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Það er í raun lyginni líkast 
að í jafn fámennu landi sé 
rekin jafn metnaðarfull 

deildarkeppni, bæði í karla- og kvenna-
flokki.  ➜ SÍÐA 12

STJÓRNAR -
MAÐURINN

@stjornarmadur

F Y R S TA  
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VÖLUNDARHÚS REGLUGERÐANNA
➜ Stjórnvöld áforma 
að einfalda regluverk 
atvinnulífsins. 

➜ Stóri bróðir ákveður 
hve mörg klósett eiga 
að vera á veitinga-
stöðum.

➜ Vandinn bæði hjá 
ríkinu og sveitar-
félögunum. SÍÐA 6

Sáttur við kaupréttarsamninga
Síminn hefur þurft að glíma við mikla starfs-
mannaveltu og samkeppni um lykilfólk. Þetta 
kom fram á hluthafafundi þar sem samþykkt var 
að starfsmenn fengju að kaupa hlut í Símanum 
fyrir 600 þúsund á þremur árum. Orri 
Hauksson, forstjóri Símans, seg-
ist telja að kauprétturinn geti átt sinn 
þátt í að draga úr starfsmannavelt-
unni, þó hann muni ef til vill ekki 
ráða úrslitum einn og sér. „Við vilj-
um hafa kerfi til að ná í og viðhalda 
góðu starfsfólki. Þetta eru lágar 
upphæðir og breyta því einar 
og sér ekki öllu.“ ➜ SÍÐA 2

Kynni sér menningu Kínverja
Íslensk fyrirtæki hafa ekki gert nóg til að 
takast á við þann menningarmun sem 
er milli Íslands og Kína. Aðgerðar-
leysið dregur úr mögulegum við-
skiptum við Kínverja. Þetta er 
niðurstaða meistararitgerðar Ingu 
Dísar Júlíusardóttur í alþjóða-
samskiptum við Háskólann í 
Reykjavík. ➜ SÍÐA 8

Fékk hugmyndina á Íslandi
Eftir ferð til Íslands árið 2010 stofnaði Andrew 
Buerger  ásamt konu sinni fyrirtækið B’more Org-
anic til að framleiða skyr- smoothie  fyrir Banda-
ríkjamarkað. Fyrirtækið leggur mikið upp úr líf-
rænni og sjálfbærri framleiðslu og notar einungis 
vörur úr nágrenninu. Í upphafi var varan einung-
is seld á austurströnd Bandaríkjanna í Whole Foods 
og öðrum sérvöruverslunum. Nýlega gerði Buerger 
hins vegar samning við bandarísku verslanakeðj-
urnar Kroger, Harris Teeter og Lowes Foods  
 ➜ SÍÐA 4



Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

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
145,9% frá áramótum

FJARSKIPTI
7,1% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TM
 -20,7% frá áramótum

NÝHERJI
-2,4% í síðustu viku
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Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Bank Nordic (DKK) 133,00 27,9% 2,3%

Eik fasteignafélag* 7,33 7,8% 0,7%

Eimskipafélag Íslands 245,00 3,4% 1,2%

Fjarskipti (Vodafone) 46,95 34,1% 7,1%

Hagar 40,75 0,7% 2,6%

HB Grandi  40,50 19,8% 3,8%

Icelandair Group 29,70 38,8% 5,7%

Marel 198,00 43,5% 3,7%

N1 42,60 83,6%  2,9% 

Nýherji 12,74 145,9% -2,4%

Reginn 16,90 24,7% 1,2%

Reitir* 73,50 15,7% 0,8%

Sjóvá 12,15 1,7% 0,7%

Tryggingamiðstöðin 20,85 -20,7% 1,2%

Vátryggingafélag Íslands 8,50 -6,1% 1,1%

Össur 482,00 33,5% -0,2% 

Úrvalsvísitalan OMXI8  1.634,58 24,7% 3,5%

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

Hampiðjan 27,50 21,7%       -2,5% 

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

 *Skráð á árinu (þróun frá útboðsgengi).
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Samtök starfsmanna fjármála-
fyrirtækja og Samtök atvinnu-
lífsins skrifuðu undir kjara-
samning í gær sem gildir til 
ársloka 2018. Undirskriftin er 
með fyrirvara um samþykki 
félagsmanna SSF.

Launahækkanir á samnings-
tímanum fyrir þá sem hófu 
störf fyrir 1. janúar 2015 og eru 
enn í starfi  við undirritun kjara-
samnings eru 16,5 til 22,2 pró-
sent. – ih

Samið við bankamenn:

Laun hækka um 16,5 
til 22,2 prósent

Kaupréttaráætlun starfsmanna 
Símans á hlutafé sem nær til allra 
starfsmanna fyrirtækisins var í 
gær samþykkt. Starfsmenn Sím-
ans geta því keypt hlutafé fyrir allt 
að 600 þúsund krónur á ári í þrjú 
ár. Virði kaupréttarins nemur 1,2 
milljörðum króna.

Orri Hauksson, forstjóri Símans, 
segist mjög ánægður með niður-
stöðuna. „Við sem stjórnendur 
erum bara mjög ánægðir með það 
að ákvörðun hluthafa liggur fyrir. 
Þetta er hóflegt og mjög afmark-
að kerfi, en skattalega hagkvæmt, 
og við teljum að það tvinni saman 
langtíma hagsmuni starfsmanna 
og fyrirtækisins. Við erum ánægð 
með að fá í hendur svona tæki sem 
við teljum að geti verið mjög prakt-
ískt fyrir fyrirtækið,“ segir Orri.

Á fundinum kom fram að Sím-
inn hefur þurft að eiga við mikla 
starfsmannaveltu og samkeppni 
um lykilfólk. Spurður um hvort 
hann telji að kaupréttur starfs-
manna geti dregið úr starfs-
mannaveltunni segist Orri telja að 
allt skipti máli, þó að þetta eitt og 
sér ráði ef til vill ekki úrslitum. 
„Við viljum hafa kerfi til að ná í 
og halda góðu starfsfólki. Þetta 
eru lágar upphæðir og breyta því 
einar og sér ekki öllu. En þetta 

mun hjálpa til við að minnka 
deildar veggi innan fyrirtækisins. 
Þetta er stórt fyrirtæki með mjög 
margþætta starfsemi, það skiptir 
því máli að hafa einhvern sameig-
inlegan völl fyrir okkur öll. Auð-
vitað þarf margt annað að koma til, 
fyrst og fremst þurfum við að vera 
með góða fyrirtækjamenningu og 
standa okkur vel sem stjórnendur 
í að laða að gott starfsfólk og góða 
stefnu, en þetta hjálpar klárlega til 
og við hlökkum mjög til að útfæra 
þetta nánar,“ segir Orri.

Fyrri tillaga stjórnar Símans um 
kauprétt starfsmanna hljóðaði svo 
að starfsmenn gætu keypt hlutafé 

í fimm ár en vegna gagnrýni sex 
lífeyrissjóða, sem saman lagt eiga 
15% hlut í Símanum var gildis-
tíminn styttur í þrjú ár. Spurð-
ur um hvað honum hafi fundist 
um að þurfa að breyta tillögunni 
segir Orri aðalmálið vera sátt um 
þá útgáfu sem varð ofan á. „Aðal-
málið er að geta farið af stað með 
eitthvað sem er stuðningur við. 
Það skiptir meira máli en útfærslu-
atriði,“ segir Orri. Síminn stefnir á 
markað í haust, Orri segir að ef allt 
gangi eftir sé enn stefnt á skrán-
ingu snemmhausts og vonast hann 
til að allt verði yfirstaðið í október.
saeunn@frettabladid.is

Orri telur áætlun um 
kauprétti sanngjarna
Forstjóri Símans segist ánægður með að sátt varð um kaupréttar-
áætlun starfsmanna Símans á hlutafé. Fyrirtækið glímir við mikla 
starfsmannaveltu. Stefnt er á skráningu á markað snemma hausts.

Sigríður Hrólfsdóttir stjórnarformaður og Orri Hauksson, forstjóri Símans, á 
hluthafafundinum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Leigubílafyrirtækið Uber hyggst 
hefja starfsemi í 100 borgum í 
Kína á næstu 12 mánuðum.

Travis Kalanick, framkvæmda-
stjóri Uber, tilkynnti þetta á ráð-
stefnu í Peking sem einn af eig-
endum Uber í Kína boðaði til.

Uber er nú þegar starfandi í 
20 borgum í Kína. – jhh 

Stefnt á 100 nýjar borgir:

Uber stækkar í Kína

dagatal viðskiptalífsins

MIÐVIKUDAGUR 9. SEPTEMBER 
Lánamál ríkisins – Mánaðarlegar 
markaðsupplýsingar um lánamál 
ríkisins

FIMMTUDAGUR 11. SEPTEMBER 
Lánamál ríkisins – Útboð ríkisvíxla
Hagstofan – Landsframleiðsla á 2. 
ársfjórðungi
Hagstofan – Landsframleiðsla 
2014, endurskoðun

MÁNUDAGUR 14. SEPTEMBER 
Hagstofan – Efnahagslegar 
skammtímatölur í september

ÞRIÐJUDAGUR 15. SEPTEMBER 
Hagstofan – Efnahagslegar 
skammtímatölur í september 2015
Hagstofan – Fjármál hins opinbera 
2014, endurskoðun
Hagstofan – Vísitala launa á 2. árs-
fjórðungi 2015 

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Dagatal viðskiptalífsins
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n UNDANFARIN ár hafa verið hin 

bestu í sögu íslensks sjávar-
útvegs. Stóru útgerðarfyrir-
tækin, sem ráða þorra afl a-
heimilda, græða á tá og fi ngri 
og á örfáum árum hefur fjár-
hagsstaða þeirra gjörbreyst. 
Upp úr hruni voru mörg þess-
ara fyrirtækja skuldsett upp 
fyrir reykháf m.a. vegna fjár-
festinga í fjármálafyrirtækj-
um. Nú eru stóru fyrirtækin í 
sjávarútvegi á góðri leið með 
að verða skuldlaus, greiða eig-

endum sínum mikinn arð 
og fjárfesta í skipum og 
tækjum auk þess að fjár-
festa duglega í öðrum at-

vinnugreinum en sjávar-
útvegi.

ÁSTÆÐUR þessa viðsnún-
ings eru margvíslegar. Hrun 
íslensku krónunnar styrkti 
stöðu útfl utningsgreina. Fisk-
stofnar við Ísland eru sterk-
ari nú en marga undangengna 
áratugi og nýir fi skstofnar á 
borð við makríl hafa synt inn í 
íslenska fi skveiðilögsögu. Allt 
hefur þetta haft mjög jákvæð 
áhrif á íslenskan sjávarútveg.

EKKI má gleyma því að íslensk 
stjórn dekrar beinlínis við 
stórútgerðina í landinu. Einka-
aðgangur hennar að sameigin-
legri þjóðarauðlind okkar Ís-
lendinga er stórlega niður-
greiddur þar sem handhafar 
kvótans greiða ekkert í ná-
munda við það raunverð sem 

markaðurinn myndi setja á 
slíkan aðgang. Þessu til viðbót-
ar býr útgerðin við margvís-
legt samkeppnisforskot gagn-
vart innlendum keppinaut-
um, sem ekki hafa aðgang að 
hinni takmörkuðu auðlind og 
verða að kaupa allt sitt hrá-
efni á fi skmörkuðum á jafnvel 
30-40 prósentum hærra verði 
en tíðkast í beinum viðskiptum 
innan útgerðarfyrirtækja.

NÚ geta sjálfsagt fl estir tekið 
undir það sjónarmið að mikil-
vægt sé fyrir þjóðarbúið að 
útgerðin sé rekin með gróða. 
Öðruvísi getur hún ekki end-
urnýjað skipakost og tækja-
búnað eða stundað mikilvægt 
þróunarstarf.

ÞAÐ er hins vegar ekki eðli-
legt að arðurinn af sameigin-
legri þjóðarauðlind renni í 
vasa örfárra aðila en ekki 
þjóðarinnar allrar. Fullyrð-
ingar talsmanna núverandi 
gjafakvótakerfi s, sjálfskip-
aðra og annarra, um að arð-
urinn renni til þjóðarinn-
ar með sköttum og dreifi st 
út um samfélagið með ýms-
um hætti er brauðmolakenn-
ing sem vitibornir menn sjá í 
gegnum.

PÍRATAR hafa sett fram þá 
stefnu í sjávarútvegi að bjóða 
skuli upp kvóta. Samfylkingin 
og Viðreisnarhópurinn í Sjálf-
stæðisfl okknum hafa talað 
fyrir  slíkri stefnu.

Í RAUNINNI er aðeins til ein 
leið til að reikna rétt endur-
gjald fyrir aðgang að verð-
mætri auðlind. Markaður-
inn er látinn ráða verðinu og 
þeir fá kvóta sem eru tilbúnir 
að borga hæsta verðið fyr-
ir hann. Eðlilegt er að bjóða 
upp kvótann til langs tíma, 
t.d. 20 ára í senn, t.d. þannig 
að á hverju ári séu t.d. 5 pró-
sent heildar kvótans innkölluð 
og boðin upp.

ÚTGERÐIN ætti sjálf að bjóð-
ast til að greiða þjóðinni 
markaðsverð fyrir aðgengi 
að auðlindinni. Útgerð þarf 
að reka með gróða en ekki af 
græðgi.

Gróði eða græðgi?



Þjónusta við fyrirtæki

Við bjóðum fyrirtækjum 
sérþekkingu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að setja okkur 
vel inn í það sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski ekki viðfangsefnin í þínu 
starfi jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á. 
 
Hjá Íslandsbanka starfar hópur fólks sem býr að áratuga reynslu af ráðgjöf við stór og 
smá fyrirtæki í verslun og þjónustu og hefur víðtæka sérþekkingu á fjárhagsumhverfi 
þeirra. Þannig getum við ávallt tryggt þeim þá bankaþjónustu sem þau þarfnast.

Þekking sprettur af áhuga.

Rósa Júlía Steinþórsdóttir hefur veitt 
sveitarfélögum og opinberum aðilum 
fjármálaþjónustu í meira en 10 ár. 

Rósa Júlía er viðskiptastjóri  
sveitarfélaga hjá Íslandsbanka.

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook



Skyr-smoothie, sem fyrirtæk-
ið B’more Organic framleiðir í 
Maryland, er nú komið í sölu í 
fjörutíu fylkjum Bandaríkjanna. 
Andrew Buerger, stofnandi fyrir-
tækisins, segir mikla eftirspurn 
hafa verið eftir próteinríkum og 
hollum drykkjum í Bandaríkjun-
um og fara nú vinsældir B’more 
vaxandi.

Eftir ferð til Íslands árið 2010 
stofnaði Andrew Buerger ásamt 
konu sinni fyrirtækið B’more 
Organic til að framleiða skyr- 
smoothie  fyrir Bandaríkjamark-
að. Nafnið er tilvísun í Baltimore, 
borgina þar sem skyrið er fram-
leitt. Fyrirtækið leggur mikið upp 
úr lífrænni og sjálfbærri fram-
leiðslu og notar einungis vörur úr 
nágrenninu. Í upphafi var varan 
einungis seld á austurströnd 
Bandaríkjanna í Whole Foods og 
öðrum sérvöruverslunum. Nýlega 
gerði Buerger hins vegar samning 
við bandarísku verslanakeðjurn-
ar Kroger, Harris Teeter og Lowes 
Foods og fór frá því að selja vör-
urnar í 10 fylkjum yfir í 40 sam-
tals.

Forsaga fyrirtækisins er sú 
að þegar Buerger var í göngu á 
Hvannadalshnjúk til að safna 
áheitum fyrir góðgerðarsamtök-
unum Jodi’s Climb for Hope, sem 
fjármagna rannsóknir á MS og 
brjóstakrabbameini, var honum 
gefið skyr. Buerger, sem er með 
mjólkuróþol, smakkaði það sem 
hann taldi vera jógúrt en veiktist 
ekki af því. Þegar honum var sagt 

betur frá skyrinu taldi hann sig 
vera búinn að uppgötva heilsusam-
legustu vöru heims; próteinríka 
með engri fitu og nánast engum 
sykri. Buerger ákvað strax að 
hann vildi fara að flytja inn skyr 
til Bandaríkjanna. Fljótlega kom 
þó í ljós að það voru nokkrir aðilar 
á markaðnum að gera það. Hann 
fann þó sitt eigið sérkenni og hóf 
að framleiða skyr-smoothie í stað-
inn.

Uppskriftin er íslensk að upp-
runa en var svo þróuð með vís-
indamönnum úr háskólanum í 

Vermont. Engir Íslendingar hafa 
komið að henni. Buerger segir 
að því miður vinni þeir ekki með 
Íslendingum. Hins vegar sé hann 
í viðræðum við íslenskan fjárfesti.

Buerger hefur ekki snúið aftur 
til Íslands frá fyrstu ferðinni en 
segir þau hjónin elska Ísland og 
geta ekki beðið eftir að koma aftur. 
Aðspurður segist hann bjartsýnn á 
framtíðina. Fyrirtækið fer stækk-
andi og telur hann að það sérkenni 
drykkjarins að hafa engan við-
bættan sykur geri hann einstak-
an. saeunn@frettabladid.is

Skyr-smoothie í fjörutíu 
fylkjum Bandaríkjanna
Bandaríkjamaðurinn Andrew Buerger taldi sig hafa uppgötvað 
hollustu matvöru heims þegar hann smakkaði skyr í fyrsta sinn. 
Nú framleiðir hann skyr-smoothie í fjölmörgum tegundum.

FJÖLBREYTTUR  Skyr-smoothie fæst nú með mörgum mismunandi bragðtegundum, meðal annars caffe latte.  MYND/BUERGER

GENGUR FJÖLL  Andrew Buerger gekk upp á Hvannadalshnjúk til styrktar Jodi’s Climb for 
Hope og smakkaði þá skyr í fyrsta sinn.  MYND/BUERGER 

Kröfuhafar Glitnis samþykktu í 
gær að greiða svokallað stöðugleika-
framlag að uppfylltum skilyrðum. 
Þannig geti þeir fengið  undanþágu 
frá gjaldeyrishöftum og stuðlað að 
því að nauðasamningar verði sam-
þykktir fyrir íslenskum dómstólum 
fyrir næstu áramót. Slitastjórnin 
áætlar að greiða á milli 210 og 260 
milljarða í stöðugleikaframlag eða 
á milli 21 og 29 prósent af eignum 
slitabúsins. Mismunurinn felst í því 
hvort tekst að selja Íslandsbanka 
fyrir erlendan gjaldeyri eða ekki.

Takist ekki að ljúka nauðasamn-
ingum fyrir áramót mun Glitnir 
þurfa að greiða stöðugleikaskatt, 
sem mun vera á milli 330 og 380 
milljarða króna eða sem nemur 
milli 34 og 39 prósentum af eign-

um Glitnis samkvæmt áætlun slit-
astjórnarinnar. Upphæð stöðug-
leikaskattsins mun velta á því hvort 
Glitnir geti farið í ákveðnar fjár-
festingar hér á landi.

Þá telur slitastjórnin hagræði 
vera fólgið í því að stöðugleikafram-
lagið verði greitt að hluta í óseldum 
eignum en greiða þurfi stöðugleika-
skattinn í reiðufé.

Á kröfuhafafundinum í gær var 
einnig samþykkt tillaga um að 
leggja til eitt prósent eigna Glitnis, 
um tíu milljarða króna, í svokall-
aðan skaðleysissjóð. Sjóðurinn á að 
standa straum af þeim kostnaði sem 
kann að falla til vegna málsókna á 
hendur meðlimum slita stjórnar 
Glitnis vegna starfa þeirra fyrir 
Glitni. – ih

Tíu milljarðar lagðir í skaðleysissjóð fyrir slitastjórn Glitnis svo ábyrgðin lendi ekki á slitastjórnarmönnum:

Samþykktu stöðugleikaframlag 

FORMAÐUR SLITASTJÓRNAR  Tíu milljarðar 
hafa verið lagðir í skaðleysissjóð fyrir 
Steinunni Guðbjartsdóttur og aðra meðlimi  
slitastjórnarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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525 2080  //  sala@valitor.is  //  www.valitor.is

Söluaðilar geta valið á milli þriggja uppgjörsleiða, 
allt eftir þörfum hvers og eins. Daglegt, vikulegt 
eða mánaðarlegt uppgjör – þitt er valið. 

ÞÚ SÉRÐ UM SÖLUNA – VIÐ SJÁUM UM UPPGJÖRIÐ



Eru þe�a
þín skilaboð?

#eineltieroged

Einelti rænir mörg börn og unglinga gleðinni sem þau ættu að njóta.  
Á allra vörum styrkir Erindi og uppbyggingu samskiptaseturs fyrir 
ungmenni sem glíma við einelti.

Með því að kaupa Á allra vörum varasettið leggur þú  
þessu brýna málefni lið. 

Varasettið fæst á yfir 150 sölustöðum um land allt. Nánar um sölustaði, átakið og 

starfsemi Erindis á aallravorum.is, erindi.is og facebook.com/aallravorum.is 
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skoðað regluverkið og löggjöfina 
og hafa þess vegna minni burði til 
að vinna úr því. „En það sem við 
höfum verið að horfa til og er ekki 
síður vandi en regluverkið sjálft 
eru vinnubrögð í stjórnsýslunni. 
Við teljum að þau megi bæta veru-
lega. Það er skortur á leiðbeining-
um, mjög langur málsmeðferðar-
tími og almennur ósveigjanleiki 
og skortur á þjónustulund hjá 
mjög mörgum opinberum stofn-
unum. Þannig að þó að ríkisstjórn-
in hafi lýst yfir að regluverkið eigi 
að vera einfaldara og skilvirkara 
fyrir atvinnulífið þá er stjórnsýsl-
an ekki að fylgja því,“ segir Björn 
Brynjúlfur. Með reglugerðarbreyt-
ingunni þurfi því einnig að fylgja 
viðhorfsbreyting hjá opinberum 
stofnunum.

Kvaðir í veitingarekstri
En Björn Brynjúlfur bendir á að 
það sé ekki einungis á sviði ríkis-
valdsins þar sem einfalda þurfi 
regluverkið. Hið sama eigi við 
um sveitarfélögin. Þar vísar hann 
meðal annars til dæmis sem kom 
upp í Reykjavíkurborg nýlega. 
Eigendur veitingastaðarins Nam 
hugðust opna veitingastað á Lauga-
vegi sem yrði í sama húsnæði og 
ferðaskrifstofan Around Iceland. 
Allt er reiðubúið fyrir opnun en 
borgaryfirvöld banna nýja veit-
ingastaðinn. Ástæðan er sú að hlut-
fall veitingastaða og verslana á að 
vera 30/70.

Emil Helgi Lárusson, eigandi 
Nam, segir að þegar eigend-
ur Around Iceland höfðu sam-
band og viðruðu þá hugmynd að 
Nam myndi opna þar hefðu þeir 
tekið hugmyndinni strax vel og 
ákveðið að fara í framkvæmd-
ir til að breyta staðnum innan-
dyra. „Staðurinn er fullklárað-
ur. Það var fenginn hönnuður til 
að tvinna saman þessi konsept 
sem inni eru; verslun, ferðaþjón-
ustu og matsölu,“ segir hann. Rétt 
fyrir opnun hafi komið inn aðili 
frá byggingafulltrúa Reykjavík-
urborgar og bent á skilyrði frá 
skipulagsnefnd á svæðinu. Þar sé 
kveðið á um skilyrði um að veit-
ingasalan mætti ekki sjást frá 
framhlið hússins. „Sem er merki-
legt. Þú mátt vera þarna inni, en 
þú mátt ekki sjást og það má eng-
inn vita af þér sem gengur fram 
hjá,“ segir Emil Helgi. Hann segir 
að þeir eigendurnir hafi sent inn 
erindi til skipulagsnefndar með 
hugmynd að lausn. Málinu hafi 
verið vísað til nefndarfundar en 
erindinu hafi verið frestað. Því 
hafi síðan verið frestað um nokk-

E
fnahags- og fram-
farastofnunin telur 
mjög mikilvægt að 
opinberu regluverki 
sé stillt í hóf. Þetta sé 
mikilvægt til þess að 

efla samkeppni og auka skilvirkni 
í hagkerfinu. Í nýrri skýrslu um 
Ísland segir að regluverkið hér sé 
að jafnaði álíka umfangsmikið og 
í öðrum ríkjum sem eiga aðild að 
Efnahags- og framfarastofnuninni. 
Hvatt er til þess að meira verði 
gert til þess að draga úr regluverk-
inu, einkum í þágu nýsköpunar-
fyrirtækja.

Í stjórnarsáttmála Sjálfstæðis-
flokksins og Framsóknarflokks-
ins er kveðið á um að ríkisstjórnin 
muni beita sér fyrir endurskoðun 
regluverks atvinnulífsins með ein-
földun og aukna skilvirkni þess 
að leiðarljósi. Markmiðið er að 
minnka skrifræði og einfalda sam-
skipti við opinbera aðila um leið og 
kostnaði er haldið niðri. Á þeim 
rúmu tveimur árum sem liðin eru 
frá því að ríkisstjórnin var mynd-
uð hefur þessi vinna ekki verið 
áberandi.

Hingað til hefur farið fram 
vinna í forsætisráðuneytinu við að 
bæta reglugerða- og lagasetningu. 
Á skrifstofu löggjafarmála eru öll 
frumvörp lesin yfir og lögfræðing-
ar veita umsögn um frumvörpin til 
ríkisstjórnarinnar. Þá hefur verið 
gefin út handbók um það hvernig 
ráðuneytin skuli haga vinnu við 
gerð frumvarpa. Brýnt er fyrir 
ráðuneytum að hafa samráð um 

gerð frumvarpanna og meta áhrif 
þeirra bæði á ríkissjóð og ekki 
síður atvinnulífið.

Mikil vinna í vetur
Fyrirheitin sem gefin voru í stjórn-
arsáttmálanum ganga þó miklu 
lengra en þetta og þegar kjara-
samningar voru undirritaðir á 
almennum markaði í vor voru 
þessi fyrirheit ítrekuð. Enn er 
stefnt á að draga úr reglubyrði og 
einfalda samskipti atvinnulífs við 
opinbera aðila. Þannig megi draga 
úr kostnaði fyrirtækja, auka fram-
leiðni í atvinnulífinu, bæta sam-
keppnishæfni þess og stuðla að 
auknum kaupmætti. Því var heitið 
að ríkisstjórnin myndi skipa sam-
starfsnefnd sem hafi það hlutverk 
að semja tillögur til breytinga á 
löggjöf sem miði að sameiningu 
eftirlitsstofnana, endur skoðun 
leyfisveitinga og eftirlits með 
atvinnurekstri. Umrædd samstarfs-
nefnd um starfshætti eftirlitsstofn-
ana hefur ekki enn verið mynduð, 
en samkvæmt upplýsingum frá for-
sætisráðuneytinu er unnið að því og 
er búist við að áhersla verði lögð á 
þennan málaflokk í vetur.

Þessi samstarfsnefnd mun horfa 
til þátta eins og leyfisveitinga. 
Þar verður horft til þess í hvaða 
tilfellum verði hægt að breyta 
leyfis skyldri starfsemi og gera 
hana frekar tilkynningaskylda 
en leyfis skylda. Í slíkum tilfell-
um verður þó lögð áhersla á gott 
eftirlit með starfsemi og beitingu 
þvingunarúrræða ef skilyrðum 
sem sett eru fyrir slíkri starfsemi 
er ekki mætt.

Annað verkefni sem starfshóp-
urinn mun fá er að skoða samein-
ingu og samvinnu stofnana á sviði 
opinbers eftirlits. Þar verður ann-

ars vegar horft til sameiningar 
tiltekinna stofnana. Hins vegar 
verður skoðað hvort mögulegt er 
að sameina einstök verkefni eða 
færa þau til. Samkvæmt upplýs-
ingum frá forsætisráðuneytinu 
verður þar horft til tillagna sem 
þegar hafi litið dagsins ljós. Til 
dæmis þeirra hugmynda sem 
komu fram í skýrslu hagræðingar-
hóps ríkisstjórnarinnar. Hlutverk 
samstarfsnefndarinnar verður þá 
einkum að vega og meta það sem 
til er og leggja áherslu á tiltekna 
þætti þar. Í tillögum hagræðingar-
hópsins er til að mynda lagt til að 
fjölmiðlanefnd verði lögð niður.

Of margar áskoranir
Björn Brynjúlfur Björnsson, hag-
fræðingur Viðskiptaráðs, segir að 
atvinnurekendur standi frammi 
fyrir allt of mörgum áskorunum 
þegar kemur að opinberu reglu-
verki. Og Bato Miroslav Manojl-
ovic, einn eigenda veitingastaðar-
ins Austurlandahraðlestarinnar 
á Hverfisgötu, kann sögu af því. 
Staðurinn hefur verið rekinn 
síðan 2003. Eftir tíu ára veitinga-
rekstur á Hverfisgötu var eigend-
um bannað að þjóna fólki til borðs 
þar. „Okkur var sagt að af því að 
við erum bara með eitt klósett þá 
væri ekki hægt að bjóða fólki að 
borða á staðnum og af venjulegum 
diskum. Það þurfti að vera „take-
away box“ og plasthnífapör,“ segir 
Bato. Ennþá er fólki leyft að sitja 
inni á staðnum á meðan það borðar 
en með fyrrgreindum skilyrðum.

Björn Brynjúlfur segir brýnt 
að haldið verði áfram að endur-
skoða regluverkið vegna þess að 
það bitni verst á litlum og meðal-
stórum fyrirtækjum. Þau hafi 
ekki her sérfræðinga sem geti 

Minni fyrirtæki kæfð í reglugerðum
Eftir 10 ára rekstur þurfti Austurlandahraðlestin að breyta rekstri sínum vegna þess að staðurinn var ekki með 
næg klósett fyrir gesti. Hagfræðingur Viðskiptaráðs segir atvinnurekendur standa frammi fyrir of mörgum 
áskorunum vegna flókins regluverks. Þetta komi verst niður á litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

 Fulltrúi Reykjavíkurborgar kom að máli við eigendur Nam rétt fyrir áætlaða opnun staðarins og tilkynnti þeim að borð og stólar mættu ekki vera sjáanleg frá götunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÚTTEKT
Jón Hákon Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is

En það sem við 
höfum verið 

að horfa til og er 
ekki síður vandi en 
regluverkið sjálft eru 
vinnubrögð í stjórn-
sýslunni. Við teljum 
að þau megi bæta 
verulega. Það er 
skortur á leiðbein-
ingum, mjög langur 
málsmeðferðar-
tími og almennur 
ósveigjan leiki.
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Kostnaðarsöm krafa um meira rými í byggingareglugerð

 Byggingaverktakar telja að hægt sé að lækka kostnað með breytingu á byggingarreglugerð.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

urra vikna skeið. Þegar erindið 
var loks tekið fyrir í síðustu viku 
hafi skipulagsnefnd tekið nei-
kvætt í tillöguna. „Þarna finnst 
mér skipulagsnefnd vera farin 
að segja svolítið hvernig á að 
raða upp innandyra,“ segir Emil 
og bætir við að þetta sé svolítið 
merkilegt. Og hann líkir þessu við 
það að skipulagsráð myndi skipta 
sér af því hvar húfum og peysum 
væri raðað upp í fataverslun.

Emil Helgi telur að fjárfesting-
in hjá Serrano og Around Iceland 
vegna húsnæðisins sé komin sam-
tals í á annan tug milljóna. Around 
Iceland hafi reyndar verið opnað 
eins og til stóð en starfsemin í hús-
inu sé engu að síður ekki eins og 
þeir gerðu ráð fyrir. Þetta sé því 
tjón bæði fyrir Nam og Around 
Iceland. En Emil Helgi er þó bjart-
sýnn á að ná lausn í málinu. „Við 
eigum fund núna á miðvikudag 
með starfsmanni borgarinnar og 
við ætlum að mæta þar og munum 
finna lausn.“

Ekkert samræmt átak hjá 
sveitarfélögum
Karl Björnsson, framkvæmda-
stjóri Sambands íslenskra sveitar-
félaga, segir að ekki sé neitt heild-
stætt samræmt átak í gangi eins 
og er hjá sveitarfélögum til að ein-
falda regluverkið. 

„En menn eru alltaf að reyna 
að einfalda stjórnsýsluna og gera 
hana einfaldari. En heildstæð 
umfjöllun um það hefur ekki 
átt sér stað. En við tökum þátt í 
ýmsum nefndum og ráðum og 
stjórnum þar sem þessi mál eru 
rædd. Með það að markmiði að 
auka skilvirkni stjórnsýslunnar 
og hagkvæmni og bæta þjónust-
una,“ segir Karl. Hvatt hafi verið 
til þess að sveitarfélögin nýti sér 
rafræna stjórnsýslu og rafræna 
tækni. Þannig að vinnan sé sífellt 
í gangi.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Frábær vinnuaðstaða með góðu aðgengi fyrir farm og farþega. 180° opnun á afturhurðum, rennihurð, þægileg hleðsluhæð, há sætisstaða og fjöldi geymslu-
hólfa. Öflug en sparneytin 90 hestafla dísilvél ásamt spólvörn og ESP stöðugleikakerfi gera Berlingo Van að öruggum og hagkvæmum kosti fyrir þinn rekstur.
Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi. Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.

KOMDU OG PRÓFAÐU CITROËN BERLINGO VAN

citroen.is

 • 3,3 M - 4,1 M  HLEÐSLURÝMI • 850 KG BURÐARGETA • 3JA MANNA • SPARNEYTINN •3 3

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

BETRI REKSTUR OG AUKIN ÞÆGINDI
CITROËN BERLINGO VAN 1,6 HDi 90 hö dísil

VERÐ FRÁ: 2.379.032 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.950.000 KR. MEÐ VSK

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16. 
  Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Annað sem ríkisstjórnin og Sam-
band íslenskra sveitarfélaga lofuðu í 
vor, samhliða kjarasamningum, var 
að lækka byggingarkostnað, meðal 
annars með endurskoðun byggingar-
reglugerðar og gjaldtöku sveitarfé-
laga. Eftir því sem Markaðurinn kemst 
næst mun sérstök nefnd fjalla um 
breytingar á byggingarreglugerðinni.

Flestir þeir aðilar sem starfa innan 
byggingargeirans sem Markaðurinn 
talaði við segja að það sem sé helst 
íþyngjandi í núgildandi byggingar-
reglugerð, sem er að grunni til frá 
árinu 2012, sé krafa um aukið rými. 

Guðmundur Gunnlaugsson arkitekt 
segir að reglugerðin sé verulega 
til kostnaðarauka við byggingu 
íbúðarhúsnæðis, sérlega ef byggja 
á litlar íbúðir. Það eigi einkum við 
um heildræna hönnun „allra“ íbúða, 
en áður hafi íbúðir á fyrstu hæðum 
fjölbýlishúsa verið sérhannaðar. 
Guðmundur, sem hefur unnið fyrir 
BYGG, segir að reynsla byggingar-
meistara sé aftur á móti sú að þrátt 
fyrir að hafa byggt á þriðja þúsund 
íbúða hafi aðeins 3 íbúðir verið 
seldar fyrir fatlað fólk. „Vissulega 
styðjum við eindregið jafnrétti og 

allir geta lent í hjólastól eða fötlun 
en krafan er mjög rýmisaukandi frá 
því sem áður var og erfitt að hanna 
litlar hagkvæmar íbúðir,“ segir hann.
Þá segir Guðmundur að krafa um 
lyftur í húsum sem eru þriggja hæða 
hafi aukið byggingarkostnað veru-
lega, en áður hafi verið gerð krafa 
um lyftur í fjögurra hæða húsum. 
„Þriggja hæða fjölbýli er mjög eðlileg 
og falleg gerð fjölbýlishúsa í borgum 
og bæjum, lyftur eru mjög dýr 
búnaður og einnig er rekstur þeirra 
verulega íþyngjandi fyrir húsfélögin,“ 
segir Guðmundur.  
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VINNUVERNDehf

Vinnuvernd ehf. 
Brautarholt 28 
105 Reykjavík 
s: 5780800 
www.vinnuvernd.is
vinnuvernd@vinnuvernd.is

Kári Steinn Karlsson hóf nýlega 
störf hjá KPMG í rekstrarráð-
gjafarteymi, með áherslu á fram-
leiðslu- og innkaupastjórnun. 
Hann mun koma að ráðgjöf í verk-
efnum á sviði straumlínustjórnun-
ar (e. Lean Management).

„Lean felur það í sér að gera 
rekstur og ferli hagkvæmari. 
Undirstaðan í þessum fræðum er 
að taka út öll skref í ferli sem ekki 
skapa virði. Flutningur í ferli er 
til dæmis ekki að auka virði vör-
unnar og þá vill maður lágmarka 
flutning,“ segir Kári Steinn. Hann 
segir nýja starfið leggjast alveg 
svakalega vel í sig. „Það er mik-
ill vöxtur á ráðgjafarsviði, það er 
verið að bæta við sig fólki hérna 
alveg hægri vinstri og rosa. Það 
er góð stemning og flott að vera 
hérna því það er svo mikil þekking 
innanhúss,“ segir hann.

Kári Steinn er þekktur mara-
þonhlaupari, hann hljóp meðal 
annars maraþon á Ólympíuleik-
unum í London árið 2012. Hann 
hefur haldið fjölda fyrirlestra um 
markmiðasetningu, hugarfar og 
þjálfun. Kári Steinn útskrifaðist 
með B.Sc. í rekstrarverkfræði frá 
University of California, Berkeley, 
árið 2011 og stundar meistaranám 
í fjármálum fyrirtækja og endur-
skoðun og reikningsskilum sam-
hliða störfum. Hann starfaði áður 
hjá Icelandair Technical Services 
sem verkefnastjóri á rekstrarstýr-
ingar- og fjármálasviði.

Kári Steinn er trúlofaður Aldísi 
Arnardóttur, rekstrar- og sölu-
stjóra hjá 66°Norður, og eru þau í 
sambúð. Kári Steinn er ennþá að 
hlaupa. „Það hefur gengið hálf-
illa í sumar en ég er búinn að ná 
mér á strik núna og kominn í gott 
form. Ég er ennþá ekki búinn að ná 
lágmarkinu, en stefni á að hlaupa 
maraþon í vor og ná lágmarkinu 
fyrir Ólympíuleikana í Ríó á næsta 
ári,“ segir Kári Steinn.
saeunn@frettabladid.is

Kári stefnir á Ríó
Kári Steinn Karlsson hóf störf við rekstrarráðgjöf, með áherslu 
á framleiðslu- og innkaupastjórnun, hjá KPMG í mars. Hann er 
þekktur maraþonhlaupari en starfaði áður hjá Icelandair Technical 
Services sem verkefnastjóri á rekstrarstýringar- og fjármálasviði.

Kári er ótrúlega mikið ljúfmenni og vill öllum í kringum 
sig vel. Hann er einhver mest drífandi og metnaðarfulla 
manneskja sem ég þekki. Ég man alveg sérstaklega eftir 
einu atviki, fyrir mörgum árum síðan spurði ég hvort 
hann væri til í að koma að leigja spólu og hann sagði 
bara nei því miður, að hann væri að plana hlaupið á 
morgun. Hann settist nefnilega niður og skipulagði sig, 
hvernig hann ætti að hlaupa. Hann skoðaði millitímana 

hjá öllum sem voru að keppa og planaði hvenær hann ætlaði að taka fram 
úr og allt þannig. Ef er einhver sem ég þekki sem er kröftugur í markmiða-
setningu og skipulagningu þá er það Kári. Ástæðan fyrir að Kári er góður í 
hlaupum er einfaldlega sú að hann er búinn að hlaupa yfir 70 þúsund kíló-
metra á ævinni með þennan líka þvílíka metnað.
Gunnar Hólmsteinn Guðmundsson, rekstrarstjóri Plain Vanilla og vinur Kára

Kári Steinn er alveg rosalega metnaðarfullur og duglegur 
að setja sér markmið. Á sama tíma er hann nokkuð rólegur 
og hlédrægur. Ég held að það sýni sig vel í gegnum 
hlaupin hvað hann er duglegur. Hann sló Íslandsmet 
í sínu fyrsta maraþoni og komst inn á Ólympíuleikana, 
það var virkilega háleitt markmið og hann náði því, eins 
og langflestu sem hann tekur sér fyrir hendur. Hann 
er líka vel fókuseraður og tekur verkefni svo rosalega 

sterkum tökum, bæði í hlaupum og í vinnu. 
Aldís Arnardóttir, unnusta Kára

Mæta til Kína 
óundirbúnir
Íslensk fyrirtæki tapa á því að kynna sér 
ekki kínverska menningu og viðskiptahætti. 
Þau eru meðvituð um vandann en hafa lítið 
gert til að bregðast við honum.

KÁRI STEINN KARLSSON ER ÞEKKTUR HLAUPARI OG STEFNIR Á ÓLYMPÍULEIKANA Í RÍÓ NÆSTA 
SUMAR.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KOSTNAÐARSAMT GETUR VERIÐ AÐ KLIKKA Á AÐ KYNNA SÉR KÍNVERSKA KAUPSÝSLUHÆTTI. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

HEFUR HLAUPIÐ 70 ÞÚSUND KÍLÓMETRA

Samtals voru farþegar í milli-
landaflugi WOW air og Icelandair 
520 þúsund í ágúst síðastliðnum, 
að því er lesa má úr tilkynningum 
félaganna.

Icelandair segir farþegum hafa 
fjölgað um 17 prósent á milli ára, 
en þeir voru um 413 þúsund tals-
ins, meðan aukningin er heldur 
meiri milli ára hjá WOW air, eða 45 
prósent. Þar voru farþegar í ágúst 
um 107 þúsund.

Í tilkynningu WOW er haft eftir 
Skúla Mogensen, stofnanda og for-

stjóra flugfélagsins, að um hafi 
verið að ræða „langbesta“ sumar 
WOW air frá stofnun félagsins. 
„Í júlí síðastliðnum flutti WOW 
air fleiri farþega en allt fyrsta 
árið okkar 2012 og aldrei hafa 
verið fluttir jafnmargir farþeg-
ar í einum mánuði og nú í ágúst,“ 
segir hann.

Þá kemur fram í tilkynningum 
félaganna að Icelandair hafi aukið 
framboð sitt á sætum í millilanda-
flugi um 17 prósent á milli ára, en 
WOW air um 65 prósent. – óká

Félögin fluttu hálfa milljón

En mjög fáir 
voru með þjálf-

un fyrir starfsmenn  í 
tengslum við 
menningar-
mun og sam-

skipti.
Inga Dís Júlíusdóttir, meistari í alþjóðasam-
skiptum frá Háskólanum í Reykjavík

Íslensk fyrirtæki hafa ekki gert 
nóg til að takast á við þann menn-
ingarmun sem er milli Íslands og 
Kína. Aðgerðaleysið hefur að lík-
indum kostað fyrirtækin háar fjár-
hæðir og gæti átt þátt í að skýra 
hve lítið viðskipti við Kínverja 
hafa aukist frá því fríverslunar-
samningur við Kína tók gildi um 
mitt síðasta ár. Þetta er niðurstaða 
meistararitgerðar Ingu Dísar Júlí-
usdóttur í alþjóðasamskiptum við 
Háskólann í Reykjavík. Ritgerð-
in byggði á viðtölum og spurn-
ingalistum sem forsvarsmenn 24 
íslenskra fyrirtækja sem stunda 
viðskipti í Kína svöruðu.

Andrés Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslun-
ar og þjónustu, sagði fyrr í sumar 
að að það væru vonbrigði hve lítið 
viðskipti við Kína hefðu aukist frá 
því fríverslunarsamningurinn tók 
gildi. „Þetta kemur okkur á óvart. 
Við fundum fyrir miklum áhuga 
í aðdraganda samningsins, við 
ýttum á að þessi samningur yrði 
gerður og fögnuðum honum sér-
staklega,“ sagði Andrés. Innflutn-
ingur til Kína nam dróst saman á 
tímabilinu janúar til júlí á þessu 
ári miðað við árið 2014 en útflutn-
ingurinn nam 3.628 milljónum 
króna á fyrstu mánuðum ársins 
2015 en 3.628 milljónum króna á 
sama tímabili í fyrra. Útflutning-
ur hefur hins vegar aukist talsvert 
og nam 587 milljónum króna milli 
janúar og júlí árið 2014 en hefur 
numið 1.313 milljónum króna á 
sama tímabili á þessu ári.

Inga segir flest fyrirtæki vera 
meðvituð um menningarmuninn 
þó þau hafi lítið gert til að bregðast 

við honum. Mörg fyrirtækjanna 
hafi svarað því að tekjur, hagnaður 
og markaðshlutdeild þeirra myndu 
að líkindum aukast ef þau myndu 
læra betur inn á kínverska menn-
ingu og bæta samskipti sín við kín-
versk fyrirtæki. „Það var eitthvað 
sem mér fannst áhugavert, að vita 
af vandamálinu en gera ekki nógu 
mikið til að laga það eða bæta úr 
því,“ segir hún.

Inga segir að líklega sé ekki 
hægt að koma alfarið í veg fyrir 
árekstra í alþjóðlegum viðskipt-
um en hægt sé að lágmarka skað-
ann sem af þeim geti hlotist með 
nægum undirbúningi. Hún bætir 
þó við að einhver fyrirtæki hafi 
sagst senda starfsmenn sína til 
þeirra landa þar sem þau stunda 
viðskipti til að læra inn á menning-
una og viðskiptahætti. „En mjög 
fáir voru með þjálfun fyrir starfs-
menn í tengslum við menningar-
mun og samskipti.“ 
ingvar@frettabladid.is
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A
ngel Gurría, framkvæmdastjóri Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar, heimsótti okkur 
Íslendinga í síðustu viku. Tilefni heimsóknar-
innar var að kynna nýja skýrslu stofnunar-
innar um íslenskt efnahagslíf. Grunntónninn í 
skýrslunni er jákvæður. Samfelldur hagvöxtur 

hefur verið á Íslandi í fimm ár, opinberar skuldir sem hlut-
fall af landsframleiðslu eru að minnka og skuldir heimil-
anna einnig. Þá hefur verðbólgan um margra mánaða bil 
verið innan þolmarka Seðlabankans og horfur á að hún 

verði það áfram.
Í skýrslunni bendir Efnahags- og 

framfarastofnun þó á að það eru ljón í 
veginum. Við þekktum þau flest fyrir. 
Stærstu áskoranirnar eru afnám fjár-
magnshafta. Þótt nú sé hafin vegferð 
með aðgerðaáætlun sem þykir mjög trú-
verðug er góður árangur ekki gulltryggð-
ur. Í öðru lagi er bent á að vinnumark-
aðurinn hér á landi er mjög viðkvæmur. 
Of miklar launahækkanir, langt umfram 
framleiðniaukningu, eru þegar farnar 
að kalla á vaxtahækkanir Seðlabankans 
með tilheyrandi kostnaði fyrir atvinnu-
lífið og gæti það ógnað verðstöðugleika. 
Og fullnægjandi lausn þarf að finnast 
á framtíð Íbúðalánasjóðs sem er ríkis-
tryggður og hefur kostað skattgreiðend-
ur tugi milljarða frá hruni. Illa virðist 
ganga að koma skikki á reksturinn og er 
fyrirséð að áfram muni þurfa að veita 
stórfé úr ríkis sjóði til þess að greiða úr 
vanda hans.

Aðrir utanaðkomandi þættir munu 
einnig hafa áhrif á þróun efnahagsmála 
á næstunni. í skýrslunni er vikið að 
þróun heimsmarkaðsverðs á olíu. Það er 

lágt um þessar mundir, sem er hvati fyrir f lugfélögin til að 
draga úr verði á fargjöldum og þannig ýta undir þann vöxt 
sem hefur verið í ferðaþjónustu. En þar gætu orðið skjótar 
breytingar á. Annar þáttur er þróun efnahagsmála á evr-
usvæðinu þar sem okkar helstu útf lutningsmarkaðir eru. 
Frekari efnahagsslaki á evrusvæðinu gæti orðið til þess að 
eftirspurn eftir íslenskri vöru og þjónustu minnkaði. Að auki 
gæti svo þróun efnahagsmála í Kína og ófriður milli Rússa 
og Úkraínu haft áhrif.

Skilaboð Angels Gurría í samtali við Markaðinn í síðustu 
viku voru þó nokkuð einföld. Íslendingar geta ekkert gert til 
þess að breyta ytri aðstæðum. Þeir þurfa að einbeita sér að 
því að rækta garðinn sinn og skapa þau skilyrði sem raun-
hæft er að skapa til að stuðla að frekari hagvexti.

Þessi orð hans komu upp í huga mér núna af því að í gær 
voru fjárlög næsta árs kynnt og að fram undan er mikil 
vinna við afgreiðslu þeirra. Og í fjárlagavinnunni er mikil-
vægt að hafa í huga að einn sá þáttur sem við getum sannar-
lega haft áhrif á til að skapa okkur góð skilyrði fyrir fram-
tíðina er að myndarlegur afgangur verði á fjárlögunum. 
Þannig verði hægt að ganga hraðar fram við að ná raun-
lækkun ríkisskulda og ná niður gríðarlegum vaxtakostnaði 
ríkissjóðs. Það er einmitt þess vegna sem það er eðlilegt að 
fagna því að stefnt skuli að 15 milljarða afgangi á fjárlögun-
um. Meiri afgangi en nokkru sinni frá hruni. Og þingmenn 
ættu að sameinast um þá stefnu  að þetta markmið náist. 
Peningar greiddir í vexti munu nefnilega ekki nýtast til að 
auka velferð okkar.

Hin hliðin

Búið verði í haginn fyrir framtíðina með ríflegum afgangi á fjárlögum:

Markmiðið verði 
hallalaus rekstur 

Íslendingar geta 
ekkert gert til 
þess að breyta 
ytri aðstæðum. 
Þeir þurfa að 
einbeita sér að 
því að rækta 
eigin garð. 

Markaðshornið
Jón Hákon Halldórsson 
jonhakon@frettabladid.is

Í 1001 nótt má lesa um Alí Baba, 
fátækan skógarhöggsmann sem ramb-
aði fram á helli sem þjófagengi hafði 
fyllt stolnum gullum. Alí var svo lán-
samur að hlera leyniorðin sem opn-

uðu hellinn og þar með snarbatnaði 
efnahagur hans. Ekki tókst honum 
að halda uppgötvuninni leyndri og 
upphófst mikið blóðbað en með 
aðstoð ambáttar einnar sat Alí 
Baba að lokum einn eftir með 
fjársjóðinn.
Rétt fyrir síðustu aldamót 

stofnaði kínverski frumkvöðull-
inn Jack Ma vefsíðuna Alibaba.

com með það að markmiði að 
tengja saman kínverska fram-
leiðendur og kaupmenn utan 

lands, þar með lagði Jack grunninn að 
miklu viðskiptaveldi sem hefur vaxið 
hratt síðustu árin. Annað afkvæmi 
Jacks, Aliexpress.com, sem teng-
ir kínverska kaupmenn og vestræna 
neytendur er flestum Íslendingum 
kunnugt og mætti segja að fríversl-
unarsamningurinn við Kína jafngilti 
töfraorðunum „Sesam, opnist þú“ 
þegar kemur að aðgengi að þeim fjár-
sjóðum sem á síðunni finnast.

En ekki er allt gull sem glóir og á 
meðal þess sem selt er hjá hinum kín-
verska Ali er mikið af eftirlíkingum 
og vörufölsunum. Sjálf hef ég nýlega 
látið fjarlægja eftirlíkingar úr smiðju 
Alis af vörum, sem mitt fyrirtæki 
dreifir hér á landi, úr sölu í tveimur 

íslenskum netverslunum og ég geri ráð 
fyrir að slíkum tilfellum eigi eftir að 
fjölga.

Nýlega rakst ég á færslu á Face-
book frá verslun einni sem vildi vekja 
athygli á því að hjá þeim væri vara, 
sem væri einnig til sölu í „fínni búð“ 
í Reykjavík, miklu ódýrari. Í færsl-
unni var klykkt út með orðunum:
„Sama vara, sömu umbúðir nema 
hvað við erum ekki í því að fara illa 
með fólk sem langar að eiga fallega 
hluti.“ Þegar ég gerði athugasemd og 
tók fram að fínubúðarverðið á þessari 
þekktu skandínavísku hönnun væri 
ekki óeðlilegt í samanburði við verð í 
erlendum vefverslunum var mér svar-
að fullum hálsi af færsluhöfundi sem 

virtist meðvitaður um að hann væri að 
selja eftirlíkingu en fannst það bara 
allt í lagi, enda virtist viðkomandi ekki 
gera sér grein fyrir því að það væri 
hann sem færi illa með fólk sem hann-
ar og býr til vörur. Færslan var að 
lokum fjarlægð af Face book og varan 
tekin úr sölu, en áður en það gerðist 
höfðu rúmlega 200 manns smellt á 
„like“ og margir hrósað hinum fram-
takssama kaupmanni fyrir viðskipta-
hættina.

Þurfum við ekki aðeins að taka til 
í viðhorfi okkar til hugverkaréttar? 
Fæstir myndu kaupa ljósrit af nýjustu 
bók Yrsu. Það er heldur ekki í lagi að 
stela hugverkum með því að kaupa eða 
selja eftirlíkingar og falsaðar vörur.

Alí Baba og reykvískar okurbúllur

Auður Jóhannesdóttir
kaupmaður hjá Lifa ehf. 

TÓBAKSFRAMLEIÐENDUR ÓSÁTTIR  Franskir tóbakskaupmenn klæddir í kengúrubúninga sturtuðu nokkrum tonnum af gulrótum fyrir utan 
franska fjármálaráðuneytið og mótmæltu þar með áformum stjórnvalda um að skylda tóbaksframleiðendur til að hafa hlutlausar umbúðir 
utan um vörur sínar. Mótmælendurnir segja hlutlausar pakkningar ekki hafa virkað í Ástralíu og munu því heldur ekki virka í Frakklandi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP 

 Mótmæla hlutlausum tóbakspakkningum

Félag atvinnurekenda vakti síðast-
liðið vor athygli á stöðu gengislána 
fyrirtækja. Sjö árum eftir hrun, að 
gengnum um 200 héraðsdómum og 
70 hæstaréttardómum um gengis-
lán, er enn ágreiningur um gríðar-
legar fjárhæðir á milli bankanna 
og fyrirtækja sem tóku gengis lán 
fyrir hrun. Þessi staða stendur 
mörgum fyrirtækjum fyrir þrif-
um og dregur úr þeim kraftinn til 
sóknar og fjárfestinga.

Samkvæmt úttekt sem unnin 
var fyrir FA voru gengislán upp 
á um 547 milljarða króna enn í 
ágreiningi í byrjun þessa árs. 
Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) 
báru brigður á þessa tölu og segja 
lán í ágreiningi nær 100 milljörð-
um. Ekki voru þó lögð fram nein 
gögn frá bönkunum sem staðfesta 
þá fullyrðingu. Vandinn við að 
meta umfangið nákvæmlega ligg-
ur einmitt í því að bankarnir og 
Fjármálaeftirlitið hafa ekki viljað 
gefa upplýsingar um stöðu mála.

Bankarnir veita ekki upplýsingar
Vonir um að umræðan yrði til 
þess að auka upplýsingagjöf um 
stöðu gengislánanna af hálfu 
stóru viðskiptabankanna urðu að 
engu í byrjun sumars, þegar fjár-
málaráðuneytið birti svar sitt við 
fyrir spurn Guðlaugs Þórs Þórð-
arsonar alþingismanns um stöðu 

gengislánanna. Bankarnir neituðu 
allir að gefa þær upplýsingar sem 
ráðuneytið fór fram á fyrir hönd 
Alþingis.

Stærstur hluti gengislána fyrir-
tækja er í Landsbankanum og flest-
ir hæstaréttardómar vegna þeirra 
hafa jafnframt fallið í ágreinings-
málum ríkisbankans og viðskipta-
vina hans. Það hefur þó ekki dugað 
til að leysa mál fjölmargra fyrir-
tækja. Bankinn hefur stuðzt við 
mjög hæpna túlkun á dómi Hæsta-
réttar í máli Haga ehf. gegn Arion 
banka, þar sem dómurinn komst að 
þeirri niðurstöðu að Hagar hefðu 
vegna stærðar sinnar og sérþekk-
ingar á fjármálum ekki verið í 
aðstöðumun gagnvart bankanum 
eða viðbótarkrafa bankans valdið 
fyrirtækinu þeirri fjárhagslegu 
röskun að fullnaðarkvittana reglan 
svokallaða gilti gagnvart fyrirtæk-
inu. Í henni felst að viðkomandi 
félag hafi samkvæmt kvittunum 
staðið skil á vöxtum og afborgun-
um og verði ekki krafið um frekari 
vexti, þ.e. almenna óverðtryggða 
vexti Seðlabanka Íslands sem voru 
mjög háir, fóru hæst í 21% um tíma.

Hæpin túlkun og gengur ekki 
jafnt yfir alla
Landsbankinn virðist hafa ákveð-
ið að miða við skilgreiningu Evr-
ópusambandsins á litlu fyrirtæki, 
með minna en u.þ.b. 1,5 millj-
arða króna veltu, þegar ákveðið 
er hvaða fyrirtæki eigi að njóta 
fullnaðarkvitta nareglunnar. 
Fyrir tæki sem eru með meiri veltu 
eru þá samkvæmt túlkun bank-
ans ekki í aðstöðumun gagnvart 

honum, burtséð frá eðli starfsem-
innar. Í því felst að mikill fjöldi 
fyrirtækja á Íslandi, þar með 
talin smærri fyrirtæki sem hafa 
enga sérþekkingu á lánamálum, 
eru ekki talin vera í aðstöðumun 
gagnvart bankastofnunum.

Þessi túlkun á dómi Hæstaréttar 
orkar augljóslega mjög tvímælis. 
Ofan á það bætist að henni virðist 
ekki vera haldið fram jafnt gagn-
vart öllum viðskiptavinum bank-
ans. Félagi atvinnurekenda hafa 
þannig borizt ábendingar, studd-
ar gögnum, um að fyrirtæki sem 
eru vel yfir veltumörkunum hafi 
fengið að njóta fullnaðarkvittana-
reglunnar og fengið lán sín endur-
útreiknuð á grundvelli hennar, um 
leið og sambærileg fyrirtæki af 
svipaðri stærð eru sett í flokk með 
Högum og ekki talinn hafa verið 
aðstöðumunur á þeim og bankan-
um þegar gengið var frá gengis-
láninu.

Sér ekki fyrir endann á vandanum
Mörgum fyrirtækjaeigendum 
hefur komið spánskt fyrir sjón-
ir að samkvæmt niðurstöðum 
dómstóla fái sambærileg geng-
islán fyrirtækja í sambærilegri 
stöðu, jafnvel keppinauta, mjög 
ólíka meðferð eftir formsatrið-
um í lánasamningum. Þegar við 
það bætist að dómar Hæstarétt-
ar eru enn túlkaðir með hæpnum 
hætti af lánastofnunum og jafn-
vel ekki eins gagnvart sambæri-
legum fyrir tækjum er augljóst 
að við sjáum ekki fyrir endann á 
þeim vandræðum sem gengislán-
in valda enn íslenzku viðskiptalífi.

Enn af gengislánum
Ólafur Stephensen, 
framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurekenda
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Gengi gjaldmiðla FTSE 100
6146,10 71,58
 (1,18%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

06.08.2015 Við þurfum að byggja leikvang 
fyrir fólkið. Þetta er allt of lítill leikvangur og 
við þurfum að fá meiri stuðning við þessa frá-
bæru drengi sem við eigum. Í Laugardalnum 
eða hvar sem er á Íslandi. Við þurfum að 
byggja nýjan þjóðarleikvang – menn-
ingarhús þjóðarinnar.

Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ

Heildarafli strandveiðibáta á nýafstaðinni 
vertíð var 8.568 tonn í 14.942 löndunum. 
Mest var veitt af þorski eða 7.643 tonn og þar 
á eftir ufsi, eða 773 tonn. Frá því að strand-
veiðar hófust vorið 2009 hefur meðalafli í 
róðri aldrei verið meiri, en hann var 575 kíló. 
Mest veiddi Hulda SF-197 sem gerð er út frá 
Hornafirði, rúm 40 tonn. Næst kom Sæunn 
SF-155 sem einnig er gerð út frá Hornafirði 
með tæp 39 tonn.

8.568 TONN
Sæunn veiddi mest

Hafðu samband við sérfræðinga okkar og 
kynntu þér kosti eignastýringar MP Straums. 

mp.is/eignastyring

Fremstur í flokki 
eignastýringar
annað árið í röð
Alþjóðlega fjármálatímaritið World Finance hefur annað 
árið í röð valið MP Straum fremstan á sviði eignastýringar 
meðal íslenskra banka og fjármálafyrirtækja.
 
Við erum bæði stolt og þakklát.

KNATTSPYRNUSAMBANDIÐ á von 
á mikilli fjárinnspýtingu eftir að 
ljóst varð að íslenska landsliðið 
tekur þátt í Evrópumótinu á næsta 
ári. Af fregnum að dæma fær sam-
bandið að lágmarki 12 milljónir 
evra (eða rétta 1,7 milljarða króna) 
fyrir þátttökuna eina saman.

SÚ upphæð hækkar svo væntan-
lega í samræmi við árangur í mót-
inu, og við hana má bæta ýmsum 
afleiddum tekjum sem sambandið 
á von á, svo sem bættum styrktar-
samningum, aukinni aðsókn í 
æfingaleiki í aðdraganda mótsins 
og svo mætti áfram telja. Áhuga-
vert verður að sjá rekstraráætlun 
KSÍ fyrir árið 2016.

GEIR Þorsteinsson, framkvæmda-
stjóri KSÍ, lýsti því yfir í miðjum 
fagnaðarlátum á Ingólfstorgi að 
þeim fjármunum sem til falla 
verði varið til aðildarfélaga KSÍ. 
Það hljómar skynsamlega enda má 
með sanni segja að árangur karla-
landsliðsins (og kvennalandsliðs-
ins) sé uppskera gríðarlega öflugs 
grasrótarstarfs.

ÞAÐ er í raun lyginni líkast að í 
jafn fámennu landi sé rekin jafn 
metnaðarfull deildarkeppni bæði 
í karla- og kvennaflokki. Hér eru 
líka menntaðir og metnaðarfullir 
yngriflokkaþjálfarar sem sjá til 
þess að áhugasamir fái bestu leið-
sögn sem völ er á allt frá fyrstu 
spyrnu. Stjórnarmaðurinn er ekki 
viss um að fólk geri sér grein fyrir 
hversu einstakt þetta er í alþjóð-
legu samhengi.

ÞVÍ hljómar skynsamlegt hjá fram-
kvæmdastjórunum að beina fjár-
mununum til aðildarfélaganna 
sem hingað til hafa sýnt að þeim er 
treystandi fyrir fé.

AÐ ÞEKKJA SINN VITJUNARTÍMA

FORSETINN setti í gær Alþingi í 
„síðasta sinn“ að eigin sögn. Hann 
eftirlætur hins vegar þjóðinni og 
fréttamönnum að túlka orð sín, 
og hvort hann eigi þarna við þetta 
tiltekna Alþingi sem nú situr, eða 
hvort hann er að boða að hann 
hyggist ekki bjóða sig fram að 
nýju.

YFIRLÝSINGIN er í anda þess sem 
áður hefur heyrst úr þessari átt, 
eða hver man ekki eftir „haltu mér 
slepptu mér“ senunni fyrir síðustu 
forsetakosningar?

FORSETINN unir sér aldrei betur 
en þegar hann er á milli tannanna 
á fólki, og telur vafalaust að ekki 
sé um annað gasprað á heimilum 
landsmanna en hvort hann hyggist 
heima sitja eða af stað fara í enn 
eitt skiptið.

UM þessar mundir er þó um mun 
áhugaverðari og skemmtilegri 
hluti að ræða. Velgengni knatt-
spyrnulandsliðsins og frækilega 
framgöngu körfuboltamannanna á 
Evrópumótinu í Berlín, til dæmis.

HÁTTVIRTUR forseti, það er ólík-
legt að jörðin hætti að snúast þótt 
þú látir af embætti.

ÞETTA er orðið gott.

Innflutningur til Kína dróst saman um 14,3 prósent og 
útflutningur frá Kína um 6,1 prósent í ágúst í júönum talið. 
Samdrátturinn er helst talinn skýrast af lægra vöruverði, sér-
staklega á hráolíu. Hagvöxtur í Kína árið 2014 var samkvæmt 
nýuppfærðum tölum lækkaður úr 7,4 prósentum í 7,3 prósent.  
Þá dróst gjaldeyrisforði Kínverja saman um 93,9 milljarða 
Bandaríkjadala, jafnvirði um 12 þúsund milljarða íslenskra 
króna, sem er metsamdráttur í einum mánuði.

14,3 prósent
Innflutningur til Kína dregst saman


