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Hagvöxtur í Kína | Hagvöxt-
ur jókst um 6,3 prósent í Kína 
á fyrsta fjórðungi ársins saman-
borið við sama tímabil í fyrra. 
Hann hefur ekki verið minni í ára-
tug. Wen Jiabao, forsætisráðherra 
landsins, sagði um helgina efna-
hagskerfi landsins hafa styrkst að 
undanförnu og þakkaði aðgerðum 
sem ráðist hafi verið í.

Bjartsýnn bankastjóri | Ben 
Bernanke, seðlabankastjóri Banda-
ríkjanna, sagði í ræðu sem hann 
flutti fyrir háskólanema í Banda-
ríkjunum í fyrradag, vísbending-
ar um að draga sé úr samdráttar-
skeiðinu sem hrjáð hefur Banda-
ríkin síðustu sextán mánuði. 

Góður gróði | Bandaríski fjár-
festingarbankinn Goldman Sachs 
hagnaðist um 1,81 milljarð Banda-
ríkjadala á fyrsta fjórðungi árs-
ins. Þetta er hundrað prósentum 
meira en bjartsýnustu spár gerðu 
ráð fyrir. 

Bílum skilað | Bandaríski bíla-
framleiðandinn General Motors 
ætlar að innkalla um 1,5 millj-
ónir bíla sem voru framleiddir 
1997 til 2003. Innköllunin skýr-
ist af því að í einhverjum tilvik-
um hefur olía lekið í útblástur bíla 
sem fyrirtækið framleiddi á tíma-
bilinu með þeim afleiðingum að 
eldur kviknaði. 

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Stjórnendur útflutningsfyrirtækja sneiða enn fram-
hjá gjaldeyrishöftunum þrátt fyrir að reglur um 
gjaldeyris viðskipti hafi verið hert til muna á Alþingi í 
byrjun mánaðar. Krónueignir í eigu erlendra aðila eru 
enn notuð í viðskiptunum en samið er um það manna 
á milli að útflytjendur fái þau í skiptum fyrir vörur 
erlendis. Erlendur gjaldeyrir er því aldrei notaður í 
utanríkisviðskiptunum í þeim mæli sem stefnt var 
að og virka gjaldeyrisreglurnar því ekki með þeim 
hætti sem þær áttu að gera. 

Gjaldeyrishöft voru upphaflega sett á í lok nóvem-
ber í fyrra og voru útflutningsfyrirtæki skylduð til 
að skila heim öllum þeim gjaldeyri sem þau fengu 
fyrir vörur sínar. 

Fljótlega tók að bera á því að farið væri á svig við 
reglurnar og tíðkaðist í nokkrum mæli að erlendir 
kaupendur keyptu krónur á erlendum mörkuðum á 
talsvert lægra gengi en skráð miðgengi Seðlabank-
ans sem þeir nýttu til greiðslu varanna. 

Gengismunurinn hér og ytra hefur minnkað tals-
vert síðan þá og hafa kaupendur þess í stað haldið 
áfram að semja við krónubréfaeigendur um greiðslu 
á íslenskum útflutningi. 

Slík viðskipti hafa reyndar tíðkast síðan gjald-
eyrishöftin voru sett á í fyrra. Markmið þeirra var 
öðru fremur að koma í veg fyrir að erlendir eigendur 
krónubréfa gætu losað um eign sína enda var hætt við 

að gengi krónunnar gæti hrunið við gjörninginn. 
Í kjölfar þess að gjaldeyrishöftin voru hert um 

mánaðamótin síðustu var horft til þess að girða 
fyrir allar hjáleiðir með krónur. Greining Íslands-
banka sagði á sama tíma líkur á að gengi krónunn-
ar myndi styrkjast fyrsta kastið. Þó sýni reynslan 
að ávallt sé reynt að fara fram hjá slíkum höftum 
og geti verkið verið erfitt. 

Gengi krónunnar hefur nú fallið í kringum 
sautján prósent hér á rétt rúmum mánuði og fór 
gengisvísitalan hæst í 225 stig til skamms tíma í 
fyrradag. Það þýðir jafnframt að gengi krónunnar 
hér hefur færst nær gengi krónunnar ytra.

 Viðskipti með krónubréf þykir því fýsilegasti 
kosturinn við núverandi aðstæður þar sem erlend-
ir eigendur þeirra hafa ekki getað selt eign sína og 
flutt fjármunina úr landi til eigin nota. Á sama tíma 
hafa íslensk útflutningsfyrirtæki þurft á krónum 
að halda til að standa straum af innlendum rekstrar-
kostnaði, samkvæmt heimildum Markaðarins.

Samkvæmt Peningamálum Seðlabankans nam 
krónueign erlendra aðila í nóvember í fyrra um 
400 milljörðum króna. Vaxtagreiðslur vegna eign-
arinnar telja milljörðum króna í viku hverri. Upp-
hæðirnar eru misháar eftir tegund bréfa og gjald-
dögum.

Engin opinber gögn liggja fyrir um það hvort eig-
endaskipti hafi orðið á krónubréfum, samkvæmt 
upplýsingum frá Seðlabankanum. Þar er jafnframt 
bent á að öll slík skipti séu óheimil, samkvæmt 
reglum um gjaldeyrisviðskipti. 

Enn miklir brestir í 
gjaldeyrishöftunum
Útflytjendur selja enn vörur í skiptum fyrir krónur á erlendum 
mörkuðum þrátt fyrir hert lög um viðskipti með gjaldeyri. 
Krónubréf í erlendri eigu eru notuð sem skiptimynt.

VIÐSKIPTI

Eitt uppgjör – betri yfi rsýn

Nýttu kosti þess að hafa allt á einum stað. 

Hafðu samband við okkur í síma 560 1600
eða tilbod@borgun.is og við gerum þér tilboð 

í færsluhirðingu fyrir öll greiðslukortaviðskipti.
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Sólarlagsákvæðið fellt út
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Samskipta- og meðmælavefurinn 
TellMeTwin.com er vinningshafi 
Red Herring 100 í Evrópu, en við-
skipta- og tækniritið Red Herring 
útnefnir árlega hundrað efnileg-
ustu tæknifyrirtækin. 

Síðast var íslenskt fyrirtæki til-
nefnt hjá Red Herring árið 1997 
þegar leikjafyrirtækið CCP var 
í hópnum, en árið á undan var 
tæknifyrirtækið Industria til-
nefnt. Einar Sigvaldason, fram-
kvæmdastjóri TellMeTwin, segir 
um mikilvæga viðurkenningu að 

ræða enda veki 
Red Herring-
verðlaunin 
mikla athygli. 
Fyrirtæki í for-
vali kynntu sig 
á ráðstefnu Red 
Herring í Berlín 
u m  m á n a ð a -
mótin síðustu. 
„Verðlaunin eru 

mjög flott og mörg góð fyrirtæki 
sem kynntu sig,“ segir Einar. Valið 
fer þannig fram að sérfræðing-
ar ritstjórnar Red Herring meta 
nokkur hundruð einka fyrirtæki 
út frá fjárhagsgögnum og mati 
á stefnu, framkvæmd hennar og 
framlagi til rannsókna og þróunar. 
„Red Herring fékk margar góðar 
umsóknir þrátt fyrir erfitt ár og 
endurspeglar það greinilega hlut-
verk Evrópu sem þungamiðju ný-
sköpunar meðal tæknifyrirtækja,“ 
er haft eftir Farley Duvall, fram-
kvæmdastjóra Red Herring, í til-
kynningu.  - óká

EINAR 
SIGVALDASON

TellMeTwin 
vinnur Red 
Herring 100
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 Vika Frá ára mót um

Alfesca 0,0% -21,4%

Bakkavör -5,6%  -52,6%

Eimskipafélagið 0,0%  -20,0%

Föroya Bank  -1,6%  2,9%

Icelandair  0,0%  -62,4%

Marel 22,2% -35,6%

Össur  3,4%  -6,5%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.
Úrvalsvísitalan OMXI15 224

Úrvalsvísitalan OMXI6 663*Miðað við gengi í 

Kaup höll á mánudaginn

G E N G I S Þ R Ó U N

Stjórnvöld í Póllandi ætla að 
sækja um tuttugu milljarða dala 
lán hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um (AGS). 

Jacek Rostowski, fjármálaráð-
herra Póllands, segir fjár munina 
verða nýtta til að bæta eiginfjár-
stöðu pólska seðlabankans um 
þriðjung, sporna við áhrifum al-
þjóðlegu fjármálakreppunnar á 
landið og styðja við zloty-ið, gjald-
miðil Póllands. Talið er líklegt að 
það dragi úr vilja spákaupmanna 
til að höndla með myntina. 

Lánaumsóknin hefur almennt 
fengið góðar undirtektir alþjóða-
samfélagsins. Lánið er hluti af 
nýrri lánalínu AGS sem samþykkt 

var á leiðtoga-
fundi G20-ríkj-
anna í Lundún-
um í Bretlandi 
u m  s í ð u s t u 
mánaðamót. 
Einungis þau 
lönd sem ekki 
glíma við erfið-
leika vegna fjár-
málakreppunn-

ar geta vænst þess að fá lánið. Því 
fylgja litlar kvaðir líkt og önnur 
lán sjóðsins fela í sér. 

Mexíkó hefur þegar fengið lán 
sem þetta og þótti mjög líklegt að 
Pólland myndi bætast fljótlega í 
hópinn.  - jab

JACEK 
ROSTOWSKI

Pólverjar sækja um 
risalán til AGS

Stjórn breska risabankans HSBC 
hefur ákveðið að selja höfuð-
stöðvar sínar í Lundúnum auk 
skrifstofa í New York og París. 
Stefnt er að því að leigja húsnæðið 
af kaupandanum.

Þetta segir bandarísa dagblaðið 
Wall Street Journal, sem bætir við 
að upplýsingar um verðmæti eign-
anna liggi ekki fyrir. Þó er talið 
að það getið hlaupið á milljörðum 
Bandaríkjadala.

HSBC er umsvifamesti banki í 
heimi og sjötta stærsta fyrirtæki 
heims, samkvæmt nýbirtri út-
tekt bandaríska tímaritsins For-
bes. Þótt hann hafi ekki glímt við 
lausafjárskort líkt og mörg fjár-
málafyrirtæki hefur hann leit-
ast við að tryggja stöðu sína, svo 
sem með sölu hlutafjár og fleiri 
aðgerðum. 

Gangi salan á höfuðstöðvunum 

eftir nú er þetta í þriðja sinn á 
tveimur árum sem höndlað er 
með eignina. Bankinn seldi þær 
fyrst á hátindi fasteignabólunnar 
snemma árs 2007 fyrir rétt rúman 
milljarð punda. Hann keypti þær 
svo aftur síðasta haust fyrir þrjá 
fjórðu upphæðarinnar.  - jab

ÚTIBÚIÐ Í LUNDÚNUM Breski risabank-
inn hagnaðist um kvartmilljón með því að 
selja höfuðstöðvar sínar fyrir tveimur árum 
og kaupa þær aftur fyrir lægri upphæð í 
fyrrahaust. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

HSBC býður höfuð-
stöðvarnar til sölu

Sólarlagsákvæðið svokallaða, sem 
kveður á um að skila nefndir gömlu 
bankanna hætti störfum hálfu ári 
eftir að slitastjórnir verða settar 
yfir þær, hefur verið fellt út úr 
stjórnarfrumvarpi um slitameð-
ferð fjármálafyrirtækja. Nefnd-
irnar munu því vinna eins lengi 
og þurfa þykir. 

„Við gerum engu síður ráð fyrir 
því að skilanefndirnar muni fjara 
út eftir því sem sneiðist á verk-
efni þeirra,“ segir Álfheiður 
Ingadóttir, formaður viðskipta-
nefndar Alþingis. Hún bætir við 
að í fyrrakvöld hafi sömuleiðis 
verið ákveðið að Fjármála eftirlitið 

þurfi ekki að skipa menn í skila-
nefndir nema verkefnin kalli sér-
staklega á það. „Mikilvægast er 
að kröfuhafar geti lýst kröfum í 
búin, þar liggja mestu hagsmun-
irnir,“ segir Álfheiður. 

Markaðurinn greindi frá því 
fyrir viku að óánægju gætti í 
hópi kröfuhafa vegna sólarlags-
ákvæðisins. Bæði kröfuhafar og 
skilanefndir töldu ákvæðið geta 
sett strik í reikninginn enda 
traust myndast á milli þeirra. 
Hætti skilanefndirnar sé hætta á 
að minna fáist fyrir eignir gömlu 
bankanna en ella. 

Nokkrar umræður voru um 

málið í þriðju umræðu á Alþingi í 
gær. Guðfinna Bjarnadóttir, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins, sagði 
mikilvægast að skilanefndir nái 
að hámarka virði eigna gömlu 
bankanna. Benti hún á að skuld-
bindingar vegna Icesave-innláns-
reikninga gamla Landsbankans 
séu þungur baggi á þjóðarbú-
inu. Takist að hámarka kröfurn-
ar beri ríkissjóður minni ef nokk-
urn skaða vegna málsins.  - jab

ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR Formaður 
viðskiptanefndar segir mikilvægt að kröfu-

hafar gömlu bankanna geti lýst kröfum í 
bú þeirra.  

 MARKAÐURINN/GVA

Skilanefndir áfram í gömlu bönkunum

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Hagnaður VBS fjárfestingarbanka eftir skatta dróst 
saman um tæpan þriðjung milli ára, samkvæmt upp-
gjöri sem birt var fyrir páska. Hagnaður bankans 
árið 2008 nam 1,1 milljarði króna, 29,3 prósentum 
minna en árið áður. 

Þá breytir einnig niðurstöðu uppgjörsins nokkuð 
lán ríkisins til bankans vegna endurhverfra 
viðskipta við Seðlabankann upp á 26,4 millj-
arða króna. Alþjóðlegar reikningsskilareglur 
kveða á um að lánið sé núvirt miðað við lána-
kjör sem bankanum stæðu almennt til boða 
á markaði og mismunurinn, 9,4 milljarðar 
króna, færður til tekna í rekstrarreikningi. 
Væri ekki tillit tekið til þeirrar færslu myndi 
tap bankans fyrir skatta nema tæpum 7,8 
milljörðum króna.

Samkvæmt reikningnum nemur eigið fé 
VBS um 8,9 milljörðum króna og er eiginfjárhlutfall 
bankans (CAD) 17,4 prósent í árslok 2008.

Jón Þórisson, forstjóri VBS, segir hins vegar ekki 
hægt að draga þá ályktun bankinn hefði farið niður 
fyrir lögbundið eiginfjárhlutfall hefði ekki komið til 
tekjufærslu á hluta láns ríkisins, því þótt rekstrar-
niðurstaðan hefði verið önnur þá séu áhrifin ekki 
þau sömu á eiginfjárgrunninn. 

„Eins og sjá má í efnahagsreikningi hækka víkj-
andi lán. Við seldum í desember og janúar víkjandi 
lán. Víkjandi bréf hafa áhrif inn í eiginfjárútreikn-
inga og því ekki hægt að gefa sér að það hlutfall hefði 
skaðast með sama hætti,“ bendir hann á, en kveður 
þó ekki hafa verið reiknað út hver niðurstaðan hefði 
orðið án tekjufærslunnar af láninu. „Þegar verið var 
að semja um þessa skuld varð fljótlega ljóst hvaða 
áhrif hún hefði  á efnahags- og rekstrarreikninginn. 
Við hefðum að öðrum kosti lagt meira kapp á að klára 
sölu víkjandi bréfa, en núna eru þau að mestu frá og 
enn verið að vinna í að létta á efnahagsreikningnum 

með sölu eigna.“ Sem dæmi nefnir Jón að í síðustu 
viku hafi verið seldar eignir sem lækki efnahags-
reikninn sem nemur nokkrum milljörðum. „En við 
að efnahagsreikningur dregst saman verður vægi 
eiginfjárins þeim mun meira.“

Í tilkynningu um uppgjör VBS kemur fram að 
árið 2008 hafi án efa verið „það erfiðasta í þrettán 
ára sögu VBS fjárfestingarbanka“ og einkennst af 
þröngri lausafjárstöðu á fyrri hluta árs, samdrætti 

á fasteignamarkaði og loks hamförum á ís-
lenskum fjármálamarkaði með falli stóru 
bankanna. Jón segir enda aldrei hafa verið 
flóknara að koma saman uppgjöri, sem hafi 
tafist meðan gengið hafi verið frá ýmsum 
lausum endum. „Við þurfum að leggja mat á 
fjölda þátta á borð við undirliggjandi trygg-
ingar fyrir lánasafni, endurgreiðsluhæfi við-
skiptavina og fleira slíkt. Til þess að undir-
byggja þetta gengur ekki annað en leggjast 
í ítarlega greiningarvinnu og í tengslum við 

þetta uppgjör fórum við til dæmis í að verðmeta stór-
an hluta þeirra eigna sem liggja til grundvallar út-
lánum okkar,“ segir hann og kveður 95 prósent allra 
útlána bankans hafa verið skoðuð og meðhöndluð frá 
grunni, í stað þess að styðjast við þróun frá tímabili 
til tímabils. „Í öðru lagi var fjöldi þátta í umhverfinu 
sem voru óljósir sem þurfti að leggjast yfir hvern-
ig rökrétt væri að færa. Í þriðja lagi voru það svo 
gangvirðisfærslur fjáreigna og ekki sama hvernig 
farið yrði með þann þátt. Allt jók þetta flækjustigið 
og vonandi ekki mörg uppgjör sem verða eftirminni-
leg með þessum hætti vegna aðstæðna.

„Niðurstaðan sem við komumst að í þessu uppgjöri 
er að við erum búin að færa til hliðar tæpan þriðj-
ung af útlánasafninu með það að leiðarljósi að gefa 
gleggsta mynd af verðmæti safnsins.“ Hann segir 
vonir vitanlega standa til að þessi verðmæti náist 
til baka í meira mæli en nú sé ráð fyrir gert, en að 
á þessum tímapunkti hefði verið órökrétt annað en 
standa svona að málum.

JÓN ÞÓRISSON

Erfiðasta ár í 13 ára 
sögu VBS gert upp
9,4 milljarðar króna af láni ríkisins til VBS fjárfestingar-
banka eru færðir til tekna í ársreikningi. Eiginfjárhlutfall 
hefði verið nógu hátt þótt færslan hefði ekki verið gerð.

MENNTUN | NÝSKÖPUN | HEILSA | ORKA | LÍFSGÆÐI | SAMGÖNGUR

www.asbru.is

Nýsköpun býr hér
Ásbrú er heilt samfélag sem rís á gamla varnarsvæðinu í Reykjanesbæ. Ásbrú snýst 

um hreina orku, þekkingu og nýsköpun, alþjóðlega samkeppnishæfni, nálægð við 

alþjóðasamgöngur, mannauð, húsnæðiskost, æðri menntun, rannsóknir og heilsu. 

Ásbrú er nýsköpun – þar býr framtíðin.
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Þ
að er ágæt hugmynd 
a ð  s e lja  b a n k a n a 
aftur. En það kann 
ekki góðri lukku að 
stýra að selja þá auð-

mönnum. Slíkt hefur ekki skil-
að góðum ár-
angri í öðrum 
löndum, hvorki 
í  Mexíkó né 
í  Rú s s l a nd i 
fyrir áratug,“ 
segir David O. 
Beim, prófess-
or í hagfræði 
við Columbia-
háskóla í New 
York í Banda-
ríkjunum. 

Beim, sem 
hefu r  ra n n -
sakað íslenska 
banka og efna-
hagslíf frá síð-
asta ári, segir 
bankana þrjá 
sem ríkið tók 
yfir í fyrra-
h a u s t  h a f a 
vaxið of hratt 

og þeir orðið of stórir, eða á við 
nífalda landsframleiðslu. Ríkið 
og Seðlabankinn hafi því ekki 
með nokkru móti getað komið 
þeim til hjálpar. Hann segir 
bankastarfsemi yfir höfuð afar 
sveiflukennda og því verði hið 
opinbera ávallt að vera reiðu-
búið að hlaupa undir bagga. 
Vöxtur íslensku bankanna hafi 
hins vegar verið orðinn slíkur 
þegar yfir lauk að ríkið hafi 
verið ófært um að koma þeim 
til bjargar.  

Hann bendir á að vöxtur 
bankanna hafi verið mistök og 
íslenskt efnahagslíf sé að gjalda 
fyrir þau nú. 

Beim flutti erindi um íslenskt 
efnahagslíf á fundi Íslensk-
ameríska verslunarráðsins 
í síðustu viku um innviði ís-
lenska efnahagskerfisins og 
framtíðarhorfur. Á meðal ann-
arra ræðumanna voru Ólafur 
Jóhann Ólafsson, rithöfundur 
og stjórnarformaður, hagfræð-
ingurinn dr. Gylfi Magnússon 
viðskiptaráðherra, Birkir Hólm 
Guðnason, forstjóri Icelandair, 

Bankar mega ekki lenda 
 í höndum auðmanna
Nauðsynlegt er að tryggja dreifða eignaraðild að íslensku bönkunum þegar þeir verða einkavæddir aftur, að sögn bandarísks hag-
fræðiprófessors. Hann segir í samtali við Jón Aðalstein Bergsveinsson hagfræðinga sammála um að lítil hagkerfi á borð við Ísland 
eigi ekki að halda í eigin gjaldmiðil. Slíkt auki óstöðugleika hagkerfisins. Hann segir upptöku evru auðsóttasta valkostinn.

HAGFRÆÐINGURINN RÆÐIR 
UM EFNAHAGSLÍFIÐ David O. 
Beim segir mikilvægt að tryggja 
dreifða eignaraðild að bönkum 
þegar þeir séu einkavæddir. Koma 
verði í veg fyrir að þeir lendi í 
höndum auðmanna. Sala banka til 
auðmanna eða lítils hóps fjársterkra 
aðila hafi ekki gengið vel í öðrum 
löndum, að hans sögn. „Íslend-

ingar eru 
almennt 
mjög vel 
menntaðir 
og færir um 
að búa til 
mikil verð-
mæti. En 
þið verðið 
að keyra 
skuldirnar 
niður.“
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Ekki verður sagt að á Íslandi 
sé blómleg verslun um þessar 
mundir. Öll línurit sem áður 
sýndu brattan vöxt í greininni 
hafa nú tekið öfuga stefnu – með  
beinu striki niður á við. Verslunar-
rekstur er vandasamur við þær 
aðstæður sem nú ríkja og um leið 
er það áskorun um að finna nýjar 
leiðir og ný sóknarfæri. Vöruverð 
hefur hækkað sem aldrei fyrr 
vegna veikrar stöðu krónunnar 
og vextir sliga bæði fyrirtæki og 
fjölskyldur. Afleiðingin er mikill 
samdráttur í einkaneyslu og breytt 
neyslumynstur. Því er nauðsyn-
legt fyrir verslunar eigendur að 
huga að sveigjanleika og nýsköp-
un og stjórnvöld geta stuðlað að 
bættu rekstrarumhverfi til hags-
bóta fyrir fólk og fyrirtæki. 

Ýmsar algengar neysluvör-
ur hafa hækkað um 30 prósent á 
einu ári og kaupmáttur rýrnað um 
næstum 10 prósent. Afleiðingin er 
sú að sérvöruverslun eins og hús-
gagnaverslun og raftækjaverslun 
hefur dregist saman um 50 pró-
sent á einu ári. Matvöruverslun, 
sem venjulega er ónæmari fyrir 
sveiflum í efnahagslífinu, hefur 
ekki áður orðið fyrir eins mikl-
um samdrætti á einu ári eða um 
næstum 17 prósent á föstu verð-
lagi. Fleiri þættir hafa áhrif á erf-
iða afkomu verslunar. Algengt 
er að innlendir bankavextir á 
skammtímalánum fyrirtækja 
séu um 22 prósent, rekstraraðilar 
segja algengt að leiga og rekstrar-
kostnaður verslunarhúsnæðis hafi 
hækkað um allt að 20 prósent á 
einu ári og hefur að sögn meiri 
áhrif á rekstrarkostnað en laun til 
starfsmanna.  

STAÐGREIÐSLA OG TÍMABUNDNIR 
AFSLÁTTARSAMNINGAR
Nú er af sem áður var að verslanir 
í innflutningi geti varið sig gegn 
óvæntum verðhækkunum vegna 
gengisbreytinga með því að gera 
framvirka gjaldeyrissamninga 
við viðskiptabanka sína. Slíkt er 
óhugsandi í dag. Algengara er að 
verslanir staðgreiði vörur sem 
þær flytja inn, geri tímabundna 
afsláttarsamninga við erlenda 
birgja eða komi sér upp sveiflu-
sjóði til að jafna verð þegar 
óvæntar dýfur verða á gengi 
krónunnar. Þannig eru dæmi um 
að dagvöruverslanir leitist við 
að halda óbreyttu útsöluverði þó 
gengisáhrif valdi allt að 5 pró-
sent hækkun á innkaupaverði. Þá 
hafa verslanir dregið úr þjónustu 
og endurnýjað vöru úrval í takt við 
breytingar á neyslumynstri, aðal-
lega með því að auka framboð af 
ódýrari vörum.

Gengisáhrif á vöruverð 
eru mun meiri hér en í ná-
grannalöndum okkar. 
Þannig hefur neysluverð 
á matvöru hér á landi 

hækkað um næstum 30 prósent á 
einu ári á meðan það hefur hækk-
að að jafnaði um 5 prósent á hinum 
Norðurlöndunum. Þessar miklu 
hækkanir hérlendis má rekja til 
veikingar krónunnar og líklegt 
má telja að gengisáhrifin ættu að 
hafa valdið enn meiri veðhækkun-
um ef verslunin hefði ekki að ein-
hverju leyti tekið á sig hækkanir 
eða náð hagstæðari samningum 
við framleiðendur og birgja. Við 
þessar aðstæður minnkar fram-
legð í verslun og leiðir til þess að 
verslunum fækkar, eins og vís-
bendingar eru um í tölum Hag-
stofunnar yfir fjölgun gjaldþrota 
smásöluverslana. Þá má gera ráð 
fyrir því að fleiri verslanir sam-
einist, breyti vöru- og þjónustu-
framboði sínu eða flytji starfsem-
ina í ódýrara húsnæði.

BREYTT NEYSLUHEGÐUN
Verslun snýst samt ekki bara um 
krónur og aura. Verslun snýst ekki 
síður um fólk, væntingar þess og 
viðhorf. Þess vegna er mikilvægt 
að verslunareigendur hlusti eftir 
óskum neytenda og fylgist með 
breytingum í neyslu. Með efna-
hagskreppunni sem herjar draga 
neytendur ekki bara saman seglin 
heldur verða einnig til ný gildi og 

viðhorf sem hafa áhrif á neyslu-
mynstrið. Nýi lífsstíllinn felst í 
meiri hagsýni og samfélagsvit-
und. Til dæmis má ætla að með 

vorinu ferðist fleiri á reið-
hjólum en áður, menn 

fari að rækta græn-
meti á svölum og 

í görðum, prjóna peysur í sumar-
fríinu og velja vistvænar vörur og 
íslenska hönnun. Þá munu lands-
menn ferðast innanlands í sumar 
og taka svo slátur í haust. Allt prjál 
og óþarfa munaður er á undan haldi 
– alla vega tímabundið. Þessu geta 
verslanir brugðist við með nýsköp-
un. Hún getur falist í nýrri vöru-
samsetningu, nýjum verslunar-
máta eða algerlega nýjum vörum. 

STJÓRNVALDSAÐGERÐIR
Í rannsókn sem Rannsókna setur 
verslunarinnar gerði á síðasta 
ári um Áhrif fjölmyntavæðing-
ar á vöruviðskipti kom í ljós að æ 
algengara er að fyrirtæki reyni 
að tengja verðlagningu við gengi 
evru til að minnka gengisáhættu. 
Þetta leiðir til þess að fyrirtæk-
in leitast við að taka upp annan 
og stöðugri gjaldmiðil hér á landi. 
Þessu þyrftu stjórnvöld að gefa 
betri gaum. 

Rétt er að minna einnig á í þessu 
samhengi að stjórnvöld geta auð-
veldlega létt byrðar á fjölskyld-
um landsins, eflt innlenda versl-
un og lagt grunn að bættum mark-
aðsaðgangi fyrir íslenskar vörur 
erlendis, allt í senn, með því einu 
að heimila frjálsa verslun með 
landbúnaðarvörur. Með núver-
andi fyrir komulagi þurfa íslensk-
ir neytendur að greiða of hátt verð 
fyrir vernd búvörukerfisins. Með 
afnámi tolla á landbúnaðarvörur 
áætlar Hagstofan að matarverð 
lækki um 15,6 prósent sem leiði til 
þess að vísitala neysluverðs lækki 
um 2,2 prósent. Þetta er meðal 
niðurstaðna í skýrslu formanns 
matvælaverðsnefndar, sem ríkis-
stjórnin skipaði og kynnti niður-
stöður árið 2006. Þó að matvæla-
verð lækki þarf það ekki að leiða 
til hruns íslensks landbúnaðar. 
Íslendingar munu áfram velja 
íslenskt ket, smér og skyr þó að 
hægt verði að kaupa ódýrar inn-
fluttar kjúklingabringur.

Íslensk verslun eftir bankahrun

Emil B. 
Karlsson

for stöðu maður 
Rann sókna seturs 

verslun ar inn ar við 
Há skól ann á Bifröst.

O R Ð  Í  B E L G

Fyrsta skrefið í að setja upp árangursríka vefsíðu 
er að skilgreina markmið hennar, hvaða árangri 
hún eigi að skila og hvað þurfi að gera til að há-
marks árangur náist. Jafnframt þarf að hafa í huga 
hver markhópur vefsíðunnar sé, hverjir séu vænt-
anlegur notendur og hvaða upplýsinga þeir leita. 

Þarfagreining getur átt sér stað í upphafi vef-
hönnunar eða hvenær sem er. Vefstjórar þurfa 
reglulega að endurmeta stöðuna og gera við eigandi 
ráðstafnir, sé þörf á slíku. Nauðsynlegt er að fylgj-
ast með hvaða síður vefgestir heimsækja oftast og 
hverjar laða ekki til sín gesti. Jafnframt þarf að 
hafa í huga hvaða vöru eða þjónustu þarf að vekja 
mesta athygli á hverju sinni.

Með faglegri þarfagreiningu fær fyrirtækið betri 

yfirsýn yfir stöðu vefsíðunnar og hvaða umbætur 
þurfi að gera til að ná hámarks árangri. Vefsíðan 
verður jafnframt notendavænni, svo gestirnir njóta 
hennar betur og verða líklegri til að hefja viðskipti 
við fyrirtækið eða koma aftur í heimsókn.

Þarfagreining á vefsíðum er eins og bifreiða-
skoðun fyrir bíla. Mikilvægt er að setja vefsíðuna 
í skoðun reglulega til að vera viss um að allt sé í 
lagi eða komast að því hvar viðgerðar er þörf. Vef-
síður ættu að fara í skoðun/þarfagreiningu hlut-
lausra fagaðila lágmark einu sinni á ári.

Í KRÓNUNNI Greinarhöfundur bendir á að gengisáhrif á vöruverð séu mun meiri hér en 
í nágrannalöndum okkar. Þannig hafi neysluverð á matvöru hækkað um nærri 30 prósent 
á einu, en að jafnaði um  5 prósent á hinum Norðurlöndunum.  MARKAÐURINN/STEFÁN
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Hvenær léstu síðast skoða bílinn?
www.8 . is

Jón  Traust i  Snor rason 
f ramkvæmdast jó r i 
A l l ra  Át ta  ehf . 

Auglýsingasími

– Mest lesið

Útlit er fyrir að næstu skref í lánafyrirgreiðslu Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins tefjist vegna óvissu um aðgerðir ríkisvaldsins til að snúa við halla 
á fjárlögum og fleiri þátta. Hlýtur þar að spila inn í óvissan sem enn 
er uppi um hver hér á að vera framtíðarskipan peningamála.

Raunar kom fram í máli Marks Flanagan, yfirmanns sendinefndar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér, í erindi sem hann flutti um efnahags-
horfurnar á ráðstefnu Íslensk-ameríska verslunarráðsins í New York 
í Bandaríkjunum í síðustu viku, að meðal þeirra álitamála sem stjórn-
völd hér yrðu að svara, til miðlungslangs tíma litið, væri hvað gera 
ætti í peningamálum. Krónan á sér ekki marga stuðningsmenn um 
þessar mundir, enda búa landsmenn við afleiðingar þess að reyna að 
halda úti smæsta gjaldmiðli heims á 
opnum markaði; hávaxtastefnu og óða-
verðbólgu í takt við öfgafullar hagsveifl-
urnar sem jafnóstöðugur gjaldmiðill 
gat af sér. Er þá ótalinn fælingarmátt-
ur krónunnar á erlenda fjárfesta sem að 
öðrum kosti kynnu að hafa viljað koma 
hér að atvinnuuppbyggingu, taka þátt í 
samkeppnisrekstri (svo sem á sviði fjár-
málaþjónustu) eða viljað ávaxta pund sitt 
í fyrirtækjum Kauphallarinnar.

Ekki verður öllu lengur búið við óvissu 
í þessum málum og þarf vonandi ekki 
að gera lengi eftir komandi kosningar. 
Þá ríður á að tekin verði upp trúverðug 
stefna til lengri tíma sem stuðlar að 
stöðug leika og býr til jarðveg þann sem 
nauðsynlegur er til enduruppbyggingar 
eftir fasteignabólu og hrun fjármála-
kerfisins. Í þeim efnum er farsælasta 
leiðin að stefna að upptöku evru eftir að 
hafa sótt um aðild að Evrópusamband-
inu. Eftir að búið er að taka ákvörðun 
um aðildarumsókn nýtast kraftar þrýsti-
hópa, sem óttast hafa um hag sinn á þeirri leið, betur í að vinna að 
þeim samningsmarkmiðum sem þjóðin vill ná fram. Á endanum ræður 
fjöldinn þegar staðreyndirnar liggja fyrir.

Í erindi Flanagans kom fram að efnahagshorfur hér væru ágætar 
þrátt fyrir allt. Hér yrði hins vegar að koma böndum á sveiflukennt 
gengi krónunnar, koma á jafnvægi á fjármálamarkaði, afnema gjald-
eyrishöft og lækka stýrivexti, um leið og verðbólgu væri haldið niðri. 
Hætt er við að þetta verkefni verði vandasamara og hættara við áföll-
um í uppbyggingunni ef þjóðin ætlar að reiða sig á ónýtan gjaldmiðil 
sem hvergi nýtur trausts. 

Í aðdraganda kosninga er hætt við að stjórnmálamenn fari út af 
braut skynseminnar og grípi til orða og æðis sem þeir telja líklegra til 
að afla sér fylgis í kjörklefanum, burtséð frá þjóðarhag. Hegðun sem 
þessi kann hvort heldur sem er að vera meðvituð eða ómeðvituð, enda 
kannski í mannlegu eðli að reyna að tryggja öryggi sitt og atvinnu. 
Þeir sem atvinnu hafa af pólitík lifa á vinsældum.

Á viðsjárverðum tímum sem þessum er hins vegar um framtíðar-
heill þjóðarinnar að ræða. Ákvarðanir dagsins í dag geta ráðið því 
hvort þjóðin kemur til með að búa við hagsæld eða fátækt næstu ára-
tugina. Núna er ekki langur vegur á milli lýðskrums og landráða. Nú 
reynir á almenning að sjá í gegnum lýðskrumið, átta sig á alvarleika 
þeirrar stöðu sem landið er í og gera upp við sig hvaða leið er best að 
fara næstu árin. Yfirmaður sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
virðist átta sig á að í þessum efnum sé lykilspurning hvernig hér eigi 
að haga peningamálum. Það mættu fleiri gera.

Nú sem aldrei fyrr reynir á almenning að sjá í gegnum 
ódýr kosningaloforð. Peningamálin eru lykilatriði.

Uppbyggingin verður 
erfið með ónýta mynt
Óli Kristján Ármannsson

Krónan á sér ekki 
marga stuðnings-
menn um þessar 

mundir, enda búa 
landsmenn við 

afleiðingar þess að 
reyna að halda úti 
smæsta gjaldmiðli 

heims á opnum 
markaði; hávaxta-

stefnu og óðaverð-
bólgu í takt við öfga-
fullar hagsveiflurnar 

sem jafnóstöðugur 
gjaldmiðill gat af sér. 





7,5 23 37,5prósenta eignarhlutur Landsbankans í Byr 
sparisjóði gerir bankann að stærsta hluthafa 
Byrs. Bankinn tók nýverið yfir hlut Imons, 
félags athafnamannsins Magnúsar Ármanns, 
vegna skulda.

bankar hafa orðið gjaldþrota í 
Bandaríkjunum það sem af er ári, eftir að 
tveir bættust í hópinn um páskahelgina.

milljónir evra, eða nálægt 6 milljörðum 
króna, fengust fyrir eignir sem Marel seldi 
í vikunni, en um var að ræða fasteignir og 
rekstur utan kjarnastarfsemi.
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Heely´s hjólaskórnir á 
vortilboði 2.990.- 
Verð áður 10.990.-

Cintamani Hemmi
Léttur vindheldur jakki sem hrindir 

frá sér vatni. 

Cintamani Gunna
Flíspeysa fyrir stelpur. Sú allra 

vinsælasta!

Cintamani Robert
Rennd flíspeysa fyrir stráka úr 

Tecnopile® flísefni frá Pontetorto®.

Cintamani Fanney
Flísbuxur fyrir stelpur með endurskini 
á skálmum. Gerð úr Tecnopile® flísefni 

frá Pontetorto®.

Cintamani Dóra
Buxur fyrir stelpur og stráka úr 

Tecnostretch® efni frá Pontetorto®.

2.990.-

3.990.-

2.990.-
2.990.-

 690.-

3.990.-
3.990.-

Holey Soles
Í öllum stærdum og gerðum. 

Barna á kr. 690.- 
og fullorðins á kr. 990.-

Umræður ágerast um hæfi Evu 
Joly, fyrrum rannsóknardóm-
ara í Frakklandi, til að annast 
rannsókn á saknæmu athæfi í 
bankahruninu. Brynjar Níelsson 
hæstaréttarlögmaður birti í 
gær grein í Morgunblaðinu þar 
sem velt er upp þeim mögu-
leika að hún kunni með fyrri 
yfirlýsingum að skaða rannsókn, 
grundvallarregla réttarríkisins 
sé nefnilega að menn teljist 
saklausir uns sekt sé sönnuð. 
Vilhjálmur Þorsteinsson eðlis-
fræðingur hefur raunar áður á 
bloggi sínu birt svipaðar vanga-
veltur, en þá í tilefni af því að 
Jón Þórisson arkitekt var ráðinn 
aðstoðarmaður Joly. Hann hafði 
verið yfirlýsinga-
glaður um meinta 
g læpamennsku , 
meðal annars á 
bloggi Egils Helga-
sonar sjónvarps-
manns.

Réttarríkið 
í hættu?

Bloggheimar loga vegna efasemd-
anna um Joly. Þannig eru komnar 
83 athugasemdir við bloggfærslu 
Vilhjálms, og Egill Helgason gerði 
sjálfur athugasemd á bloggi sínu 
við grein Brynjars. „Annars má 
gera því skóna að hér sé Brynjar 
að taka fyrsta skrefið í málsvörn 
útrásarvíkinganna – sem líkt og 
í Baugsmálinu mun mikið snúast 
um endalausar þrætur um form-
galla og vanhæfi,“ segir Egill og 
blæs á áhyggjur af réttarríkinu. 
Vilhjálmur kveðst hins vegar 
ekki átta sig á þörfinni fyrir enn 
eina rannsóknina. „Eftir því sem 
ég best fæ séð munu þessi mál 
verða rannsökuð hjá rannsókna-
nefnd þingsins, sér-
stökum saksókn-
a ra ,  efn a h a gs -
brotadeild, FME, 
ríkisskatt stjóra, 
skattrann sóknar-
stjóra og nú nýrri 
skrif stofu Evu 
Joly.“

Bloggheimar loga

Greint var frá því í fjölmiðl-
um í Bandaríkjunum í gær að 
fleiri forstjórar hefðu í fyrra 
hækkað í launum en lækkað. Og 
það á sama tíma og milljarðar 
Bandaríkjadala hefðu runnið frá 
hinu opinbera vestra til að styðja 
við fyrirtæki í kröggum og millj-
ónir misst vinnuna. Vitnað er í 
könnun AFL-CIO sem birt var 
á þriðjudag. Vera má þó að það 
skekki myndina eitthvað að inn 
í launagreiðslur eru reiknaðir 
óinnleystir kaupréttir í 
fyrirtækjunum. Notast 
var við gögn frá 946 
fyrir tækjum, þar sem 
fyrir lágu reikningar 
síðasta árs. 480 yfir-
menn höfðu hækkað 
í launum, en 463 
lækkað.

Launahækkanir 
skjóta skökku við


