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Karlar sitja lengur í stjórnum
39 prósent stjórnarmanna í félagi eða sjóði hafa 
setið þar í eitt til þrjú ár en 26 prósent hafa verið 
sjö ár eða lengur í stjórninni. Þetta kemur fram 
í könnun KMPG og félagsvísindasviðs Háskóla 
Íslands meðal stjórnarmanna.

37 prósent karlkyns stjórnarmanna og 41 prósent 
kvenkyns stjórnarmanna hafa verið eitt til þrjú ár 
í stjórn viðkomandi félags/sjóðs. 29 prósent kven-
kyns stjórnarmanna hafa verið í stjórn viðkomandi 
félags/sjóðs í minna en eitt ár samanborið við sex 
prósent karlkyns stjórnarmanna. 34 prósent karl-
kyns stjórnarmanna hafa verið í sjö ár eða leng-
ur í viðkomandi stjórn en þrettán prósent kvenkyns 
stjórnar manna hafa verið þann tíma í stjórninni.  - fbj

GJALDEYRISHÖFT 
LÍKLEGA ALDREI 
AFNUMIN
AÐ FULLU

➜ Varúðarreglur og hraða-
hindranir á leið peninga 

úr landi eru sagðar höft í 
breyttri mynd.

➜ Sérfræðingar AGS töldu að 
átta ár gæti tekið að skrúfa 

niður gjaldeyrishöftin.

➜ Áhyggjuefni að lífeyrissjóð-
irnir séu aftastir í biðröð 

þeirra sem fl ytja vilja fjár-
muni úr landi.
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Lánshæfi smat ríkisins hækkar
Bæði lánshæfismatsfyrirtækin Fitch Ratings og 
Standard & Poor‘s segja horfur ríkissjóðs stöð-
ugar. Greiningardeild Arion banka segir horfur 
í ríkisfjármálum og skýra ríkisfjármálaáætlun 
stjórnvalda til lengri tíma skipta sköpum fyrir láns-
hæfismat ríkissjóðs og jafnframt aðgengi að fjár-
málamörkuðum.

Þá hefur áhættuálag á skuldbindingar ríkissjóðs 
farið lækkandi. „Segja má að áhættuálag á erlend-
um skuldbindingum ríkissjóðs hafi þróast nokkurn 
veginn í takt við lánshæfismat ríkissjóðs, allavega 
ef litið er til hækkana á lánshæfismati Fitch, en 
áhættuálagið mælist sem vaxtamunur á íslensku og 
bandarísku ríkisskuldabréfi með gjalddaga 2016 og 
2022,“ segir í greiningu Arion banka.  - fbj

QuizUp í 2. sæti á Crunchies
Snjalltækjaleikurinn QuizUp varð í 
öðru sæti á Crunchies Award í nótt 
en um er að ræða mjög virta verð-
launahátíð í Bandaríkjunum.

Stærstu tæknimiðlarnir í Kísil-
dalnum standa fyrir verðlaununum 
á ári hverju en þetta er í áttunda 
sinn sem verðlaunin eru veitt. Ís-
lenska fyrirtækið Plain Vanilla, 
sem gaf leikinn út í nóvember, 
varð í öðru sæti í flokknum Fastest 
Rising Startup, eða það fyrirtæki 
sem óx hraðast á árinu.

ÞORSTEINN B. 
FRIÐRIKSSON, 
 framkvæmdastjóri 
Plain Vanilla.
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Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Atlantic Airways (DKK) 144,00 -5,9% -2,7%

Bank Nordic (DKK) 119,00 -8,5% -8,5%

Eimskipafélag Íslands 252,00 -3,8% -0,6%

Fjarskipti (Vodafone) 30,05 10,3% -0,7%

Hagar 43,00 12,0% 0,0%

Icelandair Group 19,15 5,2% -2,8%

Marel 122,50 -7,9% -4,1%

N1 18,75 -0,8% -0,3%

Nýherji 3,65 0,0% 0,0%

Reginn 15,85 1,9% -0,3%

Tryggingamiðstöðin 30,60 -4,5% 0,5%

Vátryggingafélag Íslands 10,65 -1,3% 0,9%

Össur 267,00 16,6% 9,9%

Úrvalsvísitalan OMXI6  1.264,01 0,4% -1,9%

First North Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Century Aluminum 1150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 14,00 5,7% 5,7%

HB Grandi 24,00 9,1% -11,1%

Sláturfélag Suðurlands 1,22 0,0% 0,0%

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

HAGAR
 12,0% frá áramótum

ÖSSUR
 9,9% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

BANK NORDIC
 -8,5% frá áramótum

HB GRANDI
 -8,5% í síðustu viku
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„Hitamyndavélarnar eru galdra-
tæki, þær nema innrauðar bylgju-
lengdir sem eru í rauninni bara út-
geislun og þannig er hægt að sjá 
ýmsa hluti sem ekki sjást með 
berum augum,“ segir Sæmundur 
Sævarsson, söluráðgjafi hjá Ísmar.

Ísmar hefur selt yfir 100 hita-
myndavélar sem vekja sífellt meiri 
áhuga hérlendis og geta umbylt 
iðnaði ýmiss konar.

„Í raun og veru er hægt að nota 
þessa tækni í hvað sem er þar 
sem skiptir einhverju máli að 
nema mun á hitastigi. Á vélunum 
er skynjunarnæmið aðeins 0,05 
gráður á Celsius,“ segir Sæmund-
ur. „Hér hefur þetta mikið verið 
notað í kringum heilsufar húsa, 
til að meta kuldabrýr eða ákjósan-
leg skilyrði fyrir myglu og gró eða 
slíkan óþverra,“ segir Sæmundur 
og bætir við að útgerðar- og sjóiðn-
aðurinn hafi einnig nýtt sér þessa 
tækni með auknum hætti. „Þetta 
hefur töluvert verið sett um borð 
í skip og báta til að fylgjast með 
sjólagi og eins fyrir öryggisþátt-
inn ef það skyldi verða eitthvert 
óhapp, til að mynda ef maður færi 
fyrir borð og þetta er sama tækni 
og Landhelgisgæslan er að nota hjá 
sér,“ segir Sæmundur.

Sæmundur segir möguleikana 
í raun óendanlega og að vitneskja 
um tækifærin sem fylgja þess-
ari tækni sé að aukast. „Fyrstu 
árin voru erfið, þá vorum við að 
kynna þetta fyrir markaðnum en 
nú eru menn farnir að prófa sig 
áfram og nota þetta í mun fleira 
en það sem þeir sáu fyrir í upp-
hafi.“

Til dæmis um það sem tækn-
in nýtist í og kemur á óvart eru 
lækningar eða líkaminn og segir 
Sæmundur að læknar geti notað 
vélarnar til að nema blóðflæði, til 
dæmis til að sjá hvort blætt hefur 
inn á vöðva með því að meta 
óeðlilega hitamyndun sem verður 
í kringum meiðsli. „Erlendis hafa 
þeir einnig verið að nota vélarnar 
í hrossarækt þar sem þeir skoða 

blóðflæði niður í hófa á hrossun-
um til að sjá hvort járningin sé 
rétt,“ segir Sæmundur.

Hitamyndavélarnar sem Ísmar 
selur geta kostað á bilinu 250 þús-
und upp í sex milljónir og fer það 
þá eftir upplausn og skynjunar-
næmi vélanna ásamt því hvern-
ig þær eru búnar í tengslum við 
hugbúnað til að lesa úr gögnum 
sem þær afla. Vélarnar eru fram-
leiddar í Svíþjóð og Eistlandi en 
félagið sem Ísmar kaupir þær af 
er amerískt.

Sæmundur segir það aðallega 
vera fyrirtæki sem kaupa bún-
aðinn en auk þess einyrkja, til 
dæmis pípulagningameistara, 
ásamt verkfræðiskrifstofum, út-
gerðarfélögum og í raun öllum 
stóriðnaðiðnum. 

„Hitamyndavélarnar 
eru galdratæki“
Fyrirtækið Ísmar selur vélar sem nema breytingar á hitastigi sem 
geta að sögn umbylt iðnaði ýmiss konar, á sjó og landi. Söluráð-
gjafi segir vitneskju um tækifærin sem fylgja tækninni aukast.

MÖGULEIKARNIR 
ÓENDANLEGIR 
 Sæmundur 
Sævarsson, sölustjóri 
hjá Ísmar, segir 
hitamyndavélarnar 
vera nýttar í auknum 
mæli á Íslandi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

UMBYLTING
Hitamyndavélarnar 
geta numið 0,05 
gráðu breytingar 
á hita.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐSKIPTI
Fanney Birna Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

A Ð A L F U N D UR 2014
Aðalfundur Félags fasteignasala verður 

haldinn fimmtudaginn 27. febrúar kl. 17:00 
síðdegis á Grand Hótel Reykjavík.

Á dagskrá aðalfundar FF verða eftirtalin mál:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemina á liðnu starfsári. 
2. Skýrsla eftirlitsnefndar Félags fasteignasala vegna  
 liðins starfsárs
3. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram. 
4. Ákvörðun um ávöxtun sjóða félagsins.
5. Staða mála varðandi breytingar á lögum 99/2004
6. Kjör skoðunarmanna reikninga
7. Breyting á siðareglum
8. Kjör laganefndar
9. Kosning stjórnar.
10. Önnur mál, er upp kunna að vera borin.

Stjórnin

Aðalfundur Fasteignaleitar ehf fimmtu-
daginn 27. febrúar kl. 18:30 á Grand Hótel

Dagskrá:
1. Ársskýrsla fasteignaleitar ehf
2. Endurskoðaður reikningur fyrir liðið reikningsár.
3. Önnur mál.

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Miðvikudagur 12. febrúar
➜ Vaxtaákvörðun og útgáfa 

Peningamála

Fimmtudagur 13. febrúar
➜ Gjaldeyrisforði og tengdir liðir

Föstudagur 14. febrúar
➜ Atvinnuleysistölur fyrir janúar
➜ Fiskafli í janúar 2014

Þriðjudagur 18. febrúar
➜ Verðmæti sjávarafla janúar-

nóvember 2013
➜ Vísitala íbúðaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu

Miðvikudagur 19. febrúar
➜ Vinnumarkaður í janúar 2013

➜ Upplýsingar um leiguverð 
íbúðarhúsnæðis

Fimmtudagur 20. febrúar
➜ Vísitala byggingarkostnaðar fyrir 

mars 2014
➜ Fjármál ríkissjóðs á greiðslugrunni

Föstudagur 21. febrúar
➜ Mánaðarleg launavísitala í janúar 

2014
➜ Greiðslujöfnunarvísitala í mars 

2014
➜ Vísitala kaupmáttar launa í janúar 

2014
➜ Vísitala lífeyrisskuldbindinga í 

janúar 2014

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Næststærsti banki Bretlands, Barclays, sér fram á 
að segja upp á bilinu 10.000 til 12.000 starfsmönn-
um eftir að síðasta ársfjórðungsuppgjör sýndi fram 
á að hagnaður bankans hafði dregist saman um 86 
prósent milli fjórðunga. Þó eru kaupaukar til starfs-
manna hækkaðir á sama tíma.

Líkur eru leiddar að því að um 7.000 manns verði 
sagt upp á Bretlandseyjum en starfsfólk bankans er 
ríflega 140.000 á heimsvísu. 

Stjórnendum verður einnig fækkað um rúmlega 820 
og þrátt fyrir að margir helstu forkólfa bankans hafi 
lýst því yfir að þeir muni ekki þiggja bónusgreiðslur 
fyrir síðasta ár hefur heildarupphæð til yfirstjórn-
enda bankans hækkað um 10 prósent á milli ára.

Bankastjórinn, Antony Jenkins, ætlar ekki að 
þiggja bónusgreiðslur í ár. Bankinn er til rannsóknar 
vegna gruns um að hafa ekki farið að lögum varðandi 
viðskipti á gjaldeyrismarkaði.

 Heildarbónusgreiðslur munu samt sem áður nema 
um 2,4 milljörðum punda eða um 4.500 milljörðum 
íslenskra króna.

Barclays-bankinn var rekinn með hagnaði í fyrra 
og nam hagnaðurinn 540 milljónum punda, 102 millj-
örðum króna. Árið 2012 nam tap bankans 624 millj-
ónum punda.  - fbj

Heildarupphæð til yfirstjórnenda hækkar um 10 prósent milli ára:

Barclays rekur 12.000 manns

UPPSAGNIR  Stjórnendum bankans verður fækkað um 
rúmlega 820. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Líklegt þykir að stjórnendur kín-
verska netrisans Alibaba Group, 
sem meðal annars á sölusíð-
una AliExpress, ákveði að skrá 
fyrir tækið á markað á árinu. Af-
koma Alibaba á þriðja ársfjórð-
ungi 2013, þegar reksturinn skil-
aði tekjum upp á 1,78 milljarða 
Bandaríkjadala, um 204 millj-
arða króna, þótti renna stoðum 
undir fyrri spár sérfræðinga á 
hlutabréfamarkaði um að hluta-
fjárútboð væri á næsta leiti. Út-
boðið yrði að öllum líkindum 
það stærsta síðan Facebook fór 
á markað vorið 2012. 

Þriðji ársfjórðungur síðasta 
árs var fjórði fjórðungurinn í 
röð þar sem Alibaba skilaði meiri 
hagnaði en síðustu þrjá mán-
uðina á undan. Fyrirtækið hagn-
aðist þá um 801 milljón dala, um 
92 milljarða króna. Bæði Ebay og 
Facebook skiluðu minni tekjum 
en Alibaba á fjórðungnum og 
Amazon var rekið með tapi. 

Alibaba er nú verðmetið á um 
190 milljarða Bandaríkjadala, 

um 22 þúsund milljarða króna. 
Facebook var metið á 104 millj-
arða dala fyrir hlutafjárútboðið 
2012. Alibaba er því annað verð-
mætasta netfyrirtæki heims á 
eftir Google. 

Jack Ma, 49 ára gamall fyrr-
verandi enskukennari og einn 
ríkasti maður heims, stofnaði 
fyrirtækið árið 1999. Hann hefur 
frá þeim tíma byggt upp netveldi 
sem rekur margar ólíkar sölu-
síður á borð við Taobao Market-
place og Tmall.com. Hann hætti 
sem forstjóri fyrirtækisins í maí 
á síðasta ári en hann er sagður 

vera enn við stjórnvölinn.  
Ma er sagður horfa á hlutafjár-

útboð Twitter frá því í nóvember 
síðastliðnum sem einhvers konar 
mælikvarða á eftirspurn fjár-
festa eftir hlutabréfum í tækni-
fyrirtækjum. Spár sérfræðinga 
gera ráð fyrir að hlutafjárútboðið 
geti skilað fyrirtækinu um fimm-
tán milljörðum dala, um 1.700 
milljörðum króna. Að lokum velta 
sérfræðingarnir fyrir sér hvort 
Ma og félagar hans ákveði að skrá 
fyrirtækið vestanhafs eða í Hong 
Kong. Líklegt þykir að New York 
verði fyrir valinu. 

Beðið eftir ákvörðun 
um útboð Alibaba
Talið er líklegt að kínverski netrisinn Alibaba Group verði skráður 
á markað á árinu. Fyrirtækið er annað verðmætasta netfyrirtæki 
heims, metið á um 190 milljarða dala, um 22.000 milljarða króna. 

Í HÖFUÐSTÖÐVUNUM Fyrirtækið er með um 24 þúsund starfsmenn.  NORDICPHOTOS/AFP

Ágætlega gengur að rétta efna-
hag Kýpur við og leysa úr skulda-
vanda landsins. Þrátt fyrir það 
eru ýmsar hættur enn til staðar. 

Þetta er mat starfsmanna 
framkvæmdastjórnar Evrópu-
sambandsins (ESB), Seðlabanka 
Evrópu og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins (AGS). Þeir heimsóttu 
Níkósíu, höfuðborg Kýpur, dag-
ana 29. janúar til 11. febrúar, í 
þeim tilgangi að gera þriðju end-
urskoðun á efnahagsáætlun lands-
ins. Áætlunin byggir á stuðningi 
frá evrópska stöðugleikakerf-
inu (ESM) og AGS. Stofnanirnar 
stigu inn á síðasta ári og veittu 
Kýpur neyðar lán þegar banka-
kerfi landsins riðaði til falls. 

Efnahagsáætlunin hefur meðal 
annars þau markmið að endur-
heimta stöðugleika kýpverska 

fjármálakerfisins og samþykkja 
skipulagsbreytingar sem styðja 
við langtímavöxt, án þess að 
stefna velferðarkerfi landsins í 
hættu.

Evrópusambandið og AGS þurfa 
nú að samþykkja þriðju endur-
skoðunina. Fáist samþykkið mun 
það þýða frekari fjárveitingar frá 
EMS og AGS.   - hg 

Starfsmenn framkvæmdastjórnar ESB, Seðlabanka Evrópu og AGS fóru til Kýpur:

Endurreisn Kýpur er á áætlun
KÝPUR 
 Margir 
Kýpverjar 
mótmæltu 
neyðarlán-
inu sem 
landið fékk 
á síðasta ári. 
MYND/AP

FRÉTTASKÝRING
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

Janet Yellen, nýskipaður aðalseðlabankastjóri Bandaríkjanna, hélt 
sína fyrstu ræðu í gær frá því hún tók við stöðunni á fundi með öld-
ungadeildarþingmönnum.

Yellen gaf til kynna að hún myndi fylgja stefnu fráfarandi seðla-
bankastjóra, Bens Bernanke, í peningamálum þjóðarinnar og væri 
sammála þeim áherslum sem Bernanke hefði lagt í starfi sínu. Hún 
gaf einnig í skyn að hún myndi halda stýrivöxtum lágum í Banda-
ríkjunum og dregið yrði úr stuðningi við efnahagslífið í skrefum.

Yellen sagði atvinnumarkaðinn ekki hafa náð bata frá efnahags-
hruni og ræddi um hversu brothætt alþjóðahagkerfið væri þó það 
stefndi ekki efnahag Bandaríkjanna í hættu.  - fbj

Nýr seðlabankastjóri Bandaríkjanna flytur sína fyrstu ræðu:

Yellen mun fylgja 
fyrri stefnu

SEÐLABANKASTJÓRI  Janet Yellen var með öryggisverði sér til halds og trausts 
þegar hún flutti ræðu sína í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Uppselt er á hið árlega Við-
skiptaþing Viðskiptaráðs Ís-
lands sem verður haldið í dag, 
miðvikudag á Hilton Reykjavík 
Nordica. 

Yfirskrift þingsins er „Upp-
bygging alþjóðageirans á Ís-
landi“ þar sem fjallað verður 
um hvort Ísland sé nægjanlega 
opið fyrir alþjóðlegum viðskipt-
um og hvernig efla megi alþjóða-
geirann á Íslandi.

Formaður Viðskiptaráðs mun 
ávarpa þingið ásamt Sven Smit, 
framkvæmdastjóra McKinsey 
& Company í Evrópu, Sigmundi 
Davíð Gunnlaugssyni forsætis-
ráðherra, Helga Valfells, fram-
kvæmdastjóra Nýsköpunarsjóðs 
atvinnulífsins, og Árna Oddi 
Þórðarsyni, forstjóra Marel.

Árlegt þing Viðskiptaráðs:

Uppselt á
Viðskiptaþing

Hamborgarafabrikkan mun opna 
nýjan stað í Kringlunni í vor. Stað-
urinn verður af svipaðri stærð og 
þeir sem fyrir eru og matseðillinn 
verður sá sami. Fabrikkan nýja 
mun koma í stað veitingastaðarins 
Portið en sá er á svipuðum slóðum 
og Hard Rock Café var á í eina tíð. 
Eigendurnir eru Sigmar Vilhjálms-
son og Jóhannes Ásbjörnsson.   
  - fbj 

Opna þriðja staðinn:

Fabrikkan opn-
ar í Kringlunni

FJÖLGUN Hamborgarafabrikkan fyllir í 
skarð Hard Rock í Kringlunni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN
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Fáir virðast hallast að því að 
krónan verði aftur frjáls gjald-
miðill þótt höftum verði aflétt. 
Bæði seðlabankastjóri og sér-
fræðingar Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins hafa rætt um að þegar 
höftum sleppir þurfi að koma 
til „þjóðhagsvarúðarreglur“ 
eða „hraðahindranir“ á vegi 
útflæðis gjaldeyris úr land-
inu. Án aðgerða er agnarsmár 
gjaldmiðill landsins jafnútsett-
ur fyrir spákaupmennsku og 
sveiflum og hann var á meðan 
hann fékk að fljóta.

Meðal aðgerða sem lýst var í 
sérriti Seðlabankans, „Peninga-
stefnan eftir höft“, í árslok 2010 
eru takmarkanir á erlendar lán-
tökur heimila og fyrirtækja 
sem ekki eru með tekjur í er-
lendri mynt, takmarkanir á af-
leiðusamninga og mögulegur 
skattur á fjármagnsflutninga. 

EKKI TÖFRALAUSN
Aðrar mögulegar aðgerðir sem 
nefndar eru til þess að draga úr 
hættunni á bólumyndun er að 
hlutir á borð við stimpilgjöld á 
lán, sem til þessa hefur frem-
ur verið þrýst á að verði af-

lögð, verði notaðir til þess að 
hafa áhrif á eftirspurn. Hugsa 
mætti sér kerfi þar sem hlut-
fall stimpilgjalda væri breyti-
legt yfir hagsveifluna. „Þannig 
væri ef til vill hægt að styrkja 
mótvægisáhrif skattsins,“ segir 
í ritinu. Eins mætti hugsa sér 
sveiflujafnandi fasteignagjöld 
sem myndu hækka með kerfis-
bundnum hætti tengdum fast-
eignavísitölu.

Mögulegar aðgerðir sem 
Seðlabankinn kynni að grípa 
til eftir höft hafa hins vegar 
ekki verið útfærðar og í ritinu 
fremur settar fram sem hug-
myndir. Þá er einnig bent á að 
framkvæmd þjóðhagsvarúðar-
reglnanna, sem eru hluti af því 
sem Már Guðmundsson seðla-
bankastjóri kallaði á sínum 
tíma „Verðbólgumarkmið plús“, 
gætu haft í för með sér vand-
kvæði og ekki væri um að ræða 
töfralausn sem tryggði að fjár-
málaáföll heyrðu sögunni til. 

„Markaðsaðilar munu bregð-
ast við með því að reyna að 
sveigja fram hjá reglunum með 
ýmsu móti. Einnig er mögulegt 
að hvatar brenglist og áhættu-
sækni aukist á þeim mörkuð-
um sem falla ekki undir regl-
urnar,“ segir í riti Seðlabank-
ans. Þá er líka bent á að mjög 
erfitt geti verið að greina hvort 
eignabóla sé að myndast eða 

hvort um eðlilega verðhækk-
un sé að ræða. „Ef um eðlilega 
verðhækkun er að ræða gæti 
beiting tækja sem taka á bólu-
myndun haft brenglandi áhrif 
á þjóðar búskapinn.“

ÁTTA ÁR AÐ LOSA HÖFTIN
Í greiningu sérfræðingahóps 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem 
birt var í ágúst í fyrra, er líka 
talað um „hraðahindranir“ til 
þess að koma í veg fyrir flæði 
fjármagns úr landi. Þar er bent 
á að þegar „snjóhengju“ sleppi 
þá sé hér innanlands uppsöfnuð 

þörf til fjárfestinga og áhættu-
dreifingar utan landsteinanna 
sem geti orðið til þess að veru-
lega halli á greiðslujöfnuð þjóð-
arinnar. 

Ef eignasafn þjóðarinnar yrði 
nálægt því sem gerist hjá nor-
rænum nágrannaþjóðum okkar 
þá biðu um ellefu hundruð millj-
arðar þess að flýja land (miðað 
við nýlegt gengi Bandaríkja-
dals og hlutfall af þjóðarfram-
leiðslu 2011 sem AGS notar til 
útreikninga). Í greiningunni er 
rætt um að 700 til tæplega 3.500 
milljarðar króna gætu verið á 

leið úr landi. Ekki er þó horft til 
þess að erlend fjárfesting kynni 
að aukast hér eftir höft og því 
talið líklegt að „krónuflóttinn“ 
væri nær neðri mörkunum en 
þeim efri.

Sérfræðingar AGS telja hins 
vegar að vegna þessa þurfi að 
setja hömlur á útflæði fjár-
magns og þá sér í lagi á erlenda 
fjárfestingu lífeyrissjóðanna 
svo næmi sjö til átta prósentum 
af landsframleiðslunni í átta ár 
á meðan dregið væri úr höftum. 
Miðað við þessa greiningu virð-
ast höft trauðla á förum í bráð.

Höftin eftir
gjaldeyris-

höftin
Gjaldeyrishöft virðast komin til að vera í 

einhverri mynd á meðan hér er áfram not-
ast við krónuna. Sérstakar hömlur verða 

áfram á fjárfestingum lífeyrissjóða í útlönd-
um. Á meðan hleðst þar upp fjárfestingar-
þörf. Gísli Hjálmtýsson, stjórnarformaður 

Thule Investments, segir ljóst að krónan 
henti ekki nema til brúks innanlands.

„Ég hef ekki trú á því að við horf-
um fram á að gjaldeyrishöft hverfi 
í bráð,“ segir Gísli Hjálmtýsson, 
framkvæmdastjóri Thule Invest-
ments og stjórnarmaður í Emer-
ald Networks. 

„Það er alveg ljóst að gjaldmið-
illinn okkar er ekki nothæfur í al-
þjóðaviðskiptum og þar af leið-
andi er hann ónothæfur fyrir allt 
atvinnulíf Íslands sem ekki horf-
ir eingöngu til þess að kaupa og 
selja vörur innanlands. Um leið 
og maður þarf að kaupa aðföng 
erlendis eða selja útlendingum 
þá er íslenska krónan ekki gjald-
miðill sem hægt er að nota. Þetta 
er engin skoðun. Svona er þetta 
bara.“

AÐLÖGUN AÐ HÖFTUNUM 
ER STÓRI VANDINN
Gísli segist telja að hér verði 
gjaldeyrishöft í einhverri mynd 
þangað til tekinn verði upp annar 
gjaldmiðill og er vantrúaður á að 
hægt verði að búa til haftareglu-
verk sem ekki valdi skaða. „Við 
vorum auðvitað í höftum í sextíu 
ár og í einhverjum skilningi virk-
aði það. Og ég trúi því að menn 
vinni af heilindum og með það að 
markmiði að breyta gjaldeyris-
höftunum og gera þau þannig að 

fólk rekist minna á þau dagsdag-
lega.“ 

Hins vegar sé hætt við að ís-
lensk fyrirtæki, sem falla undir al-
þjóðlega geirann, eins og hann sé 
nefndur í skýrslu McKinsey-ráð-
gjafarfyrirtækisins, yfirgefi krón-
una í auknum mæli, líkt og íslensk 
sjávarútvegsfyrirtæki hafi feng-
ið heimild til að gera fyrir um 30 
árum. „Við sjáum hvað gerist með 
þessi fyrirtæki í alþjóðlega geiran-
um. Eftir því sem þau stækka í út-
löndum draga þau úr áhættu sinni 
á Íslandi. Og það er auðvitað mjög 
slæmt fyrir Ísland.“ 

Gísli bendir á að þau vaxtakjör 
sem íslenskum fyrirtækjum bjóð-
ist séu mun verri en fyrirtækj-
anna sem þau keppa við. „Við það 
geta þau ekki keppt og verða að 
flytja sig úr landi til að fá sam-
bærileg vaxtakjör og aðrir,“ segir 
hann og bendir á að í dag fái ís-
lensk fyrirtæki verri vaxtakjör 
en íslenska ríkið. Íslenska ríkið 
sé svo aftur með verri vaxtakjör 
en sæmilega stórt fyrirtæki í Evr-
ópu eða Bandaríkjunum. „Þetta er 
auðvitað ekki hægt.“ 

Um leið segist Gísli telja að bara 
sé skilgreiningaratriði hvað kall-
ist varúðarreglur og hvað gjald-
eyrishöft. „Menn eru bara að búa 

til flóknari og flóknari gjaldeyr-
ishöft, sem eru kannski með fleiri 
undantekningum en að sama skapi 
eykst flækjustigið.“ 

Skaðsemi haftanna segir Gísli 
þegar augljósa. „Sumir segja að 
þetta sé ekkert mál því atvinnulíf-
ið sé að laga sig að gjaldeyrishöft-
unum, en í því felst einmitt raun-
verulega vandamálið. Fyrir vikið 
er íslenskt atvinnulíf, fyrirtæki og 
heimili, að taka ákvarðanir sem 
eru óeðlilegar og óhagkvæmar til 
lengri tíma, en ganga upp í þessu 
skekkta umhverfi sem búið hefur 
verið til. Þetta er í rauninni versti 
hluti gjaldeyrishaftanna.“ 

KRÓNUÁLAG SKERÐIR 
SAMKEPPNISSTÖÐUNA
Afnám gjaldeyrishaftanna segir 
Gísli fela meira í sér en að leysa 
bara snjóhengju, jöklabréf og 
kröfuhafa bankanna, þótt það 
megi oft skilja af opinberri orð-
ræðu um höftin. „Stóri vandinn 
er að lífeyrissjóðirnir þurfa að 
geta fjárfest í útlöndum. Núna 
hefur verið lokað fyrir það og 
það veldur offramboði af pening-
um á Íslandi,“ segir hann og velt-
ir fyrir sér hvaða raunverulega 
verðmætasköpun eigi sér stað 
þegar íbúðir í miðbæ Reykjavík-

ur hækki um 40 prósent, líkt og 
gerst hafi. „Það eina sem hefur 
gerst er að of mikið af peningum 
leitar að geymslustað og það keyr-
ir upp verðið.“

Gísli bendir á að á meðan höft 
séu við lýði vaxi bara þörf lífeyr-
issjóðanna á að koma fé úr landi 
til fjárfestingar og áhættudreif-
ingar. Þá verði líka hættara við 
því að almenningur hlaupi til með 
fjármuni úr landi vegna uppsafn-
aðs vantrausts á efnahagskerfinu 
þegar höftum léttir. „Þrýstingur-
inn á að koma peningum úr landi 
er ekkert að hverfa og verður í 
eðli sínu alltaf til staðar á meðan 
við erum með einhver höft,“ segir 

hann, en áréttar um leið að hann 
gagnrýni ekkert þá vinnu sem eigi 
sér stað í Seðlabankanum. „Menn 
ætla að breyta forminu á höft-
unum. En þessi höft munu ekk-
ert fara á meðan við erum með 
krónu því það vill enginn kaupa 
hana.“ Þá sé bara hættuleg leið að 
ætla að hækka vextina til að ýta 
undir brask með krónuna, líkt og 
gerst hafi með jöklabréfin. „Þetta 
er gríðarlega kvikt fjármagn og 
alveg óljóst hvernig það stuðlar 
að hagvexti á Íslandi. Þar fyrir 
utan held ég að þessi vaxtamun-
ur þurfi að vera svo mikill að við 
munum í rauninni aldrei ráða við 
það til lengri tíma.“

Forminu bara breytt á gjaldeyrishöftunum
GÍSLI HJÁLMTÝSSON 
„Sumir segja að 
þetta sé ekkert 
mál því atvinnulífið 
sé að laga sig að 
gjaldeyrishöftunum, 
en í því felst einmitt 
raunverulega 
vandamálið,“ segir 
Gísli.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

EFNAHAGSMÁL
Óli Kristján Ármannsson
olikr@frettabladid.is
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FRAMTÍÐARSÝNIN MEÐ AUGUM SKOPMYNDATEIKNARANS Fáir telja að krónan hljóti á ný 
fullt frelsi, jafnvel þótt brotinn verði niður haftamúrinn sem um hana hefur verið reistur. 
Við taki regluverk Seðlabankans þar sem áfram verði settar skorður á hvaða krónur fái 
fararleyfi og hverjar ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNAR KARLSSON

Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður 
efnahagssviðs Samtaka atvinnulífsins, 
segir liggja fyrir að við losun gjaldeyris-
hafta taki við þjóðhagsvarúðarreglur 
sem Seðlabankinn hafi birt. „Seðla-
bankinn hefur birt varúðarreglur sem 
hann telur að sé æskilegt að verði 
til staðar við losun hafta. Þar er að 
einhverju leyti verið að reyna að 
koma í veg fyrir að sömu mistök og 
áttu sér stað fyrir hrun endurtaki sig. 
Varúðartækin eru meðal annars tengd 
útlánum, fjármögnun og eiginfjár-
grunni fjármálastofnana. Meðal annars 
er lagt til að skorður verði settar á 
skuldsetningu í erlendri mynt, þá er 
einnig lagt til að tímabundnar hraða-
hindranir verði settar á lífeyrissjóði.“ 

Hömlur á lífeyrissjóðina segir Ásdís 
hins vegar þann þátt sem helst sé 
tilefni til að setja spurningarmerki við. 
„Þegar horft er til þess að það eigi að 
afnema höftin, þannig að innlendir og 
erlendir aðilar megi fara úr landi með 
fjárfestingar sínar þá er verið að gefa 
sér að farsælasta lausnin sé að setja 
á sama tíma hömlur á fjárfestingar 
lífeyrissjóða.“ Hún bendir á að erlendar 
eignir lífeyrissjóðanna í heildareigna-
safni þeirra hafi farið minnkandi frá 
hruni og áhættudreifing þeirra minnki 
með hverju ári sem líður innan hafta. 
„Vænt útflæði lífeyrissjóðanna vegna 
vilja þeirra til að fjárfesta á erlendum 
mörkuðum er ekki síður hluti af hinni 
svokölluðu snjóhengju sem við verðum 
að horfa til þegar við finnum leiðir til 
að opna hagkerfið á nýjan leik.”

Nýjum reglum, sem taki við af þeim 
fjármagnshöftum sem nú eru til staðar 
segir Ásdís ekki endilega þurfa að 
fylgja fælingaráhrif á erlenda fjárfesta. 
„Ef horft er til þess hvað gerðist fyrir 
hrun þá er mjög eðlilegt að reynt sé að 
koma böndum á hluti sem Seðlabank-
inn gat ekki ráðið við. Með varúðarregl-
unum er meðal annars verið að fjölga 
stjórntækjum Seðlabankans og það 
þarf ekki endilega að virka fráhrindandi 
fyrir erlenda fjárfesta.“ Unnið sé að 
því að fjölga vopnum Seðlabankans 
þannig að hann hafi möguleika til að 
beita sér gegn óæskilegri þróun sem 
hann telji að ógni peningalegum og 

fjármálalegum stöðugleika í íslensku 
efnahagslífi. „Það held ég að séu til 
lengri tíma mun mikilvægari þættir 
fyrir erlenda fjárfesta, það er að sú 
sýn sé skýr, þannig að horfið sé frá 
þeim óstöðugleika sem einkennt hefur 
efnahagslífið.“

Ásdís segist telja að með varúðar-
reglum Seðlabankans sé verið að 
reyna að taka á þáttum sem hefði 
þurft að ná betri stjórn á. „En við 
megum heldur ekki ganga of langt og 
beita boðum og bönnum á alla hluti. 
Við þurfum að finna einhvern milliveg 
og líklega verður það mikil áskorun 
fyrir stjórnvöld að finna þennan 
milliveg. Hins vegar er alveg ljóst að 
fyrir hrun var ýmislegt í regluverkinu 
sem hefði mátt bæta og vegna þessa 
var ekki hægt að koma í veg fyrir margt 
af því sem hér átti sér stað.“

Þó að í varúðarreglunum sé lagt til 
að setja ætti hömlur á erlenda lántöku 

heimila og fyrirtækja sem eru ekki 
með tekjur í erlendri mynt, þá segist 
Ásdís ekki telja að neinar hömlur yrðu 
settar á þau fyrirtæki sem hasla vildu 
sér völl utan landsteinanna. „Við viljum 
reyna halda okkar fyrirtækjum hér 
innanlands eins mikið og mögulegt 
er þrátt fyrir að þau kjósi einnig að 
stækka út fyrir landsteinana. Í þessu 
efni skipta höftin mjög miklu máli 
því við erum auðvitað að sjá fyrirtæki 
hverfa úr landi vegna þeirra.“ 

Ásdís segist vera vongóð um að á 
þessu ári verði stigin einhver skref í 
losun fjármagnshaftanna, þótt hún trúi 
því ekki að þau fari nokkurn tímann 
að öllu leyti. „Og það sést á því hvaða 
reglur eru að taka hér við.“ Nauðsyn-
legt sé hins vegar fyrir atvinnulífið að 
hreyfing komist á afnám haftanna. 
„Það gerðist voða lítið á árinu 2013 og 
vonandi förum við að sjá einhverjar 
fréttir í þessum málum.“

Vonast eftir skrefum í losun gjaldeyrishafta á þessu ári

SEGIR VARÚÐARREGLUR TIL BÓTA  Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs 
SA, hefur ekki trú á því að gjaldeyrishöft hverfi hér að fullu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vænt 
útflæði 

lífeyrissjóðanna 
vegna vilja þeirra til 
að fjárfesta á 
erlendum mörk-
uðum er ekki síður 
hluti af hinni svo-
kölluðu snjóhengju.

ford.is

Ford Transit Custom 2,2TDCi dísil, 100 hö, beinskiptur 6 gíra. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,9 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 183 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.   

Kíktu í kaffi og spjall. Í sameiningu finnum við hagstæða fyrirtækjalausn fyrir þig.

VERÐ ÁN VSK FRÁ

VERÐ MEÐ VSK FRÁ

CUSTOM

3.498.008 KR..

4.390.000 KR.

FORD TRANSIT

FORD TRANSIT CUSTOM
SENDIBÍLL ÁRSINS 2013 

KOMDU OG PRÓFAÐU
SENDIBÍL ÁRSINS

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16
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Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Jarðbor-
ana, flaug til Malasíu í gær til að undir-
rita samning um að fyrirtækið sjái um 
borhluta jarðvarmaverkefnis malasíska 
fyrirtækisins TGE Power. Um er að ræða 
fyrsta jarðvarmaverkefni í sögu Malasíu 
þar sem reisa á þrjátíu megavatta virkjun.
„Það hefur farið töluverður tími í að setja 
okkar starfsemi á fót í Malasíu og ég fór 
þangað til að hitta verkkaupann og leggja 
lokahönd á samninginn. Menn halda að 
svæðið beri allt að níutíu megavött og því 
er þetta vonandi fyrsti áfangi af þremur,“ 
segir Baldvin.

Hann var ráðinn forstjóri Jarðborana í 
febrúar í fyrra. Baldvin tók þá við fyrir-
tæki með um 150 starfsmenn og verk-
efni hér heima, á Filippseyjum, Nýja-
Sjálandi og eyjunum Dóminíku og Mont-
serrat í  Karíbahafi. Einnig er í skoðun 
hugsanlegt verkefni í Eþíópíu í samstarfi 
við Reykjavík Geothermal.

„Þetta var allt nýtt og mjög margt sem 
ég þurfti að læra enda hafði ég aldrei áður 
gegnt stöðu forstjóra. Rekstur er svo sem 
alltaf rekstur og ég nýt þess að starfa 
hérna og tel mig heppinn að hafa fengið 
þetta tækifæri.“ 

Baldvin útskrifaðist af eðlisfræðibraut 
Menntaskólans á Akureyri áður en hann 

hóf BS-nám í iðnaðarverkfræði við Há-
skóla Íslands sem hann lauk árið 2007. 
Eftir nám lá leiðin í greiningardeild Glitn-
is og þaðan til Samherja, þar sem hann 
var síðar gerður að framkvæmdastjóra 
Kaldbaks, dótturfélags Samherja sem 
heldur utan um fjárfestingar útgerðar-
fyrirtækisins utan sjávarútvegs.  

Baldvin er í sambúð með Þóru Kristínu 

Pálsdóttur, fjármálaráðgjafa hjá Arion 
banka. Hann spilaði handbolta í tólf ár 
í efstu deild, síðast með Fimleikafélagi 
Hafnarfjarðar.

„Mig langar að spila meira og ég er 
búinn að segja við Einar, þjálfara FH, að 
ef ég hafi tækifæri til, og ef hann vill mig 
á annað borð, þá muni ég reyna að spila 
eitthvað.“

Samdi um borverkefni í Malasíu
Baldvin Þorsteinsson tók við forstjórastöðu Jarðborana fyrir ári og stýrir nú fyrirtæki með starfsemi í þremur 
heimsálfum. Hann spilaði handbolta í efstu deild í tólf ár og útilokar ekki endurkomu á völlinn. 

FORSTJÓRINN  Baldvin býr að talsverðri stjórnunarreynslu þrátt fyrir að vera enn á þrítugsaldri.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVIPMYND 
Haraldur Guðmundsson 
haraldur@frettabladid.is „Baldvin Þorsteinsson er 

duglegur og ósérhlífinn. 
Hann er einbeittur og 
árangursdrifinn. Eins og 
ungra manna er háttur er 
hann óhræddur og viljugur 
að takast á við breytingar 
og leggja út í ný verkefni. 
Baldvin gæti virst við fyrstu 
kynni frekar feiminn, en 
hann hefur þann kost að 

hlusta vel og er viljugur að taka leiðbeiningum og 
ráðleggingum og vinna vel úr þeim.“ 

Rannveig Rist,
forstjóri Rio Tinto Alcan á Íslandi.

„Baldvin er einkar fylginn 
sér og metnaðarfullur 
maður. Hann er einn af 
þeim sem ná þeim mark-
miðum sem þeir setja sér. 
Þessi lífsspeki hefur nýst 
honum bæði í leik og starfi 
í gegnum tíðina. Á upp-
vaxtarárunum fyrir norðan 
æfðum við handbolta 
saman og hafði hann það 

fyrir reglu að æfa meira en við hinir. Maður gat 
hreinlega ekki litið af honum öðru vísi en að hann 
væri að æfa. Ég er ekki frá því að undir lokin hafi 
hann verið við það að ná mér í getu.“

Arnar Þór Sæþórsson,
lögfræðingur hjá Fjármálaeftirlitinu.  

Ósérhlífinn keppnismaður

á 36 mánuðum

180.000 kr.

sparnaður

7.990 kr.
0 kr.+

Internet og heimasími fylgir 
sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

Með Skemmtipakkanum færðu aðgang að sex frábærum stöðvum, 
aðgang að Tónlist.is í þrjá mánuði og Stöð 2 Vild sem er eitt 
öflugasta vildarkerfi landsins. 

Sex frábærar sjónvarpsstöðvar

Netið og heimasími innifalið í 36 mánuði
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma.

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða 
uppsagnarfrestur er á Skemmtipakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

ærum stöðvum, 
m er eitt 

36 mánuði
fyrir internet og 

heimasíma

Enginn
binditími
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Virðing og Auður Capital 
sameinast undir nýju merki
Virðing hf. og Auður Capital hf. hafa sameinast undir nýju merki Virðingar og verða í kjölfarið eitt stærsta 

Virðing er alhliða verðbréfafyrirtæki sem veitir þjónustu á sviði eignastýringar, fyrirtækjaráðgjafar og 



Í byrjun desember 2013 var kveðinn 
upp dómur EFTA-dómstólsins í máli 
nr. E-14/13, eftirlitstofnun EFTA (e. 
EFTA Surveillance Authority, ESA) 
gegn Íslandi, en dómurinn kom í 
kjölfarið á samhljóða áliti ESA frá 
2012. ESA taldi að Ísland hefði gerst 
brotlegt gegn ákvæðum 31. og 40. 
gr. EES-samningsins, annars vegar 
ákvæðum um staðfesturétt og hins 
vegar ákvæðum um frjálst flæði fjár-
magns, með því að viðhafa mismun-
andi skattlagningu á samruna félaga 
og með því að leggja tafarlausan skatt 
á óinnleystan hagnað íslenskra félaga 
sem eru yfirtekin af erlendu félagi 
við samruna yfir landamæri. 

Fram kemur í 1. mgr. 51. gr. tekju-
skattslaga, nr. 90/2003, að þegar félagi sé 
slitið, þannig að það sé algjörlega samein-
að öðru félagi og hluthafar í fyrrnefnda fé-
laginu fái eingöngu hlutabréf í síðarnefnda 
félaginu sem gagngjald fyrir hlutafé sitt í 
félagi því sem slitið var, þá hafi skiptin sem 
slík ekki í för með sér skattskyldar tekjur 
fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi. Þá 
segir að við slíkan samruna félaga skuli það 
félag, er við tekur, taka við öllum skattarétt-
arlegum skyldum og réttindum þess félags 
sem slitið var.

BINDANDI ÁLIT
Í bindandi áliti ríkisskattstjóra frá árinu 
2008 var framangreint ákvæði skýrt á þá 
leið að það ætti einungis við þegar yfir-

tökufélög væru innlend en þegar 
yfirtökufélög væru erlend mynd-
uðu hlutabréfaskiptin skattskyldar 
tekjur fyrir þann sem léti hlutabréf-
in af hendi og yfirtekið íslenskt félag 
yrði að gera upp skattalega. 

EFTA-dómstóllinn taldi að þar 
sem ákvæði 1. mgr. 51. gr. gildir 
ekki þegar um er að ræða samruna 
yfir landamæri, þá hefði það í för 
með sér mismunun þegar yfirtöku-
félag er heimilisfast í öðru aðildar-
ríki á Evrópska efnahagssvæðinu, 
aðildarríki stofnsamnings Fríversl-
unarsamtaka Evrópu eða í Færeyj-
um. Slík mismunun teldist eftir at-
vikum vera brot á 31. gr. og 40. gr. 
EES-samningsins. 

VIÐBRÖGÐ LÖGGJAFANS 
Nýlega var lagt fram frumvarp til laga um 
breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekju-
skatt, þar sem fram kemur í athugasemd-
um frumvarpsins að verið sé að koma til 
móts við athugasemdir ESA sem snúa að 
mismunandi skattlagningu samruna yfir 
landamæri. Frumvarpið var samþykkt og 
tók gildi 1. janúar 2014. 

Í stuttu máli þá er litið svo á að við sam-
runa yfir landamæri, þar sem innlent félag 
er yfirtekið, að eignir og kröfur séu yfir-
teknar og yfirfærðar eins og þær séu seld-
ar eða innleystar. Mismunur á gangverði 
eigna og skattalegu stofnverði þeirra m.t.t. 
fenginna fyrninga á uppgjörsdegi mynd-

ar skattskyldar tekjur. Heimilt er að und-
anskilja þær eignir sem eftir verða hér á 
landi og geta talist til reksturs skráðrar 
fastrar starfsstöðvar félagsins hér á landi. 
Ákvörðun skatts samkvæmt þessu skal 
fara fram innan tveggja mánaða frá stað-
festingu samruna og fellur í gjalddaga 10 
dögum síðar.

Helsta nýmæli frumvarpsins er að heim-
ilt er að fresta skattgreiðslu í allt að fimm 
ár. Afborgun af höfuðstól skattskuldar skal 
á hverju tekjuári eftir samrunann nema 
1/5 af hinni frestuðu fjárhæð að lágmarki. 
Höfuðstóll skattskuldar ber almenna 
óverðtryggða vexti af peningakröfum skv. 
Seðlabanka Íslands. Félag sem fær frest 
á greiðslu skattskuldar skal leggja fram 
bankatryggingu til tryggingar greiðslunni 
ef hin frestaða fjárhæð er umfram 50 millj-
ónir króna eða ef ekki er fyrir hendi tví-
sköttunarsamningur með ákvæði um inn-
heimtuaðstoð í heimilisfestarríki yfirtöku-
félagsins. Ef eignir eru færðar til ríkja 
utan Evrópska efnahagssvæðisins, aðild-
arríkja stofnsamnings Fríverslunarsam-
taka Evrópu eða Færeyja, þá fellur frest-
un á greiðslu eftirstöðva skattskuldar niður 
frá og með næsta gjalddaga. Gerð er sú 
krafa að yfirtökufélag skili árlega ársreikn-
ingi og skýrslu til ríkisskattstjóra þar sem 
fram koma upplýsingar um hinar yfirfærðu 
eignir, s.s. um sölu þeirra eða aðrar ráð-
stafanir þeirra. Skili félagið ekki framan-
greindum gögnum, gjaldfellur hin frest-
aða fjárhæð frá og með næsta gjalddaga.

LÖGIN ÓFULLNÆGJANDI

Undirritaðir telja að þrátt fyrir framan-
greinda lagabreytingu þá uppfylli íslensk 
lög um skattlagningu vegna samruna félags 
yfir landamæri ekki þær kröfur sem gerð-
ar eru í EES-samningnum sem EFTA-dóm-
stóllinn hefur sérstaklega bent á. Til þess 
að svo sé þarf að heimila félögum að fresta 
skattlagningu á óinnleystum hagnaði þar til 
hagnaðurinn er innleystur. Sú framkvæmd 
að bjóða einungis skilyrtan greiðslufrest á 
skattlagningu sem á sér stað við yfirfærslu 
eigna við millilandasamruna, án tillits til 
sölu eigna eða innlausnar hagnaðar, er ekki 
sambærileg þeirri þróun sem myndast hefur 
í dómaframkvæmd Evrópu- og EFTA-dóm-
stólsins.

Við meðferð efnahags- og viðskiptanefnd-
ar Alþingis á frumvarpi því sem varð að 
umræddum lögum 1. janúar 2014 var óskað 
eftir umsögn Deloitte ehf. Deloitte ehf. vakti 
athygli Alþingis á þessum ágalla, bæði með 
skriflegum og munnlegum hætti. Frum-
varpið varð hins vegar óbreytt að lögum 
að þessu leyti og án þess að minnst væri á 
gagnrýni Deloitte ehf. í áliti nefndarinnar.

Skattlagning samruna yfir landamæri

Laugardaginn 1. mars næstkomandi verða liðin tuttugu og fimm ár síðan 
sala á bjór var heimiluð í verslunum ÁTVR og á veitingastöðum. Margt 
hefur breyst á þeim tíma. Rótgróin fyrirtæki keppa nú við nýja kyn-
slóð örbruggara sem sumir hverjir hafa náð góðum árangri á tiltölu-

lega stuttum tíma. Íslenskum árstíðabjórum fer 
fjölgandi og margar tegundir seljast upp á fáein-
um dögum. Sala á bjór til útlanda hefur aukist 
og á síðasta ári fluttu íslenskir framleiðendur 
út tuttugu og fimm ólíkar tegundir. Drykkur-
inn sem áður var bannaður í 74 ár er nú orðinn 
svo viðurkenndur hluti af íslenskri menningu að 
eftirlitsstofnanir sem fara með matvælaeftirlit í 
landinu geta ekki einu sinni bannað framleiðslu 
á bjór sem inniheldur hráefni sem ekki má gefa 
svínum, beljum eða öðrum skepnum sem ætlaðar 
eru til manneldis. 

Af innyflum, þörmum og þarmainnihaldi
Ákvörðun Sigurðar Inga Jóhannssonar, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra og yfirmanns 
ráðuneytisins sem fer með matvælaeftirlit, um 
að heimila sölu og dreifingu á þorrabjórnum Hval 
sem brugghúsið Steðji í Borgarfirði framleiddi, er 

umdeild. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands hafði áður bannað framleiðslu á 
bjórnum en Hvalur innihélt eins og flestir vita hvalmjöl. Það er sagt inni-
halda innyfli, þarma og þarmainnihald hvala. Um tvö þúsund lítrar af 
vörunni seldust í verslunum ÁTVR á einni viku. 
Sumir gagnrýna ákvörðun ráðherra en sjálfur vísar hann í lagalega 
„óvissu“ í tengslum við ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Fram-
leiðandi Hvals seldi alla sína fimm þúsund lítra á einni viku í lok janúar 
en niðurstaða um hina lagalegu „óvissu“ mun ekki liggja fyrir fyrr en „að 
lokinni ítarlegri skoðun á málinu“, eins og segir í svari ráðherra við fyrir-
spurn Marðar Árnasonar alþingismanns. 

Íslenskur bjór í átta löndum
Markaðurinn fjallaði í október um útflutning á íslenskum bjór. Þar kom 
fram að útflutningsverðmæti bjórs nam um 68 milljónum króna á fyrstu 
átta mánuðum síðasta árs. Verðmætið hafði þá meira en tvöfaldast frá 
sama tímabili árið áður. Sex innlendir framleiðendur fluttu þá út eins og 
áður segir um tuttugu og fimm tegundir til átta landa í þremur heims-
álfum. Þar var um að ræða tvo stærri framleiðendur; Vífilfell og Ölgerð 
Egils Skallagrímssonar, og fjögur örbrugghús. Ölvisholt brugghús er eitt 
þeirra og forsvarsmenn þess hafa staðið í útflutningi frá árinu 2008 og 
stefna á frekari landvinninga.  

Hvað með Austurland?
Finna má brugghús bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Tvö 
þeirra, Ölgerðin og Borg brugghús, eru í Reykjavík. Steðji bruggar sinn 
bjór í Borgarfirði og Gæðingur Öl í Skagafirði. Bruggsmiðjan framleiðir 
bjórinn Kalda á Árskógssandi í Eyjafirði og Vífilfell bruggar á Akureyri. 
Engin brugghús eru á Austurlandi en Ölvisholt lokar hringnum í kringum 
landið með framleiðslu á bænum Ölvisholti í Flóahreppi rétt utan við Sel-
foss. Það hlýtur að vera einungis tímaspursmál hvenær framtakssamir 
Austfirðingar hefja framleiðslu á bjór í flöskum með umbúðum sem vísa 
í Hallormsstað, Lagarfljótsorminn eða Kárahnjúkavirkjun. Með vaxandi 
eftirspurn, bæði hér heima og erlendis, endalausu magni af íslensku vatni 
og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem væri líklegur til að hleypa 
bjór úr hreindýramjöli í gegn, hlýtur Austurland að fara detta inn á kortið.  

Hvenær fáum við 
hreindýrabjór?

Helsta nýmæli frum-
varpsins er að heimilt er 

að fresta skattgreiðslu í allt að 
fimm ár. 

„Við sendum tvo menn út til 
Noregs til að smíða tanka til að 
búa til snjó,“ segir Þorsteinn 
Birgisson, framkvæmdastjóri 
Stálnausts í Hafnarfirði.

Þorsteinn og félagar hans hjá 
Stálnausti unnu að þróun og 
smíði véla sem framleiða snjó 
sem helst er notaður við iðkun 
skíðaíþrótta og nú á Vetraról-
ympíuleikunum í Sotsjí.

Snjóvélin samanstendur af 
krapavélum frá Kanada og tanki 
sem aðskilur snjó frá vökva.

„Þeir settu krapann í tank 
og þar tókum við við, blönd-
uðum í krapann vatni þar til 
út kom heill snjór. Krapinn er 

hins vegar búinn til með salt-
upplausn sem er keyrð í gegn-
um vélarnar og síðan aðskilin 
í tanknum, upplausnin hring-
keyrð og þannig færst fersk-
ur snjór,“ segir Þorsteinn. Þeir 
tóku þátt verkefninu frá upphafi 
og einnig hreinsunarferlinu þar 
til snjórinn var orðinn hreinn og 
tilbúinn til notkunar.

Það var norska fyrirtækið 
Snow Smart sem fékk Þorstein 
og félaga til liðs við sig í þess-
ari framleiðslu.

Vélarnar voru síðan seldar frá 
Noregi til Finnlands sem leigir 
Rússum vélarnar fyrir Ólymp-
íuleikana, sér í lagi við skíða-
stökk.

Vélarnar sem Stálnaust smíð-
aði hafa sést á öldum ljósvak-
ans undanfarið við sýningar 
frá leikunum en fáir sem vita 

að íslenskt hugvit hafi komið að 
framleiðslu þeirra.

Tæknin sem notuð er er ný af 
nálinni.

„Það sem kom skemmtilega á 
óvart er að þessi snjór þolir tölu-
vert hærra hitastig en venjuleg-
ur snjór, en það er vegna þess-
ara ákveðnu saltupplausna sem 
þrýst er í gegnum þar til gerða 
„jektora“,“ segir Þorsteinn.

Snjóvélarnar geta framleitt 
7.500 rúmmetra af ferskum 
snjó á sólarhring og eru fær-
anlegar á tveimur svokölluðum 
„trailerum“.

Stálnaust ehf. var stofnað árið 
1998 og sérhæfir sig í smíði á 
færiböndum og ýmsum lausnum 
fyrir matvælavinnslu og innrétt-
ingar hvort sem er í hesthús eða 
eldhús ásamt því að annast smíði 
úr ryðfríu efni og áli.

Íslenskt hugvit í 
snjóvélum í Sotsjí
Stálnaust tók þátt í að smíða og þróa snjóvélar sem framleiða snjó 
sem notaðar eru við skíðastökk á Vetrarólympíuleikunum.
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Hver stórviðburðurinn rekur annan á Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 í febrúar.
Toppbaráttan í Enska boltanum heldur áfram, Vetrarólympíuleikarnir í Sochi
verða í beinni á fjórum rásum, NBA stjörnuleikurinn og 16 liða úrslit í Meistara-
deildinni þar sem ekkert er gefið eftir. Allt þetta og margt fleira í stútfullum 
Sportpakkanum. Settu þig í stellingar fyrir eina stærstu íþróttaveislu ársins!

Ein stærsta íþróttaveisla ársins í febrúar

Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 auk 4 íþróttarása, fjölda hliðarrása
og internet og heimasími í 3 ár, á aðeins 11.990 kr. á mánuði.
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!

Internet og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

11.990 kr. + 0 kr.
Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða uppsagnarfrestur er á Sportpakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.
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Þökkum frábærar 

viðtökur og minnum á 

að tilboðið gildir áfram 

sem hluti af áskrift að 

völdum pökkum.

TILBOÐIÐ

GILDIR ÁFRAM!



Netfang auglýsingadeildar 
auglys ing ar@markadurinn.is  
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Hljómar afskaplega einfalt og rökrétt 
ekki satt? Bara slappa af og vera þú? 
Málið dautt eða hvað? Þessi algengi frasi 
er, eins og svo ótal margt í lífinu, eitt-
hvað sem við vitum öll að við eigum að 
gera, en gerum ekki. Eða eins og segir 
á enskri tungu: „Common sense isn‘t 
always common practise.“ Við vitum að 
þetta ættum við vissulega að gera, vera 
við sjálf. En hversu mörg okkar vita í 
raun hver við erum? Hvar í skólakerfinu 
fáum við tækifæri til að uppgötva hver 
við sem einstaklingar erum? Hvað við 
viljum standa fyrir í lífi og starfi? Hvar 
fáum við tækifæri til að skila og upp-
götva okkar eigin persónuleg gildi? 
Hvað skiptir okkur máli og hvað engu 
máli? Já, þetta eru allt ósköp miklar 
grundvallarspurningar. En segjum sem 
svo að það væri jafn sjálfsagt fyrir ein-
stakling í íslensku samfélagi að eiga 
svör við þessum spurningum eins og 
okkur finnst nauðsynlegt að unglingar í 
dag nái góðum einkunnum í íslensku, 
stærðfræði og ensku til að halda áfram 
för sinni inn í framhaldsskólana. Hverju 
myndi það breyta? Hvaða skóli yrði 
vinsælasti skólinn þegar nemendur 
hefðu sterkari tengingu við sjálfa sig? 
Hvað gæfi það atvinnulífinu að geta 
valið inn á vinnustaðina fólk sem deildi 
sömu gildum í lífinu og fyrirtækin? 
Hvaða áhrif hefði það á fyrirtækjamenn-
inguna, starfsánægjuna?

Ógleymanlegur dagur
Á þjóðfundi 2009 tók hópur fólks úr 
atvinnulífinu sig saman, skipulagði og 
framkvæmdi einn ógleymanlegasta dag 
í lífi margra. Dag þar sem þverskurður 
fólks úr samfélaginu settist saman, vann 
að sameiginlegri framtíðarsýn og útbjó 
ný gildi fyrir Ísland. Útkoman úr þeirri 
vinnu voru 12 grunngildi; heiðarleiki, 
jafnrétti, virðing, réttlæti, kærleikur, 
ábyrgð, jöfnuður, frelsi, mannréttindi, 
traust, lýðræði og fjölskyldan. Þau gildi 
skiptu þjóðina mestu máli þá. Hefði 
þjóðin farið í sams konar vinnu 2007 
hefðu gildin líklega verið einhver allt 
önnur. En hvernig okkur sem þjóð 
hefur tekist að virða þessi grunngildi er 
vissulega stór og áhugaverð spurning. 
Áður en við getum svarað henni, þarf 
hvert og eitt okkar að svara fyrir sig sem 
einstaklingur og þátttakandi í íslensku 
samfélagi. Spyrja sig sjálft: Hver eru 
gildin mín og hvernig virði ég þau? Í 
mínum augum er það fólk sem er það 
sjálft, einstaklingar er hafa náð ein-
stökum árangri og þroska í sínu eigin lífi. 
Fólk sem lifir eftir sínum eigin gildum 
og innri sannfæringu og það tjáir sig af 
einlægni og staðfestu. Ég þarf alls ekki 
að vera sammála í einu og öllu, síður 
en svo, en þetta er svo sannarlega fólk 
sem fær mig til að hlusta á sig og sínar 
skoðanir og viðhorf. Þar sem viðhorf 
þeirra og skoðanir koma frá hjartanu 
þá fá þessir einstaklingar mig til að gefa 
þeim allt það svigrúm sem þeir óska 
eftir, og þar með verður erfitt að sýna 
þeim óréttmæta dómhörku og leiðindi. 
Hver vill ekki vera í þessum hópi? Hér 
skiptir engu máli hvaða bakgrunn, eða 
menntun hver og einn hefur. Hér gildir 
svigrúm og einfaldur áhugi einstaklings-
ins á því að vita hver hann er, fyrir hvað 
hann stendur, lifa lífinu lifandi og já … 
bara vera hann sjálfur … einfalt ekki satt?

Vertu bara
þú sjálf/ur

RÚNA MAGNÚSDÓTTIR 
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