
Fjárhagslegri endurskipulagningu 
Latabæjar er að ljúka og stefnir í 
að Landsbankinn og Íslandsbanki, 
lánardrottnar félagsins, verði 
meðal stærstu eigenda.

Breska dagblaðið Telegraph 
segir Magnús Scheving hafa þurft 
að láta höfundarréttargreiðslur í 
skiptum fyrir rúman 40 prósenta 
eignarhlut í fyrirtækinu.  

Þá er óvíst um örlög ann-
arra hlutahafa í Latabæ 
en Telegraph hermir að 
eignarhluti Gaums hafi 
orðið að engu. Ekki náð-
ist í neinn hjá Latabæ  
vegna málsins þegar 
eftir því var leitað í 
gær.  - jab
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Sjóðsstýringarfyrirtækið Fidel-
ity á nú sex prósenta hlut í stoð-
tækjafyrirtækinu Össuri og er 
það þriðji stærsti hluthafinn, sam-
kvæmt flöggun í gærmorgun. Er-
lendir fjárfestar eru skráðir fyrir 
64 prósentum hlutafjár. 

Kaup fyrirtækisins staðfest-
ir þann áhuga sem erlendir fag-
fjárfestar hafa sýnt Össuri eftir 
að félagið var skráð á hlutabréfa-
markað í Kaupmannahöfn síðasta 
haust, að því er segir í umfjöllun 
IFS Greiningar. Þar er jafnframt 
bent á að kaupáhugi þar hafi verið 
meiri en hér á sama tíma.  - jab

Erlendir eiga 
mest í Össuri 

Uppstokkun í 
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Ármúla 30  •  108 Reykjavík
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AUÐVELDAR VIÐSKIPTI

Borgun hefur sérhæft sig í öruggri greiðslumiðlun í 30 ár
Þekking okkar og reynsla nýtist viðskiptavinum á hverjum
degi, allan sólarhringinn.

Borgun býður:
Allar gerðir posa á hagstæðum kjörum
Öruggar lausnir fyrir vefverslanir
Skilvirka leið við innheimtu boðgreiðslna
Notendavæna þjónustuvefi

Hafðu samband í 560 1600 eða borgun@borgun.is og
fáðu tilboð í færsluhirðingu.

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Uppi eru ráðagerðir um að skyr, hangikjöt og önnur 
séríslensk matvæli fái lögverndun þannig að ekki 
megi kalla hvaða framleiðslu sem er þeim nöfnum. 
Er það svipuð leið og farin hefur verið á Ítalíu til að 
vernda vöruheitið parmaskinka og sömuleiðis hafa 
Frakkar búið svo um hnúta að þau vín ein má kalla 
kampavín, sem búin eru til eftir kúnstarinnar regl-
um í Champagne í Frakklandi.

„Hvaða verðmæti felast í matarhefðum Íslend-
inga?“ er yfirskrift málþings sem Ítalsk-íslenska við-
skiptaráðið, Slow Food samtökin og Matís, standa 
fyrir síðdegis í dag. Þar kynnir Eygló Björk Ólafs-
dóttir, fyrir hönd Slow Food Reykjavík, verkefni til 
kynningar á upprunalegum staðbundnum matvæl-
um. Slow Food samtökin starfa víða um heim, en eru 
í grunninn ítölsk.

Eygló segir að verið sé að opna á ákveðnar leiðir 
innan Evrópusamstarfsins til þess að vernda vöru-
heiti á borð við skyr eða hangikjöt. „Til eru bæði 
formlegar og óformlegar leiðir í þessa átt og hægt að 
slá ákveðna skjaldborg utan um þessar vörur,“ segir 
hún, en hluti af því sem unnið er að innan Slow Food 
er að skilgreina hvað skyr þurfi að hafa til þess að 
mega kallast skyr. „Til eru ýmsar fljótvirkar aðferð-
ir sem notaðar eru í ýmsa framleiðslu í dag. Skyr.is 
á til dæmis lítið skylt við upprunalega mynd skyrs-

ins,“ segir hún og kveður Slow Food nú vinna að því 
að skrásetja vinnsluaðferðir og gerð skyrs eins og 
það var áður fyrr og í upprunalegri mynd. 

Vinna á borð við þá sem ráðist hefur verið í í tengsl-
um við skyrið segir hún að geti svo komið að gagni 
þegar að því kemur að fá alþjóðlega vernd á vöruna, 
en þar þurfi að koma til opinber afskipti, svo sem 
fyrir tilstilli Matís. „Það þarf bara að hrinda þessu í 
framkvæmd og kemur út úr úr þessu ákveðinn stimp-
ill sem menn geta notað.“ Vottun á vinnsluaðferðir 
séríslenskra matvæla og uppruna segir Eygló svo 
geta bæði hjálpað til við útflutning vörunnar og við 
að laða ferðamenn til landsins. 

Þóra Valsdóttir, verkefnastjóri hjá Matís, segir 
vinnu við að vernda vöruheiti á borð við skyr til-
tölulega skammt á veg komna. „Við erum í grunn-
pælingum enn þá. Fólk þarf að vera sammála um 
hvað er verið að fara fram á að fái vottun. En það er 
kominn saman hópur sem er að skoða þessi mál og 
vonandi hægt að ganga í þetta fljótlega,“ segir hún, 
en kveðst þó ekki treysta sér til að giska á hversu 
langan tíma þetta muni taka.

Þóra segir vinnuferlið í Evrópuvottun matvæla 
byggja að hluta á að krafa um vottun „komi frá 
grasrótinni“ en síðan geti stofnanir á borð við Matís 
komið að málum. „En vonandi er þetta skref í þá átt 
að auka umræðu um málið og fá fyrirtæki og ein-
staklinga til að skoða hvort þetta sé eitthvað sem 
þeir vilja fara í,“ segir hún.

Skyrið gæti orðið 
okkar parmaskinka
Unnið er að því að skilgreina eiginleika matvæla á borð við 
skyr og hangikjöt. Það er fyrsta skrefið í að vernda vöru-
heitin, líkt og gert hefur verið fyrir ýmsa erlenda matvöru.

Evran nær nýjum lægðum 
Evran náði nýjum lægðum gagn-
vart Bandaríkjadal í gær og hefur 
ekki mælst verðminni í fjögur ár. 
Hún taldist í gær jafnvirði 1,2112 
dala um tíma, en skreið áður en 
degi lauk upp í 1,2169. Í apríl árið 
2006 komst hún niður í 1,2029.

Bréf í BP falla Hlutabréf í breska 
olíufélaginu BP féllu um 15 prósent 
á mörkuðum í London í gær eftir 
að nýjasta tilraunin til að stöðva 
olíulekann í Mexíkóflóa mistókst. 
Fyrirtækið upplýsti að glíman 
við olíulekann hafi til þessa kost-
að sem svarar um 126 milljörðum 
króna. Hlutabréfin hafa lækkað 
um þriðjung síðan slysið á olíubor-
pallinum á Mexíkóflóa varð upp úr 
miðjum apríl. 

Ryanair græðir Írska lággjalda-
flugfélagið Ryanair er í blússandi 
gangi þrátt fyrir efnahagskreppu 
og eldgosaraunir undanfarið, sem 
hafa gert flestum öðrum flugfélög-
um í Evrópu lífið leitt. Hagnaður 
félagsins frá apríl 2009 til mars-
loka í ár nemur 305,3 milljónum 
evra. Þetta er mikill viðsnúning-
ur frá 169 milljón evra tapi síðasta 
árs, þegar flugfélagið þurfti að af-
skrifa 222 milljónir evra af 30 pró-
senta hlut sínum í írska flugfélag-
inu Aer Lingus.
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Versnandi fjárhagsafkoma Símans 
var eitt atriði sem áfrýjunarnefnd 
samkeppnismála tók tillit til þegar 
hún ákvað að lækka sektargreiðslu 
Símans vegna samkeppnisbrota úr 
150 milljónum í 50 milljónir.

Þetta kemur fram í úrskurði sem 
nefndin kvað upp nýlega. Þar er 
staðfest álit Samkeppniseftirlits-
ins um að Síminn hafi brotið alvar-
lega gegn samkeppnislögum gagn-
vart fyrirtæki sem heitir TSC. Það 
selur internettengingar til íbúa á 
norðanverðu Snæfellsnesi. 

TSC taldi að óheimilt væri að 
bjóða  þeim sem kaupa internet-
tengingar frá Símanum ókeypis 
sjónvarpstengingar, eins og gert 
var. Einnig hefði Síminn neit-
að að veita aðgang að sjónvarps-
merki svo að dreifa mætti til Snæ-
fellinga í gegnum dreifikerfi TSC. 

Þar hafði meðal annars verið brot-
ið gegn skilyrðum sem sett voru 
við samruna Símans og Íslenska 
sjónvarpsfélagsins. 

Í 37. grein samkeppnislaga, þar 
sem fjallað er um stjórnvaldssekt-
ir vegna brota á samkeppnislög-
um, kemur ekki fram að lækka 
megi sektirnar vegna versnandi 
fjárhagsafkomu fyrirtækja.  - pg

Tugmilljóna sekt

B A N K A B Ó K I N

Samanburður á 
vaxtatöflum bankanna

Miðað er við 250.000 króna innlegg og sem skemmsta bindingu. AMarkaðsreikningur bundinn í tíu 
daga.  BAð auki er 3% viðskiptagjald skuldfært mánaðarlega af heimild.

CAð auki er 5% viðskiptagjald skuldfært mánaðarlega af heimild.  DVaxtareikningur bundinn í sjö daga.  
EAð auki er 1,5% heimildargjald skuldfært mánaðarlega af heimild.

FFer eftir því hvernig fyrirtækið er metið hjá MP. Aðeins eru greiddir vextir af nýttri heimild. GPM er 
bundinn í tíu daga. HEkkert heimildargjald. I0,25% úttektargjald

Athugið að ekki er tekið tillit til árgjalds, sem getur fylgt yfirdráttarreikningum.

Hæstu  Yfirdráttarvextir Yfirdráttarlán
innlánsvextir eru hæstir fyrirtækja

Markaðsreikningur 
4,30%A 

13,85%B 13,50%B

Vaxtaþrep 
5,05% 

13,75%C 13,50%C

Vaxtareikningur 
5,60%D 

14,00%E 14,00%E

MP Sparnaður  12,05 til
3,95% 

13,55% 13,55% F

PM-reikningur  13,65 til
5,15% G 

14,10% 15,40% H

Netreikningur 
5,30% I 

14,50% 14,70%

Sparnaðarreikningur 
4,50% 

12,00% 12,00%

SAMKEPPNI Síminn þarf að greiða 
50 milljónir í sekt vegna samkeppnis-
brota gegn litlu netþjónustufyrirtæki á 
Snæfellsnesi.

Bankasýsla ríkisins er að taka á 
sig mynd og hefur ráðið þrjá nýja 
starfsmenn: tvo hagfræðinga í 
eignastýringu og einn bókasafns- 
og upplýsingafræðing. 

Bankasýslan var stofnuð um síð-
ustu áramót og fer með eignarhluta 
ríkisins í viðskiptabönkunum þrem-
ur. Eignir í stýringu hjá stofnuninni 
nema nú í kringum 190 milljörðum 
króna. Starfsmenn eru fjórir, með 
forstjóranum. 

Elín Jónsdóttir, forstjóri Banka-
sýslunnar, segir það verða ærin 
verkefni fyrir fjóra starfsmenn að 
sjá um allt eignasafnið, ekki síst 

þegar eignarhlutar í sparisjóðum 
færast undir stofnunina. Fimm 
sparisjóðir hafa óskað eftir fram-
lagi ríkisins og viðbúið að þeir fær-
ist í hendur Bankasýslunnar. Óvíst 
er hverjir fara með eign hins op-

inbera í Byr sparisjóði, sem færð-
ur hefur verið inn í hlutafélag, og 
Sparisjóðinn í Keflavík sem ríkið 
tók yfir í enda apríl.  

„Þetta er í ferli hjá Fjármála-
ráðuneytinu. Við vitum satt að 
segja ekki til hvers sú vinna mun 
leiða. En við verðum að vera búin 
undir að taka við auknum verk-
efnum,“ segir Elín. Ekki er gert 
ráð fyrir sparisjóðunum í núver-
andi greiningu á umfangi Banka-
sýslunnar. „Að mínu mati er þessi 
starfsmannafjöldi algjört lágmark 
til að sinna þeim verkum sem okkur 
eru falin,“ segir forstjórinn.  - jab

Bankasýslan brettir upp ermar

• Hagstæðar afborganir

• Söluaðilar geta valið um lán með breytilegum vöxtum eða vaxtalaus

• Söluaðilar greiða ekkert þjónustugjald af Kortalánum

• VALITOR greiðir út til söluaðila annan virkan dag eftir að sala fer fram

FYRIRTÆKJALAUSNIR VALITOR   •  Laugavegi 77  •  101 Reykjavík  •  fyrirt@valitor.is  •  www.valitor.is

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Menntað fólk vantar til starfa á þeim sviðum þar 
sem fyrirséð er að vöxtur verði hvað mestur næstu 
ár. Jón Ágúst Þorsteinsson, forstjóri Marorku, segir 
að nú sé tíminn til að mennta fólk í hönnun og tækni. 
„Með því að taka höndum saman við hið opinbera 
í endurmenntun ungs atvinnulauss fólks er unnið 
bæði á atvinnuleysi og skorti á hæfu starfsfólki,“ 
segir hann.

„Gífurlegar umbreytingar eru að eiga sér stað í 
atvinnulífinu. Almennt áttar fólk sig ekki á því að 
hugverkaiðnaðurinn stendur undir 21 prósenti af 
útflutningi þjóðarinnar,“ segir Jón Ágúst og segir 
nauðsynlegt að horfast í augu við að hér sé mikið 
af fólki með grunnþekkingu í atvinnulífi sem sé að 
hverfa. Hann var í gær á evrópskri ráðstefnu í Dan-
mörku með kynningu á átaki iðnaðarins og hins op-
inbera við að búa til störf í hönnunar og tæknigeira. 
„Danirnir sögðu við mig að við værum að fara í gegn 
um alveg sama feril og Danmörk gerði þegar land-
ið hvarf frá landbúnaðaráherslum í að vera tækni-
land,“ segir Jón Ágúst, en á ráðstefnunni benti hann 
á að atvinnuleysi væri hér nú 7,6 prósent að meðal-
tali og 16,4 prósent meðal ungs fólks.

„Við notum 28 milljarða í atvinnuleysisbætur sem 
greiddar eru úr iðnaðinum og komum þess vegna 
með tillögu um samstarf við ríkisstjórnina um stór-
fellda endurmenntun á þessum hópi til þess að við 
getum komið honum inn í ný störf.“ 

Núna segir Jón Ágúst þjóðina færast frá því að 
vera sjávarútvegs- og frumframleiðsluþjóð yfir í 
að áhersla aukist á hönnun og tækni. „Fólkið sem 
er á atvinnuleysisskrá hefur ekki rétta bakgrunn-
inn í þann geira. Við viljum endurmennta og endur-
þjálfa 15 þúsund manns og nota þessa 28 milljarða í 
nýtt nám og menntun þannig að þetta fólk geti geng-
ið inn í ný störf sem til verða á markaði.“

Þá efast Jón Ágúst ekki um að vinna verði til handa 
fólkinu. „Á ári hverju verða að lágmarki til þúsund 
til tvö þúsund störf í þessum geira. Hér er hruninn 
ákveðinn iðnaður og við verðum að byggja upp nýjan 
og okkur er farið að sárvanta fólk í hugverkaiðnað-
inn. Það er eitthvað skrýtið við samfélag sem vantar 
fólk í vinnu en er með marga á atvinnuleysisskrá.“

Gunnar Guðni Tómasson, forseti verkfræðideildar 
Háskólans í Reykjavík, tekur undir að hér sárvanti 
fólk menntað á ákveðnum sviðum tæknimenntunar. 
Í uppsveiflu hafi verið hægt að sækja menntað fólk 
til útlanda, en eftir hrun sé landið tæpast samkeppn-
ishæft. Sérstaklega segir hann skorta fólk menntað 
í véla- og tölvuverkfræði, byggingarverkfræðinga 
vanti ekki. „Við þurfum fólk í framleiðslutengdar 
tæknigreinar.“

Miklu fleiri þarf að 
mennta í tæknigeira
Iðnfyrirtæki vilja endurmennta ungt og atvinnulaust fólk svo 
það nýtist til starfa þar sem uppbygging á sér stað. Tölvu- og 
vélaverkfræðinga vantar. Breytingar kalla á öðruvísi menntun.

20 til 29 ára menntaðir í stærðfræði, vísindum og verkfræði.*
Land  Fjöldi

Frakkland  20,7
Finnland  18,8
Írland  18,7
Bretland  17,5
Danmörk  16,4
Japan  14,4
Svíþjóð  13,6
Ítalía  12,1
Rúmenía  11,9
Þýskaland  11,4
Spánn  11,2
Ísland  10,2

Bandaríkin  10,1
Noregur  9,3
Holland  8,9
Malta  7,1
*Fjöldi af hverjum þúsund einstaklingum. Samanburður 
við valin ríki.  Heimild: Eurostat.

F J Ö L D I  T Æ K N I M E N N T A Ð R A

„Við vinnum vel saman. Það sem 
við gerðum með Teton kom vel út 
og því ákváðum við að fara dýpra 
inn í stýringuna,“ segir Styrmir 
Guðmundsson sem ásamt Ragn-
ari Páli Dyer hefur gengið til liðs 
við MP Banka um sjóðastýringu 
rekstrarfélags sjóða bankans. 
Þeir munu jafnframt eiga hlut í 
rekstrarfélaginu.

Styrmir og Ragnar hófu störf 
hjá Straumi Burðarási 2007 en 
hafa rekið vogunarsjóðinn TF-
2 í samstarfi við fjárfestingafé-

lagið Teton frá því skilanefnd tók 
Straum yfir í fyrravor.

Í stýringu hjá sjóðum MP 
Banka eru milli átta og tíu millj-
arðar króna. 

Styrmir segir markmiðið að 
stækka sjóðina og bæta úrvalið. 
„Það eina sem er í boði nú eru ís-
lenskir vextir; innlán, skuldabréf, 
peningamarkaðsskjöl og milli-
bankaafurðir auk þess sem mark-
aður er að myndast fyrir valrétti 
og skiptasamninga,“ segir hann.  
 - jab

Reynsluboltar stýra
sjóðum MP Banka

Banki Eignarhluti
Nýi Landsbankinn 81,33%
Arion banki 13%
Íslandsbanki 5%
 * Heimild: Bankasýsla ríkisins

E I G N I R  B A N K A S Ý S L U
R Í K I S I N S *



Þessi einstaklingur 
þarf að senda sendingar. 
Það er ekki flókin aðgerð. 

Á höfuðborgarsvæðinu 
er hægt að fá sendingar 
afhentar samdægurs. 
Stærðin skiptir ekki máli. 

Tikk, takk, tikk, takk. 
Það er samt alltaf betra 
að senda sendingar eins 
hratt og hægt er. Okkar 
maður getur valið um 
nokkrar mismunandi 
leiðir til að koma sínum 
sendingum áleiðis með 
Póstinum.

Umslag með viðkvæmu 
innihaldi getur verið 
komið í hendur viðtakanda 
daginn eftir.

Það gæti þurft að senda 
boðskort á viðburð sem 
er eftir nokkra mánuði. 
Þá er óþarfi að velja hrað-
þjónustu og betra að nýta 
sér hagkvæmni venjulegs 
bréfapósts.

Sendandinn gæti viljað 
láta bera sendinguna 
heim að dyrum viðtakanda. 
Það er fallega hugsað að 
spara viðtakanda sporin 
á þennan hátt.

Stóru bílarnir eru til 
taks til að flytja þungar 
sendingar. Það er ólíkt 
þægilegra að rúlla 
þungri þvottavél upp 
á lyftuna á bíl sem 
ræður við hana.

Í rekstri fyrirtækja skipta sendingar miklu máli. Það skiptir máli að 

sendingar skili sér á réttum tíma, að innihald þeirra sé í óaðfinnanlegu 

ástandi og hægt sé að rekja þær. Þá er gott að að nýta sér víðfeðmt 

dreifikerfi og reynslu Póstsins. Allt starf Póstsins miðar að því að veita 

viðskiptavinum betri þjónustu, lágmarka kostnað og hámarka skilvirkni. 

Hafðu samband við söludeild í síma 580 1090 eða á sala@postur.is 

og kynntu þér hvernig Pósturinn getur aðstoðað þig við að koma 

sendingum til skila á besta mögulega hátt.

Vörudreifing Póstsins getur 

hjálpað þínu fyrirtæki að hagræða

Það jafnast ekkert á við 
ánægðan viðskiptavin.
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Fólk um allt land treystir 
á að fá sendingar afhentar á 
réttum tíma svo það geti staðið 
við skuldbindingar sínar.Þessi kona er búin að fá 

sendingu með brothættu 
innihaldi afhenta. Það er 
að sjálfsögðu óskemmt.

Hann lítur kannski ekki 
út fyrir það en hann vinnur 
í bókhaldi og er mjög 
ánægður með lágan 
sendingarkostnað Póstsins. 

Litlu bílarnir eru snarir 
í snúningum. Það kemur 
sér vel þegar það þarf að 
fara inn í íbúðahverfi með 
botnlöngum og bílum út
um allt. Sama á við um 
fjölfarnari atvinnusvæði.

www.postur.is
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Þórunn Elísabet Bogadóttir
skrifar

„Þetta átak algjörlega sló í gegn, að öllu leyti,“ segir 
Gústaf Gústafsson markaðs- og fjáröflunarstjóri 
Krabbameinsfélags Íslands um nýlegt markaðsátak 
félagsins, mottumars. 

„Allt í allt söfnuðu um 38 þúsund karlmenn yfir 
átján ára aldri yfirvaraskeggi sérstaklega til styrkt-
ar þessu átaki. Það er um það bil einn af hverjum 
þremur mönnum.“ Fjáröflun gekk sérlega vel í gegn-
um  heimasíðu mottumars, þar sem um 65 prósent 
kvenna tóku þátt, og 59 prósent karla. Meira fé safn-
aðist en búist hafði verið við. „Þetta er magnaður ár-
angur hvort sem um er að ræða Ísland, Evrópu eða 
heiminn allan.“

Gústaf segir margt hafa verið gert á nýjan hátt, þó 
að upprunalega hugmyndin um sérstakt átak fyrir 
karla og krabbamein komi frá Noregi. Mikil áhersla 
var lögð á að fá fólk til liðs við verkefnið sem hafði 
áhuga og vildi breiða út boðskapinn. „Fjörutíu pró-
sent af allri umferð á heimasíðunni kom í gegnum 
Facebook. Við náðum að virkja þessa nýmiðla alveg 
gríðarlega vel og ég held að það hafi verið lykillinn 
að þessari miklu velgengni. Fyrir utan að yfirvara-
skegg er þrælfyndið og ekki mikil hefð fyrir því síðan 
á diskótímabilinu. Þetta var ný nálgun og húmorinn 
leiddi þetta, þó að alvaran sé auðvitað undirliggjandi.“ 
Gústaf segir nálgunina hafa virkað vel á karlmenn, 
en strax hafi verið lagt upp með að ekki væri hægt 
að nálgast þá á sama hátt og konur. „Það sýnir í raun-
inni markaðshugsunina á bak við þetta.“ 

„Það er ekki nóg að vera með gott málefni, það þarf 
að koma því á framfæri og vinna fyrir því, og sækja 
þann stuðning sem við fáum. Það er ekkert sjálfgefið 

að almenningur setji traust sitt á félagið, það þarf að 
vinna traust hans og nota peningana í góða hluti,“ segir 
Gústaf. „Fjáröflun er ekki tilgangur heldur nauðsyn-
legt verkfæri til að ná fram markmiðum.“ 

Bandaríski auðkýfing-
urinn Warren Buffett 
svarar í dag spurning-
um bandarískrar þing-
nefndar sem skoðar 
meðal annars hlut mats-
fyrirtækja í aðdraganda 
hrunsins.  

Fjárfestingarfélag 
Buffetts á þrettán pró-
senta hlut í matsfyrir-
tækinu Moody‘s. Buffett hefur 
ekki forðast kastljós fjölmiðla 
en þráaðist við að mæta þing-
nefndinni og þurfti að stefna 
honum til þess. 

Helstu matsfyrir-
tæki heims hafa verið 
gagnrýnd fyrir að gefa 
vafasömum skulda-
bréfavafningum góða 
einkunn. Meðal lána-
vafninga sem fengu 
grænt ljósi hjá Moody‘s 
voru undirmálslán sem 
ýttu kreppunni úr vör. 
Einnig þykir gagnrýni-

vert að tveir þriðju hlutar af 
tekjum Moody‘s koma frá fjár-
málafyrirtækjum, sem þurfa á 
mati að halda.  

 - jab

Vill ekki á fund

WARREN BUFFETT

Nouriel Roubini, prófessor í hag-
fræði við New York-háskóla í 
Bandaríkjunum, segir stjórnvöld í 
Brasilíu verða að innleiða gjaldeyr-
ishöft ætli þau að koma í veg fyrir  
gengishrun brasilíska realsins. 

Roubini, sem heimskunnur er 
fyrir varnaðarorð og svartsýnis-
spár um þróun efnahagsmála á 
heimsvísu, sagði á ráðstefnu í 
Sao Paolo í fyrradag gengishrun-
ið koma illa við brasilískan út-
flutning og skaða samkeppnis-
hæfni landsins. „Ef gjaldeyris-
höft eru notuð skynsamlega má 
koma í veg fyrir frekara tjón,“ 

hefur breska dagblaðið Financial 
Times eftir honum. Fleira þarf að 
laga til í brasilísku efnahagslífi og 
draga úr hitanum í hagkerfinu. Þá 
sýndi sig að þótt draga megi úr út-
gjöldum hins  opinbera megi ekki 
draga lappirnar í menntamálum. 
Það muni skila sér síðar.  

Fjármálayfirvöld í Brasilíu 
lögðu tveggja prósenta skatt á er-
lent fjármagn í október í fyrra til 
að stemma stigu við innflæði á er-
lendu fjármagni en fjárfestar hafa 
séð hag í því að festa fé sitt í land-
inu og ávaxta það í skugga  hárra 
stýrivaxta.    - jab

ROUBINI Varð þekktur þegar spá hans um 
ofhitnun á bandarískum fasteignamarkaði, 
verðhrun og kreppu frá 2006 gekk eftir. 

Herra Dómsdagur vill gjaldeyrishöft

„Það vantar ekki hugmyndir, held-
ur fólk til að gera þær að veru-
leika,“ segir Eyþór Ívar Jónsson, 
framkvæmdastjóri Klaks – ný-
sköpunarmiðstöðvar atvinnulífs-
ins, sem rekur Viðskiptasmiðjuna 
í félagi við Háskólann í Reykja-
vík. Viðskiptasmiðjan gefur frum-
kvöðlum möguleika á að stofna ný 
fyrirtæki eða koma fyrirtækjum 
sínum á rétta braut.

Eyþór var á meðal þeirra for-

svarsmanna nýsköpunarfyrir-
tækja sem kynntu starfsemi sína 
á árlegum kynningarfundi um 
stuðningsumhverfi nýsköpunar 
sem haldinn var í tilefni af evr-
ópsku fyrirtækjavikunni (SME 
Week) á Grand Hótel í síðustu viku. 
Um tvö hundruð manns mættu á 
fundinn og hlýddu á fulltrúa nokk-
urra af helstu frumkvöðlafyrir-
tækjum landsins miðla af reynslu 
sinni.   - jab

FRÁ EINUM KYNNINGARBÁSANNA Um tvö hundruð manns mættu á kynningarfund 
um stuðning við íslenska nýsköpun í síðustu viku og hlýddu á fulltrúa helstu frumkvöðla-
fyrirtækja landsins lýsa reynslu sinni.  MARKAÐURINN/GVA

Auglýst eftir fólki - 
ekki hugmyndum

Magnaður mottumars
Nýjasta markaðsátak Krabbameinsfélagsins sló algjörlega í 
gegn. Ríflega 60 prósent landsmanna tóku þátt. 

GÚSTAF Segir mikilvægt að félög sem standa í fjáröflunum og 
átaki af þessu tagi segi frá góðum árangri. Fólk vilji heyra þegar vel 
gengur og að peningarnir séu notaðir í góða hluti. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Hafðu samband
símiVerðbréfaþjónusta Arion banka 

er söluaðili sjóða Stefnis.

Góð leið til að fjárfesta
í verðtryggðum skuldabréfum.

Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð

 

 

 

 

 

 

Stefnir: Ríkisskuldabréf verðtryggð er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildar-

skírteinum sjóða, t.d. getur fjárfestingin rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á.m. nánari upplýsingar um áhættu við 

fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.
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MARKAÐURINN

Eignastýring Íslandsbanka

Sími 440 4920

Kirkjusandi 2–4, 105 Reykjavík

eignastyring@islandsbanki.is

www.islandsbanki.is/fjarfestingar

Veltusafnið  
– virk stýring innlána og stuttra verðbréfa

Ávöxtun á sparnaði til skamms tíma

Ríkissafnið 
– ríkisskuldabréf og innlán fjármálastofnana

Stöðug ávöxtun miðað við fjárfestingartíma

Hafðu samband í síma 440 4920 til að fá nánari
upplýsingar eða til að mæla þér mót við ráðgjafa.

Veltusafn – eignasamsetning Ríkissafn – eignasamsetning

12,8% ávöxtun*

Upplýsingar eru fengnar af islandssjodir.is.

Gengisþróun Veltu- og Ríkissafns
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Skoðanir eru skiptar um hvaða leið-
ir séu bestar í endurreisn Kauphall-
arinnar og skráningu fyrirtækja á 
markað sem eftir hrun hafa ratað í 

eigu bankanna. Sumir telja að ekki verði 
hafist handa við endurreisn og nýskrán-
ingu fyrirtækja í Kauphöllina fyrr en loku 
hafi verið fyrir það skotið að nokkuð geti 
farið aflaga á ný. Þá njóta hljómgrunns 
í bönkunum sjónarmið í þá veru að selja 
þurfi fyrirtæki til fjárfesta sem síðan hafi 
von um ábata þegar þau verði síðar skráð 
á markað.

Þórður Friðjónsson, forstjóri Nasdaq 
OMX Iceland, Kauphallar Íslands, telur 
hins vegar að til að endurvekja traust á 
hlutabréfamarkaði við þær aðstæður sem 
nú ríki skipti mestu máli að koma inn á 
markaðinn með góð fyrirtæki og traust-
vekjandi sem leggja muni áherslu á góða 
stjórnarhætti og að vera til fyrirmyndar 
á markaði.

„Það er misskilningur að slík fyrirtæki 
séu ekki í landinu. Þau eru til og hafa þetta 
að leiðarljósi. Ég hef enga trú á öðru en 
að fjárfestar og almenningur sé nú þegar 
reiðubúinn til að skoða fjárfestingar í slík-
um fyrirtækjum,“ segir Þórður. Þó svo að 
margir virðist telja að hlutabréfamarkað-
ur hér á landi sé ónýtur og komi ekki til 
með að rétta úr kútnum fyrr en eftir ein-
hver ár segist Þórður draga í efa að slík 
sjónarmið byggi á sterkum rökum.

EKKI VAFALAUS SJÓNAR-
MIÐ INNAN BANKANNA
„Í fyrsta lagi er algjörlega klárt að menn 
hafa lært af bankahruninu og kristaltært 
að almenningur, fjárfestar, fjölmiðlar, 
greinendur, eftirlitsaðilar og aðrir verða 
allir á tánum og fylgjast gríðarlega vel 
með því sem gerist á hlutabréfamarkaði 
næstu misserin. Þessum aðilum er í lófa 
lagið að meta fyrirtækin og skoða þau frá 
ýmsum sjónarhornum þannig að ég hef 
engar áhyggjur af því að sá þáttur sem 
snýr að eftirliti verði eitthvað vanbúinn,“ 
segir Þórður.

Aukinheldur bendir hann á að verið sé 
að gera umtalsverðar breytingar á laga- og 
reglugerðaumhverfi kauphallarviðskipta. 
„Í því sambandi má nefna frumvarp til 
laga um hlutafélagalög þar sem þrengt 
er að viðskiptum tengdra aðila, bónusar 
tengdir langtímahagsmunum félaga og þar 
fram eftir götunum. Gerðar eru heilmikl-
ar bragarbætur í frumvarpi til laga um 
fjármálafyrirtæki og viðskiptalífið hefur 
sett ítarlegar reglur og leiðbeiningar um 
stjórnarhætti. Allt þetta umhverfi er því 
gjörbreytt og engin ástæða til að ætla að 
hlutirnir hrökkvi einhvern veginn í sama 
far og þeir voru í hér áður.“

Til viðbótar segir Þórður að hafa 
verði í huga að nú séu engar að-
stæður til þess að búa til það 
óeðli sem hlaupið var í mark-
aðinn. „Meginástæðan fyrir 
bankahruninu voru auðvit-
að flókin hagsmuna- og eigna-
tengsl banka, fyrirtækja og 
einstaklinga, þar sem bankar 
lánuðu í einkahlutafélög og ein-
stök félög þar sem ýmsir telja 
að hafi verið um markaðsmis-
notkun að ræða líkt og fjall-
að er um í rannsóknarskýrslu 
Alþingis. Þetta er náttúrlega 
eitthvað sem gerist ekki aftur 
því fjármálafyrirtækin eru nú 
allt öðruvísi upp byggð,“ segir 
hann og bendir á að nú séu ekki 
stórir eigendur að bönk-

unum sem líka eigi fyrirtæki úti í bæ og 
geti farið að hagræða lánveitingum og 
öðru slíku hugsanlega með tilliti til eigin 
hagsmuna. „Eldsmaturinn í svona ástandi 
eins og var, hann er  einfaldlega ekki til 
staðar.“ Þórði finnst því allt leggjast á 
sömu sveif og gera að verkum að ekki sé 
ástæða til annars en að ýta úr vör hluta-
bréfamarkaðnum á nýjan leik. 

„Nú er hins vegar algengt sjónarmið 

innan bankanna sjálfra  að selja eigi fyr-
irtækin til stórra hluthafa og þeir eigi 
síðan að innleysa hagnað með því að skrá 
þau á markað. Þetta sjónarmið finnst mér 
alls ekki vafalaust. Hvers vegna að taka 
einhverja kategóríska ákvörðun um að al-
menningur geti ekki verið hluti af upp-
sveiflunni og hagnast í byrjun á hluta-
bréfamarkaði? Það er ljóst, miðað við allar 

hagsveiflu- og hlutabréfamarkaðskenn-
ingar að falist geta gríðarlega mikil tæki-
færi fyrir almenna fjárfesta í botni hags-
veiflunnar.“

Eins segir Þórður rangt að halda því 
fram að fyrirtækin séu ekki skráningar-
hæf vegna skuldsetningar og fjárhags-
legrar stöðu þeirra. „Auðvitað er hér á 
landi fjöldinn allur af fyrirtækjum sem 

Erum reynslunni 
 ríkari eftir hrunið

NASDAQ OMX ICELAND Skammt dugar að skella plástri á brostið traust. Uppi eru efasemdarraddir um að Kauphöllin nái að rétta úr kútnum eftir hrun það sem hér 
hefur orðið í efnahags- og viðskiptalífi. Aðrir segja Kauphöllina einmitt verkfærið sem þarf í endurreisnina, til þess séu vítin að varast þau og nú vandi menn sig betur. 
 MARKAÐURINN/SAMSETT MYND

Lagaumgjörð sem í smíðum er og 
tekur á kauphallarstarfsemi geng-
ur ekki nógu langt til að hún fái 
byggt undir traust á Kauphöllinni 
eftir allt sem aflaga hefur farið, 
að mati Vilhjálms Bjarnasonar, 
fjárfestis og lektors við viðskipta-
deild Háskóla Íslands. Vilhjálmur 
er jafnframt framkvæmdastjóri 
Samtaka fjárfesta.

„Það þarf að byrja á því að 
fara í gegn um hlutafélagalögin 
og athuga hvað það er sem gerir hluta-
bréf vonlaus á markaði,“ segir Vilhjálm-
ur um hvað til þurfi að koma til að hér 
fái hlutabréfamarkaður þrifist með góðu 
móti á ný. Hann segir að tryggja þurfi 
betur jafnræði hluthafa og koma í veg 
fyrir markaðsmisnotkun. „Og það þarf 
að hætta ofurskattlagningu á sparifé,“ 
bætir hann við.

Vilhjálmur segir að frumvarp sem nú 
er í meðförum Alþingis og snýr að minni-
hlutavernd og fleiri þáttum í lögum um 
hlutafélög, einkahlutafélög og um árs-
reikninga gangi ekki nógu langt í að verja 
rétt smærri hluthafa fyrirtækja. „Svo er 
sú staðreynd ein að hér hafi verið stund-

uð markaðsmisnotkun í fimm ár 
rannsóknarefni út af fyrir sig,“ 
segir hann og telur fásinnu að 
fara af stað með hlutabréfavið-
skipti á ný fyrr en lokað hefur 
verið fyrir möguleika á slíku. „Við 
bætist svo að hluthafar lenda nú 
í veseni vegna auðlegðarskatts-
ins. Og svo veit maður ekki hvar 
þessi tekjuskattur af arði á eftir 
að lenda. Ríkisstjórnin er að binda 
girðingar um það að menn kaupi 

nokkurn tímann.“
Þá þykir Vilhjálmi ekki gæfulegt að 

stefna að því að skrá Haga á markað með 
fyrrverandi eiganda, Jóhannes Jónsson, 
kenndan við Bónus, í stjórnarformanns-
sætinu. „Það skortir enn þá allan trú-
verðugleika og stjórnvöld hafa ekki byggt 
hann upp.“

Annað sem Vilhjálmur bendir á er að 
Fjármálaeftirlitið hafi hingað til ekki talið 
hlutverk sitt að hafa eftirlit með brotum 
á hlutafélagalögum í skráðum félögum. 
„Skráð félög eru eftirlitslaus hvað varð-
ar hlutafélagalög í kauphöll. Þau lög eru 
á einskis manns borði hvað eftirlit varð-
ar.“  - óká

VILHJÁLMUR 
BJARNASON

Koma þarf í veg fyrir 
markaðsmisnotkun

Vilhjálmur Bjarnason telur langt í land með að byggja aftur 
upp traust á kauphallarviðskiptum.

Forstjóri Kauphallarinnar dregur í efa að sjónarmið í 
þá veru að hlutabréfamarkaður sé ónýtur og verði í 
mörg ár að rétta úr kútnum eigi við rök að 
styðjast. Óli Kristján Ármannsson tók hann 
tali og kíkti á stöðu Kauphallarinnar.

ÞÓRÐUR 
FRIÐJÓNSSON
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Tæpur helmingur fyrirtækja er í skilum með 
lán sín við Íslandsbanka og tæp tíu prósent á at-
hugunarlista. Rétt rúm fjörutíu prósent fyrir-
tækja eru í vanskilum. Sjávarútvegsfyrirtæki eru 
flest í skilum við bankann en tæp áttatíu prósent 
eignarhaldsfélaga. Þetta kom fram í máli Birnu 
Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka, á morgun-
fundi Samkeppniseftirlitsins um yfirtöku banka á 
atvinnufyrirtækjum fyrir rúmri viku síðan. 

Birna benti á að inni í eignarhaldsfélögunum 
væru oft á tíðum traust félög sem væru ýmist í skil-
um eða í fjárhagslegri endurskipulagningu. Jafn-
framt kom fram í máli hennar að bankinn hefði 

ekki tekið mörg fyrirtæki yfir. Þau sem lent hafi í 
höndum bankans fari hins vegar sem fyrst í sölu-
ferli sem sé opið og gagnsætt ef því verði komið 
við. 

Birna kvaðst hins vegar hafa efasemdir um 
skráningu fyrirtækja í eigu bankanna á mark-
að við núverandi aðstæður. Hún sagði markaðs-
skráningu vera ábyrgðarhluta og að vinna verði 
með fyrirtækin og laga til í rekstri þeirra áður en 
að skráningu geti komið. Þá sagði Birna það væn-
legri leið að selja fyrirtækin fyrst fjárfestum, 
sem síðan kynnu að innleysa hagnað þegar þau 
yrðu skráð síðar á hlutabréfamarkað.  - jab/óká

MORGUNFUNDUR Fjárhagsleg endurskipulagning þarf að fara fram áður en hægt verður að skrá fyrirtæki á markað, segir banka-
stjóri Íslandsbanka. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bíða verður með skráningu
Rúm fjörutíu prósent fyrirtækja eru í vanskilum við Íslandsbanka

Félögum í Kauphöllinni (Nasdaq OMX Iceland) hefur fækkað veru-
lega og varð náttúrulega mesta blóðtakan með falli bankanna 
haustið 2008. Núna eru einungis níu fyrirtæki skráð á aðallista 
Kauphallarinnar og þrjú eru skráð á First North-markaðinn. Af félög-
um á aðallista eru fjögur færeysk: Føroya Banki, Eik Banki, Atlantic 
Airways og Atlantic Petroleum. Íslensku fyrirtækin eru svo Icelandair 
Group, Marel, Nýherji, Sláturfélag Suðurlands og Össur.
Það er hins vegar ekki svo að hér á landi sé ekki að finna fyrirtæki 
tæk á markað. Allmargir telja raunar að hér sé að finna fjölda 
fyrirtækja sem bæði gætu haft af því hag að sækja fjármögnun á 
markað og fjárfestar kynnu að hafa áhuga á. Eitt slíkt fyrirtæki hefur 
þegar upplýst um fyrirætlan sína um skráningu en það er nýsköp-
unarfyrirtækið Marorka, sem hannar og framleiðir orkusparandi 
búnað fyrir skip.
Hér fer á eftir listi yfir fyrirtæki sem kynnu að koma upp í hugann 
þegar velt er upp kostum hér innanlands sem erindi kynnu að eiga 
í endurreista Kauphöll. Taka ber fram að listinn er ekki tæmandi og 
segir ekkert um áhuga aðstandenda þessara fyrirtækja á því að leita 
skráningar:

66° Norður  - framleiðandi útivistar- og vinnufatnaðar.
Arion Banki  - banka- og fjármálaþjónusta á landsvísu.
Brim  - útgerðarfélag með starfsemi víða um land.
CCP  - hugbúnaðarfyrirtæki sem vinnur að þróun og framleiðslu tölvuleikja.
Eimskip  - flutningafyrirtæki með starfsemi heima og erlendis.
Hagar  - verslunarfyrirtæki með fjölda verslana (m.a. Bónus og Hagkaup).
Icelandic Group  - samstæða fyrirtækja í framleiðslu og sölu sjávarafurða.
Íslandsbanki  - sinnir banka- og fjármálaþjónustu á landsvísu.
Jarðboranir  - sérhæft fyrirtæki á sviði jarðhitanýtingar.
Landsbankinn  - sinnir banka- og fjármálaþjónustu á landsvísu.
MP Banki  - banka- og fjármálaþjónustufyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík.
Promens  - framleiðslufyrirtæki í plastiðnaði með starfsemi víða um heim.
Fasteignafélagið Reitir  - þjónustufyrirtæki sem leigir út atvinnuhúsnæði.
Skeljungur  - olíufélag með þjónustu- og verslunarrekstur um land allt.
Vodafone  - fjarskipta- og símafyrirtæki með starfsemi um land allt.
Samherji  - flutningafyrirtæki með starfsemi heima og erlendis.
Síminn  - fjarskipta- og símafyrirtæki með starfsemi um allt land.
Sjóvá  - Sjóvá-Almennar líftryggingar,  tryggingafélag með starfsemi um land allt.
TM  - Tryggingamiðstöðin er tryggingafélag með starfsemi um land allt.
Valitor  - þjónustufyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar.
VÍS  - Vátryggingafélag Íslands, stærsta tryggingafélag landsins.

Þ E S S I  K Y N N U  A Ð  E I G A  E R I N D I  Í  K A U P H Ö L L I N A

Í KAUPHÖLLINNI  Magne Arge, forstjóri Atlantic Airways og Þórður Friðjónsson, for-
stjóri Kauphallarinnar, við skráningu Atlantic Airways á markað hér á landi undir árslok 
2007.  MARKAÐURINN/VILHELM

er í fínum rekstri og ágætri stöðu. Hverjum dettur 
til dæmis í hug að draga þá ályktun að fyrirtæki á 
borð við CCP sé ekki skráningarhæft. Það er bara 
eigendanna þar að taka ákvörðun um skráningu.“

AÐHALD KOMI VÍÐAR AÐ EN 
FRÁ EFTIRLITSSTOFNUNUM
Forstjóri Kauphallarinnar varar við einhliða sýn 
á stöðu mála og óþarfa svartsýni. „Það þarf líka 
að horfa á jákvæðu hliðarnar. Innan um erum við 
með fyrirtæki í fínum rekstri sem eiga fullt erindi 
á markað og væri hið besta mál að skrá. Síðan er 
það að sjálfsögðu forsvarsmanna fyrirtækjanna að 
leggja í þá vegferð með svolítinn metnað að leiðar-
ljósi, að gera þetta vel, vera til fyrirmyndar, vera 
framsækið, fylgja reglum og góðum stjórnarhátt-
um og umgangast markaðinn almennt af virðingu. 
Jafnframt tel ég að fjárfestar og eigendur fyrirtækja 
hafi lært það af kreppunni að sá háttur sem var á 
hjá okkar fyrirtækjum sé engin leið til að byggja á 
til framtíðar.“ 

Fyrsta skrefið í að byggja upp markaðinn segir 
Þórður vera að skrá eitt fyrirtæki. Síðan annað og 
svo koll af kolli. „Það þarf ekki mikið til að fara af 
stað. Ég hef þá staðföstu trú að í sjálfu sér sé sjálf-
sagt fyrir okkur að fara hægt, en að nauðsynlegt 
sé að fara af stað. Áfram er verið að byggja upp 
og viðhalda þekkingu í bönkunum og fjármálafyr-
irtækjunum. Ekki á að sitja á höndunum. Að sitja 
á tækifæri er glatað tækifæri.“

Þórður segist hafa hlustað á marga þá gagnrýni 
sem sett hafi verið fram um umgjörð þá sem Kaup-
höllinni sé búin, og einfaldlega ekki alveg sammála 
öllum þeim sem sett hafa hana fram. „Þótt settar 
séu fram góðar og gildar athugasemdir þá er verið 
að gera úrbætur og í það minnsta mat stjórnvalda  
að þar hafi tekist að gera ágæta hluti. Svo er hitt 
sem ég tel vera meginmál, að umhverfið núna er 
þannig úr garði gert að það er engin leið til að hlut-
ir fari jafn aflaga. Maður þarf að vera mjög nei-
kvæður og svartsýnn til að ætla að menn reyni ekki 
að gera betur en áður.“ Þórður segir ekki rétta leið 
að setja mál þannig upp að búa verði til fullkomið 
regluverk um markaðinn áður en af stað sé farið 
á ný. „Menn eiga hins vegar að vinna með laga- 
og reglugerðarbreytingar eins og verið er að gera 
núna. Ég er sannfærður um að fyrirtæki, sem ætlar 
að fá til sín fjárfesta, munu leggja áherslu á að um-
gangast hlutaðeigandi af virðingu og virða lög og 
reglur sem þar um gilda. Öðruvísi eiga menn þess 
engan kost að ná í fjármagn á markaði.“

 Þá telur Þórður að verðugt verkefni kynni að vera 
fyrir félag á borð við Samtök fjárfesta, með Vil-
hjálm Bjarnason í fararbroddi, að setja upp kerfi hjá 
fagfjárfestum þar sem væri leiðbeiningaþjónusta 
um ábendingar vaknaði grunur um að eitthvað væri 
ekki í lagi. „Mér fyndist upplagt að virkja þenn-
an vettvang í þá veru, ef menn hefðu til að mynda 
áhyggjur af því að menn ætluðu aftur í gömlu spor-
in.“ 

Það er minna mál að skipta um 
banka en þú heldur. 

Kynntu þér málið á mp.is eða 
hafðu samband í síma 540 3200.

Borgartúni 26  ·  Ármúla 13a  

Varfærni, einfalt þjónustuframboð og 
örugg vinnubrögð skipta öllu máli fyrir 
fólk og fyrirtæki. 
Þannig á banki að vera.

Va
ö
fó
Þa

Gjaldeyrisreikningar
Erlend viðskipti
Innheimtuþjónusta
Fyrirtækjaráðgjöf
Netbanki & þjónustuver

Kreditkort
Ávöxtun innlána
Veltureikningur
Fjármögnun
Ábyrgðir

Þeir sem kunna að meta stuttar 
boðleiðir og skjóta ákvarðanatöku

...eru fljótastir að flytja sig til okkar.
Ágústa Finnbogadóttir, viðskiptastjóri Ármúla
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Öll ríki, fátæk og rík, ættu að tryggja 
grunnheilbrigðisþjónustu, þar með talið 
aðgengi að öruggum fæðingardeildum, 
næringu, bóluefni, malaríueftirlit og 
læknisþjónustu. Á hverju ári deyja níu 
milljónir barna af völdum sjúkdóma eða 
áverka sem hefði mátt koma í veg fyrir 
eða lækna og tæplega 400 þúsund konur 
deyja af völdum vandkvæða á með-
göngu.  

Yfirþyrmandi meirihluti þessara dauðs-
falla er í fátækustu ríkjum heims. Að 
koma í veg fyrir þessi dauðsföll myndi 
ekki aðeins draga úr þjáningum, held-
ur myndi það líka stuðla að efnahagsleg-
um bata í fátækum samfélögum þar sem 
óstöðugleiki ríkir. 

Stærsta ljónið í veginum er að fátækustu 
ríkin hafa ekki efni á grunnheilbrigðis-
þjónustu fyrir alla, jafnvel þótt kostnað-
ur á hvern og einn sé mjög lágur. Með 
tilkomu bólusetninga, nýrra lyfja, góðra 
sjúkdómsgreininga, farsíma og annarrar 
nýrrar tækni, er grunnheilbrigðisþjón-
usta orðin bæði skilvirk og ódýr; kostnað-
urinn nemur aðeins um sjö þúsund krón-
um á mann á ári í fátækustu löndunum. 

Vegna bágrar stöðu sinnar geta fátæk-
ustu ríkin aðeins varið um 1.800 krón-
um á mann til heilbrigðisþjónustu. Þau 
þarfnast erlendrar fjárhagsaðstoðar til að 
brúa bil upp á 5.200 krónur á mann. Í dag 
þarfnast um einn milljarður manna heil-
brigðisþjónustu. Heildarupphæðin sem 
vantar upp á er því um 5,2 billjónir (5.200 
milljarðar) króna á ári. Erlend ríki, þar á 
meðal Bandaríkin, Japan og Evrópusam-
bandið, skaffa nú um mundir einn þriðja 
af því, um 1,8 billjónir á ári. 

Gatið sem þarf að stoppa í nemur því 
um 3,4 billjónum króna á ári. Ef þeir pen-
ingar væru til, mætti bjarga lífi milljóna 
barna og kvenna á hverju ári. 

LÍTIÐ FÉ FYRIR RÍKUSTU LÖNDIN 
Þetta er ekki mikið fé fyrir ríkustu lönd-
in. Samt láta þau það ekki af hendi rakna. 
Augljósustu götin eru í Alþjóðabaráttu-
sjóðnum gegn alnæmi, berklum og mal-
aríu; alþjóðlegu verkefni til að hjálpa fá-
tækustu ríkjunum í baráttunni við þessa 
illvígu sjúkdóma. Sjóðinn sárvantar nú 
fé. Hvorki Obama-stjórnin í Bandaríkj-
unum né aðrar ríkisstjórnir hafa brugð-
ist við því. 

Ríkustu löndin gætu auðveldlega skaff-
að peningana sem upp á vantar. Í fyrsta 
lagi gætu Bandaríkin bundið enda á dýrt 
og árangurslítið stríð í Afganistan, sem 
kostar þjóðarbúið um þrettán billjónir 
króna á ári. Ef Bandaríkin verðu aðeins 
broti af þeirri upphæð í þróunaraðstoð í 
Afganistan, yrði þeim miklu meira ágengt 
í að koma á friði og stöðugleika í þessu 
stríðshrjáða landi. 

Tökum dæmi: Bandaríkin setja rúmar 
þrjár billjónir króna í þróunaraðstoð og 
annað eins í alþjóða heilbrigðisaðstoð en 
spara samt rúmar sex billjónir og geta 
þar með minnkað fjárlagahallann. Afgan-
istan yrði öruggara land og þarafleiðandi 
Bandaríkin líka; heimurinn yrði hraust-
ari og bandarískt efnahagslíf myndi efl-
ast mikið. 

ALÞJÓÐLEGUR SKATTUR 
Önnur leið væri að skattleggja stóru al-
þjóðlegu bankana, sem þéna formúgur 
með spákaupmennsku. Jafnvel eftir að 
Wall Street gekk næstum því af hagkerfi 
heimsins dauðu hlupu bandarísk stjórn-
völd undir bagga með fjármálamarkaðn-
um, svo þar á bæ gátu menn tekið upp 
fyrri iðju og halað inn ofurgróða. Banka-
menn byrjuðu aftur að borga sjálfum sér 
risabónusa – um 2,6 billjónir árið 2009. 
Þessir peningar hefðu betur farið til fá-

tækustu ríkja heims en bankamanna, sem 
unnu sannarlega ekki fyrir þeim. 

Það er orðið tímabært að koma á al-
þjóðlegum skatti á hagnað bankanna, 
kannski er hægt að leggja hann á milli-
færslur milli landa. Með þessum hætti 
mætti afla fleiri billjóna á ári. Þróunar-
lönd ættu þrýsta á slíkan skatt og ekki 
sætta sig við rýrar afsakanir sem Banda-
ríkin og önnur lönd bera fyrir sig, til að 
vernda bankamenn. 

MILLJARÐAMÆRINGAR ALLRA LANDA
Þriðja leiðin væri að fá ríkasta fólk í heimi 
til að láta meira fé af hendi. Í þeirra hópi 
má þegar finna marga stórmannvini, til 
dæmis Bill Gates, George Soros, Warren 
Buffet og Jeffrey Skoll, sem leggja mikl-
ar fjárhæðir til að bæta heiminn. Fleiri 
milljarðamæringar mættu fylgja þeirra 
fordæmi. 

Samkvæmt nýjasta lista Forbes eru 
1.011 milljarðamæringar í heiminum (það 
er þeir sem eiga meira en milljarð 
Bandaríkjadala, 130 milljarða 
króna). Ef þeir myndu allir leggja 
til 0,7 prósent af auði sínum yrði 
heildarupphæðin 3,2 billjónir 
króna á ári. Hugsið ykkur, þús-
und manns gætu tryggt grunn-
heilbrigðisþjónustu fyrir einn 
milljarð manna, sem búa við sára 
fátækt.  

OLÍUFÉLÖG OG NÝMARK-
AÐSSVÆÐI
Fjórða leiðin væri að leita 
til fyrirtækja á borð við 
Exxon-Mobil, sem hagn-
ast um tugi eða þúsund-
ir milljarða í Afríku 
á hverju ári, en varði 
ekki nema um 651 millj-

ón á ári í varnir gegn malaríu á árunum 
2000 til 2007. Exxon-Mobil gæti og ætti 
að kosta miklu meira af heilbrigðisþjón-
ustu álfunnar, annaðhvort gegnum arð-
greiðslur eða líknarsjóði. 

Fimmta leiðin er að líta til nýrra landa 
til að láta fé af hendi rakna, til dæmis 
Brasilíu, Kína, Indlands og Kóreu. Þau 
hafa öll sýnina, kraftinn, efnahagslega 
vöxtinn og diplómatíska hagsmuni til að 
auka aðstoð sína við fátækustu ríkin, sem 
og við fátækustu hluta sinna eigin ríkja. 
Ef Bandaríkin og Evrópa eru of sinnulaus 
til að gera sitt, munu nýmarkaðssvæðin 
axla hluta af byrðinni. 

Ríku löndin segjast skorta fé til að gera 
meira. Í raun skortir þau hugmyndaauðgi, 
ekki úrræðin. Bandaríkin ættu að draga 
úr hernaðarkostnaði og verja meira fé í 
heilbrigðismál. Koma ætti á alþjóðlegum 
bankaskatti. Milljarðamæringarnir eiga 
að láta meira fé af hendi rakna. Olíufé-
lögin ættu að láta meira af sér leiða. Ný-

markaðssvæðin á borð  við Kína geta 
minnkað gatið sem ríkustu löndin 

hafa vanrækt að stoppa í.  
Peningarnir eru til. Neyðin er 

brýn. Prófsteinninn snýst um sið-
ferði og nýja sýn.  

 ©Project Syndicate.

Fimm leiðir í þróunaraðstoð

Jeffrey D. Sachs 
Höfundur er hag-
fræðiprófessor og 
stjórnandi Earth 
Institute við 
Columbia-háskóla 
í Bandaríkjunum. 
Millifyrirsagnir 
eru Markaðarins.





MARKAÐURINN 2. JÚNÍ 2010  MIÐVIKUDAGUR10
H É Ð A N  O G  Þ A Ð A N

Tekinn var til kostanna KIA Sor-
ento BL jeppi. Í sem skemmstu 
máli má segja að þar sé á ferðinni 
allra snotrasti bíll, áferðarfalleg-
ur og fínn í flesta staði, en þó tæp-
ast í flokki forstjórabíla.

Þó er það svo sem ekki ytra 
byrðið sem truflar heldur skortur 
á ákveðnum lúxus inni í bílnum. Á 
sætum er plussáklæði þegar betur 
hefði farið á því að vera með leður 
og aukinheldur eru allar stillingar 
í höndunum, þegar maður hefði ef 
til vill fremur búist við rafmagni 
í sætum.

Sömu sögu er að segja úr mæla-
borði. Sjálfvirkur hitastillir er 
ekki í bílnum og þótt mælir fyrir 
ofan framrúðu sýni hitastig úti, 
áttavita, hversu langt er hægt að 
keyra á því eldsneyti sem er í bíln-
um og í hversu langan tíma, þá er 
þar ekki að finna eyðslumæli.

Ef til vill hefur framleiðend-
um bílsins ekki þótt taka því, þar 
sem hann er afar eyðslugrannur af 
jeppa að vera. Vélin er enda ekki 
mjög stór, tveir og hálfur lítri og 
bíllinn gengur fyrir dísilolíu. 

Bíllinn er sjálfskiptur og hægt 
er með einföldum hætti að velja á 
milli þess hvort ekið er eingöngu 
í afturhjóladrifi, fjórhjóladrifi og 
lágu fjórhjóladrifi. Þegar ekið er 
með afl á tveimur eingöngu þá 
virðist eyðslan jafnvel undir því 
sem maður myndi búast við af 
litlum japönskum bíl á borð við 
Toyota Corolla. En það er þó ekki 
nema tilfinning prufuökumanns 
sem ræður því mati, lengri tíma 
hefði þurft til að mæla eyðsluna. Í 
skráningarskírteini er hins vegar 
gefin upp meðaleyðsla í blönduð-
um akstri upp á 8,6 lítra. Hlýtur 
það að vera vel sloppið.

Ekkert er þó undan kraftinum í 
bílnum að kvarta og hrósa ber Kór-
eubúunum fyrir sjálfskiptinguna, 
sem virðist eitthvað skyld því sem 
Volvo notar í sína bíla. Hægt er að 
smella til skiptistönginni og með 

því að hnika henni upp eða niður 
ráða því sjálfur í hvaða gír bíllinn 
heldur sig. Þetta kemur sér einkar 
vel vilji maður láta vélina halda við 
niður langa brekku á við Kambana, 
eða mótorbremsa þar sem maður 
er á ferðinni. Með þessu má draga 
enn frekar úr eldsneytisnotkun.

Upplifunin af akstrinum er 
jeppaleg, bíllinn er fremur hastur 
og maður finnur vel fyrir misfell-
um í veginum þegar hægar er ekið. 
Á malarvegi er bíllinn þó stöð-
ugur og góður í fjórhjóladrifinu 
og finnst minna fyrir misfellum 
þegar hart er ekið yfir þær. Skrið-
stilli (e. cruise-control) er hagan-
lega fyrir komið í stýri bílsins og 
er þægilegur við að eiga.

Hins vegar lætur nokkuð hátt í 
vélinni í bílnum og vildi maður til 
dæmis panta sér skyndibita á stöð-
um þar sem lagt er fyrir framan 
hljóðnema áður en ekið er í lúgu 
til að sækja bitann þá þyrfti öku-
maður að hækka nokkuð róminn 
til að panta.

Heildarupplifunin af bílnum er 
sú að hér sé jeppi sem hafi margt 
að bjóða þótt íburður sé ekki mik-
ill. Líklegt að maður fá ágæt-
is gildi fyrir aurinn, en uppsett 
verð er tæpar 3,7 milljónir króna. 
Forstjórar í leit að bíl munu þó 
kannski vilja svipast um eftir lúx-
usgerð jeppans, með leðursætum 
og auknum búnaði, eða jafnvel hin-
kra og sjá hvernig nýjasta útgáfa 
Sorento-jeppans, sem væntanleg er 
til landsins í þessum mánuði gerir 
sig. Grunnverð þess bíls er sagt 
munu verða innan við sex millj-
ónir króna, en jeppinn hefur verið 
endurhannaður, er bæði lengri og 
rennilegri, auk þess sem sporvídd 
hefur verið aukin. Þá er líka mun 
meira lagt í innrými nýju gerðar-
innar og aukin þægindi. Framleið-
andinn segir áherslu lagða á auk-
inn kraft og aukna sparneytni. 
Er þar væntanlega kominn bíll 
sem verðskuldar nánari skoðun. 
Vonandi bara að titringur ríkja á 
Kóreuskaga tefji ekki að nýja línan 
berist hingað.

KIA SORENTO BL 2007 Ekki er annað að sjá en að jeppinn kunni vel við sig á malar-
slóða á Hellisheiði. Framleiðandinn hefur látið til sín taka í samkeppni og var stigið stórt 
skref hjá KIA þegar árið 2006 var ráðinn þangað einn áhrifamesti bílahönnuður heimsins, 
Peter Schreyer, sem áður var hjá Volkswagen AG.  MARKAÐURINN/ÓKÁ

YFIR HEIÐINA MEÐ ÓLA KRISTJÁNI

Snotur en ekki forstjórabíll
Óli Kristján 
Ármannsson 
blaðamaður 
tekur til kostanna 
notaða bíla og 
metur hvort þeir 
fái staðið undir 
því að kallast 
forstjórabílar. 

KIA Sorento BL, árgerð 2007
Ásett verð:  3.690.000 krónur
Ekinn:  60.200 km
Lengd:  459,0 cm
Breidd:  186,5 cm
Litur:  Svartur
Sætafjöldi:  5
Þyngd:  2.063 kg
Burðargeta:  607 kg
Slagrými:  2.497 cm3
Afl:  125,0 kW
Eldsneyti:  Dísil

H E L S T U  S T A Ð R E Y N D I R

Athygli ráðstefnur heitir nýtt 
fyrirtæki sem um þessar mundir 
haslar sér völl á sviði ráðstefnu-
halds. Að fyrirtækinu standa Birna 
Björg Berndsen og Þórunn Dögg 
Árnadóttir, sem báðar hafa mikla 
reynslu á því sviði. Fyrirtækið 
eiga þær til hálfs á móti almanna-
tengslafyrirtækinu Athygli.

Birna segir langt því frá að ráð-
stefnuhald hafi fallið niður þó svo 
að hér hafi orðið hrun í efnahags-
lífinu. Þá sé Eyjafjallajökull hætt-
ur að gjósa og býst hún ekki við 
nema tímabundnum áhrifum goss-
ins á ferðamennskuna. Hún segir 
engan bilbug á þeim Þórunni að 
finna. „Fagstéttir hætta ekkert 
að hittast og tala saman. Svo er að 
vissu leyti  möguleiki á fleiri fund-
um og ráðstefnum í kreppu,“ segir 
hún, enda þurfi fólk þá enn fremur 
en áður að hittast til að tala saman. 
„Það þarf jú að sjá hvað gerðist og 
hvað er hægt að gera betur.“

Um leið telur Birna vandséð að 
í heiminum sé annar staður betur 
til þess fallinn að ræða efnahags-
kreppuna en hér á landi. 

Aukin athygli tengd hruni og 
eldgosi telur Birna að hjálpi frem-

ur til við að kynna landið og ýta 
undir ráðstefnugeirann þegar 
fram í sækir. Þá stefni í að að-
staða til funda og ráðstefnuhalds 
batni enn með því að hér verður 
á næsta ári opnað sérstakt ráð-
stefnuhús, Harpa við Reykjavíkur-
höfn. „Húsið kemur enda til með  
að vekja mikla athygli.“ 

Birna segir þær stöllur bjartsýn-
ar á að hér fari allt upp aftur þrátt 
fyrir tímabundna niðursveiflu. 
Aukinheldur hjálpi lágt gengi 
krónunnar til við að laða hingað 
til lands ferðafólk.

Birna segir að þær Þórunn hafi 
starfað saman í þessum geira í 
um tólf ár. „Við sáum svo þennan 
möguleika með Athygli þar sem 
hægt er að samnýta ýmsa hluti,“ 
segir hún og nefnir sem dæmi al-
þjóðleg tengsl Athygli og svo verk-
efni á borð við útgáfu, umbrot, 
hönnun og auglýsingasöfnun þar 
sem samstarfið komi sér vel.

Um leið áréttar Birna að Athygli 
ráðstefnur sé sérstakt fyrirtæki 
sem þjónað geti hverjum sem er. 
Frekari upplýsingar um fyrirtæk-
ið er að finna á slóðinni www.at-
hygliradstefnur.is.   - óká

F Y R I R T Æ K I Ð

ALVANAR Í RÁÐSTEFNUGEIRA Þórunn Dögg Árnadóttir og Birna Björg Berndsen eru 
í forsvari fyrir Athygli Ráðstefnur, nýtt fyrirtæki sem nú haslar sér völl í utanumhaldi og 
skipulagningu ráðstefna.    Fréttablaðið/GVA

Í kreppu þarf enn 
frekar að ræðast við

Ú R  F O R T Í Ð I N N I

Fátt er hvimleiðara en að húka 
inni fastur við vinnu þær fáu 
stundir sem sólin glennir sig á 
Íslandi. Villi Þór rakari lét það 
ekki stöðva sig í júlí 1974. Hann 

dró rakarastólinn út á stétt og lét 
sólina sleikja sig og viðskipta-
vininn um leið og hann mund-
aði skærin. 

Í klippingu í sólinni

„Það er gaman að sjá íslenskt hugvit fara út fyrir 
landsteinana og farsíma öðlast framhaldslíf,“ 
segir Bjartmar Alexandersson, framkvæmdastjóri 
Grænnar framtíðar. 

Fyrirtækið innsiglaði í gærmorgun samning við 
færeysku fjarskiptafyrirtækin Føroya Tele og Voda-
fone ásamt verslunum á eyjunum um endurvinnslu á 
farsímum. Íbúar Færeyja eru rúmlega fimmtíu þús-
und og telur Bjartmar að þeir eigi nær allir farsíma. 
Þá eru ótaldir þeir gagnslausu símar sem liggja ofan 
í skúffum landsmanna en þeir ekki komið frá sér 
þar sem ekki bjóðast margir möguleikar til að koma 
græjunum í lóg.

Farsímarnir sem Færeyingar skila framvegis í 
endurvinnslukassa Grænnar framtíðar eru send-
ir til fyrirtækja í Evrópu sem nýta íhluti úr þeim 
til að búa til nýja síma. Þeir eru síðan seldir á lágu 
verði til íbúa þróunarlandanna.

Mikill áhugi er á framtakinu ytra, að sögn Bjart-
mars en Annika Olsen, innanríkis- og umhverfis-
ráðherra Færeyja, var viðstödd þegar Bjartmar 
kynnti samninginn í húsakynnum Føroya Tele í 
gærmorgun. Hann færði henni ösku úr Eyjafjalla-
jökli að gjöf. 

Græn framtíð hefur gert sambærilega samninga 
um endurvinnslu farsíma og annarra smáraftækja 
hér og standa samningaviðræður yfir við Grænlend-
inga.   - jab

Græn framtíð í færeyskum farsímum

FYRSTI FARSÍMINN Annika Olsen, innanríkis- og 
umhverfisráðherra Færeyja, sýnir endurvinnslu á farsímum 

mikinn áhuga. Hún setti fyrsta farsímann í endurvinnslu í gær.   
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Tryggingasjóður innstæðueigenda í Bandaríkjun-
um (FDIC) tók yfir fimm banka um síðustu helgi. 
Þrír þeirra eru í Flórída, einn í Nevada og annar í 
Kaliforníu. Bankarnir höfðu lánað mikið til íbúða-
kaupa og fóru því illa út úr hruni á fasteignamark-
aðinum. 

Tryggingasjóðurinn tók yfir rúmlega 140 banka 
vestanhafs í fyrra og hefur það sem af er ári þurft 
að grípa inn í rekstur 78 til viðbótar. Þar af eru 
þret-tán þeirra sem sjóðurinn tók yfir í ár í Flór-
ída, en þar var mesta hrunið á fasteignamarkaði. 
Þá eru sex þeirra í Kaliforníu og tveir í Nevada. 
Þeir fengu aðvörun frá fjármálayfirvöldum vestra 
vegna slæmrar fjárhagsstöðu. 

Sheila Bair, forstjóri FDIC, sagði í samtali við 
Bloomberg-fréttastofuna um helgina, að á fyrstu 
þremur mánuðum ársins hafi 778 bankar í Banda-
ríkjunum átt í fjárhagsvandræðum. Búist er við 
að fleiri bankar fari á hliðina og verði hámarkinu 
náð síðar á árinu.

Svipuðu máli gegnir um bankana fimm og aðra 
banka sem FDIC hefur tekið yfir en keppinaut-
ar keyptu þá nær samstundis í því augnamiði að 
víkka starfsemi sína út.  

 - jab

Næstum hundrað bankar á hliðina

FARINN Tryggingasjóður innstæðueigenda í Bandaríkjunum hefur 
tekið 78 banka yfir á árinu.  MARKAÐURINN/AFP

Gert er ráð fyrir að Steve Jobs, 
forstjóri bandaríska tækniris-
ans Apple, kynni nýjustu kyn-
slóð iPhone-farsímans á árlegri 
tækniráðstefnu fyrirtækisins sem 
hefst í Kaliforníuríki vestanhafs 
á mánudag í næstu viku. 

Netmiðillinn Touch Review, 
sem flytur fréttir af tækjum 
Apple sem byggjast á snertitækni, 
segir nýja símann ekki koma sér-
staklega á óvart í þetta sinn enda 
hafi helstu upplýsingar um hann 
lekið út fyrir nokkru. Á meðal 
þess helsta sem talið er líklegt að 
greini þann nýja frá fyrri gerðum 
er myndupptaka í háskerpu, að-
gangur að iBooks-netbókaversl-
un Apple og fjölvinnsla (e. multi-
tasking).  

Eftir því sem flestir erlend-
ir fjölmiðlar telja, má gera ráð 
fyrir að farsíminn komi á mark-

að í kringum næstu mánaðamót. 
Lítið hefur spurst út um verðið á 
nýja símanum en talið er líklegt 
að það verði sambærilegt við þá 
iPhone-síma sem eru á markaðn-
um. Miðað við það gæti síminn 
hingað kominn kostað í kringum 
150 þúsund krónur.  - jab 

Hulunni svipt af nýjum 
iPhone eftir viku

Bandaríska netverslunin Ama-
zon er sögð hafa spýtt í lófana 
í kjölfar gríðarlegra vinsælda 
spjaldtölvunnar iPad frá Apple 
og hyggst setja á markað í 
Bandaríkjunum síðla sumars 
nýja kynslóð af Kindle-lestölv-
unni. 

Bloomberg-fréttastofan 
hefur eftir heimildum að nýja 
lestölvan muni verða þynnri en 
núverandi græja. Til saman-
burðar er núverandi Kindle-
græjan 0,9 sentimetra þykk 
en iPad-tölvan 1,3 sentímetrar. 
Ekki er gert ráð fyrir að breyt-
ing verði gerð á skjánum, sem 
verður eftir sem áður í svart/
hvítu. Þá hermir Bloomberg að 
borist hafi úr herbúðum Ama-
zon að þar sé unnið að því hörð-
um höndum að búa til snerti-
tölvu. Ekki liggur 
þó fyrir hvort 
ný lestölva hafi 
upp á sl íkt 
a ð  bj ó ð a , 
a ð  s ö g n 
Bloom-
berg. 

 - jab

Amazon 
spýtir í lófana

KINDLE-TÖLVAN 
Lestölvur hafa notið 
mikilla vinsælda 
vestanhafs og 
nota sumir þær 
frekar en bækur 
á pappír.

IPHONE-SÍMI Reiknað er með að vænt-
anleg kynslóð iPhone-síma verði nokkrum 
skrefum framar en þær sem nú eru á 
markaðnum. MARKAÐURINN/AFP 

Ert þú með skýra mynd af  
þínum viðskiptavinum?

Þegar þú tekur ákvörðun um greiðslukjör 
viðskiptavinar, gjaldfresti, úttektir og 
upphæð viðskiptareiknings grundvallast 
hún alltaf á lánstrausti. Við bjóðum 
þér aðgang að traustum upplýsingum 

um íslensk og erlend fyrirtæki sem 
hjálpa þér að taka ábyrgar og farsælar 
ákvarðanir í viðskiptum hvort sem þú 
þekkir viðkomandi aðila eða þarft að 
kynnast honum betur.

TRYGGÐU ÞÉR TRAUSTAR UPPLÝSINGAR  
UM STÖÐU VIÐSKIPTAVINA ÞINNA

Höfðabakka 9 
110 Reykjavík

Sími: 550 9600
Fax: 550 9601

www.creditinfo.is

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
16

5
3

5.000 umslög af heppilegri stærð.

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

2.000 bæklingar með 
afar djúpum pælingum.

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is



40 30 400ár eru síðan versluninni Blómaval 
var komið á laggirnar.

milljarðar er áætlaður hámarksgengishagn-
aður Seðlabankans vegna kaupa lífeyris-
sjóðanna á íbúðabréfum.

íslensk fyrirtæki eru skráð 
án stjórnarmanna.

SÍMA NÚM ER MARKAÐARINS: 512 5000, fax: 512 5301, rit stjorn@markadurinn.is  Aug lýs ingadeild: auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang: visir.is

B A N K A H Ó L F I Ð

Meðalaldurinn var í hærri kant-
inum á hádegisverðarfundi við-
skiptafræðinga og hagfræðinga 
í gær en þar ræddu reynslu-
boltar úr atvinnulífinu um gildin 
í viðskiptalífinu á árum áður og 
græðgina í aðdraganda hrunsins. 
Meðal frummælenda var Guðrún 
Lárusdóttir, sem stofnaði útgerð-
ina Stálskip í Hafnarfirði með 
eiginmanni sínum árið 1970. 

Líkt og fleiri frum-
mælendur staldraði 
Guðrún um stund við 
haftatímabilið þegar 
gengisfellingar voru 
tíðar og í boði aðeins 

tvær gerðir af flís-
um, bláar og 
gular. 

Gamalt og gott?

Guðrún sagðist ekki hafa lært 
ráðdeild og sparnað fyrr en hún 
fluttist til Danmerkur á sjöunda 
áratug síðustu aldar. Ekki var þó 
ljóst af orðum Guðrúnar hvort 
ráðdeildarsama húsmóðirin tal-
aði á hádegisverðarfundinum eða 
útgerðarkonan þegar hún sagði: 
„Við eigum að nýta aðeins meira 
af gæðum landsins og hafna inn-
göngu í Evrópubandalagið,“ en 
hún lagði jafnframt áherslu á að 
auka hér atvinnu og gera landið 
hagfellt í augum fjárfesta. Undir 
lok erindisins lýsti hún svo fyrir 
gestum þeirri ánægju sem hún 
fann á leið sinni á fundinn og 
sá skip fyrirtækisins sigla inn í 
höfn með fullfermi sem selja má 
fyrir rúmar tvö hundruð millj-

ónir króna. 

Ofnýtt land
og lokað

Sólon R. Sigurðsson, fyrrverandi 
bankastjóri Búnaðarbankans, 
síðar Kaupþings, var jafn-
framt með skemmtilegt inn-
legg á hádegisverðarfundinum. 
Sólon er reynslubolti í banka-
heiminum en hann hóf störf hjá 
Landsbankanum árið 1961. Sólon 
fór síðar yfir til Búnaðarbankans 
og byggði upp erlend viðskipti 
hans í skugga takmörkunar á 
erlendum gjaldeyri. Þegar að 
höftunum kom – sem var all-
oft – vísaði hann á að Bjarni 
Bragi Jónsson, fyrrverandi 
aðstoðarseðlabankastjóri, sem 
sat fundinn, gæti ýmist leið-
rétt hann eða vitað meira um 
málið. „Ekki kenna mér um 
allt!“ svaraði Bjarni 
og lét í ljós óánægju 
sína með böggið. 
Ljóst er að hann 
flýr seint fortíðina 
en hann var aðstoðar-
seðlabankastjóri 
á árunum 1983 til 
1994. 

Böggið hættir seint

Yfirsýn og aukin afköst 
með MindManager

 Hlíðarsmára 2  201 Kópavogi  Sími 565 7272   www.verkefnalausnir.is

Elín Þ.
Þorsteinsdóttir

Sigrún
Stefánsdóttir

Leiðbeinendur

Kynningarfundur 
og hraðnámskeið

Hugarflug

Grunnæfingar

Tölulegar upplýsingar

Gerð skipurita

Fundarstjórnun

Ritgerðasmíð og skýrslugerð

Verkefnastjórnun og skipulagning

Samspil Outlook og MindManager

Kynningar

Stjórnun upplýsinga

Af hverju MindManager? 
Eykur afköst starfsmanna um 7%.

Auðveldar verkefnastjórnun og 
skipulagningu.

Minnkar tíma við skýrsluskrif um 50%.

Markvissari og styttri fundir.

Öflugt tól í hugarflug, þarfagreiningu 
og stefnumótun.

Ókeypis opinn kynningarfundur 
4. júní kl. 9.00-10.00

MindManager hraðnámskeið 
10. júní kl. 8.30-16.30
Forkröfur: Að vera vel tölvufær

Júní tilboð - frítt JCVGantt með MindManager 8 PC
 
JCVGantt, að verðmæti kr. 26.065 kr. (með vsk)  fylgir frítt með í kaupunum, 
bæði á uppfærslum og nýjum MindManager 8 leyfum fyrir PC. Gildir einnig
um skólaleyfi. Atvinnulausir njóta þeirra kjara.
 
JCVGantt er mjög hagnýt lausn sem sýnir MindManager hugkort á tímaás og 
gerir kleift að áætla tíma, kostnað og forða á örskömmum tíma.
 

HELSTU
NÁMSKEIÐS-
ÞÆTTIR

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki


