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Svartir listar
leyfisskyldir
Stjórn Persónuverndar hefur
ákveðið að framvegis verði fyrirtækjum óheimilt að útbúa svonefnda „svarta
lista“ án leyfis stofnunarinnar.
Sigrún Jóhannesdóttir,
forstjóri Persónuverndar,
segir að nokkuð um að gerðSIGRÚN JÓHANNES- ar séu ýmsar
vanskilaskrár,
DÓTTIR Forstjóri
Persónuverndar.
þar sem bent
er á tiltekna
einstaklinga sem fyrirtæki skuli
vara sig á. „Nú er búið að ákveða
að svona sé háð leyfi,“ segir Sigrún. Hún tekur fram að þetta
eigi ekki við vanskilaskrá Lánstrausts, enda hafi hún þegar
starfsleyfi frá stofnuninni.
Sigrún segir að ýmsir hafi haldið slíka svarta lista. „Til dæmis
er algengt innan bankakerfisins
að svona skrár séu búnar til.“
Sigrún segir að enginn hafi enn
sem komið er sótt um að vinna
svartan lista, enda séu þessi tíðindi nýskeð.
- ikh

HELST Í ÚTLÖNDUM

Gríðarleg olíuverðshækkun |
Hráolíuverð hefur ekki hækkað
meira á einum ársfjórðungi í rúm
níu ár eða síðan á fyrsta ársfjórðungi árið 1999. Frá byrjun apríl
hefur olíuverð hækkað um 34 prósent, segir greining Kaupþings.
Júní sá versti í 80 ár

| Júnímánuður var sá versti í Bandaríkjunum frá því í kreppunni miklu árið
1930. Áhættufælni fjárfesta hefur
farið vaxandi sem helst í hendur
við slæmar fréttir af gangi efnahagsmála á Vesturlöndum, auknar afskriftir innan fjármálageirans og síhækkandi olíuverð, segir
greining Kaupþings. Bandarísku
hlutabréfavísitölurnar hafa ekki
verið lægri síðan á haustdögum
2006.

Metverðbólga á evrusvæði

|
Verðbólga á evrusvæðinu mældist fjögur prósent á ársgrundvelli
í júní samkvæmt bráðabirgðamati
Eurostat, evrópsku hagstofunnar. Fram kemur í Morgunkorni
greiningardeildar Glitnis að verðbólgan hafi ekki verið meiri á
svæðinu í 16 ár. Búist er við því
að Seðlabanki Evrópu hækki stýrivexti sína um 0,25 prósent á
næsta vaxtaákvörðunarfundi en
þeir hafa haldist óbreyttir í 4 prósentum í heilt ár.

Tíma - og verkskráning
Flotastýring og eftirlit
www.trackwell.com

4ÓNJtXXXHVEKPOPJT

Óbreyttir stýrivextir | Seðlabanki Bandaríkjanna tilkynnti um
óbreytta 2 prósenta stýrivexti í liðinni viku. Lauk þar með samfelldu
vaxtalækkunarferli bankans sem
hófst í september á síðasta ári.

Hljóp rúma
500 km í maí
14
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Skuggabankastjórnin
vill 25 punkta lækkun
Ólafur Ísleifsson segir peningamálastefnuna gagnslausa. Edda
Rós Karlsdóttir vill bíða með vaxtalækkun, en Þórður Friðjónsson
og Ingólfur Bender hafa áhyggjur af áhrifum hárra vaxta.
Björn Ingi Hrafnsson
viðskiptaritstjóri
Alvarlegur eiginfjárbruni vegna falls krónunnar
og ofurvaxta ógna atvinnufyrirtækjum og heimilum,“ segir Ólafur Ísleifsson, lektor við Háskólann
í Reykjavík, á fundi Skuggabankastjórnar Markaðarins. „Stefnan í peningamálum hefur reynst gagnslaus, jafnvel verri en engin og tímabært að horfast
í augu við það. Háir vextir hafa ekki megnað að
koma í veg fyrir fall krónunnar, einhver önnur öfl
virðast vera þar að verki.“
Skuggabankastjórnin vill lækka stýrivexti um
25 punkta, eða niður í 15,25 prósent. Seðlabankinn
kynnir ný Peningamál og ákvörðun um stýrivexti
á morgun.
Ingólfur Bender hjá greiningu Glitnis segir verðbólguna komna til af erlendum þáttum, það er lánsfjárkreppunni og hækkun hrávöruverðs. „Seðlabankinn hefur engin áhrif á þessa tvo þætti. Það er
beinlínis skaðlegt fyrir hagkerfið að hann berjist á
móti þeim með háu vaxtastigi,“ segir hann.
Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar,
segir verulega hættu á mjög harðri lendingu og
mikilvægt sé að róa að því öllum árum að sporna
við því.

„Jafnframt verðum við að búa þannig í haginn að
hagvöxtur geti aukist sem fyrst á ný,“ segir hann.
„Við þessar aðstæður teldi ég ekki heppilegt og
jafnvel skaðlegt að halda vöxtum óbreyttum, ég
tala nú ekki um að hækka þá. Það væri eins og að
sparka í liggjandi mann,“ bætir hann við.
Þórður telur að skýra þurfi betur peninga- og
efnahagsstefnuna. Hvernig við ætlum að fara gegnum þessa hagsveiflu og hvað eigi svo að taka við.
Bæði heimamenn og útlendingar séu áttavilltir í
þeim efnum og viti ekki hvert förinni er heitið.
Edda Rós Karlsdóttir tekur undir þau sjónarmið
að komin séu fram skýr merki um viðsnúning. Hún
segir raunar að hin alþjóðlega kreppa magni upp
hraða þessa viðsnúnings. Þess vegna sé þess ekki
langt að bíða að lækka megi vexti. Enn sé verðbólga þó á uppleið og því þurfi að stíga afar varlega til jarðar.
„Ég vonast til þess að hægt verði að lækka vexti
nokkuð hratt, jafnvel frá og með septembermánuði,“ segir hún. „Það er þess vegna of snemmt að
lækka vexti strax, betra að bíða aðeins og hafa
varann á. Alþjóðleg matsfyrirtæki fylgjast hér
með hverju fótmáli okkar og við megum alls ekki
við vítahring sem gæti skapast af endurteknum lækkunum á lánshæfi þjóðarinnar og helstu
fyrirtækja.“

Mesta veltan og mesta tapið
Veltan í Kauphöllinni það sem af
er ári hefur aldrei verið meiri. Á
fyrstu sex mánuðunum nam veltan 4.290 milljörðum króna, sem
er næstum þriðjungi meira en á
síðari hluta síðasta árs.
Langmest velta er með skuldabréf, en hún nemur fjórum
fimmtu af heildarveltunni.
Virði kauphallarfélaga hefur

annars rýrnað gríðarlega mikið
það sem af er ári. Seinustu þrjá
mánuðina, á öðrum fjórðungi ársins, hefur virði skráðra félaga
rýrnað um 250 milljarða króna.
Mest minnkaði virði Landsbankans, um ríflega 70 milljarða
króna. Exista lækkaði í verði
um 40 milljarða á tímabilinu,
Kaupþing um tæpa 30 milljarða,

Glitnir um rúma 27 og Bakkavör
um tæpa 26 milljarða króna.
Úrvalsvísitalan hefur lækkað
um næstum þriðjung frá áramótum og um næstum fimmtíu prósent undanfarið ár. Úrvalsvísitalan náði sínu hæsta gildi 18. júlí í
fyrra og var þá 9.016,5 stig. Hún
var 4.268 stig um miðjan dag í
gær.
- ikh
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Næstbest tengdir

GENGISÞRÓUN
Vika
Atorka
Bakkavör
Exista
Glitnir
Eimskipafélagið
Icelandair
Kaupþing
Landsbankinn
Marel
SPRON
Straumur
Teymi
Össur

0,0%
-9,0%
-9,7%
-4,9%
0,0%
6,8%
-2,7%
-0,2%
0,2%
-8,0%
-2,3%
-4,7%
-0,1%

Frá áramótum
-35,3%
-49,7%
-61,9%
-29,8%
-58,8%
-40,4%
-13,3%
-35,1%
-11,3%
-63,5%
-34,1%
-66,2%
-5,2%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll á mánudag.

Ísland hafnar í öðru sæti yfir
best tengdu (e. wired) þjóðirnar. Í síðustu könnun hafnaði Ísland í fjórða sæti og færir sig
upp um tvö sæti frá fyrri könnun.
Könnunin er gerð af Alþjóða
efnahagsstofnuninni sem kannar samkeppnishæfni landa.
Niðurstöður könnunarinnar eru

BEST TENGDU LÖNDIN
1. sæti
2. sæti
3. sæti
4. sæti

Svíþjóð
Ísland
Sviss
Holland

Iceland Express hagræðir, Sterling rekur
Lággjaldaflugfélagið Sterling,
sem er að stærstum hluta í eigu
Fons, sem einnig rekur Iceland
Express, hyggst segja upp 200
manns og fækka ferðum vegna
hækkandi eldneytisverðs. Jafngildir þar um tuttugu prósenta
fækkun starfsfólks.
Iceland Express hefur einnig gripið til aðgerða til að hagræða í rekstri. Óhætt er að segja
að fluggeirinn sé í kreppu um
þessar mundir en skemmst er að
minnast uppsagna hjá Icelandair
í síðustu viku þar sem yfir 240
manns var sagt upp störfum.
Í samtali við Markaðinn sagði
Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express, að uppsagna væri
ekki að vænta hjá félaginu. Hins

vegar hafi félagið gripið til ýmissa aðgerða vegna ástandsins
til að hagræða í rekstri. Til að
mynda hefur fólk verið beðið um
að taka sér launalaus frí og/eða
minnka vinnu úr 100 prósentum
niður í 50 prósent. Þá hefur ekki
verið ráðið í stað þeirra sem
hafa hætt eða þeirra sem hafa
farið í barneignafrí.
Með þessu móti hefur stöðugildum fækkað um 24 frá sama
tíma í fyrra þegar um 80 manns
unnu hjá fyrirtækinu.
Matthías segir starfsfólk hafa
tekið aðgerðum þessum vel en
burtséð frá þeim tíu sem var
sagt upp í þarsíðasta mánuði, er
ekki frekari uppsagna að vænta.
- ss

Einstaklingar fá
líklega lítið í Gift
Venjulegur hluthafi í Fjárfestingafélaginu Gift, sem stofnað
var upp úr Eignarhaldsfélaginu Samvinnutryggingum, fær
aðeins nokkur þúsund krónur í
sinn hlut þegar félaginu verður
skipt upp.
Samkvæmt upplýsingum frá
félaginu er ætlað að um 54 þúsund aðilar eigi hlut í félaginu,
fólk og fyrirtæki. Nafnvirði
hluta í Gift er fjórir milljarðar króna.
Sé deilt í þá upphæð með
fjölda hluthafa verður niðurstaðan 74 þúsund krónur á
hvern hluthafa.
Heimildir Markaðarins herma
að á lista yfir hluthafa séu „fáir
mjög stórir en fjölmargir smáfiskar“.

Samvinnusjóðurinn
verður stærsti hluthafinn og á um
þriðjung. Þá mun Samband íslenskra samvinnufélaga eiga
ekki minna en tíund. Þá voru
mörg fyrirtæki stórir tryggjendur hjá Samvinnutryggingum, útgerðir þar á meðal.
Sé gert ráð fyrir því að Samvinnusjóðurinn, Sambandið og
fleiri fyrirtæki eigi tvo þriðju er
ljóst að hinn almenni tryggjandi
fær lítið í sinn hlut. Sé þriðjungi
deilt niður á fimmtíu og þrjú
þúsund einstaklinga má ætla að
nafnverð hlutar hvers um sig
verði rúmar 25 þúsund krónur.
Enn er beðið niðurstöðu skilanefndar Eignarhaldsfélagsins
Samvinnutrygginga. Óvíst er
hvenær hún lýkur störfum. - ikh

ARTO Þýskur Lúxus húsbíll

frá Niesmann+Bischoff 01/2006.

byggðar á tölfræði frá Alþjóðlegu fjarskiptasamtökunum og
voru forstjórar fyrirtækja í 131
landi spurðir hve auðvelt væri
að nálgast og notfæra sér nýjustu tækni í fjarskiptum. Ekki
er litið til þess hvar tæknin var
fundin upp, einungis hvernig
hægt er að notfæra sér hana til
að auka framleiðni fyrirtækja.
Nokkra athygli vekur að
Bandaríkin höfnuðu einungis í
níunda sæti á þessum lista þrátt
fyrir að vera ein af leiðandi
þjóðum í þróun og rannsóknum
á þessu sviði. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er miklu

Styttist í
niðurstöðu

FJARSKIPTI Í FORGRUNNI Ísland hafnaði í öðru sæti í könnun um aðgengi að
MARKAÐURINN/GVA
fjarskiptatækni.

og erfiðu regluverki kennt um
slakan árangur þeirra.
- bþa

Ríkið er mögulega
bótaskylt vegna ÍLS
Dómafordæmi sýna að bankarnir gætu átt rétt á skaðabótum
vegna ríkisábyrgðar Íbúðalánasjóðs, segir lögmaður og fyrrverandi starfsmaður ESA. Erfitt yrði þó að sýna fram á tjónið.
Ingimar Karl Helgason
skrifar

„Ég tel að bankarnir geti átt rétt á bótum. Það
liggja fyrir mörg dómafordæmi EFTA-dómstólsins
og Evrópudómstólsins um það að aðildarríki geti
orðið skaðabótaskyld ef þau gerast brotleg við Evrópureglurnar,“ segir Stefán Geir Þórisson, hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi starfsmaður ESA,
Eftirlitsstofnunar EFTA.
Því hefur verið fleygt að bankarnir kynnu að eiga
rétt á skaðabótum, vegna þeirrar niðurstöðu Eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, að almenn lán Íbúðalánasjóðs (ÍLS) brjóti í bága við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið. Stofnunin hefur tilkynnt
að málið verði áfram rannsakað, en hún segir að
tryggja verði að almenn húsnæðislán njóti ekki ríkisstyrkja.
Stefán Geir segir að það þurfi að skoða það í
hverju tilviki fyrir sig hvort bótaskilyrði séu fyrir
hendi, en þau hafi mótast af allnokkurri dómaframkvæmd dómstólanna. „Hins vegar gæti bönkunum
reynst erfitt að sýna fram á það hvert tjónið er, það
er umfang þess,“ segir Stefán Geir.
Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka
fjármálafyrirtækja, segir að réttur til skaðabóta
hafi ekki verið kannaður. „Við munum skoða þetta
mál í heild sinni og þetta er eitt af því sem við hljótum að athuga. Ég legg hins vegar áherslu á að ESA
hefur ekki lokið umfjöllun sinni um málið.“
Halldór J. Kristjánsson, stjórnarformaður Samtaka fjármálafyrirtækja, segir að hugsanlegt skaðabótamál hafi ekki verið rætt í stjórn samtakanna.
„Við í samtökunum viljum heldur horfa á heildarmyndina og vinna að góðu samkomulagi um framtíðarfyrirkomulag Íbúðalánasjóðs.“
„Þeir sem hafa notið ríkisábyrgðarinnar eru lántakendur hjá sjóðnum, í formi lægri vaxta,“ segir
Guðmundur Bjarnason, forstjóri Íbúðalánasjóðs.
Hallur Magnússon, ráðgjafi og fyrrverandi sviðsstjóri hjá Íbúðalánasjóði tekur undir það. „Það
stenst engan veginn að bankarnir eigi rétt á bótum,“
segir hann og bætir við að þeim verði erfitt að sýna

BORGAÐ AF ÍBÚÐALÁNINU Forstjóri Íbúðalánasjóðs segir að
lántakendur hafi hagnast á ríkisábyrgð sjóðsins, en ekki sjóðurinn sjálfur. Hæstaréttarlögmaður fullyrðir að bankarnir eigi rétt á
bótum vegna ábyrgðarinnar. Dómafordæmi séu fyrir slíku.

fram á að þeir eigi rétt til slíks. „Þeir geta ekki sýnt
fram á að þeir hafi skaðast, því það voru þeir sem
ruddu burtu lánum Íbúðalánasjóðs, en ekki öfugt.“
Þá verði jafnframt örðugt að finna út hvaða lán
sjóðsins falli ekki að reglum um ríkisstyrki.
Stefán Geir segir að dómstólarnir hafi dæmt ríki
brotleg í sambærilegum málum, og kveðið á um
skaðabótaskyldu ríkja gagnvart fyrirtækjum og
einstaklingum. Það þurfi þó alltaf að skoða hvert
mál fyrir sig. Það sé sjálfsagt og eðlilegt að bankarnir geri slíkt. Hins vegar geti orðið erfitt að sýna
fram á tjónið, sé það yfirhöfuð mögulegt. „Það er
óviðunandi að ekki sé bein lagaheimild í íslenskum
lögum til að dæma bætur að álitum undir kringumstæðum eins og þessum. Einstaklingar og lögaðilar
búa við það að geta illa áttað sig á því hvaða kröfur eru gerðar til sönnunar fjártjóns við aðstæður
eins og þessar.“
Fjármálaráðuneytið hefur hvorki metið hvort
ríkið sé skaðabótaskylt né reiknað út virði ríkisábyrgðar Íbúðalánasjóðs.
Eftir því sem Markaðurinn kemst næst hefur tölunni tíu milljarðar króna verið fleygt innan bankakerfisins sem áætlað tjón. Tveir og hálfur milljarður króna á ári, vegna munar á kjörum íbúðalánasjóðs með ríkisábyrgð, og kjara bankanna sem ekki
hafa ríkisábyrgð.

Baugur og Fons
selja Woodward

Skráður hér 05/2008 ekinn 19 Þ km. Fiat Ducato 18, 2,8 JTD 127 hö,
lengd 6,2 heildarþyngd 3500/3850 kg. Tvöfaldur botn.
Helsti búnaður; 17”TV+DVD; Radio+CD; TrumaC6002; bakkmyndavél; A/C, Heki I topplúga; hjólagrind, snúningsstólar; 2 sófar;
hjónarúm, eldavél, ísskápur, WC, sturta oﬂ.oﬂ.

Kostnaðarverð 10,5 Tilboð 8,5 Sími: 660 5440

„Ég geri ráð fyrir því að við
tökum ákvörðun í málinu fljótlega,“ segir Þórður Friðjónsson,
forstjóri Kauphallarinnar.
Kauphöllin rannsakar viðskipti
Landsbankans með íbúðabréf 19.
júní, sama dag og ríkisstjórnin
tilkynnti um breytingar á lánum
Íbúðalánasjóðs. Þá seldi Landsbankinn langtum meira af íbúðabréfum en aðrir. Landsbankinn
hefur lýst því yfir að upplýsingar um aðgerðirnar hafi ekki
verið nýttar við viðskiptin, en
bankastjóri Landsbankans vissi
um þær fyrir lokun markaða. - ikh

Baugur og Fons hafa selt bresku
matvælakeðjuna Woodward Foodservice. Áætlað söluverð er um
þrír milljarðar króna samkvæmt
heimildum Markaðarins.
Þetta er annað félagið sem
Baugur og Fons selja á skömmum
tíma en í lok síðustu viku seldu
þau hlut sinn í Booker Group með
um fjórtán milljarða söluhagnaði.
Gunnar Sigurðsson, forstjóri
Baugs, sagði í samtali við Markaðinn að Big Food Group hefði
verið keypt á sínum tíma vegna
áhuga á Iceland sem hefur gengið gríðarlega vel og borgað sig
margsinnis upp á síðustu árum.

Önnur fyrirtæki eins og Booker
og Woodward, hafi fylgt með í
kaupunum. Öðru hvoru hafi þessum félögum verið sýndur áhugi
en ekki fengist það verð fyrir þau
sem Baugsmenn vildu. Nú hafi
rétt verð hins vegar borist og félögin því verið seld.
Gunnar segir það alls ekki vera
rétt að allt sé á sölulista hjá Baugi
eins og orðrómur hefur verið um.
„Það er þó svo að þegar fyrirtækjum okkar er sýndur áhugi skoðum við málið, það er eðlilegt,“
segir Gunnar sem þvertekur fyrir
að Baugur sé í klípu vegna erfiðleika á markaði.
- ss

Álagið hækkar
Skuldatryggingarálag íslensku
bankanna hefur stigið á ný og
hefur nú hækkað um tæpa 200
punkta á stuttum tíma. Það
stendur nú nálægt 800 punktum
hjá Kaupþingi og Glitni og 540
hjá Landsbankanum.
Danska viðskiptablaðið Børsen
greindi frá því í gær að meðaltalið á skuldatryggingarálagi
hjá þeim 125 bönkum og fjármálastofnunum sem fréttaveitan Bloomberg greini standi nú í
102,25 punktum.
Auk þess nefnir Børsen að
skuldatryggingarálagið standi
nú í 51,7 punktum hjá Danske
Bank og 46 hjá Nordea. Nefnir blaðið að það sé sextán sinnum lægra en hjá Kaupþingi og
Glitni.
- as
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Þrengingar vara lengi Skoða kaup á Blackburn
Efnahagslægðin og þrengingar á fjármálamörkuðum munu
vara lengur en reiknað hefur
verið með. Lægðin verður
sömuleiðis dýpri en í fyrstu
var ætlað. Á sama tíma gætu
seðlabankar heimsins þurft að
hækka stýrivexti til að sporna
við því að verðbólga aukist.
Reiknað er með því að
evrópski seðlabankinn hækki
stýrivexti um 25 punkta á
morgun.
Þetta er álit Alþjóðagreiðslubankans (e. Bank for International Settlements) og birt
er í ársskýrslu hans í viku-

byrjun.
Í skýrslunni segir að þótt
útlit sé fyrir að það versta
sé nú þegar yfirstaðið í þeim
vandræðum sem skekkt hafi
stoðið fjármálakerfisins þá sé
ekki víst að það sama eigi við
um alþjóðahagkerfið sem hafi
keyrt áfram á skuldasöfnun á
góðæristímum.
Skýrsla bankans þykir hafa
nokkra vigt, að sögn breska
dagblaðið Guardian, sem jafnframt bendir á að bankinn hafi
bent á það á síðasta ári að meiri
þrengingar væru yfirvofandi
en menn ættu von á.
- jab

Lúxuslíf þrátt fyrir kreppu

Samkvæmt nýjum lista yfir
auðugasta fólk heims árið 2007
kemur fram að 10,1 milljón einstaklinga um heim allan á meira
en eina milljón dala í eignum.
Fjölgaði einstaklingum á listanum um sex prósent frá árinu 2006
og var mestur vöxtur í Indlandi,
Kína og Brasilíu.
Í skýrslunni er sérstaklega
skrifað um grænan vöxt og aukna
umhverfisvitund fjárfesta. Talað
erum að græn fjárfesting hafi
aukist um 41 prósent frá árinu
2005 og sérstaklega hafi fjárfesting í sólar- og vindorku aukist til muna.
Samkvæmt niðurstöðu skýrslunnar fjölgaði einnig ofurauðugum einstaklingum, sem eru einstaklingar sem búa yfir meira en
30 milljónum dala í eignum.

Þrátt fyrir hnignandi efnahagsaðstæður á síðari hluta ársins 2007 jókst neysla ofurauðugra einstaklinga á lúxusvörum
um 6,2 prósent á milli áranna
2006 og 2007.
Ofurauðugir taka sér ýmislegt
fyrir hendur og fjárfesta í margs
konar leikföngum ríka fólksins. Vinsælast er að fjárfesta í
bátum, einkaþotum og bifreiðum
sem samanstanda af um 16,2 prósentum af eyðslu í lúxusvörur.
Skammt á eftir koma listmunir
og skartgripir með 15,9 prósent.
Ofurauðugir virðast hafa
minnstan áhuga á ýmsum smámunum og íþróttatengdum
vörum því einungis fimm prósent útgjalda þeirra í lúxusvörur
fara í hvorn flokk.
- bþa

NEYSLA AUÐMANNA Á LÚXUSVÖRUM
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1 Ýmis smávara
2 Íþróttavörur
3 Aðrir safnmunir, til
dæmis vín, antík og
mynt
4 Heilsa
5 Lúxus neysluvörur
6 Lúxus ferðalög
7 Skartgripir
8 Listmunir
9 Lúxus faraskjótar
t.d. Bílar, bátar, flugvélar

Barist um bjórinn
Bjórrisinn InBev ætlar að
standa fast á óvinveittu yfirtökutilboði sínu í bandaríska
drykkjavörurisann AnheuserBusch þrátt fyrir að stjórn fórnarlambsins hafi vísað því út af
borðinu.
Stjórn Anheuser-Busch segir
tilboðið ekki endurspegla raunvirði fyrirtækisins og hefur
gripið til aðgerða til að draga úr

rekstrarkostnaði.
Tilboðið hljóðar upp á 65 dali
á hlut, samanlagt upp á 46 milljarða Bandaríkjadala. Það gerir
3.600 milljarða íslenskra króna.
Bandarískir fjölmiðlar reikna
ekki með stuðningi við tilboðið
vestanhafs og vitna til þess að
Anheuser-Busch snerti taugar í
bandarískri þjóðarsál.
- jab

Chris Ronnie, forstjóri bresku
íþróttavörukeðjunnar
JJB
Sports, og kaupsýslumaðurinn
Nabeel Chowdery, sem hagnast hefur á fasteignaverkefnum, eru orðaðir við hugsanlega
yfirtöku á breska úrvalsdeildarfélaginu Blackburn Rovers.
Ronnie, sem heldur utan um
29 prósenta hlut í JJB Sports í
félagi við Existu, er talinn hafa
þegar rætt við eigendur félagsins en þeir ekki náð saman.
Knattspyrnufélagið er í eigu
félags sem breska Walker-fjölskyldan á og vill nú selja.
Bresk dagblöð höfðu eftir

Chowdery um helgina að matsverðið sé 40 milljónir punda,
jafnvirði 6,3 milljarða króna.
Fjölskyldan vilji hins vegar fá
20 milljónum pundum meira.
Breski miðillinn Sunday
People sagði um helgina orðróm
á kreiki um að íslenskir fjárfestar taki þátt í kaupunum en nefnir enga á nafn.
- jab

KNATTSPYRNUSTJÓRINN Paul
Ince var fyrir skömmu skipaður í starf knattspyrnustjóra hjá
Blackburn. Liðið vermir sjöunda
sæti Úrvalsdeildarinnar.
MARKAÐURINN/ NORDIC PHOTOS/GETTY

Samdrátturinn sést
í atvinnuleysistölum
Samdráttur í efnahagslífinu er farinn að sjást í tölum um
atvinnuleysi. Útlendingum á vinnumarkaði fækkar um 3.000
í ár. Atvinnuleysi eykst mest á höfuðborgarsvæðinu.
Ingimar Karl Helgason
skrifar
„Atvinnuleysið er að síga svolítið af stað, en það er
minna en við bjuggumst við enn sem komið er, góðu
heilli,“ segir Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar.
Fram kemur í skýrslu stofnunarinnar um stöðu
og horfur á vinnumarkaði um mitt árið, að nú sé
ljóst að samdráttur í efnahagslífinu, sem teikn hafi
verið um undanfarna mánuði, sé nú að byrja að
koma fram í atvinnuleysistölum.
Stofnunin gerir ráð fyrir því að atvinnuleysi í
júní nemi 1,2 prósentum og aukist nokkuð frá í maí,
þegar það mældist eitt prósent. Um 2.300 manns
hafi verið án vinnu í mánuðinum. Bent er á að atvinnuleysi hafi aukist nær eingöngu á höfuðborgarsvæðinu, úr 0,8 prósentum í 1,1 í síðasta mánuði,
en atvinnuleysi á landsbyggðinni sé nánast óbreytt,
1,4 prósent.
„Yfirleitt eru umsvifin mest yfir sumarmánuðina
og það er ekki við því að búast að atvinnuleysið fari
af stað að ráði fyrr en í haust,“ segir Gissur.
Stofnunin bendir á ýmsar hópuppsagnir undanfarnar vikur, sem komi til framkvæmda á haustmánuðum. Fram hefur komið í fréttum að um 800
manns hafi verið sagt upp í hópuppsögnum það sem
af er ári.
Eitthvað hefur verið um gjaldþrot, bæði í byggingariðnaði og fiskvinnslu, en ekki svo að það hafi
reynt verulega á ábyrgðarsjóð launa. Vinnumálastofnun bendir á að nokkuð sé um að sérfræðingar eða fólk með mikla reynslu fái ekki vinnu. Það
bendi til þess að fyrirtækin haldi að sér höndum
við ráðningar.
Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir um tveggja
prósenta atvinnuleysi um áramót. Meðalatvinnuleysi næsta árs verði um þrjú prósent, en spáin
sé mikilli óvissu háð. Hún velti meðal annars á

KONUR VIÐ FÆRIBANDIÐ Vinnumálastofnun segir að erlent
fiskvinnslustarfsfólk setjist frekar að hér á landi en starfsfólk í
MARKAÐURINN/GVA
byggingariðnaði og þjónustugreinum.

alþjóðlegri þróun efnahagsmála, eldsneytisverði,
uppbyggingu virkjana og stóriðju, auk vaxta- og
gengisþróunar.
Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir því að erlendum ríkisborgurum á íslenskum vinnumarkaði fækki um þrjú þúsund á árinu. Þeir séu nú um
sextán þúsund, en verði þrettán þúsund í lok árs.
Enn sé nokkuð um nýskráningar útlendinga. 2.500
hafi verið skráðir á fyrri hluta ársins, en það sé
minna en í fyrra. Þá hafi jafn mörg E-vottorð verið
gefin út á fyrstu fimm mánuðum ársins og allt árið
í fyrra, um tólf hundruð. Vottorðin eru gefin út til
handa erlendum ríkisborgurum til staðfestingar
því að þeir hafi unnið hér á landi og aflað sér réttinda almannatrygginga í heimalandi sínu.
Stofnunin telur að stór hluti þeirra sem hingað
hafa komið undanfarin tvö ár, hafi komið til tímabundinnar dvalar og hyggist ekki setjast hér að.
Flestir starfi í byggingariðnaði og í þjónustugreinum. Hins vegar hafi þeir sem starfi við fiskvinnslu
frekar sest hér að.
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Marel reisir grunnbúðir í Slóvakíu
Marel Food Systems opnaði nýtt framleiðsluhúsnæði í Slóvakíu á föstudag. Fyrirtækið stefnir á að gera þaðan út til annarra
fyrrverandi austantjaldsríkja. Fyrirtækið bauð Markaðnum að fara utan og fylgjast með vígslunni.

V

ið leituðum til Slóvakíu vegna verkfræðiþekkingarinnar. Hún var mikil
í landinu á tímum Sovétríkjanna.
Slóvakar búa enn að mjög góðri
menntun í verkfræði,“ segir Árni
Oddur Þórðarson, stjórnarformaður Marel
Food Systems. Fyrirtækið opnaði nýtt framleiðsluhúsnæði í bænum Nitra í Slóvakíu um
helgina og hyggst gera þaðan út til annarra
landa í Austur-Evrópu á næstu árum.
Við Árni hittumst á Kastrup-flugvelli í Danmörku ásamt öðrum stjórnarmönnum Marels
á fimmtudagskvöldið. Höfum misst af tengiflugi og tökum spjall. Árni segir talsvert
ódýrara að framleiða tækjabúnað í Slóvakíu
en annars staðar, fjórðungi ódýrara en í Danmörku, sem dæmi.
Baksviðið breytist hratt daginn eftir; færist frá Kastrup-velli um tíuleytið á föstudagsmorgni til leigubíls á hraðbraut frá Vínarborg í Austurríki. Við ökum hratt framhjá
Bratislava, höfuðborg Slóvakíu, á leið okkar
til Nitra, einnar elstu borgar landsins.
Við tökum þráðinn upp í miklum raka og
þrjátíu stiga hita við uppábúið borð á hóteli í hlíðum Sóborfjalla um tvöleytið sama
dag. Þar sitja Hörður Arnarson, forstjóri
Marel Food Systems, nýkominn frá því að
vígja framleiðsluhúsnæði AEW Delford, eins
af dótturfyrirtækjum Marels í Colchester í
Bretlandi, og Lárus Ásgeirsson aðstoðarforstjóri sem búsettur er í Danmörku. Fleiri
Marel-liðar og aðrir Íslendingar sem tengjast
nýju verksmiðjunni eru ýmist komnir í hús
eða væntanlegir.
Talsverð tækniþekking hefur verið til staðar í Slóvakíu um áratugaskeið. Eftir að gamla
Sovét liðaðist í sundur í enda níunda áratugarins og Slóvakía varð sjálfstætt ríki
fyrir fimmtán árum sáu bílaframleiðendur
í Þýskalandi sér hag í að flytja framleiðslu
sína til Slóvakíu. Fleiri iðnfyrirtæki fylgdu
í kjölfarið.

MEÐ HÖFN Í SLÓVAKÍU

Opnun framleiðsluhúsnæðisins í Nitra markar skref í sögu Marel Food Systems en þetta
er fyrsta landnám þess austan gamla járntjaldsins.
Starfsemi Marel Food Systems, sem hófst
í borginni fyrir tveimur og hálfu ári, var í
frumstæðara lagi í fyrstu eins og gengur;
framleiðslan á nokkrum stöðum í leiguhúsnæði í bænum og hentaði illa. Nýja húsnæðið,
sem byrjað var að reisa fyrir ári, er 9.500 fermetrar að flatarmáli. Lítið þarf til að tvöfalda
framleiðslurýmið. Starfsmenn eru hundrað
og fimmtíu, langflestir á gólfinu. Aðrir eru
á skrifstofum, í mötuneyti og öðrum stöðum.
Aðstaða er fyrir börn starfsmanna og til líkamsræktar.
Staðlaðar matvinnsluvélar verða framleiddar í verksmiðjunni fyrsta kastið. Árni
Oddur, sem tók við stjórnarmennsku í hollensku iðnsamsteypunni Stork fyrir þremur
vikum, segir stefnt að því að framleiðsla frá
hollenska matvælavinnsluvélahlutanum fái
sömuleiðis inni þarna. Sú framleiðsla gæti
orðið veruleg.
Gert verður út frá Nitra á önnur markaðssvæði í gömlu Sovétblokkinni þegar fram líða
stundir.
Marelhúsið, sem sést vel frá einum af aðalvegunum til Nitra, stendur á nýlegum og
stórum iðnaðarskika. Þar hefur fjöldi erlendra fyrirtækja numið land, þekkt sem
óþekkt. Tveimur lóðum frá er Promens, eitt
dótturfyrirtækja Atorku, langt komið með að
reisa hús.

Nitra
...
... er í vesturhluta
Slóvakíu.
... er fimmta stærsta
borg landsins.
... er 190 metra yfir
sjávarmáli.
... er talin hafa verið
fyrst byggð fyrir 6.000
árum.
... Slavar gerðu borgina
að sinni á 5. öld e.
Krist.
VIÐ INNGANGINN Stúlkur íklæddar þjóðbúningi Slóvaka buðu gesti velkomna í nýju framleiðsluhúsnæði í bænum
Nitra á föstudag. Húsið, sem er 9.500 fermetrar að flatarmáli, er agnarsmátt í samanburði við tæplega tíufalt stærra húsMARKAÐURINN/MAREL.
næði Sony sem er skammt frá.

Bæði húsin – og raunar flest í nágrenninu
– hverfa þó í samanburði við verksmiðju japanska hátækniframleiðandans Sony sem er
skammt frá. Menn deildu um stærð hússins
og fjölda starfsmanna. Flestir töldu það sjötíu þúsund fermetra og starfsmenn í kringum þrjú þúsund. Það er hátt hlutfall af íbúum
Nitra sem telur tæpar áttatíu og átta þúsund
sálir. Sony framleiðir þarna flatskjái fyrir
Evrópumarkað. Innlend þjónustufyrirtæki
hafa sprottið upp í kringum það.
HÆFILEIKARÍKIR SLÓVAKAR

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra
var viðstaddur opnunina ásamt Áslaugu
Árnadóttur ráðuneytisstjóra og kollega, Lúbomír Jahnátek, viðskiptaráðherra Slóvakíu. Hann er Nitra-búi, fæddur í borginni fyrir
tæpum 54 árum. Háttsettir embættismenn í
bæjar- og héraðsstjórn Nitra voru sömuleiðis á staðnum. Þegar fréttist af nærveru viðskiptaráðherrans bar þarlenda ljósvakamiðla
að garði.
„Hæfileikar Slóvaka eru miklir. Þeir
vinna vel,“ segir Jahnátek glaður í bragði.
Hann minnist á sjálfstæði landsins og mikinn efnahagslegan bata eftir inngönguna í
Evrópusambandið árið 2004. Unnið hefur
verið ötullega að upptöku evru um næstu
áramót.
Hann segir stjórnvöld hafa unnið að því
hörðum höndum að auka vægi erlendrar fjárfestingar í Slóvakíu og hafi þjóðin uppskorið
ríkulega. Á meðal þess sem stjórnvöld hafa
innleitt er nítján prósenta flatur skattur. Þá
geta erlend fyrirtæki samið um niðurfellingu skattgreiðslna þar til fjárfesting þeirra
í landinu er komin á núllið. Marel er eitt
þeirra.
Hann er kátur og kemur á óvart þegar hann
bregður sér fyrirvaralítið í starf túlks fyrir
landa sína, fjölmarga innlenda starfsmenn
Marels sem eru við opnunina ásamt mökum.
Tungumálakunnátta hans hafði verið dregin í efa. Svo reynist ekki þegar á hólminn er
komið.
Þegar báðir ráðherrar hafa lokið máli sínu
munda þeir skæri og klippa saman á borða
merktum Marel. Í sama mund berast fyrstu
tónar lagsins Starálfs með Sigur Rós úr

hátalarakerfinu. Það gefur athöfninni ögn
óræðan en íslenskan blæ.
Óvíst er hvort Slóvakarnir kannast við
lagið. En gæti verið. Starfsmennirnir flestir
í yngri kantinum og móttækilegri fyrir nýjungum en þeir sem eldri eru.
Innlendir tónlistarmenn spila yfir mat –
jafn djassistar sem þjóðlegir, og blanda af
báðum. Ungmennin taka kipp þegar lokabandið stígur á stokk, popphljómsveitin No
Name. Einn starfsmanna segir bandið mjög
vinsælt og eiga eiga mörg lög í spilun á útvarpsstöðvum um þessar mundir. Dansinn
dunar fram yfir miðnætti.
Báðir ráðherrarnir eru fyrir löngu farnir
ásamt fylgdarliði.
TAKK, EVRÓPUSAMBAND

„Þetta er stórkostlegt, Marel er stórt og
nú verður það bara stærra,“ Þetta segir
Lars Grundtvig. Hann var stjórnarformaður
danska matvælavinnsluvélafyrirtækisins
Scanvaegt þar til Marel keypti það fyrir
tveimur árum. Nú er hann stjórnarmaður í
Marel Food Systems.
Við sitjum í leigubíl á milli Bratislava í
Slóvakíu og Vínarborgar í Austurríki fyrir
hádegi á sunnudagsmorgni. Þeysumst framhjá vindmyllum á 140 kílómetra hraða. Hann
segir skref Marels nú hafa verið ómöguleg
fyrir nokkrum árum. Grundtvig er ofarlega í
huga þegar hann lenti í klóm franskra reglugerðarpúka í kringum 1990. „Þeir vildu koma
í veg fyrir að ég gæti selt vélar til Frakklands vegna þess að það gæti skaðað innlenda framleiðslu. Okkar tæki voru miklu
betri. Þeir þoldu það ekki. Samkeppnisyfirvöld ESB skárust í leikinn. En Frökkum var
sama. Nú eru landamærin horfin í Evrópu og
allt betra. Fjárfestingar erlendra fyrirtækja
líkt og Marels í Slóvakíu eru gott dæmi um
það – landið og fyrirtækin munu blómstra,“
segir hann.

FRÉTTASKÝRING

GESTIR MÆTTIR Á STAÐINN

... hét upphaflega
Nitrawa árið 828.
... var fyrsta biskupsdæmið í Slóvakíu.
Stofnað árið 880.
... er staðurinn þar
sem fyrsta klaustur
Slóvakíu var reist. Það
var í Sóborfjöllum.
... varð hluti af Ungverjalandi árið 925.
Pólverjar tóku héraðið
yfir um 75 árum síðar.
... var hluti af Póllandi
fram til ársins 1030.
... brann til grunna árið
1708. Borgin var endurbyggð í barokkstíl.
... varð hluti af
Tékkóslóvakíu árið
1918.
... var hluti af
Sovétblokkinni frá
1948 til ársins 1989.

„Þetta er stórkostlegt, Marel
er stórt og nú
verður það
bara stærra,“
Lars Grundtvig, stjórnarformaður Scanvaegt

JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON
jab@markadurinn.is

MAREL-HÚSIÐ

KLIP PT Á BORÐAN N
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... er fyrsta sjálfstæða
héraðið í Slóvakíu.

HORFT TIL NITRA

F í t o n / S Í A

Blaðberinn minn
hjálpar mér að hjálpa umhverfinu

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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SKUGGABANKASTJÓRN

INGÓLFUR BENDER

Vill senda
skýr skilaboð
um að hafið sé
vaxtalækkunarferli
Annar fundur er settur í Skuggabankastjórn
Markaðarins. Síðast var ákvörðun bankastjórnar
Seðlabankans sú sama og Skuggabankastjórnin hafði
komist að, en hvað er líklegt að gerist nú? Getur verið
að stefna okkar í peningamálum hafi reynst verri
en engin? Björn Ingi Hrafnsson viðskiptaritstjóri sat
fundinn á Hótel Holti og ritaði fundargerð.

Í

mínum huga blasir við að alvarleg vá
steðjar að íslensku efnahagslífi og virðist
sem Ísland sæti þyngri búsifjum en mörg
önnur ríki vegna hinnar alþjóðlegu lánakreppu. Alvarlegur eiginfjárbruni vegna
falls krónunnar og ofurvaxta ógnar atvinnufyrirtækjum og heimilum,“ segir
Ólafur Ísleifsson í upphafi fundar og kveður fast að orði: „Stefnan í peningamálum hefur reynst
gagnslaus, jafnvel verri en engin,
og tímabært að horfast í augu við
það. Háir vextir hafa ekki megnað
að koma í veg fyrir fall krónunnar,
einhver önnur öfl virðast vera þar
að verki.“
Ólafur ítrekar að af þessum
sökum sé mikilvægt að koma með
táknræna aðgerð; hefja strax lækkun stýrivaxta með það fyrir augum
að geta stigið önnur og stærri
skref síðar. Hann telur óhugsandi
að hækka vexti, segir um þann
möguleika að það væri mjög mikið
óhappaverk.
„Um leið þarf að styrkja gjaldeyrismarkaðinn meðal annars með
því að fá erlenda banka, til dæmis
öflugan norrænan banka, til að taka
að sér viðskiptavakt með krónuna
og styrkja verðmyndun á gengi
hennar.
Stjórnvöld þurfa að senda frá
Ólafur Ísleifsson sér skilaboð um að í peningamálum verði leitað nýrra leiða með því
að styrkja tengslin við Evrópu og
leita eftir því af fullum þunga að
Ísland, sem aðili að Evrópska efnahagssvæðinu, eigi bakhjarl í evrópska seðlabankanum
með gjaldmiðlaskiptasamningum við Seðlabanka Íslands.

„Alvarlegur eiginfjárbruni vegna falls krónunnar og ofurvaxta
ógnar atvinnufyrirtækjum og heimilum...
Stefnan í peningamálum hefur reynst gagnslaus, jafnvel verri en
engin, og tímabært að
horfast í augu við það.
Háir vextir hafa ekki
megnað að koma í veg
fyrir fall krónunnar,
einhver önnur öfl virðast vera þar að verki.“

Samdrátturinn er sýnilegur
„Ég hefði viljað sjá bankann lækka vexti núna. Legg ég til 25
punkta lækkun í því sambandi og meira síðar á árinu þegar
ljóst er hvernig markaðir og hagkerfið í heild taka í þetta
fyrsta skref í nokkuð hröðu vaxtalækkunarferli sem stæði út
næsta ár,“ segir Ingólfur Bender.
„Eftirspurnin í hagkerfinu er að dragast hratt saman og
þarf Seðlabankinn ekki að hjálpa þar. Samdrátturinn er sýnilegur bæði í útgjöldum heimilanna og fjárfestingum fyrirtækjanna.
Þó að atvinnuleysi hafi ekki stigið að ráði er mikið komið
fram af uppsögnum og stutt í að atvinnuleysið aukist. Með því
að halda vöxtum þetta háum er hætta á að bankinn keyri hagkerfið niður í óþarflega mikla lægð sem gæti reynst erfitt að
vinna það upp úr. Slíkt ástand viljum við síst af öllu sjá.“

L

„Ég tel ré
bólguhor
merki er
Edda Rós
bankans.
„Staða
frekari v
tækja og
Við núve
erlendra
Vaxtalæk
eyrisforð
lega trúv
ráð fyrir
næsta m
hafi gjald

N I Ð U R S TA Ð A : L Æ K K A S T Ý R I V E X T I U M 0 , 2 5 %

Ríkisstjórnin verður að marka trúverðuga
efnahagsstefnu og senda skýr skilaboð um að
þeirri ógn sem fyrirtækjum og heimilunum í
landinu stafar af þessum aðstæðum verði afstýrt. Fyrsta skrefið hlýtur að felast í ákvörðun um að hagnýta þau sóknarfæri sem orkuskortur í heiminum færir okkur og hætta að
tvístíga í því máli. Samhliða þarf raunhæfa
áætlun um að Ísland fullnægi Maastrichtskilyrðunum sem er viðurkennt heilbrigðisvottorð fyrir efnahagslífið og um leið forsenda fyrir mögulegri aðild að Evrópusambandinu og upptöku evrunnar,“ segir Ólafur
enn fremur.
HÁIR VEXTIR BEINLÍNIS SKAÐLEGIR

„Verðbólgan er fyrst og fremst til komin af
erlendum þáttum í augnablikinu, það er lánsfjárkrísunni og hækkun hrávöruverðs. Seðlabankinn hefur engin áhrif á þessa tvo þætti.
Það er beinlínis skaðlegt fyrir hagkerfið að
hann berjist á móti þeim með háu vaxtastigi og
hann á að hafa bæði svigrúm innan núverandi
reglna og almennan skilning bæði stjórnvalda,
atvinnulífsins og heimilanna í landinu til að
horfa framhjá þeim. Að því tilskyldu aðgerðirnar séu vel útskýrðar ættu verðbólguvæntingar ekki að aukast þó svo að hann taki þessa
ákvörðun nú. Almenningur hér á landi virðist hafa allgóðan skilning á mismunandi rótum
verðbólgu, enda skiptir verðbólguþróun hag
heimilanna miklu máli sakir útbreiðslu verðtryggðra lána. Má færa rök fyrir því að það
leiði til þess að myndun verðbólguvæntinga sé
með nokkuð öðrum hætti hér en víða erlendis,“ segir Ingólfur Bender.
Hann telur að standa þurfi vörð um gengi
krónunnar um þessar mundir, enda hafi hún
veikst hratt undanfarið og standi veik. „Seðlabankinn þarf með aðgerðum sínum að huga að
stöðu hennar. Þar þarf að taka tillit til þess að

gengisfarvegur peningastefnunnar að verðbólgunni við þær aðstæður sem nú eru uppi
á markaði fyrir gjaldeyrisskiptasamninga og
á erlendum lánamörkuðum er lokaður. Háir
stýrivextir hafa lítið sem ekkert að segja um
stöðu krónunnar nema vaxtamunur við útlönd verði virkur á nýjan leik. Huga þarf því
að öðrum leiðum. Þar hafa afar jákvæð skref
til eflingar gjaldeyrisforðans verið stigin og

N I Ð U R S TA Ð A N :

Vaxtalækkun um 0,25%
Skuggabankastjórnin
starfar
fyrir opnum
tjöldum.
Fundargerð
hennar liggur fyrir og
þess vegna er
auðvelt að sjá
hvaða sjónarmið liggja að
baki ákvörðunum hennar.
Niðurstaða þessa annars fundar Skuggabankastjórnarinnar er lækkun stýrivaxta
um 0,25%, eða niður í 15,25% stýrivexti.
Þeir Ólafur Ísleifsson og Ingólfur Bender
vildu fara þá leið og verða ofan á með þá
niðurstöðu. Þórður Friðjónsson vildi lækka
vexti enn frekar, eða um 0,5%, en Edda Rós
Karlsdóttir taldi óvarlegt að lækka vexti
strax, vildi bíða þar til fram í september.
Öll telja þó ferli vaxtalækkana fram
undan og ekkert þeirra talaði fyrir hækkun stýrivaxta þrátt fyrir blikur á lofti í
efnahagsmálum og óhagstæða þróun verðbólgunnar.

NIÐ
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SKUGGABANKASTJÓRN MARKAÐARINS

EDDA RÓS KARLSDÓTTIR

ÓLAFUR ÍSLEIFSSON

ÞÓRÐUR FRIÐJÓNSSON

Lækkun, en ekki strax

Okurvextir ógna

Stefnir í harða lendingu

„Fall krónunnar og ofurvextir ógna atvinnufyrirtækjum og
heimilum. Háir vextir hafa ekki megnað að koma í veg fyrir
fall krónunnar og virðist sem tengsl stýrivaxta og gengis
hafi rofnað,“ segir Ólafur Ísleifsson, lektor við Háskólann í
Reykjavík.
„Af þessum ástæðum er rétt að hefja lækkun stýrivaxta
nú þegar efnahagslífið horfist í augu við alvarlega ofkælingu
og býr við þrefalda vexti á við það sem gerist í samkeppnislöndum.
Stjórnvöld þurfa að senda frá sér skýr skilaboð um að í peningamálum verði leitað nýrra leiða með því að styrkja tengslin við Evrópu og leita eftir því af fullum þunga að Ísland sem
aðili að Evrópska efnahagssvæðinu eigi bakhjarl í evrópska
seðlabankanum með gjaldmiðlaskiptasamningum við Seðlabanka Íslands.“

„Ég legg til að vextir verði lækkaðir um 50 punkta, hálft prósentustig. Ástæðan er einfaldlega sú að það stefnir í harða
lendingu. Við þær aðstæður er verkefnið að draga úr óþægindunum eins og kostur er og koma í veg fyrir að lendingin
hafi skaðleg áhrif til lengri tíma. Jafnframt að búa í haginn
fyrir nýtt hagvaxtarskeið,“ segir Þórður Friðjónsson, forstjóri
Kauphallarinnar og fyrrverandi forstjóri Þjóðhagsstofnunar.
„Frá því að við komum saman hér síðast hafa hagtölur staðfest að hagkerfið kólnar hratt um þessar mundir. Þá mátti
þegar sjá í tölum mikinn samdrátt á fasteignamarkaði, mun
minni bílainnflutning og lækkun eignaverðs. Við hafa bæst
tölur um samdrátt í kortaveltu, frekari uppsagnir á vinnumarkaði og vöruviðskiptin við útlönd nálgast jafnvægi. Verðbólga mun ganga hratt niður þegar líður á árið, eins og við
svipaðar aðstæður áður, og hættan á víxlgangi verðlags og
launa er lítill að mínu mati.“

N I Ð U R S TA Ð A : L Æ K K A S T Ý R I V E X T I U M 0 , 2 5 %

N I Ð U R S TA Ð A : L Æ K K A S T Ý R I V E X T I U M 0 , 5 0 %

étt að halda stýrivöxtum óbreyttum, jafnvel þótt verðrfur hafi versnað frá síðustu vaxtaákvörðun. Skýr
u komin fram um viðsnúning í efnahagslífinu,“ segir
s Karlsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar Lands-

íslensku krónunnar er hins vegar ofur viðkvæm og
veiking gæti endanlega étið upp eigið fé margra fyrirheimila og framkallað mun harkalegri lendingu en ella.
erandi aðstæður skiptir því miklu að viðhalda trausti
fjárfesta, alþjóðastofnana og lánshæfisfyrirtækja.
kkun ofan í vaxandi verðbólgu, agnarsmáan gjaldða og illa starfandi gjaldeyrisskiptamarkað er tæpverðug. Þetta getur hins vegar breyst skjótt. Ég geri
r að verðbólga, án matvöru, bensíns og vaxta, toppi í
ánuði. Stýrivextir geta lækkað hratt eftir það, enda
deyrisforði Seðlabankans þá verið styrktur.“

U R S TA Ð A : Ó B R E Y T T I R S T Ý R I V E X T I R

fleiri slíkra er að vænta. Halda þarf áfram á
þessari braut.
Með lækkun vaxta nú væri ekki verið að
kasta verðbólgumarkmiðinu fyrir róða. Verðbólgan mun hjaðna hratt í haust og á næsta
ári þegar áhrif gengislækkunar eru frá og
hagkerfið er komið lengra í átt að jafnvægi.
Ég reikna með að verðbólgumarkmiðið náist
á seinni helmingi næsta árs. Vaxtalækkun nú
passar því vel við þá spá og í aðgerðum sínum
á bankinn að taka tillit til þess að það tekur um
tvö ár að vaxtabreytingar bankans hafi full
áhrif á verðbólguna í landinu. Litið tvö ár fram
í tímann eru verðbólguhorfur góðar og góðar
forsendur þannig fyrir lækkun nú.“
Ingólfur bendir á að Seðlabankinn hafi haft
tilhneigingu til að hafa vexti of lága við upphaf þensluskeiðs. „Sú hefur verið raunin nú og
það vaxtastig sem nú er í landinu kemur um
1 til 2 árum of seint. Hættan er nú sú að hann
haldi vöxtum sínum of háum of lengi og að fyrirtæki og almenningur í landinu þurfi að blæða
fyrir með djúpri og erfiðri niðursveiflu efnahagslífsins.“
MATSFYRIRTÆKIN FYLGJAST MEÐ HVERJU
FÓTMÁLI OKKAR

Edda Rós Karldóttir tekur undir þau sjónarmið að komin séu fram skýr merki um viðsnúning. Hún segir raunar að hin alþjóðlega
kreppa magni upp hraða þessa viðsnúnings.
Þess vegna sé þess ekki langt að bíða að lækka
megi vexti. Enn sé verðbólga þó á uppleið og
því þurfi að stíga afar varlega til jarðar.
„Ég vonast til þess að hægt verði að lækka
vexti nokkuð hratt, jafnvel frá og með septembermánuði. Ég geri þá ráð fyrir að í millitíðinni hafi þróun krónunnar verið ásættanleg, gjaldeyrisvaraforðinn aukinn og helst að
markaður með gjaldeyrisskiptasamninga verði
kominn i betra horf. Að mínu mati er nauðsyn-

legt að horfa á þetta í samhengi, en ekki óháð
hvert öðru,“ segir hún.
„Það er þess vegna of snemmt að lækka
vexti strax, betra að bíða aðeins og hafa varann á. Alþjóðleg matsfyrirtæki fylgjast hér
með hverju fótmáli okkar og við megum alls
ekki við vítahring sem gæti skapast af endurteknum lækkunum á lánshæfi þjóðarinnar og
helstu fyrirtækja.
Hefjum við lækkunarferli strax, gæti því
verið illa tekið í alþjóðaumhverfinu. Við þurfum frekari merki um að krónan sé komin yfir
erfiðasta hjallann, sem er forsenda þess að
verðbólga hætti að hækka,“ segir hún.
MEGUM EKKI SPARKA Í LIGGJANDI MANN

Þórður Friðjónsson segir verulega hættu á
mjög harðri lendingu og mikilvægt sé að róa
að því öllum árum að sporna við því.
„Jafnframt verðum við búa þannig í haginn að hagvöxtur geti aukist sem fyrst á ný,“
segir hann.
„Við þessar aðstæður teldi ég ekki heppilegt og jafnvel skaðlegt að halda vöxtum
óbreyttum, ég tala nú ekki um að hækka þá.
Það væri eins og að sparka í liggjandi mann,“
bætir hann við.
Þórður telur að skýra þurfi betur peningaog efnahagsstefnuna. Hvernig við ætlum að
fara gegnum þessa hagsveiflu og hvað eigi
svo að taka við. Bæði heimamenn og útlendingar séu áttavilltir í þeim efnum og viti ekki
hvert förinni er heitið.
„Það þarf sterkari og skýrari skilaboð til
landsmanna og jafnframt erlendra aðila.
Verði ekkert að gert, geta erfiðleikarnir orðið
mjög miklir í haust. Svo miklir að erfitt gæti
reynst að snúa þeirri þróun við. Þess vegna
þarf núna skýra framtíðarsýn; vegvísi fyrir
þjóðina og aðila á markaði til að fara eftir,“
bætir Þórður við.

FYRSTI FUNDURINN Skuggabankastjórn vildi þá halda vöxtum óbreyttum.

Voru sammála
Seðlabankanum síðast
Skuggabankastjórn Markaðarins
kom fyrst saman um miðjan maí
og var fundargerð fyrsta fundar
birt í Markaðnum 21. maí síðastliðinn. Niðurstaða fundarins var að
halda stýrivöxtum óbreyttum, en
um leið lýsti bankastjórnin áhyggjum af mögulegri ofkælingu íslenska
hagkerfisins og taldi því ekki skynsamlegt að hækka frekar vexti,
þrátt fyrir verðbólguhorfur.
Ásgeir Jónsson, forstöðumaður
greiningardeildar Kaupþings, sat

þá í bankastjórninni en vegna dvalar hans erlendis tók Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningardeildar Glitnis, hans sæti að þessu sinni.
Seðlabankinn ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum á fundi sínum
degi síðar, eða 22. maí síðastliðinn.
Stýrivextir eru því 15,5%.
Næsta reglulega ákvörðun bankastjórnar Seðlabanka Íslands um
stýrivexti verður birt fimmtudaginn 3. júlí næstkomandi samhliða útgáfu Peningamála.
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SKOÐUN

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Okurvextir ógna fyrirtækjum og heimilunum í landinu og peningamálastefnan er sögð verri en engin.

Hvað gerir Seðlabankinn?
Björn Ingi Hrafnsson
Víst er að margir bíða með talsverðri eftirvæntingu nýrrar ákvörðunar bankastjórnar Seðlabanka Íslands um stýrivexti á morgun. Seinni
part maímánaðar ákvað bankastjórnin að halda vöxtum óbreyttum í
hæstu hæðum, eða 15,5 prósentum, en hafði fram að því hækkað þá
nokkuð skarpt, til dæmis með aukaákvörðun skömmu fyrir páska í
kjölfar mikillar gengisveikingar krónunnar.
Seðlabankinn hefur hingað til og með réttu vísað til hárrar verðbólgu og bent á að verðbólgumarkmið bankans krefjist þess að aðhaldi sé beitt í peningamálastefnunni og böndum komið á frekari
þenslu í því skyni að ná jafnvægi. Á móti hefur verið bent á að aðgerðir bankans sjálfs hafi kannski magnað upp það bál og áhrif veikingar
krónunnar brotist með miklum þunga og á skömmum tíma út í verðlagið með tilheyrandi áhrifum og hækkandi verðbólgu.
Auðvitað sjá allir að íslenskt atvinnulíf þolir ekki rekstrarumhverfi
þar sem lánsfé og almenn fyrirgreiðsla er háð slíkum okurvöxtum.
Ekkert fyrirtæki getur til lengdar staðið undir slíku. Ekki heimilin
í landinu heldur. Fjölmargar vísbendingar liggja nú fyrir um algeran viðsnúning í einkaneyslu, innflutningi og sölu á margs konar varningi og loksins sýnist viðsnúningur í vöruskiptum við útlönd. Enn er
þó verðbólgan ekki beinlínis hætt að hækka, en þar er þó mest íslenskri krónu um að kenna sem enginn fjárfestir í dag virðist tilbúinn
að veðja á, hvorki hér innanlands né á alþjóðavettvangi.
Skuggabankastjórn Markaðarins, sem fundaði um nýja stýrivaxtaákvörðun nú í vikunni, kemst að þeirri niðurstöðu að best sé að hefja
strax lækkunarferli, fyrst með hóflegri vaxtalækkun upp á 0,25
prósentustig. Innan bankastjórnarinnar eru reyndar skiptar skoðanir, en þar
færa menn rök fyrir sínu máli og komast svo að sameiginlegri niðurstöðu.
Hvers vegna fáum við ekki jafn greiðan
og gegnsæjan aðgang að fundum bankastjórnar Seðlabankans? Væri ekki forvitnilegt að sjá hvernig atkvæði falla í
bankastjórninni, eins og tíðkast víða erlendis? Gæti það ekki eytt talsverðri
tortryggni, sem alið hefur verið á?
„Fall krónunnar og ofurvextir ógna
atvinnufyrirtækjum og heimilum. Háir
vextir hafa ekki megnað að koma í veg
fyrir fall krónunnar og virðist sem
tengsl stýrivaxta og gengis hafi rofnað,“ segir Ólafur Ísleifsson, lektor við
Háskólann í Reykjavík, í fundargerð
Skuggabankastjórnarinnar í dag. Ólafur tekur svo djúpt í árinni að segja að
peningastefnan sem rekin hefur verið
hafi reynst verri en engin og tímabært sé að viðurkenna það. „Af
þessum ástæðum er rétt að hefja lækkun stýrivaxta nú þegar efnahagslífið horfist í augu við alvarlega ofkælingu og býr við þrefalda
vexti á við það sem gerist í samkeppnislöndum,“ bætir hann við.
Þetta eru stór orð, en hefur lektorinn ekki ýmislegt til síns máls? Er
eitthvað sem bendir til að Seðlabankanum og stjórnvöldum hafi tekist
ætlunarverk sitt? Vissulega er hin alþjóðlega lánakreppa harður andstæðingur, en hvað með verðbólgu sem er í hæstu hæðum? Og hæstu
stýrivexti á byggðu bóli? Er það allt vondum útlendingum að kenna?
Og hvað með alla þá sem eru að missa vinnuna þessa dagana og sjá
lífskjör sín rýrna meðan greiðslubyrði skuldbindinga eykst hröðum
skrefum? Eigum við að segja við þá að allt sé hér í lukkunnar standi
og krónan dugi alveg sérstaklega vel til að laga sveiflurnar?
Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar Landsbankans, hefur áhyggjur af áliti alþjóðlegra matsfyrirtækja sem fylgjast með hverju fótmáli okkar og vill því ekki lækka vexti strax. „Ég
vonast til þess að þróunin geti orðið hröð og lækka megi vexti nokkuð hratt frá og með septembermánuði. Ég geri þá ráð fyrir að í millitíðinni hafi þróun vísitölu neysluverðs orðið ásættanleg, gjaldeyrisvaraforðinn aukinn og frekara lánsfé tryggt fyrir fjármálakerfið. Að
mínu mati er nauðsynlegt að þetta gerist allt, en ekki eitthvað eitt
óháð öðru,“ segir hún.
Þórður Friðjónsson segir hins vegar verulega hættu á mjög harðri
lendingu og mikilvægt sé að róa að því öllum árum að sporna við því.
„Jafnframt verðum við að búa þannig í haginn að hagvöxtur geti aukist sem fyrst á ný,“ segir hann.
„Við þessar aðstæður teldi ég ekki heppilegt og jafnvel skaðlegt að
halda vöxtum óbreyttum, ég tala nú ekki um að hækka þá. Það væri
eins og að sparka í liggjandi mann,“ bætir Þórður við.
Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningar Glitnis, segir verðbólguna nú fyrst og fremst knúna áfram af erlendum þáttum, „það er
lánsfjárkrísunni og hækkun hrávöruverðs. Seðlabankinn hefur engin
áhrif á þessa tvo þætti. Það er beinlínis skaðlegt fyrir hagkerfið að
hann berjist á móti þeim með háu vaxtastigi og hann á að hafa bæði
svigrúm innan núverandi reglna og almennan skilning bæði stjórnvalda, atvinnulífsins og heimilanna í landinu til að horfa framhjá
þeim,“ segir hann.
Skuggabankastjórnin hefur þannig talað. En Seðlabankinn á næsta
leik. Formaður bankastjórnar mun skýra frá ákvörðun bankans og
kynna útgáfu Peningamála á morgun. Almenningur, fyrirtækin og allt
samfélagið mun þá leggja við hlustir. Svo mikið er víst.

Skuggabankastjórn
Markaðarins, sem
fundaði um nýja
stýrivaxtaákvörðun
nú í vikunni, kemst
að þeirri niðurstöðu
að best sé að hefja
strax lækkunarferli,
fyrst með hóflegri
vaxtalækkun upp á
0,25 prósentustig.

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

Íslenskt, já takk!
Mér hefur lengi sýnst verslunarferðir vera þjóðaríþrótt Íslendinga. Landsmenn vita fátt
skemmtilegra en að leggja í víking og snúa heim með fullt skip
af erlendum gersemum og hetjusögum af kostakaupum, sérstaklega þegar gjaldmiðillinn
er sterkur. Umræður um kjarakaup erlendis eru vinsælar í
fjölskylduboðum og oft heyrast
setningar eins og: „Við ætlum að
skella okkur til Bandaríkjanna að
kaupa jólagjafir nú þegar krónan
er svona sterk“ og „Diesel-gallabuxurnar voru helmingi ódýrari
úti svo ég keypti bara tvær“.
Krónan hefur verið í hæstu
hæðum síðastliðin þrjú ár. Þá
ferðuðust Íslendingar til útlanda
sem aldrei fyrr og keyptu vörur
á Oxford-stræti og Fimmtu tröð
í New York í kílóavís. Ef rýnt er
í tölur frá Hagstofunni kemur í
ljós að neysla erlendis jókst um
hvorki meira en minna en 35%
árið 2005 og 2007 var vöxturinn í
kringum 12%. Mikið hefur verið
rætt um neyslugleði Íslendinga
síðustu ára en athyglisvert er að
sjá að vaxandi hluti hennar fór
fram erlendis eða sem nemur
allt að 12% árið 2007. Þriðjung
af aukinni einkaneyslu síðustu
ára má rekja til meiri útgjalda
Íslendinga erlendis. Þetta gefur
því til kynna að þegar vel árar
í íslensku efnahagslífi og krónan er sterk úthlutum við stærri
skerf en ella til erlendra kaupmanna. Eftir að hafa fylgst með
neysluhegðun samlanda sinna
þarf ekki að koma á óvart að innlendir stórkaupmenn hafi séð sér
leik á borði og fjárfest í erlendum verslunarkeðjum.
VERSLUM Í HEIMABYGGÐ Í ÁR

Við Íslendingar vitum að gjaldmiðilinn er sveiflukenndur og
tímabil styrkleika getur varað í
skamman tíma, þetta endurspeglast í neysluhegðun okkar. Ef litið

ORÐ Í BELG

Þóra
Helgadóttir
hagfræðingur
hjá Kaupþingi í
London
er á hagtölur má glögglega sjá að
árið 2001 minnkaði erlend neysla
um rúm 17% í kjölfar snarprar
gengisveikingar en samdrátturinn hélt áfram árið 2002. Þegar
krónan fór að styrkjast aftur árið
2003 tóku Íslendingar við sér og
juku kaup á vörum og þjónustu
erlendis um rúm 23% á einu ári.
Í raun er þessi liður einkaneyslu
einn sá sveiflukenndasti að undanskildum kaupum á varanlegum
neysluvörum. Þá er um að ræða
vörur eins og sjónvörp, kaffivélar, tölvur og uppþvottavélar að
ógleymdum blessuðu fólksbílunum eða þær vörur sem við getum
ekki með góðu móti tekið með
okkur heim í flugvélina.
Vænta má svipaðrar atburðarásar nú í kjölfar gengisveikingar og jafnvel ýktari sveiflum í ljósi þess hve krónan hefur
veikst mikið. Þessi hjarðhegðun landsmanna er því líkleg til
þess að auka verslun í heimabyggð ef svo má að orði komast
og búast má við að fleiri leggi
leið sína í Kringluna og Smáralind fyrir næstu jól í staðinn fyrir
verslunarmiðstöðvar vestanhafs.
Þá muni fleiri sækja leiksýningar í Borgarleikhúsinu en á West
End í Lundúnum. Þó að flestir greiningaraðilar spái miklum
samdrætti í einkaneyslu á komandi misserum má hugga sig við
að líklega verður stærri hluti af
neyslunni innanlands.
ÍSLAND, SÆKJUM ÞAÐ HEIM

Þegar aðdráttarafl verslunarferða hefur minnkað og skemmti-

ferðir til útlanda hafa hækkað
í verði má telja tímabært að
enduruppvekja hið gamalkunna
slagorð „Ísland, sækjum það
heim“. Á meðan samdráttarskeið
er yfirvofandi er heppilegra
að ferðast innanlands og hlúa
þannig að heimabyggð. Á sama
tíma gætum við reynt að mennta
ungviðið um gersemar landsins
eftir langvarandi dvöl á sólarströndum á Spáni, í Portúgal og
á Flórída. Íslenski ferðamannaiðnaðurinn hefur átt undir högg
að sækja undanfarin ár, meðal
annars vegna stöðu gengisins en
skjótt skipast veður í lofti og
snögg veiking krónunnar hefur
ýmis tækifæri í för með sér bæði
til að trekkja að innlenda og erlenda gesti.
KOMDU TIL ÍSLANDS – ÞAR ERU
15% VEXTIR

Ísland hefur verið í kastljósi erlendra fjölmiðla að undanförnu.
Almennt hefur umræðuefnið
verið veik staða hagkerfisins og
landsmenn ekki paránægðir enda
ansi neikvæðri mynd verið varpað fram. Þessi umfjöllun hefur
hins vegar sína jákvæðu hlið.
Þrátt fyrir það að erlendir spekúlantar hafi komið fram með
dómsdagspár um íslenska hagkerfið langar þá flesta að koma
í heimsókn. Ég hef ósjaldan rætt
íslenska hagkerfið við erlenda
greiningaraðila og endað samtalið með að svara spurningu um
hvenær sé best að koma til landsins, hvort það sé kalt á Íslandi,
hvort það sé í alvörunni bjart
allan daginn á sumrin og hvaða
veitingastað ég myndi mæla
með. Það er óhætt að segja að
fólk sé forvitið um þessa merkilegu eyju sem fjallað er um daglega í Financial Times. Fréttir
af veikingu gjaldmiðilsins hafa
skilað sér út fyrir landsteinana,
til að mynda var grein um efnið
í hinu víðlesna blaði Economist um daginn, en sú umfjöllun
hefur óbeint hvatt til verslunarferða til Íslands, að minnsta kosti
hefur Reykjavík færst neðar á
lista yfir dýrustu borgir heims.
Í dag kostar bjórinn fimm evrur
í stað sjö. Nú er mál að nýta sér
aukna vitneskju um land og þjóð
og hvetja enn fleiri til að koma
í heimsókn. Á síðasta ári komu
um 15% fleiri erlendir gestir
til landsins en árið 2006 og var
talan þá komin upp í um 420 þúsund manns. En betur má ef duga
skal og ef litið er 50 ár aftur í
tímann hefur okkur aldrei tekist að fá erlenda gesti til að eyða
meiru hér á landi en við eyðum
erlendis. Væri nú ekki gaman
að sjá þann viðsnúning eiga sér
stað?

ORÐSKÝRING

Raunvextir
Raunvextir eru nafnvextir með
leiðréttingu fyrir verðbólgu.
Ákaflega mikilvægt er að gera
greinarmun á nafn- og raunvöxtum. Raunvextir eru raunverulegur fórnarkostnaður fjármagns í
hagkerfinu. Raunvextir eru það
sem hefur áhrif á hegðun einstaklinga og fyrirtækja. Nafnvextir eru hins vegar þeir vextir
sem bankar og fjármálastofnanir
gefa jafnan upp þegar tekið er lán
og þeir vextir sem Seðlabanki Íslands talar um sem stýrivexti.
Ef verðbólga er lítil er þumalputtareglan sú að draga verðbólgu frá nafnvöxtum og þá fást
raunvextir. Ef nafnvextir eru
fimm prósent en verðbólga tvö
prósent eru raunvextir þrjú pró-

sent. Raunvextir eru því nafnvextir eftir að búið er að taka tillit
til áhrifa verðbólgu. Hins vegar
ef verðbólga er komin í tveggja
stafa tölu fæst bjöguð niðurstaða.
Raunvextir stýra hegðun, hærri
raunvextir hvetja einstaklinga til
að spara og draga úr fjárfestingum. Lægri raunvextir hvetja til
aukinnar fjárfestingar og draga
úr sparnaði. Ef raunvextir eru
háir verður hagkvæmara að spara
þar sem fjármunir ávaxtast umfram verðbólgu.
Seðlabankar reyna að hafa áhrif
á hegðun með því að breyta stýrivöxtum. Stýrivextir eru nafnvextir og eru 15 prósent á Íslandi um
þessar mundir. Til að Seðlabanki
geti haft áhrif á hegðun þarf að
breyta raunvöxtum en ekki nafnvöxtum. Ef Seðlabanki Íslands
vill hækka raunvexti þarf hann

því að hækka nafnvexti umfram
breytingar á verðbólgu. Ef verðbólga eykst um 1 prósent þarf
Seðlabankinn að hækka nafnvexti
umfram breytingar á verðbólgu
svo raunvextir hækki.
Háir nafnvextir eru ekki merki
um háa raunvexti. Sem dæmi eru
nafnvextir Seðlabanka Simbabve
6.500 prósent en verðbólga er á
sama tíma yfir 100 þúsund prósent. Ef gert er ráð fyrir að sparifjáreigendum bjóðist 6.500 prósenta nafnvextir á sparifé sitt eru
raunvextir neikvæðir.
Ljóst er að þrátt fyrir að vextir séu mörg þúsund prósent þá
mun enginn sparifjáreigandi vera
tilbúinn að leggja inn fjármuni í
banka sem býður 6.500 prósent
óverðtryggða vexti á meðan verðbólga er yfir hundrað þúsund prósentum.
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SAGAN Á BAK VIÐ ... HALLDÓR J. KRISTJÁNSSON, BANKASTJÓRA LANDSBANKANS

Reyndur í heimi viðskiptanna
Halldór Jón Kristjánsson, bankastjóri
Landsbankans, hefur í nógu að snúast
þessa dagana. Ekki aðeins mæðir mikið
á honum vegna rannsóknar Kauphallarinnar á kaupum bankans á íbúðabréfum, sama dag og ríkisstjórnin kynnti
breytingar á Íbúðalánasjóði, heldur er nú
unnið hörðum höndum að því að bjarga
fyrirtækinu Nýsi. Þá stendur Halldór líka
í stórræðum sem formaður Samtaka fjármálafyrirtækja vegna rannsóknar ESA á
sjóðnum.
Halldór er reyndur bankamaður og
hefur verið í bankabransanum í næstum tvo áratugi. Hann var deildarstjóri

í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu eftir
nám, en árið 1991 varð hann aðstoðarbankastjóri Evrópubankans í Lundúnum. Þar var hann í fjögur ár, en sneri
síðan heim í ráðuneytið. Þar varð hann
skrifstofustjóri og síðan ráðuneytisstjóri.
Það var síðan árið 1998 að hann gerðist
bankastjóri Landsbankans og hefur sinnt
því starfi síðan.
Halldór tók stúdentspróf í Noregi og
nam lífefnafræði eftir það, áður en hann
hóf lögfræðinám við Háskóla Íslands.
Því lauk hann árið 1979 og tveimur árum
síðar lauk hann framhaldsnámi í þjóðarrétti. Eftir það nam hann samningarétt

við Harvard-háskóla í Bandaríkjunum.
Halldór hefur sinnt mörgum trúnaðarstörfum. Til að mynda sat hann í fjölmörgum nefndum iðnaðarráðuneytisins
árin 1981 og áratuginn þar á eftir. Þá sat
hann í stjórn Landsvirkjunar, var stjórnarformaður Steinullarverksmiðjunnar og
Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins. Halldór var formaður nefndar sem undirbjó hlutafélagavæðingu Landsbankans og
Búnaðarbankans árin 1997 til 98. Síðan
hefur hann setið í ýmsum stjórnum, til
að mynda stjórn Samtaka atvinnulífsins og er nú formaður Samtaka fjármálafyrirtækja.
Halldór er fæddur árið 1955. Hann er
kvæntur Karolinu Fabínu Söebech stjórnmálafræðingi og eiga þau tvö börn.

SPÁKAUPMAÐURINN

Afríka
Afríka er staðurinn í dag. Þá
er ég að tala um allt frá Marokkó í norðri niður til miðhlutans. Suður-Afríka er ekki upp á
marga fiska og Simbabve í tómu
rugli. Vesturhlutinn er fínn og
þangað hef ég nú komið nokkrum sinnum síðustu árin.
Þótt flestir tali illa um löndin
þarna fyrir sunnan leynast demantar innan um. Og þá er ég að
tala um þá í bókstaflegum skilningi orðsins.
Raunar eru það hvorki konurnar né áfengið sem ég sæki
í og er ekki mikið fyrir matinn. Smakkaði á honum þegar
ég kom hingað fyrst og skolaði
gjarnan niður með innlendri og
rótsterkri framleiðslu. Það var
ágætt. En ég fékk oftast niðurgang næsta dag.
Núorðið snerti ég ekki á
honum heldur kýs að burðast
með úttroðna ferðatösku af
Oramat í dósum. Sem er fínt.
Maður þekkir auðvitað bragðið.
Og því er ekki að neita að ég er
ekki einn um þetta. Fjárfestarnir heima á skerinu kannast við
þetta enda víst margir komnir
í hann. Ef þeir eru ekki þegar
byrjaðir að borða úr dósunum
þá eru þeir að birgja sig upp.
Það er svo spurning hvort margir hafi efni á upptakara núorðið.
En það er þeirra mál.
Það eru kínversku peningarnir sem mitt ofurnæma nef hefur
þefað uppi í Afríku. Ég er auðvitað ekki einn um það. Kínverjar hafa í mörg ár dundað sér
við fjárfestingar þarna niðri í
henni svörtustu og tryggt sig
fyrir traustum hlutum í hrávöru og jarðhita án þess að fjárfesta beint í þessum eignum
fólksins. Sniðugur gjörningur.
Enda verða náttúruauðlindirnar með þessu móti í eigu fólksins um aldur og ævi á meðan
Kínverjarnir stinga hagnaðinum í vasann. Og allir sáttir. Því
er auðvitað ekki að neita að Kínverjarnir kunna að fara í kringum hlutina. Sem er að skila sér
núna.
Enda finnst mér stundum sem
við séum bræður í anda. Sérstaklega hugsa ég það þegar ég
læði hendi undir kodda á kvöldin og þreifa á evrunum sem ég
sankaði að mér í haust. Já, við
Kínverjarnir kunnum þetta.

Öll mörkin í Landsbankadeildinni

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Visir.is var langfyrstur með mörkin í Landsbankadeildinni. 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.

Spákaupmaðurinn á horninu

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

tVK~VLê

6

Netverslun ishusid.is
Netverslun
ishusid.is

...ég sá það á visir.is
sir.is
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Staða smærri gjaldmiðla verri en áður
Annas Sigmundsson
skrifar
„Staða smærri gjaldmiðla hefur
undanfarin ár orðið mun verri
en áður. Hún er reyndar skárri
núna þegar fjármagnsflæði er
að minnka í heiminum vegna
áhættufælni fjárfesta,“ segir
Tryggvi Þór Herbertsson, hagfræðingur og forstjóri Aska
Capital.
Hann tekur þó fram að smærri
gjaldmiðlar séu þó ekki ónothæfir en þeir séu hins vegar viðkvæmari og hagstjórn með þá sé
vandasamari en með þá stærri.
„Ríki þurfa að beita fjármálastefnunni mun meira en áður til
þess að styðja betur við peningamálastefnuna og þar með hafa
stjórn á gjaldmiðlum,“ segir
Tryggvi.
Þegar mikill vaxtamunur
myndast á milli landa líkt og
gerst hefur hér á landi segir
Tryggvi að þá verði mikið innstreymi á fjármunum til þess að
peningamálastefnan verði máttlaus. „Fjármagnsflæðið fer þá
að stjórna stöðu gjaldmiðilsins,“
segir Tryggvi.
Að sögn Tryggva verða miklar breytingar á gjaldmiðlamálum í heiminum með tilkomu evrunnar árið 2000. „Þetta leiddi til
þess að það urðu til tvær stórar heimsmyntir: dollar og evra.
Það er alveg ljóst að ólgan sem
við sjáum á smærri gjaldmiðlum
eins og krónunni stafar meðal
annars af tilkomu evrunnar,“
segir Tryggvi.
„Það sem við erum að velja
með því að vera með krónuna
er sveigjanleiki. Ef við tækjum
upp fastgengisstefnu eða gengjum í Evrópusambandið þá fórnum við sveigjanleika en fáum
stöðugleika í staðinn. Íslendingar þurfa að spyrja sig hvort þeir
vilja sveigjanleika eða stöðugleika,“ segir Tryggvi.

Stöðugleiki í skilningi evrusvæðisins þýðir að sögn Tryggva
minni hagvöxt, vinnumarkað
sem getur síður tekið við sveiflum í eftirspurn og þar með atvinnuleysi. „Hér á landi höfum
við hins vegar viljað auka kaupmátt hratt og mikið. Það getur vel
verið að Íslendingar séu komnir á það stig að vilja gefa upp
sveigjanleika og kjósa fremur
stöðugleika,“ segir hann.
„Ef við lítum til baka til fyrri
hluta síðustu aldar þá studdist
heimurinn við gullfót,“ segir
Tryggvi. Síðan kom Bretton Woods-samkomulagið eftir
stríð.
Það byggðist á ákvörðun helstu
ríkja Vesturlanda að endurreisa
svipað gengisfyrirkomulag og
verið hafði fyrir fyrri heimsstyrjöldina. Bandaríkjadollar
varð hornsteinn samkomulagsins fyrst og fremst vegna yfirburða Bandaríkjanna á þeim
tíma þegar hagkerfi annarra

TRYGGVI ÞÓR segir að Íslendingar verði
að velja á milli sveigjanleika og stöðugleika. ,,Það getur vel verið að Íslendingar
séu komnir á það stig að vilja gefa upp
sveigjanleika og kjósa fremur stöðugleika,“
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
segir hann.

stórra iðnríkja voru í rúst. Þetta
samkomulag leið undir lok á áttunda áratugnum síðustu aldar
í kjölfar olíukreppunnar. Segir

Allir lögðu hönd á plóginn

Í

ritinu Ísland á 20. öld
(Reykjavík 2004) segir
Helgi Skúli Kjartansson
sagnfræðingur að frumkvæðið að þjóðarsáttinni
svokölluðu árið 1990 hafi komið
frá aðilum vinnumarkaðarins;
verkalýðshreyfingu og atvinnurekendum: „Þeir gengu til samninga og lögðu að vanda fyrir
ríkisstjórnina óskalista sinn. En
ekki um neinn venjulegan félagsmálapakka, heldur víðtækar aðgerðir til að tryggja stöðugleikann í efnahagsmálum“, skrifar hann.
Í bók minni Frá kreppu til þjóðarsáttar (Reykjavík 2004), sem
er saga Vinnuveitendasambands
Íslands frá 1938 til 1999, er farið
nánar í saumana á aðdraganda
og árangri þjóðarsáttarinnar.
Þar er rakið hvernig þjóðarsáttin spratt annars vegar upp úr
erfiðu efnahagsástandi veturinn
1989-1990, og hins vegar hvaða
aðstæður höfðu skapast í samskiptum aðila vinnumarkaðarins og hagstjórn í landinu, sem
gerðu hana mögulega. Þjóðarsáttin hefði ekki tekist án margvíslegra umbóta í efnahagsmálum á níunda áratugnum.

legar viðræður voru hafnar um
nýja kjarasamninga og samningahugmyndin var farin að
kvisast út töluðu fjölmiðlar um
„niðurfærslu“. Samheldni ASÍ
og VSÍ við samningaborðið var
kölluð „niðurfærslubandalagið“. Hannes G. Sigurðsson, hagfræðingur VSÍ, talaði um „núlllausn“ í grein í Morgunblaðinu
mánuði áður en samningar voru
undirritaðir. „Þjóðarsátt“ heyrðist fyrst að ráði um sumarið
1990 þegar tekist var á um það í
tengslum við uppsögn samninga
ríkisins við háskólamenn hvort
allir launþegar ættu að sitja við
sama borð. Háskólamenntaðir
ríkisstarfsmenn voru þá sakað-

ir um að brjóta gegn þjóðarsátt um sömu launaþróun allra
stétta. Eftir það festist heitið í
sessi.
FORSENDURNAR LYKILATRIÐIÐ

Þjóðarsáttin var ekki fólgin í
kjarasamningunum sem slíkum,
heldur forsendum þeirra. Samningarnir fólu í sér að laun hækkuðu fimm sinnum á næstu tuttugu mánuðum, samtals um 5%
árið 1990 og 4,5% árið 1991. Að
auki skyldu sérstakar launabætur greiddar hinum lægst launuðu. Samningarnir voru ekki
verðtryggðir. Í staðinn var sett
á fót launanefnd tveggja fulltrúa hvors samningsaðila sem

ORÐIÐ ÞJÓÐARSÁTT KOM SÍÐAR

Orðið „þjóðarsátt“ um kjarasamningana og samkomulagið
við stjórnvöld í febrúar 1990
kom ekki frá aðilum vinnumarkaðarins og finnst hvergi á samningablöðunum. Eftir að form-

ÞJÓÐARSÁTT 1990 Ásmundur Stefánsson, Haukur Halldórsson, Einar Oddur Kristjánsson.

Tryggvi að þá hafi Bandaríkjadalurinn ekki getað valdið þessu
hlutverki sínu lengur.
Tryggvi nefnir líka að alþjóðavæðing síðustu fimmtán til tuttugu ára hafi leitt til þess að
hagkerfi séu að verða stöðugt
opnari og fjármagnshreyfingar
auðveldari. Bæði af tæknilegum
ástæðum og vegna þess að afnám
á hindrunum hefur gert það að
verkum að peningamálastefna í
ríkjum með fljótandi gjaldmiðla
sé orðin mun erfiðari.
Hann segir að spurningin sé
hvort evran standist til langframa það álag sem hinn pólitíski raunveruleiki hefur sett á
hana. Tryggvi segir ljóst að lönd
eins og Frakkland, Benelux-löndin og Þýskaland séu með svipað
efnahagskerfi og það henti þeim
því vel að vera með sama gjaldmiðilinn.
„En er það svo fyrir lönd sem
eru langt á eftir í þróunarferlinu og eiga eftir að vaxa mun

hraðar? Mun evran þola þetta?“
spyr Tryggvi.
Þrátt fyrir að stýrivextir hérlendis séu nú 15,5 prósent þá
segir Tryggvi það ekkert einstakt í sögunni. „Þegar Paul Walker kom inn í Bandaríska seðlabankann árið 1979 setti hann
stýrivexti í um tuttugu prósent,“
segir Tryggvi.
Hann segir að fátt bendi til
annars en að lönd eins og Ástralía, Argentína og Hong Kong
haldi sínum gjaldmiðlum næstu
áratugi. Hið sama gildi um lönd
sem eru okkur nær eins og Noregur og Svíþjóð.
Tryggvi nefnir að það að vera
með sjálfstæðan gjaldmiðil sé
hluti af peningastjórn. „Það er
stór biti fyrir þjóð að gefa upp
peningamálastefnu sína einhliða
og hafa ekkert um það lengur að
segja hvernig henni verður háttað,“ segir Tryggvi. Vísar hann
þá í hugmyndina um að Íslendingar tækju upp annan gjaldmiðil hérlendis.
„Þar með værum við að segja
að við ráðum ekkert við hagstjórnina sjálfir og við ætlum
bara að láta einhverja aðra sjá
um þetta. Við erum fullvalda
sjálfstæð þjóð og eigum alveg
að geta ráðið við þetta,“ segir
Tryggvi.
Spurður um hvaða afstöðu
hagfræðingar í heiminum hafi
almennt til sjálfstæðis gjaldmiðla segir Tryggvi að það sé
alls ekki svo að þeir aðhyllist flestir þeirri stefnu að allir
gangi í myntbandalag.
„Það er mikil gerjun í heiminum núna. Flestar þjóðir eru í
vandræðum með peningastefnu
sína eins og við sjáum á verðbólgutölum. Vandræðin eru
alls ekkert einskorðuð við Ísland. Það sem kann að vera hentugt á einum áratug getur verið
orðið úrelt á þeim næsta,“ segir
Tryggvi að lokum.

GUÐMUNDUR MAGNÚSSON
SAGNFRÆÐINGUR
meta átti hvort þróun verðlags á
tilgreindum tímabilum gæfi tilefni til launahækkana umfram
samninga. Átti nefndin í mati
sínu einnig að taka tillit til breytinga á viðskiptakjörum við útlönd. Þetta var nýmæli. Það var
ekki nóg að verðlag hækkaði svo
að laun lækkuðu. Það varð líka
að taka tillit til þess hvernig fyrirtækjunum gengi að afla tekna
á erlendum mörkuðum.
En þetta var ekki nægilegt til
að ná árangri í baráttu við verðbólguna, samdrátt í efnahagslífinu og atvinnuleysi sem aukist hafði umtalsvert. Það þurfti
að taka á ýmsum öðrum veigamiklum þáttum í efnahagslífinu.
Þegar aðilar vinnumarkaðarins
höfðu undirritað kjarasamningana afhentu þeir ríkisstjórninni
minnisblað í tíu liðum um forsendur samninganna. Þjóðarsáttin var fólgin í því að ríkisstjórnin féllst á að vinna í samræmi
við þessar forsendur. Að efni og
framsetningu var minnisblaðið
eins og efnahagskafli í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar,
enda sögðu margir á þessum
tíma að þungamiðja landsstjórnarinnar hefði færst frá Stjórnarráðinu og til aðila vinnumarkaðarins. Þarna voru beinlínis gefin
fyrirmæli um ásættanleg viðskiptakjör og hagvöxt, gengi,
vexti, verð á búvörum, verðlag opinberrar þjónustu, þróun
neysluvísitölu og launaþróun
hjá opinberum starfsmönnum.

Einnig
var
ríkisstjórninni
falið að leggja
fram lagafrumvarp um lífeyrissjóði, samræma skattlagningu
fyrirtækja því sem gerðist í nágrannalöndunum og skipa nefndir til að vinna úttektir á nokkrum
félagslegum málefnum.
HIMNASENDING FYRIR RÍKISSTJÓRNINA

Ríkisstjórnin sem þá sat undir
forsæti Steingríms Hermannssonar var samsteypustjórn
fjögurra flokka: Framsóknarflokksins, Alþýðuflokksins, Alþýðubandalagsins og Borgaraflokksins. Hún hafði ekki styrk
til að taka sjálfstætt á efnahagsvandanum, en fagnaði eðlilega
frumkvæði aðila vinnumarkaðsins. Ef ekkert yrði að gert
stefndu efnahagsmálin í algjört
öngstræti. Fyrir ríkisstjórnina
var þjóðarsáttin sem himnasending.
Þjóðarsáttin tókst vegna þess
að allir lögðu hönd á plóginn,
vinnuveitendur og verkalýðshreyfing, ríkisstjórn og Alþingi,
bændasamtök, viðskiptalífið og
síðast en ekki síst almenningur með virku aðhaldi og eftirliti með framkvæmd loforðanna sem gefin voru. Jafnvægið
í efnahagsmálum á tíunda áratugnum er afleiðing þjóðarsáttarinnar og þess skilnings á lögmálum efnahagslífsins sem þá
tókst samstaða um.
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Kostir og gallar við upptöku evru
Umræðan um hvort Íslendingar eigi að taka upp evru hefur sjaldan verið háværari en nú um stundir. Annas Sigmundsson
leitaði til Kristínar Pétursdóttur, forstjóra Auðar Capital, sem fékk að nefna fimm kosti við upptöku evru fyrir Íslendinga.
Stefán Jóhann Stefánsson, hagfræðingur, stjórnmálafræðingur og varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar, nefndi hins vegar
fimm ókosti við upptöku hennar. Þau komu síðan með andsvör við svörum hvors annars.
STEFÁN JÓHANN STEFÁNSSON, HAGFRÆÐINGUR, STJÓRNMÁLAFRÆÐINGUR
OG VARABORGARFULLTRÚI SAMFYLKINGARINNAR, NEFNIR FIMM ÓKOSTI
FYRIR ÍSLAND VIÐ UPPTÖKU EVRU:

1. Hagsveiflur – Hagsveiflur á Íslandi eru ólíkar hagsveiflum í stærstu ríkjum ESB
og koma á öðrum tímum, og myntsvæðið yrði óhagkvæmt. Evran er enn tilraun sem
óvíst er hvernig endist.

2. Langtímaatvinnuleysi – Evran hefði í för með sér aukið langtímaatvinnuleysi hér
á landi (einnig í fjármálageiranum) og aukna félagslega mismunun vegna samræmdrar evrópskrar ríkisfjármálastefnu og sameiginlegrar peningastefnu.

3.

Sveiflukenndari verðbólga – Ólíkt fjármálakerfi hér, og þar af leiðandi mismunandi áhrif stýrivaxtabreytinga, gæti meðal annars haft í för með sér mun meiri og
sveiflukenndari verðbólgu hér á landi þegar við verðum háð
vaxtaákvörðun seðlabanka Evrópu.

4. Auknar verðhækkanir – Kostnaður og óhagræði er

talsvert við breytinguna sjálfa og innleiðingu nýrrar
myntar með öllu sem því fylgir fyrir fjármálakerfi og
fyrirtæki. Kemur verst niður á minni fyrirtækjum.
Reynslan af innleiðingu evru er auknar verðhækkanir.

KRISTÍN PÉTURSDÓTTIR, FORSTJÓRI AUÐAR KAPITAL, NEFNIR FIMM KOSTI
FYRIR ÍSLAND VIÐ UPPTÖKU EVRU:

1. Stöðugleiki og minni óvissa – Fyrirtæki og heimili munu búa við mun stöðugra efnahagsumhverfi.

2. Viðskiptakostnaður – Mikill viðskiptakostnaður fylgir því að reyna að verjast gengissveiflum.

3. Lægri vextir – Við upptöku evru myndu vextir á fyrirtæki og heimili lækka umtalsvert.

4. „Íslandsálagið“ – Mun minnka ef við erum hluti af efnahagsbandalaginu, hagstæðari lánskjör fyrir íslenska ríkið og fjármálastofnanir, og þar með líka fyrirtæki og
heimili.

5. Bakland – Íslenskar fjármálastofnanir munu hafa bakland í Evrópska Seðlabankanum eins og evrópskir
samkeppnisaðilar.

ANDSVÖR STEFÁNS:

1.

5.

Aukinn lýðræðishalli – Seðlabanki Evrópu er
fjarlægur, lokaður og gæti í vaxtaákvörðunum
sínum ekki að neinu marki tekið mið af því sem væri
að gerast hér á landi.
ANDSVÖR KRISTÍNAR:

1.

Þetta á einnig við um önnur smærri ríki í ESB og það
er líklegt að hagsveiflur smærri ríkja innan ESB muni með
tímanum líkjast sveiflum stærri ríkjanna. Sveiflum verður
ekki mætt með stýrivaxta ákvörðunum heldur í gegnum
ríkisútgjöld og með sveigjanlegum vinnumarkaði.

2.

Íslenskur vinnumarkaður verður stöðugt alþjóðlegri og við munum sjá vinnuafl færast meira á milli
landa. Við erum betur í stakk búin en flest lönd
hvað þetta varðar vegna þess hve sveigjanlegur
vinnumarkaðurinn hér er.

2. Rétt að hluta. En við eigum enn í talsverðum viðskiptum í öðrum gjaldmiðlum, s.s. Bandaríkjadal, pundum,
jenum og svo framvegis. Þar verður skiptakostnaður áfram. Þá má ekki gleyma því að notkun á
Bandaríkjadal hefur verið miklu meiri en viðskipti við Bandaríkin segja til um.

3. Ekki ólíklegt, en ekki má gleyma því að
vextir eru ekki eins í öllum evrulöndum þótt stýrivextir séu hinir sömu. Þá
má ætla að sparnaðarhneigð sé önnur
hér á landi (vaxtateygni önnur) og því
gætu of lágir vextir kynt
mikið
verðbólgubál.

3.

Sveiflur í íslensku fjármálakerfi eru mun
meiri en hjá öðrum þróuðum ríkjum vegna þess
hversu lítið hagkerfið og myntsvæðið er.

4.

Nú þegar hefur fjöldi íslenskra fyrirtækja í raun skipt um mynt og nota þau
evrur sem sína starfrækslumynt og greiða
jafnvel laun í erlendri mynt. Það er gríðarlega dýrt fyrir lítið hagkerfi að halda
úti eigin mynt og ekki síst fyrir minni
fyrirtæki sem eiga erfitt með að
verjast miklum sveiflum.
Verðlag í nýjum löndum sem taka
upp evru aðlagast verðlagi sem
fyrir er innan svæðisins; þannig
hefur verðlag hækkað í þeim
löndum þar sem það var lægra
fyrir myntbreytingu og því má
leiða að því líkur að verðlag á Íslandi muni lækka og verða svipað og
á Evrusvæðinu.

5.

STEFÁN JÓHANN STEFÁNSSON Hagfræðingur,
stjórnmálafræðingur og varaborgarfulltrúi
Samfylkingarinnar, nefndi fimm ókosti við upptöku
MARKAÐURINN/ARNÞÓR
evru.

Spyrja má, hvort eitthvað sé til sem
hægt sé að kalla „íslenskt atvinnulíf“ á
tímum síaukinnar alþjóðavæðingar. Íslendingar verða stöðugt meira háðir því sem er
að gerast á alþjóðamörkuðum. Seðlabanki
Evrópu yrði miklu sterkari bakhjarl fyrir
íslenska banka og fjármálakerfi og myndi
þannig styðja betur við innviði íslenskt
efnahagslífs.

Spænskir græða á sigri
Talsverðar líkur eru á því að
sigur spænska landsliðsins á
Þjóðverjum í EM í knattspyrnu í
Vínarborg á sunnudag muni skila
meiru í kassann en gullpeningum
þegar fram í sækir.
Spánverjar unnu alla sína leiki
á mótinu og fá fyrir það 23 milljónir evra í sigurlaun. Það jafngildir 2,8 milljörðum íslenskra
króna. Hefðu Þjóðverjar farið
heim með gullið hefðu þeir hins
vegar fengið einni milljón evra
minna vegna taps gegn Króötum.
Helgarútgáfa breska viðskiptablaðsins Financial Times hefur
eftir Simon nokkrum Chadwick,

prófessor við Coventry-háskóla,
að fjórfalda megi afleiddar
tekjur sigursins með greiðslum fyrir sjónvarpsréttindi, fleiri
styrkjum, bættri miðasölu, fjölgun ferðamanna til Spánar, lífi í
sölu á minjagripum og svo mætti
lengi telja.
Heildarupphæðin liggi nær
110 milljónum evra, jafnvirði
um fjórtán milljarða íslenskra
króna, að hans mati. Þá er inni
í útreikningum aukin bjartsýni
landsmanna eftir sigurinn. - jab
TORRES FAGNAR TITLINUM Eitt mark
Torres gegn Þjóðverjum færir Spánverjum
fjórtán milljörðum króna.
MARKAÐURINN/NORDICPHOTO/AFP

Þetta er tvíbent. Almennt má gera ráð fyrir minni
sveiflum í Evrópusambandinu í heild, en eins og
komið hefur í ljós hafa sveiflur verið nokkrar í
sumum löndum og vegna ólíkra hagkerfa og ósamhverfra hagsveiflna gætu sveiflur orðið engu minni
hér en verið hefur. Auk þess eru flestir hagfræðingar á því að talsverð hætta sé á að langtímaatvinnuleysi
verði talsvert meira. Í því fælist veruleg óvissa fyrir
fjölskyldur í landinu.

Svo má ekki gleyma því að vextir eru ekki bara
kostnaður heldur einnig tekjur fyrir fjármálafyrirtæki og þá sem spara. Auðvitað þarf þetta
allt að vera í hófi til að tryggja hagvöxt og velferð
til framtíðar, en sparnaður mætti vera meiri.

4. Lánskjör íslenska ríkisins hafa verið tiltölulega

hagstæð og bankarnir náðu bara nokkuð góðum
einkunnum hjá alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum. Við þurfum náttúrlega að hugsa um að
bjarga okkur sjálf en ekki treysta á óvíst skjól
annarra, því það yrði líklega lítið hald í því skjóli
ef við ræktum ekki af skynsemi okkar eigin
garð.

5.

Ólíklegt að þetta breytti miklu. Ef gengið er
út frá því að seðlabankar séu fyrst og fremst
að hugsa um almennan fjármálastöðugleika
þegar rekstur banka er annars vegar myndu
íslenskar fjármálastofnanir í útrás á erlendum
vettvangi nánast engu máli skipta fyrir fjármálastöðugleika í Evrópu. Sennilegast myndi
ekkert þýða fyrir þær að biðja um lán til
þrautavara vegna þess þáttar. Þær yrðu bara
að spjara sig á eigin spýtur hvað það varðar.
KRISTÍN PÉTURSDÓTTIR Forstjóri Auðar Capital
nefndi fimm kosti við upptöku evru. MARKAÐURINN/AUÐUNN

Kynslóðaskipti hjá Microsoft
hampað titlinum ríkasti
Bill Gates hætti daglegmaður heims á síðum
um afskiptum sínum af
tímaritsins.
rekstri bandaríska hugGates stofnaði Microbúnaðarrisans Microsoft
soft í félagi við Paul
á mánudag. Hann mun
Allen árið 1975. Hann
eftir sem áður starfa
var þá um tvítugt. Allen
sem stjórnarformaður og
sagði sig úr stjórn Microhalda eftir hlutum sínum
BILL GATES
soft árið 2000 vegna
í fyrirtækinu.
veikinda. Gates stóð upp
Stjórnarformaðurinn
er stærsti hluthafi Microsoft úr forstjórastólnum fyrir Steve
með níu prósenta hlut sem met- Ballmer sama ár.
Bill Gates, sem nú er 52 ára,
inn er á 23 milljarða Bandaríkjadala, jafnvirði um 1.800 milljarða ætlar að beina kröftum sínum
íslenskra króna. Bandaríska við- að styrktarsjóði í nafni hans og
skiptatímaritið Forbes mat eign- eiginkonunnar, Bill & Melinda
ir hans á 58 milljarða dala fyrr Gates Foundation, sem þau hafa
á árinu en hann hafði þar til þá starfrækt síðastliðin átta ár. - jab
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DAGUR Í LÍFI …
Margrétar Sanders, framkvæmdastjóra hjá Deloitte.

06.15 Vakna, er komin á Reykjanesbrautina hálftíma síðar.
07.30 Komin í vinnu, kaffisopi, yfirferð yfir tölvupóstinn. Síðasta
hönd á undirbúning undir stjórnarfund.

08.30 Stjórnarfundur. Mikið að gerast á þessum tíma, áramót hjá
okkur maí/júní.
11.00 Yfirferð yfir bílastyrki, ótrúlegur kostnaðarauki! Allt of mörgum skilaboðum svarað, er tæp á að komast á réttum tíma á hluthafafund.
12.00 Hluthafafundur á hinum frábæra veitingastað 19. hæðinni í
Turninum.
14.00 Farið betur yfir tölur úr fjárhagsáætlun, hvar er möguleiki á
kostnaðarlækkun...
15.00 Yfirferð yfir ýmislegt tengt ársreikningi Deloitte með
Þorvarði forstjóra og Pétri Odds viðskiptafræðingi.
16.00 Fundur með nokkrum eigendum vegna breytinga á skipulagi
innanhúss.
17.00 Er á leið í boð hjá Auði Capital þegar Sigga (dóttirin) hringir,
þarf að sækja hana. Missi af flottu boði. Sigga var að spila fótbolta
ásamt nokkrum krökkum í myndbandi TM með Margréti Láru. Var
búið fyrr en áætlað var.
17.05 Hringi í Alla Kalla (soninn) til að láta vita að ég fari snemma
heim og að hann fái far þar sem hann þarf að komast á fótboltaæfingu.
17.15 Reykjanesbrautin, góður tími til að spjalla við soninn og dótturina. Vön að vera ein á brautinni, mun skemmtilegra að vera í þeirra
félagsskap. Syninum skutlað á æfingu.
17.50 Komin heim, hendi í mig samloku og byrja að undirbúa veiðiferðina í Langá. Dótturinni skutlað til vinkonunnar.

18.45 Evrópukeppnin, náðum ekki öllum leiknum en fréttum
á leiðinni í Langá að bölv. Portúgalarnir séu dottnir út! Nú eru
Hollendingar síðasta vonin.
20.30 Við hjónin leggjum af stað í Langá.
22.00 Mættum í veiðihúsið með góðum hópi Deloitte-ara. Mikil
spenna fyrir morgundeginum enda opnun árinnar. Frábært veður en
ömurlegt veiðiveður fram undan. Er og spáir glampandi sól. Veiðidót
græjað.

22.30 Berglind kona Knúts stjórnarformanns tók til ýmislegt snarl
fyrir okkur þessi svöngu. Við aðstoðum eftir bestu getu. Höfðum
góða lyst með góðu rauðvíni. Frábært útsýni úr veiðihúsi inn í
Jónsmessuna.

HILDUR BJÖRGVINSDÓTTIR Starfsmaður í nýju versluninni. Verslunin er bæði ætluð Íslendingum og erlendum ferðamönnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Epal og Liborius
saman í miðbæinn
Þessi tvö fyrirtæki hafa nú sameinað krafta sína og opnað
nýja verslun í miðbæ Reykjavíkur.
Annas Sigmundsson

01.00 Ekkert vit í öðru en að koma sér í bælið enda eigum við að

skrifar

byrja að veiða í fyrramálið kl. 7.

MARGRÉT á fundi með Sigrúnu Daníelsdóttur.

MARKAÐURINN/VILHELM

Ekki eru allir búnir að missa trúna á Laugaveginum
sem verslunargötu. Fyrir stuttu opnuðu fyrirtækin
Epal og Liborius nýja verslun á Laugavegi 7. Epal
hefur fram að þessu verið með verslun í Skeifunni
og fríhöfninni í Leifsstöð.
,,Okkur fannst það skemmtilegur leikur að fara
niður á Laugaveg,“ segir Ingibjörg Friðjónsdóttir,
sölustjóri hjá Epal. Spurð um markhópinn segir hún
að búðin á Laugaveginum sé ætluð öllum. ,,Bæði Íslendingum og erlendum ferðamönnum,“ segir Ingibjörg.
Hún segir að viðbrögðin við nýju búðinni hafi
verið góð en þó séu einungis þrjár vikur síðan búðin
var opnuð.
Epal og Liborius deila með sér um 120 fermetra
húsnæði. Þar er seld gjafavara frá Epal, nytjahlutir
og skrautmunir fyrir heimilið. Liborius býður hátískufatnað fyrir dömur og herra frá hönnuðunum
Christian Dior í Frakklandi, Ann Demeulemeester í

FRÍSTUNDIN

Hljóp 530 km í maí
„Ég hljóp 530 kílómetra í
maí, sem er met hjá mér, Ég
reikna með að hlaupa 400
kílómetra á mánuði fram að
Mont Blanc-hlaupinu í lok
ágúst,“ segir Börkur Árnason, sjóðsstjóri hjá Íslenskum verðbréfum á Akureyri.
Hann býr sig nú undir þátttöku í einu stærsta og erfiðasta fjallahlaupi í Evrópu,
en hann tók einnig þátt í því
í fyrra.
,,Hlaupið í fyrra var mikil
upplifun enda frábært útsýni
og mikil stemning í kringum
þetta hlaup. Þetta var vissulega erfitt, mikill hiti var á
tímabili sem gerði hlaupurum erfitt fyrir og sá ég þann

kost vænstan að henda mér
niður á dýnu í hálftíma eftir
25 klukkustundir á ferðinni
til að safna smá orku fyrir
„endasprettinn“ sem tók
bara tíu tíma. En það var
ólýsanlega gaman að koma í
mark snemma á sunnudagsmorgun í Chamonix eftir að
hafa farið þessa löngu og
erfiðu leið,“ segir Börkur.
Hlaupaleiðin liggur í
kringum fjallið Mont Blanc, í
gegnum Frakkland, Sviss og
Ítalíu. Hlaupið er yfir fjöldann allan af fjöllum og fjallaskörðum og þar af eru fjögur fjöll sem eru í 2.500 metra
hæð. Hlaupið er alls 166 kílómetrar að lengd.

Hann segist fyrst hafa
byrjað að hlaupa af einhverju marki árið 2002. Yfirleitt æfir hann ekki mikið
í lok árs en byrjar aftur
markvisst í kringum áramót.
,,Ég lagði meiri áherslu á
styrktaræfingar í vetur en
áður,“ segir Börkur.
Börkur tók einnig þátt í
fyrsta 100 kílómetra hlaupinu sem haldið var hérlendis í byrjun mánaðarins, sem
og Mývatnsmaraþoni vikuna áður. Hann stefnir að
því að taka þátt í Laugavegsmaraþoni og Jökulsárhlaupi
nú í júlí en reiknar ekki með
að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoni sem er haldið

vikuna fyrir Mont Blanchlaupið. Hugsanlega bætist
við eitt 180 km hlaup í Bretlandi seinna í haust. Þess
má til gamans geta að Börkur tók ,,létt skokk“ um liðna
helgi og hljóp Fimmvörðuhálsinn á innan við þremur
klukkustundum.

BÖRKUR ÁRNASON
undirbýr sig nú af krafti
fyrir 166 kílómetra hlaup
í kringum Mont Blanc
sem fer fram í lok ágúst.
MYND/RAGNHEIÐUR
GUÐMUNDSDÓTTIR

Belgíu, Number (N)ine og Undercover í Japan sem
dæmi. Einnig fást í versluninni sérvalin ilmvötn
og ýmiss konar fylgihlutir, meðal annars úr silki,
kasmírull, leðri og silfri, að ógleymdum svörtum
demöntum.
Flestar vörurnar eru til í takmörkuðu upplagi og
einungis í boði í tengslum við árstíðabundna framleiðslulínu hönnuðarins, og eru sagðar afar eftirsóttar víðs vegar um heim.
Liborius fylgir einnig fordæmi kunnra verslana
í París sem kynna reglulega sérvalin bókmenntaverk. Minnisbók Sigurðar Pálssonar var fyrst kynnt
þar og nýlega var bók Charlies Strand, Project Iceland, kynnt hjá Liborius og eru allar bækur eru áritaðar af höfundi.
Þessi nýja verslun er ekki í einu af elstu húsum
á Laugaveginum því að húsið að Laugavegi 7 var
reist snemma á 8. áratugnum undir starfsemi
Landsbankans. ,,Nú bjóða menn viðskiptavini Epal
og Liborius velkomna og vona að þeir gangi út aftur
ekki óglaðari en úr bankanum forðum,“ segir Ingibjörg að lokum.
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BANKAHÓLFIÐ

Íþróttaálfur
mærir forsetann

15,5%

Flestir greiningaraðilar spá því að
Seðlabankinn tilkynni um óbreytta
15,5 prósenta stýrivexti á morgun.

4300

Úrvalsvísitalan fór í 4.300 stig í gær og
hefur ekki verið lægri síðan í lok júlí árið
2005.

17,7

milljarðar króna var verðmæti álútflutnings
í maímánuði og er það annar mánuður
þessa árs sem álið skilar meiri gjaldeyristekjum en sjávarútvegurinn, segir greining
Glitnis.

Forseti Íslands fær heldur betur
hlýjar kveðjur frá íþróttaálfinum sjálfum í Latabæ, Magnúsi
Scheving, í nýjasta Útherja,
fréttablaði Útflutningsráðs
Íslands.
Magnús bendir þar á að ýmsir
telji forsetann vinna of náið
með íslenskum fyrirtækjum,
en þeir hinir sömu séu á algjörum villigötum. „Ég er ekki viss
um að fólk geri sér almennt
grein fyrir því grettistaki sem
forsetinn hefur lyft á þessu
sviði í forsetatíð sinni. Ég hef
heyrt þá gagnrýni að forsetinn
sé of hliðhallur fyrirtækjum
en ég held að hún byggist á
miklum misskilningi. Nær væri
að segja að forsetinn væri hliðhollur fólkinu í landinu,
því hvað eru fyrirtækin annað en fólkið sem
hjá þeim starfar.“

Málshraði

Menn verða stundum óþolinmóðir þegar beðið er eftir niðurstöðu frá ESA, Eftirlitsstofnun
EFTA. Þykir málshraðinn þar
á bæ vera með allra lengsta
móti. Er nú svo að hægt er
að nota jarðsögulega mælikvarða á málshraðann. Þegar
Eftirlitsstofnunin hóf fyrst að
rannsaka hvort ríkisábyrgð
Íbúðalánasjóðs stæðist EESsamninginn var hæsti tindur
Íslands, Hvannadalshnúkur,
2.119 metra hár. Nú, þegar
stofnunin hefur sent frá sér
forúrskurð og tilkynnt um nýja
rannsókn á sjóðnum, hefur
hnúkurinn hins vegar lækkað
um nokkra metra. Sumir rekja
það raunar til betri mælitækja.
Aðrir telja borðleggjandi að
jarðskorpuhreyfingar
ráði
för. Þeir sömu eru nú farnir
að velta því fyrir sér hvort
Hvannadalshnúkur verði flatlendi eða jafnvel gryfja þegar
stofnuninni tekst loksins að
klára málið. Það reynir á langlundargeðið.

Lárus hleypur
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Og talandi um hraða liggur
nú fyrir að Lárus Welding,
forstjóri
Glitnis,
ætlar
að hlaupa hálfmaraþon í
Reykjavíkurmaraþoninu sem
bankinn styrkir um miðjan
ágúst næstkomandi. Lárus
æfir nú stíft, en hann hljóp 10
km í fyrra. Með þessu áframhaldi verður hann farinn
að hlaupa heilt maraþon
von bráðar og hittir þar
væntanlega fyrir fyrirrennara sinn, Bjarna
Ármannsson
sem
ósjaldan sést hlaupandi
út um borg og bý.
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