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Raunar er ljóst að þegar 
kemur að skuldadögum 
þurfa bankarnir sennilega 

að vernda afkomu sína með hagræðingu 
eða hækkun þjónustugjalda.  ➜ SÍÐA 8

STJÓRNAR -
MAÐURINN

@stjornarmadur

V I Ð  ELSKUM 

A Ð  P R E N TA !

Áhugi á Indlandi að aukast
Áhugi Vesturlanda á viðskiptum við Indland er 
tekinn að aukast, segir Þórir Ibsen, sendiherra Ís-
lands í Nýju-Delí. Hann er á meðal framsögu-

manna um tækifæri í viðskiptum Ís-
lands og Indlands í fyrramálið.

Þórir bendir á að meiri hagvexti sé 
spáð í Indlandi en í Kína á næstunni. 

Gert sé ráð fyrir hagvexti undir 7 pró-
sentum á árunum 2015 til 2016 í Kína 

en á næstu árum sé spáð 7,5 til 8 pró-
senta hagvexti í Indlandi.  ➜ SÍÐA 2

Michelsen fjölgar verslunum
Eftir að hafa starfrækt verslun í miðbænum í rúm 
70 ár ætla Mich elsen úrsmiðir að opna verslun í 
Kringlunni á næstunni og vera á báðum stöðum. 
Unnið var að því að standsetja verslunina á föstu-
daginn. Frank M. Michelsen, framkvæmdastjóri 
verslunarinnar, segir Íslendinga hafa verið hrakta 
úr miðbænum undanfarið. „Við ætlum því að vera 
með alla öngla úti,“ segir Frank.  ➜ SÍÐA 2

Skattgreiðendur borgi ekki
„Of snemmt er að segja til um hvernig ganga muni 
að afla fjár til verkefnisins á almennum markaði 
en það er að sjálfsögðu raunhæfasti mælikvarð-
inn á hvort verkefnið sé arðbært eða ekki,“ segir 
Kjartan Magnússon borgarfulltrúi í að-
sendri grein um lest milli Reykjavík-
ur og Keflavíkur. Hann bendir á að 
kostnaður við lest gæti numið yfir 100 
milljörðum. Mörg dæmi séu um það 
erlendis að kostnaður við slík hrað-
lestarverkefni hafi farið langt 
fram úr áætlunum og almenn-
ingur verið látinn gjalda fyrir. 
 ➜ SÍÐA 7

➜ Jafnvægi þarf 
að nást á milli 
framboðs og 
eftirspurnar í 
byggingariðnaði

➜ Stjórnvöld sögð 
stýra verkefnum 
til stærri fyrir-
tækja

➜ Svört atvinnu-
starfsemi vax-
andi vandamál í 
byggingariðnaði

➜Endurskoða þarf 
starfsnám 

BYGGINGARIÐNAÐURINN 
VERÐI HLUTI AF OPINBERRI STEFNUMÓTUN
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MIÐVIKUDAGUR 15. JÚLÍ 
Hagstofan – Fiskafli í júní 2015

FIMMTUDAGUR 16. JÚLÍ 
Hagstofan – Vísitala íbúðaverðs á 
höfuðborgarsvæðinu 

FÖSTUDAGUR 17. JÚLÍ 
Þjóðskrá – Upplýsingar um 
leiguverð íbúðahúsnæðis

MÁNUDAGUR 20. JÚLÍ 
Hagstofan – Vísitala byggingar-
kostnaðar

MIÐVIKUDAGUR 22. JÚLÍ 
Hagstofan – Vísitala kaupmáttar 
launa
Hagstofan - Greiðslujöfnunar-
vísitala

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsins

Á ÖGURSTUNDU getur það skipt 
sköpum fyrir alla heimsbyggðina að 
ráðamenn einstakra ríkja séu starfi  
sínu vaxnir og geti staðið undir 
þeirri miklu ábyrgð sem á þeim 
hvílir.

ÞEGAR horft er til síðari heimsstyrj-
aldarinnar dylst engum að þegar 
Winston Churchill tók við forsætis-
ráðherraembætti í Bretlandi af 
Neville Chamberlain urðu kafl askil. 
Stríðslukkan snerist ekki Bretum og 
bandamönnum í hag þegar í stað, en 

brotið hafði verið blað.

ÞEGAR við Íslendingar horfum 
til baka er erfi tt að draga aðra 
ályktun en þá að ráðamenn í 
ríkisstjórn, Seðlabanka og 

stjórnkerfi  Íslands hafi  verið 
mörgum númerum of litlir 

í sín vandasömu störf á árunum og 
misserunum fyrir hrunið sem hér 
varð 2008.

Í GRIKKLANDI, vöggu lýðræðis í heim-
inum, hafa óhæfi r menn farið með 
landstjórnina í áratugi. Um það þarf 
ekki að deila. Afl eiðingarnar eru 
skelfi legar fyrir Grikki, sem nú eru 
háðir nágrönnum sínum um neyðar-
aðstoð til að afstýra algeru hruni.

ENDURREISN Þýskalands eftir seinni 
heimsstyrjöldina er oft kennd við 
Konrad Adenauer, kanslara 1947-1963, 
og Ludwig Ehrhard, fjármálaráðherra 
hans og eftirmann, og víst er að þeir 
voru engir meðalmenn. Þó hefði þeim 
Adenauer og Erhard aldrei tekist að 
endurreisa Þýskaland án mikillar 
aðstoðar annarra ríkja. Sú aðstoð fólst 
m.a. í Marshall-aðstoð Bandaríkja-

manna og stórfelldri skuldaniðurfell-
ingu, sem gengið var frá á Lundúna-
ráðstefnunni 1953.

NÁGRANNARÍKI Þýskalands ætluðu 
Þjóðverjum ekki hið óframkvæman-
lega hlutskipti að komast á réttan kjöl 
fjárhagslega með því að skera niður 
útgjöld og hækka skatta í brostnu hag-
kerfi  enda hefði það aldrei gengið. 
Þjóðverjum var rétt hjálparhönd og 
þeir reistir á fætur.

ÞVÍ er það kaldhæðnislegt þegar 
Grikkland er á fjárhagslegri vonar-
völ að þýskir ráðamenn skuli ganga 
fremstir í fl okki þeirra sem gera 
óraunhæfar kröfur um niðurskurð og 
skattahækkanir í gríska hagkerfi nu. 
Ekki verður betur séð en að einn til-
gangur þess skrípaleiks, sem staðið 
hefur í Brüssel undanfarnar vikur, 

sé að niðurlægja Grikki. Sjálfsagt er 
að gera kröfur um umbætur í grískri 
stjórnsýslu og hagstjórn en án stór-
felldra skuldaafskrifta er Grikklands-
ævintýrið dæmt til að enda með skelf-
ingu fyrir Evrópu.

ÞAÐ er ekki fyrr en á reynir sem í 
ljós kemur hvort stjórnmálamenn eru 
leiðtogar eða vindhanar. Í stað þess að 
leiða Grikklandskrísuna til farsæll-
ar lausnar fyrir alla höfðar Angela 
Merkel til lægstu hvata þýskra kjós-
enda. Hún er ekki starfi  sínu vaxin. 
Nú er sjálft ESB í hættu vegna þýskr-
ar óbilgirni í garð Grikkja. Hætt er 
við að sagan skipi Merkel annars stað-
ar í sveit en með Adenauer, Erhard, 
Brandt, Schmidt og Kohl.

Ekki starfi sínu vaxin?

Áhugi Vesturlanda á viðskiptum 
við Indland er tekinn að aukast, 
segir Þórir Ibsen, sendiherra 
Íslands í Nýju-Delí. Hann er á 
meðal framsögumanna á fundi 
Íslensk-indverska viðskiptaráðs-
ins, Félags atvinnurekenda og 
utanríkisráðuneytisins um tæki-
færi í viðskiptum Íslands og Ind-
lands á fimmtudaginn.

Þórir bendir 
á að meiri hag-
vexti sé spáð 
í Indlandi en í 
Kína á næst-
unni. Gert sé 
ráð fyrir hag-
vexti undir sjö 
prósentum á 
árunum 2015 

til 2016 í Kína en á næstu árum 
sé spáð 7,5 til 8 prósentum í Ind-
landi.

Þórir bendir á að forsætisráð-
herra Indlands, Narenda Modi, 
hafi lagt gríðarlega mikla áherslu 
á að auka erlenda fjárfestingu í 
landinu. „Hann hefur farið vítt 
og breitt, til Bandaríkjanna, Kan-
ada, Ástralíu, til Kína, Japans og 
til Evrópu til að skapa nýja ímynd 
af Indlandi,“ segir hann.

Þórir segir að indversk stjórn-
völd leggi nú mikla áherslu á 
að laða að fjárfestingu og vilji 
byggja upp iðnað í landinu. 
Nútímavæða borgir og gera þær 
hátæknivæddar. Endurbyggja 
orkukerfið hjá sér og auka nýt-
ingu á endurnýjanlegum orku-
gjöfum. 

Þórir bendir á að mannfjöld-
inn í Indlandi sé 1,2 milljarðar. 
Þótt þar sé mikil fátækt sé líka 
mikil velmegun hjá hluta þeirra. 
Til millistétta og efri stétta teljist 
400 milljónir manna

„Fyrir okkur er athyglisvert 
að skoða nánar þá atvinnuvegi 
sem þeir eru að leggja áherslu 
á,“ segir Þórir. Hann ítrekar að 
lögð sé áhersla á endurnýjan-
lega orku. Hún verði aukin um 
160 þúsund megavött fyrir árið 
2022. „Þeir leggja mesta áherslu 
á sólarorku, vatnsorku og jarð-

varma. Þar er biti fyrir okkur til 
að sækja fram,“ segir Þórir. 

Þá sé lögð áhersla á að nútíma-
væða borgir og styrkja innviði. 
Þar séu tækifæri fyrir arkitekta, 
verkfræðistofur og fleiri aðila í 
byggingaframkvæmdum. Þá sé 
stafræni markaðurinn að eflast, 
meðal annars leikjamarkaður-
inn. Einnig sé mikil eftirspurn 
eftir gervilimum og hjálpartækj-
um. Þá sé fólki að fjölga sem kýs 
hreinar afurðir. Markaðir séu að 
opnast fyrir ómega-3 vörur og 
lýsi.  jonhakon@frettabladid.is

Markaðir að opnast 
fyrir lýsi í Indlandi
Áhugi Vesturlanda á viðskiptum í Indlandi er að aukast, segir sendiherra Íslands. 
Ríkisstjórnin þar vinnur að því að auka erlenda fjárfestingu. Tækifæri þar fyrir 
verkfræðistofur, tölvuleikjaframleiðendur og framleiðendur á hreinum afurðum. 

Eftir að hafa starfrækt verslun í 
miðbænum í rúm 70 ár ætla Mich-
elsen úrsmiðir að opna verslun í 
Kringlunni á næstunni og vera á 
báðum stöðum. Unnið var að því 
að standsetja verslunina á föstu-
daginn.

Frank M. Michelsen, fram-
kvæmdastjóri verslunarinn-
ar, segir Íslendinga hafa verið 
hrakta úr miðbænum undanfarið. 
„Við ætlum því að vera með alla 
öngla úti,“ segir Frank og býst við 
því að útlendingar muni sækja í 
verslunina á Laugavegi en Íslend-
ingar muni sækja í Kringluna.

Frank segir hluta af ástæð-
unni líka vera þá að fram undan 
sé uppbygging á Laugavegi og því 
fyrirséð að loka þurfi versluninni 
þar í 2-4 vikur í vetur.

Verslunin Michelsen úrsmiðir 
var stofnuð á Sauðárkróki 1909. 
Á árunum 1943-1946 voru reknar 

tvær verslanir, ein fyrir norðan 
og ein í Reykjavík, en þær voru 
svo sameinaðar í eina verslun í 
Reykjavík.   - jhh

Feðgarnir í Michelsen úrsmiðum ætla að reka tvær verslanir:

Opna nýja verslun

VERSLUNIN STANDSETT  Verið var að festa ljós 
og setja upp skilti í Kringlunni fyrir helgi.
 FRETTABLAÐIÐ/GVA

Í DELÍ  Um 1,2 milljarðar manna búa í Indlandi. Þar er mikil fátækt en um 400 milljónir 
manna eru í millistétt eða efri stéttum. NORDICPHOTOS/GETTY

ÞÓRIR IBSEN 
SENDIHERRA

Í Markaðshorni um Þjóðarat-
kvæðagreiðslur í Markaðnum 
þann 8. júlí síðastliðinn var fullyrt 
að í frumvarpi stjórnlagaráðs að
nýrri stjórnarskrá sé málskots-
réttur forseta Íslands í núverandi 
stjórnarskrá afnuminn. Í stað þess 
sé kveðið á um að tíu af hundraði 
geti krafi st þjóðaratkvæðagreiðslu 
um lög sem Alþingi hefur sam-
þykkt. Það er rangt.

Hið rétta er að samkvæmt frum-
varpinu mun bæði tíu af hundr-
aði þjóðarinnar og forsetinn geta 
vísað málum í þjóðaratkvæði. - jhh

Forsetinn haldi málskotsrétti:

Leiðrétt

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

NÝHERJI
141,1% frá áramótum

NÝHERJI
3,1% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TM
 -20,5% frá áramótum

TM
 -1,4% í síðustu viku
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Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Bank Nordic (DKK) 124,00 19,2% 0,0%

Eik fasteignafélag* 6,72 -1,2% 0,9%

Eimskipafélag Íslands 226,50 -4,2% 0,2%

Fjarskipti (Vodafone) 39,02 12,0% 0,5%

Hagar 37,10 -7,5% 0,8%

HB Grandi  41,70 24,7% 1,1%

Icelandair Group 25,15 17,5% 0,0%

Marel 189,00 38,4% 1,1%

N1 38,45 69,8% 2,5%

Nýherji 12,11 141,1% 3,1%

Reginn 15,38 16,2% 2,4%

Reitir* 66,60 6,8% 2,4%

Sjóvá 10,70 -10,5% 0,0%

Tryggingamiðstöðin 21,20 -20,5% -1,4%

Vátryggingafélag Íslands 8,30 -9,4% -1,2%

Össur 480,00 35,7% 2,1%

Úrvalsvísitalan OMXI8  1.478,27 14,6% 1,7%

First North Iceland
Century Aluminum 3.300,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 26,20 19,0% 2,7% 

Sláturfélag Suðurlands 1,40 -24,3% 0,0%

 *Skráð á árinu (þróun frá útboðsgengi).

Íslenska fyrirtækið Tulipop tapaði 
átta milljónum króna á síðasta ári. 
Ári áður var 1,17 milljóna króna 
hagnaður eftir skatta. Þetta kemur 
fram í samandregnum ársreikn-
ingi fyrir árið 2014, sem nýlega var 
birtur í ársreikningaskrá. Eigið fé 
félagsins var 19 milljónir í lok árs. 

Þrír starfsmenn voru að með-
altali hjá fyrirtækinu í fyrra. 
Stærstu eigendur Tulipop eru 
tveir af starfsmönnum fyrirtækis-
ins, þær Helga Árnadóttir og Signý 
Kolbeinsdóttir, sem eiga samtals 

75 prósenta hlut. Tulipop-vörulín-
an var stofnuð árið 2010. Í dag eru 
vörurnar seldar víða um heim.   - jhh

Nýsköpunarfyrirtækið Tulipop birtir ársreikning fyrir árið 2014:

Átta milljóna tap

EIGENDUR  Stærstu eigendur Tulipop eru 
vinkonurnar Signý Kolbeinsdóttir og Helga 
Árnadóttir. 

Sk
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SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem 
lætur ekkert mannlegt sér óviðkomandi.
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ÚTTEKT
Jón Hákon Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is

Það er lykilatriði fyrir íslenskan 
byggingariðnað að ná auknu jafn-
vægi á milli framboðs og eftir-
spurnar innan greinarinnar til 
að efl a samkeppnishæfni hennar. 
Þetta eru á meðal helstu niður-
staðna í nýrri meistararitgerð í 
stjórnun og stefnumótun sem Guð-
rún Ingvarsdóttir, arkitekt og verk-
efnastjóri þróunarverkefna hjá 
Búseta, vann við viðskiptafræði-
deild Háskóla Íslands.

Markmið ritgerðarinnar var að 
greina leiðir til efl ingar samkeppn-
ishæfni íslensks byggingariðnaðar 
í kjölfar efnahagshruns. Í ritgerð-
inni er varpað ljósi á það hverjir 
skipa klasa íslensks byggingar-
iðnaðar og hverjar helstu áskor-
anirnar eru sem klasinn stendur 
frammi fyrir. Einnig er fjallað um 
það hvaða umbótarverkefni eru til 
þess fallin að efl a samkeppnishæfni 
klasans.

Megingagnaöfl un í verkefni Guð-
rúnar fór fram á STEFNUmóti 
íslensks byggingariðnaðar sem var 
haldið í nóvember 2014. þar komu 
tæplega 200 aðilar þvert á bygg-
ingariðnaðinn saman til umræðna 
og skoðanaskipta um stöðu og sókn-
arfæri. 

Miklar sveiflur
Hlutdeild byggingariðnaðar í 
vergri landframleiðslu einkenn-
ist af verulegum sveifl um. Sam-
kvæmt tölum Hagstofunnar fór 
hún hæst í 12 prósent af vergri 

landsframleiðslu árið 2008 en eftir 
efnahagshrunið snarminnkaði hún 
og hefur að meðaltali legið í um 
fi mm prósentum. Þátttakendur á 
STEFNUmóti íslensks bygging-
ariðnaðar töldu helstu veikleika 
íslensks byggingariðnaðar meðal 
annars vera sveifl ukennt ástand í 
hagkerfi  og þau áhrif sem þessar 
sveifl ur hafa haft á bólumyndun 
eða atvinnuleysi. Þeir töldu að stöð-
ugleika vantaði og að skammsýni, 
skipulagsleysi og metnaðarleysi 
væri ríkjandi. Í umræðum vinnu-
hópa kom fram að á árunum eftir 
hrun hefðu ríki og sveitar félög gert 
nákvæmlega það sem ekki hefði átt 
að gera. Það er, keyra upp opinbera 
fjárfestingu í uppsveifl u og draga 
svo saman áður óþekkt umsvif 
þegar verr áraði. Grundvöllur stöð-
ugleika væri að stjórnvöld settu sér 
langtímamarkmið og tækju bygg-
ingariðnaðinn inn í sem þátt í opin-
berri stefnumótun. 

Innleiðing reglugerðar
Þátttakendur á STEFNUmóti voru 
spurðir um viðhorf sitt til reglu-
gerðarumhverfis og neytenda-
verndar. Í báðum tilvikum gætti 
fremur neikvæðs viðhorfs. Enginn 
þátttakandi var mjög ánægður með 
reglugerðarumhverfi ð og einungis 
eitt prósent þátttakenda var mjög 
ánægt með neytendavernd. Aðilar 
úr stjórnsýslunni voru ánægðast-
ir allra hópa með reglugerðarum-
hverfi  og óánægðastir allra með 
stöðu neytendaverndar. 

Þátttakendum STEFNUmóts 
þótti innleiðing byggingarreglu-
gerðarinnar frá árinu 2012 ein-
kennast af hraða, lélegri kynningu 
og takmörkuðu samráði, sem þó 

hefði batnað nokkuð þegar leið á. 
Kalla hefði þurft eftir meira sam-
ráði við stoðkerfi  og verktaka, gefa 
sér betri tíma í það ferli og taka 
færri skref í einu. Rætt var um 
nauðsyn þess að kynna breyting-
ar á lögum og reglugerðum betur 
og að auka þyrfti tengsl milli ráðu-
neyta og iðnaðar. Þá kom fram að 
færa þyrfti málaflokkinn undir 
eitt ráðuneyti í stað þess að hann 
heyrði undir bæði umhverfi s- og 
auðlindaráðuneyti og atvinnuvega-
ráðuneytið eins og nú er.  

Þá gætti fremur neikvæðs við-
horfs á meðal þátttakenda til 
samningaumhverfi sins og útboðs-
mála sem eru ríkjandi í íslenskum 
byggingariðnaði. Mestrar ánægju 
gætti hjá fulltrúum fasteignafélaga 
og fjármögnunar þar sem 32 pró-
sent voru frekar eða mjög ánægð 
með stöðu mála. Ýmis gagnrýni 
kom fram á ýmsa þætti í tengslum 
við útboðsform, matsaðferðir og 
gerð verklýsinga. Gagnrýnt var 
að í opinberum útboðum væri öðru 
fremur horft á fjárhagslega þætti 
þó ljóst væri að besta tilboðið væri 
ekki alltaf það lægsta. Þetta ýtti 
undir átakahefð. Stjórnvöld voru 
gagnrýnd fyrir að „stýra“ verkefn-
um inn í stærri fyrirtæki. Með því 
væri stuðlað að skertri samkeppni 
enda væru aðeins örfá stærri fyrir-
tæki starfandi. Jafnframt var bent 
á að hjá fl estum stýriverktökum 
væri öll vinna aðkeypt og því væri 
í raun verið að framselja samnings-
stöðu til stýriverktakans. Þetta 
væri óábyrgt gagnvart minni fyrir-
tækjum í verktakaiðnaði sem mörg 
hver væru sérhæfðari en þau stóru. 
Til að stuðla að bættu rekstrar- og 
starfsumhverfi  væri mikilvægt að 

stuðla að fjölbreyttari útboðsleið-
um. Þá var rætt um að útboðsgögn 
og verklýsingar væru víða léleg. 
Algengt væri að verktími væri of 
knappt áætlaður og stuðlaði það 
að skertum gæðum og óhófl egum 
þrýstingi á verktakafyrirtæki. Þá 
var bent á að tækifæri til umbóta 
lægju í aukinni nýtingu upplýsinga-
tækni og var útboðsþingi Samtaka 
iðnaðarins hrósað. 

Viðskiptasiðferðið er vandamál
Miðað við niðurstöður STEFNU-
móts er viðskiptasiðferði í bygg-
ingariðnaðinum nokkurt vanda-
mál. Sjötíu og tvö prósent þeirra 
sem þátt tóku voru mjög eða frekar 
óánægð með stöðu mála en enginn 
þátttakenda reyndist mjög ánægð-
ur með þennan þátt. Jákvæðast-
ir voru fulltrúar fasteignafélaga 
og fjármálastofnana (23 prósent) 
en enginn fulltrúi stjórnsýslu var 
jákvæður gagnvart stöðu viðskipta-
siðferðis. Þá var mikill meirihluti 
þátttakenda, eða 85 prósent, mjög 
eða frekar sammála því að svört 
atvinnustarfsemi væri vandamál 
innan iðnaðarins. Níutíu prósent 
voru sammála því að svört atvinnu-
starfsemi veikti samkeppnisstöðu 
fyrirtækja í iðnaðinum. Skiptari 
skoðanir voru um hvort svört 
atvinnustarfsemi væri vaxandi 
vandamál í iðnaðinum, en 51 pró-
sent taldi svo vera en 13 prósent 
þátttakenda voru frekar eða mjög 
ósammála því. 

Álíka skýrar línur mátti sjá í 
umræðunum hvað varðaði sið-
ferðistengda þætti. Kvartað var 
yfi r kennitölufl akki og tækifær-
ismennsku sem ríkjandi væri og 
bent á að iðnaðarmenn þyrftu að 

bæta virðingu og siðferði í störf-
um sínum. Þá var rætt um siðleysi 
meðal stærri verktakafyrirtækja 
sem hefðu „hreðjatök“ á sveitar-
stjórnum. Þá var rætt um að stýri- 
og aðalverktakar hlunnfæru víða 
undirverktaka sína með tilheyrandi 
áhrifum niður keðjuna. Þá töldu 
þátttakendur að auka þyrfti mark-
visst samstarf iðnaðarins með fjár-
málastofnunum með það að mark-
miði að laga fjármögnunarleiðir að 
framkvæmdaferli og stuðla að heil-
brigðari fjárhag aðila niður fram-
leiðslukeðjuna.

Mikilvægt að bæta menntun
Á STEFNUmóti var mikið rætt 
um iðnnám og hvernig mögulega 
mætti efl a það. Menn lýstu áhyggj-
um af því hve fáir stunda iðnnám 
og hver ímynd þess væri. Auka 
þyrfti virðingu fyrir því og jafna 
rétt þess gagnvart bóknámi. Þá 
var rætt um að gamla meistara-
kerfi ð væri úrelt. Erfi tt væri fyrir 
atvinnurekendur að taka nemendur 
við þær rekstraraðstæður sem hér 
ríktu og mikilvægt að hið opinbera 
styddi við starfsnámssamninga 
með fjárframlagi líkt og gert væri 
með annað nám. Á móti mætti gera 
meiri kröfur á meistara um gæði 
námsins. 

Skammsýni og skipulagsleysi ríkjandi
Sveiflur í byggingariðnaði eru of miklar og skammsýni, skipulagsleysi og metnaðarleysi ríkjandi. Auka þarf 
virðingu fyrir iðnnámi. Gamla meistarakerfið þykir úrelt og hið opinbera þarf að styðja betur við starfsnám.

NÝBYGGINGAR  Það gætti fremur neikvæðs viðhorfs á meðal þátttakenda STEFNUmóts til samningaumhverfisins og útboðsmála sem eru ríkjandi í íslenskum byggingariðnaði. Gagnrýnt var að í opinberum útboðum væri öðru fremur 
horft á fjárhagslega þætti þó ljóst væri að besta tilboðið væri ekki alltaf það lægsta. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARÍNÓ

12% 
var hluti byggingariðnaðar-
ins í vergri landsframleiðslu 
þegar hann fór sem hæst á 
árunum fyrir bankahrun.
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Hin hliðin Nýsköpunarfyrirtæki þjóna lykilhlut-
verki í hagkerfinu vegna framlags 
þeirra til tækniframfara og nýrrar 
þekkingar. Vöxtur slíkra fyrirtækja 
er forsenda þess að við Íslending-
ar getum skotið fleiri stoðum undir 
útflutning okkar og aukið framleiðslu-
getu landsins á komandi árum.

Undanfarinn áratug hafa 
orðið töluverðar breyting-

ar á stuðningsumhverfi 
frumkvöðla hér á landi. 
Það urðu vissulega til 
nokkur öflug fyrirtæki, 
en frumkvöðlar unnu 
hver í sínu lagi og lítið 
var um skipulagða við-
burði. Háskólarnir buðu 
upp á námskeið til-

einkað nýsköpun og 
stofnun fyrir-
tækja en það 
skorti vettvang 

til stuðnings og eftirfylgni fyrir þær 
hugmyndir sem þar spruttu upp. Upp-
lýsingar um það hvernig frumkvöðlar 
skyldu bera sig að í upphafi voru jafn-
framt ekki nægilega aðgengilegar.

Almennt séð var lítil þekking á 
nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi í 
þjóðfélaginu og henni ekki gert hátt 
undir höfði. Frumkvöðlar voru jafnvel 
álitnir hálfgerðir sérvitringar. Nýút-
skrifaðir nemendur háskólanna horfðu 
til fjármálageirans og annarra stór-
fyrirtækja sem fyrsta kost fyrir fram-
tíðarstarf, en sprotafyrirtæki voru 
ekki á ratsjánni.

Með aukinni umfjöllun um árang-
ur íslenskra fyrirtækja á borð við 
CCP, QuizUp, Meniga, Datamarket, 
GreenQloud og Marorku hafa orðið til 
sífellt fleiri fyrirmyndir innan sprota-
samfélagsins. Alþjóðleg stórfyrir-
tæki eins og Apple, Google, Facebook 
og Spotify sem notið hafa mikillar 

velgengni og gjarnan eru flokkuð sem 
fyrirmyndar sprotafyrirtæki hafa 
einnig áhrif á viðhorf og ímynd frum-
kvöðla. Að stofna eigið fyrirtæki er nú 
viðurkenndur og ekki síður eftirsókn-
arverður valkostur.

Árlega eru haldnir yfir 300 við-
burðir í tengslum við frumkvöðlastarf 
á Íslandi og framboð sérsniðinnar 
vinnuaðstöðu fyrir frumkvöðla hefur 
aldrei verið betra. Með hugsjón lykil-
aðila innan sprotasenunnar; reyndra 
frumkvöðla, fjárfesta og annarra sér-
fræðinga, ásamt stuðningi háskóla-
samfélagsins og hins opinbera, hefur 
orðið til öflugt frumkvöðlasamfélag á 
Íslandi á síðustu árum. 

Ein meginástæða þess árangurs 
sem náðst hefur er að mínu mati sú 
ríka áhersla sem lögð hefur verið á að 
horfa til erlendra fyrirmynda varð-
andi áherslur og val verkefna. Með 
viðskiptahröðlum og öðrum alþjóðleg-

um samstarfsverkefnum hefur orðið 
til ný reynsla og þekking auk tengsla 
sem hafa orðið til þess að við höfum 
öðlast færni til að geta svarað betur 
þörfum frumkvöðla á seinni stigum, 
þ.e. við undirbúning fyrir fjármögnun 
og sókn á erlenda markaði.

Mikilvægt er því að markvisst sé 
unnið að því að koma framúrskarandi 
sprotafyrirtækjum á framfæri og 
þau verði fengin til að deila reynslu 
sinni til að hvetja aðra frumkvöðla og 
hugmyndasmiði til dáða. Það er ekki 
síður mikilvægt að þær reynslusögur 
nái út fyrir landsteinana til að vekja 
athygli á áhugaverðum fjárfestingar-
kostum á Íslandi. Gott samstarf við 
fremstu sprotasamfélög heims skiptir 
meginmáli til að tryggja að við séum 
í takt við tímann. Með virkum alþjóð-
legum tengslum skapast raunveruleg 
tækifæri til verðmætasköpunar fyrir 
íslenskt samfélag.

Að stofna eigið fyrirtæki er nú eftirsóknarverður kostur

Salóme Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri 
Klak Innovit

Bastilludagurinn haldinn hátíðlegur

Í HÁTÍÐARSKAPI  Þjóðhátíðardagur Frakklands, Bastilludagurinn, var haldinn hátíðlegur í gær. Á þeim degi er áhlaupsins á 
Bastilluna í Frönsku byltingunni 14. júlí 1789 minnst. Bastilludagurinn var gerður að þjóðhátíðardegi árið 1880. Franskir dátar 
voru á meðal þeirra sem héldu daginn hátíðlegan. NORDICPHOTOS/AFP

Þ
að eru mikil lífsgæði sem fylgja því að nota stöðug-
an gjaldmiðil sem heldur verðgildi sínu. Það eru líka 
lífsgæði að geta ferðast til 19 landa og notað þenn-
an sama gjaldmiðil í þeirri vissu að alls staðar er 
verðgildi hans það sama. Í þessu felst líka fyrirsjá-
anleiki. Og þegar við skipuleggjum fjármál okkar 

skiptir fyrirsjáanleiki miklu máli. 
Eldri Grikkir sem ég ræddi við í Aþenu þegar ég var þar í 

síðustu viku sögðust hugsa til þess með hryllingi að fara aftur 
í drökmuna. Fara aftur í ástand þar sem bölvað basl og óvissa 
fylgdi því að skipuleggja ferðalög til útlanda. Bæði vegna þess 
að það var erfi tt að fá gjaldeyri og einnig vegna óvissunnar um 
hversu mikils virði drakman var gagnvart viðkomandi mynt 
þegar komið var á áfangastað. 

Reynsla síðustu vikna kennir okkur þó 
að stöðugleikinn og fyrirsjáanleikinn sem 
fylgir evrunni er dýru verði keyptur. Sam-
komulagið sem gert var í Brussel aðfara-
nótt mánudags er niðurlæging fyrir Grikki 
en um er að ræða víðtækasta inngrip í 
fjárhagslegt fullveldi ríkis í sögu evrópsks 
samstarfs á 20. og 21. öld. 

Milton Friedman heitinn, Nóbelsverð-
launahafi  í hagfræði, varaði við því í grein 
árið 1997 að myntsamstarfi ð um evruna 
myndi leiða til pólitískrar sundrungar (e. 
political disunity) í Evrópu og þannig fara 
þvert gegn tilgangi sínum. Friedman benti 
á að notkun sama gjaldmiðils hentaði vel 
í öllum fylkjum Bandaríkjanna þar sem 
íbúarnir töluðu sama tungumál og höfðu 
sömu siði og venjur og hreyfanleiki vinnu-
afl s væri mikill. Hreyfanleiki vinnuafl s er 

miklu minni í Evrópu þar sem íbúar ólíkra þjóðríkja tala ólík 
tungumál, hafa ólíka siði og venjur og eru mun hliðhollari eigin 
landi en innri markaðnum og hugmyndinni um „sameinaða 
Evrópu“. 

Spádómur Friedmans virðist hafa ræst. Tímabilið frá stofnun 
Kola- og stálbandalagsins, forvera ESB, árið 1957 og til dagsins 
í dag er lengsta friðartímabil í sögu álfunnar. Þessum friði er 
nú ógnað vegna ólgunnar á evrusvæðinu, einkum í suðurhluta 
Evrópu. Samkomulagið við Grikki sýnir að þegar á hólminn er 
komið ristir pólitísk samstaða á evrusvæðinu afar grunnt. 

Lærdómurinn af vanda evrusvæðisins, sérstaklega Grikk-
lands, vekur upp áleitnar spurningar um framtíð Íslendinga 
í gjaldmiðils- og peningamálum. Í krónunni felst innbyggður 
ójöfnuður þar sem almenningur ber byrðarnar af gengisfell-
ingum en nýtur hagsbóta í formi einhvers konar brauðmola-
kenningar (e. tricle-down economics) vegna bættrar stöðu hag-
kerfi sins þegar útfl utningsgreinarnar blómstra. Þetta er það 
sem gerðist á Íslandi eftir hrunið þegar mikilvægar útfl utnings-
greinar náðu kröftugri viðspyrnu eftir gengisfellingu. Lær-
dómur síðustu ára er aftur á móti sá að evran sé ekki fýsileg-
ur kostur. Ég á erfi tt með að sjá að meirihluti Íslendinga muni 
nokkurn tímann sætta sig við jafn víðtækt inngrip í fjárhags-
legt fullveldi íslenska ríkisins og evrusamstarfi ð felur í sér og 
atburðir síðustu vikna eru til vitnis um. 

Eitt mikilvægasta verkefni íslenska löggjafans er að skapa 
umgjörð undir krónuna til að sporna gegn þessum ójöfnuði með 
hagstjórnartækjum. Vonandi munu lög um opinber fjármál – og 
þjóðhagsvarúðartæki Seðlabankans eftir afnám hafta ná þessu 
markmiði. Ella mun almenningur áfram taka á sig stærstu 
höggin sem fylgja óstöðugleika krónunnar. Það er gjaldið sem 
við greiðum fyrir sjálfstæða peningastefnu. 

Þegar á hólminn er komið ristir pólitísk samstaða á evrusvæðinu grunnt.

Spádómur 
Friedmans rættist

Eldri Grikkir 
sögðust hugsa 
til þess með 
hryllingi að fara 
aftur í drök-
muna.

Markaðshornið
Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@stod2.is

Flestir Íslendingar hafa ferðast 
með lestum erlendis og margir alið 
með sér þann draum að einn góðan 
veðurdag verði þessum skemmti-
lega ferðamáta komið á hér á Fróni. 
Allt frá árinu 1894 hafa stjórnmála-
menn rætt slíkar hugmyndir af 
fullri alvöru. Upphaflega var rætt 
um járnbraut frá Reykjavík aust-
ur í Rangárvallasýslu og norður 
til Akureyrar en í seinni tíð hefur 
einkum verið rætt um hraðlest til 
Keflavíkurflugvallar sem og spor-
vagna (léttlestir) og jafnvel neð-
anjarðarlest á höfuðborgarsvæð-
inu. Hingað til hafa þó allar slíkar 
hugmyndir gufað upp þegar kaldir 
kostnaðarútreikningar hafa tekið 
við af rómantísku tyllidagaskvaldri 
pólitíkusa. Spurningin ,,Hvað kost-
ar þetta og hver á að borga?“ verð-
ur ekki umflúin í þessu efni frekar 
en öðru. 

Hingað til höfum við Íslending-
ar því þurft að láta lestina í Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðinum duga 
og nú síðast Hafnarlestina sem hóf 
akstur við Reykjavíkurhöfn fyrir 
nokkrum dögum. Óhætt er að mæla 

með þessum skemmtilegu lestum 
þótt báðar séu á hjólum. 

Arðbært verkefni? 
Um síðustu aldamót var skrifuð 
skýrsla um lagningu járnbrautar 
til Keflavíkurflugvallar og rekstur 
hraðlestar þar á milli. Niðurstaðan 
var sú að rekstur hraðlestarinnar 
gæti orðið arðbær, þ.e.a.s. ef ekki 
væri gert ráð fyrir fjárfestingar-
kostnaði, sem var á þávirði metinn 
22-30 milljarðar króna. Vonuðust  
aðstandendur hugmyndarinnar til 
þess að ríkið (skattgreiðendur) 
myndi greiða fjárfestingu verkefn-
isins. Sú hugmynd hlaut sem betur 
fer ekki undirtektir hjá þáverandi 
fjármálaráðherra.

Ýmsir töldu rekstrarhæfi slíkr-
ar lestar ofmetið í skýrslunni. Var 
m.a. bent á að í henni væri reiknað 
með því að um leið og lestin hæfi 
starfsemi, myndu flugfarþegar nán-
ast hætta að ferðast með rútum út á 
Keflavíkurflugvöll. Slíkt er óraun-
hæft þar sem flugrútan stendur 
afar vel að vígi í samkeppni við 
aðra ferðamáta. Ekki síst vegna 
þess að hún ekur flugfarþegum 
alla leið heim á hótel og sækir þá 
þangað áður en haldið er út á flug-
völl að nýju.

Nú hefur rykið verið dustað 
af hraðlestinni til Keflavíkur og 
samkvæmt nýjum útreikningum 

aðstandenda hugmyndarinnar er 
verkefnið metið arðbært. Ólíkt því 
sem talið var fyrir fimmtán árum 
er ekki talin þörf á stuðningi frá 
hinu opinbera svo það verði að 
veruleika, hvorki varðandi rekstur 
né fjárfestingu. Hafa ákveðnar for-
sendur í dæminu vissulega breyst 
á sl. fimmtán árum og t.a.m. hefur 
fjöldi erlendra ferðamanna ríflega 
þrefaldast á tímabilinu. Reiknað 
er með að kostnaður við verkefnið 
verði rúmlega eitt hundrað millj-
arðar króna.

Of snemmt er að segja til um 
hvernig ganga muni að afla fjár til 
verkefnisins á almennum markaði 
en það er að sjálfsögðu raunhæfasti 
mælikvarðinn á hvort verkefnið sé 
arðbært eða ekki. Mörg dæmi eru 
um það erlendis að kostnaður við 
slík hraðlestarverkefni hafi farið 
langt fram úr áætlunum og almenn-
ingur verið látinn gjalda fyrir það 
dýru verði. Slíkt má ekki gerast hér. 
Reynslan sýnir að slík stórverkefni 
eru áhættusöm og því er mikilvægt 
að hið opinbera komi ekki á neinn 
hátt að fjármögnun þess.

Sjálfsagt er að óska aðstandend-
um hugmyndarinnar góðs gengis, 
svo fremi að verkefnið sé fjármagn-
að á heilbrigðum markaðsforsend-
um en ekki pilsfaldakapítalisma þar 
sem allri áhættu er velt yfir á skatt-
greiðendur.

Skattgreiðendur eiga ekki að 
borga hraðlest til Kefl avíkur
Skoðun
Kjartan Magnússon
borgarfulltrúi
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A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 
seldi þrjár milljónir hluta í N1 í gær. Þetta 
kom fram í fl öggun til Kauphallarinnar. Gengi 
bréfa í gær var 39,15 á hlut og því var verð-
mæti söluhlutarins 117 milljónir króna.

Eftir viðskiptin á A-deild lífeyrissjóðsins 
45 milljónir hluta, eða 9,57 prósenta hlut í 
fyrirtækinu. Nemur verðmæti hlutarins 
tæplega 1,8 milljörðum króna.

117 MILLJÓNIR
LSR seldi 3 milljónir hluta í N1

10. 07. 2015 Við stýfum þetta með tvenn-
um hætti. Annars vegar eru það viðskipti 
Eignasafns Seðlabankans, sem frá ára-
mótum hafa dregið 24 milljarða af lausu 
fé út af markaðnum. Og hins vegar með 
því að fá þetta inn á bundna reikninga. 
Samtals frá áramótum hafa verið dregnir 
98 milljarðar inn á þá reikninga.

Már Guðmundsson seðlabankastjóri 

265 samningum var þinglýst á höfuðborgarsvæðinu 3. 
júlí til 9. júlí 2015. Þetta kemur fram á vef Þjóðskrár. 
Þar af voru 202 samningar um eignir í fjölbýli, 52 samn-
ingar um sérbýli og 11 samningar um annars konar 
eignir en íbúðarhúsnæði. Heildarveltan var 9.666 millj-
ónir króna og meðalupphæð á samning 36,5 milljónir 
króna. 

Á sama tíma var 10 kaupsamningum þinglýst á Suður-
nesjum, 17 kaupsamningum á Akureyri og 16 kaup-
samningum var þinglýst á Árborgarsvæðinu.

10 MILLJARÐA VELTA
Á þriðja hundrað samningum var þinglýst

Dúnmjúkt lín 
fyrir hótel og ferðaþjónustur

Fastus býður uppá hágæða fagvörur fyrir hótel og veitingahús - hvort sem er alhliða 
lausnir í eldhús og matvælavinnslu eða húsgögn og lín fyrir hótelherbergi.

Komdu í verslun okkar, Síðumúla 16 og skoðaðu vöruúrvalið - og fáðu um leið ráðgjöf 
hjá sölumönnum Fastus sem hafa áratugareynslu á veitingasviði.

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00

Landsbankinn hefur ákveðið að 
ráðast í byggingu nýrra höfuð-
stöðva við Austurhöfn í Reykja-
vík. Áætlar bankinn að bygg-
ingin muni kosta um átta milljarða 
króna og komi til með að borga sig 
upp á u.þ.b. tíu árum enda hygg-
ist bankinn selja fasteignir á móti, 
auk þess sem leigukostnaður mun 
minnka.

LANDSBANKINN er 98% í eigu 
íslenska ríkisins – skattgreiðenda. 
Hagnaður bankans á síðasta ári 
nam tæplega 28 milljörðum króna, 
og ætla má að afkoman í ár verði 
sambærileg sé miðað við fyrsta 
ársfjórðung.
   Ekki er þó allt sem sýnist í upp-
gjörum bankanna, enda vitað mál 
að lán sem færð voru úr gömlu 
bönkunum í þá nýju á afslætti 
hafa verið innheimt að fullu. Við-
líka afkomutölur eru því síður en 
svo tryggðar til frambúðar, heldur 
byggjast að stórum hluta á ein-
skiptishagnaði.

Raunar er ljóst að þegar kemur 
að skuldadögum þurfa bankarnir 
sennilega að vernda afkomu sína 
með hagræðingu eða hækkun þjón-
ustugjalda. Nema hvort tveggja 
verði raunin.

Því þykir stjórnarmanninum 
kyndugt að lesa um fyrirætlanir 
ríkisbankans um byggingu nýrra 
höfuðstöðva, en ætla mætti að 
þarfari verkefni bíði úrlausnar í 
fjármálageiranum. Þannig mætti 
til að mynda nefna sölu á eignum 
sem ekki teljast til kjarnastarf-
semi, en bankarnir eiga í dag stóra 
hluti í fyrirtækjum á hinum ýmsu 
sviðum – allt frá fasteignum og 
matvöru yfir í fjarskipti.

FÆKKUN starfsfólks í fjármála-
geiranum hefur sömuleiðis verið 
óveruleg síðan 2008, en skv. Fjár-
málaeftirlitinu eru starfsmenn í 
dag einungis 11% færri en í árs-
lok 2008. Áhugavert í ljósi þess að 
eignir bankanna eru í dag sagðar 
vera um það bil fimmtungur af því 
sem þær voru sumarið 2008.

Spurningin er því hvort lausn 
á húsnæðisvanda Landsbankans 
liggi ekki í augum uppi? 
Kaupþing byggði á sínum tíma 
veglegar höfuðstöðvar í Borgar-
túni. Lokið var við bygginguna í 
árslok 2007 og hýsti hún megnið af 
innlendri starfsemi bankans. Í dag 
er byggingin notuð undir höfuð-
stöðvar Arion banka.

Í LJÓSI þess að Borgartúnshöllin 
hýsti á sínum tíma banka sem var 
margfaldur að stærð við saman-
lagða starfsemi Arion banka og 
Landsbankans mætti ímynda sér 
að undir eðlilegum kringumstæð-
um gætu bankarnir deilt aðstöð-
unni þannig að vel færi um alla.
Jafnvel mætti ganga lengra og 
sameina hreinlega bankana tvo. 
Við sameininguna mætti svo 
greiða út veglegan arð til ríkisins, 
sem t.d. gæti staðið undir bygg-
ingu nýs spítala.

Röng forgangsröð-
un í bankakerfinu


