
Tún og engi  9,2%
Viðhald    17%
Viðh. véla   1,7%
Annað    7,2%

4.600 krónur 
í ríkisstyrk

Ríkið greiðir tæpar þrjá milljarða króna
vegna sauðfjárframleiðslu á næsta ári
samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið
2006. Þar af eru um 1,6 milljarðar króna
beingreiðslur til bænda.

Beingreiðslur eru ekki lengur tengdar
kvóta á framleiðslu. Bændur geta fram-
leitt það sem þeir vilja af kindakjöti. Hafi
þeir hins vegar rétt á greiðslum miðast
þær við svokallað ærgildi. Fyrir hvert ær-
gildi fær bóndi 4.600 krónur í ríkisstyrk.
Eigi hann um 100 ærgildi fær hann samtals
460 þúsund krónur greiddar í nokkrum
áföngum yfir árið. 

Það hafa ekki verið mikil viðskipti með
ærgildi eins og raunin er með kvóta á
mjólk.
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„Að sýna náunganum tillitssemi
og umhyggju er lífsviðhorf sem
ég drakk í mig með móðurmjólk-
inni,“ segir Grétar Þorsteinsson,
forseti Alþýðusambands Íslands,
þegar hann er beðinn um að deila
sínu besta ráði með lesendum
Markaðarins. Hann segir það
vera vegarnesti sem hann hafi
alltaf reynt að hafa að leiðarljósi
í lífinu. Það skipti engu máli hvar
maður er staddur eða hvert við-
fangsefnið er, tillitssemi og um-

hyggja gagnvart náunganum sé
alltaf mikilvæg. 

Grétar segir það vel mega
vera að þetta viðhorf geti komið
í veg fyrir skjótfenginn ávinning
í einhverjum tilvikum. Til lengri
tíma litið skili það sér hins vegar
alltaf að hafa þessi sjónarmið í
hávegum. Þar að auki hafi það
góð áhrif á sálarlífið og samvisk-
una. „Manni líður betur. Er hægt
að óska sér einhvers mikilvæg-
ara?“ - hhs

B E S T A  R Á Ð I Ð

Þau óraði varla fyrir því að Te &
kaffi yrði eitt af leiðandi fyrir-
tækjum landsins í framleiðslu og
sölu á kaffi þegar þau opnuðu
litla verslun við Barónsstíg fyrir
rúmum tuttugu árum. Fljótlega
færðu þau verslunina í bakhús á
Laugavegi en eitt leiddi svo af
öðru og fyrirtækið flytur nú inn
hágæðakaffi og -te frá helstu
kaffiframleiðslulöndum heims-
ins.

„Þegar við byrjuðum var ekki
sama kaffimenning og er í dag.
Það hefur margt breyst og ég
held að það sé óhætt að segja að
menn létu sig eiginlega hafa það
að drekka uppáhellt kaffi í gamla
daga. Blönduðu bara vel af mjólk
og sykri í það. Í dag kaupir fólk
aðeins dýrara kaffi en veit að það
er ánægja í hverjum sopa,“ segir
Sigmundur.

Te & kaffi fagnaði tuttugu ára
afmæli á síðasta ári og eigend-
urnir eru ánægðir með þann
mikla vöxt sem hefur verið í fyr-
irtækinu frá því það var stofnað.
Starfsemi félagsins fer fram í
verksmiðjunni í Stapahrauni í
Hafnarfirði þar sem kaffibaun-
irnar, sem fluttar eru inn frá
rúmlega 30 mismunandi löndum,
eru brenndar í þar til gerðum
ofnum og kaffinu er pakkað í
neytendaumbúðir. Auk þess rek-
ur fyrirtækið fjórar verslanir og
tvö kaffihús. Verslanirnar eru á
Laugavegi, í Kringlunni, Smára-
lind og í Suðurveri og kaffihúsin
tvö eru á Laugavegi og í Smára-
lind.

KAFFIHÚSIN OG VERSLANIRNAR
„Við kaupum aðeins hágæðakaffi
að utan. Kaupum það frá helstu
kaffilöndum heimsins og margt
af því sem við kaupum er vottað
af sérstökum nefndum sem
starfa í viðkomandi löndum.  Það
staðfestir að það sé fengið frá
bestu ökrunum,“ segir Sigmund-
ur. Hann segir að kaffibaunirnar
séu fluttar til landsins hráar en
þær séu svo brenndar í ofnum
hjá kaffibrennslu félagsins í
Hafnarfirði. Þar er því svo pakk-
að fyrir verslanirnar en Te &
kaffi selur framleiðsluna bæði í
sínum eigin verslunum svo og í
stórmörkuðum. „Öll vinnsla fer
fram hjá okkur. Frá því baunirn-
ar koma í hús og þar til þær fara
í kaffivélarnar hjá fólkinu og
þannig við tryggjum að varan sé
rétt meðhöndluð og eftir bestu

mögulegu leiðum. Verslanirnar
okkar eru andlit fyrirtækis-
ins út á við. Við seljum þar
bæði baunir sem fólk getur
malað heima hjá sér en auk
þess malað kaffi. Við höfum
núna nýlega innleitt kerfi með
svokölluðum einstefnuventli á
kaffpakkningarnar. Ventillinn
virkar þannig að loftið streymir í
aðra áttina og heldur kaffinu því
fersku. Við viljum ekki að kaffið
skemmist í hillunum hjá kaup-
manninum og varan er því alltaf
fersk.“

KAFFILAUSNIR OG GALAPAGOS
Te & kaffi hefur um 60 starfs-
menn sem skiptast þannig að um
30 þeirra starfa við framleiðslu
og heildsölu á kaffinu en annar
eins fjöldi á kaffihúsum og í
verslunum. Fyrirtækið þjónustar
auk þess fyrirtæki. „Það má
segja að við séum með lausnir
fyrir fyrirtæki og einstaklinga.
Við seljum kaffivélar fyrir kaffið

en auk þess kaffið sjálft og annað
sem þarf hvort sem er fyrir fyr-
irtæki eða heimili,“ segir Sig-
mundur. 

Hann segir ekki standa til nein-
ar breytingar á fyrirtækinu aðrar
en þær að fyrirtækið stefnir að
því að halda áfram á sömu braut
við að þróa besta kaffið og teið
sem hægt er að fá hér á landi.
„Við höfum alltaf stækkað innan
frá og höldum því áfram. Við
erum þjónustufyrirtæki með há-
gæðavörur og þannig verður það
áfram. Við teljum að það sé mikil
eftirspurn eftir hágæðakaffi til
dæmis. Í fyrra fluttum við inn há-
gæðakaffi frá Galapagos-eyjum.

250 gramma pakki kostaði um
990 krónur. Við fyrstu sýn

kann kannski einhverjum að
finnast það dýrt. En þegar
það er skoðað betur sést ber-

sýnilega að svoleiðis getur
skilað kannski 30-35 bollum. Það

telst því ekki mikið á bollann enda
kom annað í ljós því kaffið seldist
upp,“ segir hann.

Fjölskyldan vinnur við fyrir-
tækið og líkar vel. Hún er
brennandi af áhuga og á fyrirtæk-
ið að fullu. Ætlar sér frekari land-
vinninga en í sama formi og áður:
Standa vaktina og gera vel við
kúnnann.

„Við finnum það í kaffhúsinu á
Laugaveginum að það er komin
önnur kynslóð sem fastakúnnar í
verslunina. Nú koma kannski for-
eldrar með börnin sín og þau hafa
keypt sitt kaffi í búðinni um ára-
bil. Það finnst okkur gaman því þá
vitum við að við erum að gera vel.
Svoleiðis verður það áfram,“ seg-
ir Sigmundur.

Te & kaffi
Stofnað: 1984

Verslanir (4): Laugavegi, Kringlunni, 
Smáralind, Suðurveri

Kaffihús (2): Laugavegi, Smáralind
Starfsmenn: 60

Sælkerakaffi og hágæðate
Í lítilli verslun á Barónsstíg 18 hófu hjónin Sigmundur Dýrfjörð og Berglind Guð-
brandsdóttir að selja te og kaffi árið 1984. Síðan þá hefur starfsemin undið upp
á sig og reka hjónin nú fjórar verslanir og tvö kaffihús í Reykjavík. 

ÁGÚST TORFI HAUKSSON vélaverkfræð-
ingur hefur verið ráðinn framkvæmda-

stjóri landvinnslu
Brims á Akureyri og
tekur hann við því
starfi þann 1. nóv-
ember nk. Hann lauk
prófi frá Vélskóla Ís-
lands árið 1995 og
ári síðar stúdents-

prófi frá Verkmenntaskólanum á Akur-
eyri. BSc-prófi í vélaverkfræði lauk
hann frá Háskóla Íslands árið 1999 og
MS-prófi í vélaverkfræði frá University
of British Columbia í Vancouver í
Kanada árið 2001. Á árunum 2001-2002
vann Ágúst Torfi að rannsóknum í
Kanada og frá 2002 hefur hann unnið á
Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns
í Reykjavík. Ágúst Torfi þekkir vel til
landvinnslu Brims á Akureyri, enda
vann hann þar sem vélstjóri í sex sumur
á árunum 1993 til 1998. 

GUNNAR ÞÓR PÉTURSSON hefur verið
ráðinn lögmaður Actavis Group. Í lög-

mannsstörfum sínum
hefur Gunnar Þór
sérhæft sig í Evrópu-
rétti, lyfjalöggjöf,
samkeppnisrétti og
stjórnsýslurétti.
Gunnar Þór lauk

embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Ís-
lands 1997 og meistaraprófi í Evrópu-
rétti, L.L.M., frá Háskólanum í Lundi í
Svíþjóð 1998. Hann hlaut réttindi til mál-
flutnings fyrir héraðsdómi 2002. Gunnar
Þór starfaði hjá Lögfræðiskrifstofu Suð-
urnesja 1997 og Eftirlitsstofnun EFTA
1999-2004. Hann hóf síðan störf hjá
LOGOS lögmannsþjónustu 2004. Undan-
farið hefur Gunnar Þór kennt Evrópurétt
við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
Gunnar Þór er giftur Eddu Björk Skúla-
dóttur iðjuþjálfa og eiga þau tvö börn.

Stjórn Sjóvár hefur ráðið ÞÓR SIGFÚS-
SON sem forstjóra en hann mun hefja
störf í desembermánuði. Þór Sigfússon
hefur gegnt starfi framkvæmdastjóra
Viðskiptaráðs Íslands en hann tók við
því starfi í maí 2003. Þór starfaði áður
sem ráðgjafi fjármálaráðherra (1993-
1998) og aðstoðarframkvæmdastjóri hjá
Norræna fjárfestingabankanum (1998-
2003). Hann er með meistaragráðu í
hagfræði og hefur stundað doktorsnám
í alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands.
Þór hefur meðal annars skrifað þrjár
bækur um Ísland og alþjóðavæðingu,
Örríki á umbrotatímum, Landnám – út-
rás íslenskra fyrirtækja og Straumhvörf.
Þór er 41 árs gamall.

Þá hefur Sjóvá ráðið HELGA BJARNASON
tryggingastærðfræðing sem aðstoðar-
forstjóra félagsins. Helgi mun einkum
sinna verkefnum tengdum vátrygginga-
starfsemi félagsins. Helgi hefur unnið
undanfarin ár að uppbyggingu og
rekstri KB-líftryggingar, nú síðast sem
forstöðumaður vátryggingasviðs. Helgi
er 36 ára gamall. 

Á LAGERNUM Halldór Guðmundsson, framleiðslustjóri og brennslumeistari, og Sigmundur Dýrfjörð framkvæmdastjóri á lagernum í
Hafnarfirði. Te & kaffi flytur inn baunirnar í sekkjum eins og þeim sem sjást á myndinni, svo er kaffið brennt og pakkað í neytendaumbúðir.
Te & kaffi flytur aðeins inn hágæðakaffi frá um 30 löndum og eins og sjá má er jólakaffið þegar komið í pakka og tilbúið til afgreiðslu.

GRÉTAR ÞORSTEINSSON, FORSETI ASÍ
Drakk það í sig með móðurmjólkinni að
sýna náunganum tillitssemi og umhyggju.

Tillitssemi og umhyggja
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BlackBerry® frá Vodafone 

BlackBerry® frá Vodafone er fremsta þráðlausa samskiptatækið í dag og gerir 
notendum mögulegt að vera í stöðugum samskiptum við viðskiptavini og 
samstarfsmenn. Auk þess að vera GSM sími veitir BlackBerry frá Vodafone 
notendum aðgang að tölvupósti, dagbók, tengiliðalista og Vefnum, allt í rauntíma. 

Með BlackBerry frá Vodafone er hægt að gera flest það sem þú gerir á 
skrifstofunni, óháð stað og stund.

BlackBerry frá Vodafone er hluti af MobileOffice, heildstæðu þjónustuframboði Og Vodafone fyrir 
viðskiptalífið sem gerir fólki mögulegt að miðla upplýsingum óháð stað og stund. Hraði, öryggi og einfaldleiki eru 
einkunnarorð okkar í þeim lausnum sem við bjóðum fyrirtækjum. 

» BlackBerry frá Vodaone er alltaf  
 tengdur og tölvupóstur berst og er  
 sendur samstundis

» Stór skjár sem hentar vel við að skoða  
 viðhengi

» Aldrei þarf að uppfæra upplýsingar á  
 milli farsímans og tölvunnar
 

» BlackBerry frá Vodafone uppfyllir  
 ítrustu öryggisstaðla

» BlackBerry frá Vodafone er   
 einstaklega vel hannaður fyrir  
 kerfisumsjón

 

Mobile Office
FRÁ OG VODAFONE
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ferðaskrifstofa
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Nánari upplýsingar veitir Fyrirtækjaþjónusta Og Vodafone, Síðumúla 28, í síma 599 9500. Einnig er hægt að senda tölvupóst á 5999500@ogvodafone.is

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
Mest lesna vi›skiptabla›i›

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA
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ALCAN FÉKK GÆÐAVERÐLAUNIN
2005 Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra
afhendir Rannveigu Rist íslensku gæða-
verðlaunin.

Alcan hlýtur
gæðaverð-
launin 2005
Alcan á Íslandi hlaut gæðaverð-
launin fyrir árið 2005. Verðlaunin
eru samstarfsverkefni Háskóla
Íslands, Samtaka atvinnulífsins,
forsætisráðuneytisins, Verslun-
armannafélags Reykjavíkur og
Stjórnvísis og hafa verið veitt ár-
lega frá árinu 1997. Ákvörðun um
verðlaunahafa hvers árs er tekin
á grundvelli EFQM-líkansins, þar
sem mikilvægir þættir í stjórnun
fyrirtækja og stofnana eru metn-
ir. Sérþjálfaðir matsmenn meta
þau sem koma til greina og velja
svo sigurvegarann úr þeirra
hópi. Markmiðið er að veita við-
urkenningu fyrir raunverulegan
stjórnunarárangur og jafnframt
hvetja fyrirtæki til að setja sér
skýr markmið og leggja mat á ár-
angurinn reglulega.



Stjórnmálamenn hafa verið born-
ir þungum sökum í opinberri um-
ræðu að undanförnu, eða svo má
virðast, og þeir hafa verið sagðir
vilja spara, eða jafnvel það sem
enn alvarlegra virðist vera talið –
að hagræða. Þessar ásakanir
virðast angi hugsunarháttar sem
leggur að jöfnu útgjöld t.d. til
menntamála eða nýsköpunar og
árangur. 

Fáir efast um að mannauður
sé mikilvægur þáttur í hagvexti
og velsæld ríkja. Hins vegar eru
tengslin á milli þeirrar fullyrð-
ingar og því sem gjarnan er kall-
að „nauðsyn aukinna útgjalda
hins opinbera til menntamála“
síður en svo skýr. Í fyrst lagi er
skólaganga slakur mælikvarði á
mannauð, rannsóknir virðast
benda til þess að þótt tiltölulega
hár ávinningur sé af grunn-
menntun lækki jaðarávinningur-
inn hratt. Í öðru lagi mælast
tengsl á milli skólagöngu þjóða
og hagvaxtar illa eða alls ekki og
eru í besta falli umdeild meðal
fræðimanna. Raunar virðist allt
eins líklegt að aukin hagsæld
leiði til að þjóðfélög ákveði að
verja auknum fjármunum til
skólagöngu eins og að skóla-
ganga auki hagvöxt.

Annað nátengt þessu er hvern-
ig fjármunum er varið til mennt-
unar. Rannsóknir sýna að ekki
eru tengsl á milli útgjalda til
menntamála og gæða menntunar.
Hins vegar hafa í sumum rann-
sóknum komið fram tengsl á
milli gæða menntunar og hag-
vaxtar.

Í umræðu um menntamál hlýt-
ur aðalatriðið að vera hvernig
peningunum er varið og hvaða
árangur næst. Augljósasta leiðin
til að nýta fjármunina betur er að
nýta sér kosti einkarekstrar
a.m.k. til hliðar við ríkisrekstur.
Það er þó alltaf hver og einn ein-
staklingur sem tekur ákvörðun
um hvort og að hve miklu leyti
hann ákveður að fjárfesta tíma
sínum í menntun. Fólk jafnt ungt
sem gamalt fjárfestir í framtíð-
inni og besta leiðin til að fá ungt
fólk til að fjárfesta í menntun er
að sjá til þess að það sé arðbært
að fjárfesta í henni. 

AUKIN ARÐSEMI MENNTUNAR
Nú nýverið hefur menntamála-
ráðherra lagt til að menntaskóla-
nám verði stytt í þrjú ár til sam-
ræmis við það sem víða gerist í
nágrannalöndunum. Eins og við
var að búast, hefur þessa tillaga
mætt töluverðri tortryggni.
Kennarar virðast uggandi um
sinn hag enda minnkar spurn eft-
ir þjónustu þeirra um fjórðung.
Aðrir hafa talið að ekki megi
stytta menntaskólann þar sem
það sé svo skemmtilegt að vera í
honum, það er þó lítið sem

menntamálayfirvöld geta gert ef
fólki leiðist eftir að menntaskóla
sleppir, enda ekki skemmtimála-
ráðuneyti.

Hins vegar kann að vera að
með styttingu menntaskólanáms
verði menntaskólarnir að ein-
hverju leyti verr í stakk búnir til
að veita fólki almennan undibún-
ing undir lífið með t.d. kynningu
á bókmenntum og listasögu. Hins
vegar er vitanlega spurning
hvort skólinn megi ekki nýta bet-
ur þann tíma sem hann þegar
hefur til ráðstöfunar og nemend-
ur verði ekki síðan sjálfir að afla
sér slíkrar þekkingar á eigin
ábyrgð, enda heimsbókmenntir
einungis leiðinlegar þegar þær
eru skyldulesning, eins og góð
bókasala sýnir ár eftir ár. 

Hins vegar hefur stytting
menntaskólanáms ótvíræðan
kost, en það er að auka arðsemi
menntunar. Fólk bregst við hvöt-
um og það má búast við að fólk
afli sér meiri menntunar því arð-
bærara sem það er. Það sést t.d.
með mikilli sókn í endurmenntun
hvers konar um þessar mundir.
Það skýrir líka hvers vegna að
þrátt fyrir há skólagjöld, sækja
sér fleiri háskólamenntun í
Bandaríkjunum, en víðast hvar í
Evrópu, þrátt fyrir að skólagjöld
séu þar engin. Fólk með háskóla-
menntun í Bandaríkjunum er
með hærri laun sem hlutfall af
meðallaunum en í Evrópuríkjum,
með öðrum orðum launamunur
er meiri. 

Arðsemi menntunar fyrir
hvern einstakling er jafngild nú-
virtum þeim tekjum sem búast
má við að menntunin veiti um-
fram það að sækja sér hana ekki
að frádregnum kostnaðinum við
menntunina auk þeirra tekna
sem einstaklingurinn verður af
meðan á námstíma stendur. Það
eru því gróft á litið þrjár breytur
sem hafa áhrif á arðsemi mennt-
unar, grunnvextir sem ríkið hef-
ur ekki áhrif á að öðru leyti en
því að reka ábyrga ríkisfjármála-
stefnu, launamunur en ríkið get-
ur haft áhrif á hann með því að
draga úr jaðarsköttum, þótt sú
tillaga heyrist sjaldan úr röðum
mannauðsfræðinga í stétt stjórn-
málamanna og svo loks með því
að stytta námstíma. Stytting
námstíma í menntaskóla getur
því aukið arðsemi menntunar að
hinum breytunum óbreyttum.
Það er ekki verið að gengisfella
stúdentsprófið heldur verið að
horfast í augu við þá staðreynd
að fyrir vel flesta nemendur er
stúdentspróf ekki lengur loka-
markmið námsferils, heldur
áfangi í öflun mannauðs, ferða-
lag sem aldrei lýkur.
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Heimsmynd þráhyggju um viðskiptalífið:

Í besta falli 
gagnslaus umræða
Hafliði Helgason 

Það er einkennileg umræða sem Morgunblaðið stendur fyrir þessa dag-
ana, þar sem sífellt er reynt að sá fræjum tortryggni í garð íslensks við-
skiptalífs. Sú heimsmynd sem leiðarar blaðsins og Reykjavíkurbréf
birta með reglubundnum hætti er mynd af viðskiptalífi þar sem óvæg-
in öfl hrifsa til sín auðlegð þjóðarinnar. 

Hápunkti náði þessi málflutningur ritstjóra Morgunblaðsins í leiðara
síðastliðinn sunnudag undir fyrirsögninni „Ribbaldaskeið?“ Þar vitnar
leiðarahöfundur í grein Jóhanns J. Ólafssonar sem lengi var formaður
íslenskra stórkaupmanna eða heildsala eins og þeir voru kallaðir og
Jónasar Haralz, fyrrverandi bankastjóra. Kveikja þeirrar greinar var
Reykjavíkurbréf Morgunblaðsins þar sem ritstjóri Morgunblaðsins hjó
enn á ný í sama knérunn og venjulega þegar íslenskt viðskiptalíf ber á
góma.

Það sem hefur einkennt þessa umræðu um viðskiptalífið hafa verið
hálfkveðnar vísur sem benda eiga til þess
að siðferði og starfsháttum íslenskra fyr-
irtækja sé verulega ábótavant. Dæmin
hafa hins vegar ekki verið nefnd, en látið
að því liggja að staðfest vitneska úr laun-
helgum innvígðra liggi að baki þessum
skrifum. Þetta eru ósmekkleg skrif og
freistandi að álíta að aðrar hvatir liggi
ekki að baki þeim en óvild í garð tiltekins
hóps kaupsýslumanna sem hefur látið til
sín taka í íslensku viðskiptalífi.

Nú er ekkert óeðlilegt við það að hnút-
ur fljúgi um borð þegar tekist er á í við-
skiptalífinu. Rétt eins og í stjórnmálum er
tekist á af hörku í viðskiptum. Þar má vera
að menn hafi á stundum farið fram úr sér.
Heildarmyndin, ef menn hefðu áhuga á að
horfa á hana, er hins vegar sú að siðferði á
markaði virðist ekki verra hér en gerist og
gengur í öðrum vestrænum ríkjum. Ekki
hefur heldur verið á það bent að regluverk
viðskiptalífsins sé í stórum dráttum öðru-
vísi hér en hjá þjóðum sem við viljum bera
okkur saman við.

Vel kann að vera að ungæðisháttur hafi
að einhverju leyti ríkt á íslenska markaðn-
um. Sérstaklega mátti sjá þess merki á
fyrri hluta síðasta áratugar, þar sem verð-
mætar upplýsingar um skráð fyrirtæki
láku út áður en þær voru almennt kunnar. Fullyrða má að dregið hafi úr
slíku og að meiri agi og kröfur séu á markaðnum nú en áður. 

Þeir sem sjá skrattann í hverju horni íslensks viðskiptalífs grípa oft
til þeirra fullyrðinga að óráð og ævintýramennska ráði för í sókn ís-
lensks viðskiptalífs erlendis. Fjárfestingar íslenskra fyrirtækja erlend-
is undanfarin misseri hafa heppnast vel. Þegar svo vel gengur vilja
margir Lilju kveðið hafa og við slíkar kringumstæður eykst vissulega
hættan á því að einhverjir gæti ekki nægjanlegrar varúðar. Slíkt verð-
ur einfaldlega að koma í ljós. 

Almenn umræða um gildi og siðferði í viðskiptum er af hinu góða.
Viðskiptalífið á að vera opið fyrir slíkri umræðu og taka gild grundvall-
arsjónarmið sem lúta að heilbrigðri samkeppni og góðum viðskiptahátt-
um. Sú umræða sem Morgunblaðið stýrir nú um stundir er hins vegar
sprottin af sérkennilegri þráhyggju og sókn eftir horfnum tíma. Sú um-
ræða kemur hvorki til með að skila bót né framþróun viðskiptalífsins.

Bros sérhæfir sig í sölu 
og merkingum á fatnaði,
auglýsingavörum og fánum
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Fasteignir hækka í Lundúnum á ný
The Sunday Times | Fasteignamarkaðurinn í Bretlandi
hefur verið rólegur um hríð og ekki eru allir sam-

mála um hvort hann
fari nú að rétta úr
kútnum. Þó má finna

þess dæmi að fasteignir í London séu farnar að
hækka á ný eftir nokkra lægð undanfarin ár.
Hækkun fasteigna á vinsælustu svæðum höfuð-
borgarinnar var í síðasta mánuði sú mesta í tæp tvö
ár og leiddu dýrar fasteignir hækkunina. Hagstætt
umhverfi í bresku fjármálalífi, sem hefur sínar
höfuðstöðvar í borginni, er talið geta örvað fast-
eignamarkaðinn og finna fasteignasalar að mark-
aðurinn er að breytast úr kaupendamarkaði í selj-
endamarkað.

Útlitið er ekki eins bjart á öðrum svæðum í
Bretlandi. Samkvæmt spám mun fasteignaverð
lækka á öllum stöðum á næsta ári að Lundúnum
undanskildum. Það væru góð tíðindi fyrir kaupend-
ur á þessum svæðum sem eru að fjárfesta í sinni

fyrstu fasteign og hafa ekki haft tækifæri til þess
að kaupa vegna mikilla verðhækkana.

Japan frammi fyrir samfélagsbreytingum
The Economist | Japanskur vinnumarkaður stendur
frammi fyrir miklum breytingum sem munu hafa

áhrif á allt skipulag samfé-
lagsins. Um þetta er rætt í

grein í nýjasta hefti The Economist. Japanskur
vinnumarkaður er smám saman að rétta úr kútnum
eftir uppsagnir, gjaldþrot og önnur áföll á japönskum
vinnumarkaði síðustu ára. Nú er svo komið að sums
staðar í landinu er bráður skortur á vinnuafli. Dæmi
eru um að 1,7 starf sé til fyrir hvern umsækjanda. 

Japanskur vinnumarkaður þarf að bregðast við.
Húsbóndaholli launþeginn, tákn japanskrar upp-
byggingar eftir stríð, nægir ekki til að standa undir
breytingum komandi ára. Fyrst og fremst þarf að
auka þátt kvenna í atvinnulífinu en þær eru ekki
nema 55 prósent vinnuaflsins. Þar að auki þarf að
opna dyrnar fyrir innflytjendum og fá ungt fólk og
eldri borgara til að auka þátt sinn í atvinnulífinu. 

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Almenn umræða um
gildi og siðferði í
viðskiptum er af
hinu góða. Við-

skiptalífið á að vera
opið fyrir slíkri um-

ræðu og taka gild
grundvallarsjónar-

mið sem lúta að
heilbrigðri sam-

keppni og góðum
viðskiptaháttum. Sú
umræða sem Morg-

unblaðið stýrir nú
um stundir er hins

vegar sprottin af sér-
kennilegri þráhyggju

og sókn eftir horfn-
um tíma. 

bjorgvin@markadurinn.is l hjalmar@markadurinn.is l eggert@markadurinn.is
haflidi@markadurinn.is l holmfridur@markaðurinn.is 

Þórður Pálsson
Forstöðumaður

greiningardeildar
KB banka

O R Ð  Í  B E L G

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Stytting menntaskólanáms

Það er þó alltaf hver og einn einstaklingur sem tek-
ur ákvörðun um hvort og að hve miklu leyti hann
ákveður að fjárfesta tíma sínum í menntun. Fólk
jafnt ungt sem gamalt fjárfestir í framtíðinni og
besta leiðin til að fá ungt fólk til að fjárfesta í
menntun er að sjá til þess að það sé arðbært að
fjárfesta í henni. 
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Seðlabankinn hyggst á næsta ári
taka upp reglulega vaxtaá-
kvörðunardaga. Greining Ís-
landsbanka segir fyrkomulagið
samræmast verðbólgumarkmiði
og vera í takt við það sem
tíðkast erlendis: „Gagnsæi í
stjórnun peningamála mun
aukast með nýrri tilhögun
vaxtaákvarðana Seðlabanka Ís-
lands.“ Seðlabankinn sendi á
föstudag frá sér yfirlýsingu um
breytt fyrirkomulag vaxtaá-
kvörðunarferlis bankans. Verða
frá og með áramótum teknir
upp formlegir vaxtaákvörðun-
ardagar, líkt og tíðkast víða er-

lendis, þar sem bankastjórnin
sendir í lok viðskiptadags frá
sér rökstudda yfirlýsingu um
vaxtastig í endurhverfum við-
skiptum við fjármálastofnanir.
Ekki hefur verið gefið upp hver
tíðni vaxtaákvörðunarfunda
bankans verður, en erlendis eru
slíkir fundir haldnir 6 til 12
sinnum á ári. Auk þessa munu
Peningamál hér eftir koma út
þrisvar ár hvert, en undanfarin
ár hefur ritið komið út ársfjórð-
ungslega. Fækkar einnig verð-
bólgu- og þjóðhagsspám bank-

ans sem þar eru birtar til sam-
ræmis.“

„Með þessu fyrirkomulagi er
reglu komið á takt vaxtaákvarð-
ana Seðlabanka, en fram til þessa
hefur allur gangur verið á tíma-
setningu vaxtaákvarðana hans,
þótt útgáfu Peningamála hafi
gjarnan fylgt tilkynningar um
breytingar vaxta. Svo verður
raunar áfram, en þá daga sem út-

gáfa ritsins fylgir ekki vaxtaá-
kvörðun mun bankinn þó birta
rökstuðning fyrir ákvörðun
sinni.“ Með þessu er bankinn að
færa sig nær þeim vinnubrögð-
um sem almennt eru talin sam-
rýmast best verðbólgumarkmiði,
en jafnan er lögð mikil áhersla á
reglufestu og gagnsæi í útfærslu
seðlabanka á slíku fyrirkomulagi
peningamálastjórnunar. Þannig

mun tímasetning vaxtabreytinga
aldrei koma flatt upp á markaðs-
aðila, og einnig mun ákveðið upp-
lýsingagildi felast í ákvörðun
bankans um óbreytta stýrivexti á
vaxtaákvörðunardögum. Í þeim
löndum sem lengst er gengið
varðandi gagnsæi birtast raunar
fundargerðir vaxtaákvörðunar-
funda svo ljóst sé hvernig
ákvörðunarferlið er, og verður
fróðlegt að sjá hvort slíkur hátt-
ur verður hafður á við
Kalkofnsveginn.

Gagnsæi eykst hjá Seðlabankanum
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Þriggja 
banka
blokk
Það fór svo sem eins og mig
grunaði að hlutafjárútboð FL
Group tókst vel. Ég fékk sjálfur
ekki nema hluta af því sem ég
vildi í útboðinu. 

Hlutföllin í hluthafahópnum
komu mér heldur ekki á óvart.
Baugur er orðinn jafn stór og
Hannes í félaginu. 

Nú eru þeir félagarnir Hann-
es og Jón Ásgeir komnir saman
með gríðarlega öflugt fjárfest-
ingarfélag og ef maður miðar
við fyrri verk þeirra, þá verður
engin lognmolla í kringum FL
Group á næstunni. 

Ég horfi núna mikið á Ís-
landsbanka, enda líklegt að þar
fari eitthvað að gerast. Straum-
ur Burðarás hlýtur að fara að
selja hlutinn sinn í bankanum.
Vandinn er bara sá að það eru
ekki margir sem geta keypt.
Jafnvel þótt ég sé frekar stönd-
ugur, þá hefði ég ekki efni á að
kaupa hlut Straums fyrir rúma
fimmtíu milljarða. Ég þekki
ekki marga sem ráða við svo
stóra fjárfestingu. FL Group,
Baugur og Karl Wernersson eru
líklegustu kaupendurnir að
þessum hlut. Einhverjar raddir
eru um það að Björgólfur Thor
sé ekkert sérstaklega á því að
selja þeim þennan hlut, en
spurningin er hvort aðrir kaup-
endur séu raunverulega í boði.
Nema þá kannski að hægt sé að
selja hlutinn erlendum banka
sem vill komast í tæri við þann
hraða sem tíðkast í íslenskum
bönkum. Vandinn er að fyrir
íhaldsamar erlendar fjármála-
stofnanir er verðmiðinn senni-
lega of hár. 

Eftir stendur því að hætta
leitinni og selja hlutinn til FL
Group og Baugs og að Karl
Werners stýri bankanum, Hann-
es FL og Jón Ásgeir Baugi. Þórð-
ur Már hefur verið að lenda erf-
iðari málum fyrir Straum og fer
létt með að klára þetta. Síðan er
hugsanlegt að FL minnki við sig
í KB banka og Bakkabræður
bæti við sig á móti. Þá eru menn
komnir með þrjár gríðarlega
öflugar viðskiptablokkir tengd-
ar þremur bönkum. Exista og
Bakkabræður með KB banka,
Bjöggarnir með Landsbankann
og Straum og FL Group,
Milestone og Baugur með Ís-
landsbanka. Þetta er ekki svo
slæm staða og gefur vísbend-
ingar um að markaðurinn verði
áfram í hörku sókn. Ég hef alla
vega ekki fundið hjá mér neinar
hvatir að undanförnu í þá átt að
hverfa af þessum markaði.
Hvað svo sem maður gerir ein-
hvern tímann seinna.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N

Þannig mun tímasetning vaxtabreytinga aldrei koma flatt upp á markaðsaðila
... Í þeim löndum sem lengst er gengið varðandi gagnsæi birtast raunar fundar-
gerðir vaxtaákvörðunarfunda svo ljóst sé hvernig ákvörðunarferlið er, og verð-
ur fróðlegt að sjá hvort slíkur háttur verður hafður á við Kalkofnsveginn.
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Það fór ekki mikið fyrir því þegar auglýs-
ingastofan Hvíta húsið keypti hlut í bresku
auglýsingastofunni. Loewy. „Við tilkynntum
þetta 16. júní og þjóðin var upptekin við þjóð-
hátíðina, svo þetta fór ekki hátt,“ segir Magn-
ús Loftsson, framkvæmdastjóri Hvíta húss-
ins.

Magnús hefur unnið hjá Hvíta húsinu í
fimmtán ár. Kom beint frá námi í grafískri
hönnun frá San Fransiskó. „Þessi grein hefur
þroskast mikið á þessu tímabili. Fyrst voru
þetta teiknistofur og textagerð. Síðan með
breyttum fjölmiðlum kemur áherslan á
hvernig eigi að koma skilaboðunum á fram-
færi. Þá kemur birtingahlutinn og síðan hafa
komið í stórum hópum velmenntaðir mark-
aðsstjórar hjá fyrirtækjunum sem hafa sett
okkur upp við vegg og gert kröfur til okkar
um að fylgja og ráða til okkar viðskipta- og
markaðsmenntað fólk.“ 

STÖÐUGT VAKANDI
Auglýsingageirinn hefur verið sveiflukennd-
ur en Hvíta húsið hefur lfað í fjóra áratugi.
„Okkur hefur gengið vel í samkeppnum, bæði
hér heima og erlendis og markaðstjórar þrjú-
hundruð stærstu fyrirtækjanna hafa valið
okkur þá stofu sem þeir bera mest traust til
undanfarin fimm eða sex ár.“ Magnús segir
að greinin krefjist þess að fólk sé stöðugt
vakandi og fylgist vel með
tímunum. „Við höfum sjálf
staðið fyrir endurmennt-
un og ráðstefnum innan-
húss þar sem fengist er
við ákveðin verkefni, þar
sem fólk þarf að afla sér þekkingar.
Síðan höfum við ráðið fólk sem stendur fram-
arlega á sviðum sem við teljum að við þurfum
að styrkja okkur á.“

Íslensk fyrirtæki hafa leitað vaxtar í út-
löndum. Meðal þeirra eru viðskiptavinir
Hvíta hússins. „Það eru nokkur ár síðan við
unnum auglýsingar fyrir Mastercard sem
voru birtar í Evrópu. Síðan bættist við vinna
fyrir Actavis, þegar fyrirtækið fór í útrás.
Við unnum að nafnabreytingunni og því sem
fylgdi með almannatengslafyrirtæki í
London sem er sérhæft í lyfjafyrirtækjum.
Þeir fengu létt sjokk þegar þeir fréttu að þeir
ættu að vinna með íslenskri auglýsingastofu.
Síðan kom í ljós að vinnan var frábær og það
myndaðiust vinátta og tengsl á milli fyrir-
tækjanna.“

SKAPANDI VINÁTTUSAMBAND
Magnús segir að viðskiptavinirnir hafi verið
að leita út og það hafi í fyrstu kveikt þá hug-
mynd að opna útibú. „Okkur var ráðið frá því.
Við fórum í vinnu með Arev sem Jón Schev-
ing Thorsteinsson rekur í London. Sú vinna
leiddi til samstarfs við mann sem heitir Greg
Clarke sem er sjálfstætt starfandi hausaveið-
ari. Hann fór að leita að fyrirtækjum sem
pössuðu við andrúmsloftið hjá okkur.“ Sjö til
átta stofur fundust sem féllu að skilgreining-
unni. „Við heimstóttum þær og fækkuðum svo
niður í þrjár og enduðum svo á einni.“ Svo vel
vildi til að Loewy var ekki einungis að leita
samstarfs heldur einnig fjárfesta. „Þeir vildu
ekki fá banka í hluthafahópinn, heldur ein-
hvern sem hefði skilning á þeirra rekstri.“
Niðurstaðan var kaup á tíu prósenta hlut í
Loewy og Magnús settist í stjórn. „Það hefur
myndast samband sem er miklu meira en fjár-
festing hjá okkur og samvinna hjá báðum. Það
er skapandi vináttusamband. Við fórum með

alla starfsmenn okkar til London til að hitta
þeirra fólk. Við pöruðum saman

fólk sem er að fást við svip-
aða hluti hjá báðum fyrir-
tækjum og það ræddist

við í tvo klukkutíma. Þetta
var ómetanlegt og þeir sem

kynntust þarna eru í miklum sam-
skiptum og leita í reynslu og þekkingu hvers
annars.“

REYNDUR STJÓRNARFORMAÐUR
Þekkingarflæðið er því tals-
vert, en auk þess hafa fyrir-
tækin unnið saman að stærri
verkefnum. „Þeir hafa
reyndar komið meira hingað
en við farið til þeirra og
sambandið er að þróast í all-
ar áttir og fyrirtækin njóta
bæði ávinnings af þessum
samskiptum og hafa lært
hvort af öðru.“

Magnús segir að fyrir
utan ávinninginn af þessu
samstarfi hafi Loewy vaxið
óháð Hvíta húsinu og fjár-
festingin reynst góð. „Þegar
við keyptum þá voru 45
starfsmenn. Þeir eru nú 145
og stefna í tvö hundruð fyrir
jól.“ Stefnan er tekin á
skráningu á Aim-markað
eða tilboðsmarkað í London
á næsta ári. „Stjórnarfor-
maður Loewy heitir Luke
Johnson. Hann er fjárfestir
og það sem drífur hann
áfram er ekki markaðsfræði
og auglýsingagerð. Hann
kemur með mikla þekkingu í
rekstrinum. Það er þvílíkur
skóli að sitja stjórnarfundi í
svona fyrirtæki og sjá hvern-
ig þetta er gert í svona fyrir-
tæki. Hann er jafnframt
stjórnarformaður Channel Four.“ Johnson
auðgaðist á kaupum á keðjunni Pizza Express

1991. „Hann var kosinn viðskiptamaður árs-
ins 2003 í Bretlandi. Það er mjög mikilvægt að
hafa svona mann á bak við sig og geta vísað til
þess í samskiptum við viðskiptavini úti.“ 

STÆKKUN OG SAMVINNA OPNAR NÝJAR DYR
Magnús segir að hann vænti mikils af þessu
samstarfi og ekki nema brot af þeim ávinn-
ingi sem liggi í verkefninu sé kominn fram.
„Þetta hefur líka myndað mjög skemmtilega
orku innan fyrirtækisins. Það hefur orðið ein-
hvers konar vakning, eins og við séum að

byrja á einhverju algjörlega
nýju.“ Hann segir fyrirtækið
alltaf hafa gert vel við
starfsfólk og uppskorið
mikla starfsmannatryggð á
móti. „Andinn og menningin
hefur verið mannleg og við
viljum halda í þetta. Við finn-
um fyrir því sama hjá
Loewy, en það er auðvitað
erfitt að halda henni þegar
fjölgun starfsmanna er
svona ör.“

Fjárfestingin hefur þýtt
að Magnús sækir reglulega
stjórnarfundi í London.
Hann segist reyna að raða
saman fundum í þessum
ferðum til að lágmarka
fjölda ferða. „Þeir hafa sýnt
þessu skilning og Loewy tek-
ið þátt í kostnaði vegna
stjórnarsetunnar.“ Framund-
an eru stór verkefni, meðal
annars fyrir Hitachi í Evr-
ópu. „Það er verkefni til
þriggja ára um endurmark-
aðssetningu Hitachi í Evrópu.
Stækkunin og samvinnan
hafa gert Loewy mögulegt að
koma til greina í slík verk-
efni.“

Magnús segir að þrátt fyr-
ir mikinn eril þá gefist tími til

að sinna fleiru en vinnunni. „Ég er frekar
skipulagður þannig að mér tekst að halda helg-
unum nokkuð lausum.“ Hann býr í Garðabæ
ásamt manni sínum og tveimur hundum. Þeir
eiga sumarbústað í Fljótshlíðinni og reyna að
fara mikið þangað um helgar. „Svo reynum við
að fara á skíði á veturna innan- og utanlands.“

Hádegisverður fyrir tvo
á Hótel Holti

Steikt hörpuskel með sultuðum engi-
fer, smokkfiski og lime-froðu

Sniglar með laukformi, sveppum 
og beikonsósu

Nautalund með piparkartöflumauki,
spínati og burgundy-sósu

Gufusoðin sandhverfa með Jerúsal-
em-ætiþistlum, mangóchutney og

kóríander kryddsalati.

Drykkir
Vatn

Pilsner
Alls 5.300 krónur

▲
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Með Magnúsi
Loftssyni

framkvæmdastjóra Hvíta hússins

A U R A S Á L I N

Magnús Loftsson
Starf: Framkvæmdastjóri Hvíta hússins

Fæðingardagur: 12. janúar 1957
Maki: Gunnar Ásgeirsson

FJÁRFEST Í ÞEKKINGARFLÆÐI Magnús Loftsson, framkvæmdastjóri Hvíta hússins segir fjárfestingu í bresku auglýsinga-
stofunni Loewy miklu meira en fjárfestingu. Skapandi vináttusamband hafi myndast á milli fyrirtækjanna og bæði fyrirtæk-
in hafi notið reynslu og sambanda hvors annars. 

Miklu meira en fjárfesting og samvinna
Magnús Loftsson stýrir auglýsingastofunni Hvíta húsinu og situr í stjórn bresku auglýsingastofunnar
Loewy sem Hvíta húsið keypti hlut í síðasta sumar. Hafliði Helgason hitti Magnús og ræddi við
hann um kveikjuna að og reynsluna af samstarfinu við Loewy. 
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Framundan eru stór verkefni, meðal annars fyrir Hitachi í Evrópu. 
„Það er verkefni til þriggja ára sem snýst um endurmarkaðssetningu
Hitachi í Evrópu.“

Lög um
bankaokur
Aurasálin hefur brotið heilannn um
hvað Landsbankanum gangi til
með að hækka vextina á íbúða-
lánunum. Aurasálin er nefnilega
á varðbergi gagnvart okri banka-
stofnana. Sjálf hefur hún nefni-
lega oft þurft að glíma við ósann-
gjarnar kröfur banka um uppá-
skriftir og tryggingar vegna
nauðsynlegrar fyrirgreiðslu. 

Aurasálin hefur oft verið, að henni
finnst niðurlægð, af bankastjór-
um sem hafa neitað að lána henni
nema gegn tryggingum og uppá-
skriftum ættingja. Þessar kröfur
hafa bankarnir sett fram þrátt
fyrir að Aurasálin hafi ekki verið
í meiri vanskilum við bankakerf-
ið en gengur og gerist. Bankar
virðast nefnilega ekki skilja að
það eru ýmis útgjöld sem þarf að
standa skil á áður en kemur að
því að greiða af lánum. 

Nóg eru nú gjöldin sem tekin eru
af skuldunum og því engin
ástæða fyrir bankanna að vera
með þessa tortryggni í garð
Aurasálarinnar. Eitt tvö gjaldþrot
og smávægilegar tafir á ein-
hverjum greiðslum eru engin
ástæða til þeirrar óhóflegu tor-
tryggni sem bankarnir sína
tryggum viðskiptavinum sínum. 

Þótt Aurasálin hafi alltaf sýnt sín-
um viðskiptabanka mikla tryggð,
þá verður það sama ekki sagt um
bankann. Þar virðast menn vera í
vasanum á innheimtufyrirtækj-
um sem heimta að fá smávægileg
vanskil til þess að geta smurt
ofan á þau.

Það er því ekki að undra að Aura-
sálin er tortryggin þegar banki
reynir að láta líta svo út að hann
sé að hækka vexti af góð-
mennsku og skynsemi einni sam-
an. Þá fer Aurasálin að hugsa
sinn gang og velta fyrir sér hvað
að baki búi. Hækkun vaxta á
íbúðalánum er til þess að græða
meira. Það er eina niðurstaðan
sem getur búið að baki.

Eins og Aurasálin hefur marg oft
bent á þá eru bankarnir á höttun-
um eftir ofsagróða af öllu sem
þeir gera. Þetta sjá því miður
ekki margir. Íbúðalánasjóður á að
lækka vextina ennþá meira núna
og reka bankana niður. Seðla-
bankinn á líka að lækka sína
vexti og svo á að setja lög um að
bankar megi ekki hagnast nema
um ákveðna upphæð sem er mið-
uð við eigið fé þeirra. Slíkar regl-
ur myndu þegar hafa góð áhrif á
óhófleg völd bankanna. 

Aurasálin vill ekki láta þar við
sitja. Full ástæða er til þess að
setja einnig reglur um það að
bannað sé að senda skuldir til
innheimtufyrirtækja og dráttar-
vextir verði lækkaðir verulega.
Allt myndi þetta stuðla að meiri
jöfnuði þegnanna og aukinni
valddreifingu í samfélaginu. Það
er í raun furðulegt að enginn
stjórnmálamaður hafi tekið upp
þennan málstað. Gerist það ekki
er Aurasálinni nauðugur einn
kostur að fara í framboð.
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AUGL†SINGASÍMI

550 5000Mest lesna vi›skiptabla›i›
FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

G
al

lu
p 

kö
nn

un
 fy

rir
 3

65
 p

re
nt

m
i›

la
 m

aí
 2

00
5.

JÓN SIGURÐSSON FORSTJÓRI ÖSSUR-
AR Jón Sigurðsson, forstjóri Össurar, kynnti
byltingarkennt nýtt gervihné fyrirtækisins á
blaðamannafundi í New York í síðustu viku.
Á innfelldu myndinni má sjá umfjöllun um
nýja hnéð í nýjasta hefti Popular Science.

Byltingarkennd nýjung
frá Össuri:

Notendur
vilja það besta
Stoðtækjafyrirtækið Össur
treystir á að þrýstingur frá not-
endum gervilima þrýsti á heil-
brigiðsstofnanir og almanna-
tryggingar að taka þátt í kostnaði
notenda við kaup á byltingar-
kenndum gervilim sem ber heitið
Power Knee og var nýverið
kynntur á blaðamannafundi í
New York í Bandaríkjunum.
„Notendur vilja fá það besta
hverju sinni,“ sagði hann.

Jón Sigurðsson, forstjóri Öss-
urar, upplýsti á fundinum að nýja
hnéð væri margfalt dýrara en
forveri þess, svokallað Rheo
Knee, en það kostar um 16 þús-
und bandaríkjadali. Hann vildi
þó ekki upplýsa um hvað gervi-
limurinn kæmi til með að kosta,
né heldur hver væri þróunar-
kostnaður við nýja hnéð. „Stund-
um hefur verið talað um að gervi-
limur kosti á við nýjan bíl, en
Power Knee er á við marga nýja
bíla,“ sagði hann á fundinum.

Gervihnéð er vélknúið og búið
gervigreind og gerir notandan-
um því kleift að ganga upp bæði
slakka og tröppur, auk þess að
auðvelda mjög allan venjulegan
gang. „Svo gagnast það náttúr-
lega mjög þeim sem aldraðir eru
og veikburða og hafa misst útlim
vegna veikinda,“ sagði Jón.

Nýja hnéð á að fara í almenna
sölu eftir áramót, en um það er
fjallað í nýjasta hefti bandaríska
tímaritsins Popular Science. Þar
er Power Knee hnéð valið sem
ein af 100 áhugaverðustu
tækninýjungunum á árinu. - óká
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AUGL†SINGASÍMI

550 5000Sögurnar, tölurnar, fólki›.

FAGNA AÐ RÁÐSTEFNU LOKINNI Valur
Valsson, stjórnarformaður Útflutningsráðs
Íslands, Wan Jifei, formaður CCPIT (China
Council for the Promotion of International
Trade) í Kína, Baldur Hjaltason, formaður Ís-
lensk-kínverska viðskiptaráðsins.

Hátíðarráð-
stefna ÍKV
Í tilefni af tíu ára afmæli Íslensk-
kínverska viðskiptaráðsins var
efnt til hátíðarráðstefnu á Hótel
Sögu þriðjudaginn 8. nóvember.
Hvergi í heiminum er jafnmikill
uppgangur og í Kína um þessar
mundir. Hagvöxturinn í landinu
hefur verið gríðarlegur undan-
farin ár, fyrirtæki spretta fram
og lífskjör þegnanna batna. Sam-
hliða bættum kjörum hefur kín-
verskum ferðamönnum fjölgað
mjög í Evrópu og samkvæmt Al-
þjóðaviðskiptastofnuninni munu
kínverskir ferðamenn verða í
kringum 100 milljónir í heimin-
um árið 2020. 

Til ráðstefnunnar voru mættir
valinkunnir innlendir og erlendir
fyrirlesarar sem fjölluðu um
sóknartækifæri fyrir íslenska
ferðaþjónustu sem felast í sífellt
vaxandi ferðalögum Kínverja til
Evrópu.
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Innanlandsflutningar eru okkar fag.
Flytjum hvað sem er, hvert sem er, hvenær sem er.

Tökum ekkert aukagjald.
Vatnagarðar 6 Reykjavík Sími: 581 3030

www.adalflutningar.is

Vatnagarðar 6 • Reykjavík • Sími: 5813030

Enska – danska – sænska – norska – þýska
Sérhæfing í fjármálum, lögfræði,
læknisfræði, lyfjafræði, verkfræði,

þýðingar úr norðurlandamálum á ensku
Sími 587 3690 Fax 587 3691 baf@centrum.is

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN SAF VORU
AFHENT VIÐ HÁTÍÐLEGA ATHÖFN Á
GRAND HÓTELI REYKJAVÍK Á FÖSTU-
DAGINN. Stephen Brown, svæðisstjóri
Icelandair á Bretlandseyjum, hélt ræðu og
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra af-
henti verðlaunin. Nýsköpunarverðlaunin
hlaut Adrenalín.is fyrir nýja adrenalíngarð-
inn á Nesjavöllum sem tekinn var í notkun
í júlí 2005. Þar er háloftabraut, svifbraut,
risaróla, klifurveggur og fleira sem kemur
adrenalíni af stað. Adrenalín.is er í eigu
Ferðaskrifstofunnar Ultima Thule. Þar að
auki hlutu Fjord Fishing á Vestfjörðum og
Veg Guesthouse á Suðureyri viðurkenningu.

GUÐMUNDUR V. FRIÐJÓNSSON OG
HARPA GUÐNADÓTTIR TAKA VIÐ
VERÐLAUNUM FRÁ ÁRNA MATHIESEN
FJÁRMÁLARÁÐHERRA. Fjármálaráðu-
neytið veitti hvoru þeirra um sig 250 þús-
und krónur fyrir lokaverkefni þeirra á meist-
arastigi í hagfræði og viðskiptafræði. Í loka-
verkefni sínu við Háskóla Íslands fjallaði
Harpa um hagstjórn en efni meistararit-
gerðar Guðmundar frá Viðskiptaháskólann í
Árósum var hagkvæmni myntsvæða.

VIÐ UNDIRRITUN SAMNINGS PARX OG LÍN Samningur þess efnis að ParX viðskipta-
ráðgjöf IBM taki að sér fjármálastjórn fyrir Lánasjóð íslenskra námsmanna var undirritaður
í október og gildir fram til 15. apríl 2006. Ástæða samningsins er að fjármálastjóri LÍN er í
fæðingarorlofi á þessum tíma. Fyrirtækið mun aðstoða LÍN við áætlanagerð, fjárstýringu og
önnur verkefni fjármálastjóra. Það mun einnig yfirfara ferla á fjármálasviði LÍN og ráðgjafar
ParX gera úttekt á starfseminni og skila niðurstöðum sínum við lok verksamnings.

Ísmar tekur við
CAT vélstýringum
Ísmar, sem undanfarin ár hefur
þjónustað verktaka, verkfræði-
stofur og ríkisfyrirtæki með
landmælingatæki og vélstýring-
ar, hefur tekið að sér sölu og
þjónustu á samsvarandi búnaði
sem Hekla flytur inn frá Cat-
erpillar. 

Trimble, sem Ísmar hefur um-
boð fyrir, er leiðandi fyrirtæki í
framleiðslu vélstýringar sem eru
mjög útbreiddar hérlendis. Cat-
erpillar frá Heklu er leiðandi í
framleiðslu á hvers kyns vinnu-
vélum. Fyrirtækin tvö, Trimble
og Caterpillar, eru í samstarfi
varðandi framleiðslu á vélstýri-
búnaði sem byggir á rafeinda-
tækni sem Trimble hefur þróað
og sérhæft sig í um árabil. - hb
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Nú í nóvembermánuði standa yfir Hönnunardagar
2005 fyrir tilstuðlan Hönnunarvettvangs. Stofnun
Hönnunarvettvangs hafði verið lengi í pípunum, að
sögn Guðbjargar Gissurardóttur framkvæmda-
stjóra, en honum var hleypt af stokkunum í maí síð-
astliðnum. Að því stóðu iðnaðar- og viðskiptaráðu-
neytið, Samtök iðnaðarins, Útflutningsráð, Form Ís-
land, Impra nýsköpunarmiðstöð og Reykjavíkur-
borg.

Hönnunarvettvangur á að virka sem brú milli
hönnunar og viðskiptalífsins. Hann á að efla ís-
lenskt hönnunarsamfélag með því að kynna og efla
íslenska hönnun hér heima og erlendis. „Það þarf að
opna augu atvinnulífsins fyrir gildi hönnunar og
hvetja fyrirtæki til að nota í auknum mæli hönnun
við vöruþróun og markaðssetningu. Þannig skapast
samkeppnisforskot og virðisauki í íslensku atvinnu-
lífi,“ segir Guðbjörg. 

Þessu markmiði reynir Hönnunarvettvangur að
ná með því að vinna með hönnuðum og virkja það
hönnunarsamfélag sem fyrir er á Ís-
landi. Guðbjörg segir íslenska hönnuði
ekki nýtta nægilega vel og að íslensk
fyrirtæki þurfi að taka hönnun inn fyrr
í ferlinu, til að mynda þegar kemur að
vöruþróun. Oft sé það álitið seinni tíma
mál að koma með hönnuði að verkunum. Betri ár-
angur náist þó af því að hafa hönnuðinn með strax
frá upphafi. 

Guðbjörg bendir á rannsóknir breska hönnunar-
ráðsins (British Design Council) sem hefur unnið
margar rannsóknir á þessu sviði og getið sér góðs
orðspors. Nýverið birti ráðið niðurstöður könnunar
sem gerð var meðal 1500 breskra fyrirtækja af öll-
um stærðum og úr ýmsum geirum. Þær sýna að fá
bresk fyrirtæki eru búin þeirri getu og hæfni sem
þarf til að samtvinna hönnun starfsemi sinni. Þau
þyrftu þó að skerpa á þeim þætti þar sem niðurstöð-
urnar báru með sér að 45 prósent þeirra fyrirtækja
sem nota ekki hönnun til að bæta samkeppnisstöðu
sína keppa fyrst og fremst á verðgrundvelli. Þar
sem hönnun er innvikluð í starfsemina er það hlut-
fall 21 prósent. 

Samkvæmt könnun breska hönnunarráðsins
setja þau fyrirtæki sem eru í hvað örustum vexti
hönnun í annað sæti yfir mikilvægustu þætti vel-
gengni sinnar. Einungis markaðssetninguna telja
þau mikilvægari þátt. Sé hins vegar litið á öll fyrir-
tækin sem tóku þátt í könnuninni má sjá að fjármál

eru talin mikilvægust og hönnun sett í sjöunda sæti.
Hönnun er óaðskiljanlegur hluti eða mikilvæg 33
prósentum vaxandi fyrirtækja í Bretlandi en ein-
ungis ellefu prósenta þeirra sem eru í rénun.

Liður í Hönnunardögum 2005 var að bjóða hing-
að til lands fulltrúum hönnunar- og ráðgjafarfyrir-
tækisins IDEO sem hlotið hefur fjölmörg verðlaun
fyrir nýsköpun og hönnun. Talsmenn IDEO kynntu
starfsemi sína á fyrirlestri á Kjarvalsstöðum, auk
þess að halda nýsköpunarnámskeið sem var vel sótt.
Fyrirtækið var í fyrstu sérhæft í vöruhönnun en
hefur síðastliðin fimm ár haft deild í þróun sem að-
stoðar fyrirtæki við að innleiða nýsköpunarhugsun-
arhátt. Það er því að heimfæra vinnuaðferðir sínar
í vöruhönnun yfir í þróun á þjónustu og upplifunum. 

Innblástur sérfræðinga IDEO kemur að miklu
leyti frá því að fylgjast með notkun fólks á þjónustu
og vöru. Að mati þeirra er að of miklu leyti litið á
nýsköpun út frá tæknilegu hliðinni eða viðskipta-
tækifærinu. Það vilji gleymast að sækja innblástur

til þeirra sem eiga að nota vöruna,
fólksins. Viðbrögð þeirra við beiðni
bandarísks lestafyrirtækis um hönnun
á nýjum sætum lýsir kannski best
vinnuaðferðum IDEO. Sérfræðingar
þeirra fóru og skoðuðu allt ferlið frá

því að viðskiptavinurinn kemur og kaupir miða allt
þar til hann er sestur í sætið. Þeir komust að því að
sætið var í raun númer átta á listanum yfir það sem
þyrfti að laga til að gera heildarupplifun viðskipta-
vinarins ánægjulega. 

Í dag líta stór ráðgjafafyrirtæki á borð við
Boston Consulting á IDEO sem ógn í sívaxandi sam-
keppninni um á ráðgjafamarkaðnum. Nýsköpun er
grunnurinn að velgengni í dag að margra mati.
IDEO-menn hafa mikla reynslu og nota nýja nálgun
til að efla nýsköpun sem er það sem mörg fyrirtæki
eru að leita eftir í dag. 

Næstu daga verður framhald á Hönnunardögum
2005. Fyrst ber að nefna opnun sýningar á íslenskri
hönnun þann 17. nóvember. Sýningin er haldin í
nýju Laugardalshöllinni og kallast hún Brum. Kaup-
stefna Húsa & híbýla opnar þar á sama tíma. Þann
18. nóvember verður fyrirlestrasyrpa og er við-
fangsefnið hönnun af ýmsum toga og viðskipti
tengd hönnun. Þann 19. nóvember verða svo 26
hönnunarsýningar víðs vegar um bæinn opnaðar.
Það er því af nógu að taka fyrir þá sem kunna að
meta góða hönnun á næstu dögum. - hhs

M Á L I Ð  E R

Hönnun

Hvers vegna er hönnun mikil-
væg?

Í nútíma viðskiptaumhverfi er
gnægð valkosta hvort sem litið
er til vöru, þjónustu eða upplif-
ana. Þar af leiðir að vara, þjón-
usta eða upplifun þarf að skara
fram úr. Hún þarf að hafa eitt-
hvað einstakt sem dregur fólk
að henni. Tilfinningalegt og/eða
hagnýtt gildi
þarf að vera til
staðar auk góðr-
ar hönnunar. 

Hvaða gildi hafa
hönnunarvörur
fram yfir fjölda-
framleiddar vör-
ur?

Fjöldafram-
leiðsla og góð
hönnun getur
farið saman. Vel
hönnuð vara
framkallar „vá“-
tilfinningu og
forundran; Mað-
ur fær það á til-
finninguna að
einhver skilji
mann og þarfir
manns og hafi
gengið skrefi
lengra til að
koma manni á
óvart eða gleðja mann. Það er
hönnun á bak við allar vörur –
munurinn liggur í því hversu
mikilli athygli var veitt í að
skilja hvernig varan passar inn
í líf fólks. Ef það er gert rétt
verður skynjunin meira virði
fyrir neytandann.

Tapar góð hönnun gildi sínu við
fjöldaframleiðslu?

Ekki ef þarfir neytandans eru
virtar. Fjöldaframleiðsla þýðir
ekki það að vara geti ekki verið
sérsniðin fyrir fjöldann. Fleiri
og fleiri vörur, þjónusta og upp-
lifanir gera viðskiptavininum
kleift að að bæta eigin hug-
myndum við hana til að gera
hana að sinni eigin. 

Hvaða mikilvægi hefur hönnun
fyrir stöðu vöru á markaði? 

Fyrirtæki geta ekki lengur
gengið að ákveðinni markaðs-
hlutdeild vísri til lengri tíma.
Þau verða stöðugt að ýta undir
öðruvísi hugsun, skapa ný tæki-
færi og prófa nýjar vinnuað-
ferðir. Alla jafna selst vel hönn-
uð vara betur en verr hönnuð
vara. Þar fyrir utan getur góð
hönnun því sem næst leitt af
sér dýrkun á ákveðinni vöru,
þjónustu eða upplifun. Með
auknu mikilvægi maður-á-mann
markaðssetningar getur góð
hönnun því valdið risi eða falli
ákveðinnar vöru, þjónustu eða
upplifunar. 

Hvers konar vörur eru háðastar
góðri hönnun? 

Hönnun skiptir sérstaklega
miklu máli fyrir þroskaða
vöruflokka eins og bíla og raf-
magnstæki. Í þessum tilfellum
er góð hönnun oft það eina
sem getur greint að tvær mis-
munandi vörur. Samt sem áður
má færa fyrir því rök að góð

hönnun sé einnig
mikilvæg nýjum
vörum. Sjáðu til
dæmis hvaða
áhrif góð hönnun
iPod-spilarans
hefur á þróun
markaðarins.
Hver segir að
hönnun góðrar
læknavöru geti
ekki einnig verið
afskaplega mikil-
væg, ef hún getur
orðið til þess að
bjarga bara einu
mannslífi?

Er alltaf arðvæn-
legt að taka hönn-
un með í reikning-
inn, sama til
hvaða geira er lit-
ið?
Við trúum því að
það sé alltaf arð-

vænlegt að taka hönnun með í
reikninginn þar sem alltaf er
verið að skapa ákveðna upplif-
un fyrir viðskiptavininn. Gild-
ir þá einu hvort um er að ræða
hönnun á vöru, þjónustu, um-
hverfi eða ferli. Fyrirtæki sem
eyða tíma í að hugleiða fyrir
alvöru hvað viðskiptavin
þeirra vantar og það samhengi
sem hann lifir í standa sig
nánast alltaf betur í að ná
hlutunum réttum í fyrstu til-
raun. Ef þú eyðir ekki góðum
tíma í hönnunina í upphafi
þarftu að treysta á að markað-
urinn hjálpi þér við að finna
hvað fór úrskeiðis. Markaður-
inn er vægðarlaus staður þeg-
ar að því kemur að fá annað
tækifæri.

Hvernig skynjar þú stöðu Ís-
lands í því ferli að meta gildi
hönnunar í samanburði við önn-
ur lönd? 

Á meðan á vikuheimsókn okkar
til Íslands stóð áttuðum við
okkur á því að góðri hönnun er
gefið mikið gildi á Íslandi. Við
heimsóttum fyrirtæki eins og
Marel þar sem við fylgdumst
með frumlegum og vel hönnuð-
um vinnuferlum sem voru út-
færðir fyrir samskipti fyrir-
tækja við fyrirtæki. Við sáum
skapandi notkun daglegra hluta
og hönnun sem virkilega var
framúrskarandi.

Góð hönnun skiptir sköpum
fyrir skynjun neytandans

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Hilary
Hoeber

verkefnisstjóra umbreytingar-
sviðs hönnunar- og

ráðgjafafyrirtækisins IDEO Grunnurinn að velgengni fyrirtækja
Hönnunarvettvangur vinnur ötullega að því að opna augu fyrirtækja fyrir
ígildi hönnunar. Guðbjörg Gissurardóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarvett-
vangs, segir að með því að nýta betur íslenska hönnun megi auka sam-
keppnishæfni og virðisauka í íslensku atvinnulífi.

GUÐBJÖRG GISSURARDÓTTIR, FRAMKVÆMDASTJÓRI HÖNNUNARVETTVANGS. Hönnunararvettvangur stendur fyrir Hönnunar-
dögum 2005 nú í nóvember. Markmiðið er að efla íslenskt hönnunarsamfélag með því að kynna íslenska hönnun, hér heima og erlendis.
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ÝMSIR ÞÁTTTAKENDUR Í MARKAÐS-
DEGI Í KAUPHÖLLINNI Í LONDON
Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinn-
ar, Sverrir Haukur Gunnlaugsson, sendi-
herra Íslands í Bretlandi og Bjarni Ármanns-
son, forstjóri Íslandsbanka opnuðu markað-
inn með táknrænum hætti. 

Íslensk fyrir-
tæki kynnt í
London
Markaðsdagur var haldinn síð-
astliðinn þriðjudag í Kauphöll-
inni í London að frumkvæði
Kauphallar Íslands. Markmiðið
var að kynna íslenskan fjár-
magnsmarkað og fyrirtæki fyrir
breskum fagfjárfestum. Skapa
þannig virkan vettvang til að
miðla fjárfestingasögu íslenskra
fyrirtækja og hvetja þannig til
fjárfestinga á íslenskum mark-
aði.

Fyrirtækin sem þátt tóku í
kynningunni voru Bakkavör
Group, Dagsbrún, FL Group, Ís-
landsbanki, Kaupþing Banki,
Landsbanki Íslands og Straumur-
Burðarás Fjárfestingabanki.
Hvert þeirra fékk tækifæri til að
kynna fjárfestingasögu sína og
átti í kjölfarið fundi með hugsan-
legum fjárfestum. 

Um fjörutíu fjárfestar og
greiningaraðilar sóttu atburðinn.
Að sögn Þórðar Friðjónssonar,
forstjóra Kauphallar Íslands,
gekk fundurinn vel og hlaut góð-
ar viðtökur. Hann segir mikla
viðhorfsbreytingu hafa orðið og
Kauphöllin merki stóraukinn
áhuga á skráðum íslenskum fyr-
irtækjum. - hhs

TONY SHEARER OG ÓLAFUR RAGNAR
GRÍMSSON Stjórnmálamenn og kaup-
sýslumenn voru áberandi í hófi sem KB
banki stóð fyrir í Þjóðmenningarhúsinu fyr-
ir helgi af því tilefni að bankinn hefur nú
fest kaup á breska bankanum Singer&Fried-
lander. Tony Shearer er fyrrverandi forstjóri
Singer&Friedlander í London en Ármann
Þorvaldsson tók nýverið við þeirri stöðu.
Shearer er hér á spjalli við forseta Íslands.



Markið sett hátt
Hreiðar Már Sigurðsson, for-
stjóri KB banka, var glaðbeittur
og fastur fyrir í sjónvarpsfrétt-
um á laugardag, þar sem hann
sagði bankann ekki munu hækka
vexti íbúðalána meðan aðrir á
markaði héldu þeim lágum. Það
er því ljóst að KB banki hreyfir
sig ekki á þessum markaði fyrr
en Íbúðalánasjóður hefur hækk-
að sína vexti.

Hreiðar Már var búinn að
vera í miklu stuði þennan dag,
því þann daginn var starfsdagur
í KB banka þar sem ríkti mikill
baráttuandi og hópefli. Þar flutti
forstjórinn ræðu þar sem mark-
ið var sett hátt. Þá sagði hann að
stefnt væri að því að KB banki
yrði kominn í hóp fimmtíu
stærstu banka í heimi eftir fimm
ár. Það er metnaðarfullt mark-
mið, en bankinn er í sæti á bilinu
170 til 180 í dag.

Bið eftir viðtali
Þeir eru margir sem vilja veg
kvenna meiri í íslensku athafna-
lífi. Meðal þeirra sem hafa hvatt
til aukins hlutar kvenna í við-
skiptalífinu er Morgunblaðið.
Það voru því margir sem áttu
von á því að Mogginn myndi
taka ítarlegt viðtal við unga
konu sem varð á dögunum
stjórnarfomaður í skráðu félagi
í Kauphöllinni og er reyndar sú
eina af skynsamara kyninu sem
gegnir slíkri stöðu. Þetta er Þór-
dís J. Sigurðardóttir sem var
kosin stjórnarformaður Dags-
brúnar sem á 365 fjölmiðlana.
Eitthvað hefur dregist hjá Morg-
unblaðinu að fagna þessu skrefi
í jafnréttisbaráttunni, en úr því
hlýtur að verða bætt mjög fljót-
lega.

Reglugerðarvald
hjá einkaaðilum

Samspil viðskipta stjórnmála er
mörgum þyrnir í augum og þá
oftast þeim sem standa í við-
skiptum. Í nýrri bók um Jón
Ólafsson segir frá stuðningi
hans við Albert Guðmundsson.
Albert varð síðar fjármálaráð-
herra. Jón fékk hann til að fella
niður vörugjald af hljómplötum.
Jón gerði reyndar meira en það,
Hann samdi reglugerðartextann
og fór með hann til Alberts niður
í Alþingi sem undirritaði hann.
Jón lét ekki þar við sitja, heldur
tók ómakið af ráherranum og
starfsmönnum hans og fór sjálf-
ur með reglugerðina undirritaða
í Lögbirtingablaðið til birtingar.
Í þetta skiptið hefur því Jóni
varla fundist tengslin við stjórn-
málin til trafala.

44 4,45% 4753milljarða hlutafjáraukning FL Group. vextir íbúðalána Landsbankans
eftir hækkun. 
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