
Glitnismenn deila | Deilur hafa 
verið um stjórnarformennsku og 
valdahlutföll í bankaráði Glitn-
is. Fyrir aðalfund vildi FL Group 
auka hlut sinn í bankaráðinu og fá 
stjórnarformennsku.

Orðin samnorræn | Félögin 25 
sem eru skráð í íslensku kaup-
höllina eru nú komin inn á sam-
norrænan lista OMX kauphalla-
samstæðunnar. Þar verða þau 
eftirleiðis kynnt með sænskum, 
finnskum og dönskum félögum.

Næststærst | Kista-fjárfesting-
arfélag er nú annar stærsti hlut-
hafinn í Existu. Félagið hefur 
aukið hlut sinn úr 2,67 prósentum 
í í 6,25 prósent. Kaupverðið nam 
rúmum 10,8 milljörðum króna.

Icelandair sektað | Icelandair 
hefur verið sektað um 190 millj-
ónir króna fyrir að misnota mark-
aðsráðandi stöðu sína í þeim til-
gangi að veikja stöðu Iceland Ex-
press þegar félagið hafði nýhafið 
starfsemi.

Íhuga einkamál | Forstjóri Ice-
landair segir úrskurð Samkeppn-
iseftirlitsins fáránlegan. Stjórn-
endur Iceland Express útiloka 
ekki að einkamál verði höfðað á 
hendur Icelandair.

Óbreyttir vextir | Bankastjórn 
Seðlabanka Íslands hefur ákveðið 
að stýrivextir bankans skuli vera 
óbreyttir frá því sem þeir hafa 
verið síðan í desember, eða 14,25 
prósent.

Hærra metið | Greining Glitnis 
hefur hækkað verðmat sitt á Act-
avis úr 68,1 í 87,7 krónur á hlut. 
Greiningardeildin telur félagið 
góðan fjárfestingarkost og mælir 
með kaupum í því.

Eignast þriðjung | Kjalar, félag 
í eigu Ólafs Ólafssonar, stjórnar-
formanns Samskipa, hefur fest 
kaup á þriðjungshlut Kaupþings 
í HB Granda. Kaupverðið nam 
rúmum sjö milljörðum króna.
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Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Allt stefnir í að árið 2006 hafi verið fjórða árið í 
röð sem lífeyrissjóðakerfið skilaði yfir tíu prósenta 
raunávöxtun. Samkvæmt tölum Hrafns Magnús-
sonar, framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyris-
sjóða (LL), lítur út fyrir að vegin meðaltalsraun-
ávöxtun lífeyrissjóðanna, miðað við uppgjör þeirra 
sjóða sem hafa birt ársuppgjör sín, liggi um það 
bil í 10,5 prósentum sem er öllu betri ávöxtun en 
fyrstu niðurstöðutölur sýndu. Það yrði þó minni 
raunávöxtun en metárið 2005 þegar ávöxtunin nam 
hvorki meira né minna en 13,2 prósentum en svip-
að og árin 2003 og 2004.

„Þetta er auðvitað mikill munur eftir að hafa 
verið með þrjú neikvæð ár í röð þar á undan [2000-
2002],“ segir Hrafn og bendir jafnframt á að nær 
allan tíunda áratug síðustu aldar hafi raunávöxtun 
verið um sjö prósent að meðaltali á ári, þótt metárið 
1999 hafi reyndar skorið sig úr með 12 prósenta 
raunávöxtun.

Það sem gerir síðasta starfsár lífeyrissjóða at-
hyglisvert var að innlend hlutabréf skiluðu mun 
minni hækkun en árin 2003-2005 þegar Úrvalsvísi-
talan hækkaði að minnsta kosti um 56 prósent á ári, 
en ekki nema tæplega 16 prósenta hækkun í fyrra. 

Síðasta ár einkenndist aðallega af góðri ávöxtun er-
lendra verðbréfa, einkum hlutabréfa sem hækkuðu 
ekki einungis vegna gengishækkana á erlendum 
mörkuðum heldur einnig skilaði lækkun krónunn-
ar sér í góðri ávöxtun, en gengisvísitala krónunnar 
veiktist verulega gagnvart erlendum gjaldmiðlum  
í fyrra eða um 18 prósent. 

„Það er klárt mál að þeir sjóðir sem áttu mikið 
erlendis í fyrra eru að ná mjög góðri ávöxtun. Svo 
virðist þetta vera að snúast við, þeir sem eru stór-
ir í innlendu hlutabréfunum eru að gera það gott 
núna,“ segir Hrafn og vísar þar til hækkana í Kaup-
höll Íslands á árinu. 

Tveggja stafa raunávöxt-
un fjórða árið í röð
Stefnir í 10,5 prósenta raunávöxtun lífeyrissjóða fyrir árið 2006. 
Erlend hlutabréf drógu vagninn í stað innlendra hlutabréfa.
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Óvissa er enn um hver niðurstaða 
verður í deilum milli stærstu 
hluthafa í Glitni. Engar viðræður 
hafa verið milli aðila undanfarna 
daga, en í kekki kastaðist þegar 
fulltrúar FL Group í stjórninni 
fóru fram á að taka við stjórnar-
formennsku í bankanum. 
Því hefur verið haldið fram að 
Hannes Smárason hafi krafist 
formannsstólsins, en ekki mun 
líklegt að hann sjálfur setjist í 
stólinn, fari svo að FL fái stjórn-
arformennskuna. 

Starf stjórnarformanns bank-
ans er viðameira en svo að 
það rúmist í fullskipaðri dag-

skrá Hannesar sem forstjóra FL 
Group. 

Óvissa ríkir um framhaldið, en 
líkur eru taldar á því að Einar 
Sveinsson, formaður bankaráðs-
ins, muni selja sinn hlut í bank-
anum og hverfa af vettvangi. 
Fulltrúar Milestone, annars 
stærsta hluthafans, hafa tekið 
afstöðu með Einari í þessum 
deilum, en óvíst er hvort þeir 
myndu fylgja fordæmi Einars. 
FL Group, Baugur og meðreiðar-
fjárfestar hafa töglin og hagld-
irnar í bankanum. Ef Einar selur 
er talið lítið mál að finna fjár-
festa til að kaupa þann hlut. Erf-

iðara gæti reynst að búa til hóp 
til að kaupa Milestone út verði 
slíkt niðurstaðan.

Ekki voru öll kurl komin til 
grafar um framhaldið og menn 
héldu enn í von um að öldur þess-
ara deilna myndi lægja. Talið 
er að mál skýrist á allra næstu 
dögum.

Þeirri hugmynd að stórir eig-
endur myndu kaupa hluta starf-
semi bankans hefur verið hreyft, 
en sú leið mun ekki talin koma til 
greina, enda unnið hörðum hönd-
um í bankanum að því að sam-
þætta starfsemi á Norðurlöndum 
við starfsemi móðurfélagsins. - hh

Mögulegar breytingar í Glitni
Hugsanlegt er að stórir fjárfestar hugsi sér til hreyfings í Glitni. Viðræður milli 
stórra hluthafa ekki í gangi, en hugsanlegt að mál skýrist allra næstu daga.

Samkeppnishæfi Íslands var til 
umfjöllunar í erindi prófessor 
Michaels Porter við stofnun hans 
í Harvard-háskóla í gær. 

Porter hefur, ásamt dr. Christian 
Ketels, unnið áfram að rannsókn 
á samkeppnishæfi landsins frá 
því þeir kynntu fyrstu niðurstöð-
ur sínar hér á ráðstefnu í október 
síðastliðnum.

Sérstakur gestur Porters í gær 
var Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, en að auki var boðið 
til erindisins 80 prófessorum víðs 
vegar að úr heiminum. Porter, 
sem er einn af virtustu fræði-
mönnum heims, er sagður orðinn 
heillaður af Íslandi og hagkerfinu 
hér.  - óká

Porter fjallar 
enn um Ísland
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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

4,3%*

GBP
4,8%*

ISK
13,7%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en
millibankamarkaður og 

gjaldeyrisreikningar. Enginn
munur er á kaup-

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,9%*

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. mars - 31. mars 2007.

Mikilvægt er að eftirlitsskyld-
ir aðilar leggi áherslu á aðgerð-
ir gegn peningaþvætti og fjár-
mögnun hryðjuverka, að sögn 
Jónasar Fr. Jónssonar, forstjóra 
Fjármálaeftirlitsins (FME).

Eftirlitið birti í gær um-
ræðuskjal um aðgerðir í þess-
um efnum. „Peningaþvætti er al-
þjóðlegt vandamál en með vax-
andi heimsvæðingu viðskipta 
og frelsi í fjármagnsflæði milli 
ríkja hefur það orðið mikilvægur 
þáttur í alþjóðlegri glæpastarf-
semi,“ segir FME.

Jónas segir okkur þó búa við 
nokkuð örugg skilyrði hér en 
áréttar að ekki megi sofna á verð-
inum. „Glæpamenn hafa mikið 
ímyndunarafl og eru lagnir við 
að villa á sér heimildir eða fela 
slóð sína,“ segir hann og kveður 
góða verkferla til varnar mikil-
væga fyrirtækjum. - óká

Ekki má sofna 
á verðinum
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Vika Frá áramótum

365 1% -26%
Actavis 4% 17%
Alfesca -1% -5%
Atlantic Petroleum 12% 27%
Atorka Group 0% 2%
Bakkavör  0% 5%
FL Group 0% 16%
Glitnir 1% 15%
Hf. Eimskipafélagið -1% 3%
Kaupþing 1% 23%
Landsbankinn 1% 20%
Marel 0% -3%
Mosaic Fashions 0% 3%
Straumur  1% 15%
Össur -1% 10%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

LSR, stærsti lífeyrissjóður lands-
ins, skilaði 18,7 prósenta nafn-
ávöxtun í fyrra sem svarar til 
10,6 prósenta raunávöxtunar. Á 
síðustu fimm árum er meðaltals-
raunávöxtun 8,6 prósent. 
Heildareignir sjóðsins námu 
282,3 milljörðum króna í árslok 
og jukust um 24,1 prósent, eða 
tæpa 55 milljarða króna.

Þegar litið er á einstaka eigna-
flokka skiluðu erlend hlutabréf 

25,5 prósenta raunávöxtun að 
teknu tilliti til gjaldeyrisvarna 
en innlend hlutabréf 10,1 pró-
sent. Athygli vekur að gengis-
lækkun krónunnar olli því að er-
lend skuldabréf, sem skiluðu tíu 
prósenta raunávöxtun, voru með 
ríflega tvöfalt betri árangur en  
innlend skuldabréf.

B-deild LSR skilaði öllu betri 
ávöxtun en A-deildin, 18,8 pró-
sentum á móti 18,6 prósentum.

Eignir Lífeyrissjóðs hjúkrun-
arfræðinga námu 22,1 milljarði 
króna um síðustu áramót. Nafn-
ávöxtun á síðasta ári var 18,9 
prósent sem er um 11,1 prósents 
raunávöxtun. Undanfarin fimm 
ár nemur raunávöxtun sjóðsins 
8,5 prósentum. - eþa

Raunávöxtun LSR 
um ellefu prósent

Eignir stærsta lífeyrissjóðsins uxu um 55 milljarða.

R A U N Á V Ö X T U N  H J Á  L S R

Raunávöxtun 2006 10,9%
Raunávöxtun 2005 14,0%
Fimm ára meðaltal 8,6%
Tíu ára meðaltal 6,4%

Þórður Jónasson hefur beðist lausn-
ar frá embætti forstjóra Lánasýslu 
ríkisins, samkvæmt tilkynningu 
fjármálaráðuneytisins.

Fram kemur að Þórður hafi beðið 
um lausn frá embætti svo skjótt 
sem auðið væri. Fjármálaráðherra 
hefur fallist á að starfslok Þórðar 
verði þriðjudaginn 10. apríl næst-
komandi og sett Sigurð G. Thor-
oddsen, lögfræðing hjá Lánasýsl-
unni, til  þess að gegna starfi for-
stjóra  embættisins á tímabilinu 
11. apríl til 1. ágúst á þessu ári. 
Samkvæmt heimildum Markaðar-
ins mun Þórður vera á leiðinni til 
Aska Capital þar sem hann mun 

starfa sem forstöðumaður fjár-
mögnunarráðgjafar og stýra ráð-
gjöf til viðskiptamanna varðandi 
fjármögnun og lántökur. - óká

Úr Lánasýslu til Aska

Hagnaður af rekstri Ís-
lenskra aðalverktaka 
hf. (ÍAV) nam 532 millj-
ónum króna eftir skatta 
í fyrra samkvæmt upp-
gjöri sem birt var í 
gær. Fyrir fjármagns-
liði og skatta nam hagn-
aður ársins 889 milljón-
um króna.

„Tekjur félagsins juk-
ust um 27 prósent milli 
ára og gert er ráð fyrir 
áframhaldandi vexti á 
starfsemi félagsins,“ 
segir í tilkynningu til 
Kauphallar.

Hagnaður fyrir af-
skriftir og fjármagnsliði (EBIT-
DA) nam hins vegar 1.163 millj-
ónum króna og veltufé frá 
rekstri var 908 milljónir króna. 
Ársreikningurinn var staðfest-

ur á stjórnarfundi Ís-
lenskra aðalverktaka 
á miðvikudag en hann 
hefur að geyma sam-
stæðureikning félags-
ins og dótturfélaga 
þess. Rekstrartekjur 
samstæðunnar námu 
13,3 milljörðum króna. 
Heildareignir ÍAV og 
dótturfélaga námu 
rúmum 8,6 milljörðum 
í lok desember, heild-
arskuldir voru rétt 
rúmir sex milljarð-
ar króna og bókfært 
eigið fé rúmlega 2,6 
milljarðar.

Hjá ÍAV samstæðunni störf-
uðu að meðaltali 554 starfsmenn 
í fyrra, auk starfsmanna und-
irverktaka sem skipta að sögn 
hundruðum. - óká

Græddu yfir hálfan milljarð

ER ÞITT FYRIRTÆKI MEÐ SAMNING?
HLUNNINDI SEM FYRIRTÆKJASAMNINGUR VEITIR:

• Sérstakur ferðaráðgjafi hefur umsjón með hverju fyrirtæki
• Neyðarnúmer sem er opið allan sólarhringinn
  - alla daga ársins
• Afsláttur sem býðst á fargjöldum til áfangastaða
  Icelandair og sérkjör á tengifargjöldum
• Sveigjanlegri fargjaldaskilmálar
• Nákvæmt viðskiptayfirlit á vefnum

+ Skráðu fyrirtækið þitt núna á www.icelandair.is
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€ ÞJÓNUSTA SEM
SPARAR FYRIRTÆKJUM
TÍMA OG PENINGA 
+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
S

IA
.I

S
 I

C
E

 3
69

99
 0

4
/0

7

‘07 70ÁR Á FLUGI

Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Þegar rýnt er í afkomuspá grein-
ingardeildar Glitnis fyrir fyrsta 
ársfjórðung kemur í ljós að Ex-
istu er spáð 54.570 milljónum 
króna á fyrsta ársfjórðungi eða 
606 milljónum á dag. Þetta yrði 
mesti hagnaður íslensks fyrir-
tækis á einum ársfjórðungi en 
Kaupþing hagnaðist um 35,4 
milljarða á þriðja ársfjórðungi í 
fyrra. Til samanburðar hagnað-
ist Exista um 37,4 milljarða allt 
árið 2006. Þessi mikli hagnaður 
skýrist einkum af því að félag-
ið færir eignarhluti sína í Sampo 
og Kaupþingi með hlutdeildarað-
ferð en mikill söluhagnaður féll 
til hjá Sampo þegar félagið seldi 
frá sér bankastarfsemina.

Kaupþingi er spáð 21,7 millj-
arða króna hagnaði á fyrsta árs-
fjórðungi, FL Group 11,9 millj-
örðum, Landsbankanum 10,7 
milljörðum og Straumi-Burð-
arási um 10,6 milljörðum.

Greining Glitnis spáir áfram-
haldandi hækkun á Úrvalsvísitöl-
unni á árinu. „Við horfum nokkuð 
björtum augum fram á veginn. 
Við gerum ráð fyrir að vísital-
an hækki um 37 prósent á árinu 
sem myndi þýða sautján prósent 
hækkun frá núverandi gildi,“ 
sagði Jónas G. Friðþjófsson, sér-
fræðingur hjá bankanum, á fundi 
í gær þar sem afkomuspá bank-

ans var kynnt. Þetta myndi þýða 
að vísitalan stæði í tæpum 8.800 
stigum í árslok. 

Fjármálafyrirtækin og Actavis 
og Bakkavör munu skila góðri af-
komu á árinu og drífa hækkanir á 
hlutabréfum út árið. Mælir bank-
inn með kaupum á bréfum Acta-
vis og Kaupþings. 

Þrátt fyrir töluverða hækk-
un á árinu eru kennitölur fyrir 
íslenska markaðinn hagstæðar 
miðað við spá bankans í ársbyrj-
un. Vænt VH-gildi markaðarins 
(markaðsverð/hagnaði) lækkar í 

ellefu úr 11,8 í janúar og lækk-
ar enn frekar á næsta ári. Grét-
ar Már Axelsson, sérfræðingur 
hjá Glitni, segir að þetta kunni 
að vekja athygli í ljósi sautján 
prósenta hækkunar Úrvalsvísi-
tölunnar á fyrsta fjórðungi árs-
ins. „Væntingar um hagnað hafa 
vaxið umtalsvert. Við erum að 
sjá í heild hagnaðaraukningu upp 
á 73 milljarða á árinu miðað við 
það sem við spáðum í janúar.“ Þá 
vex vegin meðalarðsemi eigin-
fjár á árinu úr 17,7 prósentum í 
ársbyrjun í 22,4 prósent.

Glitnir gerir ráð fyrir 
Íslandsmeti hjá Existu
Spáð er 37 prósenta hækkun Úrvalsvísitölunnar fyrir árið
í heild. Fjármálafyrirtæki og stærstu rekstrarfélögin drífa
hækkanir áfram. Exista hagnist um 600 milljónir á dag.

Hive, Atlassími, eMax og Wireless 
Broadband Systems (WBS) munu 
sameinast undir merkjum Hive á 
næstunni. 

Í gær var tilkynnt um kaup Jó-
hanns Óla Guðmundssonar, eig-
anda WBS á öllu hlutafé í HIVE. 
Nýverið keypti hann jafnframt 
allt hlutafé í fjarskiptafélögunum 
Atlassíma og eMax. 

„Hive hefur nálgast fjarskipta-
markaðinn af mikilli framsækni, 
góðri þjónustu, lægra verði og 
meiri hraða. Það sama má segja 
um Atlassíma og eMax. Þessu 
ætlum við að halda áfram,“ segir 
Einar Kristinn Jónsson, fram-

kvæmdastjóri sameinaðs félags.  
WBS hefur á undanförnum 

árum unnið að þróun fjórðu kyn-
slóðar tækni. Einar segir tíðinda 
að vænta af þjónustu með slíkri 
tækni um mitt þetta ár. „Þessi 
tækni mun gera okkur kleift að 
bjóða fjarskiptaþjónustu á mun 
ódýrari hátt en hefur verið mögu-
legt til þessa. Þetta verður bylting 
sem við vonumst til að þjóðin taki 
þátt í með okkur.“

Starfsemi félaganna verður 
flutt undir eitt þak í Síðumúla 32 í 
næsta mánuði. Í heildina vinna 77 
starfsmenn hjá félaginu. Sjötíu á 
Íslandi og sjö í Þýskalandi. - hhs

Boða byltingu



Ávöxtunin miðast við tímabilið 01.09.2006 til 01.04.2007 á ársgrundvelli
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa www.spronverdbref.is.

Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is

SPRON Verðbréf halda áfram að hækka flugið og eru enn sem fyrr með langhæstu ávöxtun

sambærilegra sjóða á markaði eða 15,3%

Peningamarkaðsjóður SPRON hefur það markmið að ná góðri ávöxtun

og áhættudreifingu. Hentar hann því vel fyrir þá sem vilja ekki taka mikla áhættu en njóta 

samt stöðugrar ávöxtunar. Enginn kostnaður fylgir því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin 

er algjörlega óbundin.

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is
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Rúmlega sautján milljarða króna 
hagnaður varð af rekstri Eglu 
á síðasta ári. Kjalar, sem er í 
eigu Ólafs Ólafssonar, stjórnar-
formanns Samskipa, á allt hluta-
fé í Eglu.

Bókfært eigið fé félagsins var 
52,5 milljarðar í árslok en heild-
areignir námu 75,1 milljarði. 
Langstærsti eignarhlutur Eglu 
er um tíu prósenta hlutur í Kaup-
þingi sem metinn var á 61,5 millj-
arða í árslok. Miðað við gengi 
Kaupþings við lokun markaða í 
gær er hluturinn nú 75,3 millj-
arða króna virði.  - eþa

Egla skilar 17 
milljörðum

Hagnaður Endurreisnar- og þró-
unarbanka Evrópu (EBRD) nam 
210 milljörðum króna í fyrra og 
jókst um 60 prósent á milli ára. 
Meðal þeirra þátta sem skýra 
þessa afkomu er sala hlutafjár 
í félögum sem bankinn hefur 
byggt upp sem minnihlutaeig-
andi í samstarfi við aðra fjár-
festa. Óinnleystur gengishagn-
aður nam um 76 milljörðum á 
árinu.

Varasjóður bankans stóð í 
tæpum 630 milljörðum króna og 
óx um 200 milljarða.

EBRD var settur á fót árið 1991 
til að taka þátt í uppbyggingu 
markaðshagkerfis í Mið-Evrópu 
og fyrrum Sovétlýðveldum. 

Mikill og vaxandi áhugi hefur 
verið á samstarfsverkefnum við 
bankann sem kemur meðal ann-
ars fram í metfjölda nýrra sam-
starfsverkefna í fyrra. Bankinn 
fjárfesti í 301 verkefni fyrir um 
380 milljarða króna sem var um 
fjórtán prósenta aukning. Mik-
ill vöxtur var einkum í Rússlandi 
þar sem 38 prósent af heildarum-
svifum bankans voru á síðasta 
ári. Bankinn hefur horft til verk-

efna í fjármála- og iðnaðargeir-
anum, einkum í samfloti við rúss-
neska fjárfesta.

Á síðasta ári var mörkuð ný 
fjárfestingastefna til næstu 
fimm ára þar sem bankinn stefn-
ir að því að teygja sig meira í 
átt til austurs og suðurs á því 
landsvæði sem hann vinnur á. 
Áhersla verður lögð á fjárfest-
ingar í Rússlandi, Úkraínu, Mið-
Asíu, Kákasuslöndum, á vestan-
verðum Balkanskaga og Suðaust-
ur-Evrópu.

Ísland er meðal 61 hluthafa 
í bankanum en í framkvæmda-
stjórn bankans situr Íslendingur-
inn Baldur Pétursson. - eþa

Methagnaður European Bank

Vöruskiptajöfnuðurinn fyrstu tvo mánuði ársins 
var 7,5 milljörðum króna hagstæðari í ár en á sama 
tíma í fyrra. Þetta kemur fram í tölum sem Hagstof-
an birti í gær. 

Fyrstu tvo mánuði ársins voru fluttar út vörur 
fyrir 43,2 milljarða króna. Vörur voru fluttar inn 
fyrir 54,4 milljarða króna. Vöruskiptajöfnuðurinn 
það sem af er ári nemur því 11,2 milljörðum króna.

Verðmæti vöruútflutnings fyrstu tvo mánuði árs-
ins 2007 var 17,9 prósentum meira á föstu gengi en 
á sama tíma árið áður. Iðnaðarvörur voru 47 prósent 
alls útflutnings. Verðmæti þeirra var 66,9 prósent-
um meira en í fyrra. Aukninguna má að mestu rekja 
til álútflutnings sem jókst um sjö milljarða milli ára. 
Sjávarafurðir voru 47 prósent útflutnings. 

Innflutningur dróst saman um 1,7 prósent miðað 
við fyrstu tvo mánuði ársins 2006. Munaði þar 
mestu um samdrátt í innflutningi á fólksbílum. - hhs

Útflutningur bætir vöruskiptajöfnuð

Velta á fasteignamarkaði nam 
rúmum átta milljörðum króna í 
síðustu viku. Veltan hefur aldrei 
verið meiri. Næstmesta veltan  
var í þessari sömu viku fyrir ári 
en þá nam hún 6,5 milljörðum 
króna í einni viku.  

Greiningardeild Landsbankans 
bendir á í Vegvísi bankans að 
veltan á fyrsta fjórðungi þessa 
árs hafi aukist um tæp 11 prósent 
á milli ára. 

Þrátt fyrir aukna veltu á fast-
eignamarkaði nam meðalfjöldi 
kaupsamninga á fyrsta ársfjórð-
ungi 171 en það er aðeins einum 
kaupsamningi minna en á sama 
tíma og í fyrra. - jab

Aukin velta á fasteignamarkaði

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Boðið verður upp á evruskrán-
ingu hlutabréfa hér þegar líða 
tekur á árið, kjósi það félög 
sem hér eru skráð á markað, að 
sögn Þórðar Friðjónssonar, for-
stjóra Kaupahallarinnar. Hann 
segir getu Kauphallarinnar til 
að vaxa og þróast með fyrirtækj-
um landsins hafa verið lykilat-
riði í því að halda þeim skráðum 
hér á landi.

Þórður bendir á að þannig hafi 
forsvarsmenn Actavis upplýst að 
árið 2003 hafi fyrirtækið verið 
að hugleiða skráningu á öðrum 
markaði en látið vera þegar í ljós 
kom hvernig markaðurinn hér 
náði að breytast og þjóna fyrir-
tækinu áfram. 

„Mér finnst þetta lýsandi fyrir 
þróunina sem verið hefur und-
anfarið að við höfum getað fylgt 
þróuninni nógu vel eftir og geta 
boðið fyrirtækjunum umhverfi 
sem þeim líður vel í. Við höld-
um því áfram og gerum ráð fyrir 
því að klára samþættinguna við 
OMX að fullu á þessu ári.“ 

Hann segir þó ákveðnar flækj-
ur til staðar, svo sem að fyr-
irtæki hugleiði evruskráningu 
hlutabréfa. „Þetta er náttúru-
lega ekki að fullu í okkar hönd-
um, heldur snýr þetta að ákveðn-
um reglugerðabreytingum. Við 
munum hins vegar bjóða þessa 

þjónustu, spurningin er bara 
hvaða leið verður farin í tækni-
legri útfærslu,“ segir hann og 
kveður þau mál mikið að skýr-
ast. Samráðsnefnd um samskipti 
verðbréfamiðsöðva, kauphalla 
og Seðlabanka er enn að fara 
yfir málið, en líkt og áður hefur 
komið fram eru helst þrjár leiðir 
færar í uppgjöri sem fram þyrfti 
að fara í evrum í lok hvers við-
skiptadags. Þær eru að Seðla-
bankinn tæki verkið að sér, ein-
hver erlendur stórbanki, eða að 

„danska leiðin“ yrði farin, en þá 
yrði gert upp í gegnum Verð-
bréfaskráninguna dönsku. „En 
það er verið að vinna í þessu og 
stefnt að því að málið liggi fyrir 
í haust.“

Actavis, Exista, Marel og 
Straumur-Burðarás fjárfestinga-
banki hafa þegar sótt heimild 
á hluthafafund til að skrá bréf 
sín í evrum. Þá hefur Actavis 
um nokkurn tíma átt í viðræðum 
við Kauphöllina um hvaða leiðir 
væru færar í þessum efnum.

Evruskráning hluta-
bréfa frágengin í ár
Fyrir mitt ár er gert ráð fyrir að búið verði að leysa tæknileg 
atriði samfara evruskráningu hlutabréfa í Kauphöll Íslands. 
Nokkur félög hafa þegar sótt samþykki fyrir slíkri skráningu.

Nú geta fyrirtæki og einstaklingar skilað skýrslu vegna staðgreiðslu skatta og greitt beint 
til RSK í gegnum Heima- og fyrirtækjabanka SPRON og sparað sér tíma og fyrirhöfn. 

Kynntu þér málið á spron.is
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Staðgreiðsla skatta – einfalt mál!

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

NÝTT

Finnland bættist í gær í hóp þeirra 
landa sem hafa aðgang að hliðar-
markaði OMX, First North. Fyrir 
höfðu Danir, Svíar og Íslendingar 
aðild að markaðnum. 

First North veitir smáum fyrir-
tækjum í vexti aðgang að norræn-
um og alþjóðlegum fjármálamörk-
uðum. Skilyrðin fyrir skráningu á 
markaðinn eru rýmri en á að-
allista OMX-kauphallanna. Mörg 
norræn fyrirtæki hafa skráð sig 
á markaðinn að undanförnu, segir 
í tilkynningu frá OMX. Í dag eru 
á hann skráð 88 félög. Tvö ís-
lensk félög eru þeirra á meðal, 
HB Grandi og Hampiðjan. - hhs

Finnar með á 
First North



Orkuvinnsla Iðnaður Nauðsynjavörur

Fjarskipti Fjármálaþjónusta

Upplýsingatækni Heilbrigðisgeiri Neysluvörur

Hráefni Veitur

omxgroup.com/nordicexchange

Frá 2. april eru skráðu félögin á íslenska markaðnum
hluti af OMX Nordic Exchange. OMX Nordic 
Exchange er sjötta stærsta kauphöll í Evrópu
með heildarmarkaðsvirði skráðra félaga yfir
900 milljörðum evra.
     OMX Nordic Exchange veitir félögum á íslenska
markaðnum meiri sýnileika meðal fjárfesta um 
allan heim og um leið fjárfestum greiðari aðgang 
að fjárfestingartækifærum á heimsmælikvarða.
     OMX Nordic Exchange er stærsta kauphöll Evrópu
í upplýsingatækni, önnur stærst í heimi í tískuvörum
og langstærsta kauphöll heims í pappírsiðnaði. 
Og þá eru ónefndar aðrar atvinnugreinar þar sem 
Nordic Exchange stendur vel að vígi.

Heimamarkaður á alþjóðavettvangi

Hvar er aðsetur 
stærstu kauphallar í heimi í 
pappírsiðnaði, næst stærstu

kauphallar heims í tískuvörum 
og stærstu kauphallar

Evrópu í upplýsingatækni? 

Að Laugavegi 182.
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ýr fjárfestingarbanki er ekki 
stofnaður á hverjum degi - hvað 
þá í höfuðstað Norðurlands. 
Þetta hefur gerst með stofnun 
Saga Capital Fjárfestingarbanka 

sem hefur starfsemi á næstunni. „Það hefur 
ekki gerst frá stofnun Íslandsbanka árið 
1904 að banki sé stofnaður frá fyrsta degi, 
heldur hefur almennt verið um útvíkkun 
fyrri starfsemi að ræða,“ segir Þorvald-
ur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri bankans. 
Saga Capital er heildsölubanki sem veitir 
fyrirtækjum og stofnanafjárfestum alla þá 
þjónustu sem tengjast fjárfestingarbanka-
starfsemi.

Þrátt fyrir ungan aldur stendur bankinn 
á gömlum merg. Bankinn hefur valið höf-
uðstöðvar sína í gamla Barnaskólanum á 
Akureyri við hliðina á Leikfélagi Akureyr-
ar þar sem miklar endurbætur hafa staðið 
yfir innandyra. Og þá býr starfsfólk bank-
ans yfir mikilli reynslu af störfum í banka-
kerfinu. „Þetta er hús með sál fyrir starf-
semi með sál líka. Það er bara misskilning-
ur að bankastarfsemi sé köld og dökk. Hún 
er full af lífi og gleði,“ segir Þorvaldur Lúð-
vík brosandi. 

En af hverju Akureyri? Tvær ástæður 
lágu fyrir því vali að hans sögn. Annars 
vegar eru stofnhluthafar frá Norðurlandi. 
Og í öðru lagi er gott að vera á Akureyri: 
umhverfið er stöðugt og fjölskylduvænt 
og meira verður úr tímanum bæði í leik og 
starfi. „Við erum að fylgja þróun nágranna-
landa okkar eftir. Þessi þróun hefur orðið 
í Bandaríkjunum, Bretlandi og í Noregi að 
stórfyrirtæki eru að færa sig frá stórborg-
um til minni borga. Staðsetning skiptir í 
sjálfu sér engu máli þegar fyrir hendi eru 
góðar samgöngur og aðgangur að tækni og 
fjármagni. Við erum að vinna nákvæmlega 
sömu vinnuna og kollegar okkar í Reykja-
vík, London og Kaupmannahöfn.“ 

Einnig verður bankinn með skrifstofu í 
Reykjavík.

FJÖLBREYTTUR HÓPUR HLUTHAFA
Þorvaldur Lúðvík var áður framkvæmda-
stjóri eigin viðskipta hjá Kaupþingi en það 
er deild sem hann átti þátt í að setja á fót 
árið 1999. Hann lét af störfum hjá Kaup-
þingi í fyrrahaust ásamt nokkrum sam-
starfsmönnum sínum er gengu til liðs við 
hann við stofnun Saga Capital. Forsöguna 
má rekja til þess þegar þeir hittu KEA og 
sparisjóði norðanlands að máli sem höfðu 
verið með svipaðar pælingar í gangi. „Upp-
haflega voru menn að horfa til þess að fá 
okkur til að stýra fjárfestingarsjóði, en hug-
myndin þróaðist síðan í þann farveg sem 
hún er orðin að í dag.“ 

Stofnhlutafé hins nýja banka nam 2,5 millj-
örðum króna með þátttöku starfsmanna, 
Hildings ehf. (KEA), Sparisjóðs Svarfdæla 
og Sparisjóðs Norðlendinga. Eigið fé var 
aukið um sjö milljarða króna í lokuðu hluta-
fjárútboði á dögunum þannig að það nemur 
9,5 milljörðum í dag. Leitað var til reyndra 
fagfjárfesta sem sýndu bankanum mikinn 
áhuga. Inn í hluthafahóp Saga Capital eru nú 
komnir fleiri sparisjóðir og fjársterkir fjár-
festar á borð við Róbert Melax og Sunda-
garða ehf. (Gunnar Þór Gíslason).

Þorvaldur Lúðvík er stærsti hluthafinn 
með þrettán prósenta hlut en hlutaféð dreif-
ist á fjörutíu hluthafa. Þannig eiga fjórir 
stærstu 45 prósent. „Stefnan okkar er sú að 
enginn sé yfirgnæfandi, sem þýðir að eng-
inn sé ómissandi. Það eru því fjölbreyttir 
hagsmunir sem endurspeglast í eigendahópi 
okkar og í þann hóp er gott að sækja bæði 
reynslu og þekkingu.“ 

Forsvarsmenn bankans stefna ótrauðir á 
að skrá hann á markað innan fjögurra ára, 
jafnvel fyrr ef aðstæður þróast á hagstæð-
an hátt. Þorvaldur segir þó mikilvægast að 
nýja fjármálafyrirtækið hafi eitthvað fram 
að færa sem almenningshlutafélag. „Við 
munum fara varfærið af stað, gírunin verð-
ur ekki nema fjórföld fyrsta árið sem þýðir 
að eiginfjárhlutfall verður um 25 prósent,“ 
bendir hann á.

HJÓLIÐ LÖNGU FUNDIÐ UPP
Rauði þráðurinn í stefnu bankans er sá að 
vinna vel að þeim verkum sem liggja fyrir 
og starfsmenn hafa áralanga reynslu af, en 
láta það eiga sig að finna upp hjólið aftur. 
Hann telur að ákveðið tómarúm hafi skap-
ast á fyrirtækjamarkaði þar sem verkefni 
eru af stærðargráðunni 500-5.000 milljónir 
króna og þar liggja sóknarfæri Saga Capital 
klárlega. „Fyrirtækjaverkefni af þessari 
stærð fá ekki þá aðhlynningu sem þau eiga 
skilið. Við teljum okkur geta tryggt minni 
félögum þá faglegu meðhöndlun sem þau 
þurfa við fyrstu skrefin. Okkar fólk hefur 
þá reynslu sem til þarf innanlands en einn-
ig alþjóðlega reynslu, til að mynda af verk-
efnum í Eystrasaltsríkjunum, Bretlandi og 
Skandinavíu.“ segir hann og bætir við: „Við 
getum undirbúið þessi fyrirtæki í það að 
fara og spila með stóru bönkunum hér 
heima og erlendis.“

Saga ætlar að veita þjónustu sem snýr að 
sölu og kaupum á félögum, verðmatsgerð, 
umsjón með áreiðanleikakönnun og samn-
ingaviðræður og umsjón með samnings-
gerð. Einnig býður bankinn upp á lánsfjár-
mögnun í tengslum við breytingar á eignar-
haldi og útboð og skráningu verðbréfa.

Auk fyrirtækjaráðgjafar munu tekju-
stoðir Saga Capital byggjast á útlánasviði, 
verðbréfamiðlun og stöðutöku á verðbréfa-
mörkuðum. Þorvaldur tekur það fram að 
ekki sé ætlunin að fara í samkeppni við 
stóru viðskiptabankana á sviði útlána held-

ur skoða verkefnafjármögnun, hefðbundna 
verðbréfafjármögnun, þar sem fjármögn-
unarkjörin eru ekki stærsti liðurinn heldur 
stundargengið, og síðast en ekki síst að leita 
að bestu fjármögnun fyrir þau fyrirtæki 
sem leita til bankans, óháð uppruna lánanna. 
„Það segir líka þeim sem er að koma til 
okkar með fyrirtækjaverkefni að við erum 
að vinna fyrir hann að ná í bestu mögulegu 
fjármögnun.“

LÆGRI VIÐSKIPTAKOSTNAÐUR
Hvað varðar verðbréfamiðlunina segir Þor-
valdur að horft verði til stofnanafjárfesta 
og ætlar Saga Capital að bjóða upp á bein-
an markaðsgang á Íslandi og alþjóðamark-
aði fyrir viðskiptavini, á samkeppnishæfum 
kjörum. „Við erum einnig að bæta stórlega 
beinan markaðsaðgang að öllum kauphöll-
um á Norðurlöndum, Íslandi, Eystrasalts-
ríkjunum, Bretlandi og Bandaríkjunum 
fyrir brot af þeim kostnaði sem menn hafa 
búið við hingað til.“  

Þorvaldur horfir spenntur til hins nýja af-
leiðumarkaðar sem opnar um miðjan maí en 
þar ætti bankinn að njóta sín í samkeppn-
inni. „Við teljum að Saga Capital geti gert 
þar mjög góða hluti vegna þess að við erum 
búin að að vinna á þessum afleiðumarkaði í 
Svíþjóð undanfarin fjögur ár. Við þekkjum 
þann ramma vel og höfum af honum góða 
reynslu.“

Stöðutakan mun skiptast í hefðbundna 
stöðutöku í öllum afurðum, auk viðskipta-
vakta með hlutabréf og skuldabréf. Þorvald-
ur segir að íslenski fjármálamarkaðurinn 
sitji að einstakri auðlind sem sé markaður 
með verðtryggð skuldabréf og þann mark-
að megi að ósekju kynna betur. „Hér er allt-
af rætt um að afnema verðtrygginguna. Úti 
í heimi er rætt um að koma henni á.“

KRAFA UM FIMMTUNGSARÐSEMI
Þeir sem að bankanum koma áttu þátt í því 
að leggja grunn að því módeli sem stundað 

er með viðskiptavaktir að hlutabréfum hér-
lendis auk þess að taka þátt í þeirri fram-
þróun sem hefur orðið á innlendum fjár-
málamarkaði á liðnum árum. Þessi reynsla 
Saga Capital og annarra fjármálafyrir-
tækja getur nýst íslenskum fyrirtækjum 
við útrás á aðra markaði, sérstaklega ný-
markaði. Auk Þorvaldar Lúðvíks sitja í 
framkvæmdastjórn Saga Capital kunnug-
leg nöfn úr íslenskum bankaheimi sem 
koma úr mismunandi geirum fjármálakerf-
isins. Þetta eru þau dr. Hersir Sigurgeirs-
son (Kaupþing), sem fer fyrir áhættustýr-
ingu, Rúnar Friðriksson (Kaupþing), sem 
er yfir stöðutöku bankans, Geir Gíslason 
(Kaupþing), yfirmaður útlánasviðs, Helga 
Hlín Hákonardóttir (Straumur-Burðarás), 
yfirmaður lögfræðisviðs, Örn Gunnarsson 
(Glitnir), sem er yfir fyrirtækjaráðgjöf, 
og Ómar Sigtryggsson (MP Fjárfestingar-
banki), yfirmaður verðbréfamiðlunar. Þor-
valdur segir að launastefna fyrirtækisins 
sé skýr en metnaðarfull: Hluthafar verða 
að fá tuttugu prósenta arðsemi eigin fjár 
áður en starfsmenn fá bónusa greidda. 
„Ég þurfti að sannfæra alla þessa reynslu-
bolta um það að koma út úr vernduðu um-
hverfi stóru bankanna. Í fyrsta lagi að fara 
úr góðum launum og taka á sig launalækk-
un, í öðru lagi að flytja norður í land og í 
þriðja lagi að festa sig hér við þessa upp-
byggingu til þriggja ára að minnsta kosti.“ 
Á móti fær fólk gott kaupréttarkerfi og 
frábært tækifæri til að byggja sinn eigin 
banka frá grunni, sem gerist ekki á hverj-
um degi hérlendis.

Þorvaldur Lúðvík er að endingu spurð-
ur hvað sé það sem fái hann og hóp annarra 
bankamanna til að yfirgefa bómull stóru 
bankanna og skella sér í harkið. „Þegar fólk 
er farið að hafa það gott þá er það spurn-
ingin um að finna sér nýja tinda til að klífa 
í lífinu. Þegar ákveðnum tindi er náð þá vill 
maður leita til hins næsta.“

Nýr banki sem stendur á gömlum merg
Fjárfestingarbankinn Saga Capital fer af stað með eigið fé upp á 9,5 milljarða króna. Eggert Þór Aðalsteinsson hitti forstjórann 
Þorvald Lúðvík Sigurjónsson að máli og ræddi við hann um hugmyndina, áherslur hins nýja banka og starfsfólkið sem vill 
klífa nýja tinda í fjármálaheiminum.

S T Æ R S T U  H L U T H A F A R 
Í  S A G A  C A P I T A L

1. Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson 13,4%
2.-3. Sundagarðar * 12,2%
2.-3. Standhóll ** 12,2%
4. Hildingur 11,2% 
5. Sparisjóður Norðlendinga 5,6%
6. Sparisjóður Svarfdæla 3,7%
7. Sparisjóðurinn í Keflavík 3,2%
8. Kaupfélag Suðurnesja 2,7%
9. Sparisjóður Bolungarvíkur 2,2%
10. Þrælsfell 1,8%
Alls tíu stærstu 68,2%
Hlutafé nemur 8,2 milljörðum króna
* Gunnar Þór Gíslason og fjölskylda
** Róbert Melax
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Farðu inn á www.ok.is/HPklubbur

Sími 570 1000 · www.ok.is
og kynntu þér einstaka HP LaserJet prentara

HP Á HEIMSINS STÆRSTA
AÐDÁENDAKLÚBB!

100 MILLJÓNIR HP LASERJET PRENTARA HAFA TRYGGT STÓRA
OG SMÁA SIGRA Á SKRIFSTOFUGÖNGUM UM ALLAN HEIM!

Það eru margar góðar ástæður fyrir brosum á andlitum HP LaserJet notenda. Ein af þeim er sú að þeir vita að þeir geta 
stólað á prentarann. Í 23 ár hefur HP sett viðmiðið í rekstaröryggi, nýsköpun, þjónustu og notendavænleika. Í stuttu máli 
sagt hefur HP verið í forystu í prentaratækni sem tryggir að viðskiptavinir okkar fá sem besta nýtingu út úr prenturum og
sem mest fyrir peninginn. Kynntu þér einstaka eiginleika HP LaserJet prentaranna og mismunandi kosti þess að vera með 
hágæðaprentara á skrifstofunni þinni. Farðu inn á www.ok.is/HPklubbur strax í dag. Við erum viss um að þú verður fyrr

en varir orðinn hluti af heimsins stærsta aðdáendaklúbbi.

NÚ ERU VALDIR HP LASERJET
PRENTARAR Á TILBOÐSVERÐI
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íkur á að hagspá Seðlabanka Íslands 
héldi jukust nokkuð um helgina 
þegar Hafnfirðingar höfnuðu í íbúa-
kosningu stækkun álvers Alcans í 
Straumsvík. Um leið segja sérfræð-

ingar að líkur hafi heldur aukist á mjúkri 
lendingu í hagkerfinu.

Jafnvel þótt af því yrði að á árinu yrði tekin 
ákvörðun um að ráðast í uppbyggingu nýs ál-
vers í Helguvík, en undirbúningur að því er 
nokkuð á veg kominn, myndu áhrifin af því 
dreifast yfir lengra tímabil og að sögn grein-
ingardeildar Kaupþings banka hafa minni 
áhrif á hagkerfið á framkvæmdatíma en 
stækkun í Straumsvík. „Við núverandi að-
stæður í hagkerfinu þar sem atvinnuleysi er 
í kringum eitt prósent og þjóðarútgjöld hafa 
vaxið um 36 prósent síðan árið 2003 hefði 

framkvæmd af 
þeirri stærð-
argráðu eins 
og stækkun 
í Straumsvík 
aukið á þenslu 
í hagkerfinu og 
líklega fram-
lengt tímabil 
hárra vaxta,“ 
segir greining-
ardeildin.

Fyrir helgi 
tók Seðla-
banki Íslands 
ákvörðun um 
að hafa stýri-
vexti óbreytta 
um sinn í 14,25 
prósentum og 
í Peningamál-
um, efnahags-
riti bankans, 
sem þá kom 
jafnframt út, 
er gert ráð 
fyrir að vext-
irnir haldist 
óbreyttir fram 
á haust. Ljóst 
var þó að frek-

ari uppbygging stóriðju hefði haft áhrif á 
þá ákvörðun og hefði orðið af stækkun í 
Straumsvík hefði mátt búast við hækkun 
stýrivaxta auk þess sem þeim hefði verið 
haldið háum lengur en ella.

SKUGGI ER YFIR LANGTÍMAHORFUM
Annar þáttur og jafnvel enn stærri gæti hins 
vegar raskað spá Seðlabankans en það er 
gengi krónunnar og segir hann raunar sjálfur 

að vísbendingar séu um að gengisþróunin 
kunni að verða óhagstæðari en ráð er fyrir 
gert í grunnspá bankans. Í spá sinni segir 
Seðlabankinn að mikið ójafnvægi í efnhags-
lífinu varpi skugga á langtímahorfurnar.

 Engu að síður segir Seðlabankinn verð-
bólguhorfur til skamms tíma hafa batnað þar 
sem háir stýrivextir stuðli að hægari vexti 
eftirspurnar og sterkara gengi krónu og hafi 
þannig komið í veg fyrir að miklum launa-
hækkunum undanfarið ár væri velt viðstöðu-
lítið yfir í verðlag. „Of snemmt er þó að fagna 
sigri í baráttunni við verðbólguna,“ segir 
bankinn og bendir á að hjöðnun hennar skýr-
ist að hluta til af ástæðum sem séu eða gætu 
reynst skammvinnar, svo sem áhrifum af 
lækkun skatta, háu gengi krónunnar og lækk-
unar eldsneytisverðs. „Gríðarlegur viðskipta-
halli á síðasta ári er ávísun á aðlögun í þjóðar-
búskapnum sem gæti komið fram í þrýstingi 
á gengi krónunnar, einkum ef aðstæður verða 
óhagstæðari á erlendum fjármálamörkuð-
um. Þessar aðstæður munu ráða miklu um 
það hvenær unnt verður að hefja slökun á 
peningalegu aðhaldi,“ segir í Peningamálum, 
efnahagsriti Seðlabankans. 

„Óhagstæðari gengisþróun eða áframhald-
andi stórframkvæmdir gætu krafist hærri 
stýrivaxta og enn síðbúnari slökunar aðhalds 

en ella.“ Gangi grunnspá bankans hins vegar 
eftir dregst eftirspurn í hagkerfinu veru-
lega saman á næstu árum. Viðskiptahallinn 
yrði hins vegar enn mjög mikill í lok spátím-
ans þrátt fyrir að halli á vöruviðskiptum yrði 
nánast horfinn. „Sem er vísbending um að 
gengisþróun kunni að verða óhagstæðari en 
reiknað er með í spánni.“

Á ársfundi Seðlabankans síðasta föstudag 
mátti raunar lesa dálítinn áhyggjutón í orðum 
Davíðs Oddssonar, formanns bankastjórnar 
bankans, í ræðu hans á fundinum. Hann er 
ánægður með að aukin skuldsetning heimila 
landsins hafi ekki skilað sér í þyngri greiðslu-
byrði og að vanskil séu í lágmarki, en kveð-
ur Seðlabankann um leið hafa áhyggjur af 
því að ýmsir kunni að hafa „reist sér hurðar-
ás um öxl, eða teflt á mjög tæpt vað“. Hann 
segir ekki þurfa að verða miklar breytingar 
til að skuldsettir einstaklingar lendi í erfið-
leikum, sem í sumum tilfellum gætu reynst 
óviðráðanlegir. „Vaxandi verðbólga gæti því 
orðið rothögg fyrir mörg heimili.“ Óvissa 
um þróun gengis krónunnar er ráðandi þátt-
ur í áhyggjum bankans því fall hennar getur 
leitt af sér aukna verðbólgu sem Seðlabank-
inn yrði að bregðast við með hærri stýri-
vöxtum. Mögulegt gengisfall segir Davíð 
líka gera lán í erlendri mynt varhugaverð-
ari kost en ella, en hann benti í ræðu sinni 
á að sumir hafi brugðið á það ráð að flytja 
skuldir sínar í erlenda gjaldmiðla vegna til-
tölulega hárra vaxta og verðtryggingar hér. 
„En það getur reynst skammgóður vermir 
ef gengi krónunnar lækkar. Gengislækkun 
kæmi strax og að fullu fram í afborgun af er-
lendu láni. Áhrifa hennar myndi gæta minna 
og síðar í verðtryggðum innlendum kjörum,“ 
segir hann.

Þannig benti Davíð í orðum sínum á vaxta-
ákvörðunarfundi Seðlabankans á fimmtudag 
að mikill viðskiptahalli og mjög spenntur 
vinnumarkaður fæli í sér verðbólguáhættu 
til lengri tíma. „Versni til dæmis alþjóðleg 
fjármálaskilyrði þannig að fjármögnun hall-
ans verði kostnaðarsamari gæti gengi krón-
unnar lækkað og verðbólguhorfur versnað 
á ný, einkum ef spenna á vinnumarkaði er 
slík að hætta sé á víxlverkun launa og verð-
lags. Seðlabankinn mun því þurfa að bregðast 
ákveðið við slíkri framvindu.“ Komi til veru-
leg og óvænt gengislækkun sér bankinn því 
fram á að þurfa ef til vill að hækka stýrivexti 
yfir sextán prósent áður en kæmi að hröðu 
lækkunarferli. Þannig er í fráviksdæmi frá 
grunnspá bankans gert ráð fyrir því að gengi 
krónunnar lækki á seinni helmingi ársins, 
þegar kemur að háum gjalddögum krónu-
bréfa. „Í dæminu er gert ráð fyrir að gengið 

Umfangsmikil aðlögun fram
Seðlabanki Íslands birti fyrir helgi með nýjum hætti spá um þróun efnahagsmála. Ný framsetning á að auka líkur á þv
um verðbólgu fremur en að hann bregðist við slíkum væntingum. Óli Kristján Ármannsson fer yfir hagspá Seðlabankans 
hefti Peningamála, efnahagsriti bankans, skýringum á vaxtaákvörðunardegi bankans fyrir helgi og í ræðu formanns ban
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Matís mælir mengun 
í matvælum
Mengunarefnamælingar fara 
fram á nýju sviði innan Matís 
ohf.  SJÁ SÍÐU 4
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Við Landbúnaðarháskólann 
á Hvanneyri er nú starfrækt 
sérstök búfræðibraut. Um er 
að ræða tveggja ára nám og 
þurfa nemendur að hafa lokið 
minnst þrjátíu og sex eining-
um í menntaskóla til að fá 
inngöngu. „Hingað koma þeir 
sem hafa ákveðið að læra hvað 
þarf til að geta staðið í búskap 
á Íslandi, vilja umgangast kýr 
og hross, og læra hvernig á 
að yrkja jörðina,“ segir Sverrir 
Heiðar, brautarstjóri búfræði-
deildar.

Alls stunda milli fimmtíu og sex-
tíu nemendur nám í búfræði við 
Háskólann á Hvanneyri. Um helm-
ingur nemenda er í staðarnámi á 
Hvanneyri, en einnig er boðið upp 
á fjarkennslu í búfræði. Talsvert 
er um að starfandi bændur skrái 
sig í fjarnámið og stundi það síðan 
gegnum fjarkennsluver skólans.
Sverrir segir námið bæði vera 
verk- og bóklegt. Aðstaða til verk-
legrar kennslu á Hvanneyri sé til 
mikillar fyrirmyndar. „Við erum 

með rosalega fína aðstöðu til 
verklegrar kennslu á Hvanneyri, 
til að mynda spánnýtt fjós. Síðan 
notum við okkur hestamiðstöðina 
að Miðfossum. Fjárbúið okkar er 
svo í átta kílómetra fjarlægð frá 
Hvanneyri, þangað fara nemend-
ur til að læra að rýja fé, hirða það 
og fóðra.“
Flestir nemenda í búfræðinni eru 
utan af landi, þótt Sverrir segi 
það færast í vöxt að fólk af höfuð-
borgarsvæðinu skrái sig til náms. 
„Hingað koma krakkar sem hafa 
áhuga á dýrum og landinu. Síðan 
eru náttúrulega margir krakkar í 
þéttbýli sem hafa tengsl við sveit-
ina, eiga ættir að rekja þangað eða 
hafa verið í sveit á sumrin. Áhugi 
á hrossarækt er líka alltaf að auk-
ast og þeir nemenda sem koma úr 
þéttbýli hafa gjarnan komið vegna 
mikils áhuga á hrossum.“
Kennslan á Hvanneyri lýtur eink-
um að hrossarækt sem búgrein, 
áherslan er ekki á reiðmennsku 
eins og er til að mynda á Hólum. 
„Fólk fær vissulega mjög góða 
kennslu í reiðmennsku. Við leggj-
um hins vegar áherslu á að kenna 
fólki að fóðra, rækta og frumtemja. 
Hér þurfa menn ekki að sýna af 

sér eitthvert ágæti í reiðmennsku 
til að komast inn í námið.“

NÁMSVIST Á BÚUM
Landbúnaðarháskólinn hefur gert 
samninga við sjötíu og sex bú víðs-
vegar um land um að ábúendur 
taki að sér nemendur í námsdvöl. 
Nemendur dvelja þá inni á heim-
ili viðkomandi bænda í þrjá mán-
uði og aðstoða við sveitastörf auk 
þess að sinna sínu bóklega námi. 
„Nemandinn vinnur ýmis bústörf 
í rúma sex tíma á dag og vinnur 
síðan bókleg verkefni að vinnu 
lokinni auk þess að sinna rann-
sóknum. Námsdvölin er átján ein-
ingar, telur sem fullgild önn í nám-
inu og er lánshæf hjá LÍN.“

Sverrir segir þetta kerfi vera 
einstakt meðal þjóða. Annars 
staðar þar sem viðlíka kerfi hafi 
verið komið upp hafi nemendur 
dvalið á gistiheimilum milli þess 
sem þeir hafi starfað á býlum. 
„Þetta fyrirkomulag hefur nú 
verið við lýði í tuttugu ár og alltaf 
hafa nemendur búið inni á heim-
ilunum. Mér telst til að fleiri en 
þúsund nemendur hafi farið gegn-
um þetta kerfi síðan því var komið 
upp.“

Sú regla er þó sett að nemend-
um er óheimilt að fara í námsvist 
í sinni heimasveit „Nemandinn 
hefur vanalega úr nokkrum búum 
að velja, en við setjum þá reglu að 
það verður að vera ein sýsla á milli 
þess bús og heimasveitar nemand-
ans,“ segir Sverrir.

Nemendur fá tvisvar heim-
sókn frá Landbúnaðarháskólan-
um meðan á námsdvölinni stend-
ur. Þegar vistin hefur staðið í tíu 
daga kemur kennari frá skólanum 
og athugar hvort allt gangi ekki 
að óskum. Síðan kemur kennarinn 
aftur eftir sextíu daga, með próf-
dómara sér til liðsinnis, og nem-
endum er gert að gangast undir 
bæði munnlegt og verklegt próf.

Sverrir segir flesta þá sem hefja 
nám í búfræði stefna að búrekstri 
þótt vissulega sé erfitt fyrir ungt 
fólk að hefja eigin rekstur. Marg-
ir hafi þó keypt sig inn í rekstur, 
leigi bú eða starfi hjá öðrum. Þá 
verði eðli málsins samkvæmt ætt-
liðaskipti á búum.

Landbúnaðarháskólinn á 
Hvanneyri er kjörinn áfangastað-
ur fyrir ungt fólk að mati Sverr-
is. Hvanneyri sé vaxandi staður, 
þar séu nú um þrjú hundruð íbúar 

eða rúmlega fimm hunduð, séu 
nemendur háskólans taldir með. 
„Þetta er náttúrulega frábært um-
hverfi. Þegar nemandinn er búinn 
í tímum getur hann rölt út og skellt 
sér á hestbak, eða farið út í fjós og 
kíkt á kýr eða kálfa. Hér er allt til 
alls,“ segir Sverrir Heiðar.

Allt til alls á Hvanneyri

Sverrir Heiðar er brautarstjóri búfræði-
deildar við Landbúnaðarháskólann 
á Hvanneyri. Hann segir aðstöðu til 
verklegrar kennslu vera til mikillar fyr-
irmyndar á Hvanneyri; nýtt fjós, hesta-
miðstöð og fjárbú í seilingarfjarlægð.

Kirkjuhlaðið á Hvanneyri þar sem mörg af gömlu húsunum eru teiknuð af Guðjóni Samúelssyni. Í mörgum þeirra er ýmiss konar starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR



Kría og Skegla eru íslensk kornyrki
sem reynst hafa vel hér á landi

og fást aðeins hjá Líflandi.

Við bjóðum öllum viðskiptavinum sömu góðu
kjörin óháð öðrum viðskiptum

Landsins mesta
úrval af sáðvöru!
Landsins mesta

úrval af sáðvöru!

3,70 3,94 4,29

Birt með leyfi höfundar, Jónatans Hermannssonar.
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Matís á Akureyri hefur tekið 
við mælingum á mengunar-
efnum í matvælum. Matís er 
opinbert hlutafélag sem tók til 
starfa fyrsta janúar síðastlið-
inn við sameiningu þriggja rík-
isstofnana sem unnið höfðu að 
matvælarannsóknum og þróun-
arverkefnum í matvælaiðnaði.

Mengunarefnamælingarn-
ar fara fram á nýju sviði innan 
Matís. Sviðinu er ætlað að 
sinna rannsóknum og mæling-
um á mengunarefnum í mat-
vælum; til að mynda magni 
skordýraeiturs, plöntueiturs 
og annarra lífrænna mengun-
arefna sem safnast upp í um-
hverfinu. Sjónum verður beint 
að magni mengunarefna í inn-
fluttu grænmeti, ávöxtum, 
fiski, kjöti og öðrum matvæl-
um.

Loks er ætlunin að safna 
gögnum um hreinleika ís-
lenskra matvæla. Gögnin fara í 
gagnagrunn sem kemur til með 

að standa innlendum sem er-
lendum matvælaframleiðend-
um og kaupmönnum opinn.

Matís mælir 
mengunarefni

Matís hefur tekið við mælingum 
á mengunarefnum í matvælum. 
Sjöfn Sigurgísladóttur er forstjóri 
Matís sem er nýstofnað opinbert 
hlutafélag.

Landssamtök landeigenda 
voru formlega stofnuð á fundi 
í Sunnusal Hótels Sögu hinn 
25. janúar síðastliðinn. Guð-
ný Sverrisdóttir, sveitarstjóri 
Grýtubakkahrepps, var kjörinn 
formaður samtakanna. 

Fundurinn samþykkti áskorun til 
Alþingis þar sem þess var krafist 
að þjóðlendulögunum yrði breytt 
hið snarasta á þá leið að land með 

athugasemdalausu, þinglýstu 
landamerkjabréfi skuli teljast 
eignarland. Sá er haldi öðru fram 
beri sönnunarbyrði fyrir þeirri 
staðhæfingu sinni. 

Frummælendur á fundinum 
voru þau Ólafur H. Jónsson, for-
maður eignarhaldsfélagsins Land-
eigendur Reykjahlíðar, Ólafur 
Björnsson hæstaréttarlögmaður, 
Örn Bergsson, bóndi að Hofi, og 
Guðrún Gauksdóttir, dósent við 
lagadeild Háskólans í Reykjavík.

Mesta athygli vakti framsaga 
Arnar Bergssonar en hann krafð-
ist þess að lögunum yrði breytt 
og vitnaði til orða Sigurðar Líndal 
prófessors sem kallaði þjóðlendu-
lögin á sínum tíma ólög. Sigurður 
vísaði þar til lögfræðilegs orðatil-
tækis þess efnis að ólög séu engin 
lög og að vettugi virðandi.

Guðrún Gauksdóttir vakti at-
hygli fundarmanna á því að með 
málskoti til Mannréttindadóm-
stóls Evrópu mætti fá leiðbein-

andi dóm um eignarréttarákvæði 
íslensku stjórnarskrárinnar, þótt 
ólíklegt væri að niðurstaða lægi 
fyrir áður en störfum Óbyggða-
nefndar lýkur. Upphaflega var 
stefnt að því að nefndin lyki störf-
um á þessu ári, en fyrirséð er að 
svo verður ekki. Meðalbiðtími 
eftir úrskurði hjá Mannréttinda-
dómstólnum er tíu ár, en stærri 
prófmál geta tekið allt að tíu ár í 
meðförum dómstólsins.

Ólafur Björnsson hæstaréttar-
lögmaður rakti helstu sjónarmið 
landeigenda í þjóðlendumálum. 
Ólafur H. Jónsson fjallaði meðal 
annars um nokkrar kröfulýsingar 
sem hafa verið gerðar undanfarið 
í jarðir bænda.

Stofnfélagar Landssamtaka 
landeigenda eru um þrjú hundr-
uð talsins. Aðild er ekki bundin 
við einstaklinga því í félagahópn-
um má einnig finna sveitarfélög 
og aðra lögaðila.

Stofna Landssam-
tök landeigenda

Landssamtök landeigenda skora á Alþingi að breyta þjóðlendulögunum hið snarasta á þá leið að land, með athugasemdalausu, 
þinglýstu landamerkjabréfi, skuli teljast eignarland. Hvannadalshnúkur á Öræfajökli telst þjóðlenda. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is
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Hækkandi hitastig á jörðinni 
vegna útblásturs gróðurhúsaloft-
tegunda mun valda því að skilyrði 
til landbúnaðar batna á Norður-
löndum og í öðrum kaldari lönd-
um á borð við Kanada, Rússland 
og Nýja-Sjáland. Þetta kemur 
fram í nýrri loftslagsskýrslu Sam-
einuðu þjóðanna (SÞ) sem kynnt 
var í Brussel, höfuðborg Belgíu, á 
mánudag.

Vísindamenn SÞ spá því að 
meðalhitastig á jörðinni komi til 
með að hækka um rúmar þrjár 
Celsíusgráður á næstu þrjá-
tíu árum. Fram kemur í skýrsl-
unni að fátækustu þjóðir verald-
ar verði verst úti; miklir þurrkar 
verði í Afríku og fátækari löndum 
Asíu, auk þess sem flestir jöklar 
í Himalajafjöllum eigi eftir að 
bráðna. Þá segir að hitabylgjur 
verði tíðari í löndum heims og að 

kóralrif verði fyrir óafturkræf-
um skaða.

Vísinda- og embættismenn frá 
yfir hundrað löndum koma saman 
í Belgíu nú í vikunni til að ræða 
skýrsluna. „Við þurfum ekki leng-
ur að velta því fyrir okkur hvort 
loftslagsbreytingar verði að veru-
leika. Það liggur fyrir. Nú þurfum 
við að bregðast við,“ sagði Achim 
Steiner, yfirmaður umhverfismála 
hjá Sameinuðu þjóðunum.

Viðræður um framlengingu 
Kyoto-bókunarinnar svokölluðu, 
sem setur útblæstri aðildarþjóð-
anna á gróðurhúsalofttegundum 
takmörk, virðast sigldar í strand. 
Bandaríkin, Kínverjar, Rússar og 
Indverjar eru í sérflokki í heim-
inum þegar kemur að útblæstri 
gróðurhúsalofttegunda. Af þessum 
fjórum þjóðum hafa einungis Rúss-
ar undirgengist Kyoto-bókunina.

Meðalhitastig hækkar 
um þrjár gráður

Meðalhitastig á jörðinni mun hækka um þrjár gráður á næstu þrjátíu árum gangi spá 
sérfræðinga Sameinuðu þjóðanna eftir. 
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Vísitala neysluverðs mældist 
267,1 stig í mars og lækkaði um 
0,34 prósent frá fyrri mánuði. 
Sé húsnæðisverð skilið frá vísi-
tölunni er lækkunin öllu meiri, 
eða 0,86 prósent milli mánaða.

Virðisaukaskattur af matvæl-
um, ýmsum vörum og þjónustu 
lækkaði fyrsta mars síðastliðinn. 
Á þær vörur sem áður lagðist 
fjórtán prósenta skattur leggj-
ast nú sjö prósent. Nær sú lækk-
un meðal annars til matvöru, hit-
unarkostnaðar, afnotagjalda og 
bóka. Virðisaukaskattur af sæt-
indum og drykkjarvörum öðrum 
en áfengi og veitingum lækkaði 
úr 24,5 prósentum í sjö prósent. 
Loks voru vörugjöld afnumin af 
flestum matvælum, auk þess sem 
tollar á kjöt voru lækkaðir.

Verð á matvælum og drykkjar-
vöru lækkaði um 7,4 prósent milli 
febrúar og mars. Verð á veiting-
um lækkaði hins vegar um 3,2 
prósent en hefði með réttu átt að 
lækka um 8,8 prósent ef lækkun 
virðisaukaskatts hefði skilað sér 
að fullu og ekki komið til annarra 

verðbreytinga. Áhrif lækkana á 
vörugjöldum og tollum hafa enn 
ekki komið fram. 

Vísitala neysluverðs hefur 
hækkað um 5,9 prósent síðast-
liðna tólf mánuði að húsnæði 
meðtöldu. Séu verðhækkanir á 
húsnæði ekki taldar með nemur 
hækkunin rétt rúmum fjórum 
prósentum. Verðbólga mæld-
ist 7,4 prósent á ársgrundvelli í 
febrúar, en 6,9 prósent í janúar.

Vísitalan hefur hækkað um 0,3 
prósent síðustu þrjá mánuði, sem 
jafngildir 1,4 prósenta verðbólgu 
á ársgrundvelli.

Síðustu tólf mánuði hafa inn-
lendar vörur staðið í stað: búvör-
ur og grænmeti hafa þó hækkað 
lítillega, um 0,1 prósent. Innflutt-
ar vörur hafa hins vegar hækk-
að um 1,7 prósent. Dagvara hefur 
hækkað um 0,2 prósent.

Úrval af grænmeti er víðast hvar gott í verslunum landsins og af sem áður var þegar 
hér fékkst lítið annað en kartöflur, gulrætur og hvítkál. Nýleg lækkun á virðisauka-
skatti er sögð hafa skilað sér vel í matvælaverðið.

Skattalækkanir skila 
sér í matvælaverðið

Sett hefur verið upp bruna-
viðvörunarkerfi í fjósi bæj-
arins Glitstaða í Norðurár-
dal í Borgarfirði. Fjósið er það 
fyrsta hér á landi sem útbú-
ið er slíku kerfi, en áður hafa 
brunavarnir í fjósum landsins 
einskorðast við reyk- og hita-
skynjara.

Þá hafa Búnaðarsamtök 
Vesturlands hrundið af stað 
átaki þar sem farið er á alla 
bæi, þeir kortlagðir með til-
liti til brunavarna. Slökkviliðs-
mönnum verða síðan fengn-
ar möppur með teikningum 
og upplýsingum um húsakost 
og aðstæður, auk þess sem ná-
kvæmlega er sýnt hvar nálgast 
má vatn til slökkvistarfa.

Brunaviðvörunar-
kerfi í fjós

Brunaviðvörunarkerfi hefur verið 
sett upp í fjósi í fyrsta sinn hérlendis.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGRÚN

Sameinuðu þjóðirnar hafa til-
kynnt að árið 2008 verði til-
einkað kartöflunni. Ákvörðunin 
var tekin á ráðstefnu SÞ í Róm 
á haustdögum 2005.

Kartaflan er fjórða útbreidd-
asta fæðutegund í heiminum 
öllum og þykja miklir möguleik-
ar á kartöfluræktun í Afríku og 
víðar þar sem fátækt er vanda-
mál. Sameinuðu þjóðirnar telja 
að nýta megi kartöfluna í bar-
áttunni gegn fátækt. Kartaflan 
þykir bæði ódýr og gríðarlega 
næringarrík, full af C-vítamíni 
og kolvetnum.

Kartaflan á sér merkilega 
sögu en talið er að ræktun hafi 
hafist í Andesfjöllum Suður-

Ameríku um fimm þúsund 
fyrir Krist. Þá lifa sögur um 
að kartaflan hafi haldið lífinu í 
margri fátækri bændaþjóðinni 
fyrr á öldum.

Ár kartöflunnar 2008

Kartöflur þykja einstaklega ódýr 
og næringarrík fæða. Sameinuðu 
þjóðirnar telja að kartaflan geti 
reynst öflugt vopn í baráttunni gegn 
hungri.

Fusion
Sambyggð rúllu og pökkunarvél 

á ótrúlegu verði frá kr. 4.990.000,-

ÞÓR HF | REYKJAVÍK :  Ármúla 11 | Sími  568-1500 | AKUREYRI:  Lónsbakka | Sími  461-1070 | www.thor. is

M125X - Ný og glæsileg 125 ha dráttarvél frá KUBOTA

INTELLI-SHIFT er þrautreynd 
gírskipting með 8 kúplingsfríum 
milligírum. 2 sjálfskiptimöguleikar 
eru fyrir hendi og hægt að velja 
umfang sjálfskiptinga.

5 strokka 125 ha KUBOTA 5,8L
díeselmótor með beinni innspýtingu
eldsneytis. Þessi áreiðanlegi mótor 
skilar alveg ótrúlegum togkrafi og
gríðarlegu afli. 

Rafstýring beislis í sætis armi
ásamt viðbótar hnöppum fyrir 
kúplingsfríu milligírana. Aukin 
þægindi sem skila meiri afköstum.

Hafið samband við sölumenn okkar og fræðist nánar um japönsku KUBOTA.M125X dráttarvélarnar.

Hárnála-beygjur - Ytra fram-
hjól KUBOTA M125X snýst á nær 

tvöföldum hraða afturhjólanna við 
35° beygjuhorn eða þrengra. Vélin
leggur meira á og rífur minna upp.

Stórt rúmgott ökumannshús
með góðu útsýni. Loftpúðasæti

af bestu gerð, öflug miðstöð með 
loftkælingu og öllum stjórnbúnaði

haganlega komið fyrir.

Nákvæm stjórn á aflúrtaks- og
ökuhraða ásamt öflugu vökvakerfi

gera KUBOTA M125X að einstaklega 
hentugri dráttarvél fyrir íslenskan 

landbúnað.



Við erum góðir í hesthúsum!
Smíðum innréttingar jötur, hnakka og beyslis statíf og fleira í hesthús, allt úr ryðfríu stáli 
Hönnum  teiknum og sjáum um uppsetningar

Hvaleyrarbraut 2, Hfj
S. 565 2546, 863 2548Króm & Stál ehf



K L E T T H Á L S  9 1 1 0  R E Y K J A V Í K S Í M I  5 6 7  4 2 2 2 F A X  5 6 7  4 2 3 2



H A U S
MARKAÐURINN

lækki um samtals 20 prósent frá grunnspá á 
þriðja og fjórða ársfjórðungi. Á sama tíma er 
gert ráð fyrir því að áhættufælni alþjóðlegra 
fjárfesta aukist.“ Auk þess að vextir bankans 
færu í rúmlega 16 prósent á fyrri hluta næsta 
árs yrðu þeir einnig hærri en í grunnspánni 
alveg fram á seinni hluta ársins 2009. Við 
þessar aðstæður myndi verðbólgumarkmið-
ið ekki nást fyrr en í árslok 2009 í stað loka 
þessa árs líkt og gert er ráð fyrir í grunnspá 
bankans.

SPÁIN Á AÐ STYÐJA VERÐBÓLGUMARKMIÐIÐ
Í Peningamálum segir að horfur til lengri 

tíma ráðist af því hvernig aðlögunin í þjóð-
arbúskapnum eigi sér stað. Bent er á að við-
skiptahalli af þeirri stærð sem mældist á síð-
astliðnu ári sé vísbending um að innlend eft-
irspurn þurfi að dragast umtalsvert saman 
til þess að varanlegar forsendur skapist hér 
fyrir verðlagsstöðugleika. „Síðbúnari hjöðnun 
en gert var ráð fyrir í fyrri spám Seðlabank-
ans og þar með meiri skuldasöfnun eykur um-
fang óumflýjanlegrar aðlögunar þjóðarbú-

skaparins. Einkum virðist fjármunamyndun 
hafa verið meiri á síðasta ári en fyrr var áætl-
að og samdráttur á yfirstandandi ári stefnir í 
að verða minni. Kannanir á viðhorfum fyrir-
tækja og heimila, vísbendingar af fasteigna-
markaði, áframhaldandi vöxtur atvinnu, þrátt 
fyrir skort á innlendu vinnuafli, og innflutn-
ingur fjárfestingarvöru benda til þess að 
fjármunamyndun sé enn mjög mikil. Fram-
angreindar vísbendingar og önnur haggögn 
sem birst hafa undanfarna mánuði staðfesta 
þá skoðun Seðlabankans að varhugavert hafi 
verið að túlka niðurstöður þjóðhagsreikninga 
fyrir þriðja fjórðung liðins árs, þ.e.a.s. lítinn 
vöxt landsframleiðslu, sem vísbendingu um 
að verulega væri farið að draga úr spennu í 
þjóðarbúskapnum, eins og haldið hefur verið 
fram. Forsendur stýrivaxtahækkunar Seðla-
bankans í desember síðastliðnum og yfirlýs-
ingar bankans um nauðsyn langvarandi pen-
ingalegs aðhalds standa því óhaggaðar.“

Framsetning efnahagsspár Seðlabanka 
Íslands er önnur en verið hefur en á kynning-
arfundi bankans fór Arnór Sighvatsson, aðal-
hagfræðingur bankans, yfir ástæður þeirra 
breytinga. Grunnspár bankans hafa nefni-
lega oft dregið upp mynd af framvindu efna-
hagsmála sem er í ósamræmi við verðbólgu-
markmið bankans. Þá hafa spárnar miðað við 
óbreytt stýrivaxtastig út spátímann en ekki 
líklegt stýrivaxtaferli líkt og nú. Arnór árétt-
aði þó að eftir sem áður væri gengið stóri 
óvissuþátturinn en það gæti Seðlabankinn 
ekki spáð fyrir um frekar en aðrir, þótt hægt 
væri að geta sér til um líklega þróun.

„Einn stærsti ávinningur þessara breyt-
inga er að þær koma í veg fyrir að við birtum 
hér verðbólguspár sem langtímum saman og 
hvað eftir annað sýna verðbólgu sem er langt 
yfir eða víkur verulega frá verðbólgumark-
miðinu. Við höfum haft um það rökstuddan 
grun að þessar spár hafi jafnvel orðið til þess 
að ýta undir verðbólguvæntingar. Verði spár 
bankans til þess þá er það auðvitað afskap-
lega óheppilegt,“ segir Arnór og bætir við að 
ný aðferð ætti að stuðla að því að vænting-
ar markaðarins lagi sig að væntingum Seðla-
bankans um stýrivaxtaferilinn, en ekki öfugt. 
Gangi væntingar bankans um þetta eftir á 
það að greiða fyrir miðlun peningastefnunn-
ar og um leið auka líkur á að verðbólgumark-
mið bankans náist. Í Peningamálum kemur 
enda fram að stýrivaxtaferillinn sem sýnd-
ur er í hagspá bankans sé valinn með hlið-
sjón af því markmiði að verðbólga verði því 
sem næst 2,5 prósentum innan ásættanlegs 
tíma og haldist stöðug í nánd við verðbólgu-
markmiðið eftir það. „Ef verðbólga er nálægt 
markmiði og verðbólguvæntingar stöðugar í 
nánd við markmiðið kann að skapast svigrúm 
til að taka tillit til sveiflna í hagvexti og at-
vinnuleysi við ákvörðun stýrivaxtaferilsins, 
en þær aðstæður eru ekki fyrir hendi nú,“ 
segir þar jafnframt.
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m undan
ví að Seðlabankinn leiði væntingar 
og sýn eins og hún birtist í nýjasta 
nkastjórnar á ársfundi bankans.

Staða efnahagsmála nú er ólíkt betri 
en fyrir aldarfjórðungi að sögn Geirs 
H. Haarde forsætisráðherra sem í 
ræðu sinni á ársfundi Seðlabankans 
rifjaði upp fyrri tíð, raunar svo miklu 
betri að þá hefðu menn átt erfitt með 
að ímynda sér þá stöðu sem nú er 
uppi í þeim efnum. „Á þeim tíma var 
hrúgað á Seðlabankann hinum ólík-
legustu verkefnum og honum sett í 
lögum markmið sem á köflum stöng-
uðust á. Verðbólguvandinn var yf-
irþyrmandi og setti mark sitt á allt 
sem gert var og efnahagsmál yfir-
gnæfðu allt annað í stjórnmálaum-
ræðu þess tíma. Hver einasti Íslend-
ingur hefði á þeim tíma tekið fagn-
andi því verðbólgustigi sem við búum 
nú við og flestir raunar talið óhugs-
andi að árleg verðbólga gæti nokk-
urn tíma orðið 5 prósent, eins og nú 
er, hvað þá 2,5 prósent sem er okkar 
sameiginlega markmið.“

Geir segir stöðu efnahagsmála hér 
almennt talda góða og horfur jákvæð-
ar. „Vissulega hefur gengið á ýmsu 
undanfarin misseri enda miklar fram-
kvæmdir við virkjanir og stóriðju 
auk þess sem mikill atgangur hefur 
verið á íbúðalánamarkaðnum. Þetta 
hefur óneitanlega reynt á þanþol hag-
stjórnarinnar í landinu en allt bend-
ir nú til þess að þjóðarbúið komist 
senn á sléttari sjó og að fram undan 
séu rólegri tímar,“ segir hann og vísar 
meðal annars í þá spá Seðlabankans 
að stýrivextir bankans fari lækkandi 
með haustinu. „Reiknað er með því að 
verðbólgan verði komin niður í verð-
bólgumarkmið Seðlabankans síðar á 
þessu ári. Í þessu felst jafnframt að 
draga mun úr viðskiptahalla og að 
hagvöxtur verði minni á þessu ári 
en verið hefur að undanförnu,“ segir 
hann og kveður eðlilegt að nú hægist 
um í hagkerfinu þótt ekki megi það  
ganga svo langt að hagkerfið nánast 
hætti að draga andann. Hann segir 
ríkisstjórnina lengi hafa trúað því að 
hagkerfið stæði hér af sér yfirstand-

andi sveiflu og næði mjúkri lendingu 
eftir mikinn uppgang og kveður af og 
frá að hægt væri að túlka nýja efna-
hagsspá Seðlabankans þannig að hún 
fæli í sér harða lendingu. „Það þenslu-
ástand sem hér hefur ríkt að undan-
förnu var að mestu fyrirséð eins og 
lesa má úr spám sem fjármálaráðu-
neytið birti á sínum tíma. Þar var 
spáð aukinni verðbólgu, auknum við-
skiptahalla og hærri vöxtum svo eitt-
hvað sé nefnt. Það sem kom á óvart 
var hve breytingarnar á íbúðamark-
aðnum, ekki síst innkoma bankanna, 
höfðu mikil áhrif,“ segir Geir.

Í ræðu sinni kom forsætisráðherra 
einnig inn á umræðu um evruna. 
„Sakir þess hve íslenska hagkerfið er 
lítið og þar af leiðandi opið fyrir utan-
aðkomandi sveiflum megum við alltaf 
búast við meiri óstöðugleika en aðrar 
þjóðir. Við mætum því ekki með því að 
skipta krónunni út fyrir evru og gefa 
frá okkur möguleikann á að stjórna 
eigin peningamálum. Það myndi þýða 
að í stað gengissveiflna kæmu sveifl-
ur á vinnumarkaði þar sem mismun-
andi mikið atvinnuleysi yrði ráðandi 
þáttur. Vilja menn fá aukið atvinnu-
leysi í stað sveiflna í gengi krón-
unnar? Það er spurning sem þarf að 
svara. Ég svara henni neitandi,“ segir 
hann og telur aðstæður eins og þær 
eru nú slíkar að best sé að halda krón-
unni. „Þetta mál snýst ekki um róm-
antík eða viðkvæmni gagnvart okkar 
gjaldmiðli. Hann á sér ekki ýkja langa 
sögu í núverandi mynd. Þetta mál 
snýst um að finna hagkvæmasta fyrir-
komulag fyrir gjaldmiðil í okkar litla, 
opna hagkerfi sem varðveitir jafn-
framt efnahagspólitískt sjálfstæði 
þjóðarinnar og gerir okkur kleift að 
kljást við hagsveiflur hér á landi sem 
reynslan sýnir að eru yfirleitt ekki 
í takt við sveiflur í öðrum og stærri 
hagkerfum. Engin betri skipan er á 
boðstólum í dag en sú að viðhalda ís-
lensku krónunni, hvað sem síðar kann
að verða.“

Reynt hefur á þanþol 
hagstjórnarinnar
Forsætisráðherra hafnar túlkunum á nýrri hagspá 
Seðlabankans í þá veru að hörð lending sé um það bil 
að eiga sér stað í efnahagslífinu. Þá segir hann ekki 
annað á boðstólum en að viðhalda krónunni sem gjald-
miðli, hvað sem síðar kunni að verða. 

Einn stærsti ávinningur þessara breytinga er að þær koma í veg fyrir að við 
birtum hér verðbólguspár sem langtímum saman og hvað eftir annað sýna 
verðbólgu sem er langt yfir eða víkur verulega frá verðbólgumarkmiðinu. 
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Eldað fyrir dýrin
The New York Times | Nokkrir af heimsins stærstu 
framleiðendum matvæla fyrir hunda og ketti 

innkölluðu í síð-
ustu viku gríðarlegt 

magn af tilbúnum matvælum eftir að 16 gæludýr 
drápust í kjölfar eitrunar. Um tíma var orðrómur 
uppi um að rottueitur hefði blandast við matvæla-
framleiðsluna í Kína með þessum skelfilegu af-
leiðingum. Lítið virðist til í orðróminum en banda-
ríska matvælaeftirlitið hefur fundið leifar af mel-
aníni, sem meðal annars er notað í áburð í Asíu, 
í matnum. Efnið hefur ekki áhrif á menn en það 
er talið geta orsakað nýrnasteina, krabbamein og 
aðra sjúkdóma í hundum og köttum. Sjúkdómsein-
kenni koma ekki strax fram og óttast dýralækn-
ar í Bandaríkjunum að hundruð dýra geti drepist 
af menguðum dýramat á næstu misserum. Banda-
ríska dagblaðið The New York Times segir sölu 
á bókum með mataruppskriftum fyrir þessa fer-
fættu vini mannsins hafa margfaldast í kjölfar-
ið enda ætli gæludýraeigendur að bjarga dýrum 
sínum og bjóða þeim heimagerðan mat. Er svo 
komið að ein af mest seldu bókum með hunda-
fæði er uppseld í netverslun Amazon og er ekki 
von á nýrri sendingu fyrr en eftir einn og hálf-
an mánuð.

Innflytjendurnir flytja út
Economist | Ólöglegir innflytjendur hafa löngum 
verið vandamál í Los Angeles í Bandaríkjunum. 
Ekki liggur fyrir hversu margir þeir eru nákvæm-
lega en talið er að þeir séu um ein milljón talsins. 
Það er talsvert meira en í öðrum borgum Banda-
ríkjanna. Breska vikuritið Economist bendir hins 
vegar á að ólöglegum innflytjendum hafi fækkað 

nokkuð í borg-
inni á síðustu 
árum. Nokkr-
ar ástæð-
ur eru fyrir 
þessu. Ein 

þeirra er sú að innflytjendur hafa elst og eignast 
börn sem komin séu með bandarískan ríkisborg-
ararétt. Þá hafi aðrir flust til annarra borga þar 
sem ódýrara sé að búa, skólar betri og glæpaklíkur 
ekki eins algengar. Stærsti þátturinn er hins vegar 
sá, að næg eru störfin vestra sem meðaljóninn 
vill ekki vinna. Þetta eru oftar en ekki láglauna-
störf sem krefjast lítillar ef nokkurrar menntun-
ar. Brottflutningarnir hafa skapað vandamál utan 
Los Angeles, að sögn Economist, sem bendir á að 
margir íbúar í öðrum borgum líti ólöglega innflytj-
endur hornauga og vilji helst ekki sjá þá flytja inn 
fyrir borgarmörkin. 

Kauphöll Íslands varð formlega hluti Norrænnar kauphallar nú 
um mánaðamótin. Í þessari nýju stöðu felast mörg spennandi 
tækifæri, en eins og gengur felur vaxandi alþjóðlegt samhengi 
einnig í sér ögranir.

Skráð félög í Kauphöllinni hafa vaxið með undraverðum hraða 
síðustu ár. Lengi hefur verið ljóst að vöxtur þeirra takmarkast 
ekki af hæfni stjórnenda og tækifærum á markaði. Það sem fyrst 
og fremst gæti orðið takmarkandi þáttur er uppspretta áhættu-
fjármagns til frekari vaxtar. Tenging Kauphallarinnar við nor-
ræna markaðinn er liður í því að breikka hluthafahóp íslenskra 
fyrirtækja og tryggja þeim möguleika til frekari vaxtar. Það er 
ástæða til að óska Kauphöll Íslands til hamingju með þetta þarfa 
skref. Þá er ekki síður ástæða til að halda til haga að Kauphöllin 
hefur í þeim ógnarvexti sem einkennt hefur markaðinn á Íslandi 
tekist að vera í stórum dráttum framsýn og í takt við tímann. Ekki 
fer hjá því að ýmsir hnökrar og deiluefni komi upp þegar svo hratt 
er farið, en Kauphöllin hefur aldrei misst sjónar af stóru myndinni 
sem er að skapa hér jarðveg heilbrigðs markaðar með lágmarks 
flækjustigi. Leið sem tryggir lágmarks 
flækjustig, en um leið umgjörð sem 
skapar gagnsæjan og traustan markað. 

Næstu skref í framþróun markað-
ar hér á landi er skráning hlutabréfa í 
erlendri mynt, einkum evru. Að því er 
unnið af fullum krafti í Kauphöllinni og 
með því búið til umhverfi sem tryggir 
veru fyrirtækja í landinu með aukinni 
þátttöku erlendra fjárfesta.

Á opnum alþjóðlegum markaði þarf 
að gæta að sér. Við verðum ekki í jafn-
miklum mæli stjórnendur eigin örlaga. 
Á móti koma mikil tækifæri fyrir þjóð í 
sóknarhug. Nokkuð hefur borið á óvar-
legum ummælum um ýmsa þætti sem 
lúta að atvinnulífi og hagkerfi. Nú er í 
sjálfu sér öllum frjálst að hafa skoðan-
ir, bæði stjórnmálamönnum, stjórnend-
um fyrirtækja og hátt settum embætt-
ismönnum. Menn verða hins vegar að gera sér grein fyrir að yf-
irlýsingar geta haft afleiðingar og þá annaðhvort stilla þeim í hóf 
eða vera tilbúnir að mæta afleiðingum þeirra. 

Á opnum markaði stýra væntingar miklu og því skyldu menn 
hugleiða áhrif á væntingar áður en stórar yfirlýsingar eru gefnar. 
Trúverðugleiki og traust eru mikilvægustu eignir viðskiptalífsins 
og áhættan af orðspori er sennilega stærsti einstaki áhættuþáttur 
viðskiptalífsins um þessar mundir. Ekki síst í ljósi þess hve fjár-
málafyrirtæki eru stór hluti uppgangsins í samfélaginu. 

Fram undan kunna að vera erfiðir tímar og ástæða til að brýna 
alla um að sýna yfirvegun og ábyrgð. Niðurstaða álverskosinga 
í Hafnarfirði dregur úr þrýstingi í hagkerfinu og eykur líkur á 
mjúkri lendingu. Stærsti óvissuþáttur næstu mánaða er krónan, 
örmyntin sem er að litlu leyti á okkar eigin valdi. Sveiflist hún 
hraustlega kunna einhverjir að verða til þess að höggva í sama 
knérunn og reyna að draga úr trúverðugleika hagkerfisins og 
fjármálakerfisins í heild sinni. Þar sátu einhverjir sárir eftir með 
dómadagsspádóma síðasta árs sem ekki rættust. Eftir sitja þrár 
um að sjá, þó ekki sé nema hluta uppfyllingar slíkrar hrakspár.

Frekari alþjóðavæðingu fylgja tækifæri og ögranir:

Kauphöllin bæði 
framsýn og taktviss
Hafliði Helgason

Ekki fer hjá því að 
ýmsir hnökrar og 

deiluefni komi upp 
þegar svo hratt er 

farið, en Kauphöllin
hefur aldrei misst 

sjónar af stóru 
myndinni sem er að 

skapa hér jarðveg 
heilbrigðs markað-

ar með lágmarks 
flækjustigi.

Mikill vöxtur hefur verið í ís-
lenskum þjóðarbúskap undanfar-
in ár. Kaupmáttur hefur aukist 
gríðarlega, atvinna hefur verið 
nóg og margar atvinnugreinar 
hafa blómstrað. Töluverðir vaxt-
arverkir hafa fylgt, s.s. verðbólga, 
himinháir vextir, sterk króna, við-
skiptahalli og erlend skuldasöfn-
un. Vaxtarverkirnir eru að mörgu 
leyti augljósir fyrir almenning og 
ber þar hæst hröð hækkun verð-
tryggðra skulda og mikill inn-
flutningur erlends vinnuafls. 

Hvað fyrirtækin varðar eru 
það helst háir vextir, sterkt gengi 
krónunnar og skortur á vinnuafli 
sem valda vandræðum, en þessir 
vaxtarverkir draga helst þróttinn 
úr nýsköpun og viðgangi  lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja. Eins 
og gefur að skilja eru áhrifin ekki 
síst áberandi í dreifðari byggð-
um landsins, þar sem fyrirtæki 
eru lítil og þörfin fyrir nýsköp-
un er rík. Hraður vöxtur síðustu 
ára hefur því ekki bara dreifst 
ójafnt milli svæða og atvinnu-
greina, heldur hafa hagstjórnar-
viðbrögðin (háir vextir og þar 
með sterkt gengi) valdið því að 
þrótturinn hefur beinlínis verið 
dreginn úr ákveðnum atvinnu-
greinum og svæðum. 

HÁIR VEXTIR ÞRÁTT FYRIR
STÖÐNUN
Nýbirt þjóðhagsspá Seðlabanka 
Íslands bendir til þess að hag-
vaxtarskeiðinu sé nú að ljúka. 
Vaxtaspá bankans gerir engu 
að síður ráð fyrir að stýrivextir 
verði óbreyttir í 14,25% fram á 
fjórða ársfjórðung í ár, verði að 
meðaltali 12% á næsta ári og að 
meðaltali 7% árið 2009. Til við-
miðunar er rétt að geta þess að 
hlutlausir vextir Seðlabankans 
liggja á bilinu 5,5-6,5%, enda sé 
verðbólga þá nálægt 2,5%. Þegar 
stýrivextir eru lægri eru þeir 
taldir örva hagvöxt. Þegar stýri-
vextir eru hærri eru þeir taldir 
draga úr hagvexti. 

Það hlýtur að vekja athygli 
að bankinn skuli telja nauðsyn-
legt að stýrivextir verði 5,5 - 6,5 
prósentustigum yfir hlutlausum 
vöxtum á næsta ári, þrátt fyrir að 
bankinn spái 2,3% verðbólgu, 7% 
samdrætti þjóðarútgjalda, aðeins 
0,7% hagvexti, 2,8% samdrætti í 
ráðstöfunartekjum og að atvinnu-
leysi hækki í 3,5%. Spáin fyrir 
árið 2009 virkar næstum mót-
sagnakend. Þá reiknar bankinn 
með að stýrivextir þurfi að vera 
0,5-1,5% yfir hlutlausum vöxt-
um, þótt spáð sé 2,6% verðbólgu, 

tæplega 4% samdrætti þjóðarút-
gjalda, 1% samdrætti landsfram-
leiðslu, ríflega 3% samdrætti 
ráðstöfunartekna og að atvinnu-
leysi fari í tæplega 5% !

Þrátt fyrir spá um samdrátt 
og 5% atvinnuleysi árið 2009 
segir bankinn nauðsynlegt að 
reka áfram aðhaldsama peninga-
stefnu. Ástæða er til að glugga í 
hvaða skýringar bankinn gefur 
á þessu.

SAMDRÁTTUR ÓHJÁKVÆMILEGUR
Ástæðan fyrir óvenjulegri spá 
Seðlabankans liggur í ofþenslu 
síðustu ára;  hagvexti umfram 
framleiðslugetu. Að mati bank-
ans er verðbólgan í dag (7,4% ef 
lækkun virðisaukaskatts er und-
anskilin) svo langt frá markmiði 
(2,5%) og ójafnvægi í þjóðarbú-
skapnum svo mikið (27% við-
skiptahalli, spenna á vinnumark-
aði) að Seðlabankinn hafi „ákaf-
lega takmarkað svigrúm“ til að 
beita peningastefnunni til að 
milda sveiflur í þjóðarbúskapn-
um. Þetta þýðir í raun að bank-
inn telji að áframhaldandi háir 
vextir séu forsenda þess að hægt 
verði að fjármagna viðskiptahall-
ann og koma í veg fyrir að verð-
bólga fari varanlega úr böndun-
um. Ekki sé hægt að taka tillit 
til þess að þessi stefna geti falið 
í sér samdrátt og atvinnuleysi. 
Enda segir í orðrétt í ársþriðj-
ungsriti bankans, Peningamálum 
(bls. 9): „Samdrátttur er í raun 
óhjákvæmilegur og bein afleið-
ing af ofþenslu fyrri ára.“

STEFNIR Í 6% HALLA Á AFKOMU
HINS OPINBERA
Þörfin fyrir aðhaldssama pen-
ingastefnu árið 2009 virkar næst-
um súrrealísk þegar horft er til 
spár Seðlabankans um afkomu 
hins opinbera. Bankinn gerir ráð 
fyrir að afkoma hins opinbera 
verði jákvæð um 3,8% af lands-
framleiðslu á þessu ári, en snú-
ist í halla upp á tæpt 1% á næsta 
ári og halla upp á tæp 6% árið 
2009. Sveifluleiðrétt afkoma árið 
2009 er talin verða tæplega -5% 
af landsframleiðslu, sem þýðir að 
opinber fjármál eru að örva hag-

kerfið svo miklu munar. 
Freistandi er að áætla að Seðla-

bankinn sé að ofspá hallanum í 
opinberum rekstri, en þegar spá 
fjármálaráðuneytisins sjálfs er 
skoðuð fyrir árið 2008 kemur í 
ljós mjög svipuð niðurstaða. Ráðu-
neytið spáir 1,5% halla á opinber-
um rekstri árið 2008, en hefur 
ekki birt spá fyrir afkomuna árið 
2009. Staðan er því sú að Seðla-
bankinn spáir samdrætti og at-
vinnuleysi, í umhverfi þar sem 
ríkið örvar hagvöxt „big time“ en 
Seðlabankinn dregur úr hagvexti 
með háum stýrivöxtum. Í mínum 
augum lítur dæmið þannig út að 
stýrivöxtum sé beitt til að ryðja 
veg fyrir athafnasama stjórn-
málamenn. Er það virkilega ætl-
unin?

ÓVISSAN ER Í ÁTT AÐ MEIRI
VERÐBÓLGU
Í Peningamálum rekur Seðlabank-
inn helstu óvissuþætti þjóðhags- 
og stýrivaxtaspárinnar og virðist 
sem óvissan sé öll í átt að meiri 
verðbólgu og harðari lendingu 
efnahagslífsins, þ.e. meiri efna-
hagssamdrætti, meira atvinnu-
leysi og meiri kaupmáttarskerð-
ingu. Bankinn reiknar tvö frá-
viksdæmi sem fela annars vegar 
í sér 20% gengisfellingu krón-
unnar á seinni helmingi ársins og 
hins vegar stóriðju í Straumsvík 
og Helguvík. Bæði dæmin kalla 
á enn hærri vexti, í enn lengri 
tíma. 

EN MÁ KANNSKI LÆKKA VEXTI
FYRR?
Að mínu mati hefði bankinn átt að 
reikna fleiri fráviksdæmi og þá 
í hina áttina. Bankinn hefur t.d. 
margoft bent á að aukin aðhalds-
semi í ríkisrekstrinum gæti greitt 
fyrir lækkun vaxta og dregið úr 
líkum á harðri lendingu. Þessa 
skoðun áréttar bankinn í nýbirt-
um Peningamálum og bendir með 
óbeinum hætti á að hægt væri að 
lækka vexti fyrr ef hið opinbera 
ræki aðhaldssamari hagstjórn. 
Framundan eru alþingiskosning-
ar og stjórnmálamenn allra flokka 
keppast við að lofa afnámi órétt-
látra skatta og auknum útgjöldum 
til góðra mála. Við þessar aðstæð-
ur er mikilvægt að Seðlabank-
inn sýni útreikninga á sambandi 
ríkisfjármála og vaxta. Þannig 
eykur bankinn gegnsæi peninga-
stefnunnar, en stuðar um leið að 
upplýstri umræðu. Að mínu mati 
þarf Seðlabankinn og forsvars-
menn hans að taka virkari þátt í 
umræðunni um hagstjórn.

Að skapa rými fyrir hið opinbera
Edda Rós 

Karlsdóttir
Forstöðumaður

Greiningardeildar
Landsbankans

O R Ð  Í  B E L G

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga
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Þrátt fyrir að búið sé að velja 
starfsmenn úr stórum hópi um-
sækjenda með rétta hæfni, við-
eigandi persónuleika, rétt vinnu-
siðferði eða annað sem sett er 
fram sem hæfnis- eða menntun-
arkröfur er oft talað um fjög-
ur mismunandi hegðunarmynst-
ur sem upp geta komið hjá starfs-
mönnum í starfi. Í fagtímaritinu 
SuperVision er fjallað um þessa 
hegðun og er henni skipt í fjóra 
flokka:
A) Starfsmaður sem getur - og 

vill.
B) Starfsmaður sem getur - en 

vill ekki.
C) Starfsmaður sem getur ekki - 

en vill.
D) Starfsmaður sem getur ekki - 

og vill ekki.

Erfitt er að ímynda sér hvern-
ig hægt er að sætta sig við starfs-
mann sem getur ekki og vill ekki 
framkvæma samkvæmt lið D).
Væri ekki réttast að láta hann 
fara? Hér þarf að skoða hvað ligg-
ur að baki hegðun starfsmannsins 
og í þessu tilfelli er hægt að hugsa 
sér nýjan starfsmann sem mætir 
á vinnustað þar sem enginn tekur 
á móti honum eða kennir honum 
og þjálfar. Hann kann því ekki til 
verka því hann er óvanur og hann 
getur ekki og vill ekki taka áhætt-
una á að prófa eitthvað einn og 
óstuddur. Hægt er að bjarga slík-
um aðstæðum með þjálfun starfs-
mannsins. 

B) Starfsmaður sem getur - en 
vill ekki. Þetta er e.t.v. erfiðasta 

staðan. Hér er um að ræða hæfan 
starfsmann sem vinnur sína vinnu 
en fer ekki út fyrir rammann og 
deilir ekki kunnáttu með öðrum. 
Hann spyr sig af hverju hann 
ætti að gera það og hvað hann fái 
fyrir sinn snúð. Honum getur líka 
fundist hann vanhæfur eða hann 
gerir sér ekki grein fyrir mikil-
vægi frumkvæðis. Þessi starfs-
maður þarf á hvatningu og frek-
ari þjálfun að halda til að hegðun 
hans breytist. 

C) Starfsmaður sem getur ekki 
- en vill er fullur af vilja og 
þjónustulund en hefur ekki kunn-
áttu sem til þarf. Þennan starfs-
mann þarf oft að færa til og finna 
honum annað starf við hæfi því 
hann gæti gert dýr mistök. Hvatn-

ing og ábyrgð getur breytt þess-
um starfsmanni í getur - og vill
starfsmann ef rétt er að staðið. 

A) Starfsmaður sem getur - og 
vill er skiljanlega besti kosturinn 
og til  hamingju með besta starfs-
manninn! Hann er viljugur til að 
læra nýja hluti, tekur að sér að 
kenna öðrum og vinna yfirvinnu. 
Þá er ekkert að óttast, eða hvað? 
Jú, slíkir starfsmenn eru oft tekn-
ir sem sjálfsagðir og til þess að 
halda í þá þarf að veita þeim við-
urkenningu og hvetja þá áfram, 
annars fara þeir fljótt þangað 
sem viðurkenningu er að fá. 

Góður stjórnandi verðlaunar 
þessa starfsmenn, hvetur þá og 
veitir þeim áskorun. Góður stjórn-
andi ætti líka að vera ófeiminn 

við að ráða starfsmenn sem í raun 
bæta stjórnandann upp.

Enginn er ómissandi en vert 
er að hafa í huga að engin fyrir-
tæki væru til nema til væru góðir 
starfsmenn. Með því að fylgj-
ast með og sjá hegðunarmynstur 
starfsmanna er hægt að byggja 
upp sterkt lið starfsfólks, því 
bestu starfsmenn-
irnir verða oft til 
hjá bestu stjórn-
endunum.

Sif Sigfúsdóttir,
MA í mannauðs-
stjórnun.
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Starfsmenn sem 
geta en vilja ekki

Það er alltaf hægt að reiða sig 
á að eitthvað gerist um páska. 
Í viðskiptalífinu heiðra menn 
þessa hátíð með því að borða síð-
ustu kvöldmáltíðina í viðskipta-
hópum, krossfesta einhvern og 
svo er alltaf öðru hverju einhver 
sem rís upp. 

Jóhann Óli er ti ldæmis einn 
sem tók upp á því að rísa upp á ný 
rétt fyrir hátíðina með kaupum á 
Hive. Svo er spurning hvort síð-
asta kvöldmáltíðin verður hald-
in hjá Bjarna og lærisveinunum í 
stjórn Glitnis og spennandi að sjá 
hvort einhver krossfesting verð-
ur haldin hátíðleg þar. 

Nei, páskar eru ekki bara 
súkkulaði og málshættir. Þetta er 
tíminn sem gefst hjá þeim stóru 
til að hugsa og hittast og semja. 
Stórgrósserar eru aldrei líklegri 
til athafna eða hættulegri ef því 
er að skipta, en á löngum hátíðum 
og helgum. Þannig hafa jólin iðu-
lega verið notuð í stór viðskipti 
og ekki kæmi á óvart að páskarn-
ir í ár verði notaðir til að klára 
núninginn í Glitni. 

Annars finnst mér hálf furðu-
legt að menn skuli láta hlutina 
fara í svona vitleysu. Bankinn 
er flottur og eftir því sem ég 
heyri eru allir í hluthafahópn-
um sammála um það. Hitt eiga 
menn bara að leysa, en það hafa 
ekki allir mína stóísku afstöðu 
og þroska. Það reynir reynd-
ar afskaplega lítið á þessa yfir-
þyrmandi samskiptahæfni mína 
og djúpa mannskilning, því segir 
fátt af einum. Ég hef náttúrulega 
kosið að troða minn stafkarlsstíg 
einn og orðið nokkuð ágengt, þótt 
ég segi sjálfur frá. 

Ég er samt í eðli mínu sam-
starfsfús og mikill manna sættir 
ef því er að skipta og myndi ör-
ugglega geta lent Glitniskritun-
um ef því væri að skipta. 

En af því að ég er sérsinna og 
fer ekki flokkum, þá verð ég að 
játa að ég hafði minna upp úr ál-
verinu, en ég bjóst við. Það hafa 
sennilega fleiri hugsað eins og ég. 
Staðan var þannig að flestir töldu 
að álverið yrði samþykkt. Miðað 
við það hefði mátt búast við krón-
unni óbreyttri ef það hefði orðið. 
Ég veðjaði því á að álverið yrði 
fellt og ætlaði að taka nokkr-
ar kúlur á veikingu krónunnar 
í kjölfarið. Það hafa sennilega 
fleiri hugsað líkt og því varð lítið 
úr þessari stöðu, hvað sem síðar 
verður. Maður hefur alltaf lag á 
að græða á endanum. Þetta kenn-
ir manni að taka sjaldnast aug-
ljósa kostinn. Helvíti, það eru 
hinir, segir einhvers staðar − og 
hver vill vera þar?

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Reynir lítið á 
þroskann

• Innkaupakort VISA er ókeypis kreditkort.

• Ekkert stofngjald, árgjald eða seðilgjald.

• Kortið er ætlað í rekstrarinnkaup og kemur   
   í stað beiðna- og reikningsviðskipta.

• Lengri greiðslufrestur.

INNKAUPAKORT VISA

Nýr dagur – ný tækifæri

Hægt er að sækja um Innkaupakort VISA á www.visa.is og hjá öllum bönkum og sparisjóðum.
Nánari upplýsingar í síma 525-2280

Verkstæðið 10 ára.

Úttektartímabil Innkaupakorts er almanaksmánuður og 
gjalddagi reiknings 25. næsta mánaðar.



MARKAÐURINN 4. APRÍL 2007  MIÐVIKUDAGUR12
H É Ð A N  O G  Þ A Ð A N

Capacent Ráðgjöf býður uppá fjölbreytt námskeið fyrir fyrirtæki
ásamt lengra námi og tímasettum námskeiðum fyrir stjórnendur,
sérfræðinga, sölumenn og starfsfólk fyrirtækja og stofnana. 

CAPACENT KYNNIR

HAGNÝTA ÞJÁLFUN OG NÁMSKEIÐ

www.capacent.is

Nánari upplýsingar
Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir í síma 540 1000, 
namskeid@capacent.is og á www.capacent.is/namskeid

Meðal námskeiðsflokka má nefna:
Liðsheildarnámskeið
Persónuleg færni 
Stjórnendaþjálfun

 Viðskipta- og sölustjórnun

Viðskiptadeild breska sendiráðs-
ins ætlar að bjóða fulltrúum ís-
lenskra sprotafyrirtækja í upp-
lýsingatækni í fjögurra daga ferð 
um miðjan mánuðinn til að skoða 
vísindagarða í Bretlandi. Breska 
sendiráðið í Danmörku skipulegg-
ur ferðina og verða fulltrúar nor-
rænna sprotafyrirtækja í upplýs-

ingatækni með í för. Tilgangurinn 
er að kynna kosti breskra vísinda-
garða fyrir fyrirtækjunum og þá 
kosti sem þar bjóðast. Elsa Ein-
arsdóttir, viðskiptafulltrúi við-
skiptadeildar breska sendiráðs-
ins, segir að horft sé til þess að 
fyrirtækin nái tengslum við bresk 
fyrirtæki í svipuðum geira. Þá 

geti ferðafélagarnir ekki síður 
myndað tengsl innbyrðis og deilt 
hugmyndum sín á milli. 

Elsa segir að breska sendiráð-
ið bjóði íslenskum sprotafyrir-
tækjum sem hafi ákveðna vaxt-
armöguleika í kynnisferð til Bret-
lands til að skoða kostina enda 
standi þeim miklir möguleikar til 

boða.   „Oftast eru þau ekki í 
stakk búin til að ráðast á markaði 
af fullum krafti heldur vilja þau 
prófa að þróa samstarf áður en 
áfram er haldið,“ segir hún. 

Elsa segir vísindagarða bjóða 
sprotafyrirtækjum upp á marga 
möguleika. „Vísindagarðurinn í 
Manchester, sem tengdur er há-
skólanum þar í borg, býður til 
dæmis fyrirtækjum afskaplega 
skemmtilega samninga. Þau eru 
með markaðsfulltrúa sem ræðir 
við erlend fyrirtæki auk þess sem 
hann hjálpar þeim að komast í 
samband við aðila sem fyrirtækin 
geta notið góðs af,“ segir Elsa og 
bendir á að stærstu vísindagarð-
arnir í Lundúnum, Cambridge og 
Oxford, bjóði ekki endilega bestu 
kostina fyrir lítil fyrirtæki. Það 
þurfi þeir einfaldlega ekki vegna 
mikillar ásóknar. „Þessir vísinda-
garðar eru stærstir, vinsælast-
ir, dýrastir og ekki endilega þeir 
sem eru ákjósanlegastir,“ segir 
hún og bendir á að þeir þurfi ekki 
að laða til sín smáfyrirtæki. 

Marorka sendi fyrir tæpum 
tveimur árum fulltrúa í svipaða 
ferð á vegum sendiráðsins sem 
reyndist fyrirtækinu árangurs-
rík. „Þarna komust þeir strax í 
samstarf við fyrirtæki sem starf-
aði innan vísindagarðsins sem gat 
hjálpað fyrirtækinu við að koma 
vöru sinni á þann stað þar sem 
Marorka vildi selja hana,“ segir 
Elsa og bætir við að Marorka hafi 
ekki einu sinni þurft að fá sér að-
stöðu í Bretlandi til að stíga skref-
ið því ferðin hafi dugað í þetta 
sinn. Marorka hlaut Vaxtarsprot-
ann 2007 í síðasta mánuði fyrir 
mestan vöxt sprotafyrirtækis á 

milli áranna 2005 og 2006.
Elsa segir kostnað við ferðina 

lítinn samanborið við árangurinn 
sem geti fengist til baka. Sendi-
ráðið greiðir uppihald og gistingu. 
Flug fram og til baka verða fyrir-
tækin hins vegar sjálf að greiða. 
„Þetta er frábært tækifæri fyrir 
íslensk fyrirtæki til að dýfa tánni 
í og sjá hvað er í boði. Tilkostn-
aðurinn er lítill en ávinningurinn 
getur verið mikill,“ segir hún. 

Skipulagning ferðarinnar stend-
ur nú þegar yfir og geta þau fyrir-
tæki sem hug hafa á að senda full-
trúa til að skoða það sem breskir 
vísindagarðar hafa upp á að bjóða 
dagana 16. til 19. apríl haft sam-
band við breska sendiráðið hér á 
landi. - jab

Bretar kynna sprotafyrirtækjum vísindagarða í Bretlandi

*Nafnávöxtun í ISK, EUR, USD og GBP á ársgrundvelli fyrir tímabili› 28/02/07 - 30/03/07.

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, EUR, USD og GBP.

5,5%*
ávöxtun í evrum

6,2%*
ávöxtun í dollurum

15,8%*
ávöxtun í krónum

5,7%*
ávöxtun í pundum

Sérfræ›ia›sto›

vi› fjárfestingar

hringdu í síma

444 7000
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Skráðu þig í Fótboltaklúbb MasterCard og notaðu MasterCard kortið þitt frá 
15. mars - 30. apríl og þú gætir unnið það sem alla fótboltaáhugamenn dreymir um: 

Ferð fyrir tvo á úrslitaleik UEFA Champions League í Aþenu 23. maí 2007. 

Í hvert skipti sem félagi í Fótboltaklúbbi MasterCard notar MasterCard kortið sitt á 
tímabilinu fer nafn hans í pottinn sem vinningarnir verða dregnir út. Því oftar sem þú

notar MasterCard kortið þitt, því meiri líkur á að þú farir á úrslitaleikinn!

Meira á www.kreditkort.is.

FÓTBOLTAFÁR
taktu þátt í því !

Notaðu MasterCard® kortið þitt og þú gætir verið á leið á 
úrslitaleik UEFA Champions League í Aþenu 23. maí!

Ferð, gisting og miðar í  boði MasterCard.

Háskóli Íslands blés til mikillar 
veislu í síðustu viku.  Tilefnið var 
fimm ára afmæli MBA-náms á Ís-
landi sem Háskóli Íslands reið á 
vaðið með haustið 2000. Útskrif-
uðum og núverandi MBA-nemum 
var boðið til veislunnar.
 Frá því námið hófst hafa 135 ein-
staklingar útskrifast með MBA-
gráðu frá Háskóla Íslands sam-
kvæmt fréttatilkynningu frá 
Viðskipta- og hagfræðisdeild Há-
skóla Íslands. Í vor munu 39 ein-
staklingar bætast í hópinn. 

 Árni Oddur Þórðarson, fram-
kvæmdastjóri og einn af eig-
endum Eyris Invest og stjórn-
arformaður Marels, og Árelía 
Eydís Guðmundsdóttir, formaður 
stjórnar MBA-námsins, ávörpuðu 
hópinn á hátíðinni. Veislustjóri 
var Runólfur Smári Steinþórsson 
og forstöðumaður MBA-námsins. 

- hhs

Fagna fimm 
ára afmæli

Japanska umboðs- og flutninga-
félagið Interocean Shipping 
Corporation hefur tekið að sér 
að vera umboðsaðili Samskipa í 
Japan. Þar er sagður vera ein-
hver umsvifamesti og mikilvæg-
asti kæli- og frystivöruflutnings-
markaður í heiminum og Sam-
skip þar með hafa  styrkt stöðu 
sína enn frekar á þeim markaði.

Samskip segja samninginn 
vera enn eitt skrefið í þá átt að 
styrkja og efla þjónustu fyrir-
tækisins í Asíu. Fyrir er félagið 
með skrifstofur í Pusan og Seoul 
í Suður-Kóreu, Qingdao og Dal-
ian í Kína, sem og Ho Chi Minh 

borg í Víetnam.
Interocean Shipping Corporat-

ion var stofnað árið 1948 af Kita-
mura fjölskyldunni og fagnar 
því 60 ára starfsafmæli á næsta 
ári. Í tilkynningu Samskipa 
kemur fram að allt frá stofnun 
hafi fyrirtækið sinnt fiskflutn-
ingum og þjónustu við sjávarút-
veginn, þó reksturinn hafi síðar 
þróast inn á fleiri svið. 

Haft er eftir Kenta Kitamura, 
forstjóra Interocean Shipping 
Corp. að fyrirtækinu sé mikið 
ánægjuefni að verða hluti af 
flutninganeti Samskipa. 

Kristján Már Atlason, sem 

nýverið tók við starfi fram-
kvæmdastjóra hjá frystivöru- 
og flutningsmiðlun Samskipa 
með aðsetur í Rotterdam, segir 
samstarfið við Interocean mik-
ilvæga viðbót við sölustarfsemi 
fyrirtækisins í Asíu og að hags-
munir félaganna fari vel saman 
því bæði vilji efla þekkingu sína 
í greininni og auka markaðshlut-
deild sína á heimsvísu.

„Eftir kaupin á frystigeymslu-
hluta hollenska fyrirtækisins 
Kloosterboer árið 2005 geta Sam-
skip boðið upp á geymslurými 
í tveimur frystivörugeymslum 
í Hollandi, í Rotterdam og IJ-

muiden, ásamt geymslurými 
í frystigeymslum félagsins í 
Reykjavík, Kollafirði í Færeyj-

um, Álasundi í Noregi og Bays-
ide í Kanada,“ segir í tilkynn-
ingu. - óká

Samskip semur í Asíu

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



MARKAÐURINN 4. APRÍL 2007  MIÐVIKUDAGUR14
F Y R S T  O G  S Í Ð A S T

H E I M S K R I N G L A N
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir

hugi Söndru Bruneikaité á norrænni 
menningu og tungumálum leiddi hana til 
Íslands um síðustu aldamót. Hún hafði 
hlotið styrk til að nema íslensku við Há-
skóla Íslands frá íslenska menntamála-

ráðuneytinu. Þegar hún hafði lokið tveimur önnum, 
og styrkurinn uppurinn, tók hún ákvörðun um að 
verða um kyrrt. Tveimur árum síðar útskrifaðist 
hún með BA-próf í íslensku.

Tungumál virðast liggja vel fyrir Söndru sem 
auk íslensku talar rússnesku, lithásku, ensku og 
sænsku. Það er ótrúlegt að heyra hana tala íslensku. 
Orðaforðinn ríkari en margra Íslendinga og hreim-
urinn varla merkjanlegur. Til að byrja með var ís-
lenskunámið henni þó erfitt. „Ég fann aldrei orðin 
sem ég var að leita að í orðabókinni, vegna fallbeyg-
inganna. Ég var að verða brjáluð, þetta var svo erf-
itt. Svo kom þetta bara skref fyrir skref.” 

Sandra lét ekki nægja að klára íslenskuna. Í haust 
mun hún útskrifast úr félagsfræði með viðskipta-
fræði sem aukagrein. Hún hefur þegar 
ráðið sig í vinnu til Glitnis banka 
þar sem hún hefur störf í 
næsta mánuði. Væntan-
lega mun hún jafnframt 
starfa áfram sem túlk-
ur og skjalaþýðandi, 
eins og hún hefur gert 
frá árinu 2001 samhliða 
öðrum verkefnum. Hún 
hefur túlkað við hinar ótrú-
legustu aðstæður. Til dæmis við 
fæðingu barns litháskrar konu sem 
ekki talaði íslensku. 

YFIRVEGAÐIR MEÐ KRAUMANDI HEITT BLÓÐ
Sandra hefur komið sér vel fyrir á Íslandi, eignast 
íslenskan mann, góða vini og draumastarfið í höfn. 
Samt sem áður fer hún varlega í allt tal um að „setj-
ast að“ á Íslandi. „Ég er ekki viss um að mig langi 
að setjast að hér, frekar en ann-
ars staðar. Heimurinn er stór og 
möguleikarnir endalausir.“

Hugarfar Söndru er algengt 
meðal ungs fólks í Litháen nútím-
ans. Það er flest hæstánægt með 
þátttöku landsins í Evrópusam-
bandinu og nýtir sér kosti þess, 
til dæmis með því að læra og lifa 
í öðrum Evrópulöndum. Umskipt-
in í kjölfar falls Sovétríkjanna 
árið 1991 voru þó mörgum erfið, 
sérstaklega fólki af eldri kyn-
slóðinni. „Þegar Sovétríkin voru 
við lýði vissi fólk nákvæmlega að 
hverju það gekk. Margt af eldra 
fólkinu í Litháen segir að allt hafi 
verið betra í tíð Sovétríkjanna 
heldur en nú.“ 

Það er hiti í hugmyndum Litháa, 
til hvorrar hliðarinnar sem þeir 
hneigjast. „Ég las í ferðahand-
bók einu sinni að Litháar væru 
Ítalir Eystrasaltsríkjanna,“ segir 
Sandra. „Sú lýsing á vel við okkur. 
Við erum rólegt fólk á yfirborðinu 
en undir niðri kraumar í okkur 
mikill hiti. Það var engin tilviljun að sjálfstæðisbar-
átta Eystrasaltsríkjanna hófst í Litháen og breiddist 
þaðan út til Lettlands og Eistlands.“ 

Sandra er fædd árið 1980 og man því vel eftir 

þeim tíma þegar Litháen var hluti af Sovétríkjun-
um. „Ég á ljúfar minningar frá þessum tíma því ég 
átti góða barnæsku. En eftir á að hyggja var þetta 
ótrúlegt. Maður var til dæmis alltaf í biðröð. Einn 
daginn breiddist það kannski út um bæinn að regn-
hlífar yrðu til sölu á morgun. Daginn eftir mynd-
aðist þá löng röð eftir regnhlífum. Hvort fólk vant-
aði regnhlíf eða ekki var aukaatriði. Það keypti 
regnhlíf því það vissi ekki hvenær þær yrðu næst 
fáanlegar.“ 

ÓTRÚLEG UPPBYGGING Á FÁUM ÁRUM
Frá því að Litháen lýsti yfir sjálfstæði frá Sovét-
ríkjunum hefur landið tekið stakkaskiptum. Frá 
inngöngu í Evrópusambandið árið 2004 hefur vöxt-
ur efnahagslífsins verið meiri en nokkurs ann-
ars lands með meira en sjö prósenta hagvöxt á ári 
hverju. Einkavæðing ríkisfyrirtækja og miklar er-
lendar fjárfestingar hafa stuðlað að því. „Upp-
byggingin í Litháen hefur verið ótrúlega hröð á 

undanförnum árum. Í hvert sinn sem ég 
kem heim sé ég nýjar bygging-

ar og breytingar frá því síð-
ast.“ Uppbyggingin hefur 

leitt af sér að millistétt-
in byggist hratt upp. Í 
dag er mikið um vel-
menntað fólk í góðum 
og vellaunuðum störf-

um í Litháen. Samfara 
því hafa fjárfestingar og 

einkaneysla aukist.  
Talsverð samskipti eru á milli Ís-

lendinga og Litháa. Undanfarin ár hafa fjölmargir 
Litháar flust hingað til lands. 905 Litháar er búsett-
ur á Íslandi miðað við tölur frá Hagstofunni. Tölu-
vert er um innflutning á vörum þaðan til Íslands. 
Í fyrra nam hann 829 milljónum króna. Það voru 
að mestu leyti matvörur, eldsneyti og ýmsar fram-
leiðsluvörur. Héðan voru fluttar út vörur fyrir 391 

milljón króna í fyrra, að lang-
mestum hluta til sjávarafurðir. 

RÝNIR Í ÍSLENSKU ÚTRÁSAR-
FÉLÖGIN
Sandra vinnur nú að lokaverkefni 
sínu við Háskóla Íslands. Hún 
stefnir að því að gera rannsókn á 
starfsmönnum íslenskra útrásar-
fyrirtækja. Bæði á þeim sem eru 
sendir til starfa í öðrum löndum 
og sérfræðingum sem ráðnir eru 
til starfa erlendis frá. Markmið-
ið er að búa til leiðbeiningar sem 
munu nýtast í mannauðsstjórn-
un útrásarfyrirtækjanna. Að mati 
Söndru mættu íslensk fyrirtæki 
vera meðvitaðri um þann auð sem 
býr í útlendingum sem búsett-
ir eru hér á landi. Nú sé til að 
mynda stór hópur útlendinga sem 
hefur sótt sér menntun hér og 
eru komnir út á vinnumarkaðinn. 
„Við ólumst upp í löndum með 
annarri menningu, þar sem allt 
önnur vinnubrögð eru ríkjandi. 
Ísland er, þrátt fyrir alþjóðavæð-

inguna, enn þá fremur einsleitt samfélag. Þeir út-
lendingar sem búa hér hafa aðra sýn en Íslending-
ar. Þetta ættu útrásarfyrirtækin að nýta sér í meira 
mæli.“

Litháen er Ítalía Eystrasaltsins

... eru bestu körfuboltamenn 
landsins dýrkaðir eins og guðir. 
Litháar hafa nokkrum sinnum 
orðið Evrópumeistarar í körfu-
bolta, síðast árið 2003. 

... var heiðni lengst við lýði af 
öllum Evrópulöndum. Kristin 
trú var tekin upp í landinu árið 
1387.

... er vinnusemi talin til persónu-
legra dyggða. Þetta sést best á 
aldagömlum sönglögum þjóðar-
innar sem oftar en ekki fjalla um 
vinnu.

F R Ó Ð L E I K S M O L A R

Í Litháen ...

LITHÁEN
Mannfjöldi: 3,6 milljónir
Hagvöxtur: 7,4 prósent
Verðbólga: 3,8 prósent

Atvinnuleysi: 5,7 prósent
Gjaldmiðill: 1 litas = 25 krónur

Heimild: The World Fact Book. 
Bráðabirgðatölur fyrir 2006. 

Félögin 25 sem hér eru skráð í 
Kauphöll fóru inn á samnorræn-
an lista OMX-kauphallasamstæð-
unnar við opnun markaðarins 
á mánudag og verða eftirleiðis 
kynnt með sænskum, finnskum 
og dönskum félögum á aðalmark-
aði Nordic Exchange.

Við þessi tímamót var Árni 
M. Mathiesen fjármálaráðherra 
fenginn til að hringja nýrri kaup-
hallarbjöllu sem send var til 
landsins í tilefni af fullri þátt-
töku kauphallarinnar hér í OMX-
samstarfinu. Þórður Friðjónsson, 
forstjóri Kauphallarinnar, kvaðst 
reyndar hafa átt von á minni grip, 
sem slegið væri á með hamri. „En 
fékk svo tilkynningu um 25 kílóa 
pakka á pósthúsinu,“ sagði hann 
glaðbeittur áður en hringdur var 
inn nýr viðskiptadagur á slaginu 
tíu. Hann segir þó ekki standa til 
að slá inn hvern dag með þessum 
hætti heldur verði bjallan notuð 
við hátíðlegt tækifæri.

„Þetta er fyrsta stóra skref-
ið í samþættingunni og við von-
umst til þess að okkur takist á 
þessu ári, meira og minna, að 
ljúka samættingunni við nor-
ræna markaðinn,“ segir Þórður 
og kveður samstarfið við OMX-
samstæðuna hafa gengið mjög 
vel. Sérstaklega hafi verið gaman 
að finna undrun OMX yfir hraða 
og sveigjanleika í ákvarðanatöku 
hér, sem sé meiri en annars stað-
ar í samstæðunni, og hafi á viss-
an hátt einkennt útrás íslenskra 
fyrirtækja. „Við fylgjum þessu 
eftir innan OMX og viljum endi-
lega að þau taki þar upp eitthvað 
af þessum ágætu siðum okkar.“

Jukka Ruuska, forstjóri OMX 
Nordic Exchange sem hér var 
staddur í tilaefni af tímamótun-
um, sagði íslenska markaðinn um 
margt einstæðan fyrir vöxt sinn 
síðustu ár og benti á að íslensk 
félög yrðu nálægt tíund af stór-
félögum á norræna listanum.

Hann er bersýnilega ánægð-
ur með starfsaðferðir íslensku 
kauphallarinnar og hrósar sam-
starfinu. „Mér líkar vel við 

þessa vafningalausu nálgun sem 
laus er við allt kjaftæði þegar 
kemur að verkum,“ segir hann 
og hlær. Hann segir mikinn feng 
að því að fá Kauphöllina hér 
inn í OMX-samstarfið, því þótt 
landið sé smátt sé viðskiptalíf-
ið með því umsvifamesta í hlut-
falli við stærð þjóðarinnar sem 
sjáist. „Áður en íslensku fyr-
irtækin 25 bættust inn í aðal-
lista Nordic Exchange vorum 
við þar með um 20 stórfyrir-
tæki, en núna bætist þar næst-
um tugur við. Þetta er í raun slá-
andi. Annað dæmi er íslensku 
bankarnir og fjármálastofnanir 
sem eru mikilvirkir þátttakend-
ur í norrænu viðskiptalífi.“

Stærstu verkefni OMX um 
þessar mundir segir Jukka Ru-
uska snúa að því að ljúka að 
fullu samþættingarferli kaup-
halla og fá úr þeirri vinnu fullan 
ávinning. Þar fyrir utan er OMX 
að ljúka við aðra útgáfu miðl-
unarhugbúnaðar síns. Til lengri 
tíma litið segir hann svo horft 
til frekari vaxtar samstæðunnar 
með stofnun fleiri svæðisbund-
inna markaða. „Þar horfum við 
sérstaklega til Mið- og Austur-
Evrópu og af þeim sökum hef 
ég dvalið langdvölum í löndum á 
borð við Búlgaríu og Slóveníu,“ 
segir hann og kveður spennandi 
tíma fyrir dyrum. - óká

Stórt skref stigið 
í samrunaferlinu
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Áhugasamir hafið samband við:

Fyrirtækjasvið Viðskiptahússins annast:

• Kaup og sölu fyrirtækja eða rekstrareininga og samrunaferli.

• Kaup og sölu á fasteignum þeim tengdum og byggingalóðum fyrir
atvinnuhúsnæði, landareignum og bújörðum.

• Fjármögnun verkefna.

Hörð Hauksson Gsm: 896 5486 • Atla Viðar Jónsson Gsm: 898 2533
og Gísla Bogason Gsm: 863 0509

Höfum til sölumeðferðar sérHöfum til sölumeðferðar sér--
hæfð fyrirtæki og áhugaverðahæfð fyrirtæki og áhugaverða
fjárfestingakosti á sviði framfjárfestingakosti á sviði fram--
leiðslu og iðnaðarleiðslu og iðnaðar. Aðeins er. Aðeins er
um góð fyrirtæki að ræða,um góð fyrirtæki að ræða,
hvert með sína sérstöðu áhvert með sína sérstöðu á
markaði.markaði.

Jafnframt leitum við fyrirJafnframt leitum við fyrir
áhugasama aðila að öflugu féáhugasama aðila að öflugu fé--
lagi í innflutningi og sölu álagi í innflutningi og sölu á
byggingavörum.byggingavörum.
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Með OpenHand ertu með símann beintengdan við tölvupóstinn, dag- 

bókina og tengiliðina. Einnig hefur þú fullan aðgang að öllum möppum 

og skjölum, líkt og þú sætir við skrifborðið þitt. 

Allar breytingar sem gerðar eru sjást jafnóðum bæði í símanum og 

tölvunni.

Þú getur skoðað og uppfært tengiliði og dagatalið hvar og hvenær sem 

er. Þú ert alltaf með nýjustu upplýsingar við höndina, skipuleggur þig 

betur og kemur meiru í verk.

Kynntu þér OpenHand nánar á openhand.is.

www.openhand.is

GLEYMDIR ÞÚ FUNDINUM?
Tapar ekki upplýsingum ef síminn týnist

Tölvupósturinn berst einnig í símann

Tvíbókanir og sein svör úr sögunni

Gleymir ekki fundum með viðskiptavinum

OpenHand virkar á „snjallsímum“

allra helstu framleiðenda.



Þessa dagana lítur út fyrir að eng-
inn sé maður með mönnum nema 
hann eigi fjárfestingarfélag eða 
fjárfestingarbanka, helst hvort 
tveggja. Þessi misserin spretta 
bankar upp eins og gorkúlur á 
haug og vonandi að þessi þróun 
verði til þess að vel ári um langa 
framtíð í hagkerfinu. 

Það er hins vegar að verða 
liðin tíð að fótanuddtæki og 
sódastream dugi til að vera 
mainstream á Íslandi. Nú þarf 
nokkra milljarða og banka til að 
að geta fundið sig í fjöldanum.

Fótanudd 
og fjárfestingar

14,25% 190 6,25%B A N K A H Ó L F I Ð

Sala lífrænt vottaðrar matvöru 
hefur aukist til mikilla muna í 
Noregi og spurning hvort það 
sama á við víðar. 

Á sameiginlegum vef land-
búnaðarstofnana (landbunadur.
is) kemur fram að mest aukn-
ing hafi orðið í sölu á „lífræn-
um“ barnamat, eftirréttum og 
sælgæti. Rúm tíu prósent allrar 
matvöru fyrir börn sem seljast í 
Noregi eru framleidd úr lífrænt 
vottuðum furðum. Fyrsta hálfa 
árið í fyrra jókst þar einnig um 
helming sala á kjöti með slíka 
vottun. Þá jókst notkun á mjólk 
í „lífræna“ framleiðslu. Þá tók 
eftirspurn eftir hveiti og bök-
unarvörum kipp og sömu sögu 
var að segja af lífrænt vottuðum 
ávöxtum, sérstaklega eplum.

Norðmenn
vilja lífrænt

Sjálfkjörið er í stjórn 
Actavis Group en aðalfund-
ur félagsins fer fram í dag. 
Stjórnarformaðurinn Björgólfur 
Thor Björgólfsson tekur þar sæti 
ásamt þeim Andra Sveinssyni, 
Magnúsi Þorsteinssyni og 
Sindra Sindrasyni. Þá vekur það 
töluverða athygli að 
fimmti stjórnar-
formaðurinn er 
enginn annar en 
Róbert Wessmann, 
forstjóri Actavis.   

Forstjórinn 
sest í stjórn

*Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 01.09. 2006 til 01.04. 
2007.Rekstrarfélag fjárfestingarsjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. 

SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

15,3% ávöxtun*Fljúgum hærra
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