
Hallinn helmingi minni | Vöru-
skiptahalli nam 37,2 milljörðum 
króna fyrstu sex mánuði árs og 
hefur minnkað um tæpan helm-
ing frá því í fyrra. Á sama tíma-
bili í fyrra var vöruskiptajöfnuð-
ur óhagstæður um 74,7 milljarða 
króna.

Óbreyttir stýrivextir | Seðlabank-
inn hélt stýrivöxtum óbreyttum í 
13,3 prósentum. Niðurstaðan var 
í takt við væntingar en ekki eru 
taldar horfur á að bankinn lækki 
stýrivexti fyrr en á fyrri helmingi 
næsta árs. 

Kátt í kauphöllinni | Mikið líf var 
í Kauphöll Íslands. Úrvalsvísitalan 
hefur hækkað um rúm sex prósent 
það sem af er júlímánuði, stend-
ur í tæpum 8.800 stigum og hefur 
aldrei verið hærri.

Áfram kátt | Greiningardeildir 
Landsbankans og Glitnis spá því 
að Úrvalsvísitalan hækki um allt 
frá 37 til 45 prósenta á árinu öllu. 
Vísitalan hefur þegar hækkað um 
36 prósent.

Olíuverð í hæstu hæðum | Verð 
á olíu stendur í rúmum 76 Banda-
ríkjadölum á fat og hefur ekki 
farið hærra síðan í fyrrasumar er 
Ísraelsher réðst inn í Líbanon.

Góðir viðskiptahættir | Nefnd 
á vegum Sænsku kauphallarinn-
ar úrskurðaði að Racon Holdings, 
sænskt dótturfélag Milestone, hafi 
að öllu leyti fylgt yfirtökureglum 
og góðum viðskiptaháttum við yf-
irtöku á sænska tryggingarfélag-
inu Invik.

Hallinn réttist | Vöruskipti við út-
lönd voru óhagstæð um 10,7 millj-
arða króna í maí. Hallinn var tæp-
lega tveimur milljörðum minni en 
á sama tímabili í fyrra.                   
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Jón Skaftason 
skrifar

Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands hefur hækkað 
um tæplega þrjátíu og sex prósent það sem af er ári 
og hefur hækkað meira en úrvalsvísitölur í öllum 
samanburðarlöndum. Næstbesta ávöxtun hefur hin 
þýska DAX-vísitala gefið, rúmlega tuttugu og tvö 
prósent.

Úrvalsvísitalan stendur nú í 8687 stigum, þrátt 
fyrir að hafa lækkað um 0,17 pró-
sent í gær. Vísitalan hefur verið á 
fleygiferð upp á síðkastið, hækk-
að um rúmlega sex prósent það sem 
af er júlímánuði og um rúm níu pró-
sent síðastliðinn mánuð.

Norska OBX-vísitalan hefur hækk-
að um rúm sautján prósent á árinu 
og hin finnska OMXH25 um rúm 
fimmtán prósent. OMXC20-vísitala 
kauphallarinnar í Kaupmannahöfn 
hefur gefið tæplega fjórtán pró-
senta ávöxtun og OMXS30 í Stokk-
hólmi þrettán prósent. NASDAQ 100-vísitalan í 
New York hefur hækkað um rúm þrettán prósent 
og FTSE 100 í Lundúnum um tæplega átta prósent.

Sérfræðingar segja Úrvalsvísitölu Kauphallar-
innar ekki að fullu samanburðarhæfa við helstu 

hlutabréfavísitölur erlendis. Félög hér á landi séu 
flest minni og í miklum vexti, meðan burðarfé-
lög erlendra vísitalna eru mörg hver rótgróin og 
hreyfast lítið. Þar af leiðandi séu vaxtarmöguleikar 
hér á landi meiri en víðast hvar annars staðar.

Katrín Friðriksdóttir, forstöðumaður fyrirtækja-
greiningar Landsbankans, segir íslensku vísitöluna 
samsetta af félögum sem flest eigi það sameigin-
legt að hafa verið í miklum fyrirtækjakaupum „Fé-
lögin í vísitölunni hafa mörg hver verið að vaxa 

hratt og mikið. Á erlendum mörk-
uðum er hins vegar meira um rót-
gróin félög sem kannski eru ekki í 
jafnmiklum vaxtarham og þau ís-
lensku.“

Katrín tekur þó fram að ef einstök 
félög í erlendum hlutabréfavísitöl-
um séu skoðuð sé ekki einsdæmi að 
sjá hækkanir á borð við þær sem 
orðið hafa á þeim íslensku félögum 
sem hvað hraðast hafa vaxið. „Ef 
við lítum til Norðurlandanna sjáum 
við félög á borð við Skania, Volvo 

og Orkla sem hafa hækkað hratt það sem af er ári. 
Munurinn er sá að markaðurinn hér er einsleitari 
að því leyti að félögin hafa verið að vaxa hraðar en 
gengur og gerist á mörkuðum erlendis. Þess vegna 
sjáum við meiri hækkanir hér en annars staðar.“

Fjörutíu prósenta forskot
Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hefur hækkað meira en vísitölur í öllum 
samanburðarlöndum það sem af er ári. Sérfræðingur segir félög hér á landi 
smærri en á öðrum hlutabréfamörkuðum og vaxtarmöguleika meiri.

Kaupþing banki er í 142. sæti á 
lista yfir stærstu banka í heimi 
samkvæmt árlegri úttekt alþjóð-
lega fjármálatímaritsins The 
Banker. Bank of America er 
stærsti banki í heimi, Citigroup 
er í öðru sæti og HSBC Holdings 
í þriðja.

Kaupþing er eini íslenski bank-
inn sem er meðal 200 stærstu og 
hækkar sig um 35 sæti milli ára.

Í tilkynningu bankans kemur 
fram að röðun á listann byggist á 
svo kölluðum eiginfjárþætti 1. 

- óká

Eru meðal 
200 stærstu

Sævar Karl Ólason og Erla Þór-
arinsdóttir hafa ákveðið að selja 
tískuverslun sína við Banka-
stræti eftir þrjátíu og tveggja 
ára rekstur. 

Samkvæmt heimildum Mark-
aðarins geta þau hjón valið úr 
nokkrum tilboðum og fara sér 
að engu óðslega. Líklegt er þó 
að salan verði frágengin innan 
nokkurra daga.

Ætla má að Sævar Karl verði 
nýjum eigendum innan hand-
ar fyrst um sinn, enda bygg-
ist verslunin á áralöngu sam-
bandi við birgja og tískuhús úti 
í heimi. Panta þarf vörur með 
löngum fyrirvara og liggja nú 
þegar fyrir áætlanir til næstu 
tólf mánaða.

Aðspurður vildi Sævar ekki 

gefa upp væntanlega kaupendur 
í samtali við Markaðinn. „Ég get 
alveg sagt ykkur að Baugur er 
ekki meðal þeirra sem sýnt hafa 
versluninni áhuga.“

Fyrirtækið byggist á gömlum 
grunni. Sævar stofnaði klæð-
skeraverkstæði í Reykjavík 
árið 1974 og keypti árið eftir 
fyrirtækið Vigfús Guðbrands-
son og Co. sem stofnað var 
árið 1922. Þannig má segja 
að verslun Sævars Karls 
eigi sér áttatíu og fimm 
ára sögu í einni eða ann-
arri mynd. - jsk

Eik Banki verður frumskráð-
ur í OMX Nordic Exchange Ice-
land, íslensku Kauphöllina í dag. 
Bankinn verður samtímis skráð-
ur í Kaupmannahafnarkauphöll-
ina, sem einnig er hluti af OMX-
kauphallasamstæðunni. Bankinn 
er annar í röð færeyskra banka 
til að fá hér skráningu, en fyrir 
er í Kauphöllinni Føroyja Banki.

Hlutabréf Eik Banka verða 
skráð á aðalmarkað Kauphall-
arinnar, en útgefnir hlutir eru 
7.113.114. Hver hlutur er 100 
danskar krónur að nafnvirði. 
Bréf félagsins eru skráð hjá 
dönsku verðbréfaskráningunni, 
Værdipapircentralen A/S. - óká

Eik Banki í 
Kauphöllina

M E S T A R H Æ K K A N I R
Á Á R I N U

Exista 77%
Atorka 54%
Landsbankinn 52%
Kaupþing 47%
Actavis 38%
*36% hækkun úrvalsvísitölu frá áramótum

Sævar selur eftir þrjátíu ár
Nokkur tilboð hafa verið lögð fram í verslun Sævars Karls.



 11. JÚLÍ 2007  MIÐVIKUDAGUR2

G E N G I S Þ R Ó U N

Vika Frá áramótum

ActavisActavis -0,89%  38,75%
Atorka 5,14%  54,91%
Bakkavör 1,59%  13,17%
Exista  13,13%  80,56%
FL Group  0,84%  25,31%
Glitnir  0,69%  27,97%
Eimskipafélagið  -1,25%  21,54%
Icelandair  11,23%  13,04%
Kaupþing  7,17%  49,5%
Landsbankinn  3,75%  53,23%
Mosaic Fashions  -0,58%  11,11%
Straumur  4,81%  36,47%
Teymi 3,62%  0,55%
Össur 1,88%  -3,98%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Úrvalsvísitalan mun hækka um allt frá 37 til 48 
prósenta á árinu öllu, að því er fram kemur í 
spám greiningardeilda viðskiptabankanna þriggja 
en þær hafa allar birt afkomuspár sínar fyrir hluta-
bréfamarkaðinn á árinu. Gangi spárnar eftir stend-
ur Úrvalsvísitalan á bilinu 9.000 til 9.500 stigum um 
næstu áramót. 

Vísitalan hefur hækkað mikið það sem af er árs 
og stóð í 8.761 stigi um eittleytið í gær. Vísitalan 
hækkaði um 16,8 prósent á fyrsta ársfjórðungi en 
um 10,8 prósent á þeim næsta. Hækkunin á fyrsta 
fjórðungi er sú mesta í þrjú ár en viðlíka hækkun 
á öðrum ársfjórðungi hefur aðeins einu sinni sést í 
áratug. Til samanburðar hækkaði Úrvalsvísitalan 
um 15,8 prósent á síðasta ári.

Í afkomuspánum er bent á að gengi Úrvalsvísi-
tölunnar hækkaði mikið í Kauphöllinni þrátt fyrir 
talsverðar sveiflur á fyrri hluta ársins. Hækkun-
in nemur 29,5 prósentum á fyrstu sex mánuðum 
ársins og hefur hún haldið áfram inn í þriðja árs-
fjórðung, sem byrjaði nú um mánaðamótin. Í spán-

um er fyrirvari settur við tvísýnt gengi krónunn-
ar, líkt og greiningardeild Kaupþings tekur til orða, 
háa innlenda skammtímavexti sem samhliða hækk-
andi vöxtum erlendis muni draga úr áhuga fjár-
festa á hlutabréfum. Greiningardeild Landsbank-
ans gerir ráð fyrir því að gengisvísitala krónunn-
ar standi í 117,5 stigum á árinu en hækki eftir því 
sem á líður og liggi við 120 til 125 stig árið 2010. 
Landsbankinn telur sömuleiðis líkur á að samdrátt-
ur á þorskskvóta geti haft áhrif á gengi vísitölunn-
ar. Af þessum sökum er ekki gert ráð fyrir sam-
bærilegum hækkunum það sem eftir lifi árs og á 
fyrri hluta þess. 

Deildirnar segja að nú styttist í stýrivaxtalækk-
un Seðlabankans en gert er ráð fyrir að af því verði 
undir lok þessa árs eða snemma á nýju ári. Slíkt 
muni hafa góð áhrif á hlutabréfamarkað, sérstak-
lega þar sem gengi krónu muni gefa eftir í kjölfar-
ið. Geti það stuðlað að hækkun hlutabréfa þar sem 
veikari króna auki tekjur og hagnað margra fyr-
irtækja, líkt og greiningardeild Kaupþings bendir 
á en 70 prósent tekna fyrirtækja í Kauphöllinni á 
uppruna sinn í erlendri mynt.

Bankar og fjárfestingafyrirtæki koma vel út úr 
spám greiningardeildanna en búist er við að bankar 
skili betri afkomu á árinu í heild en í fyrra. Til sam-
anburðar telur greining Kaupþings í spá sinni, að 
hagnaður fjármálafyrirtækja muni nema 52 millj-
örðum króna á öðrum ársfjórðungi, sem er tíföldun 
frá sama tíma í fyrra. 

Rekstrarfélög ganga ekki eins vel inn í seinni 
hluta ársins og fjármálafyrirtækin, að mati grein-
ingardeilda bankanna þriggja sem telja að hagnað-
ur félaganna geti dregist saman um allt að 37 pró-
sent. Icelandair Group stendur sér á parti en bæði 
Glitnir og Kaupþing telja líkur á að félagið muni 
skila góðri ávöxtun á árinu og mæla með kaupum á 
bréfum í félaginu.

Sjá Úrvalsvísitöluna í 
9.500 stigum á árinu
Greiningardeildir bankanna spá allt að 48 prósenta hækkun
Úrvalsvísitölunnar á árinu. Bréf í bönkum leiða hækkunina.

Þótt krónan hafi styrkst mikið 
gagnvart helstu gjaldmiðlum 
heims á árinu hafa ekki allar 
myntir látið undan oki hennar. 
Kanadadalur hefur haldist sterk-
ur á árinu gagnvart helstu gjald-
miðlum heims þar sem spákaup-
menn telja að hátt verð á hráolíu 
muni örva hagvöxt í landinu. 

Frá áramótum hefur krón-
an aðeins styrkst um 4,2 prósent 
gagnvart Kanadadal en um 12-
16 prósent á móti Bandaríkjadal, 
sterlingspundi, sænskri krónu, 
svissneskum franka og japönsku 
jeni. Einn Kanadalur kostar um 
58 krónur.

Íslenska krónan hefur notið 

góðs af háum vaxtamun við út-
lönd sem hefur valdið því að fjár-
festar um allan heim leita í eignir 
með hárri ávöxtunarkröfu og fjár-
magna sig á móti í lágvaxtamynt-
um á borð við jen. Það sama hefur 
verið uppi á teningnum á fleiri há-
vaxtasvæðum, til dæmis í Kanada, 
Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Búist 
er við að kanadíski seðlabankinn 
hækki vexti tvívegis fram á næsta 
haust. 

Kanadadalur hefur ekki verið 
sterkari gagnvart Bandaríkjadal 
í þrjátíu ár og kostar nú um 0,95 
sent. Samkvæmt Bloomberg voru 
Kanadadalur og Bandaríkjadalur 
síðast á pari í nóvember 1976.  - eþa

Kanadadalur spyrnir 
gegn krónunni

Sparisjóðurinn í Keflavík ætlar 
að opna útibú í Borgartúni í haust. 
Að sögn Geirmundar Kristins-
sonar, sparisjóðsstjóra SpKef, er 
þetta liður í því að efla þjónustu 
við viðskiptavini sparisjóðsins 
í höfuðborginni. „Eins og gefur 
að skilja vegna nálægðar okkar 
við höfuðborgarsvæðið þá eru 
margir af okkar viðskiptavinum 
í Reykjavík. Menn hafa svo í vax-
andi mæli leitað eftir viðskipt-
um við okkur frá Reykjavíkur-
svæðinu.“ Hann útilokar ekki 
að SpKef færi sig inn á önnur 
svæði.

Geirmund-
ur bendir á að 
þrjár blokkir 
vinni á höfuð-
borgarsvæðinu: Sparisjóðirn-
ir á landsbyggðinni sem hafa 
með sér Samband íslenskra 
sparisjóða, SPRON samstæð-
an sem rekur sitt eigið mark-
aðsstarf og Byr sem samein-
ast brátt SPK. „Þannig að út 
af fyrir sig er enginn einn 
sparisjóður lengur eftir 
á höfuðborgarsvæðinu 
eftir að Kópavogur er far-
inn út. Við erum út af fyrir 
sig fyrsti sparisjóðurinn til 
að vera kominn aftur inn 
á Reykjavíkursvæðið þegar 

hinir eru farnir frá okkur.“
Til þess að brúa vöxt spari-

sjóðsins á Suðurnesjum og höf-
uðborgarsvæðinu verður farið 
út í stofnfjárútboð í september. 
Uppreiknað verðmæti hins nýja 
stofnfjár, sem verður selt, er um 
2,1 milljarður króna. Þetta er 
þriðja stofnfjáraukning SpKef á 
innan við einu ári og mun styrkja 
eiginfjárgrunninn. „Við erum að 
stækka okkur og aukum eigið 

fé á móti vaxandi umsvif-
um.“

Geirmundur telur að 
framtíðin sé sú að spari-

sjóðir eigi eftir að 
sameinast meira 

þótt sparisjóðasam-
runar séu síður 

en svo einfald-
ir vegna mik-
ilvægis þeirra 

fyrir samfélag-
ið á hverju svæði. 
Ekkert liggur fyrir 

um slíkt hjá SpKef 
í augnablikinu. „Að 
sameina sparisjóði 
er miklu erfiðara og 
flóknara ferli held-

ur en nokkurn tímann 
þegar menn eru í sam-

einingarferli með sína 
eigin buddu.“ - eþa

SpKef til Reykjavíkur
Verðum eini sparisjóðurinn á 

Reykjavíkursvæðinu, segir sparisjóðsstjórinn 

Alls voru tekin fyrir 270 mál hjá úrskurðarnefnd í 
vátryggingamálum (ÚV) árið 2006. Um er að ræða 
tuttugu prósenta aukningu milli ára en árið 2005 
voru tekin fyrir 225 mál. 

Úrskurðarnefnd vátryggingamála heyrir undir 
Fjármálaeftirlitið og er meginhlutverk hennar að 
fjalla um bótaskyldu milli neytenda og vátrygging-
arfélaga. Nefndin fjallar um bótafjárhæð að fengnu 
samþykki deiluaðila.

Fram kemur í tilkynningu frá Fjármálaeftirlit-
inu að meginástæður aukningar á málskotum megi 
rekja til nýrra laga um vátryggingasamninga. Sam-
kvæmt lögunum er óþarft að fara fyrst með mál 
fyrir tjónanefnd vátryggingafélaga.

„Úrskurðarnefndin tekur ákvarðanir sínar að vel 
athuguðu máli og gættum andmælarétti, sem er 
forsenda fyrir farsælu starfi af þessu tagi,“ segir 

Rúnar Guðmundsson, formaður úrskurðarnefndar 
vátryggingafélaga. - jsk

Fjölgun mála hjá úrskurðarnefnd

MARKAÐURINN

V O G U N A R R Á Ð G J Ö F  B A N K A N N A *
Markgengi

Félag Glitnir  Kaupþing Landsbanki

365 Undirvogun Undirvogun Undirvogun

Actavis - - -

Alfesca Undirvogun Markaðsvogun Yfirvogun

Atorka Group  Markaðsvogun   -   Undirvogun

Bakkavör  Undirvogun   Markaðsvogun   Markaðsvogun

Eimskipafélagið   Undirvogun   -  Yfirvogun

Eik Banki  Undirvogun -   -

Exista   Markaðsvogun   Markaðsvogun    -

FL Group  Markaðsvogun   Markaðsvogun   Undirvogun

Föroya Banki Undirvogun  -  

Glitnir Markaðsvogun   Markaðsvogun   Undirvogun

Icelandair Group Yfirvogun   Yfirvogun   Markaðsvogun

Icelandic Group  Undirvogun   Undirvogun  Markaðsvogun

Kaupþing   Yfirvogun  -  Yfirvogun

Landsbankinn  Markaðsvogun   Markaðsvogun   -

Marel Undirvogun Yfirvogun Yfirvogun

Straumur Markaðsvogun Markaðsvogun Markaðsvogun

Teymi Undirvogun Markaðsvogun Yfirvogun

Össur Undirvogun Yfirvogun Yfirvogun

* Vogunarráðgjöf miðast við þau félög sem talin eru ná hlutfallslega betri 

ávöxtun til skemmri tíma. 

Hagstofa Íslands birtir í dag vísi-
tölu neysluverðs fyrir júlímán-
uð, en vísitalan segir til um verð-
bólgustigið í landinu.
Í greiningu Glitnis er sagt að 
endurskoðaðar upplýsingar um 
húsnæðismarkað bendi til mun 
meiri hækkana en ráð var fyrir 
gert í fyrri spám. Um leið er 
tekið fram að nýlegar verðhækk-
anir á bensíni komi ekki til með 
að hafa áhrif á mælinguna nú. 
En vegna þess hve húsnæðisverð 
hefur hækkað hefur bankinn 
endurkoðað spá sína um breyt-
ingu milli mánaða úr 0,2 prósenta 
lækkun vísitölunnar milli mán-
aða í 0,1 prósents lækkun. - óká

Verðbólga nú

F R É T T I R
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ÖRUGGA SAFNIÐ 
18,24% ávöxtun 75%

25%

HEFÐBUNDNA SAFNIÐ 
22,78% ávöxtun

50%

50%

ÁVÖXTUNARSAFNIÐ 
27,30% ávöxtun
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25%

Allar ávöxtunartölur eru miðaðar við tímabilið 1. júlí 2006 til 1. júlí 2007. Ávöxtun í fortíð er ekki vísbending um ávöxtun í framtíð. Gengi verðbréfa getur hækkað jafnt sem lækkað. Fjárfest er í verðbréfasjóðum og/eða fjárfestingarsjóðum skv. lögum nr. 30/2003.
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Japanska fatakeðjan Fast Retai-
ling Co. lagði í síðustu viku fram 
yfirtökutilboð í bandarísku versl-
anakeðjuna Barney‘s. Tilboðið, 
sem hljóðar upp á 900 milljón-
ir bandaríkjadala, jafnvirði um 
55 milljarða íslenskra króna, er 
annað tilboðið á um hálfum mán-
uði sem berst í verslunina. Móð-
urfélag Barney‘s, eignarhaldsfé-
lagið Jones Apparel, hafði þegar 
samþykkt óformleg tilboð frá 
fjárfestingasjóðnum Istithmar, 
sem er í eigu konungsfjölskyld-
unnar í Dubaí, upp á 825 milljónir 
dala, jafnvirði rétt rúma 50 millj-
arða króna. 

Taki Jones Apparel tilboði Jap-
ananna fyrir 22. júlí næstkom-
andi verður félagið að greiða Is-
tithmar 20,6 milljónir dala, sam-
kvæmt samningi þar að lútandi. 
Greiðslan hækkar svo eftir því 
sem lengra líður á árið. 

Stjórnendur eignarhaldsfé-
lagsins þykja vera heldur heppn-
ir með verðið sem bjóðendur eru 

tilbúnir til að greiða fyrir versl-
unina því félagið keypti hana á 
um 400 milljónir dala fyrir rétt 
um þremur árum.  - jab

Barist um Barney‘s

Gengi hlutabréfa í breska verk-
takafyrirtækinu Bovis lækkaði 
um rúm átta prósent á hluta-
bréfamarkaði í Bretlandi á mánu-
dag eftir að það greindi frá því að 
eftirspurn eftir nýjum húsum í 
landinu hefði náð hámarki. Gengi 
bréfa í öðrum fyrirtækjum í sama 
geira lækkaði sömuleiðis um allt 
að 15 prósent.

Verktakafyrirtækið, sem er 
með umsvifamestu fasteigna-
fyrirtækjum í Bretlandi, hefur 
tryggt sölu á tæplega 2.300 nýjum 
húsum það sem af er árs. Þetta er 
níu húsum meira en fyrirtækið 
seldi á sama tíma í fyrra.

Stjórn Bovis sagði í tilkynn-
ingu sem fyrirtækið sendi frá sér 
til markaðsaðila að tölurnar end-
urspegli aðstæður á markaði og 

minni bjartsýni kaupenda í ljósi 
hárra stýrivaxta Englandsbanka, 
sem spáð er að muni hækka frek-
ar á árinu. Þá segir að fyrirtækið 
hafi náð markmiðum sínum sem 
stefnt var að á fyrri hluta árs en 
nokkur óvissa sé um framhaldið.

- jab

Toppi náð á fasteignamarkaði

Tap fjármálastofnana vegna 
tapaðra útlána og samdrátt-
ar á bandaríska fasteignalána-
markaði, sem hófst í mars, getur 
numið 52 milljörðum bandaríkja-
dala, rúmum 3.000 milljörðum ís-
lenskra króna. Þetta segja grein-
endur hjá alþjóðabankanum 
Credit Suisse í nýrri skýrslu sem 
þeir hafa tekið saman um lang-
tímaáhrif samdráttarins. 

Stærstu töpin eru komin til 
vegna lána til sjóða, sem gerðu 
sérstaklega út á lán til þeirra 
hópa sem mestur samdráttur 
varð hjá í mars. Markhópurinn 
voru einstaklingar, sem voru með 
lélegt lánshæfi og á svörtum lista 

lánastofnana.
Skýrsluhöfundar segja fjár-

málastofnanir geta vel tekið við  
útlánatöpunum. Þær muni hins  
vegar hugsa sig vel um áður en 
þær fara út í viðlíka gjörning. 

Bandarískir bankar koma verr 
út úr samdrættinum en þeir evr-
ópsku. Ástæðan er einfaldlega sú 
að þeir evrópsku eru íhaldssam-
ir og ekki jafn áhættusæknir og 
þeir bandarísku, að mati grein-
enda Credit Suisse. - jab 

Bankarnir standa samdráttinn af sér

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Breski olíurisinn BP hefur fryst launagreiðslur til 
Johns Browne, fyrrum forstjóra fyrirtækisins, og 
Johns Manzoni, fyrrum yfirmanns olíuvinnslu og 
markaðsstjóra hjá fyrirtækinu. Ákvörðunin var 
tekin eftir að hluthafar fyrirtækisins höfðuðu mál 
gegn núverandi og fyrrverandi stjórnendum fyrir-
tækisins.

Hluthafarnir segja olíuleka hjá fyrirtækinu við 
Prudhoe-flóa í Alaska í ágúst í fyrra og spreng-
ingu við olíuhreinsunarstöð í Texas í Bandaríkjun-
um árið 2005 hafa valdið því að gengi bréfa þeirra 
í fyrirtækinu hefur lækkað mjög í verði. Stjórn-
endur olíufyrirtækisins eru sakaðir um vanrækslu 
í starfi og of mikla aðhaldssemi í rekstri fyrirtæk-
isins sem hafi komið alvarlega niður á fyrirtækinu. 
Tæring var í olíuleiðslum fyrirtækisins í Alaska 
sem olli því að leiðslurnar brustu. Olíuframleiðsla 
fyrirtækisins skertist um átta prósent. Munar um 
minna enda voru áhrifin þau að heimsmarkaðsverð 
á hráolíu hækkaði mikið á tímabilinu. Fyrirtækið 
vinnur nú að því að hætta olíuvinnslu við flóann. 
Sprengingin í Texas var hins vegar mun alvarlegra 
mál enda er stjórnendum fyrirtækisins gefið að sök 
að hafa dregið mjög úr öryggismálum í olíuhreins-
unarstöðinni í hagræðingarskyni. Fimmtán starfs-
menn létust í sprengingunni og standa málaferli 
enn yfir gegn stjórnendum BP vegna þessa.  

Þetta þykja ekki góðar fréttir fyrir Browne, sem 
hætti óvænt störfum hjá BP í maí síðastliðnum, 
tveimur mánuðum fyrr en hann hafði  ráðgert eftir 
að hann tapaði dómsmáli í Bretlandi þar sem hul-
unni var svipt af samkynhneigð hans og kynnum 
hans af ástmanni. Browne átti í ástarsambandi við 
kanadískan mann sem seldi frétt sína af samband-
inu til fjölmiðla í Bretlandi. Browne vildi koma 

í veg fyrir að umfjöllun fjölmiðla næði inn fyrir 
svefnherbergisdyr hans, fór í mál við blaðið en tap-
aði og afréð því að hætta hjá BP. Á sama tíma sagði 
hann starfi sínu lausu hjá bandaríska fjárfestingar-
bankanum Goldman Sachs en þar hafði hann setið 
samhliða starfi sínu í forstjórastól BP.

Þrátt fyrir hrakfarir á síðustu árum sínum hjá 
BP þykir Browne með farsælli forstjórum í heimi 
en hann var hæstlaunaði forstjóri Bretlandseyja 
í forstjóratíð sinni hjá BP. Hann starfar nú sem 
stjórnarformaður bandaríska fjárfestingarfélags-
ins Apax Partners.

Samhliða uppsögninni hjá BP gaf Browne frá 
sérstaka aukagreiðslu upp á allt að tvo milljarða 
íslenskra króna auk kaupréttarsamnings. Þá átti 
hann sömuleiðis að fá jafnvirði rúmra 180 millj-
óna króna á yfirstandandi fjárhagsári í starfsloka-
greiðslur. Ekki er útlit fyrir að hann fái þær, í bili 
að minnsta kosti.

Forstjóralaunin fryst
Hrakförum fyrrum forstjóra breska olíurisans ætlar seint að 
linna. Nú hafa starfslokagreiðslur hans verið frystar.

Jack Odell, frumkvöðull og 
annar tveggja stofnenda 
breska leikjaframleið-
andans Matchbox, er lát-
inn. Hann var 87 ára að aldri. 

Odell, sem var verkfræðing-
ur að mennt, fékk hugmyndina 
að Matchbox-bílunum árið 1947 
þegar dóttir hans fékk þá skipun 
frá kennara sínum í barnaskóla 
að hún mætti einungis taka það 
leikfang með sér í skólann sem 
gæti rúmast í eldspýtustokki. 

Odell bjó til lítinn bíl sem 
komst fyrir í stokkinum. Hann 
vakti lukku og upp úr því stofn-
aði hann fyrirtæki utan um fram-

leiðsluna árið 1953 ásamt 
Leslie nokkrum Smith, 
sem nú er látinn.
Leikfangabílar undir 

merkjum Matchbox vöktu mikla 
lukku frá upphafi og seldi fyrir-
tækið um milljón leikafangabíla 
á dag þegar best lét. 

Bandaríski leikfangarisinn 
Mattel keypti Matchbox árið 
1982 og hætti Odell hjá fyrir-
tækinu. Matchboxbílar njóta enn 
mikilla vinsælda en fyrstu bílar 
fyrirtækisins hafa gengið kaup-
um og sölum á meðal safnara, 
sem greiða fyrir þá háar fjár-
hæðir. - jab 

Matchboxmaður deyr

Browne hætti óvænt störfum hjá BP í maí síðastliðnum tveimur mánuðum fyrr 
en hann hafði  ráðgert eftir að hann tapaði dómsmáli í Bretlandi þar sem hul-
unni var svipt af samkynhneigð hans og kynnum hans af ástmanni ... Browne 
vildi koma í veg fyrir að umfjöllun fjölmiðla næði inn fyrir svefnherbergisdyr 
hans, fór í mál við blaðið en tapaði og afréð því að hætta hjá BP.
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að hefur heldur betur 
borið á Marel Food Syst-
ems í Hollandi upp á 
síðkastið. Félagið hefur 
aukið hratt við hlut sinn 

í hollensku iðnsamsteypunni Stork 
NV og flaggaði 19,5 prósenta eign 
í henni á hluthafafundi í síðustu 
viku. Marel hefur sóst eftir því að 
kaupa matvælavinnsluvélahluta 
samstæðunnar frá því í desember 
árið 2005. Takist það má gera ráð 
fyrir að til verði eitt af stærstu 
fyrirtækjum í matvælavinnsl-
uvélageiranum í heimi.  

Marel gerði skilyrt tilboð í þenn-
an hluta samstæðunnar árið 2005. 
Ekki liggur fyrir hvaða fjárhæð lá 
í spilunum. En tilboðinu var ekki 
tekið og tilkynnti Marel ásamt 
Eyri Invest, stærsta hluthafa fyr-
irtækisins, tæpum tveimur mán-
uðum síðar að það hefði stofnað 
eignarhaldsfélagið LME í félagi 
við Landsbankann sem hefði þann 
tilgang að kaupa hlutafé í Stork. 
Marel átti fimmtung í félaginu 
en Eyrir Invest og Landsbankinn 
hvor sinn fjörutíu prósenta hlut-
ann. Eignahlutirnir hafa staðið 
óbreyttir frá upphafi. 

SAMSTARF Í ÁTTA ÁR
Það er langt í frá að Marel hafi 
komið auga á Stork Food Systems 
í fyrirtækjakraðaki fyrir tilviljun. 
Fyrirtækin hafa átt gott samstarf 
í þróun og markaðssetningu á há-
tæknibúnaði til matvælavinnslu 
í átta ár.  

Gera má ráð fyrir talsverð-
um samlegðaráhrifum gangi 
kaup Marel á Stork Food Syst-
ems eftir enda starfsemi beggja 
fyrirtækja keimlík. Meiru munar 
á þessum hluta iðnsamsteypunn-
ar og öðrum hlutum innan henn-
ar en þeir samanstanda auk mat-
vælavinnsluvélahlutans af þjón-
ustu við prent-, flug- og olíuiðnað. 
Flugvélahlutinn er sá langstærsti, 
eða um 60 prósent. LME telur 
litla eða neikvæða samlegð milli 
þessara hluta. „Kjúklingur á lítið 
skylt við flugiðnað,“ sagði Árni 
Oddur Þórðarson, stjórnarfor-
maður Marel og framkvæmda-
stjóri Eyris Invest, og bætti við að 
meiri samlegð fengist með kaup-
um Marel á matvælavinnsluvéla-
hlutanum. Fyrirtækin vinni á lík-
ari línu.

ÞREFALDAR STÆRÐINA
Þótt lítið þokaðist í máli Mar-
els og Stork á síðasta ári var 
langt í frá að stjórnendur Mar-
els sætu auðum höndum. Þvert 
á móti rýndu þeir vel í aðstæður 
og keyptu breska matvælafram-

leiðandann AEW/Delford í apríl 
og danska Scanvægt í sama geira 
í ágúst. Með kaupunum tvöfald-
aðist velta Marel. Kaupin voru 
liður í markmiði fyrirtækisins að 
þrefalda veltu félagsins á næstu 
þremur til fimm árum. Með 
kaupum á matvælavinnsluvéla-
hluta Stork yrði takmarkinu náð. 
Stefnan verður sett á nýmarkaði 
í Asíu og Austur-Evrópu hvort 
sem af kaupum á Stork-hlutanum 
verður eður ei. Suður-Ameríka 
er sömuleiðis vænlegur kostur. 
Marel hefur þegar opnað dyrn-
ar á flesta markaði, þar á meðal 
með sölu á vogum og tengdum 
búnaði til Kína í síðasta mánuði. 

Verði af kaupum Marel á mat-
vælavinnsluvélahluta Stork mun 
félagið hægja á stórum yfirtök-
um og einbeita sér að smærri 
fyrirtækjakaupum. Lítil kaup er 
vissulega afstætt. Hvað Marel 
varðar, sem hefur vaxið mikið 
og með mikla kaupgetu, mun 
það hljóða upp á um 100 millj-
ón evrur, samkvæmt heimildum 
Markaðarins.

YFIRTAKA Á MAREL?
Boðað var til hluthafafundar í 
Stork í október í fyrra. Talið var 
öruggt að ákveðið yrði að skipta 
Stork upp í einingar og einhverjar 
þeirra seldar frá kjarnastarfsem-
inni, jafnvel matvælavinnsluvéla-

hlutinn, sem Marel sóttist eftir. 
Fram á það höfðu  nokkrir stórir 
hluthafar farið, þar á meðal tveir 
stórir fjárfestingasjóðir, Paulson 
og Centaurus, sem saman héldu 
um rúmlega 32 prósent hlutafjár 
í Stork. 

Marel hafði á þessum tíma ný-
lokið hlutafjárútboði og hafði 
burði til að ráðast í kaup á mat-
vælavinnsluvélahlutanum yrði 
ákvörðun tekin um að selja. Á 
sama tíma flaggaði LME átta pró-
senta hlut í samstæðunni.

Helsta hindrunin var forstjóri 
Stork, Sjoerd Vollebrecht. Hann 
stóð fyrir eldri gildi sem forstjóri 
félagsins ætti að standa fyrir, var 
mótfallinn skiptingu félagsins og 
hafði meiri áhuga á stækkun, svo 
sem með yfirtöku á Marel, að því 
er fram kom í hollenskum fjöl-
miðlum.

Væntingar manna gengu eftir 
á hluthafafundi en 86 prósent 
hluthafa var fylgjandi skiptingu 
Stork. Stjórn samstæðunnar var 
því andvíg eins og við var að 
búast. Ánægja var lítil með and-
stöðuna og greindi viðskiptablað-
ið Financial Times frá því að fjár-
festingarsjóðirnir stóru hugleiddu 
að lögsækja framkvæmdastjórn 
Stork fyrir að fara ekki að vilja 
meirihluta hluthafafundarins. 
Blaðið hafði eftir heimildamanni 
í innsta hring að innan Stork teldu 

menn sjóðina ekki líklega til að 
fara með sigur af hólmi í slíkum 
málaferlum og gætu jafnvel lent í 
að þurfa að selja hluti sína. 

Þrátt fyrir þetta settust for-
svarsmenn Stork niður með Mar-
elmönnum við samningaborðið til 
óformlegra viðræðna um það hver 
myndi kaupa hvorn. Þrátt fyrir 
að Vollebrecht forstjóri ítrekaði 
áhuga Stork á Marel í samtali við 
Het Financieele Dagblad skiluðu 
viðræðurnar litlu en líklegt þótti 
að Marel myndi kaupa Stork Food 
Systems þar sem Stork væri ekki 
tilbúið að greiða jafnhátt verð 
fyrir Marel og Marel var tilbúið 
að reiða af hendi fyrir Stork. 

VANTRAUST Á STJÓRNINA
Málin innan Stork lentu í algjörum 
hnút upp úr þessu. Ekkert gekk í 
skiptingu félagsins og neyddist 
stjórn iðnsamsteypunnar að boða 
til sérstaks hluthafafundar í byrj-
un þessa árs með harmkvælum 
enda lá fyrir vantrauststillaga á 
stjórnina frá hendi fjárfestingar-
sjóðanna tveggja, sem talað höfðu 
fyrir sölu á jaðareiningum Stork.  

Fjárfestingarsjóðirnir fóru 
fram á lögbann á aðgerðir stjórn-
arinnar fyrir viðskiptaráði áfrýj-
unardómstóls Amsterdam í Hol-
landi skömmu fyrir fundinn í jan-
úar og vildu að  stjórnunarhættir 
innan samstæðunnar yrðu rann-
sakaðir. Úr varð að tilsjónarmenn 
voru skipaðir til að leiða deiluna 
innan Stork til lykta næstu fimm 
mánuði. 

Árni Oddur átti fullkomið svar 
við lausn deilunnar seint í febrú-
ar síðastliðnum. „Hún er náttúr-
lega að selja Stork Foods til Marel 
og láta rannsóknina sem hafin 
er niður falla,“ sagði hann. Árni 
Oddur var þrátt fyrir það ekki 
bjartsýnn á að sú leið yrði ofan 
á miðað við hnútinn sem kominn 
var á innan veggja Stork. 

ÓVÆNTUR LEIKUR
Skömmu eftir miðjan júní síðast-
liðinn bárust óvæntar fréttir yfir 
Ermarsundið. Breska fjárfest-
ingafélagið Candover boðaði yf-
irtökutilboð í Stork-samstæðuna. 
Samkvæmt fyrstu fregnum átti 
boðið að hljóða upp á 47 evrur á 
hlut. Það jafngilti því að verðmið-
inn fyrir samstæðuna hlypi á 1,5 
milljörðum evra, 123 milljörðum 

íslenskra króna. Stefnt var að því 
að skrá Stork af markaði Euron-
ext í Amsterdam.

Meirihluti hluthafa var fylgj-
andi tilboðinu í fyrstu. Þar á meðal 
Centaurus og Paulson. En LME og 
Marel stóðu gegn því. Stuðningur-
inn dvínaði nokkrum dögum síðar 
þegar LME flaggaði ellefu pró-
senta hlut í samsteypunni og fleiri 
bættust í andstöðuhópinn. 

Hlutirnir gerðust hratt upp úr 
þessu. LME jók hratt við hlut sinn 
í samstæðunni og flaggaði tæp-
lega sautján prósenta hlut í Stork 
um mánaðamótin síðustu og kom 
með viðskiptunum í veg fyrir að 
Candover gæti tryggt sér sam-
þykki 80 prósent hluthafa sem 
þarf til að ganga að yfirtökutil-
boðinu. Ekkert tilboð hefur þrátt 
fyrir allt verið lagt fram að öðru 
leyti en því að skilyrði þess hafa 
verið gefin út. 

SKREFI NÆR
Árni Oddur Þórðarson greindi 
frá því formlega á hluthafafundi 
Marel í síðustu viku að LME réði 
yfir 19,5 prósentum af hlutabréf-
um í Stork. Ekki liggur fyrir hver 
næstu skref verða en sýnt þykir 
að LME og aðrir fjárfestar hafa 
komið í veg fyrir að yfirtökutil-
boð Candover verði tekið þar sem 
hluthafar með um þriðjung bréfa 
í samstæðunni hafa lýst sig mót-
fallna því. Þar á ofan hefur gengi 
bréfa í Stork rokið upp en þau 
fóru hæst í um 49 evrur á hlut. 
Það minnkar líkurnar frekar á 
því að nokkur taki tilboðinu. End-
anleg niðurstaða fæst væntanlega 
á hluthafafundi Stork um miðjan 
næsta mánuð.  

Ekkert liggur fyrir um fram-
tíðina. En geta má í eyðurnar. 
Verðmiðinn á Stork Food Systems 
hleypur á um 300 til um 360 millj-
óna evra, samkvæmt hollensk-
um greiningum. Verðmæti hlut-
ar LME í samstæðunni nær lægri 
mörkum verðmiðans og þarf því 
að bæta litlu til viðbótar verði 
ákvörðun tekin um að selja jarð-
arstarfsemina. Verði það raun-
in þrefaldar Marel stærð sína á 
tveimur árum og verður leiðandi 
á matvælavélasviði á heimsvísu. 
Heimsleiðtogi, líkt og haft hefur 
verið eftir Árna Oddi Þórðarsyni, 
stjórnarformanni Marel.

Marel og LME í oddastöðu í Stork
Marel Food Systems hefur í nítján mánuði reynt að kaupa matvælavinnsluvélahluta hollensku samstæðunnar Stork. Stjórnendur 
Marel segja kaupin gera fyrirtækinu kleift að verða í forystu á markaði með matvælavinnsluvélar. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson 
skoðaði stöðuna sem komin er upp en Marel er með stærstu hluthöfum Stork.
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | www.mazdabrimborg.is

mazdabrimborg.is
Skoðaðu nýjasta
pallbílinn frá Mazda. 
Mazda BT-50. Smelltu 
á mazdabrimborg.is.

Gerðu góð kaup.
Komdu í Brimborg.
Vertu Mazda.

Nýr Mazda 

Mazda BT-50 4x4 DoubleCab. Verð frá

2.890.000 kr.*

*Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.

Smelltu á



VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍK

NJARÐARBRAUT - REYKJANESBÆHEITIR POTTAR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

 Fullt verð: 399.900,-

 Fullt verð: 499.900,-

* Sérskilmálar

Afsláttarverð:

449.900,-449.900,-

349.900,-349.900,-
Afsláttarverð:

•  Stærð 203 x 197 x 90
•  2 vatnsnudddælur, 2hö og 1 hö.
•  21 vatnsnuddstútar
•  Digital stjórnborð, stýrir nudddælum, 
    hitastýringu,  hreinsikerfi og ljósum
•  “Ozone” hreinsikerfi og 3 kw hitari
•  4 LED ljós í skel
•  Einangruð skel og lok, lágmarks hitatap
•  Harðviðarklæðning

•  Stærð 210 x 210 x 100 
•  4 vatnsnudddælur 2hö
•  2 loftnudddælur 370w og 750w
•  50 vatnsnuddstútar og 30 loftstútar
•  Digital stjórnborð, stýrir nudddælum, 
    hitastýringu, hreinsikerfi og ljósum
•  “Ozone” hreinsikerfi og 3 kw hitari
•  5 ljós í skel
•  Einangruð skel og lok, lágmarks hitatap
•  Harðviðarklæðning

STÖÐUM2NÚ Á



MARKAÐURINN 11. JÚLÍ 2007  MIÐVIKUDAGUR8
Ú T T E K T

Afríkulýðveldið Malaví er meðal 
fjögurra fátækustu þjóða í veröld-
inni. Landsframleiðsla árið 2006 nam 
513 milljörðum íslenskra króna. Í 
Malaví búa um 13,6 milljónir manna, 
þótt íbúatölur séu á reiki eins og í 
mörgum Afríkuríkjum. Landsfram-
leiðsla á mann nemur því rúmlega 
37.600 íslenskum krónum.

Til samanburðar var þjóðarfram-
leiðsla á Íslandi árið 2006 1.142 millj-
arðar íslenskra króna eða rúmlega 
3,8 milljónir á mann sé miðað við að 
Íslendingar séu þrjú hundruð þús-
und. Samkvæmt þessum tölum er 
malavíska hagkerfið tæplega helm-
ingi minna en það íslenska, þrátt 
fyrir að þar búi rúmlega fjörutíu og 
fimm sinnum fleiri. Íslenska hag-
kerfið er því hundrað og einu sinni 
stærra en hið malavíska sé miðað 
við höfðatölu. 

Meðalárstekjur í Malaví nema 

um ellefu þúsund íslenskum krón-
um. Árið 2005 voru meðalárstekj-
ur Íslendings 2.945.000 krónur. Sam-
kvæmt því er meðal Íslendingur rétt 
rúmlega einn vinnudag að vinna sér 
inn árstekjur Malava.

Malavíska hagkerfið byggist að 
stærstum hluta á landbúnaði. Tæp-
lega fjörutíu prósent landsfram-
leiðslu verður til í landbúnaðargeir-
anum og áttatíu prósent útflutn-
ingstekna. Rúmlega áttatíu prósent 
vinnuafls hefur viðurværi af land-
búnaði. Raunar er það svo að ein-
ungis fimmtán prósent Malava eru 
í launaðri dagvinnu, aðrir stunda 
sjálfsþurftarbúskap eða fiskveiðar 
sér til lífsviðurværis. 

Helstu landbúnaðarafurðir eru 
tóbak, te og sykur. Maísræktun er 
gríðarlega útbreidd meðal sjálfs-
þurftarbænda og maís er undir-
stöðufæða landsmanna. Raunar er 

það svo að bregðist maísuppskeran 
verður hungursneyð í landinu. Árin 
2003 og 2004 varð alger uppskeru-
brestur og að minnsta kosti fjöru-
tíu og sex þúsund börn þjáðust af 
alvarlegri vannæringu samkvæmt 
tölum Flóttamannaaðstoðar Samein-
uðu Þjóðanna (UNHCR). Þrátt fyrir 

að síðustu ár hafi maísuppskeran 
verið góð er ekki óalgengt að sjá níu 
til tíu ára börn, sem líta út fyrir að 
vera fjórum til fimm árum yngri. 
Þessi börn eru fórnarlömb hungur-
sneyðar. Vegna vannæringar hafa 
þau ekki náð líkamlegum þroska í 
samræmi við aldur. - jsk

Árslaun á einum degi
Meðalárstekjur í Malaví eru ellefu þúsund íslenskar 
krónur. Hagkerfið er hundraðshluti þess íslenska að 
teknu tilliti til höfðatölu.

þróunarlandi á borð við Malaví hafa íbú-
arnir megináhyggjur af því að finna 
næstu máltíð fyrir fjölskylduna. Stjórn-
arfar og þjóðmál mæta afgangi. Lýðræð-
isþróun er enda skammt komin í land-

inu, einungis eru þrettán ár síðan Malaví 
hélt sínar fyrstu frjálsu kosningar og fjór-
tán síðan að einræðisherrann Hastings Banda 
sleppti taumunum eftir þrjátíu ára ógnar-
stjórn.

Stjórnmálamenn landsins eru spilltir, 
ístöðulausir og þrætugjarnir. Raunar eru 

þeir gjarnan uppnefndir kamelljónin vegna 
þess hversu títt þeir skipta um skoðun eftir 
hentugleika. Á síðasta löggjafarþingi voru 
þrjú frumvörp samþykkt, hið fjórða, sem 
laut að því að gera fjórtánda mai að almenn-
um frídegi, strandaði í þingnefnd. Þingmenn 
létu sig þó ekki muna um að samþykkja auka-
fjárveitingar til byggingar þinghúss í miðri 
höfuðborginni Lilongwe. Gríðarlegt mann-
virki í rómverskum stíl, með dórískum súlum 
og öllu tilheyrandi, sem þýtur upp á ógnar-
hraða.

Forseti landsins, dr. Bingu wa Mutharika, 
hefur setið í embætti síðan árið 2004. Muth-
arika, sem byrjaði  ágætlega í starfi, þykir 
hafa sýnt einræðistilburði undanfarin miss-
eri. Hvert sem komið er hanga myndir af for-
setanum; í verslunum, opinberum stofnun-
um og á heimilum. Mutharika er þó töluvert 
skárri en forverinn, Bakili Muluzi, sem sakað-
ur var um að hafa stolið maísuppskeru lands-
manna eitt árið og notað hana til byggja upp 
gríðarleg auðævi meðan þjóðin svalt. Muluzi 
er langríkasti maður landsins og dreymir um 

Viðskipti lykillinn að lýðræðisþróun
Forsvarsmenn hjálparstofnunarinnar NICE í Afríkuríkinu Malaví telja viðskipti leggja grunninn að lýðræðisþjóð-
félagi. Svöngu fólki sé sama um stjórnarfarið. Jón Skaftason heimsótti Mtandire-hverfið, í úthverfi höfuðborgar-
innar Malaví, þar sem íbúarnir leggja stund á landbúnað og sápugerð.
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Þegar litið er yfir húsþök er-
lendis eru þakskífur áberandi, 
öfugt við það sem gerist á 
Íslandi. Nú hefur Jón Pétur Lín-
dal hafið innflutning á slíkum 
skífum frá Svíþjóð.

„Þetta er hlýlegt efni og skemmti-
leg tilbreyting,“ segir Jón Pétur Lín-
dal þegar hann er spurður um kosti 
þakskífnanna. „Ég prófaði það í 
vetur þannig að ekki er hægt að tala 
um mikla reynslu hjá mér enn þá en 
svona skífur hafa verið fluttar inn 
áður og ég veit ekki annað en þær 
hafi gefist vel.“ Bæði leirskífur og 
steinskífur fást hjá hinum sænska 
framleiðanda sem hann skiptir við 
og hefur veffangið www.benders.se. 
„Ég hef aðallega verið að taka stein-
flísarnar, einfaldlega vegna þess að 
á þær er ekki lagt vörugjald og þær 
eru því um 20% ódýrari uppsettar,“ 
segir Jón Pétur og bætir við: „Leirf-
lísarnar eiga hins vegar eldri sögu 
í byggingarlistinni og hafa vissan 
sjarma út á það.“ 

Jón Pétur hefur verið í bygging-
arstarfsemi í nokkur ár og rekur 
nú fyrirtæki sem heitir Blómvell-

ir ehf. Hann kveðst hafa gaman af 
að leggja þakskífurnar þótt meiri 
vinna sé við þær en járnið. „Þetta 
eru dálítið önnur vinnubrögð,“ segir 
hann. „Það þarf góða vatnsvörn 
undir hvorutveggja en þakskífurn-
ar eru mun þyngri en járnið og svo 
eru þær í fleiri stykkjum. Númer 
eitt er að passa upp á að húsin séu 
hönnuð til að bera svona þök. Svo 
þarf að standa rétt að verkinu og 
fara vel eftir leiðbeiningum fram-
leiðenda.“ Aðspurður telur hann 
í góðu lagi að leggja þakskífur á 
gömul hús ef þau hafi „góðan burð“ 
eins og hann orðar það.  

Margir litir eru í boði á þakskíf-
unum og þær fást með mismun-
andi áferð líka, að sögn Jóns Pét-
urs. „Skífurnar fást í hefðbundnum 
rauðum og múrsteinsrauðum litum, 
gráum, svörtum og ýmsum afbrigð-
um,“ lýsir hann en þurfa þær mikið 
viðhald?

„Efnið endist vel en það þarfn-
ast þrifa stöku sinnum svo mosi 
eða annar gróður festist ekki á því. 
Hversu oft þarf að þrífa fer eftir 
veðurfari en gott er að fara með 
hreinsiefni yfir þakið annað hvert 
ár.“ 

Hvað verðið á steinflísunum 
áhrærir svarar Jón Pétur því til að 
það fari svolítið eftir þakgerðum 
og aukahlutum en reikna megi með 
sex til sjö þúsundum á fermetrann. 
Síminn hjá honum er 892 3506 og 
senda má fyrirspurnir á netfangið 
bjalkar@yahoo.com. gun@frettabladid.is

Rauði steinninn er hlýlegur.

Ýmsir fylgihlutir fylgja þakskífunum 
því sérstakur steinn fer á mæninn og 
þakbrúnirnar.

Þök eins og í útlöndum
Jón Pétur er búinn að setja steinflögur á þakið sitt eins og sjá má. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Stefán Einarsson ehf. er verktakafyrirtæki sem sérhæfir sig í ýmiss 
konar jarðvegsvinnslu og flutningi en tekur einnig að sér steinsteypu-
sögun. Fyrirtækið vinnur úti um allt land en það byrjaði á Siglufirði, 
er með höfuðstöðvar á Akureyri og tekur að sér fjölda verkefna á 

höfuðborgarsvæðinu. Að 
sögn Stefáns sjálfs er nóg að 
gera í steinsöguninni og verk-
efnin fjölbreytt. „Mikið er um 
að fólk sé að breyta ýmsu á 
þennan hátt, opna út á svalir 
eða á milli hæða, breyta her-
bergjaskipan, stækka glugga 
og allt mögulegt,“ segir hann.

Ýmislegt þarf þó að athuga 
áður en farið er í gagngerar 
breytingar á íbúðarhúsum að 
sögn Stefáns og oft þarf til 

dæmis að sækja um opinbert leyfi. „Í öllum fjölbýlishúsum verða 
breytingar að vera í samráði við nágranna og í rauninni má ekkert 
breyta útliti hússins nema fá leyfi fyrir því,“ segir hann. 

Annað sem þarf að athuga er að veggir séu ekki burðarveggir ef á 
að taka þá niður. „Oft vill fólk taka niður heilu veggina og það hefur 
komið fyrir að við höfum snúið frá, því það er kannski einn vegg-
ur í miðju húsinu sem heldur uppi plötunni og fólk uppástendur það 
að taka hann í burtu,“ segir Stefán. Við þessar aðstæður segist hann 
reyna að fá fólk til þess að hugsa sig um og leita álits hjá arkitekti 
eða verkfræðingi. „Það borgar sig náttúrlega ekki að fá húsið í haus-
inn,“ segir hann og hlær.

Eins getur komið fyrir að veggir séu misþykkir og margir skilja 
því eftir tuttugu til þrjátíu sentimetra bekk í loftinu og niður með svo 
það sjáist ekki að sögn Stefáns. „Bæði er það styrkur fyrir loftið ef er 
járn í þessari rönd og eins getur það komið skemmtilega út.“

Stefán bendir einnig á að mun auðveldara sé að fara í svona fram-
kvæmdir áður en búið er að gera allt fínt innandyra. „Ef fólk ætlar 
að láta teppaleggja eða setja rándýrt parkett hjá sér mæli ég með að 
það ákveði hvort það ætlar að láta opna eitthvað meira og geri það þá 
fyrst. Það sparar oft mikil vandræði að taka hlutina í réttri röð.“

Steinsögunin sjálf tekur ekki langan tíma að sögn Stefáns. „Við 
erum mjög vel tækjum búnir og með rafstöðvar og allt sjálfir þannig 
að við þurfum ekkert  rafmagn á  viðkomandi stað. Ef aðstæðurnar 
eru þokkalega góðar erum við því til dæmis ekki nema svona einn til 
tvo tíma að saga fyrir nýjum dyrum.“ emilia@frettabladid.is

Allt í réttri röð

Stefán segir að nóg sé að gera í steinsög-
uninni.
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KRADS er ung arkitektastofa 
sem kveðið hefur að á Íslandi 
og úti í heimi.

„Eftir að við tókum þátt og unnum 
í samkeppni um hönnun nýrrar 
verslunarmiðstöðvar, má segja 
að hjólin hafi fyrst farið að rúlla. 
Við höfum eiginlega ekki undan 
að anna eftirspurn,“ segir Kristj-
án Eggertsson, sem á og rekur 
arkitektastofuna KRADS ásamt 
Kristjáni Erni Kjartanssyni og 
Mads Bay Møller.

Félagarnir stofnuðu KRADS í 
árslok 2006 eftir útskrift úr arki-
tektaskólanum í Árósum, þar sem 
þeir kynntust, og hafa á stuttum 
tíma náð að skapa sér nafn bæði 
hérlendis og í Danmörku, þar sem 
stofur fyrirtækisins eru starf-
ræktar. Kristján Örn og Mads 
halda utan um reksturinn úti en 
Kristján hér heima.

Það er engum ofsögum sagt að 
félagarnir hafi nóg fyrir stafni 
auk þess sem fjölbreytni einkenn-
ir verkefnavalið. Í því samhengi 
má nefna hönnun Samshus, 300 
fermetra sumarhúss fyrir eig-
anda tískufataverslunarkeðjunn-
ar Metropol, sem er á eyjunni 
Samsø við austurströnd Jótlands. 
Einnig afgreiðsluborð og innrétt-
ingar fyrir snyrtivörukeðjuna 
Dermalogica og Villa Chess, 300 

fermetra einbýlishús við Kópa-
vogsbakka.

„KRADS lenti í forvali Reykja-
víkurborgar fyrir hugmynda-
keppni um uppbyggingu á Kvos-
inni í framhaldi af húsbrunan-
um sem varð að Austurstræti 22 
og Lækjargötu 2, ásamt nokkrum 
stórum teiknistofum, bæði íslensk-
um og erlendum,“ segir Kristján 
og bætir við að það sé nú ekki ama-
legt að vera boðinn þátttaka í sam-
keppni með nafntoguðu aðilum.

Þar fyrir utan er margt á döf-
inni hjá fyrirtækinu. Vinnu er 
ekki lokið við verslunarmiðstöð-
ina fyrrnefndu og byggingu í 

Danmörku fyrir Komatzu, sem er 
þekkt fyrir hönnun og framleiðslu 
á vinnuvélum. 

Aðspurður út í ástæðuna fyrir 
velgengninni, segist Kirstján 
halda að þær séu líklegast fleiri 
en ein. „Því er ekki að neita að 
hlutirnir hafa gerst mjög hratt. 
Ein ástæðan er náttúrulega sú að 
við rekum stofur bæði hér heima 
og erlendis og markaðurinn er því 
stærri. Þegar öllu er á botninn 
hvolft, tel ég þó að helsta ástæð-
an sé það góða orðspor sem við 
höfum náð að skapa okkur á til-
tölulegu stuttum tíma. Verkin tala 
sínu máli.“ roald@frettabladid.is

Samshus, 300 fermetra sumarhús fyrir 
eiganda tískufataverslanakeðjunnar 
Metropol.

Verkin tala sínu máli

Villa Chess, 300 fermetra einbýlishús við Kópavogsbakka.

Kristján Eggertsson og félagar hans hjá KRADS hafa ekki setið auðum höndum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KRANA
MYNDAVÉLAR

www.rs.is

Myndavél með allt að
216 X zoom linsu
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Mikil uppbygging hefur átt 
sér stað á Suðurlandi á und-
anförnum árum og virðist 
ekkert lát ætla að verða á.

HVERAGERÐI: AUKIN LÍFSGÆÐI
„Hveragerðisbær úthlutaði ný-
verið lóðum fyrir einbýlis-, par- 
og raðhús og í fyrsta skipti var 
byggingaréttur seldur,“ segir 
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjar-
stjóri í Hveragerði. „Enn eru 
nokkrar lóðir lausar en tilboð 
í byggingarétt og úthlutun fer 
næst fram í byrjun ágúst.“

Að sögn Aldísar gekk þetta 
vel fyrir sig, sem sýni að mark-
aðurinn í Hveragerði sé að að-
laga sig að ríkjandi háttarlagi á 
höfuðborgarsvæðinu, þrátt fyrir 
að enn sé nokkur verðmunur á 
fasteignum eftir svæðum. 

„Þess má geta að Hveragerði 
er eitt landminnsta sveitarfélag 
landsins. Því eru lóðir á vegum 
bæjarfélagsins takmörkuð auð-
lind en einkaaðilar munu aftur á 
móti bjóða lóðir á stórum svæð-
um á næstunni,“ bendir Aldís á.

„Þar ber hæst Sólborgar-
svæðið þar sem til stendur að 
reisa hverfi með um 800 - 900 
íbúðum,“ heldur hún áfram. 
„Bæjaryfirvöld skrifuðu einnig 
nýlega undir samning um fyrir-
komulag uppbyggingar á Kamb-
alandi, þar sem um 260 íbúðir 
munu rísa.“

Aldís segir mikla fólksfjölg-
un fylgja uppbyggingunni. Með 
hliðsjón af langtímaáætlunum 
er gert ráð fyrir rúmlega 2000 
íbúum á Sólborgarsvæðinu, tæp-
lega 700 á Kambalandi og 100 að 
auki með þéttingu byggðar.   

Þegar Aldís er spurð út í 
hugsanlegar ástæður fyrir 
þessari aukningu, telur hún upp 
nokkrar ástæður. „Til dæmis 
nálægðin við höfuborgarsvæð-
ið. Lægra húsnæðisverð. Loforð 
um tvöföldun Suðurlandsveg-
ar. Kröfur um aukin lífsgæði í 
hversdagslífinu. Frábærar að-
stæður fyrir börn. Öflugt starf 
eldri borgara. Fallegt umhverfi 
og svo framvegis.“

Aldís telur að uppbyggingin 
eigi eftir að hafa mikil áhrif á 
bæjarfélagið til langs tíma litið. 
Því megi þó ekki gleyma að upp-
byggingin og fólksfjölgun hefur 
verið mikil og stöðug til margra 
ára. Uppbyggingin nú sé því 
hluti af langtímaverkefni.

ÁRBORG: IÐANDI MANNLÍF OG 
MENNING
„Árborg stendur meðal annars 
fyrir miklum framkvæmdum í 
gatnagerð og veitum, byggingu 
nýs grunnskóla á Selfossi, fram-
kvæmdum við byggingu skóla-
húsnæðis á Stokkseyri, leikskóla 
á Selfossi og Stokkseyri,“ segir 
Ragnheiður Hergeirsdóttir, bæj-
arstjóri Árborgar.

Að sögn Ragnheiðar er einn-
ig í gangi undirbúningsvinna 
vegna nýs íbúðahverfis á Sel-
fossi og svæða fyrir atvinnulóð-
ir. Þá hefur vinna við gerð nýs 
deiliskipulags fyrir miðbæ Sel-
foss staðið yfir og verður tillag-
an auglýst á næstu dögum.

„Tillagan sem nú liggur fyrir 
er glæsileg í alla staði og mun 
skapa umgjörð um alla þá þætti 
sem fólk vill sjá í miðbæ: iðandi 
mannlíf og menningu, verslun 
og þjónustu og tækifæri til úti-
veru,“ útskýrir Ragnheiður.

„Á vegum einkaaðila eru 
síðan að minnsta kosti fjög-
ur íbúðahverfi í byggingu eða 
í deiliskipulagsferli á Selfossi 
og fyrirtæki eru að byggja eða 
undirbúa framkvæmdir,“ held-
ur Ragnheiður áfram. „Þá hefur 
verið uppbygging íbúðarhús-
næðis á Eyrarbakka og Stokks-
eyri og í hinum nýju búgarða-
byggðum.“

„Einnig er hafinn undirbún-
ingur á verknámshúsi við Fjöl-
brautaskóla Suðurlands. Við 
í Árborg leggjum líka mikla 
áherslu á að hér byggist upp enn 
frekari háskólastarfsemi og að 
íbúar geti stundað nám á öllum 
skólastigum í heimabyggð. Gott 
samstarf er á meðal sunnlenskra 
sveitarfélaga, sem hafa lagt 
mikla fjárhæð í verkefnið.“

Þá segir Ragnheiður margt á 
döfinni. „Við verðum með lands-
mót UMFÍ 2012 og fyrir þann 
tíma munum við byggja nýjan 
íþróttaleikvang og bæta aðstöð-
una við Sundhöll Selfoss. Auk 
þess ætlum við að koma upp fjöl-
nota íþróttahúsi og halda áfram 
með uppbyggingu íþrótta- og úti-
vistarsvæða almennt.“

Eru þá óupptaldar fráveitu-
framkvæmdir og ný hverfi fyrir 
íbúðabyggð, atvinnurekstur og 
iðnað, auk þess sem Ragnheiður 
segir að hugað verði að áfram-
haldandi uppbygging skóla, leik-
skóla, þjónustu, þjónustuhús-
næðis fyrir aldraða og útivistar-
svæða. - rve

Heimur tæki-
færa og lífsgæða

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í 
Hveragerði.

Ragnheiður Hergeirsdóttir, bæjar-
stjóri í Árborg.
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Í kjölfar bruna húsanna að 
Austurstræti 22 og Lækjar-
götu 2 efnir Reykjavíkurborg 
til hugmyndaleitar og kallar 
eftir hugmyndum um heildar-
lausn á uppbyggingu og fegr-
un svæðis, sem afmarkast 
af Pósthússtræti, suðurhlið 
Hótels Borgar, Skólastræti, 
Stjórnarráðinu, suðurhlið 
TRH-reitsins og Tryggvagötu.

Hugmyndaleit í Kvos er 
unnin í samstarfi við Arki-
tektafélag Íslands en hún er 
ekki hefðbundin. Hún er opin 
öllum almenningi en auk þess 
hafa sex teiknistofur verið 
valdar til þátttöku í opnu for-
vali sem allar fá greiðslu 
fyrir þátttökuna.

Þær hugmyndir sem dóm-
nefnd velur til áframhaldandi 
vinnu við gerð deiliskipulags 
af svæðinu verða innkeyptar.

Tillögum skal skila eigi 
síðar en fimmtudaginn 9. 
ágúst 2007. Allar nánari upp-
lýsingar um hugmyndaleitina 
er að finna á vef skipulags og 
byggingasviðs Reykjavíkur-
borgar www.skipbygg.is.

Framtíð
Kvosarinnar

Hugmyndasamkeppni um fram-
tíðarútlit Kvosarinnar stendur yfir.

Framkvæmdir við Tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið við Reykjavíkur-
höfn ganga vel. Um miðjan júní 
var síðasta botnplatan steypt en í 
hana fóru tæplega 1.300 rúmmetr-
ar af steypu. Tvær dælur sáu um 
að koma steypunni á sinn stað úr 21 
steypubíl frá BM Vallá. 

Fram undan er mikið verk. 
Steypuvinna við veggi og plötur, 
uppbygging stálburðarvirkis og 
vinna við raflagnir, frárennslis- og 
vatnslagnir og loftræstingu, ásamt 
klæðningu hússins að utan með 
glerskúlptúr Ólafs Elíassonar. 

Ef allt fer vel verður hægt að taka 
húsið í notkun í desember 2009.

Tónlistarhús að 
veruleika

Tónlistarhúsið eins og það mun líta út.

„Við sérhæfum okkur meðal ann-
ars í leigu og sölu á vinnupöllum, 
þar má meðal annars nefna stál-
veggjapalla sem sjá má við ný-
byggingar um allt land. Svo erum 
við með álhjólapalla í öllum stærð-
um og gerðum og þeir henta bæði 
málurum, múrurum, smiðum og 
fleirum sem þurfa verk að vinna,“ 
segir Pálmi Einarsson, innkaupa-
stjóri hjá Kvörnum, umboðs- og 
heildverslun fyrir byggingariðn-
aðinn.

Hjá Kvörnum eru pallarnir 
leigðir út miðað við hæðarmetra 
en yfirleitt er reynt að mæta þörf-
um viðskiptavina með tilboðum 
sem henta hverjum og einum. 

„Þetta er mjög víðtækt allt 
saman en ef ég ætti að nefna dæmi 
um leiguverð þá gæti það verið um 
þúsund krónur á dag fyrir stakan 
hjólapall sem nær tveimur metr-
um á hæð,“ segir Pálmi.

Hjá Kvörnum er von á nýjung 
sem Pálmi segir mjög góða við-

bót við þjónustu þeirra. Um er 
að ræða stálpalla sem hægt er að 
nota á mjög fjölbreyttan hátt. 

„Þetta kerfi getur bæði nýst 
sem vinnnupallar, undirsláttar-
kerfi undir plötur og síðast en 
ekki síst er hægt að nota kerfið 
sem svið. Við gerðum tilraun með 
það sautjánda júní í Kópavoginum 
og útkoman var stórgóð. Tilvalið 
fyrir kórinn eða hvaða skemmtun 
sem er, nánast hvar sem er,“ segir 
Pálmi að lokum. - mhg

Vinnupallar og svið

Pálmi Einarsson, innkaupastjóri hjá Kvörnum, segir skemmtilegar viðbætur á leið-
inni.







H A U S
MARKAÐURINN

að endurheimta forsetastólinn. Mutharika er 
enda var um sig og er sagður hafa fyrirskipað 
saksóknurum að krossfesta Muluzi, sem hann 
kallar „guðföður í mafíustíl“.

SVÖNGU FÓLKI SAMA UM STJÓRNARFARIÐ
Þjóðarátak um lýðmenntun væri ef til vill 
íslensk þýðing á malavísku samtökunum 
The National Initiative for Civic Education 
(NICE). Samtökin voru stofnuð fyrir mala-
vísku þingkosningarnar 2000 og höfðu þann 
starfa að virkja kjósendur, fræða þá um lýð-
ræðisferlið og styrkja stoðir lýðræðis í land-
inu. Um er að ræða samvinnuverkefni Evr-
ópusambandsins og malavískra stjórnvalda, 
sem jafnan syngja háværa lýðræðissöngva 
á tyllidögum.

Hugmyndafræði NICE byggist á því að við-
skipti séu lykillinn að lýðræðisþróun. Sam-
tökin vinna í grasrót samfélagsins, útsendar-
ar eru sendir í þorpin og íbúunum veitt að-
stoð við að koma fyrirtækjum á koppinn. 
Ekki er þó um fyrirtæki í vestrænum skiln-
ingi að ræða. Í strákofaþorpum Malaví þarf 
engar kennitölur og hlutafélagaskrá er eitt-
hvað sem ekki þekkist. Fyrirtækin byggjast 
á framleiðslu sem síðan er farið með á mark-
aðinn einu sinni í viku.

„Lýðræðisþjóðfélög verða ekki til á einum 
degi. Svöngu fólki er alveg sama hvort for-
seti landsins er kosinn í almennum kosning-
um eða skipaður af föður sínum. Okkar hug-
mynd er sú að hjálpa fólki að koma undir sig 
fótunum þannig það eigi í sig og á, og reyna 
að breiða út lýðræðishugmyndir í leiðinni,“ 
segir Gift Phiri, starfsmaður NICE í Lilong-
we.

SÁPUSTYKKI Á TÍU KRÓNUR
Mtandire nefnist eitt úthverfa Lilongwe- borg-
ar. Hverfið, eins og raunar borgin öll, er lítið 
annað en samansafn hefðbundinna strákofa-
þorpa þar sem einungis þorpshöfðingjarn-
ir hafa ráð á bárujárnsþaki yfir höfuðið. Íbú-
arnir vita að von er á blaðamanni frá Íslandi 
og hafa skipulagt móttökuathöfn. Blaðamanni 
er boðið til sérstaks hásætis, þar sem sessu-
nautarnir eru ekki af verri endanum; þorps-
höfðingjar, héraðsleiðtogar og önnur merki-
menni. Athygli vekur að kynjahlutföll meðal 
foringjanna eru næsta jöfn. Gift Phiri segir 
það beina afleiðingu af lýðræðisfræðslunni. 
„Fólkið skilur að í lýðræðisríkjum verða allir 
að fá tækifæri til að koma sínum skoðunum á 
framfæri.“

Athöfnin er í hefðbundnum afrískum stíl. 
Konurnar í þorpinu syngja og dansa, höfð-
ingjarnir keppast við ræðuhöld. Líklega 
fengju þeir nokkuð mörg mínusstig í Morfís, 
enda áherslan á lengd fremur en gæði. Við-
stöddum þykir þakkarræða blaðamanns lík-
lega fremur snubbótt; fimm mínútur og það 
þrátt fyrir að túlkurinn talaði helminginn af 
tímanum.

Konurnar í þorpinu hafa tekið upp sápu-
framleiðslu. Þó er það ekki svo að starfs-

menn NICE komi á mótorhjólum og setji upp 
sápuverksmiðju í miðju þorpinu. Allt er gert 
í samráði við þorpsbúa. „Frumkvæðið verð-
ur að koma frá fólkinu. Konurnar stungu 
sjálfar upp á sápugerðinni. Okkar hlutverk 
var einungis að finna sápugerðarmenn sem 
gætu kennt þeim handtökin. Nú hefur þekk-
ingin fest sig í sessi og þær eldri kenna þeim 
yngri,“ segir Gift Phiri.

Sápustykkin eru handunnin og seljast að 
sögn vel á markaðnum. Hvert stykki kost-
ar tuttugu malavíska kwatsa, eða sem nemur 
tíu íslenskum krónum. Í landi þar sem meðal-
tekjur eru einn hundraðshluti þess sem ger-
ist hér á landi skipta slíkar fjárhæðir sköp-
um. Þorpið er líflegt og hefur að sögn tekið 
stakkaskiptum. Þar sem áður var eymd og ör-
birgð er nú von.

SKRIFSTOFAN Á AKRINUM
„Hungur og fátækt“ svöruðu karlmennirn-
ir í Mtandire þegar starfsmenn NICE spurðu 
hver væru helstu vandamál þorpsbúa og 
ákváðu að landbúnaður væri lausnarorðið.

NICE aðstoðaði bændurna við að setja á 
laggirnar sérstaka tíu til fimmtán manna 
hópa sem starfa saman, skiptast á ráðum, 
tækjum og búnaði. Bændurnir sækja síðan 
námskeið á vegum NICE þar sem kenndar 
eru grunnkenningar í viðskipta- og hagfræði, 
bókhald og markaðssetning.

„Ég á átta börn. Sá elsti er læknir og tvö 
þeirra yngri eru kennarar. Mér tókst að 
greiða fyrir skólagöngu þeirra með því að 
yrkja landið,“ segir George Salomon Khombe, 
leiðtogi Tasaukira-bændahópsins í Mtandire.

Herra Khombe er stórglæsilegur maður, 
hávaxinn og vörpulegur, klæddur í hvít jakka-
föt með blátt háskólabindi „Ég er er enginn 
skrifstofumaður, heldur bóndi af lífi og sál. 
Maður verður nú samt að vera snyrtilegur 
þegar von er á gestum. Gjörðu svo vel, komdu 
inn á skrifstofuna mína,“ segir hann og bend-
ir á stól sem settur hefur verið í skuggann 
undir tré.

Herra Khombe segist vera sextíu og sjö 
ára gamall. Hann lítur hins vegar út fyrir að 
vera mun yngri; hreyfingarnar og vöðvarn-
ir minna á fertugan tugþrautarkappa. Herra 
Khombe á risastóra landspildu í nágrenni 
Mtandire þar sem hann ræktar banana, syk-

urreyr, hrísgrjón og ýmiss konar grænmeti. 
Jarðvegurinn er meira að segja notaður til 
keramikgerðar.

HERRA KHOMBE OPNAR BANKAREIKNING
Herra Khombe hefur 
notið aðstoðar NICE 
frá því árið 1999. Áveit-
ur hafa margfaldað upp-
skeruna. Bananatrén 
hafa heldur betur tekið 
við sér og uppskera nú 
þrisvar á ári í stað einu 
sinni áður. Gallinn er sá 
að markaðsverðið í Mal-
aví er svo lágt að menn 
á borð við herra Khombe 
og félaga eiga erfitt með 
að rífa sig upp úr fátækt-
inni. Herra Khombe seg-
ist dreyma um að geta 
selt afurðir sínar á mörk-
uðum erlendis „Til þess 
þurfum við að auglýsa 
varninginn. Kannski 
getur þú hjálpað okkur. 
Eru einhverjir áhuga-
samir á Íslandi?“ spyr 
hann.

Blaðamaður og fylgdar-
lið ákveða að kaupa syk-
urreyr. Herra Khombe 
bíður ekki boðanna, held-
ur stekkur inn í margra 
metra háan sykurreyrs-
skóginn og sveiflar sveðj-
unni ótt og títt. Hann 
heggur niður tíu plöntur, 
saxar þær í búta og bind-
ur þær loks saman með 
bananalaufum „Gjörðu 
svo vel. Hundrað kwats-
ar,“ segir herra Khombe. 
Blaðamaður borgar tvö-
falt, enda verður að telja 
hundrað íslenskar krón-
ur lágt verð fyrir fimmt-
án kíló af sykurreyr.

Að heimsókninni lok-
inni biður herra Khombe 
um far inn í miðborg Li-
longwe „Ég ætla að opna 
bankareikning,“ segir 
herra Khombe.

Gift Phiri er stoltur af 
mönnum á borð við herra 
Khombe. „Svona menn 
sýna að okkar nálgun 
á fullan rétt á sér. Til 
að jákvæðar breytingar 
verði á stjórnarfari verð-
ur fólkið að hafa í sig og 
á. Þess vegna tel ég að 
viðskipti séu lykillinn að 
lýðræðisþróun.“    
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Í Malaví búa 13,6 milljónir manna. Land-
ið er í suð-austanverðri Afríku og á landa-
mæri að Mósambík, Sambíu og Tansaníu. 
Malaví er landlukt en Malavívatn, sem er 
þriðja stærsta stöðuvatn í Afríku og hið 
níunda stærsta í veröldinni, þekur um tut-
tugu prósent flatarmáls landsins.

Malaví er alls um 118 þúsund ferkílómetr-
ar og er því eitt þéttbýlasta land í Afríku. 
Landið er einnig meðal þeirra fjögurra 
fátækustu og eru meðaltekjur á ári um 
ellefu þúsund íslenskar krónur. Malavar 
geta vænst þess að ná tæplega fjörutíu og 
þriggja ára aldri að meðaltali. 

Samkvæmt opinberum tölum bera 14,2 
prósent íbúa landsins HIV-smit. Tölur 
yfirvalda þykja þó ekki áreiðanlegar og 
þykir líklegt að hlutfallið sé miklum mun 
hærra, allt að þrjátíu prósent. Talið er að 
allt að helmingur fólks á aldrinum fimmt-
án til fjörutíu ára beri veiruna.

Tæplega 63 prósent landsmanna eru læsir; 
rúmlega 76 prósent karlmanna og tæpur 
helmingur kvenna. Meðalaldur Malava er 
rúmlega 16,8 ár.

Hagvöxtur á síðasta ári nam 8,5 prósent-
um en verðbólga mældist 13,9 prósent. 
Gjaldmiðillinn er malavískur kwatsi, sem 
jafngildir tæplega hálfri íslenskri krónu. 

Árið 2005 nam þróunaraðstoð til Malaví 
36 milljörðum íslenskra króna, eða rúm-
lega fjórðungi landsframleiðslu það árið. 
Stærstu framlögin komu frá Bretlandi, 
Bandaríkjunum og Noregi. Íslendingar 
leggja einnig sitt af mörkum og eru með 
umfangsmikla starfsemi í landinu.

Malaví þýðir 
eldur á máli 
heimamanna
og er nafnið til 
komið vegna 
þess hvernig 
sólinn glitrar á 
yfirborði Malavívatns við sólarupprás. 
Fólkið í landinu þykir með eindæmum 
vingjarnlegt og er Malaví stundum kallað 
„Hið hlýja hjarta Afríku“.

Opinbert tungumál er enska. Tungumál 
innfæddra eru hins vegar mun útbreidd-
ari meðal fólks, þá sérstaklega chichewa 
sem er móðurmál tæplega sextíu prósent 
Malava. - jsk

Hið hlýja 
hjarta Afríku

„Ég er er enginn skrifstofumaður,
heldur bóndi af lífi og sál. Maður
verður nú samt að vera snyrtileg-
ur þegar von er á gestum. Gjörðu

svo vel, komdu inn á skrifstof-
una mína,“ segir hann og bendir

á stól sem settur hefur verið í
skuggann undir tré.
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Long tail lýsir breytingu sem er 
að verða á samfélaginu okkar 
sem netið kom af stað. Með netinu 
er markaðurinn að færast frá 
því að einblína á fáar, vinsælar 
vörur, sem höfða til flestra, yfir 
á lítt þekktar sem höfða til fárra. 
Þekkt er sú regla að 20 prósent 
vara skili 80 prósent tekna. Af 
þessari ástæðu reyna flestar 
verslanir að bjóða einungis upp 
á vinsælustu vörurnar. Skífan á 
Laugaveginum hefur sem dæmi 
ekki endalaust hillupláss sem 
er þar af leiðandi ráðstafað í 
vinsælustu vörurnar hverju 
sinni og jaðarlistamenn sem ekki 
eru líklegir til að selja mikið fá 
lítið eða ekkert pláss. 

Long tail (Langur hali) nafn-
ið er komið úr tölfræði og lýsir 
kúrfu eins og á myndinni. Þær 
vörur sem eru alveg vinstra 
megin á myndinni (Head) 
(Haus) eru vinsælustu vörurnar 
sem seljast mest. Vörurnar sem 
koma á eftir (Long tail) eru ekki 
eins vinsælar vörur sem seljast 
mun minna. Eins og í tilfelli Am-
azon er halinn hins vegar enda-
laus, þ.e.a.s. í hvert skipti sem 
Amazon bætir við bók á vörulist-
ann seljast á hverju ári einhver 
eintök og halinn lengist. Sam-
anlagt getur því halinn (Long 
tail) gefið meiri tekjur af sér en 
hausinn (Head). Af því dregur 
fyrirbrigðið nafn sitt, Long tail 
eða langur hali.  

Neytendur eru ekki eins 
„mainstream“ og við höldum. 
Ástæðan fyrir því að við höfum 
alltaf verið svona upptekin af 
þessum fáu vinsælu vörum 
(Head) eru að miklu leyti hag-
fræðilegar hindranir, þ.e.a.s. 
kostnaður við að koma vöru á 
markað sem selst ekki í miklu 
magni. Í slíkum heimi er miklu 
hagkvæmara að reyna að selja 
okkur öllum fáar mjög vinsæl-
ar vörur. Það hefur aftur á móti 
gert okkur öll mjög upptekin 

af þeim vörum því okkur hefur 
hreinlega ekki staðið annað til 
boða. 

Verslanir á netinu lúta allt 
öðrum lögmálum en hefðbundn-
ar verslanir. iTunes (verslun sem 
selur tónlist á netinu) hefur gríð-
arlega mikið magn af lögum sem 
hægt er að kaupa beint í tölvuna. 
iTunes er í raun með óendanlega 
mikið hillupláss þar sem kostn-
aður við að bæta við nýju lagi er 
enginn og þarf á sama tíma ekki 
að glíma við það að vera stað-
bundin á t.d. Laugaveginum og 
verða því af viðskiptum á lands-
byggðinni, m.ö.o. allir á jörðinni 
eru í jafn mikill fjarlægð frá 
versluninni. Hjá sambærilegum 
fyrirtækjum á netinu er dreifi-
og birgðakostnaður enginn og 
lögmálin því allt önnur. 

Það ótrúlega er að fyrirtæki 
eins og Amazon fá oft meiri 
tekjur af samanlagðri sölu lítt 
þekktra vara en varanna sem 
eru vinsælastar. Meira en 50% 
af tekjum Amazon koma sem 
dæmi frá sölu á bókum sem 
eru fyrir neðan topp 130.000 á 
metsölulistanum þeirra. Mark-
aðurinn er þar af leiðandi stærri 
fyrir jaðarbækur en metsölutitl-
ana. Netmyndbandaleigan Net-
flix fær fimmtung af tekjunum 
sínum frá leigu á myndböndum 
sem eru neðar en topp 3.000 á 
vinsældalistanum þeirra. Tón-
listarsíðan Rhapsody fær enn-
fremur 50% af sínum tekjum 
frá lögum sem eru neðar á vin-
sældalistanum en topp 10.000.

Það er merkilegt að samfara 

þessari þróun hefur bóksala 
staðið í stað í Bandaríkjunum en 
á sama tíma breyst mikið. Núna 
selst minna af metsölubókum en 
meira af minna þekktum titlum. 
Það er að segja, fleiri titlar selj-
ast nú en áður. 

Amazon og fleiri netverslan-
ir læra inn á það hvað okkur 
líkar sem er mjög mikilvægt svo 
neytendur finni þær vörur sem 
höfða til þeirra í þessu mikla 
úrvali. Umsagnir og stjörnu-
gjöf okkar og annarra viðskipta-
vina á síðunni gera þeim kleift 
að mæla með vörum sem aðrir, 
með sama smekk og við, hafa 
keypt og líkað. Þannig nær Am-
azon að mæla með lítt þekktum 
bókum sem við myndum senni-
lega aldrei finna í venjulegri 
bókabúð.  

Long tail má heimfæra á flesta 
geira. Bankar gætu t.d. tekið 
á móti viðskiptavinum sínum 
á netinu, reiknað út nákvæma 
stöðu þeirra og sífellt verið að 
bjóða þeim nýjar vörur eða leiðir 
innan bankans sjálfvirkt án þess 
að starfsmann bankans þyrfti til. 
Þannig gætu bankarnir verið að 
ýta klæðskerasniðnum lausnum 
(m.ö.o. jaðarvörum) til þeirra 
sem það ætti við. Social net-
works (sbr. Myspace) eru Long 
tail fyrirbæri.  Á Myspace koma 
saman milljónir manna alls stað-
ar að úr heiminum og sameinast 
þar um ýmis áhugamál, vörur og 
tískustrauma. Allir geta fund-
ið eitthvað fyrir sig og jafn-
framt kynnst hópi af fólki með 
sama smekk. Jaðarhljómsveitir, 
kvikmyndagerðarmenn og aðrir 
listamenn geta því fundið þar 
markað fyrir list sína. 

Þessar markaðshindranir sem 
hverfa með netinu gera það að 
verkum að í flestum geirum er 
hægt að þjónusta neytendur á 
mun persónulegri hátt en áður. 
Enn fremur verður fjárhags-
lega hagkvæmt fyrir fyrirtæki 
að svara eftirspurn eftir jaðar-
vörum.

Hér er því að eiga sér stað 
mikil breyting á umhverfi fyrir-
tækja. Neytendur eru að breyta 
kauphegðun sinni sem á einungis 
eftir að aukast á komandi árum. 
Neytendur vilja geta verslað 
vöru og þjónustu sem mætir ná-
kvæmlega þeirra eigin þörfum. 
Ekki „one-size-fits-all“ lausn-
ir. Íslensk fyrirtæki verða að 
taka þetta inn í myndina þegar 
þau skipuleggja framtíð sína því 
komandi samkeppni þarf ekki 
að vera ný verslun í Kringlunni 
eða Smáralind. Það eru allt eins 
miklar líkur á því að hún verði á 
Indlandi, Brasilíu eða Kanada.

Hvað er Long tail?
Guðmundur

Arnar
Guðmundsson

Sölu- og 
markaðsstjóri

gag1@hi.is
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Markaðir í methæðum
Telegraph | Breska dagblaðið Telegraph spáir mikl-
um uppgangi á helstu fjármálamörkuðum og spáir 

því að vísitölur muni fara í met-
hæðir í mörgum löndum. Blaðið 

hefur eftir nokkrum sérfræðingum í vikunni að 
hækkanirnar verði mjög miklar í Bandaríkjunum 
en fjárfestingafélög þar í landi hafi staðið í mikl-
um og kostnaðarsömum yfirtökum upp á síðkastið 
sem muni skila sér á næstu sex til tólf mánuðum. 
Þetta eru góðar fréttir fyrir bandaríska fjárfesta, 
en taugatitrings hefur gætt í þeirra röðum vegna 
skjálfta og samdráttar á fasteignalánamarkaði 
undir lok fyrsta ársfjórðungs. Áhrifanna gætti í 
minni væntingum manna á öðrum fjórðungi en svo 
vart söguna meir. Sérfræðingarnir segja í samtali 
við Telegraph að skellurinn, sem var á nokkuð sér-
stökum fasteignalánamarkaði, hafi verið afmark-
aður. Það, samfara lækkunum á skuldabréfamark-
aði vestanhafs, hafi engu að síður kennt mönnum 
að stíga varlega til jarðar og hlusta eftir hættu-
merkjum. Slíkt muni svo á endanum skila sér í 
betri og arðsamari fjárfestingum. 

Minni olíubirgðir
Wall Street Journal | Alþjóða ráðgjafastofnunin í 
orkumáum (IEA) varar við því í nýrri hálfsárs-

skýrslu að eftirspurn 
eftir eldsneyti, ekki síst 

á nýmörkuðum á borð við Kína, og olíu muni fara 
fram úr framboði á næstunni. Geti það komið 
niður á olíubirgðum á næstu fimm árum. Stofnun-
in gerir ráð fyrir aukningu upp á 2,2 prósent á ári. 
Stofnunin spáir ekki fyrir um verðþróun á elds-
neyti á tímabilinu en leggur þó áherslu á að neyt-
endur verði að gera ráð fyrir nokkurri hækkun á 
útgjöldum til þessa flokks. Olíuverð stendur nú ná-
lægt því sögulega hámarki sem verðið fór í við ág-
ústbyrjun á síðasta ári þegar Ísraelsher réðst inn 
í Líbanon. Virðist lítið benda til að verðið muni 
lækka á næstunni. Bandaríska dagblaðið Wall 
Street Journal bendir á að Samtök olíuútflutnings-
ríkja (OPEC) hafi ekki hækkað framleiðslukvóta 
sína, sem geti slegið á talsverðar verðhækkan-
ir að undanförnu. Ekki er útlit fyrir frekari fram-
leiðsluaukningu á allra næstu árum, að mati blaðs-
ins.

Því er stundum haldið á lofti að ein höfuðástæða þess að Íslend-
ingar þurfi sérstakan gjaldmiðil sé sú að hagsveiflan hér á landi 
sé svo ólík þeirri í Evrópu. Þessu hefur verið svarað með því að 
benda á að hagsveifla hér á landi myndi að öllum líkindum laga 
sig að þeirri evrópsku væri hér sami gjaldmiðill. 

Að hinu hafa færri hugað að hér á landi er varla hægt að tala 
um að allt landið sé í sömu hagsveiflu. Þannig er ljóst að þensla 
undanfarinna ára, með háu vaxtastigi og sterku gengi krón-
unnar hefur komið hart niður á svæð-
um þar sem smá fyrirtæki í sjávarút-
vegi eru uppistaða atvinnulífsins. Hag-
vaxtarmælingar sýna glöggt að til að 
mynda Vestfirðir hafa ekki notið hag-
vaxtar meðan suðvesturhornið og Aust-
firðir hafa notið mikils hagvaxtar og 
eignamyndunar. 

Í því ljósi er skiljanlegt að fjármunir 
séu settir í samgöngur á slíkum svæð-
um þegar byggðirnar verða fyrir áfalli 
líkt og því sem niðurskurður aflaheim-
ilda er fyrir þær. Samtök atvinnnulífs-
ins hafa bent á að bestu mótvægisað-
gerðirnar felist í lægra gengi á krón-
unni. Háir stýrivextir eru helsta ástæða 
gengisins og því beinist ábendingin að 
lægri vöxtum og þar með lægra gengi. 
Þetta er réttmæt ábending og ljóst að 
aðlögun hagkerfisins eftir þensluna er 
brýn. Langvarandi hágengis- og há-
vaxtatímabil mun drepa bæði nýgræð-
ing og jafnvel vænleg fyrirtæki sem 
þegar eru komin á legg.

Hinu ber að taka með meiri varúð 
sem SA bendir á, en það er að forsend-
ur séu nú fyrir lægri stýrivöxtum. Lík-
legast er að Seðlabankinn hefji lækk-
un á fyrri hluta næsta árs. Fyrr verður 
það varla. Það er athyglisvert að á sama 
tíma og þrýst er á Seðlabankann um að 
lækka vexti eru fyrstu vísbendingar að 
koma fram um áhrif lækkunar virðis-
aukaskatts á matvæli. Þar virðist raun-
gerast sú skólabókarhagfræði að lækkun neysluskatts í bullandi 
þenslu skili sér illa til neytenda. Þegar árar eins og gert hefur 
undanfarin misseri er það höfuðverkefni stjórnvalda að taka 
helst alla þá fjármuni sem tök eru á út úr hringrás hagkerfisins. 
Skattalækkanir, hverju nafni sem þær nefnast, fara beint inn 
í þá hringrás aftur og viðhalda þensluástandi með tilheyrandi 
svigrúmi til að hleypa bróðurparti allra vandamála í rekstri fyr-
irtækja, beint út í verðlagið. 

Það er því mikilvægt að þegar verkefni eins og þau sem boðuð 
eru til að mæta erfiðleikum á landsbyggðinni eru sett á stað, 
sé aðhalds gætt á öðrum sviðum. Að öðrum kosti seinka menn 
tíma vaxtalækkana með tilheyrandi skipbroti þeirra sem veik-
ast standa.

Aflaniðurskurðurinn hefur ótrúlega lítil áhrif almennt 
í hagkerfinu.

Erfiðir tímar víða á 
landsbyggðinni
Hafliði Helgason

Þegar árar eins 
og gert hefur und-
anfarin misseri er 
það höfuðverkefni 

stjórnvalda að 
taka helst alla þá 
fjármuni sem tök 
eru á út úr hring-
rás hagkerfisins. 
Skattalækkanir, 

hverju nafni sem 
þær nefnast, fara 

beint inn í þá hring-
rás aftur og við-

halda þensluástandi 
með tilheyrandi 

svigrúmi til að 
hleypa bróðurparti 
allra vandamála í 
rekstri fyrirtækja, 

beint út í verðlagið.
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Á alþjóðlegri ráðstefnu í Am-
sterdam í byrjun júlí var fjall-
að um fjölbreytileika í samfélög-
um, þjóðum og fyrirtækjum. Þar 
hitti ég fyrir konu að nafni Ruth 
Bar-Sinai frá Ísrael. Hún hefur 
sérhæft sig í alþjóðlegri teym-
isvinnu þar sem fólki af ólík-
um uppruna, kyni og þjóðerni 
er kennt að vinna saman í leikj-
um sem eru að mestu án orða en 
reyna meira á líkamstjáningu. 

Leikirnir henta vel í aðstæð-
um þar sem menning, félags-
legar aðstæður og pólitískar að-
stæður eru ólíkar. Ekki er kraf-
ist mikillar líkamlegrar getu 
en áhersla er á líkamstjáningu. 
Ruth bauð þeim sem vildu leika 
sér og verða börn í annað sinn, 
upp á  sextíu mínútna tíma í 
leikjafræðunum.  Ég þáði boðið.

Byrjað var á því að fara úr 
skónum inn í teppalagðan sal. 
Þá var hverjum afhent blaðra 
til að leika sér með. Sumir slógu 
blöðrunum stríðnislega í næsta 
mann og báðu þannig um við-
brögð. Aðrir voru einbeittir með 

eigin blöðru í loftinu og enn 
aðrir reyndu hjólhestaspyrn-
ur með sínar blöðrur. Þá var 
hópnum skipt í pör sem áttu að 
halda tveimur blöðrum á lofti 
saman en þó alltaf að skiptast 
á blöðrum. Hér voru mismik-
il læti í fólki og mikið hlegið 
þegar sumir fórnuðu sér í gólf-
ið til að ná blöðrunni. Þegar kom 
að teymisvinnu var þátttakend-
um komið í sex manna hópa sem 
áttu að halda átta blöðrum á lofti 
í einu með samvinnu. Liðið mátti 
tala saman og gera áætlun í um 
30 sekúndur. Engin blaðra mátti 

detta í gólfið. Ósjálfrátt notuðu 
allir ensku og ákvað hópurinn 
sem ég var þátttakandi í að gera 
net úr höndum og halda þannig 
átta blöðrum á lofti í einu án þess 
að missa eina. Kapp var komið í 
liðið og þátttakendur staðráðnir í 
að vinna þessa áskorun. Að sögn 
Ruthar er tilgangur með teym-
isvinnunni að fá fólk til að ein-
beita sér að samvinnu og gleyma 
því að í hópnum sé fólk af ólíku 
þjóðerni, stöðu eða kyni. Þannig 
verður til sterkur vilji hjá liðinu 
að ná markmiðinu og allt annað 
gleymist sem ekki viðkemur ár-
angri liðsins. Með teymisvinn-
unni geta þeir einnig sem eru 
vanir að stjórna ákveðið að vera 
til hliðar í slíkum leik og leyft 

öðrum sem ekki hafa fengið slík 
tækifæri að sýna leiðtogahæfi-
leika sína. Margir upplifa frelsi 
í leikjunum og sjá jafnvel nýja 
hlið á sjálfum sér eftir leikina. 
Ruth segir að nýja hlutverkið 
lifi lengi í hugum fólks. Hún 
hefur unnið með ólíka hópa í 
skólum í Ísrael þar sem dag-
lega eru t.d. gyðingar og arab-
ar saman í skóla. Vegna trúar-
bragða mega sumir ekki snerta 
aðra manneskju í leikjum og þá 
þarf Ruth að aðlaga leikinn að 
þeirra hætti s.s. með því að nota 
kústa sem haldið er á saman og 
fleira í þeim dúr til að ekki verði 
snerting.

Leikirnir gera það að verk-
um að fólk fer úr sínum dag-

legu hlutverkum og inn í heim 
leikjanna sem mörgum er horf-
inn síðan úr barnæsku. Þátttak-
endur geta leyft sér að láta eins 
og börn og spenna úr daglegu 
lífi er losuð með hlátrasköllum 
og líkamstjáningu. Teymisvinn-
an varð til þess að þeir 
þátttakendur á ráð-
stefnunni sem 
höfðu tekið þátt í 
leikjunum heils-
uðust kumpán-
lega í kaffihlé-
um eftir þetta.

Sif Sigfúsdóttir,
MA í mann-

auðsstjórnun.

Alþjóðleg teymisvinna
S T A R F S M A N N A M Á L

Ég er meiri aflamaður í eðli 
mínu en sportari. Ef ekki væri 
fyrir viðskiptasamböndin, þá 
myndi ég nú varla sveifla flugu-
stöng heilu dagana heltimbrað-
ur og bitinn af mývargi. 

Máltíðirnar á kvöldin eru 
hins vegar fínar og koníakið og 
vindlarnir eru konunglegir og 
reykingabann á skemmtistöðum 
hefur gert slíkar syndir í sveita-
sælunni enn stórkostlegri. 

Svo sitjum við strákarnir 
og rekjum afrekin hver fyrir 
öðrum, bæði í veiði og á mark-
aði. Þar er hvorki af sér dreg-
ið, né úr nokkru dregið eins og 
vera ber. Þessar sagnastundir 
vilja nú stundum dragast fram á 
nóttina og því lágt á manni risið 
þegar skriðið er út til veiða að 
morgni. Adrenalínið sem fylg-
ir því að bitið sé á hjá manni er 
besta meðalið við drunga hamr-
andi timburmanna, en því hefur 
lítið verið að heilsa að undan-
förnu í vatnslitlum ám sem lítið 
sem ekkert gefa þrátt fyrir him-
inhá veiðileyfin. 

Maður getur ekki bara hugs-
að um að skemmta sér í lífinu 
og eitt af hlutverkum manns í 
tilverunni er að ala börnin upp 
til að kunna það sem til þarf svo 
árangur náist í lífinu, svo sem 
golf og laxveiði. 

Ég ók því sem leið lá austur í 
Ölfusá og keypti veiðileyfi fyrir 
kúk og kanil og svo settumst við 
undir vegginn á sláturhúsinu 
með spún og köstuðum í blíð-
unni. Það var ekki liðinn langur 
tími þegar sá fyrsti beit á. Þar 
var kominn feitur sjóbirting-
ur. Næsti olli ekki minni gleði, 
en þar reið undirritaður á vaðið 
og landaði þessum líka feita og 
fína laxi eftir nokkur átök. 

Áður en yfir lauk vorum 
við búin að landa sjö löxum 
og tveimur urriðum. Þegar við 
héldum heim með aflann, þá 
hugsaði ég með mér að senni-
lega væri ég á einhvern hátt út-
valinn af almættinu til að afla 
vel hvernig sem allt veltist. Alla 
vega höfðu bréfin mín hækk-
að hressilega á meðan ég dró 
hvern laxinn á fætur öðrum á 
land við sláturhússvegginn á 
Selfossi. Sumir eru bara fædd-
ir til að sigra.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Sjö laxar á 
sama spún
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Bjarki Guðmundsson hefur 
verið ráðinn framkvæmda-
stjóri fasteignasviðs Flugstöðv-
ar Leifs Eiríkssonar og tekur til 
starfa hinn 1. september næst-
komandi.

Bjarki er byggingatækni-
fræðingur að mennt og hefur 
átta ára reynslu af bygginga-
störfum auk þess að hafa starf-
að sem tæknimaður á sviði 
byggingaframkvæmda.

Stefán Jónsson, sem áður 
gegndi stöðu framkvæmda-
stjóra fasteignasviðs, færir sig 
um set innan fyrirtækisins og 

tekur við starfi aðstoðarmanns 
forstjóra. - jsk

Mannabreytingar 
hjá Flugstöðinni

Kepler Landsbanki, dótturfyrir-
tæki Landsbankans, er næstbesti 
greiningaraðili fyrir stærri fyr-
irtækin á svissneska hlutabréfa-
markaðnum árið 2007, samkvæmt 
úttekt svissneska fjármáladag-
blaðsins Finanz und Wirtschaft, 
Félags fjármálagreinenda í Sviss 
og alþjóðlega upplýsingafyrir-
tækisins Thomson.

Könnunin raðar greiningar-
deildum eftir árangri. Ávöxt-
un þeirra bréfa sem deildirnar 
mæltu með var borin saman við 
ávöxtun á markaðnum að teknu 
tilliti til áhættu.

Bank Sarasin og Cie varð í 
fyrsta sæti í könnuninni og 
Drendner Kleinwort Wasserstein 
í því þriðja. Fjárfestingabank-
arnir UBS og Citigroup urðu í 
fjórða og fimmta sæti.

„Landsbankinn og dótturfé-
lög eru með eina umfangsmestu 
greiningardeild á evrópska 
hlutabréfamarkaðnum. Þær við-
urkenningar sem við höfum 
hlotið að undanförnu eru mikil-
væg staðfesting á sterkri stöðu 
Landsbankans á þessum alþjóð-
legu mörkuðum“, sagði Sigur-

jón Árnason, annar bankastjóra 
Landsbankans.

Landsbanki Kepler fékk við-
urkenningu síðastliðinn vetur 
frá fjármálatímaritinu Bloomb-
erg Magazine fyrir að vera það 
evrópska hlutabréfafyrirtæki 
sem veitir bestar ráðleggingar. 
Þá hlaut greiningardeild félags-
ins í Frakklandi viðurkenningu í 
könnun rannsóknarfyrirtækisins 
StarMine. - jsk

Næstbestir í Sviss
Dótturfyrirtæki Landsbankans þykir meðal 

bestu greiningardeilda í Sviss.

Í síðasta tölublaði Markaðarins 
misritaðist nafn yfirmanns Roche 
Applied Science, sem á dögunum 
festi kaup á bandaríska líftækni-

fyrirtækinu NimbleGen Systems. 
Í greininni var hann sagður heita 
Manfred Maier. Hið rétta er að 
hann heitir Manfred Baier. 

L E I Ð R É T T I N G

Ítalska tískuhúsið Prada er til 
sölu fyrir um 250 milljarða ís-
lenskra króna. Tískuhúsið er að 
mestu í eigu Miuccia Prada og 
eiginmanns hennar.

Líklegt þykir að fjöldi fjár-
festingarfélaga og einstaklinga 
girnist Prada enda um rótgró-
ið tískumerki að ræða. Miucc-
ia Prada hefur lengi haft áhuga 
á að skrá fyrirtækið á markað 
en ekkert hefur orðið úr því enn 
sem komið er.

Breski milljarðamæringur-
inn Richard Caring, sem meðal 
annars á hið víðfræga veitinga-

hús Ivy í Lundúnum, er sagður 
hafa mikinn áhuga á Prada. For-
svarsmenn fyrirtækisins neita 
þó sögusögnum um að viðræður 
séu á lokastigi.

Prada hefur getið sér góðs 
orðs fyrir einfalda en smekklega 
hönnun. Mikil eftirspurn er nú 
eftir glæsiklæðum á Asíumark-
aði og sjá innanbúðarmenn fram 
á mikinn vöxt í tískubransanum. 

- jsk

Prada til sölu
Miuccia Prada er sögð vilja selja ættarsilfrið. 
Mikil eftirspurn eftir lúxusklæðnaði í Asíu.

Japanski tækniframleiðandinn 
Sony hefur lækkað verð á nýj-
ustu PlayStation 3 leikjatölvunni 
(PS3) í Bandaríkjunum um 17 
prósent með það fyrir augum að 
auka sölu á tölvunni þar í landi. 
Þetta jafngildir því að verð-
ið lækkar um 100 Bandaríkja-
dali, rúmar sex þúsund íslensk-
ar krónur og kostar tölvan nú 500 
dali út úr búð í Bandaríkjunum, 
eða 30.500 íslenskar krónur.

Til samanburðar nemur verð-
ið tæpum 70.000 krónum með 
álögðum gjöldum og kostnaði hér 
á landi.

Breska ríkisútvarpið bendir á 
að litlu muni á verði á PS3 tölv-
unni og Xbox 360 frá Microsoft. 
Báðar tölvurnar eru hins vegar 
tvöfalt dýrari en Wii-leikjatölvan 
frá Nintendo, sem hefur átt mikl-
um vinsældum að fagna síðan 
hún kom á markað seint á síð-
asta ári.

Nintendo ber höfuð og herðar 
yfir hina leikjatölvuframleiðend-
urnar og hefur selt rúmlega þri-

svar sinnum fleiri leikjatölvur á 
fyrstu sex mánuðum ársins en 
hinir tveir leikjatölvuframleið-
endurnir. - jab 

Sony lækkar verðið 
á PlayStation 3

Stjórn írska lággjaldaflugfélags-
ins Ryanair íhugar þessa dagana 
að fara í mál gegn framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins en 
Ryanair telur að sambandið hafi 
horft framhjá ríkisstyrkjum 
fyrir hin ýmsu flugfélög. 

Ryanair, sem hefur ítrekað 
lagt fram ósk um að ríkisstyrk-
ir til flugfélaga verði rannsak-
aðir, bendir á að fjöldi flugfé-
laga njóti ríkisstyrkja í Evrópu. 
Þar á meðal eru ítalska flugfé-
lagið Alitalia, þýska flugfélag-

ið Lufthansa og franska félag-
ið Air France. Styrkirnir nema 
hundruðum milljónum punda, að 
mati Ryanair sem 
bendir á að á meðal 
ríkisstyrkjunum sé 
heimild flugfélaga 
til að nýta flugvelli í 
Frakklandi án þar til-
bærra gjalda. 

Skemmst er frá 
því að segja að stjórn 
Ryanair og ESB eiga 
ekki skap saman um 

þessar mundir en framkvæmda-
stjórn ESB úrskurðaði í síðasta 
mánuði að Ryanair væri óheimilt 

að kaupa írska flugfélag-
ið Aer Lingus. - jab

Ryanair í mál við Evrópusambandið
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Enn stækkar
fjármálageirinn með skráningu

Eik Banka

omxgroup.com/nordicexchange

Fjármálaþjónusta

Fjarskipti

UpplýsingatækniVeiturHráefni

Nauðsynjavörur

Neysluvörur IðnaðurOrkuvinnsla

Heilbrigðisgeiri

Við bjóðum Eik Banka velkominn í Nordic
Exchange. Eik Banki, sem áður var 
Kaupthing Bank í Danmörku, starfar á vett-
vangi ráðgjafar og viðskipta með verðbréf.
Eik Banki verður skráður í Nordic Exchange
á Íslandi og í Kaupmannahöfn þann 11. júlí. 
Eik Banki flokkast sem meðalstórt félag og
tilheyrir fjármálageira.

Yfirvöld í Afríkuríkinu Simb-
abve hafa sektað rúmlega 1.300 
fyrirtæki þar í landi síðastlið-
inn hálfan mánuð og handtekið 
stjórnendur 33 fyrirtækja fyrir 
að bregðast ekki við tilskipun 
stjórnvalda frá í enda júní sem 
kveður á um að fyrirtæki lækki 
verð fyrir vöru og þjónustu um 
helming. Aðgerðin er hugsuð til 
að þrýsta verðbólgu í landinu 
niður. 

Á meðal þeirra sem hafa verið 
handteknir eru stjórnendur 
stærsta matvæla- og dreifing-
arfyrirtækis Simbabve, og for-
stjóri stærsta svínabúsins í land-
inu. Þá eru forstjórar fataversl-
ana og olíufyrirtækja á meðal 
þeirra sem bíða þess í steininum 
að yfirvöld taki mál þeirra til um-
fjöllunar. 

Fréttastofan Associated Press 
bendir á að þótt verðbólga í Simb-
abve mælist 4.500% þá sé um op-
inberar tölur að ræða. Stjórnvöld 
hafi fingurna í flestu sem þar fer 
fram og því megi vænta að raun-

veruleg verðbólga sé allt að tvö-
falt meiri. Litlu skiptir við hvora 
töluna er miðað því verðbólga 
hefur hvergi í veröldinni mælst 
hærri en í Simbabve. - jab

Fyrirtæki sektuð 
fyrir mótþróa

„Seðlabankinn er í stöðu til þess 
að lækka stýrivexti,“ segir Vil-
hjálmur Egilsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins, í 
pistli á heimasíðu samtakanna 
í gær en hann leggur áherslu 
á að gengi krónunnar lækki til 
að vega upp á móti skerðingu 
á þorskkvóta upp á 130 þúsund 
tonn sem tilkynnt var í síðustu 
viku. Slíkt væri mikilvægasta 
mótvægisaðgerðin.

Vilhjálmur segir bankann 
verða að losna úr sjálfheldu 
vaxtastefnu sinnar. Ekki fái 
staðist að gengi krónunnar skuli 
hækka þegar helsta útflutnings-
greinin verði fyrir öðrum eins 
hremmingum og nú. - jab

Mikilvægt að 
lækka gengið

Hópur sænskra verktakafyrir-
tækja, þar á meðal Skanska AB 
og NCC AB, fékk í gær á sig dóm 
fyrir að hafa sameinast um til-
boð í vegavinnuverkefni á árun-
um 1997 til 2001. 

Héraðsdómur í Stokkhólmi 
komst að þeirri niðurstöðu að 
Skanska, NCC og sex fyrirtæki 
til viðbótar, auk Vegagerðarinnar 
sænsku, skyldu greiða 170 millj-
ónir sænskra króna í sektir fyrir 
samráðið, eða sem nemur tæplega 
4,2 milljörðum íslenskra króna. 
Þar af þarf Skanska að borga 170 
milljónir sænskar og NCC 150 
milljónir. Þremur undirfélögum 
Peab AB var gert að greiða sam-
tals 85 milljónir sænskra króna 
í sekt og sekt vegagerðarinnar 
hljóðaði upp á 50 milljónir. Þá 
var þremur smærri fyrirtækjum 
einnig gert að greiða sektir. - óká

Skanska dæmt 
fyrir samráð

Einnig hlutu dóm fimm fyrirtæki til viðbótar og 
Vegagerðin í Svíþjóð fyrir brot gegn samkeppnislögum.
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Ekkert var til sparað á kynn-
ingu Boeing á nýrri og bylting-
arkenndri farþegaþotu í Everett, 
nærri Seattle í Bandaríkjunum, 
á sunnudag. Viðstaddir kynning-
una, í samsetningarflugskýli Boe-
ing, voru 15 þúsund starfsmenn 
Boeing og gestir þeirra, blaða- og 
fréttamenn auk sérlegra heiðurs-
gesta. Á íþróttaleikvangi í Seatt-
le voru um 25 þúsund til viðbót-
ar sem fylgdust með á risaskjá. Í 
nokkrum verksmiðjum í Banda-
ríkjunum, Evrópu og Asíu voru 
saman komnir starfsmenn og 
gestir í þúsundavís og viðburð-
inum var sjónvarpað beint um 
heim allan. Aðalkynnir á fagnaði 
Boeing var bandaríski sjónvarps-
maðurinn Tom Brokow.

Auki meiri hagkvæmni í rekstri 
vekur einna mesta athygli við 
Dreamliner-vélarnar munurinn á 
aðbúnaði farþega. Innréttingar 
hafa verið færðar til nútímahorfs 
með hátækniljósakerfi og fleiri 
nýjungum, rakastig um borð 
verður hærra og líkara því sem 
er á jörðu niðri og því minna um 

þurrar varir og skrælnaða hálsa, 
sæti og gangar verða breiðari, 
gluggar um tvöfalt stærri en nú 
tíðkast og allur tækni- og afþrey-
ingarbúnaður af bestu sort, að 
því er Boeing segir.

Icelandair var fyrsta evrópska 
flugfélagið til að panta Dreamlin-
er-vélar, en gengið var frá samn-
ingum í ársbyrjun 2005. Síðasta 
laugardag var svo tilkynnt um 
stærstu pöntun evrópsks flug-
félags til þessa, en Air Berlin 
hefur lagt inn pöntun á 25 vélum. 
Þar með hafði Boeing fengið 677 
pantanir á vélinni. Verður það að 
kallast nokkuð gott að slá öll met 
í forsölu á vél sem aldrei hefur 
verið flogið.

Mike Bair, sem hefur yfirum-
sjón með Dreamliner-verkefn-
inu, segir það hins vegar ekki 
vera áhyggjuefni. Einstakir hlut-
ar, svo sem hreyflar og annað, 
hafa verið prófaðir á öðrum 
vélum. Hann vill hins vegar ekki 
gefa upp nákvæma dagsetningu 
á því hvenær vélin fari í loft-
ið. „Við fljúgum vélinni þegar 

hún verður tilbúin og ekki fyrr,“ 
segir hann. Gangi áætlanir Boe-
ing eftir þá verður það í næsta 
mánuði. Fyrstu vélarnar verða 
svo afhentar japanska flugfélag-
inu ANA í maí á næsta ári.

Icelandair hefur hins vegar 
tryggt sér sjö þotur. Búið er að 
semja um kaup á fjórum sem af-
hentar verða; tvær vorið 2010 og 
tvær vorið 2012 og kauprétt á 
þremur til viðbótar. Þá bætist við 
kaupréttur á tveimur þotum til 
viðbótar þegar félagið lýkur við 
kaup sín á tékkneska flugfélag-
inu Travel Service. 

Þegar Icelandair samdi við 
Boeing höfðu einungis 15 flug-
félög í heiminum pantað 
vélina. „Við höfum síðan 
fylgst með því að þessi 
byltingarkennda flug-
vél er orðin ein sú vin-
sælasta í flugsögunni, 
miðað við fyrirframp-
antanir, og þessi geysi-
lega eftirspurn skapar 
fjölmörg tækifæri fyrir 
okkur,“ segir Jón Karl 
Ólafsson, forstjóri Ice-
landair. Vegna þess hve 
langur afgreiðslutími 
er á nýjum vélum hafa 
flugfélög leitast við að fá 
að ganga inn í kauprétti 
eða samninga um kaup 
á Dreamliner-vélum og 
þar gæti komið til ábata-
samra viðskipta fyrir 

Icelandair. Hann segir þó hvorki 
búið að taka ákvörðun um slíkt, 
né raunar um til hvaða nota vél-
arnar kunni að verða settar í 
flugrekstri félagsins. „Í núver-
andi leiðakerfi okkar getum við 
flogið til Íslands frá markaðs-
svæði í Evrópu og Bandaríkjun-
um, sem í allt telur um 700 millj-
ónir manna, en Boeing 787-flug-
vélin getur flogið beint til Íslands 
frá nánast allri heimsbyggðinni. 
Það má því segja, að markaðs-
svæði félagsins verði um sex 
milljarðar manna með tilkomu 
þessarar flugvélar. Með því að 
tryggja okkur flugvélar af þess-
ari gerð, höfum við því opnað ótal 

möguleika í framtíðarþróun fé-
lagsins,“ segir Jón Karl.

Þá hefur Boeing einnig brot-
ið blað í framleiðsluháttum á 
nýju vélinni með því að kalla til 
samstarfs við sig fyrirtæki um 
allan heim við að búa til ólíka 
hluta vélarinnar. Hingað til hefur 
framleiðsla og smíði Boeing-véla 
verið í höndum fyrirtækisins 
sjálfs. Núna eiga fleiri heiður-
inn og fá um leið hlutdeild í sölu-
hagnaði vélanna.

Verð á hverri vél er ekki 
gefið upp, en listaverðið er um 
160 milljónir Bandaríkjadala, 
eða tæpir 10 milljarðar króna. 
Þannig þyrfti Air Berlin að reiða 

fram 248 milljarða króna 
ef vélarnar væru keypt-
ar fullu verði, en óhætt er 
að gera ráð fyrir að jafn-
stór pöntun þýði að félag-
ið fái vænan afslátt frá 
listaverði.

Jón Karl Ólafsson, for-
stjóri Icelandair Group, 
gefur sömuleiðis ekki upp 
á hvaða verði Icelandair 
kaupir sínar vélar, en 
bendir engu að síður á að 
þau flugfélög sem komið 
hafi snemma inn með 
sínar pantanir, þegar Boe-
ing var að kynna bylting-
arkennda vél sína, njóti 
þess í þeim kjörum sem 
þá bjóðist. 
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Auglýsingasími

– Mest lesið

Slegist um græna farþegaþotu Boeing
Boeing 787 Dreamliner-farþegaþotan sem kynnt var um helgina hefur slegið öll sölumet og er sú fyrsta til að fara yfir 500 
eintök í forsölu áður en vélin er fullbúin. Óli Kristján Ármannsson var viðstaddur kynningu á vélinni í Bandaríkjunum. Hún 
er sögð eyða 20 prósentum minna eldsneyti en sambærilegar vélar, fraktrými er 45 prósentum meira, hljóðmengun 60 prósent-
um minni, í fyrsta sinn er meira en helmingur skrokksins úr kolefnatrefjaplasti, vélin flýgur 40 prósentum lengra en sambæri-
legar vélar, viðhaldskostnaður verður 30 prósentum lægri og rekstrarkostnaður á að vera 10 prósentum minni en hjá vélum í 
sama klassa. Þá hefur allur aðbúnaður um borð verið stórbættur.



The pursuit of perfection

Þegar þú sest undir stýri á Lexus RX350 ertu inn í lúxussportjeppa sem 
hugsar eins og þú, leitar eftir því sama og þú og vill njóta þess með þér. 
RX350 sameinar glæsileika, fágun, gríðarmikið afl og einstakt öryggi. Hann 
er athvarf frá álagi hinna virku daga. Hann er hrein upplifun þar sem landið 
hættir að setja þér takmörk og víður sjóndeildarhringur opnar þér nýja 
möguleika.

Komdu og gefðu Lexus RX350 færi á að uppfylla ýtrustu kröfur sem þú 
gerir til lúxussportjeppa. Við vitum hver niðurstaðan verður. Hún kemur þér 
ef til vill á óvart en ekki okkur. RX350 er smíðaður í þeim tilgangi að 
uppfylla óskir þeirra sem gera kröfur til sjálfs sín og kröfur til annarra. Þess 
vegna verður niðurstaðan gagnkvæm virðing milli þín og Lexus RX350.

Verð frá: 5.520.000 kr.

Nýbýlavegi 6     Kópavogur     Sími 570 5400     www.lexus.is
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PGV ehf. framleiðir viðhaldsfríar 
sólstofur og svalalokanir úr 
PVC-u.
Þeim fylgir 10 ára ábyrgð.

Sólstofurnar eru á frábæru verði 
og eru einfaldar og fljótlegar í 
uppsetningu.

Framleiðum einnig viðhaldsfría 
PVC-u glugga og hurðir á 
sambærilegum verðum og 
gluggar sem stöðugt þarfnast 
viðhalds.

Hafðu samband og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu!

LENGDU SUMARIÐ …  

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND OG VATNSÞÉTTING

Starfsmenn bankanna hafa 
margvíslegan og fjölbreyttan 
bakgrunn. Bókvit dugar skammt 
þegar komið er út á vinnumark-
aðinn og því verða menn að öðl-
ast verkvitið sem allra fyrst. 
Liðsmenn greiningardeild-
ar Landsbankans eiga margir 
glæstan starfsferil að baki þegar 
þeir ráða sig til vinnu. Þannig 
hefur einn starfað sem yfirflug-
umferðarstjóri á Pristina-flug-
velli í Kosovo og annar verið við-
skiptablaðamaður á Mogganum. 
Sá þriðji á þó líklega skemmti-
legasta starfið að baki en sá 
hafði yfirumsjón með áætlana-
gerð og stefnumótun í Global 
Lubricants-deild Chevron. Ósagt 
er látið á ferilskránni um hvers 
kyns sleipiefni er að ræða. Ætla 
má að reynslan nýtist viðkom-
andi vel í starfi, enda nauðsyn-
legt að fjárfestar eigi kost á 
greiðum aðgangi að opnunum á 
hlutabréfamarkaði.

Sleipur
í viðskiptum

Vefútgáfa Morgunblaðsins segir 
frá því í frétt, sem ber yfirskrift-
ina „Fjöldi lesenda skiptir ekki 
máli heldur hverjir lesa“, að les-
endur fríblaðsins Nyhedsavisen, 
sem einhverra hluta vegna er 
sagt vera gefið út af dótturfélagi 
365 hf., séu orðnir fleiri en les-
endur Politiken og Berlingske 
Tidende. 

Í fréttinni kemur fram 
að Journalisten, fagtímarit 
danskra blaðamanna, áætli að 
tap Nyhedsavisen nemi um 1,5 
milljón danskra króna á hverj-
um útgáfudegi. Uppsafnað tap 
er því orðið um 3,5 milljarðar 
íslenskra króna frá upphafi.

Fyrirsögnin, sem mbl.is velur, 
kemur kannski ekki á óvart, 
enda er Mogginn nánast farinn 
að setja fréttir af fjölmiðlakönn-
unum Capacent fyrir aftan frétt-
ir af hlutaveltum ungmenna.

Mogginn og 
Nyhedsavisen

Blaðið greindi frá framsýn-
um frumkvöðli á dögunum sem  
hyggst hefja framleiðslu á viskíi 
hér á landi. Hann sagðist leita 
að fjármagni fyrir framleiðsl-
una. Þolinmóðu fjármagni, líkt 
og hann orðaði það. Alla jafna 
setja fjárfestar peninga í verk-
efni til þriggja til fimm ára áður 
en þeir vilja sjá arð af fjárfest-
ingum. Hvað viskíframleiðslu 
varðar þarf hins vegar talsverða 
þolinmæði því ekki er hægt að 
tappa á fyrstu flöskur fyrr en í 
allra fyrsta lagi eftir 10 ár eigi 
að fá sæmilegan drykk. Mun 
vandaðri og talsvert dýrari vín 
liggja svo í eikartunnum allt upp 
undir 21 ár. 

Þolinmóðir
peningar
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SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

15,3% ávöxtun*

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

Fljúgum hærra !
*Nafnávöxtun miðast við 31.ágúst 2006 til 31.maí 2007, uppreiknað 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.


