
Til Hollands | Oddaflug, eignar-
haldsfélag Hannesar Smárasonar, 
hefur fært 19,77 prósenta hlut 
sinn í FL Group til Oddaflugs BV í 
Hollandi vegna hagstæðari skatta-
umhverfis þar. 

Greina Kaupþing | Citigroup 
hefur birt greiningu á Kaupþingi 
og metur bankann á þúsund krón-
ur á hlut. Morgan Stanley hefur 
einnig gefið út mat sem hljóðar 
upp á 953 krónur á hlut. 

Betri afkoma | Handbært fé frá 
rekstri ríkissjóðs jókst um 52 
milljarða króna á fyrstu ellefu 
mánuðum síðasta árs. Þetta er 
30,1 milljarði hagstæðari niður-
staða en ári áður.

Evruskráning undirbúin |
Kauphöllin vill að fyrirtæki lands-
ins hafi val um hvort þau skrái 
hlutabréf sín í krónum eða evrum. 
Vonast er til að svo geti orðið á 
seinni hluta þessa árs.

Fyrsta krónubréfið | Bankinn 
ABN Amro gaf í vikunni út fyrsta 
krónubréf ársins fyrir þrjá millj-
arða króna. Bréfið er með gjald-
daga 11. janúar 2008 og ber fjór-
tán prósenta vexti.

Geysir stofnað | FL Group, Glitnir 
og VGK-Hönnun hafa stofnað 
fjárfestingarfélagið Geysir Green 
Energy. Félagið mun fjárfesta í 
verkefnum tengdum sjálfbærri 
orkuframleiðslu.

Góð spá | Greining Glitnis spáir 
því að úrvalsvísitalan hækki um 
fimmtung á árinu. Það er nokkuð 
meira en árið 2006 þegar vísitalan 
hækkaði um 15,8 prósent. 
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Óli Kristján Ármannsson
skrifar

„Frásagnir af andláti krónunnar eru dálítið ýktar,“ 
segir Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningar-
deildar Kaupþings, og telur að ef til vill hafi verið 
ofmetin í umræðunni áhrifin af því ef fjármálafyr-
irtæki færðu eigið fé sitt yfir í erlenda mynt. Taki 
hins vegar mörg fyrirtæki upp á því að gera upp í 
evrum segir hann að hlutabréfamarkður hér breyt-
ist og færist undan áhrifavaldi Seðlabankans. 

„Það eitt að innlánsstofnun færði eigið fé sitt í 
erlenda mynt hefur ekki úrslitaáhrif á miðlun pen-
ingastefnu Seðlabankans,“ segir Ásgeir og bendir 
á að ef erlendur banki myndi kaupa íslenskan, 
eða hefja starfsemi hér, væri hann með erlent 
eigið fé. „Eftir stendur að útlán og innlán ein-
staklinga og fyrirtækja í krónum verða óbreytt. 
Vaxtaleiðnin í gegnum bankakerfið, frá stýrivaxta-
ákvörðun Seðlabankans yfir í ákvörðun um útlána-
vexti bankanna verður sú hin sama.“ Að sumu 
leyti segir Ásgeir gæti jafnvel peningamálastefna 
Seðlabankans virkað betur ef bankarnir væru með 
erlent eigið fé vegna samspils gengishreyfinga og 
Basel-reglna um eiginfjárhlutfall banka. En það 
þýðir að í hvert sinn sem krónan hækkar, lækkar 
eiginfjárhlutfall bankastofnana mælt í innlendri 
mynt og kostnaðurinn við innlend útlán eykst á 
eiginfjárgrunni. Við þetta mun eigið fé í erlendri 
mynt vinna með peningamálastefnu Seðlabankans 
og mögulega auka virkni peningamálaðgerða. Þetta 
er algerlega öfugt við það sem nú er, þar eigið féð 
er í innlendri mynt en stór hluti efnahagsreiknings 

í erlendri. Þannig til að mynda jók gengishækk-
un krónunnar 2004-2005 eiginfjárhlutfall íslenskra 
banka og gerði innlend útlán ódýrari. 

Ef hins vegar  mörg íslensk fyrirtæki færu að 
færa eigið fé sitt í evrur eða aðra erlenda gjald-
miðla myndi það leiða til þess að hlutabréfamark-
aðurinn lenti utan við áhrifasvið peningamála-
stefnu Seðlabankans að einhverju leyti. Þá væri 
hægt að kaupa hlutabréf á móti láni í evrum og 
krónan stæði þar alfarið fyrir utan. Ásgeir segir 
svo álitamál hversu mikil áhrif peningamálastefna 
Seðlabankans hafi á hlutabréfamarkað, enda hafi 
hann hækkað í gegnum allt stýrivaxtahækkunar-
ferli bankans. „Hlutabréfamarkaður virðist hins 
vegar gríðarlega viðkvæmur fyrir gengi krónunn-
ar. Hann yrði því ef til vill ekki jafnkvikur ef hann 
væri ekki undir krónunni.“

Ásgeir segir ljóst að krónan sé orðin mjög óvin-
sæl en er afar vantrúaður á að hér verði tekin upp 
evra með einhliða aðgerð vegna þess hversu mikill 
kostnaður yrði því samfara.  „Ef við ætluðum að 
taka upp evruna einhliða yrði íslenska ríkið að taka 
erlent lán fyrir að minnsta kosti nokkur hundruð 
milljarða króna, til þess að skipta út peningamagn-
inu sem er í umferð sem væri fremur dýr aðgerð 
auk þess sem erfitt væri að vera án lánveitenda til 
þrautavara. Það er efalaust að gengisóstöðugleiki 
krónunnar er að verða mjög þung byrði á íslensku 
atvinnulífi sem virðist ætla að þyngjast eftir því 
sem útrásinni vindur áfram. Hins vegar hefur 
krónan að einhverju leyti verið gerð að blóraböggli 
því óstöðugleiki hennar er aðeins endurvarpið af 
þeirri þenslu sem ríkir í atvinnulífinu.“

Frásagnir af andláti 
krónunnar eru ýktar
Miðlun peningastefnu Seðlabankans kynni að verða skil-
virkari ef bankar færðu eigið fé yfir í erlenda mynt. Hluta-
bréfamarkaður færist hins vegar undan áhrifasviði bankans.

Gangi spá Greiningar Glitnis 
eftir um 21 prósenta hækk-
un Úrvalsvísitölunnar á árinu 
2007 fer vísitalan yfir 7.750 stig. 
Samanlagður hagnaður þeirra 
félaga sem Glitnir spáir fyrir um 
verður um 250 milljarðar króna á 
árinu sem var að líða, þar af nam 
hagnaður á fjórða ársfjórðungi 88 
milljörðum króna. Sem fyrr eru 
það fjármálafyrirtæki og fjárfest-

ingafélög sem taka stærstan hluta 
af hagnaðarkökunni. 

Kaupþing, FL Group, 
Landsbankinn og Exista högn-
uðust öll yfir þrjátíu milljarða 
króna á síðasta ári miðað við 
spár Glitnis og Straumur var þar 
nálægt. Heildarhagnaður mun 
dragast saman á árinu 2007 frá 
nýliðnu ári sem einkenndist af 
miklum gengis- og söluhagnaði. 

Að mati Glitnis skila rekstrar-
félögin lakari ávöxtun en fjár-
málafyrirtækin í ár. Aðstæður 
eru samt sem áður ágætar í árs-
byrjun, frekari ytri vöxtur fyrir-
tækja er í sjónmáli sem verður 
studdur með góðu aðgengi að 
fjármagni og auknum sýnileika 
íslenskra fyrirtækja erlendis. 
Spáð er hagnaðaraukningu á árinu 
2008 frá árinu 2006. - eþa/ sjá síðu 8

Fjármálafyrirtæki áfram í sviðsljósinu
Greining Glitnis spáir fjórum félögum yfir 30 milljarða hagnaði árið 2006.

Nettóstaða viðskiptabankanna 
í erlendum gjaldeyri jókst um 
rúmlega 80 milljarða króna í 
desember og var 188,5 milljarðar 
króna í árslok, að því er fram 
kemur í morgunkorni Glitnis.

Gjaldeyrisstaðan er sögð jafn-
gilda tæplega 23 prósentum af 
eigin fé bankanna. „Og hefur 
það hlutfall ekki áður verið jafn 
hátt,“ segir Glitnir. Samkvæmt 
reglum Seðlabankans má nettó-
staða hvers banka ekki fara yfir 
30 prósent af eigin fé nema til-
gangurinn sé að verja eiginfjár-
hlutfall bankans. „Líklegt er að 
slík undanþága hafi verið veitt 
einhverjum bankanna þriggja 
og má telja líklegast að það sé 
Kaupþing.“

Í Morgunkorninu er velt upp 
þeirri spurningu hvort fleiri 
bankar kunni að fylgja fordæmi 
Straums-Burðaráss og færa eigið 
fé sitt yfir í evru. „Þróun gjald-
eyrisjafnaðarins gæti gefið vís-
bendingu um að slíkt ferli sé í 
gangi hjá einhverjum bankanna.“ 

- óká

Bættu við gjald-
eyri í lok árs

Verðbólga mældist 2,1 prósent á 
ársgrundvelli innan aðildarríkja 
Efnahags- og framfarastofnun-
arinnar (OECD) í nóvember á 
síðasta ári. Þetta er 0,4 prósentu-
stiga hækkun frá sama tímabili 
árið áður. 

Þetta er nokkur viðsnúningur 
frá fyrri verðbólgutölum á fjórða 
ársfjórðungi innan aðildarríkja 
OECD en verðbólgan lækkaði um 
0,2 prósent í september en hélst 
óbreytt í október.

Verðbólgan í nóvember var 
eftir sem áður hæst í Tyrklandi 
eða 9,9 prósent en næstmest hér-
lendis eða 7,3 prósent. Minnsta 
verðbólgan mældist líkt og fyrr í 
Japan, eða 0,3 prósent, og í Sviss 
en þar mældist hún 0,5 prósent. 

- jab

Næstmest
verðbólga hér
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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í skilningi laga nr. 
30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. Sjó›irnir eru reknir af 
Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› starfsleyfi FME. Landsbankinn er
vörslua›ili sjó›anna. Athygli fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingar- 
sjó›ir hafa r‡mri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en
ver›bréfasjó›ir. Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar 
muninn á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr útbo›s- 
l‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans auk uppl‡singa
á heimasí›u bankans, landsbanki.is.

Örugg ávöxtun 
í fleirri mynt 

sem flér hentar
EUR

3,2%*

GBP
5,7%*

ISK
13,3%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en
millibankamarkaður og

gjaldeyrisreikningar. Enginn
munur er á kaup-

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,3%*

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. desember 2006 - 3. janúar 2007.
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Vika Frá áramótum

365 3% 3%
Actavis 5% 5%
Alfesca -2% -2%
Atlantic Petroleum 2% 2%
Atorka Group 3% 3%
Bakkavör  1% 1%
FL Group 8% 8%
Glitnir 4% 4%
Hf. Eimskipafélagið 0% 0%
Kaupþing 8% 8%
Landsbankinn 8% 8%
Marel 1% 1%
Mosaic Fashions -2% -2%
Straumur  3% 3%
Össur 0% 0%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Bandarísku fjárfestingasjoðirnir 
Centaurus og Paulson hafa fyrir 
Viðskiptaráði Áfrýjunardómstóls 
Amsterdam í Hollandi farið fram 
á lögbann á aðgerðir sem stjónr 
fyrirtækjasamstæðunnar Stork 
hefur gripið til vegna hluthafa-
fundar 18. þessa mánaðar. Þá 
hafa sjóðirnir farið fram á að 
rannsakaðir verðir stjórnunar-
hættir innan samstæðunnar.

Stjórn Stork samstæðunnar 
gafm 19. desember síðastliðinn 
út hlutabréf til Stichting Stork 
sem jafngilda 50 prósentum 
kosningabærra hluta í félaginu, 
að undanskildu einu atkvæði. 
Með því segja sjóðirnir að búið sé 
að taka frá hluthöfum í Stork allt 
ákvörðunarvald og fer fram á að 
tekið verði fyrir notkun hlutanna 
við atkvæðagreiðslu á hluthafa-
fundinum síðar í mánuðinum. 
Sjóðirnir segjast harma að þurfa 
að leita til dómstóla í viðleitni til 
að vernda rétt hluthafa, en heim-
ildin til sértækrar hlutabréfaút-
gáfu líkt og stjórn Stork greip til 

er einungis sögð hafa verið til að 
verjast fjandsamlegri yfirtöku. 

Hluthafar Stork og stjórn 
samstæðunnar hafa deilt síðan í 
haust þegar samþykkt var á hlut-
hafafundi að selja frá samstæð-
unni hliðarstarfsemi, en stjórnin 
er á móti þeirri stefnu. 

Hér heima bíður Marel nið-
urstöðu í deilunni, en auk þess 
að vera í hópi hluthafa, hefur 
félagið hug á að kaupa matvæla-
vinnsluvélahlutann Stork Food 
Systems. - óká

Fjárfestingarsjóðir
kæra stjórn Stork

Gefin voru út hlutabréf til að eyða áhrifum hluthafa.

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Afkoma tískuverslanakeðjunnar Mosaic Fashions  
var langt undir væntingum greiningardeilda bank-
anna á þriðja ársfjórðungi. Mosaic skilaði 1,4 millj-
óna punda tapi (195 milljónum króna) á tímabilinu 
en til samanburðar gerði meðaltalsspá bankanna 
út frá upphaflegum spám ráð fyrir að hagnaður 
félagins yrði 7,8 milljónir punda eða 1,1 milljarður 
króna. Greiningardeild Kaupþings telur að full 
ástæða hefði verið fyrir félagið að senda frá sér 
afkomuviðvörun til Kauphallarinnar. Bréf í Mosaic 
lækkuðu um nítján prósent á síðasta ári, þar af um 
þrettán prósent á fjórða ársfjórðungi og um 4,4 
prósent á síðasta viðskiptadeginum 2006. 

Richard Glanville, fjármálastjóri Mosaic, sagði 
í samtali við Markaðinn að ekki hefði þótt ástæða 
til að gefa út afkomuviðvörun að fenginni ráðgjöf 
íslenskra ráðgjafa sem er Kaupþing. Bæði töldu 
menn að íslenski markaðurinn hefði verið vel upp-
lýstur um erfiðar aðstæður í breskri smásölu út frá 
skrifum sérfræðinga og fjölmiðla og auk þess birti 
félagið reikninga sína fjórum sinnum á ári sem eigi 
að gefa góða mynd af stöðu félagsins á hverjum 
tíma. „Ég tel að í Bretlandi þar sem menn tilkynna 
um afkomu félaga með sex mánaða millibili verði 
þetta mun mikilvægara. Þar sem við greinum frá 
afkomu okkar á þriggja mánaða fresti voru skil-
yrði fyrir afkomuviðvörun ekki til staðar að okkar 
mati.“

Bent hefur verið á að mikil hlýindi í Bretlandi 
í haust hafi dregið úr sölu á fatnaði og þá á Oasis, 
stærsta vörulínan sem skapar 40-45 prósentum af 
heildartekjum félagsins, í vandræðum. Þótt vel 
gangi í erlendri útrás félagsins verða 80 prósent af 
tekjum Mosaic til á heimaslóðum.

Guðmunda Ósk Kristjánsdóttir, hjá greiningu 
Landsbankans, vill ekki taka svo sterkt til orða að 
þörf hefði verið á afkomuviðvörun þótt uppgjörið 

hefði klárlega verið undir væntingum. Áætlanir 
stjórnenda Mosaic hafa verið að lækka jafnt og þétt 
yfir reikningsárið í kjölfar uppgjöra. „Það hefur 
verðmyndandi áhrif á Mosaic að þeir eru ekki að ná 
markmiðum sínum.“ 

Guðmunda Ósk segir að stjórnendur Mosaic sjái 
ekki fram á viðsnúning hjá stærstu vörulínu félags-
ins  fyrr en um næstu páska. Smásöluverslun í 
Bretlandi er í lægð og bendir hún á að breskir smá-
salar hafi verið að greina frá dræmum sölutölum í 
aðdraganda jólanna. Nóvembersalan gekk illa hjá 
Mosaic í Bretlandi en samkvæmt forsvarsmönnum 
Mosaic var viðsnúningur í kringum jólasöluna sem 
Glanville staðfestir. 

Glanville segir ennfremur að janúar hafi farið 
vel af stað hjá keðjunni. „Eftir langt tímabil af nið-
urstöðum sem hafa verið undir væntingum erum 
við bjartsýnir á framhaldið. En því má ekki gleyma 
að hlutirnir breytast hratt á þremur til fjórum 
vikum hjá okkur í smásölunni.“

Ráðlagt að senda ekki 
frá sér afkomuviðvörun
Greiningardeild Kaupþings taldi að Mosaic hefði átt að senda
frá sér afkomuviðvörun eftir að afkoma félagsins var langt frá
spám. Ráðgjafar Mosaic úr Kaupþingi voru á öðru máli.

Stjórn Icelandic Group leggur 
fyrir hluthafafund, síðar í mán-
uðinum, að hún fái heimild til að 
taka víkjandi lán með sérstökum 
skilyrðum er veiti lánardrottni rétt 
til að breyta skuldinni í hlutafé. 

Stjórnin fengi þá heimild 
félagsins til að taka lán að upphæð 
allt að fimm milljörðum króna til 
fimm ára. Lánveitanda er heimilt 
að breyta höfuðstól skuldarinn-
ar að viðbættum vöxtum í hluti 
í Icelandic í desember 2011. Þá 
getur hann einnig á vaxtagjald-
dögum, þeim fyrsta 31. desember 
2007, breytt öllu láninu eða hluta 
þess, að lágmarki tuttugu prósent-
um höfuðstólsins, í hlutafé. - eþa

Vill víkjandi lán

Fjögur félög í Kauphöll Íslands 
voru með veltuhraða yfir einum 
á nýliðnu ári sem merkir að allt 
útgefið hlutafé félaganna hafi 
skipt um hendur á tímabilinu. 
Þetta kemur fram í Vegvísi 
Landsbankans. 

Félögin fjögur eru FL Group, 
Glitnir, Landsbankinn og 
Straumur-Burðarás. Mesta aukn-

ingin varð hjá Straumi á milli ára 
þar sem hlutfallið var tæplega 
1,8. Almennt var veltuhraði hluta-
bréfa svipaður og árið 2005.

Veltuhraði er mikið notaður til 
að meta seljanleika hlutabréfa og 
þar með hversu góð verðmyndun 
bréfanna er. Hann er reiknaður 
sem hlutfall milli veltu og hluta-
fjár félaga. - eþa

Mestur seljanleiki 
bréfa í Straumi

Skuldabréfaútgáfa Landsbankans 
á Bandaríkjamarkaði upp á jafn-
virði 158 milljarða íslenskra 
króna í ágúst í fyrra er á lista 
fagtímaritsins Credit Magazine, 
einu stærsta tímariti heims um 
fjármála- og skuldabréfamark-
aði, yfir bestu lántökur síðasta 
árs.

Í rökstuðningi tímaritsins 
fyrir útnefningunni segir að 
skuldabréfaútgáfa bankans hafi 
boðað breytta tíma fyrir íslenska 
banka sem fyrr á árinu hafi sætt 
neikvæðri gagnrýni matsaðila. 
Ennfremur segir í rökstuðningn-
um að tímaritið hafi valið lán-
tökur, sem hafi verið vinsælar á 

meðal fjárfesta, sem gengu vel á 
erfiðum mörkuðum og hafi vald-
ið straumhvörfum. 

Þá er bent á að lántakan 
hafi borið vott um gott aðgengi 

Landsbankans að fjármálamörk-
uðum þrátt fyrir umrót í umhverfi 
íslensku bankanna í fyrra og 
staðfest mikið traust skulda-
bréfafjárfesta á Landsbankanum 
og langtímastefnu hans.

Í tilkynningu frá Lands-
bankanum segir að  skuldabréfa-
útgáfan, sem var hluti af reglu-
legri endurfjármögnun bankans, 
hafi verið í samvinnu við Bank of 
America, Citigroup og Deutsche 
Bank. Upphaflega hafi staðið til 
að gefa út skuldabréf fyrir einn 
milljarð dala en vegna mikillar 
eftirspurnar hafi fjárhæðin verið 
aukin í 2.250 milljónir dala. 

- jab

Lán Landsbankans meðal þeirra bestu
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Kaupþing, verðmætasta fyrir-
tæki landsins og eitt fjölmennasta 
hlutafélagið, hefur aldrei verið 
metið hærra á hlutabréfamark-
aði. Bankinn stóð í 905 krónum 
á hlut á mánudaginn og var því 
metinn á 670 milljarða króna, eða 
sem svarar vel til hálfrar árlegrar 
landsframleiðslu Íslands og hálfr-
ar heildareignar lífeyrissjóðakerf-
isins. Frá áramótum hafa bréf 

Kaupþings hækkað um 7,61 pró-
sent.

Þetta er þó ekki hæsta gengi 
Kaupþings frá upphafi því um 
miðjan febrúar fyrir rétt tæpu 
ári fóru bréfin hæst í gengið 999. 
Bankinn seldi nýtt hlutafé til 
erlendra fjárfesta í október og jók 
hlutafé sitt um tíu prósent sem 
gerir það að verkum að virði hans 
hefur aukist. - eþa

Kaupþing aldrei verðmætara
Verðmæti bankans er komið í 670 milljarða króna.

Fjarskiptaumferð um CANTAT-
3 sæstrenginn verður stöðvuð 
næstkomandi föstudag og gert 
ráð fyrir að hann verði sam-
bandslaus fram undir lok þessa 
mánaðar.

Í tilkynningu Farice kemdur 
fram að áætlað sé að viðgerð-
arskipið Pacific Guardian verði 
komið á bilunarstað CANTAT-3 
sæstrengsins næsta laugardag, en 
viðgerð á að ljúka 22. janúar sam-
kvæmt áætlun. „Vegna erfiðra 
aðstæðna og veðurskilyrða kunna 
dagsetningar þessar að breytast,“ 
segir í tilkynningunni. - óká

Stöðva umferð 
á föstudaginn

Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar

Stefnt er að skráningu Promens innan tveggja 
ára. Ekki fæst upp gefið til hvaða kauphalla er 
helst horft til. Bækur félagsins verða jafnframt 
eftirleiðis gerðar upp í evrum. Þessar breytingar 
koma í kjölfar kaupa Promens á norska fyrirtækinu 
Polimoon sem gengu í gegn um áramótin. Atorka, 
sem á ríflega 82 prósenta hlutafjár í félaginu, 
hyggst eftir sem áður leika lykilhlutverk í eign-
arhaldi á félaginu. Fyrir yfirtökuna var Polimoon 
skráð í Kauphöllinni í Ósló en nú er unnið að 
afskráningu þess. 

Það má segja að Promens hafi tekið stakkaskipt-
um frá því í upphafi árs 2005 þegar félagið var með 
tuttugu milljónir evra í veltu. Í lok árs 2006, eftir 
umrædd kaup á Polimoon, var veltan komin í 710 
milljónir evra á ársgrundvelli. Promens rekur nú 
sextíu verksmiðjur í tuttugu löndum, 5.400 starfs-
menn starfa hjá félaginu og 160 þúsund tonn af 
plasti eru framleidd árlega. Einungis tvö prósent 
af umsvifum Promens eiga sér nú stað á Íslandi og 
félagið er orðið leiðandi í plastiðnaði á heimsvísu. 

Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri Promens, 
og Arne Vraalsen, forstjóri Polimoon, kynntu á 
mánudag hugmyndina að baki kaupunum. Í máli 
Ragnhildar kom fram að stjórnendur Promens 
sæju mikla möguleika á frekari vexti, bæði á 
núverandi mörkuðum, í Asíu og Austur-Evrópu. 
Promens var fyrir kaupin sérhæft í hverfissteypu 
en Polimoon er hins vegar sérhæft í framleiðslu á 
ýmsum tegundum umbúða, auk þess að framleiða 
hluti fyrir bíla- og rafeindaiðnað. „Við vorum búin 
að horfa á Polimoon í nokkurn tíma og sáum það 
sem áhugaverðan kost sem félli vel inn í okkar 
stefnu. Við sjáum þetta sem gullið tækifæri til að 
fara inn í aðra tækni en hverfissteypuna til að geta 
haldið áfram að vaxa og taka stærri skref. Félagið 
er með sterka stöðu í Evrópu og við sjáum fram 
á mjög áhugaverð tækifæri til að vaxa saman í 
framtíðinni.“

Verðið sem Promens greiddi fyrir Polimoon var 
35 norskar krónur á hlut, sem samsvarar um 165 
milljónum evra. Kaupin voru fjármögnuð með eigin 
fé og breytanlegum lánum sem eru sölutryggð af 
Atorku og Landsbanka Íslands, auk lánsfjármögn-
unar frá norska bankanum DnB NOR. 

Stefnt að skráningu 
Promens innan tveggja ára
Umsvif Promens hafa margfaldast eftir kaupin á Polimoon. 
Heildarvelta í lok ársins 2006 nam yfir 700 milljónum evra 
en var tuttugu milljónir í byrjun árs 2005. 

Meira framboð var á ýsu og 
þorski á fiskmörkuðum landsins í 
síðustu viku miðað við aðrar teg-
undir. Meðalverðið var í hærri 
kantinum eða 177,28 krónur 
fyrir kílóið sem er 38,15 krónum 
yfir meðalverði síðasta árs, sem 
hækkaði um 24 prósent á milli 
ára, að því er fram kemur á vef 
Fiskifrétta.

Líkt og fyrri vikur seldist 
mest af ýsu í vik-
unni, eða 714 
tonn, en 164,04 
krónur fengust 
fyrir kílóið af 
slægðri ýsu. 

Þorskur var 
líkt og áður í 
öðru sæti yfir 
mest seldu teg-
undirnar en 574 
tonn seldust af 
þorski í vikunni 
og fengust 271,03 
krónur fyrir kílóið af 

slægðum þorski. 
Athygli vekur að mjög lítið 

framboð var á öðrum tegundum 
og seldust einungis þrjár aðrar 
þeirra yfir 20 tonnum. Það voru 
ufsi, steinbítur og keila, sem 
skiptu með sér næstu þremur 
sætum yfir mest seldu fiskteg-
undir á mörkuðunum í liðinni 
viku. - jab

Gott framboð á 
ýsu og þorski

Lýsing hf. og Sýr ehf. hafa und-
irritað samning um fjármögnun 
á kaupum Sýr ehf., sem er í 
eigu þeirra Gunnars Hjaltalín og 
Þórarins Ragnarssonar, á eignum 
Teymis hf. Kaupverð nemur 2,3 
milljörðum króna. Teymi mun 
eftirleiðis leigja húsnæðið til 
næstu tíu ára, að því er fram 
kemur í tilkynningu frá Lýsingu.

Fasteignirnar eru hús Skýrr 
í Ármúla, hús Securitas í 
Síðumúla, atvinnuhúsnæði EJS 
við Grensásveg og húsnæði 
Kögunar á Lynghálsi. Þá var að 
auki undirritaður samningur um 
fjármögnun á Köllunarklettsvegi 
2, sem er í langtímaleigu til 
ýmissa aðila. - jab

Sýr kaupir fasteignir Teymis
Samskip hefur tekið upp sam-
starf við hafnaryfirvöld í í 
Zeebrugge í Belgíu um upp-
byggingu gámamiðstöðv-
ar vegna aukinna umsvifa 
Evrópuflutninga Samskipa í 
samstarfi við belgíska gáma-
löndunarfyrirtækið PSA HNN. 

Vikulegar siglingar 
Samskipa  á milli Zeebrugge 
og hafna á Írlandi hefjast í 
þessum mánuði en áform eru 
uppi um enn frekari flutninga 
til og frá Zeebrugge.

Í tilkynningu frá Samskipum 
er haft eftir Ásbirni Gíslasyni, 
forstjóra fyrirtækisins, 
að Rotterdam verði eftir 

sem áður þungamiðja í 
Evrópuflutningum Samskipa 
en vegna aukinna umsvifa hafi 
orðið brýnt að hefja markvissa 
uppbyggingu annarra gáma-
miðstöðva á meginlandinu. - jab

Miðstöð Samskipa í Belgíu

Olíuverð lækkaði nokkuð stöðugt 
undir lok síðasta árs. Verð á Brent 
Norðursjávarolíu stóð í 55 dölum 
á tunnu í gær og þykir ljóst að 
verðið er komið talsvert úr þeim 
methæðum sem það fór í um 
mitt síðasta ár. Greiningardeild 
Glitnis segir íslensku olíufyr-
irtækin ekki hafa lækkað elds-
neytisverð síðan 22. nóvember í 
fyrra en telur líkur á lækkun á 
næstunni.

Greiningardeild Glitnis bend-
ir á það í Morgunkorni sínu í 

gær að að lækkun á olíuverði 
síðustu vikurnar megi aðallega 
rekja til hlýinda á austurströnd 
Bandaríkjanna. Fjórði ársfjórð-
ungur sé alla jafna sá söluhæsti 
á árinu en líklega megi enn búast 
við kuldakasti í Bandaríkjunum. 
Þá hafi olíubirgðir aukist þrátt 
fyrir að OPEC-ríkin, samtök olíu 
útflutningsríkja, hafi ákveðið 
að draga úr olíuframleiðslu um 
1,2 milljónir tunna á dag frá 1. 
nóvember. Framleiðslan verð-
ur minnkuð enn frekar í næsta 

mánuði til að koma í veg fyrir 
of miklar birgðir. Búist er við 
að olíuverð muni halda áfram að 
lækka á næstunni, að sögn grein-
ingardeildar Glitnis sem bendir 
á að verð á Brentolíu hafi lækkað 
um 7 prósent síðan olíufélögin 
lækkuðu bensínverð í nóvem-
ber en gengi krónunnar hækkað 
um eitt prósent á sama tíma. 
Neytendur eigi því von á lækk-
un bensínverðs á næstunni sem 
muni aftur lækka verðbólguna.

- jab

Glitnir spáir lækkun bensínverðs

Stjórn Icelandair Group 
Holding hefur veitt sautján 
stjórnendum félagsins kaup-
rétti að samtals 45,3 milljón-
ir hluta. Samningana, sem eru 
til þriggja ára, verður hægt að 
nýta frá og með árinu 2008 og 
er rétthöfum heimilt að nýta 

þriðjung kaupréttarins í fjórar 
vikur frá 3. janúar ár hvert. 
Samningsgengið er 27,5 krónur 
á hlut.

Jón Karl Ólafsson, forstjóri 
Icelandair Group, fær rétt til 
að kaupa fimm milljónir hluta. 

- eþa 

Stjórnendur fá kauprétti
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PORTÚGAL

GRIKKLAND

KÝPUR

SPÁNN

FRAKKLAND

LÚX.

HOLLAND

SLÓVENÍA

UNGVERJALAND

SLÓVAKÍA
TÉKKLAND

PÓLLAND

LITHÁEN

MALTA

LETTLAND

EISTLAND

BELGÍA

ITALY

AUSTURRÍKI

Vestur

SVÍÞJÓÐ
hafnaði upptöku

evrunnar í
þjóðaratkvæðagreiðslu

árið 2003

FINNALND

Austur
ÞÝSKALAND

BRETLAND
féll úr gjald-
eyriskerfi ESB
í kjölfar hruns
árið 1992

DANMÖRK
hafnaði upptöku
evrunnar í þjóðar-
atkvæðagreiðslu 
árið 2000

ÍRLAND

Aðildarár Evrulöndin

1957

1973

1981

1986

1990

1995

2004

2007

RÚMENÍA

BÚLGARÍA

EVRAN DREIFIR ÚR SÉR Á FIMM ÁRA AFMÆLINU

1. janúar 1999 – Evran innleidd í rafrænum færslum og 
í fjármálastarfsemi 

1. janúar 2000 – Tólf aðildarríki myntbandalags 
Evrópusambandsins taka upp evruna. 

1.  janúar 2007 – Evran innleidd í Slóveníu. 

1.  janúar 2008 – Kýpverjar, Eistar, Lettar og íbúar á 
Möltu taka upp evruna. 

1. janúar 2009 – Evran innleidd í Slóvakíu og Litháen. 

1.  janúar 2010 – Búlgarar og Tékkar taka upp evru. 

2011 – Evran verður gjaldmiðill í Ungverjalandi, Póllandi 
og Rúmeníu. 

Önnur lönd sem hafa tekið upp eigin evruútgáfu: 
Mónakó, Vatíkanið og San Marínó. 

Aðrir sem nota evrur: Andorra, Kosovo, Svartfjallaland 
og lönd tengd Frakklandi. 

Lönd sem hafa fasttengt mynt sína við evrur: Bosnía og 
Hersegóvína, Grænhöfðaeyjar, Danmörk, Franska 
Pólynesía og 14 önnur lönd í Afríku.

Slóvenía var 13. aðildarríki Evrópusambandsins til að taka upp evruna sem 
gjaldmiðil um síðustu áramót. Fimm ár eru síðan evran var tekin upp í aðildarríkjum 
myntbandalagssins. Búlgaría og Rúmenía bíða aðildar að myntbandalaginu en fleiri 
lönd hafa tengt gjaldmiðla sína við gengisskráningu evrunnar. 

Niðurstöður könnunar sem gerð 
var í Bretlandi á síðasta ári benda 
til að þeir sem eru yfir kjörþyngd 
séu ólíklegri til frama innan 
veggja fyrirtækja en þeir sem 
eru um eða undir kjörþyngd.

Í könnuninni, sem breska 
ráðgjafafyrirtækið The Aziz 
Corporation stóð fyrir, birtast 
ýmsir fordómar í garð þeirra sem 
eiga í baráttu við aukakílóin. Þar 
á meðal eru tveir þriðju hlutar 
yfirmanna í Bretlandi vissir um 
að þeir sem eigi við offituvanda-
mál að stríða séu fórnarlömb for-
dóma og festist í metorðastigan-
um þegar stöðuhækkanir koma

til tals. Stjórnarmaður ráðgjafa-
fyrirtækisins, segir niðurstöð-
urnar benda ótvírætt til þess að 
útlit skipti miklu máli á frama-

brautinni. Þar skipi líkamsþyngd 
og útlit veigamikinn sess. 

Í rannsókninni kom meðal 
annars fram að 70 prósent stjórn-
enda í fyrirtækjum telji að þeir 
sem eru yfir kjörþyngd búi yfir 
litlum sjálfsaga. Þá telja 67 pró-
sent að feita starfsmenn skorti 
þol og kraft til að takast á við 
daglegt amstur af sama alefli og 
grennri starfsmenn. 

„Auðvitað geta stjórnendur 
fyrirtækja ekki gengist við for-
dómum sínum og rætt um þá 
opinskátt enda eiga þeir þá á 
hættu að vera kærðir,“ segir 
stjórnarformaðurinn. - jab

Feitir fastir í metorðastiganum

Hluthafahópurinn State Street, 
sem fer með 1,7 prósenta hlut 
í breska farsímarisanum 
Vodafone, vill að félagið falli frá 
yfirtökutilraunum í 67 prósenta 
hlut indverska farsímafélagsins 
Hutchison Essar. 

Ástæðan er aðkoma indverska 
fjárfestahópsins Hinduja Group 
í yfirtökubaráttu um hlutinn og 
óttast State Street að baráttan 
geti orðið Vodafone kostnaðar-
söm.

Breska viðskiptablaðið 
Financial Times segir fimmtán 
framkvæmdastjóra hjá Vodafone 
hafa flogið austur til Mumbai á 
Indlandi um síðustu helgi ásamt 
fulltrúum frá endurskoðenda-
fyrirtækinu Ernst & Young til 
að glugga í bækur Hutchison 
Essar og sjá fjárhagsstöðu þessa 
fjórða stærsta farsímafyrirtækis 
á Indlandi. Aðrir bjóðendur hafa 
fram til þessa ekki fengið að 
skoða bækurnar þrátt fyrir ítrek-
aðar óskir um slíkt.

Vodafone lýsti fyrst félaga yfir 
áhuga á kaupum á hlut Hutchison 
Whampoa í indverska farsímafé-
laginu.

Nokkur farsímafélög víða 
um heim hafa lýst yfir áhuga á 
kaupum á hlutnum, þar á meðal 
hinn helmingurinn af félaginu, 
Essar, sem er í oddastöðu með 33 
prósenta eignarhlut. Fari svo að 
hluturinn verði seldur Vodafone 
er hugsanlegt að Essar leiti til 
dómsstóla til að hnekkja ákvörð-
uninni. - jab

Hluthafar gegn 
yfirtöku Vodafone 

Rick Wagoner, forstjóri banda-
ríska bílaframleiðandans 
General Motors (GM), greindi 
frá því á föstudag að fyrirtækið 
gæti þurft að segja fleiri starfs-
mönnum upp á þessu ári. GM 
sagði upp 34.000 manns í fyrra 
og ákvað að loka tólf verksmiðj-
um til að draga úr viðvarandi 
hallarekstri fyrirtækisins.

Bílaframleiðandinn skilaði 
10,6 milljarða dala taprekstri 
á þarsíðasta ári. Það jafngildir 
tæpum 749 milljörðum íslenskra 
króna og horfði stjórn GM til 
þess að bæta afkomuna með 
uppsögnum og öðrum aðgerðum 
í fyrra. Fyrirtækið ætlar sömu-

leiðis að auka starfsemi sína á 
nýmörkuðum á borð við Indland 
og Kína. 

Rekstur bandarískra bíla-
framleiðenda var nokkuð þung-
ur á síðasta ári, ekki síst vegna 
hækkana á eldsneytisverði 
sem fékk bílakaupendur til að 
hugsa sig tvisvar um áður en 
þeir festu kaup á nýjum bílum. 
Sala á bílum frá þremur stærstu 
bílaframleiðendum vestra dróst 
mikið saman í fyrra. Á sama 
tíma jókst sala á nýjum bílum 
hjá japanska fyrirtækinu Toyota 
og stefnir í að það verði sölu-
hæsti bílaframleiðandi í heimi 
um mitt þetta ár. - jab 

Frekari uppsagnir í vændum hjá GM

Asíska lággjaldaflugfélagið Air 
Asia greindi frá því á blaða-
mannafundi á föstudag að félagið 
ætli að setja á laggirnar nýtt lág-
gjaldaflugfélag í samstarfi við 
flugfélagið Fly Asian Express. 
Nýja félagið mun heita Air Asian 
X og sinnir millilandaflugi á milli 
Kína, Indlands og Evrópu frá 
og með júlí í sumar. Þá hyggur 
félagið á samstarf við fleiri lág-
gjaldaflugfélög.

Air Asia var stofnað fyrir 
tæpum sex árum. Tvær farþega-
flugvélar flugu undir merkjum 
þess í SA-Asíu í fyrstu en þær 
eru nú 20 talsins. Félagið hefur 
vaxið mikið undanfarin misseri 
og hefur félagið brugðist við auk-
inni eftirspurn með því að kaupa 
hundrað A320 farþegaþotur frá 
Airbus. Þá lýsti Tony Fernandes, 

stofnandi flugfélagsins, því 
sömuleiðis yfir á blaðamanna-
fundinum, að svo geti farið að 
hundrað þotur verði keyptar til 
viðbótar. 

Kvisast hefur út að verð á 
farmiðum félagsins verði með 
minnsta móti, allt niður í 2,84 
pund aðra leiðina frá Malasíu til 
Lundúna í Bretlandi. Það svarar 
til tæpra 288 íslenskra króna.

Allt var á huldu um fréttir af 
Air Asia frá byrjun síðustu viku 
þegar félagið greindi frá því að 
stór tilkynning yrði birt í vikulok-
in. Fjölmiðlar veltu lengi vöngum 
yfir fréttunum og töldu jafnvel 
að félagið ætlaði í samstarf við 
önnur lággjaldaflugfélög, jafnvel 
bresku félögin Easyjet og Virgin. 
Sá grunur reyndist ekki á rökum 
reistur. - jab

Nýtt lággjaldafélag 
í Asíu tekur á loft

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Slóvenar gengu formlega í myntbandalag 
Evrópusambandsins á nýársdag og varð Slóvenía 
13. landið af 27 aðildarríkjum 
ESB til að taka upp evru sem 
gjaldmiðil. Slóvenía er  eina 
landið af þeim tíu löndum sem 
gengu í myntbandalagið fyrir 
þremur árum til að taka upp 
evrur. 

Að sögn Seðlabanka 
Slóveníu hefur innleiðing evr-
unnar gengið mjög vel fram 
til þessa en landsmenn hafa 
fram til mánudags í næstu 
viku til að venjast evrunni 
sem gjaldmiðli. Þá verða þeir 
að leggja tólarnum, gjaldmiðli 
sínum, og taka upp hinn nýja 
gjaldmiðil. Landsmenn eru 
ekki óvanir umskiptum á gjald-
miðlum því Slóvenar tóku upp 
tólarinn árið 1991 þegar þeir 
lýstu yfir sjálfstæði frá fyrrum Júgóslavíu.

Þá eru Slóvenar síður en svo ókunnir evrum því 
margir landsmenn fara í verslunarferðir til Ítalíu 

og Austurríkis, sem eru með evrur. Þá hafa stjórn-
völd í Slóveníu hægt og bítandi vanið landsmenn 
við nýja gjaldmiðilinn allt frá mars á síðasta ári 
með verðlagningu vara í báðum gjaldmiðlum.

Andrej Bajuk, fjármálaráðherra Slóveníu, segir 
vonir standa til að umskiptin 
hafi jákvæð áhrif á efnahags-
lífið og lífskjör landsmanna. 
Taldi hann breytingarnar geta 
gengið yfir á næstu sex til tólf 
mánuðum.

Bajuk sagði ennfremur að inn-
ganga Slóvena í myntbandalag 
ESB sýndi fram á styrka efna-
hagsstöðu landsins miðað við 
hin löndin á Balkanskaganum. 
Geti svo farið að Slóvenar verði 
fyrirmynd þeirra nágranna-
landa, sem horfi til þess að 
taka upp evruna. Rúmenar og 
Búlgaría, sem gengu í ESB á 
síðasta ári, hafa sömuleiðis sótt 
um aðild að myntbandalaginu. 
Að sögn Bajuks þurfa stjórn-
völd landanna hins vegar að 

taka sig á í peningamálastjórn ætli þau að uppfylla 
strangar kröfur myntbandalagsins og taka upp evr-
una sem gjaldmiðil.

Slóvenar ánægðir 
með nýjar evrur
Slóvenar tóku upp evruna um áramótin. Þeir eru fjarri því 
að vera óvanir nýjum gjaldmiðlum. 



SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem veitt verða í 

annað sinn 22. febrúar nk. 

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir 
okkur öll.

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk sem á skilið að fá hraustlegt 

klapp á bakið og er þess verðugt að fá slík verðlaun. 

Allir koma til greina, allt frá óþekktum einstaklingum til félagasamtaka eða þjóðþekktra karla og 

kvenna sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum til fyrirmyndar. 

Samfélagsverðlaunin verða veitt í sex flokkum: 

1. Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur einstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn 

atburð eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

2. Uppfræðari ársins

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar og aðrir uppfræðarar sem hafa skarað framúr 

og látið gott af sér leiða.

3. Framlag til æskulýðsmála

Félagasamtök sem hafa sinnt börnum af sérstökum metnaði og alúð.

4. Til  atlögu gegn fordómum

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

5. Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem hefur helgað líf sitt baráttu fyrir betra samfélagi.

6. Samfélagsverðlaunin

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af 

mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll. 

Sendið tilnefningar með því að fara inn á visir.is, með tölvupósti á netfangið

samfelagsverdlaun@frettabladid.is eða bréfleiðis merkt Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 

24, 105 Reykjavík. Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út 23. janúar. Dómnefnd mun taka allar 

innsendar tilllögur til skoðunar. Verðlaunahafar verða kynntir og verðlaun afhent við hátíðlega athöfn 

22. febrúar.
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Uppgjörstímabilið er í nánd í Kauphöll Íslands 
og bíða fjárfestar spenntir eftir fyrstu tölum. 
Greining Glitnis ríður á vaðið með fyrstu 
afkomuspá ársins en von er á svipuðum 
skýrslum frá kollegunum í Kaupþingi og 
Landsbankanum á næstunni. Í afkomuspánni 
frá Glitni er spáð fyrir um afkomu flestra 
fyrirtækja í Kauphöll Íslands á fjórða árs-
fjórðungi nýliðins árs auk afkomu félaganna 
árin 2007 og 2008. 

LANGLEIÐINA Í 8.000 STIG
Ekki verður annað sagt en að rífandi gangur 
sé á hlutabréfamarkaði um þessar mundir en 
Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 5,6 prósent 
frá áramótum þegar þetta er ritað. Greining 
Glitnis áætlar að vísitalan hækki um 21 pró-
sent á þessu ári sem yrði öllu meiri hækkun 
en á síðasta ári þegar Úrvalsvísitalan hækk-
aði um 15,8 prósent. Þetta myndi þýða að 
Úrvalsvísitalan stæði í um 7.750 stigum í lok 
árs.

Aðstæður eru góðar á hlutabréfamarkaði, 
horfur eru á góðri afkomu fyrir árið í ár og 
kennitölur félaga eru hagstæðar. „Við teljum 
að núverandi verðlagning markaðarins sé 
fjárfestum hagstæð miðað við vænta afkomu 
og arðsemi ársins 2007,“ segja sérfræðingar 
Glitnis. Útlit er fyrir frekari útrás og vöxt 
bæði fjármálafyrirtækja og annarra félaga 
sem dragi enn frekar úr þýðingu innlends 
efnahaglífs fyrir rekstur fyrirtækjanna. Að 
mati greiningardeildarinnar eru það þó fjár-
málafyrirtækin sem koma til með að draga 
vagninn, enda eru mörg rekstrarfélaganna 
að ná tökum á þeim fyrirtækjakaupum sem 
þau hafa verið að ráðast í og sýna því lakari 
ávöxtun.

Glitnir telur ennfremur að erlendir fjár-
festar verði meira áberandi í eigendahópum 
fyrirtækjanna en áhugi þeirra hefur farið vax-
andi á íslenskum fyrirtækjum. Aukin erlend 
umræða um hagkerfið og íslensku bankana 
hefur gert það að verkum að erlend fjármála-
fyrirtæki eru farin að greina íslenska banka. 
Sameining Kauphallar við OMX eykur einnig 
sýnileika íslenska markaðarins.

Helsta hættan, sem hlutabréfamarkaðn-
um stafar ógn af, er núverandi ójafnvægi í 
hagkerfinu. Harkaleg lending þess, til dæmis 
með skjótri lækkun krónunnar, gæti dregið 
markaðinn niður en mjúk lending yrði hins 
vegar jákvæð fyrir hann.

KAUPÞING OG FL SLÁ MET
Því er spáð að heildarhagnaður þeirra fyr-
irtækja sem Glitnir skoðar verði um 250 
milljarðar króna fyrir árið 2006, þar af yfir 
88 milljarðar króna á síðasta ársfjórðungi. 
Fjármálafyrirtæki og fjárfestingarfélög taka 
stærstan skerf sem endranær, enda einkennd-
ist árið 2006 af miklum sölu- og gengishagn-
aði hjá þeim. Fjögur félög skila yfir þrjátíu 
milljarða króna hagnaði og það fimmta kemst 
þar nærri. Rétt er að taka það fram að Glitnir 
spáir ekki fyrir um eigin afkomu.

Arðsemi eigin fjár verður góð fyrir árið 
2006 eða um 26 prósent.

Kaupþing leiðir listann fyrir árið 2006 sem 
var mjög viðburðaríkt hjá bankanum. Honum 
er spáð 11.945 milljóna króna hagnaði á 
fjórða ársfjórðungi og yfir 79 milljarða hagn-
aði fyrir allt síðasta ár. Þetta yrði langmestur 
hagnaður í sögu nokkurs íslensks fyrirtækis, 
en bankinn hafði, sem kunnugt er, slegið árs-
metið strax eftir fyrstu níu mánuðina 2006. 

FL Group skilar næstmestum hagnaði 
fyrir árið eða yfir 45 milljörðum. Hann fell-
ur að mestum hluta til vegna söluhagnaðar 
á Icelandair Group á síðasta ársfjórðungi. 
Gangi spá Glitnis eftir um 35.542 milljarða 
hagnað á fjórða ársfjórðungi er það örlítið 
meira en methagnaður Kaupþings á þriðja 
ársfjórðungi þegar bankinn innleysti mikinn 
hagnað af sölu bréfa í Exista.

ÓVISSA MEÐ LANDSBANKANN
Glitnir reiknar með að bæði Landsbankinn og 
Exista skili yfir þrjátíu milljarða króna hagn-
aði fyrir 2006 og Straumur-Burðarás verði 
með 28 milljarða. Afkoma Landsbankans 
á síðasta ári hefur verið yfir væntingum 
Glitnis og er búist við góðum innri vexti í ár. 
Greining Glitnis gerir ráð fyrir ríflega 7,5 
milljarða hagnaði á síðasta ársfjórðungi en 
óvissa felst í söluhagnaði á eignarhlutum LÍ 
í CRa og Gretti. 

Undirstaða hagnaðar Exista á síðasta ári 
byggist á gengishagnaði af hlutabréfum, 
einkum í Kaupþingi og Bakkavör. Horfur 
á þessu ári og því næsta eru góðar þar 
sem Glitnir gerir ráð fyrir hækkunum á 
eignarhlut í Kaupþingi og batnandi reksturs 
rekstrarfélaga eins og VÍS. Exista er því 
eina fyrirtækið tengt fjármálaþjónustu sem 
mun auka hagnað sinn á milli 2006 og 2007, 
Glitnir reiknar með 46 milljarða hagnaði 

Exista á árinu og að aðeins Kaupþing skili 
hærri tölum í hús.

Afkoma Straums 
var nokkuð sveiflu-
kennd á síðasta ári. 
Gengishagnaður á fyrsta 
ársfjórðungi skapaði 
meginhluta hagnaðar 
síðasta árs. Fjórði árs-
fjórðungur gæti einnig 
orðið ágætur en félagið 
hefur eflt mjög tekju-
þætti er snúa að vaxta- 
og þóknunartekjum.

Afkoma Actavis 
og Bakkavarar fyrir 
árið 2006 slagar hátt í 
tíu milljarða og verð-
ur góður hagnaður hjá 
félögunum á fjórða 
ársfjórðungi. Í forsend-
um Glitnis er gert ráð 
fyrir að Bakkavör fái 
tryggingabætur vegna 
bruna frá árinu 2004 en 
bæturnar eru hærri en 
bókfært virði eigna. Þá 
skilar Alfesca miklum 
hagnaði fyrir fjórða árs-
fjórðung.

Hf. Eimskipafélagið 
verður með yfir tíu milljarða hagnað á síð-
asta ársfjórðungi gangi spáin eftir. Þar er um 
að ræða mikinn söluhagnað af eignum í Avion 
Group, en næsta ár mun einkennast af mikilli 
samþættingu. Í vel dreifðum eignasöfnum 
er mælt með yfirvogun á bréfum 
í Eimskipafélaginu sem þýðir að 
félagið muni skila betri ávöxtun 
en markaðurinn til næstu þriggja 
til sex mánaða. Aðeins eitt annað 
félag er sett í yfirvogun en það er 
Kaupþing.

SÖLUHAGNAÐUR LÆKKAR
Glitnir setur sig í völvustelling-
ar og spáir fyrir um árið 2007 
og ennfremur árið 2008 sem er 
nýmæli þar á bæ. Býst hann við 
því að hagnaður fyrir yfirstand-
andi rekstrarár lækki á milli ára 
sem skýrist aðallega af því að 
árið 2006 einkenndist af miklum 
söluhagnaði fyrirtækja. Vænt V/H 
gildi markaðarins hækkar þannig 
úr 10,4 í 11,8 fyrir árið 2007 og 
vænt arðsemi eigin fjár fer úr 26 
prósentum í 17,7 prósent. 

Hins vegar er gert ráð fyrir 
að samanlagður hagnaður ársins 
2008 verði meiri en fyrir árið 
2006. „Við gerum því ráð fyrir að vöxtur 
stöðugra rekstrartekna nái á tveimur árum 
að yfirvinna hinn mikla söluhagnað af eign-
um og aðra einskiptis hagnaðarliði frá árinu 
2006,“ segja sérfræðingar Glitnis.   

Fjármálafyrirtækin draga áfram vagninn
Útlit er fyrir að hlutabréfaárið 2007 verði betra en það síðasta að mati greiningar Glitnis sem reiknar með því að hagnaður 
fyrirtækja verði um 88 milljarðar króna á fjórða ársfjórðungi og yfir 250 milljarðar fyrir nýliðið ár. Hagnaður á yfirstandandi 
rekstrarári lækkar frá 2006 vegna minni söluhagnaðar en mun aukast á ný árið 2008 þegar rekstrartekjur yfirvinna söluhagn-
að. Eggert Þór Aðalsteinsson gluggaði í spána.

S P Á  G L I T N I S  U M  A F K O M U 
K A U P H A L L A R F É L A G A 

2 0 0 6  O G  Á  4 .  Á R S F J . *
Afkoma 2006 4. ársfj. 2006

365 hf. Spá ekki -7
Actavis 9.726 3.188
Alfesca 1.637 1.807
Atorka Group 6.143 716
Bakkavör 9.587 4.511
Exista 31.043 6.748
FL Group 46.519 35.542
Hf. Eimskipafélagið 5.172 10.128
Icelandic Group -672 -984
Kaupþing 79.170 11.945
Landsbankinn 32.800 7.557
Marel 104 38
Mosaic Fashions 1.974 705
Straumur-Burðarás 28.005 7.167
Vinnslustöðin 15 -73
Össur 287 -359

251.510 88.629
* Bankinn spáir ekki fyrir um eigin afkomu. 
Allar tölur í milljónum króna

S P Á  G L I T N I S  U M  A F K O M U  F J Á R M Á L A - 
O G  F J Á R F E S T I N G A R F É L A G A  2 0 0 6 - 2 0 0 8

2006 2007 2008
Kaupþing 79.170 57.879 66.886
FL Group 46.519 28.664 31.393
Landsbankinn 32.800 24.184 28.958
Exista 31.043 45.988 54.289
Straumur-Burðarás 28.005 19.750 22.108
Alls 217.537 176.465 203.634
Allar tölur í mlljónum króna

Helsta hættan, 
sem hlutabréfa-
markaðnum stafar 
ógn af, er núver-
andi ójafnvægi 
í hagkerfinu. 
Harkaleg lending 
þess, til dæmis 
með skjótri 
lækkun krónunn-
ar, gæti dregið 
markaðinn niður 
en mjúk lending 
yrði hins vegar 
jákvæð fyrir hann.
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Forvígismenn skógræktar hér á landi sjá 
tækifæri í viðskiptum með útblásturskvóta 
þar sem á hagkvæman hátt megi binda kol-
efni í skógrækt hér á landi. Ísland er aðili að 
alþjóðasamningum um takmörkun útblást-
urs, þótt við Kyoto-bókunina hafi verið gert 
sérstakt ákvæði um séraðstæður hér. Á móti 
getur landið ekki tekið þátt í viðskiptum með 
útblásturskvóta sem hafinn er annars staðar 
í heiminum. Þetta kann þó að breytast þegar 

næsta samningstímabil sáttmálans tekur 
gildi eftir árið 2012. 

Skógræktarmenn segja að hefja verði 
strax undirbúning til að vera í kjörstöðu 
þegar fram í sækir, enda sé skógrækt ára-
tugaverkefni. Líklegt er talið að settar verði 
enn frekari hömlur á losun gróðurhúsaloft-
tegunda og þar með verði útblásturskvótar 
enn verðmætari en nú. Þá sé jafnvel fyrirséð, 

gangi eftir allar þær álversframkvæmdir 
sem hér munu vera á teikniborðinu, að landið 
fari fram úr þeim heimildum sem Kyoto-bók-
unin gerir ráð fyrir.

GRÓÐI EFTIR 33 ÁR
Í grein Arnórs Snorrasonar, skógfræðings 
á Rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins á 
Mógilsá, í nýjasta hefti Skógræktarritsins 
sem Skógræktarfélag Íslands gefur út, er í 
fyrsta sinn gerð tilraun til að setja verðmiða 
á skógrækt hér á landi. 

Í greininni kemur fram að verði nýskóg-
rækt hér þrefölduð, þannig að skógur þeki 
hér um fimm prósent af láglendi árið 2040 
megi, miðað við 1.700 króna markaðsverð á 
kolefnistonni í Evrópu í haust, hafa verulegar 
tekjur af skógrækt þegar fram í sækir. Árin 
2040 til 2080 segir hann tekjur geta numið 
tveimur milljörðum á ári og þá er búið að 
gera ráð fyrir kostnaði. Hann segir ljóst 
að hagnaður vegna kolefnisbindingar geti 
þannig auðveldlega staðið undir fjárfestingu 
í nýskógrækt.

„Stóri óvissuþátturinn er verðmæti losun-
arheimilda. Það verð stýrist mjög af því hve 
vel þjóðum heims tekst að takast á við vand-
ann og draga úr losuninni,“ segir hann en 
kveður um leið líklegt að í næstu samningum 
um losunarheimildir verði krafist enn frekari 
samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda 
sem þá muni eflaust skila sér í hærra verði 
á losunarheimildunum.  Aðspurður áréttar 
Arnór að hvort sem haldið verði áfram að 
gróðursetja fimm milljónir plantna á ári, eins 
og nú er, eða farið í aukna gróðursetningu 
sem áætluð var með landshlutaverkefnum 
verði hagnaður af nýskógrækt eftir árið 

2040. „Við förum þá að hafa hreinar tekjur 
af þessari starfsemi á hverju ári, út frá þeim 
forsendum sem liggja að baki greininni. Og 
það er svo sem ekkert bendir til þess að verð 
á losunarheimildum lækki. Þrýstingurinn er 
frekar í hina áttina.“ Arnór áréttar að nægt 
landrými sé fyrir hendi, enda nemi fimm 
prósent landrýmis ekki nema 215 þúsund 
hekturum. „Það er alveg landrými til að halda 
áfram, spurningin er bara hvað þjóðin vill 
gera.“

LAGAUMHVERFI VANTAR
Aðalsteinn Sigurgeirsson forstöðumaður 
Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins á 
Mógilsá segir lykilatriði að ræktun nýrra 
skóga sé samkvæmt Kyoto-bókuninni jafn-
gild leið og að draga úr útstreymi gróður-
húsalofttegunda. Þá segir hann að hér á landi 
séu meiri möguleikar á að nýta þá leið en í 
löndum Evrópu, enda landrými nægt. „Við 
eigum mikið af illa förnu landi sem nýtist tíl 
lítils annars en að horfa á það,“ segir hann 
og bendir á að möguleikarnir til þess að 
binda kolefni með þessum hætti séu mestir í 
löndum þar sem ekki er mikill skógur fyrir, 
þar sem hægt er að rækta hann upp og ekki 
er mikil samkeppni um nýtingu á landinu til 
annarra nota.

„Á hinum Norðurlöndunum eru ekki sömu 
möguleikar á að nýta nýskógrækt sem leið til 
að draga úr losun. Svíþjóð er að 70 prósent-
um vaxin skógi, Finnland að 80 prósentum 
og Noregur vaxinn skógi alls staðar nema í 
fjöllum og lítið er um láglendi. Danmörk er 
mjög þéttbýl og mjög þéttbær landbúnaður 
og þar af leiðandi mikil samkeppni um not á 
því landi,“ segir hann og bætir við um Suður-

Með skógrækt má breyta útblæstr
Reiknað hefur verið út að viðskipti með kolefniskvóta kunni að gera skógrækt hér arðbæra á fleiri en einn m
málið og komst að því að aðstæður hér eru sagðar hagfelldari en annars staðar til að nýta sér möguleikana í 
ins leggja áherslu á að reglur um útblástur verði almennar og að samkeppnisstaða fyrirtækja verði ekki skekk
um viðskipti með kolefnisbindingu hér, en „íslenska ákvæðið“ í Kyoto-bókuninni útilokar millilandaviðskipti 
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Evrópu þar sem skógur geti vaxið gildi það 
sama og í Danmörku. „Þar er miklu meiri 
samkeppni um landið til matvælaframleiðslu. 
Nánast allt akuryrkjuland í heiminum er 
þar sem áður stóð skógur áður en menning 
varð til.“ Aðalsteinn segist vita til þess að 
á Norðurlandabúar hafi litið til þess að hér 
kynni að vera hægt að fjárfesta í kolefni með 
skógrækt og að óformlegar þreifingar hafi 
átt sér stað í þá átt.

Aðalsteinn bendir á að ungir skógar hér 
á landi, sem gróðursettir séu eftir 1990 og 
teljist þar með „Kyoto-skógar“ bindi um þess-
ar mundir um átta prósent af heildarlosun 
Íslendinga af gróðurhúsalofttegundum á ári 
hverju. Hann segir að ef farin yrði leiðin 
sem Arnór stingur upp á í grein sinni í 
Skógræktarritinu værum við eftir tæpa hálfa 
öld komin í þá stöðu að helmingur allrar los-
unar hér á ári hverju yrði bundinn í skógum. 
„Svo bætist við að kolefni er að verða verð-
mæti,“ segir hann og telur ekki loku 
fyrir það skotið að í framtíðinni 
kynnu gjaldmiðlar landa að styðj-
ast við kolefnisfót, með sama hætti 
oggullfót áður. „Í hverju í tonni 
koltvísýrings sem ekki er losað eða 
er bundið með einhverjum hætti er 
u svo mikil verðmæti. Þetta kemur 
til viðbótar við önnur hefðbund-
in verðmæti sem tengd hafa verið 
skógrækt svo sem timbur, skjól, 
minni jarðvegseyðing og aðrir slík-
ir hlutir.“

Enn er þó margt á reiki um 
hver næstu skref verða í reglusetningum 
um bindingu gróðurhúsalofttegunda og ekki 
mikil umræða um málið í atvinnulífinu hér. 

Aðalsteinn segir umræðuna lengra komna, 
til dæmis á vettvangi Evrópusambandsins, 
þar sem nú síðast hafi borist fregnir af sér-
stökum skatti sem leggja eigi á flug til og frá 
Evrópu vegna flugsins. „Svo gáfu Norðmenn 
í jólagjafir bundið tonn af koltvísýringi.“ 
Til þess að markaður geti orðið til hér segir 
Aðalsteinn að ekki vanti annað hér en laga-
umhverfi. „Tryggja þarf eignarhaldsákvæði 
á þessum kvóta sem er að verða til. Ég bind 
vonir mínar við það að þessi lagarammi verði 
til og þá kemur skógrækt sjálfkrafa til sem 
einn liðurinn í því umhverfi sem til verður.“

UNNIÐ AÐ RAMMA UM VIÐSKIPTI
Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri á skrif-
stofu sjálfbærrar þróunar og alþjóðamála í 
umhverfisráðuneytinu segir að eins og nú 
sé búið um hnútana getum við ekki selt úr 
landi kolefniskvóta út af „íslenska ákvæð-
inu“ svokallaða. „Í þeirri loftslagsstefnu sem 
núna er í gildi er ekki gert ráð fyrir miklum 
viðskiptum innanlands. Við höfum talið að við 
yrðum innan okkar skuldbindinga. Til dæmis 
erum við ekki með mikið af fyrirtækjum hér 
sem  fá úthlutað kvótum í Evrópu. Að miklu 
leyti eru það orkuver sem brenna olíu, kolum 
og jarðgasi. Álver eru til dæmis ekki þar á 
meðal. Hins vegar er ekki útlilokað að hér 
þróist einhver kolefnismarkaður í framtíð-
inni. Síðan er þetta auðvitað pólitískt metn-
aðarmál að sýna að við séum á réttri leið og 
sýnum viðleitni til að minnka losun og auka 
bindingu.“

Í ársbyrjun 2005 fór af stað fyrsti vísirinn 
að kvótakerfi Evrópusambandsins með kol-
efnisbindingu þótt við hér séum ekki þátttak-
endur í því. „Það er hins vegar ekki ólíklegt 
að þetta þróist þannig í framtíðinni að til 
verði nokkurs konar kolefnishagkerfi og við 
munum taka þátt í því.“ 

Til skemmri tíma litið hefur þjóðin ákveðn-
ar útblástursheimildir og segir Hugi spár 
hafa bent til þess að við yrðum innan þeirra. 
„Ef hins vegar verður farið í alla þá stóriðju 
sem verið hefur í umræðunni, til dæmis 
stækkun í Straumsvík, álver í Helguvík og á 
Húsavík þá erum við komin yfir þessar heim-
ildir í lok tímabilsins,“ segir hann og kveður 
því nokkra óvissu ríkjandi um hvað við tekur 
árið 2013. „Það er auðvitað nokkuð sem við 
þurfum að gera ráð fyrir.“ 

Hugi segir að þótt rætt hafi verið um 
skort á lagaramma um kolefnisviðskipti hér 
hafi fyrsta skrefið í þá átt þegar verið stigið 
í lögum um skráningu gróðurhúsaloftteg-
unda sem samþykkt voru á Alþingi síðasta 
vor. „Þar er kveðið á um að við setjum upp 
svokallað skráningarkerfi, sem segja má að 
sé nokkurs konar rafrænn banki fyrir heim-
ildir. Þetta er nokkuð sem öll ríki þurfa að 
setja upp samkvæmt Kyoto-bókuninni, og 
er forsenda fyrir því að svona viðskipti geti 
farið fram. Árið 2008 úthlutar skrifstofa 
Kyoto-bókunarinnar okkur heimildum sem 
lagðar verða inn á þetta skráningarkerfi eða 
netbanka og okkur svo frjálst að deila því út 
á reikninga til einstakra fyrirtækja. Þá geta 
menn verslað með slíkar heimildir.“ Hugi 
segir nefndina sem vann að undirbúningi 
þessara laga, en hún er á vegum umhverfis- 
iðnaðar- og fjármálaráðuneytis, hafa fengið 
umboð til að halda áfram störfum og bæta 
við lögin með það fyrir augum að tryggja að 
við yrðum innan okkar skuldbindinga. „Þó að 
spár bendi til þess að við verðum fyrir innan, 
teljum við að það þurfi að vera til reglur um 
úthlutun á þessu íslenska ákvæði, bæði til að 
skapa ákveðna festu varðandi það og eins ef 
til kæmi einhver starfsemi umfram það sem 
nú er inni í spám,“ segir Hugi og bætir við að 
í lok þessa árs sé gert ráð fyrir því að línur 
hafi skýrst í þessum efnum.

HUGA ÞARF AÐ JAFNRÆÐI FYRIRTÆKJA
Pétur Reimarsson, forstöðumaður hjá 
Samtökum atvinnulífsins, segir að í kolefn-
isbókhaldi fyrir Ísland sem skila eigi inn 

á skrifstofu alþjóða-
samningsins um loft-
lagsmálefni sé heimilt 
að setja að hluta kolefni 
sem bundið sé í skóg-
um og landgræðslu. 
„Og að hluta er slík 
binding nú þegar inni í 
bókhaldinu. Ríkin sem 
aðilar eru að lofts-
lagssamningnum hafa 
beitt ýmsum aðferð-
um til að létta það sem 
þau þurfa að gera að 

öðrum kosti, þar er með talin skógrækt og 
landgræðsla og síðan að ráðast í verkefni í 
þróunarríkjum eða öðrum aðildarríkjum sem 

tekið hafa að sér skuldbindingar samkvæmt 
Kyoto, til dæmis í austantjaldsríkum og víðar. 
Þetta gera menn í tölu-
vert miklu mæli.“ Pétur 
segir í raun ekki skipta 
máli fyrir umhverfið 
hvort dregið verði úr 
útstreymi með því að 
binda í skógrækt hér á 
landi eða með bindingu í 
öðrum skógum eða verk-
efnum í þróunarríkjum. 
„Ef menn vilja hér fara 
þessa leið þá höfum við 
lagt á það ríka áherslu 
að hér yrði reynt að hafa 
þær aðgerðir eins hag-
kvæmar og frekast er 
unnt.“

Pétur bendir á að 
verð kolefnisheim-
ilda sveiflist til og frá 
og því í raun erfitt að 
gefa sér nokkuð um 
framtíðarhagkvæmni 
þess að binda útblástur 
í skógum hér á landi. 
„Verðið á kolefnistonni 
í Evrópusambandinu er 
á milli fjórar og fimm 
evrur og er líklega svip-
að við að ráðast í verk-
efni í þróunarríkjunum. 
Íslensk skógrækt held 
ég að sé ekki endilega 
mjög samkeppnishæf 
við það.“ 

Pétur segir að varð-
andi reglur um bindingu 
útblásturs þurfi að hafa 
hér almennar reglur 
sem atvinnulífið hér og 
í öðrum löndum gangist 
undir á svipuðum tíma. 
„Og að ekki sé þá verið 
að skekkja samkeppn-
isstöðu innlendra fyrir-
tækja gagnvart öðrum 
löndum.“ Hann segir 
að standi vilji manna 
til þess að opna fyrir 
heimildir fyrirtækja 
til að binda útblástur í 
skógum þurfi að opna 
fyrir að hægt sé að 
binda hann eftir öðrum 
leiðum erlendis líka. 
Tryggja verði að gera 
megi hlutina á eins hag-
kvæman hátt og frek-
ast sé unnt. „Á næstu 
áratugum verður mest 
aukning í útstreymi í 
þróunarríkjunum og þar 
er helst bent á Indland 
og Kína,“ segir Pétur. 
„Atvinnulífið leggur því 
áherslu á að leita megi 
hagkvæmustu leiða og 
þær verði ekki bundnar 
við Ísland. Í þessu er ekki frekar en í öðrum 
viðskiptum hægt að líta einangrað á eitt 
ríki.“

Pétur segir nýjar tillögur 
Evrópusambandsins gera ráð 
fyrir að frá 2004 til 2006 fái 
fyrirtæki í flugi úthlutað með-
alútstreymi frá starfseminni, 
en alla aukningu þurfi þau að 
ná sér í annars staðar frá. „Það 
gera menn ekki með skógrækt 
á Íslandi. Menn ná sér þá í 
heimildir þar sem þær eru hag-
kvæmastar og ódýrastar. Það 
getur verið með margvíslegum 
verkefnum víðs vegar um heim 
og inn í þá röð þarf íslensk 
skógrækt að raða sér,“ segir 

hann og bendir á að 
sem stendur bendi 
ekkert til annars en 
Ísland fái staðið við 
allar skuldbinding-
ar sínar gagnvart 
Kyoto-bókuninni. 
„En hvað síðan 
tekur við þegar 
Kyoto-tímabilinu 
lýkur árið 2012 vita 
menn bara ekki. 
Um það á eftir að 
semja á alþjóðavísu 

og ólíklegt að það takist fyrr 
en 2009 eða 2010. Það eru því nokkur ár í að 
menn sjái hvað tekur við af þessu.“ 

ri í peninga
máta. Óli Kristján Ármannsson kynnti sér 
bindingu kolefnis. Samtök atvinnulífs-

kt. Stjórnvöld vinna að umgjörð utan 
með útblásturskvóta að sinni.

Gróðurhúsaáhrif 
jöfnuð út með 

skógrækt
Starfsmenn Iðntæknistofnunar hafa 
reiknað út hversu mikinn skóg þurfi 
að rækta til að binda þann koltvísýr-
ing sem reksturinn losar. Í nýjasta 
hefti Skógræktarrits Skógræktarfélags 
Íslands kemur fram að starfsmennirnir 
ætli sér að rækta skóg til að draga úr 
gróðurhúsaáhrifum rekstursins og að 
þeir geri það í kjölfar aukinnar umræðu 
um hlýnun veðurfars.

Við útreikninginn var gengið út frá 
að allir 65 starfsmenn stofnunarinn-
ar kæmu akandi á einkabíl til vinnu 
og að meðalakstur þeirra vegna vinn-
unnar væri um 20 kílómetrar á dag. 
„Vitað er að meðalbinding koltvísýrings 
vegna skógræktar á Íslandi er 4,4 tonn 
á hektara á ári þau 90 ár sem það tekur 
skóginn að vaxa upp,“ segir í ritinu og 
er niðurstaðan því sú að rækta þyrfti 
rúma 18 hektara af skógi til að reka 
Iðntæknistofnun „án útblásturs“ í 80 
til 90 ár.

Á hinum Norður-
löndunum eru ekki 
sömu möguleikar á 
að nýta nýskógrækt 
sem leið til að draga 
úr losun. Svíþjóð er 
að 70 prósentum vaxin 
skógi, Finnland að 80 
prósentum og Noregur 
vaxinn skógi alls stað-
ar nema í fjöllum og 
lítið er um láglendi. 
Danmörk er mjög þétt-
býl og mjög þéttbær 
landbúnaður og þar 
af leiðandi mikil sam-
keppni um not á því 
landi,
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Eignir Íslendinga í lífeyrisrétt-
indum og lífeyrissparnaði nema 
nú rúmum 1.400 milljörðum 
króna og hafa vaxið úr rúmum 
300 milljörðum á síðastliðnum 
tíu árum. Einn helsti styrkur 
íslenska lífeyriskerfisins er sá 
að það er svokallað þriggja stoða 
lífeyriskerfi sem byggist á tekju-
tengdum lífeyri frá almanna-
tryggingum, almennri aðild að 
sjóðmynduðu samtryggingarkefi 
lífeyrissjóðanna og viðbótarlíf-
eyrissparnaði í séreign. Þetta 
fyrirkomulag er í samræmi við 
ráðleggingar Alþjóðabankans.

Þótt meðalaldur hér á landi sé 
mun lægri en í flestum nágranna-
ríkjunum fjölgar einstaklingum 
í eldri hópum hraðar en í þeim 
yngri. Gert er ráð fyrir því að 
fram til ársins 2040 muni vinn-
andi mönnum á Íslandi, 18 til 67 
ára, fækka um helming í hlutfalli 
við ellilífeyrisþega. Nú eru um 
sex einstaklingar á vinnumark-
aði á móti hverjum ellilífeyris-
þega en um 2040 verður það hlut-
fall komið niður í þrjá vinnandi 
einstaklinga á hvern ellilífeyris-
þega. Af þessari ástæðu verður 
sífellt mikilvægara að byggja 
upp sjóðmyndandi lífeyrissjóði 
því að öðrum kosti þarf að leggja 
þyngri byrðar á skattgreiðendur 
framtíðarinnar eða búa við skert-
an lífeyri.

Í þessu sambandi erum við 
í öfundsverðri stöðu samanbor-
ið við mörg nágrannaríki okkar 
sem byggja lífeyriskerfi sitt 
að verulegu leyti á svo kölluðu 
gegnumstreymiskerfi, þannig 
að skattgreiðslur renna beint til 
að greiða lífeyri í stað þess að 
lífeyrisgreiðslur myndi sjóð til 
framtíðar. Þjóðverjar eiga til að 
mynda ekki nema sem nemur um 
fjórum prósentum af landsfram-
leiðslu sinni í lífeyrissjóðum og 
Danir rúmlega þriðjung. Til sam-
anburðar námu eignir Íslendinga 
í lífeyrissjóðum um 123 prósent-
um af landsframleiðslu árið 2005 
sem er næst hæsta hlutfall allra 
OECD ríkjanna. Þessi staða mun 
bæta samkeppnisstöðu okkar 

gagnvart mörgum af samkeppn-
islöndum okkar í framtíðinni þar 
sem atvinnulífið í þessum lönd-
um mun þurfa að standa undir 
aukinni skattbyrði til að bera 
kostnað vegna aukinna lífeyris-
skuldbindinga.

HVAÐ RÆÐUR MESTU UM FJÁR-
HAGSLEGA STÖÐU VIÐ STARFSLOK?
Þótt staða íslensku þjóðarinnar í 
heild sé öfundsverð hvað lífeyr-
ismál varðar þá þurfa einstakl-
ingarnir sjálfir að taka ábyrgð á 
eigin lífeyrisafkomu. Það má vel 
færa rök fyrir því að fjárhagsleg 
kjör okkar við starfslok byggist 
ekki síður á þeirri fyrirhyggju 
sem við sýnum í þessum málum 
en á menntun okkar og launum 
sem við höfum yfir starfsævina. 
Hér hafa margir þættir áhrif. Í 
því sambandi er vert að huga að 
því hvort lágmarksiðgjald sem nú 
er greitt, sé nóg til að byggja upp 
þann lífeyri sem við sækjumst 
eftir við starfslok. Þetta skiptir 
ekki síst máli þegar haft er í 
huga að lífslíkur hafa almennt 
aukist.

MIKILVÆGI SAMSPILS SAM-
TRYGGINGAR OG SÉREIGNAR
Í lífeyrissjóðalögunum er miðað 
við að menn ávinni sér að lág-
marki rúmlega helming af laun-
um miðað við að þeir greiði 
iðgjald til lífeyrissjóðs yfir heila 
starfsævi, þ.e. fjörutíu ár. 

Svo dæmi sé tekið um áunnin 
réttindi hjá stórum lífeyrissjóði 
þá má sá sem greiðir tólf pró-
senta iðgjald af 250.000 kr. laun-
um frá 27 ára til 67 ára aldurs 
gera ráð fyrir að fá sem nemur 
um sextíu prósentum af þeim 
launum (m.v. 3,5 prósenta ávöxt-

un). Hér má þó hafa í hugað að 
í flestum tilvikum eru laun við 
lok starfsævi nokkuð hærri en 
meðallaun yfir alla starfsævina 
og því má gera ráð fyrir því að 
lífeyrir samkvæmt þessu verði 
nokkuð minni en sextíu prósent 
af lokalaunum. Til að vega upp 
á móti þessari tekjuskerðingu 
kjósa margir að byggja upp 
viðbótarlífeyrissparnað í sér-
eign. Miðað við sömu forsendur, 
næmu útgreiðslur sex prósenta 
viðbótarlífeyrissparnaðar um 35 
prósentum af launum, miðað við 
að uppsafnaður sparnaður, 15,5 
milljónir króna, sé tekinn út á 
tuttugu árum, frá 67 til 87 ára 
aldurs. Hann hækkar því lífeyri 
upp í sem nemur 95 prósentum 
af þeim launum sem gert er ráð 
fyrir í dæminu. Þetta dæmi sýnir, 
þótt með nokkurri einföldun sé, 
að ekki er nóg að leggja til hliðar 
tólf prósent af launum nema við-
komandi sé reiðubúinn að taka á 
sig allnokkra tekjuskerðingu við 
lok starfsævinnar.

Með þessum orðum er alls 
ekki verið að draga úr mikilvægi 
samtryggingarkerfisins. Þvert á 
móti er því hér haldið fram að 
réttindi í samtryggingardeildum 
séu mikilvæg og nauðsynleg til 
að tryggja okkur ævilangan líf-
eyri. Tilgangurinn er einungis 
sá að benda á að með eðlilegu 
samspili réttinda í sameign og 
séreign getur hver og einn tryggt 
sér traustan lífeyri og varið sig 
betur fyrir áhrifum breytinga 
sem hann hefur engin áhrif á, 
svo sem aukinni örorkubyrði líf-
eyrissjóða og hækkandi lífaldri. 
Auk þessa gefur séreignarlíf-
eyrir okkur aukinn möguleika á 
sveigjanlegum starfslokum. 

Mikilvægi þess að huga að 
framlagi til uppbyggingar lífeyr-
is á ekki síður við um þá sem eru 
sjálfstæðir atvinnurekendur og 
taka hluta tekna sinna út í formi 
arðs af rekstri eða með öðrum 
hætti þar sem framlag til öflunar 
lífeyrisréttinda og lífeyrissparn-
aðar er hlutfall af skattskyldum 
launum.

Sterkur grundvöllur í lífeyrismálum þjóðarinnar
O R Ð  Í  B E L G

Tómas N. 
Möller, 

forstöðumaður
Verðbréfa- og 

lífeyrisþjónustu
Landbankans

Franskir flýja skattinn
Economist  | Auðugir Frakkar virðast hafa lagt 
land undir fót og flutt búferlum til landa þar 
sem skattaumhverfið er þeim hagstæðara, ef 

marka má nýjasta 
tölublað Economist. 
Í blaðinu er greint 
frá einum þeirra, 
rokkgoðinu Johnny 

Hallyday, sem flutti til Sviss fyrir nokkrum árum 
til að sleppa undan klóm franska hátekjuskattsins. 
Hallyday, sem er á sama stalli og Elvis Presly í 
hugum Frakka, er 63 ára en í fullu formi og treður 
reglulega upp auk þess sem hann hefur gefið út 
um eina til tvær plötur á ári hverju frá upphafi 
ferils síns árið 1960. Halliday segir hátekjuskatt-
inn þyrni í augum enda reiknist sér til að um 70 
prósent tekna sinna renni í franska ríkiskassann. 
Búferlaflutningar Hallidays og fleiri Frakka í hans 
stöðu hefur sett góðan vin hans, forsetaframbjóð-
andann Nicolas Sarkozy, í slæma stöðu. Sarkozy 
vill afnema hátekjuskattinn en þykir ekki líklegur 
til að ná fylgi almennings þar eð breytingin myndi 
koma auðmönnum einum til góða.

Tvístígandi bílaframleiðendur
Forbes | Bandaríska viðskiptatímaritið Forbes 
segir bílaframleiðendur vestanhafs leita ýmissa 
leiða til að minnka útblástur bíla undir merkjum 

fyrirtækjanna, 
draga úr eyðslu 
þeirra og gera 
þá umhverfis-
vænni á allan 
hátt. Tímaritið 

segir framleiðendurna hins vegar ekki ætla að 
laga alla þættina þrjá heldur horfi þeir til þess 
að gera einungis eina breytingu í bili á bílunum 
og því viti þeir ekki í hvorn fótinn þeir eigi að 
stíga. Forbes bendir á að fyrirtækin hafi gert 
ýmsar tilraunir og leitað ýmissa leiða til að bæta 
ökutæki framtíðarinnar. Þeir viti hins vegar ekki 
nákvæmlega hvernig umhverfisvænni bíla þeir 
vilji sjá á markaðnum á næstu árum. Þessi hring-
landaháttur framleiðendanna hefur þeim hins 
vegar orðið ærið kostnaðarsamanum og verði 
bílafyrirtækin að hætta að horfa til markmiðsins 
heldur einblína frekar á leiðina sem þeir ætli að 
fara, að mati Forbes.

Að undanförnu hefur borið nokkuð á umræðu um þau vaxtakjör 
sem almenningur í landinu býr við. Þessi umræða er vel skiljan-
leg eftir langvarandi hávaxtaskeið. Fjármagnskostnaður er afar 
hár hér á landi og ekki að undra að hinir skuldsettu þreytist á 
ástandinu.

Talsverðs misskilnings virðist gæta í þessari umræðu. Þannig 
er á það litið að viðskiptabankarnir ráði þessum háu vöxtum og 
maki á þeim krókinn. Skammtímavextir banka, svo sem yfirdrátt-
arvextir og vextir af óverðtryggðum skuldabréfum eru afleidd 
stærð af stýrivöxtum Seðlabankans. Bankarnir kaupa fé á grund-
velli þeirra vaxta og selja með sinni álagningu sem felur meðal 
annars í sér áhættumat af lánunum. 

Í þessari umræðu er gjarnan gripið til samanburðar við vaxta-
kjör í öðrum löndum og það talið til röksemda fyrir vaxtaokri 
bankanna. Þessi samanburður er ótækur, þar sem evra og króna 
eru ekki sama varan. Krónan er margfalt dýrari í innkaupum en 
evran þegar horft er til skammtímavaxta. Yfir lengra tímabil er 
krónan nokkru dýrari en evran, þar sem 
vaxtamunur milli myntanna er jafnan 
skuldurum í íslenskum krónum í óhag. 

Þegar slíkt hávaxtatímabil er í sárs-
aukafullum lokahnykk er ekki að undra 
að formælendum krónunnar fækki. Hins 
vegar þurfa menn í slíkri umræðu að 
halda til haga réttum forsendum og 
rökum. Sú hagsveifla sem nú hyllir undir 
lok á hefði ekki orðið okkur auðveldari 
með evru sem gjaldmiðil. Hugsanlegt 
er að agi evrunnar hefði gert hagstjórn 
markvissari, en erfitt er að segja til um 
það. Þeir sem verja krónuna hafa rétt 
fyrir sér í þeim málflutningi að evra 
hefði skapað okkur enn verri stöðu en 
núverandi kerfi.

Ástæðan er einfaldlega sú að hér 
hefur farið saman gríðarleg erlend fjár-
festing og uppstokkun í fjármálakerfinu 
og atvinnulífinu. Sú stóra breyting er 
senn að baki og þegar rætt er um skipan gjaldmiðlamála þarf að 
horfa lengra fram á veginn. Líklegt er að eftir því sem vægi sjáv-
arútvegs og landbúnaðar minnkar í hagkerfinu, því líkari verði 
hagsveiflan hér á landi hagsveiflunni á evrusvæðinu. 

Alþjóðlegt viðskiptaumhverfi og krafa um stöðugleika er einn-
ig rök með að krónan fái ekki staðist þegar til lengdar er horft. 

Líklegt er að án inngrips, sem væri afar hættulegt, muni fjár-
málstofnanir færa eigið fé úr krónum í evrur. Slíkt mun sennilega 
hafa takmörkuð áhrif á hagkerfið. Hins vegar mun sú breyting 
að fyrirtæki skrái bréf sín í evrum gera það að verkum að hluta-
bréfamarkaðurinn verður utan áhrifasviðs peningamálastjórnar-
innar. Sú breyting er í farvatninu.

Stundum er látið að því liggja að upptaka evru sé einkum stór-
fyrirtækjunum í hag. Stórfyrirtækin eru í óðaönn að kasta frá sér 
krónunni og slík breyting gagnvart þeirra starfsemi fremur stað-
festing á raunveruleika, en grundvallarbreyting. Til lengri tíma 
horft eru þær grundvallarspurningar sem lúta að framtíðarskipan 
peningamála fyrst og fremst spurning um almenna hagsæld til 
framtíðar og hvort hér muni starfa í einhverjum mæli stöndug 
alþjóðafyrirtæki.

Þreytan af stýrivöxtunum stýrir umræðu um banka og 
gjaldmiðil.

Mikilvægt að nota 
rétt rök og forsendur

Sú hagsveifla sem 
nú hyllir undir 
lok á hefði ekki 
orðið okkur auð-
veldari með evru 
sem gjaldmiðil. 
Hugsanlegt er að 
agi evrunnar hefði 
gert hagstjórn 
markvissari, en 
erfitt er að segja 
til um það. 

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
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Sveigjanlegur vinnutími og jafn-
vægi á milli vinnu og einkalífs er 
eitthvað sem margir starfsmenn 
geta hugsað sér. En í hverju felast 
þessi hugtök og er eitthvað að 
marka þau? Samkvæmt Hagstofu 
Íslands unnu konur að meðaltali 
35,6 tíma á viku en karlar 47,8 
tíma á viku á síðasta ári eða um 
42 klukkustundir að meðaltali. Til 
samanburðar vinna Norðmenn 
38,6 tíma á viku en Bretar 43,1 
tíma á viku. 

Sveigjanleiki er margbreyti-
legur og þarfir starfsmanna eru 
ólíkar. Eitt getur hentað einstakl-

ingi, annað barnafólki og enn 
annað eldri starfsmönnum. Áður 
var algengt, og er enn, að sveigj-
anleiki fælist í bíl til umráða 
frá fyrirtæki og bónusgreiðsl-
um. Nú hefur sveigjanleiki líka 
færst yfir í persónulegri þarf-
ir, s.s. aðstöðu til líkamsræktar 
eða fría fatahreinsun, og mörg 
erlend fyrirtæki bjóða bæði upp 
á barnagæslu eða vistun fyrir 
aldraða foreldra. Takmarkið er að 
starfsmenn þurfi ekki að fá sam-
viskubit gagnvart fjölskyldu við 
vinnu sína eða samviskubit gagn-
vart vinnu með fjölskyldunni. 

Jafnvægi þar á milli er markmið-
ið. Sveigjanlegur vinnutími getur 
falist í hlutastarfi, sveigjanlegum 
vinnustundum þar sem óunnar 
vinnustundir færast yfir á næsta 
mánuð eða að starfsmaður fær 
frelsi til að skila inn vissum tíma-
fjölda á mánuði. Sveigjanlegur 
vinnutími hjá breska fyrirtækinu 
Alliance and Leicester felst m.a. 
í að barnafólki er boðið að vinna 
samkvæmt starfsári skóla og því 
mögulegt að taka frí þegar skól-
inn er lokaður. 

Á vefsíðunni money.cnn.com er 
vitnað í lista tímaritsins Fortune 
yfir hundrað fyrirtæki sem 
starfsfólki líkar best að vinna hjá 

(100 best companies to work for), 
þar er greint frá því hvað kemur 
fyrirtækjum í tíu efstu sæti varð-
andi jafnvægi á milli vinnu og 
einkalífs. Þar kemur í ljós að fyr-
irtækin hafa ýmist upp á að bjóða 
37,5 tíma vinnuviku, ótakmark-
að veikindaleyfi, niðurgreidda 
barnagæslu, eða eyða miklu fé í 
menntun og þjálfun starfsmanna. 
Eitt fyrirtækjanna á listanum 
byrjar alla fundi á uppbyggjandi 
bæn og annað býður upp á fjár-
hagsstuðning við ættleiðingar og 
frjósemisaðgerðir.

Sif Sigfúsdóttir,
MA í mannauðsstjórnun.

Sveigjanleiki í orði og á borði
S T A R F S M A N N A M Á L

Við spákaupmenn notum ýmis 
leikföng til að stytta okkur dag-
inn. Eitt alskemmtilegast leik-
tækið fyrir utan afleiðusamn-
inga eru gjaldeyriskrossar. Þetta 
eru rússíbanarnir í tívolígarði 
markaðarins. Ótrúlega gaman að 
taka eina feita krónustöðu og 
finna hvernig adrenalínið flæðir 
um æðarnar þegar maður bíður 
eftir því að sjá hvort maður 
hafi ekki veðjað rétt. Og hvílík 
uppskera þegar vel tekst til. Og 
kikkið. Vá!

Ég myndi því sakna krónunn-
ar ef hún hyrfi, bara vegna þess 
að ég þekki orðið vel til þess-
ara skrýtnu skepnu. Hún hefur 
mjólkað mér vel í gegnum tíðina 
enda hef ég kunnað henni að 
klappa, eins og konan í þjóðsög-
unni.

Hins vegar er mér ljóst að ég 
get ekki horft bara á krónuna 
sem skemmtilegt leikfang fyrir 
mig og mína líka. Ég er ekki svo 
firrtur í minni iðju að ég geri 
mér ekki grein fyrir því að krón-
an er blákaldur raunveruleiki 
fyrir þá sem hvorki hafa vit né 
getu til að leika sér að henni. Í 
þeim tilvkum er auðvitað hætta 
á að afurðin verði vélstrokk-
að tilberasmjör, svo vitnað sé 
í frægan ritdóm um Vefarann 
mikla frá Kasmír. 

Það er sterkur orðrómur á 
markaði um að Kaupþing hafi 
verið á leið að skrá eigið fé sitt 
í evrum og gera upp í þeirri 
mynt. Davíð hafi stoppað þá 
og það skýri fýluna yfir því að 
Straumur Burðarás fór þessa 
leið. Það er ekkert sem mun 
stöðva þá lest. Síðan verða öll 
hlutabréf kominn í evrur og þá 
fer maður óhræddur í stórar 
stöður án þess að hafa mikl-
ar áhyggjur af innlendu hags-
veiflunni. Það er auðvitað minna 
adrenalín og meira öryggi, en 
eftir því sem árin færast yfir, 
þá minnkar þörfin fyrir adren-
alín. Reyndar vex þörfin fyrir 
einhver önnur efni, en ég nenni 
ekki að spá í það í bili. Den tid 
den sorg.

Krónan er ekki mjög ríkur 
þáttur í mínu lífi. Ég drekk lítið 
af mjólk og lambakjöt er ekki 
uppistaðan í fæðunni. Ég skulda 
ekki krónu þessa dagana, ená  
talsvert í evrum og ég á eitthvað 
af krónum á peningamarkaði, 
og eitthvað í óverðtryggðum 
skuldabréfum. Þar fyrir utan á 
ég krónuskráð bréf í fyrirtækj-
um sem hafa megnið af tekj-
um sínum í öðrum myntum en 
krónu og svo náttúrulega slatta 
í verðbréfum í útlöndum. Mér 
ætti því að vera nokk sama þótt 
einum rússíbana verði lokað í 
tívolíinu mínu. Ég finn mér bara 
annan hef ég finn hjá mér þörf 
fyrir salíbunu, en meðan hann 
er opinn, þá mun ég auðvitað 
græða á því.

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Ef leikföngunum 
fækkar

Á Hótel Búðum er frábær aðstaða til að þjappa saman vinnuhóp 

eða til að halda fundi og allt að 40 manna ráðstefnur fjarri

skarkala hversdagsins.

Náttúrufegurðin skapar einstaka og óvenjulega umgjörð og frá 

þessu stórbrotna umhverfi stafar jákvæðum straumum til 

sköpunar. Herbergin eru gullfalleg og hvert einasta með 

guðdómlegt útsýni.

Að loknu fundahaldi er síðan hægt að slaka á, njóta rómaðrar

matargerðar Hótels Búða, kanna nánasta umhverfi eða skreppa á 

jökul.

Ef þú vilt gleðja góðan 

starfsmann eru gjafakortin 

okkar frábær hugmynd.

Allar upplýsingar í

síma  435 6700

eða á www.budir.is

Hvert einasta
herbergi
með útsýni
– einstakar aðstæður fyrir fundi og ráðstefnur

Opið alla daga
– allan ársins hring

Aðeins tveggja
stunda akstur
frá Reykjavík!Hótel Búðir Sími 435 6700 budir@budir.is www.budir.is
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Gunnar Ólafur Haraldsson hefur lengi verið 
heillaður af hagfræði, svo heillaður að hann 
segir jafnvel um sínar eftirlætishagfræði-
kenningar að þær séu „fallegar“. Má því 
leiða líkur að því að hann muni una sér vel 
í starfi forstöðumanns Hagfræðistofnunar, 
sem hann tók við um áramótin. „Hagfræðin 
fjallar um mannlega hegðun, það hvernig 
fólk, fyrirtæki og hópar hegða sér við alls 
kyns aðstæður í hamingjuleit sinni, ef maður 
á að gerast heimspekilegur,“ segir hann. Hjá 
Hagfræðistofnun fer Gunnar fyrir flokki sex 
manna og kvenna sem sinna rannsóknar- og 
þjónustuverkefnum á ýmsum sviðum. Þau 
svið sem stofnunin hefur lagt hvað mesta 
áherslu á eru náttúrauðlinda- og umhverfis-
mál, heilsuhagfræði og þjóðhagfræði, almenn 
efnahagsmál og hagstjórn.

VÍÐA KOMIÐ VIÐ Á LÍFSLEIÐINNI
Gunnar hefur komið víða við á leið sinni til 
Hagfræðistofnunar. Hann er hagfræðingur 
að mennt, hefur meistaragráðu í sjávarút-
vegsfræðum auk þess sem hann er með 
doktorspróf í hagfræði frá Frakklandi. Af 
fyrri störfum hans má nefna að hann var 
um tíma hagfræðingur hjá Hagfræðistofnun 
og svo Þjóðhagsstofnun. Á árunum 2002 til 
2005 var hann hagfræðingur í forsætisráðu-
neytinu, í stjórnartíð Davíðs Oddssonar. Að 
þeim tíma loknum vatt Gunnar kvæði sínu 
í kross og tók við starfi verkefnastjóra hjá 
Þróunarsamvinnustofnun Íslands. Dvaldi 
hann meðal annars um tíma í Níkaragva. 
Samhliða störfum sínum hefur Gunnar haft 
annan fótinn í akademíunni og gegndi fyrst 
stöðu aðjúnkts og svo dósents við Háskólann 
á Bifröst, auk þess sem hann hefur kennt 
við Háskóla Íslands. Til Bifrastar réði hann 
sig svo í fullt starf í febrúar í fyrra þar til 
hann tók við stöðu forstöðumanns nú um 
áramótin.

Þrátt fyrir að hafa unnið náið með Davíð 
Oddssyni í forsætisráðuneytinu segist 
Gunnar ekki vera pólitískur og vill hvorki 
staðsetja þær hagfræðikenningar sem hann 
aðhyllist til vinstri né hægri. „Ég get nefnt 
ágæta hagfræðinga sem spanna allt sviðið. 
Mér finnst ekki rétt að flokka fræðikenn-
ingar með þessum hætti. Ég held að oft sé 
erfitt að fullyrða nokkuð um að hægri menn 
bulli meira um hagfræði en vinstri menn, eða 
öfugt.“

EVRAN Á EKKI AÐ VERA DÆGURMÁL
Gunnar hefur eins og aðrir sína skoðun á mál-
efnum evrunnar og krónunnar. Hann telur 
að ekki sé búið að skoða nægilega vel allar 
hliðar málsins til þess að hægt sé að taka 
ákvörðun um að kasta krónunni. „Það hefur 
til að mynda ekki verið fullskoðað hvernig 
við myndum haga hagstjórninni, með lítil 
sem engin áhrif á gjaldmiðilinn. Að taka upp 
evruna getur líka haft mikil áhrif á vinnu-
markaðinn og þau áhrif hafa heldur ekki 
verið rannsökuð ofan í kjölinn. Þetta er ekki 
bara spurning um að telja kostina og ókost-
ina. Það þarf að vega og meta hversu þungt 
þessir kostir og ókostir vega. Spurningin um 
fyrirkomulag þessara mála á ekki að vera 
dægurmál.“

Gunnar telur ekki ráðlagt að taka upp evru 

án þess að ganga í Evrópusambandið, gæf-
ist þess kostur. „Ef við tækjum upp evruna 
þyrftum við strax að reyna að aðlaga íslenska 
hagkerfið sem best að sveiflum í evrópska 
hagkerfinu. Sögulega séð hefur Ísland oft 
verið í uppsveiflu á meðan Evrópa er í niður-
sveiflu og öfugt. Ef við tækjum upp evruna 
án þess að ganga í sambandið gætum við lent 
í því að vera með lága vexti í uppsveiflu og 
háa vexti í kreppu.“ Hann bendir líka á að 
þótt Íslendingar tækju upp evruna væru hag-
stjórnarvandamál hvergi nærri úr sögunni. 
„Áhrifin af uppsveiflu eða niðursveiflu koma 
alltaf einhvers staðar fram. Ef það gerist 
ekki að hluta til í gegnum gengið, þá gerist 
það bara einhvers staðar annars staðar. Svo 
má heldur ekki gleyma því að við verðum 
ekki laus við áhrifin af gengissveiflum þótt 
við tökum upp evruna. Aðrir gjaldmiðlar 
sveiflast líka, þetta verða þá bara ekki geng-
issveiflur sem verða til af ástandinu hérna 
innanlands. En sveiflurnar myndu vissulega 
minnka.“

ALMENNINGUR BER ÞYNGSTU BYRÐARNAR
Ýmsir hafa haldið því fram að evran muni, 
hvort sem okkur líkar betur eða verr, lauma 
sér bakdyramegin inn í íslenskt efnahags-
líf, samfara því að umsvif íslenskra stór-
fyrirtækja verði í sífellt meira mæli í 
erlendum gjaldmiðli. Fullyrt hefur verið 
að það myndi gera peningamálastjórn 
Seðlabankans áhrifalausa. Það er því ekki 
hægt að sleppa Gunnari án þess að fá hans 
sýn á hvaða áhrif það hefði á stjórnina ef 
stærstu fyrirtæki landsins tækju upp á því 
að færa bókhald sitt í evrum. „Ég sé ekki 
að þetta myndi breyta miklu frá því sem 
nú er, því að stórum hluta hafa stýrivext-
ir Seðlabankans ekki virkað sem skyldi. 
Bankarnir hafa nú þegar greiðan aðgang að 
erlendu lánsfjármagni og eru því að miklu 
leyti undanskildir áhrifum af stýrivöxtum 
Seðlabankans. Ég held það sé alltaf, þrátt 
fyrir allt, almenningur í landinu sem ber 
þyngstu byrðarnar af peningamálastjórn-
inni.“

Evruumræðan á ekki að vera 
dægurmál, almenningur ber 
byrðarnar af peningamála-
stjórn Seðlabankans og hag-
fræðikenningar geta í eðli sínu 
verið fallegar. Þetta var meðal 
þess sem Gunnar Ólafur 
Haraldsson, nýr forstöðumað-
ur Hagfræðistofnunar, sagði 
Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur frá. 

Heillaður
af hagfræði

„Það hefur til að mynda ekki verið fullskoðað hvernig við myndum haga hagstjórninni, með lítil sem engin áhrif á gjaldmið-
ilinn. Að taka upp evruna getur líka haft mikil áhrif á vinnumarkaðinn og þau áhrif hafa heldur ekki verið rannsökuð ofan í 
kjölinn. Þetta er ekki bara spurning um að telja kostina og ókostina. Það þarf að vega og meta hversu þungt þessir kostir og 
ókostir vega. Spurningin um fyrirkomulag þessara mála á ekki að vera dægurmál.“ 
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Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar

Árið 2006 var gjöfult fyrir Flugfélag 
Íslands og jókst farþegafjöldi milli 
ára um átta prósent. Fjöldi farþega 
í innanlandsflugi fylgir nokkuð vel 
efnahagssveiflum og því er ekki að 
undra að farþegafjöldi hafi aukist mest 
til Egilsstaða á síðasta ári. Hefur hann 
rúmlega tvöfaldast á fjórum árum: 
Sextíu þúsund farþegar flugu þangað  

árið 2002 en við lok síðasta 
árs voru þeir tæplega 130 
þúsund. Aukinn farþega-
fjölda má að mestu leyti 
rekja til framkvæmd-
anna á Austurlandi og 
hliðaráhrifa þeim tengd-
um. „Það er augljóst 
að framkvæmdirnar á 
Austurlandi hafa haft 
mikið að segja,“ segir 
Árni Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Flugfélags 
Íslands. Hann segir það 
þó hafa komið á óvart 
hversu farþegum hafi 
fjölgað mikið á öðrum 
flugleiðum. Það telur 
hann að helst megi rekja 
til þess að æ fleiri sjái nú 
kosti flugsins og leyfi sér 
að nýta þá, auk þess sem 
innspýtingin í atvinnulíf-
ið fyrir austan hafi áhrif 
víðar en þar. „Farþegum 
til Akureyrar fjölgaði 
til að mynda mikið, sem 

kom skemmtilega á óvart. Það er líka 
mikið líf á Akureyri um þessar mundir 
og uppgangur, bæði í mennta- og menn-
ingarmálum.“

Flugfélag Íslands flýgur á sjö 
áfangastaði innanlands. Flogið er frá 
Reykjavík til Ísafjarðar, Akureyrar, 
Egilsstaða og í október var flug 
hafið aftur til Vestmannaeyja. Frá 
Akureyri er svo flogið til Grímseyjar, 
Vopnafjarðar og á Þórshöfn. Þar að auki 
er flogið til Grænlands og Færeyja. 
Þær ferðir segir Árni njóta síaukinna 
vinsælda. „Samskipti Íslendinga við 
bæði Færeyinga og Grænlendinga 
hafa verið að aukast, viðskiptalega 

og menningarlega séð, á undanförnum 
árum. Svo virðist því sem Íslendingar 
séu að uppgötva grannþjóðir sínar.“

Töluvert hefur verið lagt í markaðs-
starf í tengslum við komur erlendra 
ferðamanna hingað til lands. Það virð-
ist hafa skilað sér vel og er hlutfall 
erlendra ferðamanna um tólf til fimmt-
án prósent af heildarfarþegafjölda 
Flugfélags Íslands og hefur farið hratt 
vaxandi á undanförnum árum. Þetta 

segir Árni bæði skýrast af breyttum 
ferðavenjum og auknum fjölda fólks 
frá löndum utan Evrópu. „Dvalartími 
erlendra ferðamanna hefur verið að 
styttast. Meðal annars þess vegna eru 
margir, sem vilja sjá sem mest af 
landinu, sem nýta sér kosti flugsins. 
Fjölgun ferðamanna frá Japan og Kína 
hefur líka haft sitt að segja. Þeir eru 
þekktir fyrir að vilja sjá sem mest á 
sem skemmstum tíma.“ 

Í sumar tekur Flugfélag Íslands 
upp tvær nýjar flugleiðir og verður í 
báðum tilfellum flogið þrisvar í viku. 
Annars vegar verður beint morgun-
flug í tengslum við millilandabrott-
farir í Keflavík og flug seinnipartinn 
frá Keflavík til Akureyrar. Þar að auki 
verður í boði beint flug til höfuðborg-
ar Grænlands, Nuuk, sem ekki hefur 
verið boðið áður. 

Æ fleiri nýta sér kosti flugsins
Flugfélag Íslands bætir í sumar við flugleiðum til að mæta aukinni eftirspurn. Fjöldi farþega jókst um átta 
prósent í innanlandsflugi í fyrra. Framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands segir viðhorf til flugs hafa breyst. 

„Samskipti
Íslendinga

við bæði 
Færeyinga og 

Grænlendinga
hafa verið að 

aukast, við-
skiptalega

og menning-
arlega séð, á 
undanförnum

árum. Svo 
virðist því sem 

Íslendingar séu 
að uppgötva 
grannþjóðir

sínar.“
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Íslensku tæknifyrirtækin CCP 
og dohop, sem þróa og reka 
samnefnda fargjaldaleitarvél 
halda, í samvinnu við alþjóð-
legu samtökin Python Software 
Foundation, ráðstefnu um 
Python-forritunarmálið í Salnum 
í Kópavogi, mánudaginn 15. jan-
úar næstkomandi. Aðgangur er 
ókeypis en tilgangurinn er að 
kynna forritunarmálið betur 
fyrir íslenskum áhugamönnum 
um forritun.

Aðalfyrirlesari er Steve 
Holden, einn fremsti sérfræð-
ingur heims í notkun, kennslu 
og þróun forritunarmálsins, að 
því er segir í tilkynningu um 
komu hans. 

Þetta er önnur heimsókn 
Holdens en hann kom hingað 

til lands síðast í sumar og hafði 
umsjón með átaksverkefni CCP 
sem miðaði að þróun ákveðinna 
hluta Python-forritunarmálsins 
en tölvuleikurinn EVE Online, 
sem hannaður er og rekinn af 
CCP, er að stærstum hluta for-
ritaður með Python. 

Að sögn Halldórs Fannars 
Guðjónssonar, tæknistjóra CCP, 
er notkun Python að aukast bæði 
hér og erlendis og því skipt-
ir miklu máli að tæknimenntað 
fólk kunni skil á forritunarmál-
inu. „Það má segja að ráðstefnan 
sé okkar viðleitni til að styðja 
við bakið á íslenskri hátækni og 
kynna forritunarmál sem getur 
nýst afar vel í atvinnulífi og 
kennslu hér á landi á komandi 
árum,“ segir Halldór. - jab

Ráðstefna um 
Python-forritun

Gísli Þorsteinsson hefur verið 
ráðinn sem markaðs- og kynn-
ingarstjóri Matís ohf. Gísli 
hefur verið upplýsingafulltrúi 
Vodafone og lýkur þar störfum á 
næstu dögum.

Matís er hlutafélag að fullu í 
eigu ríkisins, en í því  sameinast 
starfsemi Rannsóknastofnunar 
fiskiðnaðarins,  Matvæla-
rannsókna Keldnaholti 
(MATRA) og Rannsóknastofu 
Umhverfisstofnunar. Félagið var 
stofnað nú í haust. - óká

Frá Vodafone 
til Matís ohf.

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is

www.utflutningsrad.is

Útflutningsráð Íslands stendur fyrir dagsnámskeiðið undir heitinu
„Networking for Business Success“ með leiðbeinandanum
Stephanie Peckham frá breska fyrirtækinu Magic of Networking.
Stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja sem vilja byggja upp og
viðhalda sterku tengslaneti sínu um allan heim eru sérstaklega
hvattir til þátttöku.

Verð er 24.900 kr. ásamt veitingum. Takmarkaður þátttakendafjöldi.

Skráning fer fram með tölvupósti á utflutningsrad@utflutningsrad.is
eða í síma 511 4000.

Nánari upplýsingar um námskeiðið gefa Hermann Ottósson,
forstöðumaður, hermann@utflutningsrad.is og Inga Hlín Pálsdóttir,
verkefnisstjóri, inga@utflutningsrad.is.

      Skipulagt tengslanet 
      er lykillinn að árangri
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Dótturfélag Alfesca í Skotlandi, 
Farne, sópaði til sín verðlaunum 
þegar matvælaverðlaunin „Food 
and Britain“ voru afhent á Svaoy-
hótelinu í London í desember síð-
astliðnum.
Í fréttatilkynningu frá Alfesca 
segir að Farne hafi hlotið fern 
verðlaun. Það hafi verið útnefnt 
útflutandi ársins í Skotlandi, 
útflytjandi ársins í frystum og 
kældum matvörum, útflytjandi 
ársins í vörumerkjum stórmark-
aða og útflytjandi ársins í flokki 
drykkja og matvara. - hhs

Alesca
verðlaunað
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Eimskip hefur keypt alla hluti í 
flutningafyrirtækinu Alli Geira 
hf. á Húsavík. Seljendur eru fjöl-
skylda Aðalgeirs Sigurgeirssonar 
heitins sem stofnaði fyrirtæk-
ið fyrir 50 árum og Hannes 
Höskuldsson. Fyrir átti Eimskip 
hf. rúmt 51 prósent í fyrirtækinu 
sem sameinaðist Skipaafgreiðslu 
Húsavíkur fyrir nokkrum árum. 
Starfsmönnum fyrirtækisins 
hefur þegar verið tilkynnt um 
söluna en 33 starfa hjá Alla Geira 
hf. Gert er ráð fyrir óbreyttri 
starfsemi hjá fyrirtækinu. - iáh

Eimskip kaupir 
Alla Geira

Viðskiptaráðherra hefur skipað 
nýja stjórn Fjármálaeftirlitsins 
til næstu fjögurra ára. Skipunin  
tók gildi fyrsta þessa mánaðar.

Í aðalstjórn sitja Lárus 
Finnbogason, löggiltur end-
urskoðandi, sem er formaður 
stjórnar, Sigríður Thorlacius lög-
fræðingur, varaformaður stjórn-
ar og Ingimundur Friðriksson 
seðlabankastjóri.

Í varastjórn eru Kjartan 
Gunnarsson skrifstofustjóri, 
Þuríður Jónsdóttir héraðsdóms-
lögmaður og Sigríður Logadóttir, 
aðallögfræðingur Seðlabankans.

Stefán Svavarsson, löggiltur 
endurskoðandi, sem verið hafði 
stjórnarformaður frá ársbyrj-
un 2001, gaf ekki kost á sér til 
áframhaldandi setu í stjórninni. 
Í tilkynningu viðskiptaráðuneyt-
isins eru honum færðar „bestu 
þakkir fyrir frábært starf í þágu 
Fjármálaeftirlitsins“. - óká

Ný stjórn 
FME tekin við

Róbert Wessman, forstjóri Actavis, var val-
inn maður ársins í viðskiptalífinu af dóm-
nefnd tímaritsins Frjálsrar verslunar. Geir 
H. Haarde afhenti Róbert viðurkenningu 
tímaritsins í hófi sem haldið var honum til 
heiðurs á Hótel Sögu fyrir helgi. 

Í ræðu sinni fór Róbert í stuttu máli yfir 
sögu Actavis en fyrirtækið hefur vaxið með 
undraverðum hætti síðustu ár. Taldist honum 
til að frá árinu 1999 hefði að jafnaði verið 
tekið yfir fyrirtæki þriðja hvern mánuð, slík-
ur hafi vöxturinn verið.

Var þetta í nítjánda sinn sem Frjáls versl-
un útnefnir mann ársins, en það hefur verið 
gert allt frá árinu 1988 þegar saman voru til-
nefndir þeir Sigtryggur Helgason og Jóhann 
Jóhannsson í Brimborg.

Formaður dómnefndar Frjálsrar verslun-
ar er Benedikt Jóhannesson, framkvæmda-
stjóri útgáfufélagsins Heims sem gefur út 
tímaritið, Jón G. Hauksson ritstjóri Frjálsrar 
verslunar, Sigurður Helgason, fyrrverandi 
forstjóri Flugleiða, Gylfi Magnússon prófess-
or og Jón Helgi Guðmundsson í Byko. - óká 

Yfirtaka þriðja hvern mánuð frá árinu 1999
Frjáls verslun valdi Róbert Wessman, forstjóra Actavis, mann ársins í viðskiptalífinu.
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*Nafnávöxtun í ISK, EUR, USD og GBP á ársgrundvelli fyrir tímabili› 30/11/06-29/12/06.

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

P E N I N G A M A R K A ‹ S S J Ó ‹ I R

Ávaxta›u betur
- í fleirri mynt sem flér hentar

Kynntu flér kosti Peningamarka›ssjó›a Kaupflings í ISK, USD, EUR og GBP.

Haf›u samband vi› rá›gjafa í síma 444 7000.

4,0%*
ávöxtun í evrum

6,2%*
ávöxtun í dollurum

13,8%*
ávöxtun í krónum

4,6%*
ávöxtun í pundum

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Vonir standa til að hundrað-dala-
tölvan svokallaða, sem reyndar 
heitir XO, verði tilbúin og komin 
í almenna dreifingu um allan 
heim í júlí í sumar. Eins og nafn-
ið gefur til kynna mun tölvan 
kosta 100 Bandaríkjadali eða um 
7.000 íslenskar krónur en hún 
er ætluð fátækum börnum, ekki 
hvað síst í þróunarlöndunum, 
sem fram til þessa hafa staðið 
utan við tæknivæðinguna.

Fyrstu tölvurnar, sem þró-
aðar hafa verið í bandaríska 
tækniháskólanum MIT síðast-
liðin tvö ár, fara til Brasilíu, 
Argentínu, Úrúgvæ, Nígeríu, 
Líbýu, Pakistan og til Taílands.

Í tölvunni er 366 MHz 
örgjörvi frá AMD og þráðlaus 
nettenging. Hún hefur engan 
harðan disk en 512 MB vinnslu-
minni og tvö USB-port, sem 
gerir það að verkum að hægt er 
að tengja jaðartæki við tölvuna. 
Þá keyrir tölvan á einfölduðu 
stýrikerfi frá Linux en ræður 
við stýrikerfi frá Microsoft og 
Apple auk þess sem henni fylgja 
ritvinnsluhugbúnaður, vafri og 
RSS-fréttaþjónusta svo notend-
ur geti fylgst með  gangi heims-
málanna.

 Nicholas Negroponte, sem 
unnið hefur að þróun tölvunn-
ar hjá MIT, vísar því á bug að 
hundrað-dala tölvan sé strípuð 
og einfölduð útgáfa af hefð-
bundnum tölvum. Hann geti 

vel hugsað sér að leggja eigin 
tölvu og nota XO-tölvuna. „Hún 
verður mun betri á margan 
hátt,“ segir hann í samtali 
við fréttastofuna Associated 
Press.

100 dala tölvan tilbúin í sumar

B a n d a r í s k i 
bílaframleið-
andinn Ford 
og hugbún-
a ð a r r i s i n n 
M i c r o s o f t 
kynntu í síð-
ustu viku 
hugbúnað í 
bíla sem gerir 
ökumönnum 
kleift að radd-
stýra ýmsum 
rafbúnaði í 
bílum sínum, 
svo sem spil-
urum og far-
síma.

Hugbúnaðurinn skilur þrjú 
tungumál en með honum getur 
ökumaður greint frá því hvaða 
lög hann vill heyra í græjum 
á borð við iPod-spilara og í 
hverja farsíminn á að hringja í. 
Búnaðurinn verður innbyggður 
í tólf nýjar bílategundir undir 
merkjum Ford sem koma á mark-
að á þessu ári. 

Að sögn stjórnenda bandarísku 
bílasmiðanna er mikil eftirspurn 
eftir handfrjálsum tækjabúnaði 
á borð við þennan í bíla vestan-
hafs og sér fyrirtækið fram á að 

geta plægt geysistóran markað 
fyrir tæknina í Bandaríkjunum 
til að byrja með. 

Tækjabúnaðurinn, sem nefn-
ist Sync, þykir vera ágætt við-
bragð Microsoft til að stækka 
markaðshlutdeild sína og sækja 
á nýja markaði utan tölvugeir-
ans. Á móti kemur að Ford þykir 
hafa landað ágætu tækifæri til að 
bæta afkomu sína á bandaríska 
bílamarkaðnum, sem hefur dreg-
ist nokkuð saman síðastliðin ár. 
Aðrir bílaframleiðendur munu 
vera að vinna að innleiðingu svip-
aðrar tækni í bíla sína. - jab

Microsoft og Ford 
bæta ökumenningu

Hollenski viðtækja- og tækni-
framleiðandinn Philips kynnti 
sérstaka viðhafnarútgáfu af 
Philips Ambilight flatsjónvarpinu 
á árlegu tæknisýningunni í Las 
Vegas í Bandaríkjunum á sunnu-
dag um síðustu helgi. Tilefnið er 
að  fyrirtækið hefur selt milljón 
sjónvörp af þessari gerð.

Hönnuðurinn Jeffrey Link á 

heiðurinn að viðhafnarútgáfunni 
sem er skreytt 2.200 eðaldem-
öntum.

Ekkert hefur verið gefið uppi 
um hvort sjónvarpið, sem er ein-
stakt í sinni röð, fari í almenna 
sölu en Philips hefur neitað að 
gefa verðið upp. Hins vegar má 
gera ráð fyrir að viðtækið muni 
kosta skildinginn og vel það. - jab

Einstakt sjónvarp

Finnski farsímaframleiðandinn 
Nokia kynnti þrjá nýja og næf-
urþunna margmiðlunarfarsíma 
og lófatölvu undir merkjum fyr-
irtækisins á tæknisýningunni í 
Las Vegas í Bandaríkjunum um 
síðustu helgi.

Farsímarnir, sem eru í svokall-
aðri N-seríu, eru talsvert minni 
en fyrri gerðir símanna. Þeir eru 
13,7 millimetrar í þvermál og 
koma á markað á fyrsta fjórð-
ungi þessa árs. Samkvæmt Nokia 
seldust tæplega 40 milljónir far-
síma af þessari gerð á síðasta ári 
en stefnt er að því að selja allt að 
280 milljónir margmiðlunarfar-
síma á næstu tveimur árum. 

Símarnir ráða 

við tónlist á mp3-formi, geta ráfað 
um netið og eru með tveggja 
megadíla innbyggða myndavél. 
Þá munu dýrari gerðir símanna 
hafa innbyggða myndbandsupp-
tökuvél.

Nokia kynnti sömuleiðis nýja 
handtölvu á tæknisýningunni. 
Tölvan, sem sömuleiðis er hluti 
af N-seríu Nokia, keyrir á stýri-
kerfi frá Linux. Vafri tölvunnar 
þykir léttur í vöfum auk þess 
sem tölvan er með innbyggða 
vefmyndavél sem styður við Wi-
Fi-tækni. Þá stefnir Nokia sömu-
leiðis á að samhæfa tölvuna sam-
skiptaforritinu Skype, sem gerir 
tölvunotendum kleift að hringja 
á milli tölva með lágum tilkostn-
aði. Tölva þessi kemur fljótlega 
á markað í Bandaríkjunum og í 
Evrópu. - jab

Nýir margmiðlunarsímar



PENINGAMARKAÐSSJÓÐURINN

Hæsta ávöxtun 2006

575 4400

www.vsp.is

Engin kaup- eða söluþóknun

Peningamarkaðssjóðurinn er rekinn af Rekstrarfélagi Sparisjóðanna hf.  Verðbréfaþjónusta Sparisjóðanna hf. er 
vörsluaðili sjóðsins.  Peningamarkaðssjóðurinn er fjárfestingarsjóður sem starfar skv. lögum nr. 30/2003 um 
verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.  Fjárfestingarsjóður telst vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður skv. 
lögunum.  Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er m.a. fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta leitt til minni 
áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.  Frekari upplýsingar um sjóðinn má finna í útboðslýsingu og útdrætti 
útboðslýsingar sem hægt er að nálgast á www.vsp.is.
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* Samkvæmt gögnum frá Lánstrausti hf., sem birtir ávöxtun sjóða á  
 Íslandi á hlutlausan hátt, er Peningamarkaðssjóðurinn með hæstu  
 ávöxtunina 2006 miðað við sambærilega sjóði.
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Sparisjóðurinn Landsbankinn Glitnir Íslensk
verðbréf Kaupþing

12,60% 12,49% 12,47% 11,96% 11,95%



4,9% 1.000 21%B A N K A H Ó L F I Ð

„Auðveldara en ég hélt“
Me› flátttöku á E*TRADE í gegnum Landsbankann b‡›st einstaklingum möguleiki á 
a› n‡ta sér beint og millili›alaust áhugaver› fjárfestingartækifæri.
Kynntu flér máli› á landsbanki.is e›a hringdu í síma 410 4000. 

Iceland Review sendir reglulega 
smáfréttir og pistla á ensku út á 
öldur netsins. Einn pistill þessa 
dagana er smá yfirferð á því 
helsta sem hefur verið að gerast 
í rólegri tíð hér norður á Fróni. 
„John Cleese seems to be ever-
ywhere in the country. Not lit-
erally of course, but his face is 
plastered on huge billboards for 
KB Bank (excuse me, Kaupthing 
– another Icelandic bank has re-
branded itself).“ er meðal þess 
sem er títt. Vandinn er bara sá að 
enginn í útlöndum þekkir fyrir-
bærið KB Bank. Kaupþing hefur 
frá upphafi heitið Kaupthing á 
erlendum mörkuðum og ef ein-
hver kannast við KB skamm-
stöfunina, þá eru það þeir örfáu 
útlendingar sem kunna að kann-
ast við Kaupfélag Borgfirðinga.

Úr Kaupthing 
í Kaupthing

Íslands ógæfu verður allt 
að vopni, var eitt sinn sagt 
þegar hver óáranin rak aðra. 
Kaupþingsmenn hafa fengið sinn 
skerf að undanförnu. Þannig 
hefur auglýsingum þeirra verið 
snúið upp á háa vexti og miklar 
skuldir landsmanna með grátandi 
fólki. Þar við bætist umræða um 
flottræfilshátt vegna auglýsinga 
með John Cleese og svo hefur 
árlegt partí í London verið milli 
tanna einhverra. 

Nú er það reyndar svo að 
partíið í London er ekki á vegum 
Kaupþings, heldur er það einka-
partí Ármanns Þorvaldssonar. 
Þannig að það er óþarfi að snúa 
því upp á bankann. Engum kemur 
við hvernig Ármann kýs að gleðja 
vini og vandamenn, auk þess sem 
telja má að þrátt fyrir kostnað af 
veislunni megi auðveldlega finna 
marga sem eyða stærri hluta 
launa sinna í djamm en Ármann.

Verður allt 
að vopni

Fullyrt er á markaði að fjár-
málafyrirtækin vilji í stórum stíl 
færa eigið fé sitt í evrur. Þannig 
gengur sú saga að Seðlabankinn 
hafi stöðvað Kaupþing í að 
ganga þetta skref, en síðan 
hafi Straumur-Burðarás farið 
þessa leið. Gjaldeyrisjöfnuður 
bankanna gefur svo til kynna 
að ef heldur fram sem horfir 
verði ekki um stóra breytingu 
að ræða verði skrefið stigið til 
fulls. Eigið fé verði mest megnis 
komið í evrur hvort eð er.

Að evra 
eða ekki evra

TURBO DIESEL INTERCOOLER




