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Ásgeir Jónsson

Hættulegt
að tefja
lækkunarferli
Það getur reynst tvíbent fyrir
Seðlabankann að bregðast við
erlendum lausafjárvanda – sem
hefur fellt krónuna – með því
að reyna að skapa innlendan
lausafjárvanda – sem á að rétta
hana við á ný, segir Ásgeir Jónsson forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings í grein sem
birtist í Markaðnum í dag.
Ásgeir segir jafnframt að í öllu
falli sé hættulegt að tefja vaxtalækkunarferli til handa kólnandi hagkerfi til að halda genginu uppi.
Hann gagnrýnir jafnframt
nýjar reglur Seðlabanka Íslands
sem hefta getu bankanna til að
kaupa gjaldeyri. Hann segir
að hann þekki ekki til þess að
annar seðlabanki hafi sett slíkar skorður á viðskiptabanka og
bendir á að núverandi niðursveifla sé sú fyrsta þar sem innlendir aðilar geta varið sig fyrir
gengisáhættu og innlendir aðilar
hafi nýtt sér það. - bþa / sjá síðu 10
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Stærsta hugbúnaðarhús
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HELST Í ÚTLÖNDUM

Olíuframkvæmdamet | Viðbúið er að framkvæmdir við olíuvinnslu undan ströndum Brasilíu
verði þær dýrustu í sögunni. Talið
er að kostnaður við að sækja olíu
sem þar hefur fundist nemi um
240 milljörðum Bandaríkjadala
eða átján þúsund milljörðum íslenskra króna. Á móti eiga þarna
að vera ríkulegar olíulindir. Virði
olíunnar er talið um sex þúsund
milljarðar dala.
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Vilja fjármagna
frekari orkuútrás

Fulltrúar fjárfestingarisans Riverstone vilja samstarf um
orkuútrás með Guðmundi Þóroddssyni. Geysir Green ræðir
við James Wolfensohn og Ólaf Jóhann um samstarf.
Björn Ingi Hrafnsson
skrifar

Flugvélaeldsneyti í methæðum | Tunnan af flugvélaeldsneyti
er komin upp í 168 dollara en fyrir
réttu ári kostaði hún 87 dollara.
Tunnan hefur því hækkað um 81
dollara á einu ári eða um tæp 93
prósent.

Yahoo ekki til Microsoft | Hugbúnaðarrisinn Microsoft sleit viðræðum við Yahoo í síðustu viku.
Microsoft bauð upphaflega 31 dal
á hlut í Yahoo með það fyrir augum
að innlima fyrirtækið. Jerry Yang,
forstjóra Yahoo, hugnaðist tilboðið
hins vegar ekki og fór fram á að
það yrði hækkað um sex dali á
hlut. Við það yrði endanlegt kaupverð 37 dalir á hlut.

Sádar auka olíuframleiðslu |
Sádi-arabar hafa nú staðfest að
þeir muni auka olíuframleiðslu
sína töluvert í þessum mánuði og
hinum næsta til að mæta hinum
miklu verðhækkunum sem orðið
hafa á heimsmarkaðsverði olíu
undanfarna mánuði. Mun framleiðslan verða aukin um 300.000
tunnur á dag í þessum mánuði
og síðan 200.000 tunnur í viðbót
í júlí.

Bandaríski fjárfestingasjóðurinn Riverstone hefur
mikinn áhuga á samstarfi við Íslendinga um útrásarverkefni á sviði jarðvarma. Forsvarsmenn félagsins áttu fundi fyrir skemmstu hér á landi með
ýmsum aðilum, þeirra á meðal forsætisráðherra og
fulltrúum Viðskiptaráðs í því skyni að kynna sér
aðstæður. Þá skoðuðu þeir Hellisheiðarvirkjun og
ræddu við fulltrúa íslenskra orkufyrirtækja.
Samkvæmt heimildum Markaðarins hafa forráðamenn fyrirtækisins rætt sérstaklega við Guðmund Þóroddsson, verkfræðing og fyrrverandi forstjóra Orkuveitunnar og REI, um samstarf.
Riverstone sérhæfir sig í fjárfestingum í orkugeiranum og þeir eiga hluti í fyrirtækjum og taka
þátt í verkefnum þeim tengdum um allan heim. Í
nýlegu viðtali við Guðmund Þóroddsson í Fréttablaðinu kom fram að bandarískur fjárfestingasjóður hefði boðið honum að stjórna útrásarfyrirtæki á
þeirra vegum.
„Þeir buðust til að fjármagna startið á jarðhitafyrirtæki,“ sagði Guðmundur og bætti við að enginn velti fyrir sér minna en 300 milljónum dala í

HELLISHEIÐARVIRKJUN

stofnfé fyrir slíkt fyrirtæki, eða sem nemur um 24
milljörðum kr.
Hluthafar í orku- og útrásarfyrirtækinu Geysir
Green Energy eiga nú í viðræðum við Ólaf Jóhann
Ólafsson, rithöfund og framkvæmdastjóra í Bandaríkjunum, um frekari fjárfestingu í félaginu. Í þeim
viðræðum hefur m.a. verið ræddur sá möguleiki að
James Wolfensohn, fyrrverandi forstjóri Alþjóðabankans, setjist í stjórn félagsins, en hann rekur nú
fjárfestinga- og ráðgjafafyrirtæki sem hefur sinnt
orkumálum sérstaklega.

Hestamennskan milljarðabransi
Haraldur Þórarinsson, formaður
Landssambands
hestamanna,
telur að velta í hestamennsku hér
á landi sé nálægt fjórtán milljörðum á ári.
Ágúst Sigurðsson, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands, telur
þessa tölu alls ekki ofaukna. Hann
telur jafnvel að hún sé hærri
enda hafi umfang hestamennskunnar aukist mikið á undanförn-

um árum. Hann segist finna fyrir
meiri viðbrögðum frá erlendum
kaupendum eftir gengisfall krónunnar. Nú sé töluvert fýsilegra
fyrir erlenda aðila að fjárfesta í
íslenskum hestum.
Varðandi veltu í þeim geira segir
Gunnar að lauslega áætlað nemi
hún í kringum 600 milljónum á
ári. Síðustu ár hafi verið seldir nálægt 1.500 hestar ár hvert. Í ein-

staka tilfellum seljist þeir á allt að
50 milljónir króna.
Landsmót hestamanna verður
haldið á Hellu um næstu mánaðamót. Umfang mótsins hefur vaxið
mikið undanfarin ár og talið er að
3-400 starfsmenn komi að mótinu.
Óhætt er að fullyrða að slíkt mót
hefur mjög mikil áhrif á lítinn bæ
eins og Hellu.
- as / sjá síðu 8-9
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GENGISÞRÓUN
Vika
Atorka
Bakkavör
Exista
Glitnir
Eimskipafélagið
Icelandair
Kaupþing
Landsbankinn
Marel
SPRON
Straumur
Teymi
Össur

-4,2%
-3,8%
-6,5%
-3,8%
-28,2%
-17,4%
-0,3%
-2,9%
-1,7%
-13,2%
-3,9%
-27,3%
-1,9%

Frá áramótum
-34,9%
-45,7%
-55,9%
-25,7%
-58,6%
-47,0%
-13,9%
-33,8%
-12,7%
-58,2%
-33,0%
-64,6%
-5,6%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll á mánudag.

Bankastjóri Landsbankans í tíu ár
Stjórnendur
Landsbankans
minntust þess á dögunum að
nú eru tíu ár frá því Halldór J.
Kristjánsson réðst til starfa hjá
bankanum. Landsbankinn var þá
í eigu ríkisins.
Halldór, sem hafði verið ráðuneytisstjóri í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytum, var skipaður
bankastjóri hinn 14. apríl 1998
og hefur gegnt því starfi síðan,
m.a. gegnum einkavæðingarferli
þegar Björgólfsfeðgar í eignarhaldsfélaginu Samson eignuðust
ráðandi hlut í bankanum. Síðar
var Sigurjón Þ. Árnason ráðinn
bankastjóri við hlið Halldórs.

Húsavíkurtækni vekur
athygli í Þýskalandi
lega þrjú megavött.
„Við gerum ráð fyrir
Spiegel segir 80 milljþví að innan fárra ára
óna evra fjárfestingu
verðum við byrjaðir
verða fljóta að borga
að framleiða marga
sig, ekki síst í ljósi
tugi megavatta í
hækkandi olíuverðs.
Þýskalandi,“ segir
Ásgeir MargeirsÁsgeir Margeirsson,
son segir bjart framframkvæmdastjóri
undan í þessum efnum
Geysis Green Ení Þýskalandi. „Samergy og stjórnarforanlagt eru Enex og
maður Exorku.
Exorka langstærsti
Ásgeir vísar þar
leyfishafi
þessartil raforkuvera sem ÞJÓÐHOLLIR BÆJARAR
framleiða rafmagn Þessir kappar kunna fljótlega ar tækni í Bæjaralandi.“ Geysir Green
með svonefndri Kal- að njóta íslenskrar frumkvöðlastarfsemi þegar þeir
Energy er stærsti
ina-tækni.
kveikja ljósin.
hluthafinn í hvoru féFyrsta
orkuver
lagi um sig.
þessarar tegundar
Exorka stefnir að því að hefja
var reist við Húsavík fyrir átta
árum. Ásgeir segir að það hafi orkuframleiðslu í Kalina-orkuveri í Bæjaralandi, skammt frá
gengið vel.
Fjallað er um annað orkuverið München, á næsta ári.
Orkuframleiðslan fer þannig
þessarar tegundar í heiminum í
fram að jarðhitavatn, sem er á
langri grein í Der Spiegel.
Siemens hefur látið reisa orku- bilinu 120 til 150 gráðu heitt,
ver í litlu þorpi skammt frá er látið leika um lokað kerfi,
München. Fullyrt er að það geti þar sem blanda af vatnsgufu og
fært tíu þúsund heimilum raf- ammóníaki fer af stað og knýr
orku. Þar verða framleidd ríf- hverflana.
- ikh

Forstjórinn lætur hárið fjúka
Kreditkort hf. hóf fyrir
stuttu að bjóða upp á
American
Expresskreditkort
hérlendis. Viktor Ólason, forstjóri Kreditkorta, lofaði af því tilefni að ef
fyrirtækinu tækist að
fá 3.000 korthafa fyrir
afmælisdaginn
sinn
myndi hann láta hárið
fjúka. Það tókst og af
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
því tilefni hélt fyrirtækið grillveislu á föstudaginn var. Þrjár fyrrverandi hárgreiðslukonur sem starfa hjá fyrirtækinu tóku sig til og rökuðu af honum
hárið.
- as

GLAÐBEITTIR Á TÍMAMÓTUM Kjartan Gunnarsson og Björgólfur Guðmundsson,
varaformaður og formaður bankaráðs Landsbankans, ásamt bankastjórunum Halldóri J.
Kristjánssyni og Sigurjóni Þ. Árnasyni.

Krónubréf á
gjalddaga
Krónubréf að nafnvirði fimmtán
milljarða króna falla á gjalddaga
í þessari viku. Þar af gjaldfellur
fimm milljarða króna útgáfa Toyota og tíu milljarða króna útgáfa
Þróunarbanka Ameríkuríkja,
segir í morgunkorni Glitnis.
Hingað til hefur þeim krónubréfum sem fallið hafa á gjalddaga oftast nær verið mætt með
nýrri útgáfu í grennd við gjalddagann. Ólíklegt er hins vegar
að það gerist nú þar sem væntur ávinningur af útgáfu krónubréfa hefur dregist verulega
saman.
- bþa

Óttast orkubólu
Könnun KPMG sýnir að helmingur stjórnenda leiðandi
orkufyrirtækja hefur áhyggjur af bólu á sviði endurnýjanlegrar orku. Magnús Bjarnason segir þetta lítil áhrif hafa.
Annas Sigmundsson
skrifar
Magnús Bjarnason, framkvæmdastjóri alþjóðasviðs Glitnis, segir
að gríðarleg breyting sé að verða
í jarðvarmageiranum. Hann telur
mikilvægt að stíga gætilega til
jarðar og að
vissulega geti
myndast bólur á
þessum markaði
eins og öðrum.
Það velti auðvitað mikið á
verðmati fyrirtækjanna sem
um ræðir. Í því
MAGNÚS
sambandi skiptBJARNASON
ir máli að fjármálafyrirtæki sem starfa á þessu
sviði hafi innan sinna raða starfsmenn með sérfræðiþekkingu í
jarðhita sem geti greint hvort einstaka jarðvarmaverkefni séu arðbær eða ekki.
Nefnir hann að í Bandaríkjunum, þar sem Glitnir hefur haslað sér völl á sviði jarðvarma, sé
meira fjármagn að leita inn á
þennan markað sem augljóslega
leiði til þess að verð fyrirtækja
hækkar.
Hins vegar sé það mikilvægt
að fjármagn leiti inn í geirann, án
þess væri ekki hægt að koma verkefnum af stað. Að sögn Magnúsar er stærð þeirra verkefna sem
Glitnir kemur að í Bandaríkjunum flest á bilinu ellefu til fimmtán milljarða króna og á milli 10-50
megavött að stærð. Segir hann að
það sé stefna bandarískra stjórn-

valda að tvöfalda fjölda megavatta í jarðvarma á næstu fjórum
til fimm árum.
Aðspurður hvort hann finni
fyrir einhverjum álíka vandamálum í Bandaríkjunum líkt og á
Íslandi vegna aðkomu opinberra
aðila að orkuiðnaði segir hann að
jarðhitageirinn þar sé fyrst og
fremst keyrður áfram af einkageiranum.
Í könnun KPMG voru tekin viðtöl við fleiri en 200 stjórnendur alþjóðlegra orkufyrirtækja í
Ameríku, Evrópu og Asíu. Andy
Cox, sérfræðingur hjá KPMG
í Bretlandi, bendir á að kaupendur borgi margfalt verð fyrir
eignir í þeirri von að vera á
undan straumnum þegar yfirvöld
hefji að skera niður losun gróðurhúsalofttegunda. Bendir hann
á að þessi iðnaður sé óþroskaður og eigi eftir að ganga í gegnum breytingar. Ráðleggur hann
fjárfestum að fá góða greiningu
á fyrirtækjum á þessu sviði áður
en þeir fjárfesti.
Benedikt K. Magnússon, forstöðumaður á fyrirtækjasviði
KPMG, segir það jákvætt að mikil
viðskipti séu í orkugeiranum. Í
könnuninni var meðal annars bent
á að áætlað heildarvirði samruna
og yfirtöku á sviði endurnýjanlegrar orku hafi numið 55,7 milljörðum dollara árið 2007 sem er 47
prósenta aukning frá árinu 2006.
„Sérfræðingar á markaðnum hafa
áhyggjur af því að ekki sé verið
að verðleggja þá áhættu sem
tengd er orkugeiranum. Áhættan er fyrst og fremst pólitísk og

JARÐVARMI Athygli stóru orkufyrirtækjanna er hvað minnst á jarðvarmann og því
er hætta á orkubólu ekki jafn mikil þar,
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

stafar af því hvað ríkið er nátengt þessari grein. Einnig þykir
ríkja mikil óvissa um hvaða tækni
verður ofan á í þessum geira þar
sem tækniþróun er mikil,“ segir
Benedikt.
Bendir hann á að samkeppni
um yfirtökur eigi eftir að aukast á
næstu árum meðal stóru orkurisanna sem hafa verið að kaupa sig
lengra upp virðiskeðjuna. Ástæðuna má rekja til spár sérfræðinga um mikinn skort á túrbínum, meðal annars til vindmylluframleiðslu, og vilja stóru félögin
tryggja hlutdeild sína í framboðinu.
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Actavis hlýtur verðlaun Fyrirtæki „gefa“ iPhone-farsímana
erum mjög stolt af
Actavis í Búlgarþessum verðlauníu hreppti verðlaun
um“ segir Nikolay
stofnunarinnar
Hadjindonchev,
Superbrands fyrir
framkvæmdastjóri
að vera sterkasta
Actavis í Búlgaríu.
vörumerkið í lyfjaiðnaði í Búlgaríu.
Superbrand starf„Aðeins fjórum
ar í sextíu löndum og
árum eftir að skipt ACTAVIS HLÝTUR VERÐLAUN veitir árlega verðvar um nafn á sam- Superbrand starfar í sextíu lönd- laun fyrir sterkustu
um og veitir árlega verðlaun fyrir
stæðunni
hefur sterkustu vörumerkin á hverjum
vörumerkin á hverjokkur tekist að markaði.
MARKAÐURINN/ACTAVIS um markaði. Óháð
byggja upp sterka
dómnefnd velur þau
ímynd Actavis sem leiðandi fyrir- vörumerki sem skara fram úr og
tækis í lyfjaiðnaði. Þessi viður- hefur til hliðsjónar skoðanakönnkenning sýnir árangur mikils un sem framkvæmd er af óháðu
og öflugs markaðsstarfs og við fyrirtæki.
- bþa

fyrirtækið O2 ætlar þessu samkvæmt að „gefa“ hverjum kúnna
farsíma gegn langtímasamningi. Svipaða sögu er að segja
í öðrum löndum. Þjóðverjar
verða hins vegar að greiða
eina evru, jafnvirði rúmra 123
króna. Ekki liggur fyrir hvert
áskriftarverðið verður.
Ætla mætti að símafyrirtækin tapi á athæfinu. Það er
hins vegar ekki raunin, að mati
bandaríska vikuritsins Fortune.
Blaðinu reiknast til að hagnaður símafyrirtækjanna af hverjum síma geti numið allt að 74 prósentum þegar yfir lýkur.
- jab

Upplýsingakerfi
fyrir þrjá milljarða

Stolinn til sölu

Sirius IT er stærsta hugbúnaðarhús í eigu Íslendinga. Nýr
risasamningur við norsk stjórnvöld liggur nú fyrir.
Björn Ingi Hrafnsson
skrifar

VODKI FYRIR ALLRA AUGUM Talið
er líklegt að nokkur áhugi verði á
Stolichnaya-vodkanum sem nú er til sölu.
MARKAÐURINN/AFP

flöskunni nú en fyrirtækið keypti
framleiðslu Absolut-vodkans af
sænska ríkinu í lok mars.
- jab

Norska Vinnumála- og tryggingastofnunin (NAV) hefur skrifað undir samning við Sirius IT,
dótturfyrirtæki Skipta hf., um
þróun og viðhald á upplýsingakerfinu Arena, sem er kjarnakerfi stofnunarinnar. Áætlað
verðmæti samningsins er liðlega
200 milljónir norskra króna, um

Ó! 11646

Rússneska fyrirtækið SPI, hefur
ráðið bandaríska bankann Lehman
Brothers til að finna kaupanda að
einu af dótturfyrirtækjum þess.
Fyrirtækið framleiðir hinn heimsþekkta Stolichnaya-vodka sem er
Íslendingum að góðu kunnur.
Skoska dagblaðið The Scotsman segir vodkaframleiðsluna
og dreifinguna geta farið á allt
að þrjá milljarða Bandaríkjadala,
jafnvirði um 240 milljarða íslenskra króna.
Meðal þeirra sem sagðir eru
hafa hugsanlegan áhuga á dropanum dýra eru Brown Forman, sem
framleiðir Southern Comfort, Bacardi-Martini og Campari.
Franski áfengisframleiðandinn
Pernod Ricard, sem framleiðir
samnefnt vín, sýndi vodkanum
áhuga undir lok síðasta árs. Ekki
liggur fyrir hvort Frakkarnir
hafi áhuga á að taka tappann úr

Evrópsk farsímafélög ætla ýmist
að láta viðskiptavini sína fá „frían“
iPhone-farsíma frá Apple eða „selja“
þá mjög ódýrt. Deila má um aðferðina en viðskiptavinirnir verða að
greiða fyrir dýrustu áskriftina til
að eiga kost á síma.
Nýju símarnir, sem styðja
við þriðju kynslóð í farsímatækni, koma á markað 11. júlí
næstkomandi. Fram kom í
Fréttablaðinu í síðustu viku að
ekki liggi fyrir hvenær símarnir koma hingað til lands,
að minnsta kosti opinberlega.
Breska farsíma-

Saga Capital Fjárfestingarbanki heldur morgunverðarfund með Eugen Weinberg,
helsta hrávörusérfræðingi Commerzbank, fimmtudaginn 26. júní, frá kl. 8:30-10:00
á Hilton Reykjavík Nordica hóteli.
Weinberg, sem stýrir rannsóknum og greiningu á hrávörum hjá Commerzbank,
er eftirsóttur fyrirlesari á ráðstefnum víða um heim og tíður fréttaskýrandi t.d. hjá
Bloomberg, CNBC og Financial Times.

þrír milljarðar íslenskra króna.
Samningurinn nær til næstu
fjögurra ára, með möguleika á
eins árs framlengingu.
„Við erum mjög stolt af því að
NAV skuli velja Sirius IT til að
sjá um og þróa þetta mikilvæga
upplýsingakefi,“ segir Hreinn
Jakobsson, stjórnarformaður
Sirius IT. Samningurinn nær yfir
allt viðhald og þróun sem tengist
Arenu en gert er ráð fyrir að á
næstu árum eigi sér stað umtalsverð þróun og uppfærsla á
kerfinu. „Við lítum á það sem
heiður og viðurkenningu að NAV
hafi valið að vinna með okkur,“
segir Carsten Boje Möller, framkvæmdastjóri Noregsdeildar
Sirius IT, sem telst nú vera
stærsta hugbúnaðarhús í eigu
Íslendinga.
Fyrirtækið var stofnað síðla
árs 2006 þegar Skipti, ásamt
nokkrum
lykilstjórnendum,
keypti viðskiptaeiningu sem sérhæfði sig í þjónustu við opinbera
aðila á finnska hugbúnaðarrisanum TietoEnator. Skipti á nú
92 prósent í Sirius en þrír lykilstjórnendur eiga samtals átta
prósent. Sirius er með starfsemi í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og hjá félaginu starfa um
420 starfsmenn. Rekstur félagsins hefur gengið afar vel frá
upphafi og á seinasta ári nam
velta félagsins 7,2 milljörðum íslenskra króna.
SiriusIT er með höfuðstöðvar
í Hellerup í Kaupmannahöfn.
Skipti dk. og Hreinn Jakobsson, sem stýrir starfsemi Skipta

á Norðurlöndunum, eru þar til
húsa. Á fyrsta ársfjórðungi 2008
komu um 28 prósent af tekjum
Skipta af erlendri starfsemi.
Hreinn, sem er einn helsti hugmyndafræðingurinn að baki hinu
nýja fyrirtæki, segist strax hafa
fallið fyrir hugmyndinni. Hann
var áður forstjóri Skýrr á Íslandi
og kveðst hafa þekkt viðskiptamódelið sem slíkt frá fyrri tíð.
„Reksturinn hefur gengið mjög
vel. Í Danmörku hefur gengið
verulega vel, en nokkurt verkefni var að koma rekstrinum í
Noregi og Svíþjóð í betra horf.
Sirius sérhæfir sig í hönnun,
þróun, rekstri og viðhaldi á hvers
kyns hugbúnaðarlausnum fyrir
opinbera aðila og stærri fyrirtæki. Viðskiptamódelið byggir
á því að byggja upp mjög náið
samband til langs tíma við viðskiptavininn þannig að starfsmenn Sirius verði í raun hluti
af teymi viðskiptavinarins í því
sem snýr að upplýsingatækni.
Viðskiptavinir félagsins eru
stórir opinberir aðilar og stærri
fyrirtæki. Í Svíþjóð má nefna
að Stokkhólmsborg er viðskiptavinur Sirius IT en borgin hefur
sett sér það markmið að verða
leiðandi sveitarfélag í heiminum þegar kemur að þjónustu
við þegnana á sviði upplýsingatækni. Í Noregi vinnur Sirius
IT m.a. að því að þróa hið nýja
lífeyrissjóðskerfi Norðmanna
sem byggir á Olíusjóðnum svokallaða. Í Danmörku er danska
þingið meðal viðskiptavina auk
sjónvarpsstöðvarinnar TV2.

Olíuverð hefur aldrei verið hærra en nú og þetta háa verð hefur bein áhrif á rekstur fjölmargra
fyrirtækja, svo sem samgöngufyrirtækja og sjávarútvegsfyrirtækja. Heimili landsins finna líka fyrir
hækkandi eldsneytisverði og þessi verðhækkun hefur m.a. áhrif á verðbólgu og verðtryggingu
húsnæðislána.

Er olíuverðshækkunin komin til að vera eða er þetta bóla sem springur?
Hvar liggja fjárfestingartækifæri framtíðarinnar?
Weinberg mun í fyrirlestri sínum svara þessum spurningum ásamt því að fjalla almennt um
hrávörumarkaði og þá kosti og galla sem fylgja fjárfestingum í hrávöru. Weinberg mun að auki fjalla
um markaði með landbúnaðarvörur sem margir spá að muni fylgja í kjölfarið á olíunni og öðrum
hrávörum og hækka á næstunni.

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku fyrir þriðjudaginn 24. júní með
því að senda tölvupóst á netfangið sagacapital@sagacapital.is
eða hringja í síma 545 2600.

ÞEIR STÝRA STÆRSTA HUGBÚNAÐARHÚSI ÍSLENDINGA Hreinn Jakobsson (til
vinstri) og Carsten Boje Möller.
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Opera-vafrinn er sá besti, segir forstjórinn
Ný og endurbætt útgáfa Opera-vafrans kom út í síðustu viku. Jon S. von Tetzchner, forstjóri og annar stofnenda Opera
Software, segir í samtali við nafna sinn Jón Aðalstein Bergsveinsson að fyrirtækið ætli ekki að sitja lengi á næstu uppfærslu.

Þ

að er ekki auðvelt að búa til vafra.
Við erum með þann besta og reynum að gera betur,“ segir Jon S. von
Tetzchner, forstjóri norska hugbúnaðarfyrirtækisins Opera Software.
Fyrirtækið hefur síðastliðin fjórtán ár unnið
að þróun Opera-vafrans fyrir bæði einkatölvur, farsíma og önnur rafræn smátæki. Stórt
skref var stigið á fimmtudag í síðustu viku
þegar ný og endurbætt útgáfa vafrans, Opera
9.5, leit dagsins ljós.
Jon var staddur hér á landi á dögunum.
Millilenti á ferð sinni frá Noregi – þar sem
höfuðstöðvar Opera Software eru og hann býr
– á leið sinni til Bandaríkjanna. Stoppið nýtti
hann til að ræða við íslenska fjárfesta sem
sáu möguleika fyrirtækisins á árdögum þess.
Kollegar þeirra í Bandaríkjunum voru næstir á dagskrá hjá Joni. En fjölskyldan var ofar
á blaði. „Ég ætla að borða með þeim í kvöld,“
segir Jon. Ekki gefst mikill tími til slíkra
stunda enda annasamir dagarnir hjá forstjóra
hugbúnaðarfyrirtækis sem er með 500 starfsmenn í stærstu löndum heims.

SAGA OPERU

1994

Ivarsøy þróa Opera 1.0 hjá
Telenor.

VINSÆLL VAFRI

Opera-vafrarnir hafa notið mikilla vinsæla
allt frá því sá fyrsti leit dagsins ljós árið árið
1997. „Samkvæmt okkar tölum hala hundrað þúsund manns niður vafranum á hverjum degi fyrir einkatölvur. Öðru eins er halað
niður fyrir farsíma,“ segir Jon. Hann leggur
áherslu á að upplýsingarnar fái hann úr
bókum fyrirtækisins. Fjöldinn geti því verið
vantalinn. Operu-menn kjósi hins vegar að
styðjast við lægri tölur. „Við viljum ekki ljúga
að okkur,“ segir hann.
Samkvæmt þessu eru notendur Opera-vafranna á bilinu 20 til 25 milljónir talsins. „Það
jafngildir um 1,5 til tveggja prósenta af markaðnum,“ segir Jon og bendir á að 1,4 milljarðar manna geti notað netið að talið sé. En talsverðu munar á markaðshlutdeild milli landa.
„Við erum með minna en eitt prósent í Bandaríkjunum, á bilinu 2-3 prósent í Evrópu, veikir
í Kína en mjög sterkir í Rússlandi, Indónesíu
og í Austur- og Mið-Evrópu,“ segir Jon. „Svo
erum við með tíu prósenta markaðshlutdeild
í Noregi.“
Hann veit ekki um Ísland en telur hlutdeildina hér um fjögur prósent. „Ég veit í raun
ekki hvers vegna við erum sterkir í einu landi
en ekki í öðru. Kannski vantar okkur stuðningsaðila sem ganga um og segja að við séum
bestir.“ Honum er full alvara enda hefur
vegur Operu-vafrans oftar en ekki verið lagður gullhömrum notenda. Raunar telur hann
helstu ástæðuna þá að skyndiminni vafrans
er betra en í öðrum og getur geymt vefsíður í allt að fimm daga og hægt er að sleppa
myndum sé þess er óskað. Það gerir vefrápið
léttara og sparar þeim tíma og pening sem á
þurfa að halda.
RISAR Á FARSÍMAMARKAÐI

Þótt Opera sé enn með tiltölulega litla markaðshlutdeild á einkatölvumarkaðnum gegnir öðru máli um farsímamarkaðinn. Þar ber
fyrirtækið höfuð og herðar yfir aðra. „Þar
erum við stærstir,“ segir Jon og brosir lítið
eitt.
Farsímavafrinn er einkar aðgengilegur og
geta þeir sem eiga nokkuð nýlega gerð farsíma halað honum niður af vefsíðu fyrirtækisins og sett hann upp í símum sínum á örskotsstundu. Vafrinn sníður vefsíður til fyrir
lítinn farsímaskjá og getur notandi stækkað
upp þann hluta síðunnar sem hann vill skoða
nánar hverju sinni. Þennan eiginleika ættu
þeir að þekkja sem prófað hafa iPhone-símana frá Apple. Sama tækni liggur á bak við
vafraútgáfuna í lófatölvum og öðrum smátækjum. Sömu sögu er að segja um útgáfuna sem Opera vann fyrir Wii-leikjatölvurnar
ásamt japanska tæknifyrirtækinu Nintendo.
Opera vinnur með öllum stærstu farsímaframleiðendum heims í dag en í fyrra hafði
Opera landað samningum við tuttugu farsímafyrirtæki fyrir sextíu mismunandi síma.
Þarna eru á ferðinni öll þekktustu merkin,
farsímarisarnir.
„Við erum sterkastir í löndum sem eru
að vaxa, svo sem í Mið- og Austur-Evrópu, í
Rússlandi og í Indónesíu. Þar eiga oft fleiri
farsíma en tölvur og með þeim má komast
auðveldlega á netið,“ segir Jon og bætir við
að netsambandi sé víða ábótavant ef nánast
nokkuð, svo sem í Bangladess. „En svo er líka

Jon S. von Tetzchner og Geir

1995

Jon og Geir stofna Opera
Software í Ósló.

1996

Opera 2.0

1997

Desember – Opera 3.0
Opera 2.1 fyrir Windows

1998

Nóvember – Opera 3.5

2000

Desember – Opera 5.0
Júní – Opera 4.0

2001

Nóvember – Opera 6.0
Október – Opera-vafri í sjónvörpum
Maí – 5 milljón notendur.

2002

September – Opera í lófatölvu

2003

Ágúst – 10 milljónir notenda
Janúar – Opera 7.0

2004

Mars – Opera Software skráð á
markað í Noregi

2005

September – Opera 8.5
Ágúst – Opera mini í Noregi
Auglýsingaborðar teknir af
Opera–vafranum
Apríl – Opera 8.0

2006

Desember – Opera í Wii-leikjatölvum
Apríl – Opera 9.0
Febrúar – Opera Mini um heim
allan
Janúar – Opera í Nintendo DS
leikjatölvum

2007

19. júní – Opera Mini 4 beta
Apríl – Opera 9.2

2008

Júní - Opera 9.5

JON S. VON TETZCHNER Forstjóri Opera Software óttast ekki samkeppnina á vaframarkaðnum. Hann segir Opera
MARKAÐURINN/VILHELM
verða áfram sterkasta fyrirtækið á farsímamarkaði enda hafi keppinautarnir gefist fljótlega upp.

gaman að geta hjálpað fólki þar að komast á
netið,“ segir hann. Bendir reyndar á að farsímavafrinn er sömuleiðis nokkuð vinsæll í
Japan. „Það segir kannski eitthvað um gæðin
enda lítið um lélegar nettengingar þar,“ segir
hann og brosir í kampinn.
MARGAR NÝJUNGAR

Nokkur stór stökk eru tekin frá eldri vöfrum
í þeim nýja. Jon segir að mikið hafi verið
lagt í undirlagið, grunninn – og unnið betur
með möguleika netsins. Opera-Link er ein
nýjunganna. Möguleikinn býður netverjum
upp á að samþætta bókamerki í tölvuvöfrum
og farsímum og flytja minnispunkta óhindrað á milli tækja. Það sparar tíma og sporin.
„Þetta getur komið sér vel í verslunarleiðangri þegar innkaupalistinn birtist í farsímanum. Þá þarf ekki að velta hlutunum fyrir
sér og getur gert leiðinlega ferð skemmtilega
stutta,“ tekur Jon sem dæmi um gagnsemina. En fleira fellur til því nú er hægt að leita
eftir lykilorðum í vefsíðum sem hafa týnst frá
eldra vefrápi og óværuvörnin stórbætt. Er þá
fátt nefnt.
GOTT AÐ GEFA

Opera-vafrarnir hafa verið ókeypis frá upphafi. Í fyrstu voru þeir fjármagnaðir með
auglýsingum. Þeim sleppti fyrir þremur
árum. Það þótt stórt skref og töldu margir
að ákvörðunin myndi ganga af fyrirtækinu
dauðu. En raunin varð önnur. „Við sögðum við
fjárfesta að nú myndum við fjarlægja auglýsingar. Bentum þeim á að við myndum fá minni
tekjur tímabundið. Síðan myndu þær hækka,“
segir Jon og dregur upp blað úr tösku sinni
sem sýnir nákvæmlega hvernig spáin rættist. Tekjurnar drógust lítillega saman í fyrstu
en ruku upp um 56 prósent á milli fjórðunga.
„Tekjur okkar af fríum vafra fyrir borðtölvur
hafa aukist. Og þá eru ekki meðtaldir vafrar í
farsímum,“ bendir Jon á. „Þetta sýnir að það

er hægt að þéna pening þótt maður geri hlutina ókeypis,“ segir hann. Tekjuhliðar Opera
liggja víða, svo sem í samstarfi við netleitarrisann Google og fleiri fyrirtæki. „Með þessu
móti hefur okkur tekist að sleppa auglýsingum en fá peninga í kassann. Og við eigum
nóg, 500 milljónir norskra króna á bók,“ segir
hann. Það ætti ekki að væsa um fyrirtækið en
gerir þetta 7,6 milljarða íslenskra króna.

FARSÍMI MEÐ OPERA-VAFRANUM
Eins og sést á myndinni eru vefsíður
ansi litlar á farsímaskjánum. Með Operavafranum er hægt að stækka upp það
efni sem farsímanotandi kýs að skoða
MARKAÐURINN/RÓSA
nánar.

TAKK, MICROSOFT

Opera í 14 ár

Þrátt fyrir að nýi Opera-vafrinn sé nýkominn
út segir Jon þess stutt að bíða þar til nýjungar
líti dagsins ljós frá Operu Software. Hann
þakkar það því að Microsoft-menn – risarnir
á vaframarkaðnum – séu loksins byrjaðir að
vinna aftur. Þar á hann við að um sex ár hafi
liðið frá því Internet Explorer 6 kom út þar
til næsta stóra útgáfa leit dagsins ljós. Nú er
sú áttunda á leiðinni. „Microsoft hefur haldið aftur af netinu í mörg ár. Nú þegar Microsoft hefur rumskað þá gerist hlutirnir hratt.
„Við teljum það mjög jákvætt að Microsoft sé
að koma með betri vafra. Það þýðir að maður
þarf að gefa út nýja hluti oftar en á tveggja
ára fresti,“ segir Jon en síðasta Opera-útgáfan,
Opera 9.0, er tveggja ára gömul.
Jon segir margar af nýjungum Explorervafrans keimlíkar því sem Opera gerði fyrir
áratug. „Þeir sögðu reyndar fyrir átta árum
að þeir myndum líkja eftir okkur. Þeir eru að
ná því núna,“ segir Jon og bendir á að Operamenn muni alltaf hreyfa sig hraðar en hugbúnaðarrisinn bandaríski.
Hann óttast ekki samkeppnina á vaframarkaðnum. Þar tróni Microsoft yfir aðra.
Mozilla, sem setti nýja útgáfu af Firefoxvafranum á netið í gær, fylgir fast á eftir
en litlu guttarnir eru Safari og aðrir minni
spámenn. „Við erum vanir samkeppni og
sterkum keppinautum. En hvað farsímana
snertir þá verðum við sterkir áfram. Þar hafa
allir aðrir gefist upp,“ segir Jon.

Opera-vafrinn var upphaflega
rannsóknarverkefni sem þeir
Jon Stephenson von Tetzchner
og Geir Ivarsøy unnu ásamt
fleirum innan veggja norska
landssímans, Telenor, árið
1994. Að því er sagan hermir var ekki áhugi hjá Telenor
til að halda verkefninu áfram.
Þeir félagar sáu möguleikana sem fólust í vafranum,
tryggðu sér hugverkaréttinn,
tóku föggur sínar og héldu þróuninni áfram á eigin vegum.
Fyrirtækið Opera Software
var svo stofnað í enda ágúst
1995 og leit fyrsta útgáfa
Opera-vafrans, Opera 2.1 fyrir
Windows-stýrikerfið, dagsins
ljós tveimur árum síðar. Fyrirtækið sjálft var skráð á markað í mars fyrir fjórum árum.
Geir, sem var helsti hugbúnaðarsérfræðingur fyrirtækisins, lést langt fyrir aldur fram
árið 2006, þá 49 ára. Níunda
útgáfa Opera-vafrans, sem
kom út fyrir tveimur árum,
er tileinkuð minningu hans.
Jon stendur því einn eftir í
okkar heimi af stofnendum
fyrirtækisins.

office 1 Akureyri
Virka daga 10-18:30
Laugard aga 11-17
Sunnudaga frá 13-17
Sími: 550-4150

10
10

550-4120
550-4120
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ELSA
MAGNÚSDÓTTIR
lætur gamminn geisa
á Þyt frá Kálfhóli á
síðasta Landsmóti
hestamanna á
Vindheimamelum í
Skagafirði árið 2006.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Risaskjáirnir komnir, kamrar

Landsmót hestamanna fer fram á Gaddstaðaflötum á Hellu dagana 30. júní til 6. júlí. Hið átjánda í röðinni. Mikið hefur brey
haldið árið 1950 á Þingvöllum þegar menn riðu á mótið. Skipuleggjendur vilja gera mótið fjölskylduvænna og minnka áher
mótsins leggur áherslu á að hún ætli sér að skila mótinu með hagnaði. Annas Sigmundsson ræddi við skipuleggjendur mótsin

L
SKIPULEGGJENDUR LANDSMÓTS Jóna Fanney og Haraldur
ætla að gera landsmótið fjölskylduvænna og vilja leggja
minni áherslu á dansleiki langt
fram eftir nóttu. Myndin er
tekin á bænum Laugardælum
í Hraungerðishreppi og sjá má
Ingólfsfjall í baksýn.
SUNNLENSKA FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL

andsmót hestamanna var fyrst
haldið árið 1950 á Þingvöllum. Þá
voru gestir um tíu þúsund talsins.
Þó gestum hafi ekki fjölgað mikið
síðan þá hefur umfang mótsins
gjörbreyst og fyrirkomulag mótsins er orðið allt annað.
Í samtali við Markaðinn segja þau Jóna
Fanney Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri
Landsmóts, og Haraldur Þórarinsson, formaður
Landssambands hestamannafélaga, að nú orðið
keppist fyrirtæki um að fá að fá kynningu og
aðstöðu á mótinu.
Velta
mótanna hafi
aukist mikið
á undanförnum árum og
gestafjöldinn
líka þrátt fyrir
að hann aukist ekki í sama
hlutfalli.
Þetta er átjánda landsmót
hestamanna
sem er haldið í ár. Mótin
nú eru gjörólík frá því
að keppendur riðu sumir hverju á Landsmót.
Allur aðbúnaður, bæði hvað varðar áhorfendur og keppendur, sé gjörbreyttur og áherslan
á góða aðstöðu hafi mikið breyst. ,,Hestar og
knapar skila ávallt sínu en eigi mótið að takast
vel þarf öll aðstaða að vera í topplagi, s.s. veitingar, hreinlætisaðstaða, allt skipulag og þjónusta. Þetta má ekki vanmeta þrátt fyrir að íslenski gæðingurinn sé aðalmálið,“ segir Jóna
Fanney.
Hún segir að núorðið þurfi að byggja upp
heilt þorp frá grunni með öllum innviðum sem
geri það að verkum að mótið sé mjög viðamikið og að veltan aukist í takt við það. Varðandi
fjölda gesta þá hafa þeir verið að rokka á milli
níu og tólf þúsund síðustu árin og segir Jóna
Fanney að stór þáttur í ákvarðanatöku íslenskra
gesta sé á endanum veðrið. Ef gott veður er á
landsmóti þá sé gestafjöldi yfirleitt í hámarki.

Jóna Fanney og Haraldur taka fram að nú
sé unnið að því að gera landsmótið fjölskylduvænna og nefna í því sambandi einkum tvennt.
,,Við erum að gera veglegt leik- og afþreyingarsvæði fyrir ungu hestamennina og frá fimmtudegi bjóðum við uppá barnagæslu gegn vægu
gjaldi. Jafnframt er áherslan á að bjóða ekki
uppá dansleiki langt fram eftir nóttu. Við einfaldlega byrjum fyrr að skemmta okkur og
hættum fyrr, enda er hinn almenni hestaáhugamaður mættur í brekkuna eldsnemma næsta
morgun,“ segir Jóna Fanney.
„Hvort við drögum úr tekjum með þessum áherslum efa ég, því sá markhópur sem
við erum að stíla inn á er stór, þ.e. hestaáhugamenn í landinu og fjölskyldan öll. Þvert á móti
tel ég að við séum einmitt að stækka markhópinn,“ segir hún.
ÞREFALT FLEIRI ÍSLENSKIR HESTAR ERLENDIS

Upphaf landsmóts segir Haraldur að megi
rekja til framtaks þeirra Jónasar frá Hriflu,
Guðjóns Samúelssonar og Runólfs Ólafssonar.
Þeir hafi talað um að íslenska menningin sem
tengdist íslenska hestinum mætti ekki týnast.
Þeir lögðu því til fjármagn og hvöttu hestamenn til að búa til nethring hringinn í kringum landið til þess að standa vörð um ræktun og
sýningu á íslenska hestinum. Það er grunnurinn að því að landsmót hestamanna varð til.
Síðan nefnir Haraldur alþjóðasamtökin FEIF
sem er stytting á International Federation of
Icelandic Horse Associations. Þetta eru alþjóðasamtök þeirra sem eiga íslenska hesta.
Félagar í samtökunum eru yfir sjötíu þúsund
talsins frá nítján þjóðlöndum. Nýja Sjáland
er nýgengið í FEIF og Ástralía er að banka á
dyrnar. ,,Það eru fleiri íslenskir hestar erlendis en hér heima,“ segir Haraldur. Hann telur að
innan FEIF séu vel á vel á annað hundrað þúsund hrossa en hér heima eru þau í kringum sjötíu þúsund.
Haraldur segir að þegar heimsmeistaramót
íslenska hestsins voru fyrst haldin útí Evrópu
hafi skipuleggjendur hér heima horft til þeirra
aðdáunaraugum en nú í seinni tíð hafi þetta
snúist við. Undirbúningur landsmóta sé gríðarlegur og gott starf hefur verið unnið í gegnum
árin. Þetta hefur skilað sér erlendis í aukinni

aðsókn erlendra hestaunnenda. ,,Samkvæmt
skýrslu sem samgönguráðuneytið lét gera árið
2003 þá koma 20 prósent erlendra gesta hingað
eingöngu út af íslenska hestinum,“ segir Haraldur.
Miðað við framreiknaða útreikninga sem
gerðir voru árið 2003 segir Haraldur að íslenski hesturinn og starfsemi tengd honum sé
að velta a.m.k. í kringum 14 milljörðum í íslensku hagkerfi á ári hverju. Varðandi fjölda
starfsmanna landsmóts segir Jóna Fanney að
líklega verði þeir á bilinu 300 til 400 talsins
þegar allt kemur til alls.
HESTAMENNSKA ER ÍÞRÓTT

Árið 2000 varð breyting á rekstri landsmóta
þegar sérstakt einkahlutafélag var stofnað í
kringum mótið. Fyrsta mótið sem rekið var á
þeim forsendum var árið 2002. Haraldur segir
að það hafi verið gert til þess að ná utan um
þekkingu í kringum mótin og til þess að flytja
hana áfram. Eigendur Landsmóts eru Landssamband hestamannafélaga að tveimur þriðju
og Bændasamtök Íslands eiga þriðjung.
Jóna Fanney tekur fram að landsmót hafi
ekki verið rekið með hagnaði síðustu ár en
segir allar sínar áætlanir ganga út á að skila
þessu móti með hagnaði.
„Hestamann vilja búa við sömu skilyrði og
aðrar íþróttagreinar í landinu gagnvart hinu
opinbera,“ segir Haraldur. En bendir þó á að
hestamennskan í landinu verði að fá að þróast
á sinn hátt með sem minnstum afskiptum ríkisins. Hestaíþróttin verði hins vegar að njóta
sama stuðnings og aðrar íþróttagreinar í landinu.
Þetta tekur Jóna Fanney undir og segir það
þyngja róðurinn að þurfa að greiða háar fjárhæðir í löggæslu og jafnvel heilsugæsluvaktir
lækna. „Það kemur mér á óvart í undirbúningnum hversu lítið samstarf er við hið opinbera.
Ég veit ekki hvort þetta er skilningsleysi eða
bara hreint áhugaleysi en ég hefði viljað sjá
þetta samstarf mun öflugra,“ segir hún.
Haraldur og Jóna Fanney telja að íslenski
hesturinn sé stórlega vannýttur í landkynningu
á Íslandi erlendis og að töluvert skorti á að bæði
stjórnvöld sem og fjölmiðlar hafi skilning á því
að um íþrótt sé að ræða en bætir við að kannski
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„Það kemur mér á óvart í undirbúningnum hversu lítið samstarf
er við hið opinbera. Ég veit ekki hvort þetta er skilningsleysi
eða bara hreint áhugaleysi en ég hefði viljað sjá þetta samstarf
mun öflugra.“
Jóna Fanney Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri Landsmóts

fjölda í samfélagið. Margfeldisáhrifin nái
langt út fyrir einstaka bæjarfélag, s.s. í allri
ferðaþjónustu og verslun, það gefi augaleið
þegar bæjarfélög fimmtánfaldist í íbúafjölda
á einni viku að það skili sér í langan radíus.
Í upphafi var það vilji manna að landsmót
færu fram á Þingvöllum og sátt um það. Árið
1974 þurfti mótið hins vegar að víkja út af
þjóðhátíðinni. Það hefur síðan þá verið haldið
á nokkrum stöðum víðs vegar um landið. Þrjú
síðustu mót og nú mótið 2008 hafa hins vegar
verið haldin til skiptis á Gaddstaðaflötum við
Hellu og á Vindheimamelum í Skagafirði.
Það megi þó alls ekki líta á það þannig að
landsmót sé bundið við þessa tvo staði og
segir Haraldur það einmitt vera í verkahring
Landssambands hestamannafélaga að breiða
hestamennskuna sem mest um landið. Jóna
Fanney bætir við að það eigi enginn að vera í
áskrift að Landmóti hestamanna.
Nú sé til að mynda unnið að uppbyggingu á
glæsilegri aðstöðu á höfuðborgasvæðinu þar
sem gert sé ráð fyrir að keppni og sýningar fari fram innanhúss. Landsmót var haldið
í Reykjavík árið 2000 og segja þau Jóna
Fanney og Haraldur að mótið hafi gengið vel
en að kannski hafi vantað uppá stemninguna
sem fylgir því að halda slík mót úti á landi.

rnir farnir

FLESTIR FRÁ ÞÝSKALANDI

yst frá því að fyrsta landsmótið var
rsluna á dansleiki. Framkvæmdastjóri
s sem og aðra aðila sem því tengjast.
sé það ekki síst hestamönnum sjálfum að
kenna að þeir séu ekki nægilega duglegir með
að koma upplýsingum á framfæri og að hestaheimurinn sé kannski svolítið lokaður.
Þau hafa fundið fyrir auknum áhuga á
hestamennsku undanfarinn ár og telja það
meðal annars skýrast af auknum frítíma
fólks, almennri umhverfisvitund og eftir
vill auknum ráðstöfunartekjum fólks. Hestamennska sé nokkuð dýr og tímafrek íþrótt.
Haraldur nefnir að hækkandi olíuverð og
hækkun á heyi gæti dregið úr möguleikum
fólks til að sinna íþróttinni.
Haraldur og Jóna Fanney vonast hins vegar
til þess að gengisfall krónunnar geri það að
verkum að fleiri erlendir gestir komi í ár og
að hrossaræktendur fái einnig sinn skerð af
þróun gengisins, þ.e. að meiri áhugi sé hjá
erlendum aðilum að versla íslensk hross. Á
móti komi hins vegar aukinn kostnaður fyrir
mótshaldara vegna aðfanga erlendis frá, s.s.
tjöld og stúkur, sem séu drjúgar upphæðir.
Þau telja að það hljóti að vera gríðarlega
mikil lyftistöng fyrir þau landssvæði þar
sem Landsmót eru haldin að fá allan þennan

Aðspurð segir Jóna Fanney að ekki sé til nein
nákvæm úttekt á því frá hvaða löndum erlendu gestirnir komi. Árið í ár ætti þó að gefa
góðar vísbendingar þar sem Landsmót sé í
góðu samstarfi við Icelandair með netmiðasölu á mótið. Í kringum netmiðasölu verði til
öflugur gagnagrunnur sem geti gefið margar
góðar og gagnlegar upplýsingar sem hingað
til hefur verið erfitt að halda utanum.
Talað er um að 25 til 30 prósent af þeim
sem sækja landsmót komi erlendis frá. Stór
hluti hestaunnenda íslenska hestsins koma
frá þýskumælandi löndunum, Austurríki,
Sviss og Þýskalandi. Þar á eftir komi gestir
frá Skandinavíu, þ.e. frá Danmörku, Svíþjóð
og Noregi. Annars sé þetta mjög fjölþjóðlegur hópur og frá öllum heimshornum.
Aðspurð um hvert landsmót stefni í framtíðinni segja þau að eftir mótið í ár verði farið
í stefnumótunarvinnu. „Landssamband hestamannafélaga hefur þegar samið við Capacent
Gallup um að sjá um þá vinnu. Landsmótin
eiga orðið sína hefð en þurfa að sjálfsögðu
að laga sig að breyttum áherslum og því sem
máli skiptir hjá þeim fjölmörgu sem stunda
hestaíþróttina í landinu,“ segir Haraldur.

LANDSMÓT 2008
Áætluð velta mótsins:
Fjöldi starfsmanna:
Áætlaður fjöldi gesta:
Áætlaður fjöldi hrossa:
Áætlaður fjöldi knapa:

120-150 milljónir
300-400
12.000-15.000
1.000-1.200
Yfir 500 manns

Áhrif Landsmóts
eru ómetanleg
„Ég held að áhrif Landsmóts séu algjörlega ómetanleg og verði seint
reiknuð út til fulls. Annars vegar
er það þannig að mót af þessu tagi
skapa í sjálfu sér mikil verðmæti.
Þarna kemur saman mikill fjöldi
fólks sem hefur heilmikil áhrif á
efnahag svæðisins í kring. Þessi
mót hafa sýnt það að þau laða til
sín fjölda útlendinga sem styrkja
okkar gjaldeyrisgrundvöll,“ segir
Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Einar telur að landsmót feli í sér
alls konar aðra kynningu á landinu fyrir ferðaþjónustuna. „Þetta
er líka til þess fallið að auka áhuga
bæði Íslendinga og útlendinga á
hestamennskunni. Hestamennskan er gífurlega mikil atvinnugrein
og vaxandi og í sumum héruðum
er hún burðarásin í atvinnulífinu.
Svona mót þar sem að þúsundir
manna koma alls staðar að af landinu og víða úr heiminum hefur auðvitað mikla þýðingu til að styrkja
bakland þessarar atvinnustarfsemi,“ segir Einar. Hann telur að
svona mót hafi gífurleg áhrif á lítinn stað eins og Hellu. Allt gistipláss í nágrenninu sé löngu upppantað auk þess sem þetta hefur
mikil áhrif á hvers konar þjónustu.
Aðspurður um stuðning hins opinbera við landsmót segir Einar að
Alþingi hafi með fjárveitingum lagt
fram peninga til þess að byggja upp
sýningaraðstöðu á landsmótsstöðum. Bæði á Gaddstaðaflötum nú á
Hellu og líka áður til dæmis á Vindheimamelum í Skagafirði. „Hestamennska er stunduð af miklum
fjölda fólks og það er að mínu mati
eðlilegt að ríkisvaldið komi að því
að byggja upp þessa innviði eins og
við gerum með önnur íþróttamót
eins og landsmót ungmennafélaganna og annað slíkt,“ segir Einar.
Einar nefnir að þegar hann var
formaður Ferðamálaráðs þá beitti
hann sér fyrir því að ferðamálaráð
stóð straum af kostnaði við markaðssetningu á markaðssíðu ferðamálaráðs þá. Segir hann að það hafi
haft mikil og jákvæð áhrif.
Einar er þekktur fyrir afskipti
sín af sjávarútvegsmálum og segist

EINAR KRISTINN GUÐFINNSSON sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sótti fyrsta
landsmót sitt árið 1966. Þá var hann tíu ára
gamall og var í sveit í Skagafirði. Landsmót var
þá haldið á Hólum í Hjaltadal. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

ekki mikill hestamaður en segist þó
sæmilega reiðfær. „Þegar ég var
yngri þá var ég ágætlega liðtækur
á hesti en á seinni árum hefur
minna farið fyrir reiðmennsku.
Ég umgengst mikið af hestamönnum og hef mörg tækifæri til að
skreppa á bak þó ég eigi enga hesta
sjálfur,“ segir Einar.
Hann hefur sótt þó nokkur landsmót og nefnir að fyrsta landsmót
sem hann sótti hafi verið árið 1966
þegar hann var í sveit í Skagafirði þá tíu ára gamall. Þá var
landsmót haldið á Hólum í Hjaltadal. Síðan hefur hann sótt nokkur
landsmót og seinni ár sérstaklega
á Vindheimamelum í Skagafirði.
Einar fór í fyrra á heimsmeistaramót íslenska hestsins sem haldið
var í Hollandi og segir þá upplifun
ógleymanlega.
Einar var á síðasta Landsmóti
sem haldið var á Vindheimamelum í Skagafirði og segir að það hafi
verið gífurleg upplifun og mjög
skemmtilegt hafi verið að sækja
það mót. „Stemningin sem myndast þarna er engu lagi lík, bæði á
meðan á mótinu stendur sem og
allur félagsskapurinn í kringum
þetta,“ segir Einar að lokum.

Stóðhestar seljast á allt að 50 milljónir króna
Gunnar Arnarson, hrossaræktandi og hestaútflytjandi, segist
finna fyrir meiri viðbrögðum
frá erlendum kaupendum eftir
gengisfall krónunnar. Hann
segir að markaðshorfur verði
nú betri að loknu Landsmóti, en
sala á hestum er einna mest að
því loknu. Nú sé töluvert fýsilegra fyrir erlenda aðila að fjárfesta í íslenskum hestum.
Varðandi veltu í hestaútflutningi segir Gunnar að lauslega
áætlað nemi hún í kringum 600
milljónum á ári. Síðustu ár hafi
verið seldir nálægt 1.500 hestar ár hvert. Verðið á þeim hefur
verið frá nokkur hundruð þúsund krónum upp í á annan tug

milljóna króna. Í einstaka tilfellum seljist þó stóðhestar á
allt að fimmtíu milljónir króna.
Aðspurður um áhrif hækkandi verðs á olíu og heyi segir
Gunnar að vissulega finni menn
fyrir áhrifum af því. Hins vegar
horfi hestamenn fram á eitt
besta vor í áraraðir og því verði
gríðarlegur heyfengur, eða tuttugu til þrjátíu prósent meiri
en í meðalári. Það muni jafna út
aukinn kostnað.
GUNNAR ARNARSON hrossaræktandi
og hestaútflytjandi segist finna fyrir auknum áhuga erlendra aðila að fjárfesta í
íslenska hestinum eftir gengisfall krónunnar. Hér má sjá Gunnar á hryssunni Örk frá
Auðsholtshjáleigu á Svínavatni í vetur.
AÐSEND MYND/KRISTBJÖRG EYVINDSDÓTTIR

„Hestamenn vilja
búa við sömu
skilyrði og aðrar
íþróttagreinar í
landinu gagnvart
hinu opinbera.“
Haraldur Þórarinsson,
formaður Landssambands
hestamannafélaga
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Til þess að bregðast rétt við aðsteðjandi vanda er
mikilvægt að gera sér grein fyrir heildarmyndinni.

Er öll sagan sögð?
Björn Ingi Hrafnsson
Um fátt annað hefur verið rætt í íslensku viðskiptalífi síðustu dagana en stöðu Nýsis og Eimskipafélags Íslands. Sá sem hér heldur á
penna hefur m.a. fengið ákúrur í samtölum við forkólfa í atvinnulífinu fyrir að standa fyrir of neikvæðum fréttaflutningi um íslenskt viðskiptalíf. Hefur verið vísað til þess að á tímum sem þessum eigi allir að standa saman og neikvæðar fréttir skemmi fyrir
öllum. Þetta er heldur skrítið viðhorf þeirra sem virðast telja hlutverk fjölmiðla að vera viðhlæjendur í meðvindi, en í mótbyr eigi
menn að hafa sig hæga. Gildir þar hið fornkveðna, að freistandi er
að skjóta sendiboða válegra tíðinda í stað þess að horfast í augu við
staðreyndir og vinna úr þeim af skynsemi og yfirvegun.
Engum vafa er undirorpið að viðskiptafjölmiðlum ber skylda til
þess að greina frá því ef stór fyrirtæki glíma við erfiðleika í rekstri
og eiga erfitt með að standa í skilum. Vitaskuld eiga þeir ekki að
grafa undan fyrirtækjum með kjaftasögum og slúðri, en þegar
samningar standa yfir við flestar af stærri lánastofnunum þjóðarinnar, þar með talið lífeyrissjóði, um umtalsverðar afskriftir, er
það auðvitað frétt sem á erindi til almennings. Jafn sjálfsagt er að
segja frá því þegar vel gengur og allt leikur í lyndi.
Athyglisverðar umræður hafa skapast í kjölfar tíðinda af afskriftum Eimskipa vegna kaupa á breska félaginu Innovate Holding. Kveikjan að þeim var ekki síst sá skammi tími sem leið frá því
breska félagið var keypt dýrum dómum og með hástemmdum yfirlýsingum og þar til afskrifa þurfti allt kaupverðið. Inn í blandaðist
hlutur tveggja æðstu stjórnenda félagsins, þeirra Magnúsar Þorsteinssonar stjórnarformanns og Baldurs Guðnasonar forstjóra.
„Það er alveg ljóst að stjórnendur Eimskipa hafa klúðrað þessu big
time,“ sagði Sindri Sindrason, nýr stjórnarformaður félagsins af
þessu tilefni og kvað þá við heldur nýjan tón í íslensku útrásinni.
Efasemdir hafa síðar vaknað um hvort rétt eða nægilegt sé að
velta fyrir sér ábyrgð þeirra Magnúsar og Baldurs eingöngu. Voru
þeir sjálfir blekktir af hinum erlendu seljendum? Voru starfslok
Baldurs í febrúar sl. tengd þessu máli? Og ef svo er, hvers vegna
var það þá ekki tilkynnt til Kauphallarinnar? Hvers vegna fengu
aðrir hluthafar ekki vitneskju um hið fyrirséða tap og þessar miklu
afskriftir, ef stjórnin bjó þá þegar yfir slíkri vitneskju? Voru aðeins sumir í hópi eigenda með þessar mikilvægu viðskiptaupplýsingar en aðrir ekki? Fjármálaeftirlitið og Kauphöllin þurfa augljóslega að finna svör við þessum spurningum og jafnvel fleiri.
Gordon Brown, breski forsætisráðherrann, hefur sagt að forsenda þess að bresk stjórnvöld séu tilbúin að koma fjármálakerfinu til bjargar, sé að sannleikurinn komi upp á yfirborðið. Öll
sagan verði sögð, engin lík geymd í lestinni. Aðeins þannig sé unnt
að meta raunverulegt umfang vandans og bregðast rétt við í kjölfarið.
Af þessu þurfum við Íslendingar að læra. Til þess að fleiri fréttir
komi á næstunni ekki líkt og þruma úr heiðskíru lofti, er brýnt að
öll spilin verði lögð á borðið. Tortryggni er boðorð hins alþjóðlega
markaðar nú um stundir og því er gegnsæi mikilvægara en nokkru
sinni fyrr. Nú er ekki rétti tíminn til að uppfæra viðskiptavild, með
einhverjum óútskýrðum hætti. Nú er ekki rétti tíminn til að uppfæra eignasafn, nema augljósar ástæður séu til staðar.
Til þess að íslenskt viðskiptalíf komist í gegnum brimskaflinn er
nauðsynlegt að skapa aftur traust milli aðila. Ná kaupendum hlutabréfa aftur að borðinu. Finna stuðning stjórnvalda og Seðlabankans og komast sameiginlega gegnum hina erfiðu þraut, sem gæti
þá um leið hafa komið ýmsu góðu til leiðar.

Biðstaða á gjaldeyrismarkaði?
Eftir rúmlega 20% gengisfall í
mars hefur krónan flökt á bilinu
113-124 á móti evru og þannig má
líta svo á að gjaldeyrismarkaðurinn hafi verið nokkuð stöðugur á
öðrum ársfjórðungi. Þrátt fyrir
þennan stöðugleika á ytri borði er
samt ljóst að undir niðri kraumar
töluverð óvissa. Svo virðist sem
fæstir hafi trú á því að núverandi
gildi sé einhvers konar jafnvægi
heldur að gjaldeyrismarkaðurinn
sé í biðstöðu. Hvert er þá krónan að stefna þegar kemur fram að
þriðja fjórðungi?
KRÓNUBRÉF SEM GENGISVÖRN

Því hefur stundum verið haldið
fram að viðskiptahalli síðustu ára
hafi verið fjármagnaður með útgáfu krónubréfa og annarri stöðutöku erlendra fjárfesta. Þetta er þó
aðeins hálfur sannleikurinn. Bein
erlend lántaka og erlend fjárfesting hafa fjármagnað hallann allt
fram á þetta ár og gott betur. Það
sem erlendir vaxtamunarfjárfestar hafa gert er að gera íslenskum
aðilum kleift að losa sig við gjaldeyrisáhættu. Þetta hefur gjarnan
gerst með framvirkum samningum sem hafa t.d. gert viðskiptabönkunum kleift að verja eiginfjárhlutfall sitt og öðrum fyrirtækjum að mæta áhættu vegna
stórra erlendra lánasamninga.
Allar íslenskar niðursveiflur hafa
endað á sama veg frá seinna stríði
– með gengisfalli og verðbólgu – en
þetta er í fyrsta sinn sem innlendum aðilum bauðst að verja sig gegn
íslenskri gengisáhættu og því boði
var tekið.
Skiptasamningar eru einnig
helsta leiðin fyrir erlenda vaxtamunarfjárfesta að ná íslenskum
vöxtum. Íslenskt fjármálakerfi
er að stærstum hluta verðtryggt.
Sá nafnvaxtamarkaður sem verðmyndun á gjaldeyri hvílir alla jafna
á í flestum öðrum löndum er ákaflega grunnur hérlendis. Í hans stað
hefur gengi krónunnar hvílt á
skiptamarkaði sem
er

ORÐ Í BELG

Ásgeir
Jónsson
forstöðumaður
greiningardeildar
Kaupþings
háður fjármögnun af hálfu viðskiptabankanna. Þegar skuldatryggingarálag íslensku bankanna reis á fyrsta fjórðungi ársins
jókst fórnarkostnaður þeirra við
að vera mótaðilar í skiptasamningum. Í mars versnuðu því vaxtakjör
í skiptasamningum og raunverulegur vaxtamunur við útlönd gufaði upp sem leiddi til þess að gengi
krónunnar gaf eftir um fimmtung
á tveimur vikum.
VIÐBRÖGÐ SEÐLABANKANS

Það er ljóst að miklu máli skiptir fyrir verðbólgumarkmið Seðlabankans að gengið rétti sig af og
hækki á nýjan leik eða a.m.k. að
komið verði í veg fyrir að það
lækki mikið frekar. Bankinn hefur
hækkað vexti um 175 punkta eftir
að gengisfallið hófst og fengið
lánalínur hjá þremur norrænum
seðlabönkum. Þá hefur Seðlabankinn þrengt reglur um gjaldeyrisstöðutökur íslenskra fjármálafyrirtækja úr 30% niður í 10%
af eiginfjárgrunni. Þetta eru mjög
sérstakar reglur sem má líta á sem
ákveðna tegund fjármagnshafta og
þeim sem hér ritar er ókunnugt
um að nokkur annar Seðlabanki
hafi sett slíkar reglur fyrir sína
viðskiptabanka. Reglurnar eru
settar án ítarlegs rökstuðnings en
svo virðist sem þeim sé ætlað að

„Allar íslenskar niðursveiflur hafa endað á sama
veg frá seinna stríði – með
gengisfalli og verðbólgu
– en þetta er fyrsta skiptið
þar sem innlendum aðilum
bauðst að verja sig gegn
íslenskri gengisáhættu og
því boði var tekið.“

koma í veg fyrir gjaldeyriskaup íslenskra fjármálastofnana. Aftur á
móti virðist ætla að verða bið eftir
að gengið verði frá erlendri lántöku erlendis til þess að styrkja
gjaldeyrisvarasjóðinn – væntanlega vegna þess hve óhagstæð viðskiptakjör bjóðast á erlendum fjármagnsmörkuðum. Af yfirlýsingum
Seðlabankamanna að dæma virðist sem að þessu verði mætt með
því að gefa út innlenda nafnvaxtapappíra og skapa þannig vexti til
handa erlendum fjárfestum sem
vilja taka stöðu með krónunni – og
t.d. skapa grundvöll fyrir endurnýjun krónubréfa er koma á gjalddaga næsta haust.
KRÓNAN ER FLJÓTANDI MYNT

Svo lengi sem skuldatryggingarálag bæði ríkisins og íslensku bankanna er svo hátt sem raun ber vitni
er erfitt að sjá það fyrir sér að
gengi krónunnar styrkist að miklum mun. Seðlabankinn getur veitt
einhvern stuðning við hana með
útgáfu nafnvaxtapappíra en slík
útgáfa getur orðið til þess að soga
lausafé út úr fjármálakerfinu. Það
getur reynst tvíbent fyrir Seðlabankann að bregðast við erlendum lausafjárvanda – sem hefur
fellt krónuna – með því að reyna
að skapa innlendan lausafjárvanda
– sem á að rétta hana við á ný. Í öllu
falli er það hættulegt að ætla að
tefja vaxtalækkunarferli til handa
kólnandi hagkerfi á þeirri forsendu
að halda þurfi genginu uppi.
Krónan er fljótandi mynt. Gengissveiflur ættu ekki að koma neinum á óvart. Þrátt fyrir allt er lágt
gengi hluti af aðlögun hagkerfisins og fjármálakerfið hefur þanþol til þess að taka við töluverðri
gengislækkun. Raunar má segja að
það sé nokkuð undrunarefni hve
vel krónan hefur haldið sjó þrátt
fyrir að hafa haft nær engan nafnvaxtastuðning á bak við sig í heilan
ársfjórðung. Það bendir til þess að
krónan hafi þrátt fyrir allt sterkari bein en margir virðast halda –
og núverandi gildi sé þrátt fyrir
allt ekki fjarri jafnvægi.

annas@markadurinn.is l bjorn.ingi@markadurinn.is l bjornthor@markadurinn.is l holmfridur@
markadurinn.is l ingimar@markadurinn.is l jonab@markadurinn.is l olikr@markadurinn.is
l sindri@markadurinn.is
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Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Kaupmáttur
Kaupmáttur segir til um hve mikil verðmæti einstaklingar geta fengið fyrir fjármuni á hverjum
tíma. Kaupmáttur launa eykst þegar einstaklingur
getur keypt meira fyrir sömu vinnu. Kaupmáttur
launa ræðst því af launum og verðlagi innanlands.
Kaupmáttur vex ef laun hækka hraðar en verðbólga. Því er gjarnan sagt að kaupmáttur launa er
einfaldlega launahækkanir að frádreginni verðbólgu. Ef launin hækka um tvö prósent á ári og
verðbólga er tvö prósent á sama tíma helst kaupmáttur óbreyttur því þú getur keypt nákvæmlega
það sama fyrir launin þín og fyrir ári. Á sama hátt
má sýna fram á að ef verðbólga er eitt prósent en
laun hækka um tvö prósent þá vex kaupmáttur, því
þú getur fest kaup á meiri verðmætum fyrir sama
vinnuframlag.
Einstaklingar í tveimur löndum geta búið við
samsvarandi kaupmátt en þó nokkur munur getur

verið á því hvað einstaklingarnir fá í laun. Verðlag á Íslandi er sem dæmi hærra en í Bandaríkjunum og því getur einstaklingur fengið lægri laun
en búið þrátt fyrir það við sama kaupmátt launa.
Verðlag og kaupmáttur launa eru því nátengd.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 – prentmiðlar RITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson RITSTJÓRN: Annas Sigmundsson, Björn Þór Arnarson, Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, Ingimar
Karl Helgason, Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, Sindri Sindrason AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal RITSTJÓRN OG AUGLÝSINGAR: Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík AÐALSÍMI: 512 5000 SÍMBRÉF:
512 5301 NETFÖNG: ritstjorn@markadurinn.is og auglysingar@markadurinn.is VEFFANG: visir.is UMBROT: 365 – prentmiðlar PRENTVINNSLA: Ísafoldarprentsmiðja ehf. DREIFING:
Pósthúsið ehf. dreifing@posthusid.is Markaðinum er dreift ókeypis með Fréttablaðinu á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum
verslunum á landsbyggðinni. Markaðurinn áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
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SAGAN Á BAK VIÐ ... GYLFA SIGFÚSSON, FORSTJÓRA EIMSKIPAFÉLAGSINS

Reyndi fyrir sér í vídeóleigubransanum
Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskipafélagsins, var talsvert í fréttum í síðustu
viku þegar gengi bréfa í félaginu hrundi
bókstaflega í Kauphöllinni. Bréfin féllu
um þrjátíu prósent á tveimur dögum
eftir að tilkynnt var um níu milljarða
króna afskriftir félagsins vegna dótturfélagsins Innovate Holdings.
Gylfi Sigfússon var ráðinn til starfa
hinn 20. maí síðastliðinn. Hann á að baki
átján ára reynslu í flutningatengdum
rekstri og hefur starfað hjá fyrirtækinu
frá aldamótum.
Gylfi lauk prófi í viðskiptafræðum frá
Háskóla Íslands árið 1990 og var hann
sama ár gerður að framkvæmdastjóra
Tollvörugeymslunnar TVG. Árið 1996

réði Gylfi sig til Ambrosio Shipping Co.
í Bandaríkjunum. Hann var hjá Eimskip
í Bandaríkjunum árið 2001 og er því nýlega fluttur til landsins eftir rúmlega
áratuga dvöl þar vestra.
Gylfi er fæddur í Eyjum árið 1961
og er þriðji í röðinni af sex systkinum.
Faðir Gylfa, Sigfús J. heitinn, var Johnsen, en foreldrar hans tóku þá stefnu að
fylgja þeirri rammíslensku hefð og nota
Sigfúsarnafnið fyrir börnin sín en ættarnafn að erlendri fyrirmynd.
Meðal bræðra Gylfa eru Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, og
Þór Sigfússon, forstjóri Sjóvár, sem er
nýráðinn formaður Samtaka atvinnulífsins og stjórnarformaður Árvakurs.

Björgólfur Guðmundsson er sem kunnugt er stærsti hluthafi í Árvakri og í
Eimskipafélaginu.
Gylfa er lýst sem afskaplega léttum og
kátum manni. Einn viðmælanda blaðsins
fullyrti að hann væri líklega sá bróðirinn
sem léttastur væri í skapi. Á uppvaxtarárunum í Hólahverfinu í Breiðholtinu er
Gylfi sagður hafa verið sá stríðnasti af
bræðrunum.
„Gylfi á eiginlega erfitt með að setjast
niður því hann vill vera stöðugt á ferðinni,“ nefnir einn viðmælandi blaðsins.
Gylfi spilar golf og einnig hefur hann
spilað fótbolta með gömlum félögum.
Fyrir átján árum reyndi Gylfi fyrir
sér í vídeóleigubransanum uppljóstrar

einn viðmælandinn. Eiginkona Gylfa,
Hildur Hauksdóttir, er dóttir Hauks Leóssonar, fyrrverandi stjórnarformanns í
Orkuveitu Reykjavíkur. Hildur og Gylfi
eiga tvo syni.
Þau hjónin starfa bæði í flutningsbransanum ef svo má segja þar sem
Hildur er framkvæmdastjóri Shop USA.

SPÁKAUPMAÐURINN

Haukfrán augu
Gat ekki annað en glott út í annað
þar sem ég sat við eldhúsborðið á
föstudag, blaðaði í gegnum Moggann og las pistil hennar Agnesar
minnar Bragadóttur um endalok
skuldsettra yfirtaka. Henni tókst
að eigin sögn að lesa í framtíðarrúnir langt á undan öðru fjölmiðlafólki.
Svei, ef mér fannst ég ekki
hafa upplifað þetta nákvæmlega
sama augnablik nokkrum sinnum. Lesið sama stöff í viðtali við
Villa Bjarna fyrir nokkrum árum
og aftur þegar ég gluggaði í bók
Alans Greenspan, aldna bankastjórans, síðasta haust.
Tilefni Agnesar var grein um
Gillian Tett, viðskiptablaðamann
Financial Times, sem skrifaði nýverið um skuldsettar yfirtökur.
Taldi hún líkur á að skuldsettar yfirtökur gætu brátt orðið á
allra vörum, lausafjárskorturinn
myndi skrúfa fyrir þær – allavega í bili. Þetta sá hún í byrjun
júní – fyrir hálfum mánuði!
Ekki man ég lengur hvað ég
hef sett niður á blað í gegnum tíðina. Einhver speki hlýtur samt að
vera inni á milli – jafnvel vísdómur. Bravó fyrir því.
En mikið ósköp voru þeir lengi
að þessu í útlöndum! Þetta er
hneisa. Hvað var Tett að pæla
áður en henni flaug það í hug að
lausafjárfarvegurinn var þurrkaður upp og lítið fyrir fjárfesta
að tappa af í skuldsettar yfirtökur? Mér dettur helst í hug að teið
geri eitthvað við heilann á Bretum. Hún hlýtur að hafa dottað í
teið, blessuð. Í sirka ár.
Allir sem eitthvað vit hafa á
pjéningum, eins og skáldið tók
til orða, vissu fyrir löngu að peningarnir voru búnir í bönkunum
og aðeins á færi manna á borð
við mig að ræsa út hömmerinn
og moka upp hlutabréfum hist
og her. Já og á færi Agnesar,
sem vakti athygli á málinu í
september. Sem var síðastliðið
haust en ekki næsta haust, mín
kæra Tett! Já, hún ætti að hlusta
á Agnesi, sem hefur öðru hverju
vakið athygli á málinu frá síðustu
aldamótum. Agnes og félagar
hafa vakið athygli á þessu lengi,
lengur en maður kærir sig um að
muna. Klapp á axlir, kollegi spákona. Ég bíð spenntur eftir næstu
pistlum og því sem hún sér handan við hornið með sínu haukfránu
augum.

Endurvinnum – umhverfisins vegna

Er of hátt hitastig?
Loftkæling fyrir:
-Netþjóna
-Skrifstofur
-Veitingastaði
-Verslanir

tVK~VLê
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Netverslun ishusid.is
Netverslun
ishusid.is
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Spákaupmaðurinn á horninu
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..
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HÉÐAN OG ÞAÐAN

Rannsóknir eru órjúfanlegur hluti íslenskrar menningar
Stefán Már Stefánsson, prófessor í lögum við Háskóla Íslands, hefur brotið nýtt land í lagarannsóknum og gefið út bókina
Samstæður hlutafélaga. Þar fjallar hann um samband móður- og dótturfélaga, bæði í innlendu og alþjóðlegu samhengi. Ingimar
Karl Helgason hitti hann að máli og komst meðal annars að því að Stefán Már hefur mikið yndi af rannsóknum.

H

rannsóknir í þessum fræðum,“ segir Stefán
Már og nefnir til dæmis að fjölmiðlafólk
spyrji mikið um lögfræðileg efni. Erfitt
sé að svara fyrirspurnum nema búið sé að
rannsaka hluti vandlega.
Er meira rannsakað í Háskóla Íslands
en annars staðar hér á landi? „Við teljum
að rannsóknir séu mun meiri hjá okkur en
annars staðar. En til að gæta allrar sanngirni þá verður að taka fram að hinir háskólarnir eru frekar nýir af nálinni. Þeir
koma örugglega til. Rannsóknir taka einfaldlega langan tíma.“

ún er aðallega notuð til lagakennslu fyrst og fremst. Hún
er sérstök að því leyti að engin
bók hefur verið skrifuð um
þetta efni á íslensku, svo vitað
sé. Svo á hún örugglega erindi inn á lögfræðistofur og á flestum stöðum sem lögfræðingar vinna. Þá eru ógleymdir dómstólarnir, en rit af þessu tagi eru notuð
þar og ekki síður við málflutning, bæði
í Hæstarétti og í héraði. Dómstólarnir
hafa þegar stuðst við bókina.“ Þetta segir
Stefán Már Stefánsson, prófessor í lögum
við Háskóla Íslands, um nýútkomna bók
sína, Samstæður hlutafélaga.

GAMAN AÐ GRÚSKA

BER MÓÐURFÉLAG ÁBYRGÐ?

Bókin er tæpar 300 blaðsíður og fylgir
henni dóma- og atriðisorðaskrá. Áður hefur
Stefán Már skrifað bókina Hlutafélög,
einkahlutafélög og fjármálamarkaður. Nýja
bókin tengist henni að nokkru leyti.
„Þessi félög eru fyrst og fremst krufin
í öðrum kafla bókarinnar og þá vakna
ýmsar spurningar,“ segir Stefán Már. „Við
skulum sem dæmi nefna spurninguna
um hvort móðurfélag geti stjórnað dótturfélagi að öllu leyti. Getur móðurfélagið
kúskað dótturfélagið eins og því sýnist?
Eru engar varnir fyrir því í minnihluta í
dótturfélagi?“ spyr Stefán Már.
Hann hugleiðir einnig hvort móðurfélagið
geti borið skaðabótaábyrgð vegna samninga eða athafna dótturfélags. „Segjum að
móðurfélag hafi veruleg áhrif á stjórnun
dótturfélags og sýni að það raunverulega
stjórni dótturfélaginu, fellur þá ábyrgð,
skaðabótaábyrgð, á móðurfélagið. Þetta er
mjög áhugaverð spurning sem ítarlega er
fjallað um hér.“
MARGAR NIÐURSTÖÐUR

Spyrja má hvort bók af þessu tagi veit
endanlegt svar við þeim spurningum
sem vakna. „Það er kannski ekki heiðarlegt að segja að komist sé að einhverri
einni allsherjar niðurstöðu í þessum
rannsóknum,“ segir Stefán Már. „Þetta eru
smá niðurstöður hingað og þangað, en það
er ekkert eitt rétt svar við öllu. Það getur
komið til bótaskyldu í vissum tilvikum,
ef tiltekin skilyrði eru fyrir hendi, og svo
framvegis. Það er farið yfir þetta dálítið
rækilega í bókinni.“
Fleira er einnig þarna að finna. „Til hvers
eru eignarhaldsfélög stofnuð? Hvaða gagn
er í þeim og svo framvegis? Það er reynt

STEFÁN MÁR STEFÁNSSON Höfundur bókarinnar Samstæður hlutafélaga. Stefán Már var um eitt og hálft ár að
skrifa bókina og segir það hafa verið skemmtilegan tíma. Hann segir rannsóknir í lögum, jafnt sem öðrum fræðiMARKAÐURINN/STEFÁN
greinum, vera mjög mikilvægar.

að varpa ljósi á það,“ segir Stefán Már
og bætir því við að talsverður hluti bókarinnar fjalli einnig um evrópskan samkeppnisrétt. „Þetta er mjög skylt samstæðum hlutafélaga, þau vandamál sem þar er
fjallað um.“
EITT FÉLÖG EÐA TVÖ?

Fyrstu tveir hlutar bókarinnar fjalla mikið
um samband móður- og dótturfélaga, eins
og áður er um getið, en þriðji hlutinn sker
sig nokkuð úr. „Það mætti kannski kalla
hann sér hluta,“ segir Stefán Már. „Þar
er fjallað um samstæður hlutafélaga og
reyndar annarra félaga í ýmsum samböndum. Til dæmis að því er varðar skattalög. Að hvaða marki njóta samstæður einhverra sérstakra réttinda í skattalögum
og hvaða skilyrði þarf að uppfylla. Það
er rækilega farið yfir þetta og jafnframt
farið út í dóma dómstóls Evrópubandalagsins. Á sama hátt er þetta varðandi samkeppnislög. Í ýmsum samböndum gæti
verið að samband móður- og dótturfélaga
væri með þeim hætti að þau myndi efnahagseiningu (e. economic unit) og það yrði
ekki litið á þau sem tvö sjálfstæð félög í
samkeppnislegum skilningi.
Blaðamanni verður hugsað til skipulags margra íslenskra fyrirtækja þar sem

mikið af starfsemi félagsins fer fram erlendis. Nokkuð er um að íslensk móðurfélög eigi dótturfélög á erlendri grundu,
bæði í rekstri og öðru. „Þetta er talsvert í
tengslum við skattana. Ég fer yfir þetta í
þriðja hlutanum. Þetta eru ekki bara innlend lög. heldur líka móður- og dótturfélög milli landamæra. Það er farið yfir
þetta og reynt að finna einhverjar meginreglur.
Stefán Már fjallar nokkuð um
svonefndar CFC-reglur í þriðja hlutanum. Lagt hefur verið til að slíkt regluverk verði sett hérlendis. „Danir hafa
sett ítarlega löggjöf í þessum efnum. Við
höfum ekki gert það. Dómstóll bandalagsins hefur tekið á þessum reglum í nokkrum tilvikum. Mín niðurstaða er að þær
geti mjög vel staðist. Það þarf bara að
gæta vissra sjónarmiða.“
GRÓSKA Í LÖGFRÆÐIRANNSÓKNUM

Blaðamaður kemst ekki hjá því að reka
augun í stóran stafla af nýlegum lögfræðilegum ritum á borði Stefáns. Þar eru bæði
miklir doðrantar og líka þynnri bæklingar.
Það kveikir spurninguna um hvort mikið
sé um rannsóknir í lögfræði um þessar
mundir. „Já, ég myndi alveg fullyrða það.
Það er mikil gróska og mikil þörf fyrir

Pissað í polla

V

ondar fréttir af Eimskipafélaginu sendu
markaðinn í þunglyndi
í vikunni. Það var svo
sem ekki á svartsýnina
bætandi og fyrir vikið sat íslenski
markaðurinn eftir þegar Evrópa
rétti sig örlítið við. Þunglyndið
var allsráðandi og ég mann satt
að segja ekki eftir jafn svartsýnum tóni á markaðinum síðan
2001-2002 þegar gengið grillaði ansi marga á sama tíma og
draumurinn um að þjóðin gæti
upp til hópa lifað af arðinum á
Decode lognaðist út af.
Eins og við var að búast fylgja
slíku ástandi alls konar „sagði ég
ekki“ spekingar sem afgreiða út
í hafsauga heilu hugmyndakerfin
og aðferðir, svo sem afleiður,
spákaupmennsku og skuldsett
kaup. Allt þetta er partur af dýnamísku hagkerfi, þar sem áhætta
og umbun haldast í hendur. Þeir
sem ríkulegast bergðu af veigum
veislunnar súpa nú þurrt. Slík afgreiðsla er svipuð því og að útmála hamar sem skaðræðistæki,
bara af því að einhver aulaðist til
að brjóta með honum rúðu.
Innovate-fréttin frá Eimskip
fékk menn til að efast um gæði
fjárfestinga íslenskra fjárfesta
yfirleitt. Svo maður setji sig í
„sagði ég ekki“ stellingarnar, þá

hefur lengi verið ljóst að þær
miklu erlendu fjárfestingar sem
lagt var upp með myndu ekki
allar heppnast. Þar vinnur söguleg tölfræði einfaldlega á móti
okkur. Að halda að við séum svo
miklu betri en aðrir í fjárfestingum er álíka gáfulegt og að halda
að það sé eitthvert normalástand
að við vinnum Svía í íþróttum.
ÚTRÁSIN VAR RÉTTMÆT

Ég er hins vegar sannfærður
um það að útrásin var rétt og að
hún mun færa okkur hagsæld
til framtíðar. Skuldsett kaup eru
alls ekki slæmur kostur og hafa
skilað mörgum miklum hagnaði. Margt af því sem keypt var
hefur reynst vera góðar fjárfestingar og hefur þegar skilað fjárfestum ríkulegum arði. Það er
hins vegar ekki hægt að skuldsetja eignir endalaust aftur og
aftur, því fyrr eða síðar lenda
menn í niðursveiflu og tapa þá
öllu sínu. Yfir því þýðir ekkert að
fárast, frekar en því að þeir hinir
sömu græði lifandis býsn á góðu
tímunum.
Það er margt að varast og
þegar líða tekur á uppsveiflu í

Starf háskólakennara er fólgið í meiru
en rannsóknum. Þeir sinna kennslu auk
þess sem þeir hafa hingað til að minnsta
kosti haft ríkar stjórnunarlegar skyldur.
Er mikill tími aflögu fyrir rannsóknir? „Já,
það held ég,“ segir Stefán Már. „Ég ímynda
mér að um sextíu prósent af mínum tíma
fari í rannsóknir. En ég held að þetta sé
hæfilegt.“
Stefán var í rannsóknarleyfi hluta þess
tíma sem bókin var í smíðum, en sköpunin tók um eitt og hálft ár. „Ég er líka vanur
maður, ef svo má að orði komast, og með
nokkurn grunn í þessum fræðum,“ segir
Stefán Már og brosir.
En er þetta skemmtilegt? „Það er
skemmtilegt að setja sig inn í þessi efni.
En það kann að vera þurrt fyrir aðra, svo
ég sé bara hreinskilinn. Hins vegar getur
þetta verið mjög skemmtilegt fyrir þá sem
setja sig inn í þetta. En það er mjög gaman
að grúska,“ segir Stefán og brosir breitt.
MENNINGARLEG UNDIRSTAÐA

„Ég held að þetta standi undir sér peningalega. Annars stæðu menn tæplega í þessu,“
segir Stefán Már.
Bókmenntafélagið gefur bókina út og
Stefán Már segir að þar á bæ sé vandað til
verka. „Bókmenntafélagið hefur gefið út
töluvert af textum um lögfræðileg efni. En
síðan hefur útgáfan Codex gefið nokkuð út
og svo Lagastofnun og aðrir aðilar.
Stefán Már býst ekki við að Samstæður
hlutafélaga verði metsölubók. „En það
skiptir meira máli að það eru mjög mikil
verðmæti fólgin í þessu. Ég lít á bók eins
og þessa sem órjúfanlegan hluta af óhjákvæmilegum rannsóknum í lögfræði. Síðan
erum við að styrkja og styðja íslenska
menningu. Rannsóknir í hvaða fræðigrein
sem er hér á landi gera það.“

HAFLIÐI HELGASON
BLAÐAMAÐUR OG RÁÐGJAFI
hagkerfi koma ævinlega fram á
sjónarsviðið glaðbeittir fjárfestar sem trúa ekki á neitt nema
endalausan vöxt. Við höfum séð
svona stemmningsmenn koma
fram sem stjórnendur í fyrirtækjum, þar sem þeir hafa vaðið
áfram og fjárfest í krafti óbilandi tiltrúar og augljóslega ekki
vandað nægjanlega til verka. Nú
má svo sem segja að dýpt fjármálakrísunnar sé slík að jafnvel
þeir sem telja verður almennt
skynsama hafi líka fundið til tevatnsins.
Frændi minn úr Skagafirði,
Haraldur Hjálmarsson, frá
Kambi, var mikill hagmæltur
húmoristi, en drykkfelldur. Hagmælgi og húmor, ásamt djúpum gáfum, innsæi , manngæsku,
réttsýni og ýmsum öðrum dyggðum eru einmitt ríkjandi einkenni
þessarar ættar og reyndar ekki
síður í öðrum ættum sem að mér
standa. Haraldur tók eitt sinn
að sér bústjórn í afleysingum.
Hann ofmetnaðist dálítið af upphefðinni og titlaði sig forstjóra á
meðan. Allt gekk vel í fyrstu, en
þegar líða tók á stóðst hann ekki
mátið og datt í það. Eins og búast

má við fór flest í handaskolum
í kjölfarið. Um þetta orti hann
undir laginu Hlíðin mín fríða.
Forstjórinn fíni
fagurlega galar
vitlaus af víni
víða rollum smalar.
Hoppar eins og hani
ropar eins og rolla
pissar í polla.
Ég vona að ég fari rétt með
þetta, en þarna fór ekki vel þar
sem hann eftirlitslaus og veiklundaður stóð ekki undir ábyrgðinni sem á hann var lögð. Þarna
vantaði nefnilega stjórnina.
SÖKIN FORSTJÓRANNA EINNA?

Þar komum við kannski að einum
lærdómi undanfarinna mánaða.
Bæði í tilviki Eimskipafélagsins nú og FL Group fyrr, er ekki
fyllilega sanngjarnt að varpa
allri ábyrgðinni á forstjórana.
Ekki er minnsti vafi á því að þeim
urðu á margvísleg mistök. Hins
vegar átti stjórnin að vera betur
vakandi og fara ítarlegar yfir
ákvarðanir forstjóra félaganna.
Stjórnirnar og stærstu hluthafar

Að halda að við séum svo miklu betri en aðrir í fjárfestingum er álíka gáfulegt og
að halda að það sé eitthvert normalástand að við vinnum Svía í íþróttum.

brugðust því
ekki síður en
forstjórinn.
Ég tel engan
vafa á því að við munum sjá
fleiri dæmi um slakar fjárfestingar á næstunni. Verkefni bankanna næstu misserin er að fara í
gegnum útlánasafnið og hreinsa
upp vitleysuna sem óhjákvæmilega verður til í gegndarlausu
góðæri. Fyrr getur engin endurreisn hafist. Nú er ekki tíminn
þar sem menn sveifla flugustönginni og sleppa vænum löxum. Nú
þarf að reka í kvíar, slátra og
endurskipuleggja. Það er sóðaleg
vinna og leiðinleg, en því miður
nauðsynleg. Þeir sem lifa það af
koma með mikla reynslu inn í
næstu uppsveiflu. Þessu munu
bankarnir stýra og þar græðir
á endanum enginn neitt á því að
þykjast betri en annar.
Svo maður setji sig í „sagði
ég ekki“ stellingarnar, þá hefur
lengi verið ljóst að þær miklu
erlendu fjárfestingar sem lagt
var upp með myndu ekki allar
heppnast. Þar vinnur söguleg tölfræði á móti okkur. Að halda að
við séum svo miklu betri en aðrir
í fjárfestingum er álíka gáfulegt
og að halda að það sé eitthvert
normalástand að við vinnum Svía
í íþróttum.

Öll mörkin í Landsbankadeildinni

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Boltavakt visir.is og Fréttablaðsins er á öllum leikjum sumarsins í Landsbankadeild karla. Öll mörk,
spjöld og helstu atriði leikjanna eru í beinni textalýsingu. Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í
stöðugri sókn sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega. Fréttir,
dægurmál, umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta
aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð með skýrri framsetningu. Notendur vita að hverju þeir
ganga þegar þeir heimsækja visir.is.

...ég sá það á visir.is
sir.is
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DAGUR Í LÍFI ...
Guðrúnar Erlu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Orkuveitu Húsavíkur ehf.

6.00 Fer á fætur og hef mig til fyrir vinnudaginn. Mér finnst gott að
taka daginn snemma en leiðinlegt þó að hitta ekki Hilmar Sæ, litla
sólargeislann minn sem sefur sem fastast.

6.30 Mætt í vinnuna og byrja á því að yfirfara samninga.
8.00 Spjalla við samstarfsfélaga mína sem eru á leið í hin ýmsu verkefni á vegum fyrirtækisins.

9.00 Fundur og undirskrift samninga með verktökum sem
Orkuveitan hefur ráðið til ákveðinna verkefna.

10.00 Sendi fjöldann allan af tölvupóstum. Þeim, sem og verkefnum,
hefur fjölgað mjög á síðustu vikum.
11.00 Heimir, sambýlismaður minn, kemur við með Hilmar Sæ sem
hleypur í fangið á mér og vill svo fara út á svalir að skoða bílana. Sá
stutti er í sumarfríi í leikskólanum og fær hann því að eyða deginum
með pabba sínum og síðar ömmu sinni.
12.00 Fer út að borða á Gamla Bauk með samstarfsfélögum mínum.
Fáum okkur dýrindis rauðsprettu og súkkulaðiköku í eftirrétt.
Spjöllum, hlæjum og njótum þess að breyta til.

GIMSTEINN Í FLATEY Hótel Flatey á Breiðafirði er í raun þrjú mikið endurnýjuð pakkhús. Herbergin eru þrettán og engin tvö þeirra
eins. Hótelstýran segir að ferð til Flateyjar sé eins og að fara til annars lands.

13.00 Áfram halda tölvupóstsamskipti og símhringingar vegna
samninga og annarra mála sem ég er að vinna að.

15.00 Vinn að og klára skýrslu um rafveitueftirlitsgjald til
Neytendastofu.
16.30 Sæki Hilmar Sæ sem er í góðu yfirlæti með tengdamömmu og
systursyni Heimis. Við förum svo öll í sund.

18.00 Komum heim og borðum kvöldmat. Síðan tekur við leikur með
bíla og borvélar.

20.00 Hilmar Sær fer að sofa eftir að hafa „lesið“ úr bók fyrir
mömmu sína og sýnt henni allt það sem merkilegast er að hans mati.
Þegar hann sofnar reyni ég að tengjast vinnunni heiman frá en tengingarnar eru bilaðar. Set það á minnismiða í símanum mínum að fá
aðstoð við að koma því í lag.

Ísland heitasta landið
Flatey á Breiðafirði er vinsælasti áfangastaðurinn í sumar,
samkvæmt könnun Markaðarins.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

22.30 Leggst upp í rúm með bók og les þar til ég lognast út af.

FRAMKVÆMDASTJÓRINN VIÐ ORKUVEITUHÚSIÐ Finnst gott að taka daginn
MARKAÐURINN/ÖRLYGUR
snemma og vaknar fyrir allar aldir.

„Þetta er algjör perla,“ segir Júlíus Þorfinnsson,
framkvæmdastjóri samskiptasviðs hjá FL Group.
Flatey á Breiðafirði verður einn af áfangastöðum
hans í sumar en þangað hefur hann komið nokkrum
sinnum með fjölskyldunni.
Eyjan skoraði hátt í óformlegri könnun Markaðarins. Ísland trónaði á toppnum með 45 stig, heilum
35 stigum fyrir ofan Spán, sem vermir annað sætið.
Frakkland lenti í þriðja sæti en flestir þátttakendur
í könnuninni ætla að bregða sér til suðurhluta landsins. Á eftir fylgja Ítalía, Svíþjóð, Bandaríkin og Eyjahafið. Önnur svæði á heimskringlunni fengu færri
stig.
Júlíus segir miklu skipta um Flatey að þar sé lítið
sem ekkert farsímasamband. „Sagan segir að einn
punktur sé á eyjunni þar sem menn geta hringt úr
farsímum ef á þarf að halda. Ég held samt að einn
af göldrunum við Flatey sé einmitt að það næst ekki
í mann,“ segir Júlíus. Punktur þessi kom reyndar
við sögu í eftirminnilegu atriði í kvikmyndinni
Brúðgumanum sem frumsýnd var um áramótin.
„Það rímar vel við eyjuna – maður losnar við símagarganið og á ekki að spá mikið í það sem gerist
utan hennar.“
Júlíus telur miklu skipta að gistimöguleikum hafi
fjölgað í Flatey. Gistiaðstaða hafi verið fremur fábrotin þar til fyrir nokkrum árum, þá helst svefnpokapláss. Fáir aðrir kostir hafi verið á eyjunni nema
fyrir þá sem þekktu einhvern sem átti hús í Flatey.
„Nú er þarna komið fínasta hótel og veitingastaður
þar sem ferskmeti úr bakgarðinum – Breiðafirði – er
í aðalhlutverki,“ segir hann.

FRÍSTUNDIN

Útivist og gönguferðir
Lilja Pálsdóttir ferðast mikið um Ísland á sumrin.
„Mývatnssveitin er í uppáhaldi,“
segir Lilja Pálsdóttir, útibússtjóri í Glitni í Þarabakka, en
hún er mikil ferðakona þegar
kemur að því að ferðast um landið.
„Einu sinni á ári er allavega
farið í Þórsmörk,“ nefnir Lilja
og bætir því við að í síðustu
Þórsmerkurferð var gengið upp
á Valahnúk. „Í Þórsmerkurferðunum er tíminn nýttur til að fara
í léttar gönguferðir um svæðið
enda alltaf eitthvað nýtt að sjá.“
Nýlega uppgötvaði Lilja náttúruperluna Þakgil, sem er á
Höfðabrekkuafrétti á milli Mýrdalsjökuls og Mýrdalssands. „Við
hjónin fórum þangað í fyrrasumar og gengum upp á jökulinn fyrir ofan Þakgil.“ Á þessu
svæði eru margar áhugaverðar
gönguleiðir og mikil veðursæld.
Í sumar ætlar stórfjölskyldan

að dvelja saman í sumarhúsi í
Danmörku í viku og eyða þar
tíma í bænum Højby. „Sumarfríið í ár verður að vanda einnig notað til ferðalaga um landið,“
segir Lilja og nefnir að auðvitað
þegar ferðast sé um Ísland með
tjaldvagninn og allar græjur sé
stefnan tekin á þann stað á landinu þar sem góða veðrið er.
Það má segja að það líði ekki
sá dagur á árinu að Lilja fari
ekki út að ganga. „Enski springer-hundurinn okkar heldur mér
efnið,“ segir hún, en hundinn
þarf að viðra á hverjum degi, í
hálftíma til þrjú korter í senn.
- vg

KOMIN Í FERÐAHUG Lilja Pálsdóttir
ferðast mikið um landið á sumrin. Hún
ætlar auk þess að dvelja í sumarhúsi í
Danmörku í eina viku.
MARKAÐURINN/GVA

HRIFINN AF
FLATEY Júlíus
Þorfinnsson hjá
FL Group segir
að galdurinn
við Flatey sé sá
að þar sé erfitt
að ná í mann.
MARKAÐURINN/DANÍEL

„Að koma til Flateyjar er pínulítið eins og að fara
til útlanda. Stemningin þar er öðruvísi og maður
breytist um leið og stigið er á land,“ segir Ingibjörg
Pétursdóttir, hótelstýra á Hótel Flatey á Breiðafirði,
sem hefur rekið hótelið í þrjú ár. Þar er hún á sumrin
en starfar í höfuðborginni á veturna. „Ég er ekki
hissa á því að Flatey sé vinsæl, þar er svo afslappandi,“ bætir hún við.
Hótelið byggir á þremur húsum, sem hafa verið
endurnýjuð mikið. Herbergin eru þrettán talsins og
eingin tvö þeirra eins. Hverja helgi á sumrin er boðið
upp á lifandi tónlist þjóðþekktra tónlistarmanna.
Ingibjörg nefnir sem dæmi Tómar R. Einarsson, Jóel
Pálsson og Ólöfu Arnalds, sem troða upp í sumar.
Ingibjörg segir það í raun ekki rétt að ekkert farsímasamband sé á eyjunni. Hið rétta sé að eyjarskeggjar óski eftir því við gesti að þeir tali ekki
mikið í símana. „Það er eins og allir verði við því og
ákveði að njóta fuglanna og náttúrunnar í staðinn,“
segir Ingibjörg og hlær lágt. „Sambandið er reyndar voðalega nýtilkomið og allir vilja halda í hitt,“
segir hún og viðurkennir að sjálfri finnist sér það
skemmtilegra að sambandið sé lítið sem ekkert.

F í t o n / S Í A

Fáðu ferskar
íþróttafréttir á
hverjum morgni

Fréttablaðið stendur vaktina á hverju kvöldi – líka á laugardögum.
Þannig færum við þér nýjustu úrslitin og staðgóða umfjöllun á
morgunverðarborðið hvern einasta morgun.*

*Sunnudagsútgáfa Morgunblaðsins er prentuð á laugardegi áður en íþróttaúrslit
dagsins liggja fyrir og 24 stundir koma hvorki út á sunnudögum né mánudögum. Auk
þess fara 24 stundir í prentun aðra daga áður en íþróttaleikjum kvöldsins er lokið.
Fréttablaðið er eina dagblaðið sem færir þér ferskar íþróttafréttir alla morgna
vikunnar, líka á sunnudögum.

Allt sem þú þarft – alla daga
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BANKAHÓLFIÐ

723 milljarðar
farnir á árinu
Markaðsvirði þeirra skráðu
fyrirtækja sem tengjast þremur
helstu viðskiptablokkum landsins hefur lækkað um 723 milljarða króna það sem af er ári,
eftir því sem Óli Björn Kárason
blaðamaður tekur saman á vef
sínum, t24.is. Það nemur um
56% af áætlaðri vergri landsframleiðslu á síðasta ári.
Markaðsvirði fyrirtækja sem
tengjast Björgólfsfeðgum hefur
lækkað um 237 milljarða króna,
virði fyrirtækja sem bindast viðskiptaböndum við Baug
Group hefur lækkað
um 207 milljarða
og
verðmæti
fyrirtækja
sem tengjast
viðskiptaveldi
Bakkabræðra
hefur minnkað
um 279 milljarða
það sem af er
ári.

139,89

dollarar á tunnu er heimsmarkaðsverð á olíu á mánudaginn
síðastliðinn. Olíuverð hefur aldrei
verið hærra en nú.

50,77%

er lækkun úrvalsvísitölunnar frá
18. júlí á síðasta ári. Vísitalan
stóð þá í 9.016 stigum.

0,5%

er stýrivextir Seðlabanka
Japans eftir að bankinn ákvað
að breyta ekki stýrivöxtum á
síðasta vaxtaákvörðunardegi.
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„Big time“ klúður
Um fátt annað er rætt í íslensku
viðskiptalífi nú um stundir en
vandræði óskabarns þjóðarinnar, sjálfs Eimskipafélags
Íslands. Margir hafa orðið til
þess að tjá sig um hið gífurlega tap á fjárfestingum félagsins, sem orðið er staðreynd,
en mesta athygli vöktu þó þau
ummæli
stjórnarformanns
félagsins, Sindra Sindrasonar,
að ábyrgðin væri fyrst og
fremst fyrrverandi forstjóra
og stjórnarformanns félagsins,
þeirra Baldurs Guðnasonar og
Magnúsar Þorsteinssonar. „Það
er alveg ljóst að stjórnendur
Eimskips hafa klúðrað þessu
big time,“ sagði Sindri við Vísi
og er langt síðan komist hefur
verið að kjarna málsins með jafn
afgerandi hætti. En ætli markaðsaðilum þyki þetta tungutak
traustvekjandi?
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Fylgja fleiri á
eftir?
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Ummæli Sindra hljóta þegar að
komast á lista yfir fleyg ummæli,
t.d. við hlið setningarinnar:
„Þú ert enginn fokking borgarstjóri!“ Aðrir stjórnendur gætu
einnig fylgt í kjölfarið. Hvað
mætti segja um tap Icelandic og
FL-Group, svo dæmi séu tekin?
Eða greiðsluvandræði Nýsis? Er
von á fleiri spennandi yfirlýsingum á næstunni frá þeim sem
næst málinu standa?

CD"&
:gijVaaiV[VÂ\aZnbVZ^c]kZg_j4
H`Zbbi^aZ\\_[bZÂb^`^ÂcdiV\^aY^#
B^cc^hb^ÂV]VaYVg^bZÂhd\h`{a#
=¨\iVÂ[ZhiV{aahaiid\[ain[^gWdgÂ#
A{\bVg`hecijcVgbV\c/&%%hi`#
EgZcijc/&")a^i^g#

:bedgVVj\aÅh^c\VkgjgZ][#
;^h`^haÂ)*&%&GZn`_Vk`
Hb^/*+-&,,%;Vm/*+-&,,+
ZbedgV5ZbedgV#^hlll#ZbedgV#^h

Hvers vegna PwC?
Þekkingarfyrirtæki í fremstu röð á Íslandi og leiðandi á alþjóðavettvangi.
O Endurskoðun O Fyrirtækjaráðgjöf O Skatta- og lögfræðiráðgjöf
Reykjavík - Akureyri - Húsavík - Selfoss - Reykjanesbær
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