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LIÐKA ÞARF FYRIR FJÁRFESTINGU 
   ÁÐUR EN HÖFTUM ER LYFT
➜ Ísland er meðal þeirra þjóða 

heims þar sem hvað mestar 
hindranir eru í vegi beinnar 
erlendrar fjárfestingar.

➜ Búast má við verðbólgu og 
gengisfalli strax í kjölfar 
afnáms gjaldeyrishafta að 
mati Viðskiptaráðs Íslands.

➜ Fjárfestingarkostir og -um-
hverfi  ræður því hvernig til 
tekst eftir afnám hafta og 
hvort landið fær staðið undir 
erlendum skuldbindingum.

SÍÐA 6

Kaupa hlut í Keahótelum ehf.
Framtakssjóðurinn Horn II slhf., sem er í rekstri 
Landsbréfa, sem er í eigu Landsbankans, hefur 
fest kaup á 60 prósenta hlut í Keahótelum ehf., einu 
stærsta hótelfélagi landsins.

Keahótel ehf. reka meðal annars Hótel Kea á 
Akur eyri og Hótel Borg í Reykjavík. Seljandi er 
eignarhaldsfélagið Hvannir ehf. Engin breyting 
verður á rekstri félagsins við þessa breytingu á eig-
endahópnum samkvæmt tilkynningu.

Keahótel ehf. standa að mikilli uppbyggingu um 
þessar mundir. Í haust tekur félagið meðal annars 
við rekstri nýs hótels við Austurvöll þar sem áður 
var Reykjavíkurapótek og vorið 2015 bætist við nýtt 
hótel við Hverfisgötu og viðbygging við Hótel Borg 
verður tekin í notkun.  - fbj

Ætla að kaupa 10% eigin bréfa
Stjórn VÍS hefur tekið ákvörðun um framkvæmd 
endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum í þeim 
tilgangi að lækka útgefið hlutafé félagsins. Ákvörð-
unin var tekin á grundvelli samþykktar frá aðal-
fundi félagsins þann 13. mars síðastliðinn þar sem 
stjórninni var heimilað að kaupa allt að 10 prósent 
af hlutafé félagsins á næstu fimm árum.

Hámarksfjöldi hluta sem áætlunin kveður á um 
að verði keyptir er að nafnverði kr. 55.000.000, en 
það jafngildir um 2,2 prósentum af útgefnu hlutafé 
félagsins. Fjárhæð endurkaupanna verður þó aldrei 
hærri en kr. 500.000.000. Heimildin gildir fram að 
aðalfundi félagsins 2015. Kaupin verða framkvæmd 
í áföngum.  - fbj

Margrét til Bláa lónsins
Margrét Stefánsdóttir hefur verið ráðin markaðs- 
og kynningarstjóri Bláa lónsins. Hún hóf störf á 
markaðssviði fyrirtækisins í byrjun árs.

Margrét starfaði áður sem upplýsingafulltrúi 
Skipta og Símans og sem stjórnandi kynningar-
mála hjá Símanum. Hún hefur einnig starfað við 
markaðsráðgjöf og almannatengsl hjá GSP Sam-
skiptum, ásamt því að starfa sem fréttakona á Stöð 
2 og Bylgjunni. Þá hefur Margrét komið að rekstri 
Íslandsfunda, fjölskyldufyrirtækis í ferðaþjónustu.

Margrét lauk B.Ed-námi frá Kennaraháskóla Ís-
lands og diplómanámi frá Háskóla Íslands í fjöl-
miðlun.  - sáp



 | 2  14. maí 2014 | miðvikudagur

VIÐSKIPTI
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Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

ÖSSUR
21,8% frá áramótum

NÝHERJI
 6,1% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

MAREL
 -18,4% frá áramótum

HB GRANDI*
 -3,1% í síðustu viku
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Greipur Gíslason, verkefnastjóri Hönn-
unarMars, hefur sagt starfi  sínu lausu 
hjá Hönnunarmiðstöð og fært sig um 
set til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 
Greipur tekur við nýrri stöðu hjá Sin-
fóníuhljómsveit Íslands. Verkefni hans 
þar verða á markaðs- og kynningar-
sviði með áherslu á ný verkefni.

Greipur er ekki ókunnugur starfi  
hjómsveitarinnar en hann leysti af 
sem tónleikastjóri veturinn 2009-2010 
samhliða starfi  sínu fyrir Hönnunar-
Mars. Þá var hann verkefnastjóri fyrstu 
Tectonics-tónlistarhátíðar Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands árið 2012.

„Þetta er skemmtilegur vinnustað-
ur og stór menningarstofnun. Það hef-
ur gengið mjög vel hjá Sinfó undan-

farið og verkefnin sem ég tek að mér 
verða krefj andi en hugmyndin er að 
fj ölga gestum enn frekar og skoða nýja 
möguleika og verkefni fyrir hljóm-
sveitina,“ segir Greipur. 

Hann hefur stýrt HönnunarMars frá 
upphafi  eða frá því hann var fyrst hald-
inn 2009. Hönnunarmiðstöð Íslands á 
og rekur HönnunarMars, sem er lang-
stærsti hönnunarviðburður ársins með 
yfi r 30 þúsund gesti. Þar hefur Greipur 
borið hitann og þungann af skipulagn-
ingu hátíðarinnar. „Okkur hefur tek-
ist mjög vel með hátíðina, mikið betur 
en við ætluðum okkur. Ég lærði mjög 
mikið á þessu starfi  og það verður mik-
il eft irsjá í grasrótinni þar inni, þótt ég 
hafi  nú ekki farið langt og aldrei að vita 

hvort maður geti ekki hjálpað til þar 
sem maður fer,“ segir Greipur að lok-
um.  - fb j

Greipur Gíslason, verkefnastjóri HönnunarMars, hefur sagt starfi sínu lausu hjá Hönnunarmiðstöð:

Færir sig til Sinfóníunnar

STÓR MENNINGARSTOFNUN  Greipur er 
spenntur fyrir að takast á við ný verkefni 
hjá Sinfóníuhljómsveitinni.
  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þegar framleiðsluslakinn hverfur úr hag-
kerfi nu í lok þessa árs eða í byrjun næsta 
er hætta á að launaþrýstingur skapist á 
vinnumarkaði. Þetta kemur fram í Mark-
aðspunktum Arion banka sem birtir 
voru í gær.

Þar segir að til viðbótar við launaskrið 
á vinnumarkaði sé mikilvægt að kjara-
samningar þróist með þeim hætti að 
launahækkanir verði hófl egar. Að öðrum 
kosti sé hætta á að Seðlabankinn neyðist 
að grípa til aðhaldsaðgerða til að vega á 
móti þeirri þróun í lok þessa árs. Á sama 
hátt minnka líkur á gerð langtímakjara-
samninga í byrjun næsta árs líkt og stefnt 
hefur verið að.

„Árið 2013 var fyrsta árið síðan 

2008 þar sem fj öldi aðfl uttra var um-
fram brottfl utta. Fjöldinn var um 1.600 
manns og á sama tíma fór skráð at-
vinnuleysi undir jafnvægisatvinnuleysi. 
Það er því ljóst að staðan á vinnumark-
aði ræður miklu um fl utning vinnuafl s 
til og frá landinu og má leiða líkur að því 
að innfl utningur vinnuafl s geti haft  já-
kvæð áhrif og dregið úr líkum á of miklu 
launaskriði þegar atvinnuleysi fer lækk-
andi,“ segir í Markaðspunktunum.

Telur greiningardeild Arion banka 
að ef atvinnuleysi fer áfram lækkandi 
og umframeft irspurn myndast á vinnu-
markaði í einstaka geirum geti aðfl utta 
vinnuafl ið dregið úr þeim launaþrýstingi 
sem annars kunni að myndast.   - fb j

Greiningardeild Arion banka segir hættu á að launaþrýstingur skapist slakni á hagkerfinu:

Aðfluttir dragi úr launaskriði

FLEIRI FLYTJA TIL LANDSINS   Síðasta ár var hið 
fyrsta síðan 2008 þar sem fjöldi aðfluttra 
var meiri en brottfluttra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Landbúnaðarráðuneytið hefur gefi ð 
út opinn tollkvóta á lífrænni mjólk að 
beiðni Mjólkurbúsins KÚ ehf. sem ósk-
aði eft ir úthlutuninni vegna framleiðslu 
þess á hvítmygluostinum Glaðningi. 
Ástæða beiðninnar var skortur á inn-
lendri lífrænni mjólk.

Félag atvinnurekenda (FA) segir út-
hlutunina sýna ákveðið misræmi í fram-
kvæmd tollkvótaúthlutunar, og veita vís-
bendingu um að í mörgum tilvikum sé 
verið að veita innlendum framleiðend-
um aðra meðferð en smá- og heildsöl-
um þegar kemur að tollkvótum. Þann-
ig óskuðu Hagar eft ir opnum tollkvóta á 
sérostum og lífrænum kjúklingi í febrú-
ar síðastliðnum, með þeim rökstuðn-
ingi að skortur væri á þeim tegundum 
en fengu synjun frá ráðuneytinu. Hag-
ar hafa síðan stefnt ríkinu vegna þessar-
ar synjunar.

FA segir að í þessu tilviki sé fallist 
á kröfu innlends framleiðanda um að 
fl ytja inn erlent hráefni en á sama tíma 
hafnað kröfu heildsöluaðila um að fl ytja 
inn erlenda vöru, þrátt fyrir að í báðum 
tilfellum sé um skort að ræða.

„Það er aldrei traustvekjandi  þegar 
tvö sambærileg mál fá ósambærilega 
meðferð. Í öðru tilfellinu er brugðist 
við skorti með því að opna fyrir inn-
fl utning en í hinu er neytendum gef-
ið langt nef og þeim sagt að borða eitt-
hvað annað og þá helst eitthvað ís-
lenskt,“ segir Björg Ásta Þórðardóttir, 
lögfræðingur hjá FA.

Ólafur Friðriksson, skrifstofu-
stjóri í landbúnaðarráðuneytinu, seg-
ir að ekki sé hér um sambærileg mál að 

ræða. Kvóti sé ekki gefi nn út á 
mjólk almennt en það sé gert 
á kjúkling. „Menn geta svo 
 óskað eft ir tollkvóta fyrir kjúk-
ling, hvort sem þeir ætla sér 
að fl ytja inn heilan kjúkling, 
vængi eða bringur eða lífræn-
an kjúkling,“ segir Ólafur.

Björg Ásta segir þessa rök-
semd ekki standast skoðun. 
Ekki sé um skort á venjulegu 
vörunum að ræða heldur sé í báðum til-
vikum raunverulegur skortur á lífrænu 
vörunum.

Hún segir þessa stjórnsýslufram-
kvæmd hafa neikvæð áhrif á sam-
keppni hér á þessu sviði þar sem jafn-

ræðis sé ekki gætt. Enn frem-
ur útiloki þetta að neytendur 
geti notið til fulls þess rétt-
ar sem lög tryggja þeim og 
búi þeir þar af leiðandi við 
verra vöruúrval og hærra 
verð. „Lögin gera engan 
greinarmun á því þegar það 
er skortur á mjólk eða skort-
ur á kjúklingi. Hlutverk ráð-
herra er einfaldlega að bregð-

ast við skorti á ákveðnum matvælum. 
Það er ekki geðþóttaákvörðun hverju 
sinni hvaða matvæli eru valin eða fyr-
ir hvern. Reglan er hlutbundin og beit-
ing hennar á að vera málefnaleg,“ seg-
ir Björg Ásta.

Framleiðendum hyglað 
á kostnað innflytjenda
Landbúnaðarráðuneytið hefur gefið út opinn tollkvóta á lífrænni 
mjólk vegna skorts. Félag atvinnurekenda segir misræmi í úthlut-
un ráðuneytisins á kvóta eftir því hver óskar eftir henni.

LÍFRÆNT HRÁEFNI  Lífræna mjólkin er meðal annars notuð til framleiðslu á hvítmygluosti. 
 MYND/GETTY

BJÖRG ÁSTA 
ÞÓRÐARDÓTTIR
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STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Atlantic Airways (DKK) 144,00 -5,9% 0,0%

Bank Nordic (DKK) 118,00 -9,2% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 245,50 -5,3% -1,4%

Fjarskipti (Vodafone) 31,45 15,4% -1,1%

Hagar 42,35 10,3% 0,1%

HB Grandi*  25,82 -6,8% -3,1%

Icelandair Group 17,00 -6,6% 0,0%

Marel 108,50 -18,4% -0,5%

N1 17,30 -8,5% 0,0%

Nýherji 4,00 9,6% 6,1%

Reginn 16,40 5,5% -0,9%

Sjóvá* 12,82 -5,0% -0,4%

Tryggingamiðstöðin 28,50 -11,1% -1,7%

Vátryggingafélag Íslands 9,20 -14,7% 1,2%

Össur 279,00 21,8% -5,3%

Úrvalsvísitalan OMXI6  1.159,01 -8,0% -0,4%

First North Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Century Aluminum 1150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 19,50 47,2% -8,9%

Sláturfélag Suðurlands 1,33 9,0% 9,0%

 *Breyting frá útboðsverði í apríl 2014.
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Í dag lýkur þriggja daga tækniráð-
stefnu LS Retail, ConneXion 2014, 
í Hörpu í Reykjavík. Von var á því 
að á fi mmta hundrað manns sæktu 
viðburðinn heim og hlýddu á erindi 
fjölda innlendra og erlendra sér-
fræðinga. Erlendir gestir eru sagð-
ir um 300 frá 50 löndum.

Meðal þess sem fjallað hefur 
verið um er hvernig á næstu árum 
sé að vænta meiri og örari breytinga 
í smásöluverslun en áður hafi  sést, 
líkt og fram kom í máli aðalfyrirles-
ara ráðstefnunnar, ráðgjafans, rit-

höfundarins og fjölmiðlamannsins 
kanadíska Doug Stephens. Hann er 
sérfræðingur í þróun smásöluversl-
unar og breytingum í kauphegðun 
neytenda samfara örri tækniþróun. 

Stephens spáir því að breytingar 
næsta áratugar jaðri við byltingu í 
smásöluverslun. „Horfum við upp á 
dauða smásöluverslunarinnar eða 
stórkostlega endurfæðingu og upp-
haf gullaldar í verslun?“ er spurn-
ing sem eftir honum er höfð. „Um 
þetta hefur umræðan snúist og held-
ur áfram að gera. Eitt er þó víst, 

verslun framtíðarinnar verðu mjög 
ólík því sem nú þekkist.“

Á ráðstefnunni átti einkum að 
fjalla um þarfi r í smásölu- og veit-
ingarekstri, svo sem hvernig fyrir-
tæki geti betur ræktað persónulegt 
samband við viðskiptavini. Til að 
standa sig á þeim vettvangi þurfi  
að innleiða nýjustu tækni. Þá var 
fjallað um nýjustu rannsóknir á 
sviði kauphegðunar fólks sem nýtir 
sér tækni tölva og snjallsíma í æ 
ríkari mæli við leit og kaup á vöru 
og þjónustu.  - óká

Von var á 300 erlendum gestum frá 50 löndum á ConneXion 2014-tækniráðstefnuna í Hörpu í Reykjavík:

Funda um breytingar í verslun

Í HÖRPU  Sveinn 
Áki Lúðvíksson, 
sölustjóri LS Retail, 
afhendir gesti nafn-
spjald á ConneXion 
2014-tækniráð-
stefnunni.
MYND/LS RETAIL

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Flugvélaframleiðandinn Air-
bus fagnaði því í byrjun vik-
unnar að þá voru liðin 20 ár frá 
fyrstu þátttöku vélar félagsins í 
 MOZAIC- verkefninu (e. Measure-
ment of Ozone by Airbus in-ser-
vice Aircraft) þar sem farþegavél-
ar í áætlunarfl ugi eru notaðar til 
þess að mæla meðal annars styrk 
ósonlagsins. Í tilkynningu félags-
ins segir að með þátttöku sinni 
vilji það undirstrika ákvörðun 
Airbus um að styðja við og efl a 
vísindarannsóknir á sviði lofts-
lagsmála.

„20 árum eftir að MOZAIC-
verkefnið hófst taka sjö breið-
þotur Airbus (sex A340-300-
vélar og ein A330-þota) þátt í 
mælingum á hverjum degi og um 
heim allan, með stuðningi fl ug-
félaganna sem verkefnið styðja, 
Lufthansa, China Airlines, Air 
France, Iberia, Cathay Pacifi c 
og Air Namibia,“ segir í tilkynn-
ingu félagsins. Fram kemur að í 
dag notist öll reiknilíkön á sviði 
loftslagsmála og veðurfars við 

gögn frá MOZAIC og IAGOS-
verkefninu, sem hófst 1993 til 
að stilla af niðurstöður sínar. 
„Þakka má þátttöku okkar og öfl -
ugu samstarfi  við fl ugfélög, rann-
sóknarstofur og stofnanir að vís-
indasamfélagið hefur mun betri 
skilning á háloftunum og lofts-
lagsbreytingum,“ er haft eftir 
Rainer Von Wrede, yfirmanni 
deildar hönnunar, rannsókna og 
þróunar hjá Airbus. 

Þau gögn sem safnað er, þar 
með taldar rauntímaupplýsing-
ar sem notaðar eru við gerð veð-
urspáa og spáa um loftslag og 
loftgæði, eru yfi rfarnar og bætt 
við gagnabanka MOZAIC/IAGOS, 
en að þeim hafa alþjóðlega vís-
indasamfélagið og stefnumark-
andi stofnanir frjálsan aðgang. 

Til þessa hefur mælingum 
úr yfi r 41.000 farþegafl ugferð-
um verið bætt við gagnabanka 
MOZAIC/IAGOS frá því að 
fyrstu gögnin fengust úr fl ugi 
A340-þotu Air France frá Cara-
cas til Bógótá í ágúst 1994.  - óká

Nokkur flugfélög hafa safnað upplýsingum um loftslag í háloftunum:

Ósonstyrkur mældur 
í ferðum farþegavéla

Í TOULOUSE  Þota sett saman í einni af verksmiðjum Airbus. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

Meirihluti 300 stærstu fyrirtækja 
landsins stefnir á fjárfestingar á 
árinu 2014 eða 77 prósent fyrir-
tækja. Þetta er meðal þess sem 
fram kemur í fyrstu könnun ráð-
gjafarsviðs Deloitte á meðal fjár-
málastjóra stærstu fyrirtækja á 
Íslandi. Tilgangur könnunarinnar 
er að sýna viðhorf fjármálastjóra 
til stöðu fyrirtækja og efnahags-
umhverfi sins og er ætlun Deloitte 
að framkvæma hana hálfsárslega.

Þrátt fyrir áætlanir um fjárfest-
ingar á þessu ári sýna niðurstöður 
könnunarinnar að fjármálastjórar 
gera ekki ráð fyrir aukinni skuld-
setningu en 50 prósent fyrirtækja 
áætla að skuldsetning verði óbreytt 
en 34 prósent þeirra áætla að draga 
úr skuldsetningu. Það samræmist 
áliti fjármálastjóra um að íslensk 
fyrirtæki séu of skuldsett.

Aðspurðir um hagkvæmni fjár-

mögnunarleiða telur meirihluti 
fjármálastjóra að útgáfa hluta-
fjár og skuldabréfa sé hagkvæm 
en að lántaka hjá bönkum sé óhag-
kvæm. Framboð á lánsfé sé til 
staðar en það sé dýrt. Þó áætla 
fjármálastjórarnir ekki útgáfu 
nýrra skuldabréfa eða hlutabréfa 
á næstunni.

Fyrirtæki virðast samkvæmt 
könnuninni ætla að leggja áherslu 
á stækkun með innri vexti á næstu 
tólf mánuðum, lækkun kostnaðar, 
minnkun skuldsetningar, aukningu 
sjóðsstreymis og koma með nýjar 
vörur. Helmingur svarenda telur 
að hagnaður íslenskra fyrirtækja 
muni standa í stað á árinu 2014 í 
samanburði við síðasta ár en 38 
prósent þeirra telja að hagnaður 
muni aukast. Þeir gera ekki ráð 
fyrir að auka áhættu í efnahags-
reikningum fyrirtækja á þessu ári.

Meirihluti fjármálastjóranna er 
bjartsýnn um hagvaxtarhorfur á 
Íslandi til næstu tveggja ára en 
stór hluti telur að hagvöxtur muni 
standa í stað.

Spurt var um mat fjármála-
stjóra á Úrvalsvísitölu Kauphallar 
Íslands og töldu 63 prósent þeirra 
að vísitalan myndi hækka nokkuð 
á árinu. Aðspurðir um stýrivexti 
Seðlabanka Íslands telur yfi rgnæf-
andi meirihluti þeirra stýrivextina 
of háa.

Af þeim fjármálastjórum sem 
svöruðu könnuninni eru 30 prósent 
í smá- eða heildsölu, 18 prósent í 
þjónustu eða ráðgjöf og 11 prósent 
í banka-, fjármála-, trygginga- eða 
byggingarstarfsemi. 

Telja íslensk fyrirtæki vera of skuldsett
Deloitte gerði könnun á meðal fjármálastjóra 300 stærstu fyrirtækja landsins en þar kemur fram að ekki er gert 
ráð fyrir aukinni skuldsetningu og bjartsýni ríkir um hagvaxtarhorfur á landinu til næstu tveggja ára.

BJARTSÝNIR  Meirihluti íslenskra fjármálastjóra er bjartsýnn um hagvaxtarhorfur til næstu 
tveggja ára.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI
Fanney Birna Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Ætla að leggja 
áherslu á stækkun 

með innri vexti á næstu 
tólf mánuðum, lækkun 
kostnaðar, minnkun 
skuldsetningar, aukningu 
sjóðsstreymis og koma 
með nýjar vörur.
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Paxton er leiðandi framleiðandi aðgangskerfa fyrir allar stærðir fasteigna með 
áherslu á einfaldleika í uppsetningu og notkun. Fyrirtækið var stofnað árið 1985 
og hefur náð miklum árangri í sölu víða um heim. Fyrirtækið er með 
höfuðstöðvar í Bretlandi.

Með Net2 tölvutengda aðgangskerfinu frá Paxton er hægt að stjórna hundruðum 
eða þúsundum hurða fyrir allt að 50.000 notendur. Hægt er að stjórna hurðum 
með fyrirliggjandi nettengingum TCP/IP og þar af leiðandi fjölda bygginga á 
mismunandi stöðum. Net2 er byggt fyrir framtíðina þar sem auðvelt er að bæta 
við hurðum á hagkvæman hátt (sérstaklega með þráðlausum lesurum (on-line) 
sbr. Paxton PaxLock og Assa Abloy aperio). Uppfærslur á hugbúnaði eru fríar. 
  
Hægt er að nota nándarlesara (hands free eða Mifare), kortalesara (segul), 
takkalása og flestar gerðir af lesurum frá öðrum framleiðendum sbr. HID iClass, 
Assa Abloy aperio iClass o.s.frv. Alhliða lausn á sanngjörnu verði.

Allar upplýsingar um aðgangskerfin eru fúslega veittar af ráðgjöfum 
Véla og verkfæra.

Paxton
www.paxton.co.uk

SNJALLA AÐGANGSSTÝRINGIN SEM VEX 
MEÐ FYRIRTÆKINU
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*Einkunn Japans hefur verið endurskoðuð að fengnum skýringum japanskra stjórnvalda.
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2013 – Stuðull fyrir hömlur á beina erlenda fjárfestingu
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Hversu farsælt afnám gjaldeyrishaft a verður hér á 
endanum ræðst að stórum hluta af því hversu að-
laðandi verður hægt að gera fj árfestingarumhverf-
ið. Þetta kemur fram í nýútkomnu sjónarmiði sér-
fræðinga Viðskiptaráðs Ísland. 

Tölur Efnahags- og  framfarastofnunarinnar 
(OECD) sýna hins vegar að af aðildarríkjum stofn-
unarinnar er Ísland í fj órða sæti þegar kemur 
að hömlum í vegi beinnar erlendrar fj árfesting-
ar. Mestar eru þær á Nýja-Sjálandi, en þar á eft ir 
koma Mexíkó og Kanada.

Viðskiptaráð áréttar hins vegar að höft in séu 
stærsta hindrunin í vegi efnahagsframfara hér á 
landi og að fórnarkostnaður vegna þeirra nemi 
tugum milljarða á ári hverju. Stóra áskorunin við 
afnám þeirra sé svo „snjóhengjan“ svokallaða, eða 
það óþolinmóða fj ármagn sem færist úr landi um 
leið og færi gefst. „Líklegt er að afnám haft a muni 
leiða til tímabundins ójafnvægis í íslensku efna-
hagslífi  á meðan þetta fj ármagn leitar út,“ segir í 
riti Viðskiptaráðs. 

Mótlæti eða meðbyr
Draga megi úr neikvæðum áhrifum með því að 
bæta fj árfestingarskilyrði hér innanlands. Við það 
drægi úr fl ótta fj ármagns úr landi um leið og inn-
fl æði ykist. „Í ofanálag myndi veikara gengi krón-
unnar og góðar hagvaxtarhorfur auka hvata  fyrir 
erlenda aðila til þess að færa fj ármagn til Íslands 
og vinna þannig gegn ójafnvæginu.“ Skoðun ráðs-
ins er að ráðast þurfi  þegar í nauðsynlegar umbæt-
ur til að auðvelda afnám haft a þegar þar að komi.

Í riti Viðskiptaráðs eru teiknaðar upp tvær 
sviðsmyndir sem landið gæti staðið frammi fyrir 
við afnám gjaldeyrishaft a. 

Í annarri nýtur afnámið meðbyrs eft ir að opn-
að hefur verið á erlenda fj árfestingu og fj árfesting-
arumhverfi  efl t. Er þá talið að nokkur hluti snjó-
hengjunnar leiti samstundis út, en talsverður hluti 
fj ármagnsins verði eft ir vegna væntinga um góða 
arðsemi og fj ölgun fj árfestingarkosta. Gengi krón-
unnar lækki þó til skemmri tíma vegna útfl æðis 
óþolinmóðra skammtímafj árfesta. Til að bregðast 
við því hækki Seðlabankinn vexti til að vinna gegn 
tímabundinni gengisveikingu og verðbólgu. Um 
leið leiti erlent fj ármagn inn í landið og innlent 
leiti síður úr landi þar sem raungengi krónunnar 
sér tímabundið lágt og góðir innlendir fj árfesting-
arkostir í boði. „Sterkt innfl æði erlends fj ármagns 

styður við vöxt hagkerfi sins og skapar skilyrði fyr-
ir jafnvægi á gjaldeyrisfl æði til lengri tíma,“ segir í 
álitinu um þessa sviðsmynd.

Verðbólga eykst alltaf
Á móti kemur svo að verði höft  afnumin í um-
hverfi  mótlætis, þar sem hindranir eru áfram 
á erlendri fj árfestingu og fj árfestingarum-
hverfi  slakt, þá komi stór hluti snjóhengjunn-
ar til með að leita samstundis úr landi, þrátt fyr-
ir lágt gengi, meðal annars vegna skorts á álit-
legum fj árfestingarkostum hér á landi. Þá muni 
gengi krónunnar lækka umtalsvert og verð-
bólga aukast, Seðlabankinn hækki vexti til að 
vinna gegn bæði gengisfalli og verðbólgu, en er-
lent fj ármagn skili sér ekki til landsins þrátt fyr-
ir hátt vaxtastig. Skortur á fj ármagni og hátt 
vaxtastig dregur svo í þessari sviðsmynd úr 
þrótti íslensks efnahagslífs, sem ekki kemur til 
með að framleiða nægilega mikið til þess að 
standa við erlendar skuldbindingar.

Í riti sínu vísar Viðskiptaráð til nýrra talna 
OECD sem sýni að Ísland sé meðal þeirra ríkja 
sem búa við hvað mestar hindranir á vegi er-
lendrar fj árfestingar. Mælikvarði OECD er frá 
núll og upp í einn, þar sem núll merkir algjört 
frelsi og einn fullkomnar hömlur á beina er-
lenda fj árfestingu. Einkunnin er svo fundin út 
með mælingu á þremur þáttum. Fyrst er eignar-
hald, þar sem horft  er til takmarkana á eignar-
haldi útlendinga í innlendum fyrirtækjum. Hér 
á landi eru margvíslegar takmarkanir, svo sem 

í sjávarútvegi, orkuvinnslu og fl ugrekstri, auk 
eignarhalds jarða og fasteigna. Þátturinn vegur 
34 prósent í einkunn Íslands. 

Þá er horft  til skimunar, það er hvort til-
kynna þurfi  stjórnvöldum um erlenda fj árfest-
ingu og hversu víðtæk slík tilkynningaskylda 
er. Skimun vegur 6,0 prósent í einkunn lands-
ins þar sem hér eru kvaðir um að tilkynna skuli 
allar erlendar fj árfestingar til viðkomandi ráðu-
neytis og vegna tilvistar nefndar um erlenda 
fj árfestingu, sem gripið getur inn í fj árfesting-
arverkefni.

Ísland sker sig verulega úr
Þriðji þátturinn er svo stjórnun og rekstur og 
vegur hann 60 prósent í einkunn Íslands. Þar 
koma til áhrif af gagnkvæmniskröfu um stofn-
un útibúa erlendra fyrirtækja á Íslandi og 
vegna takmarkana á eignarhaldi á jörðum í við-
skiptatilgangi. Hér er erlendum ríkisborgur-
um óheimilt að kaupa jarðir, hvort sem er í at-
vinnutilgangi eða til einkanota, nema með und-
anþágu í alþjóðasamningum sem Ísland hefur 
undirritað, svo sem EES. Fram kemur að Ísland 
skeri sig verulega úr þegar kemur að takmörk-
unum á stjórnun og rekstri fyrirtækja.

Mælist Viðskiptaráð til þess að hér verði lögð 
áhersla á fj ölgun alþjóðasamninga, svo sem 
vegna fríverslunar, tvísköttunar og verndar fj ár-
festinga. „Stjórnvöld móti skýra opinbera stefnu 
um beina erlenda fj árfestingu og dragi úr höml-
um á fj árfestingu í auðlindatengdum greinum,“ 
segir í ritinu og stungið er upp á að alþjóðlega 
viðurkennt fyrirtæki verði fengið til að gera út-
tekt á íslensku skattkerfi  og skattframkvæmd út 
frá sjónarhóli fj árfesta, skattkerfi ð verði einfald-
að og í því aukinn fyrirsjáanleiki. Þá er kallað 
eft ir því að stjórnmálamenn viðhafi  málefnalega 
og yfi rvegaða umræðu um erlenda fj árfestingu.

Fjárfestingarumhverfið ræður því 
hvort höftum verði farsællega lyft
Draga þarf verulega úr hömlum á beina erlenda fjárfestingu eigi að vera hægt að aflétta gjaldeyrishöftum án 
þess að hrapallega takist til. Ísland er meðal þeirra landa þar sem hömlur á erlenda fjárfestingu eru mestar.

KAPPHLAUP  Þjóðir heims beita ólíkum leiðum í kapphlaupinu um að laða að fjárfestingu. Þannig eru hömlur á 
vegi beinnar erlendrar fjárfestingar til dæmis örlítið meiri í Kanada en hér á landi, en þar vestra er um leið beitt 
sérstökum efnahagslegum hvötum til að laða þangað fjárfestingu, svo sem með niðurgreiddri aðstöðu fyrir sprota-
fyrirtæki, stuðningi við sérfræðiklasa og skattaafslætti.  NORDICPHOTOS/GETTY

Hömlur á fjárfestingu 
í aðildarríkjum OECD

EFNAHAGSMÁL
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNASON | 
OLIKR@FRETTABLADID.IS

Sæti Land Hömlu-
stuðull 0-1

1 Nýja-Sjáland 0,240
2 Mexíkó 0,207
3 Kanada 0,173
4 Ísland 0,167
5 Kórea 0,143
6 Ástralía 0,128
7 Ísrael 0,118
8 Austurríki 0,106
9 Bandaríkin 0,089
10 Noregur 0,085
11 Sviss 0,083
12 Pólland 0,072
13 Bretland 0,061

14 Tyrkland 0,059
15 Svíþjóð 0,059
16 Síle 0,057
17 Japan 0,052
18 Ítalía 0,052
19 Slóvakía 0,049
20 Frakkland 0,045
21 Írland 0,043
22 Belgía 0,040
23 Danmörk 0,033
24 Grikkland 0,032
25 Ungverjaland 0,029
26 Þýskaland 0,023
27 Spánn 0,021
28 Finnland 0,019
29 Eistland 0,018
30 Holland 0,015
31 Tékkland 0,010
32 Slóvenía 0,007

33 Portúgal 0,007
34 Lúxemborg 0,004

Meðaltal OECD 0,069
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Hrein erlend staða þjóðarbúsins sem 
hlutfall af vergri landframleiðslu.

1990

Viðskiptaráð Íslands bendir á að hrein erlend 
staða þjóðarbúsins sé svipuð og þegar byrjað 
var að rýmka um gjaldeyrishöftin 1990. Núna 
þurfi þó að taka tillit til þess að neikvæð 
erlend staða þjóðarbúsins sé að hluta 
mynduð af kvikari eignum. Eigi sagan að geta 
endurtekið sig og fjármagnsflæði náð jafn-
vægi sé grundvallaratriði að byggja hér undir 
fjárfestingarumhverfið.

2013

Sagan endurtekur sig

-44%

-53%

 Heimild: OECD FDI RR skýrsla 13.3.2014
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Íslenska sprotafyrirtækið Lauf Forks 
hannaði nýstárlegan hjólagaff al úr kolt-
refj aefnum sem náð hefur talsverðum 
vinsældum, en um er að ræða fram-
dempara fyrir reiðhjól. Gaff allinn er 
einstakur því hann byggir á alveg nýrri 
og einstakri hönnun. Lauf Forks lauk 
nýlega við hlutafj áraukningu upp á 190 
milljónir króna sem H.F. Verðbréf ann-
aðist. Á stuttum tíma hefur Lauf Forks 
komið hugmynd sinni af teikniborðinu 
í framleiðslu og sölu erlendis, en gaffl  -
arnir eru framleiddir í Kína. Nú þegar 
hefur skapast eft irspurn eft ir hjólagöffl  -
um frá Lauf Forks á meðal fj allahjóla-
garpa í fremstu röð og fyrirtækið hef-
ur fengið góðar umsagnir um vöruna í 
erlendum fagtímaritum. Gestur Klinks-
ins að þessu sinni er Benedikt Skúla-
son, verkfræðingur og einn stofnenda 
Lauf Forks, en þáttinn má nálgast á for-
síðu Vísis.  

BENEDIKT SKÚLASON 

Með nýstárlega
vöru sem er sú eina 
sinnar tegundar

Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@365.is

Viðtalið við Benedikt Skúlason
er hægt að sjá í þættinum 

Klinkinu á www.visir.is.

Hvað er það sem gerir 
hjólagaffalinn ykkar 
svona einstakan? „Hann 
er mjög léttur en tilfellið 
er að hann er allur gerður 
úr koltrefjaefnum. Það eru 
sérstakar blaðfjaðrir sem 
gera okkur kleift að gera 
hann allan úr koltrefjaefnum. 
Við erum að brjóta fullt af 
reglum við hönnunina.“

Þessi hlutafjáraukning sem þið 
réðust í, eru þetta allt íslenskir 
fjárfestar sem tóku þátt? „Já, 
meira og minna. Þetta var önnur 
umferð fjármögnunar. Síðasta umferð 
var afar mikilvæg. Við settum upp 
fjárfestakynningu fyrir lokaðan hóp 
og það gekk ótrúlega vel. Þá fengum 
við breiðan og góðan hluthafahóp 
sem nýttist vel í þessari (síðari) fjár-
mögnun.“

Þeir sem eru að kaupa svona 
sérhæfða vöru, eru þetta ein-
staklingar sem taka áhugamál 
sitt mjög alvarlega og eru á 
mjög dýrum hjólum? „Já, þetta eru 
menn sem liggja á netinu og lesa allar 
umsagnir og velta þessu mikið fyrir sér 
áður en þeir kaupa. Við höfum verið 
að selja gaffalinn á 990 Bandaríkjadali 
auk viðeigandi gjalda. Varan kostar um 
140 þúsund krónur hér heima með 
virðisaukaskatti.“

Þurfið þið stöðugt að koma með 
nýjar vörur til að vaxa? „Við erum alltaf 
með hugmyndir en það er endalaust að gera 
næstu árin við að vinna í vörum sem eru 
afbrigði af þessu. Þetta er flaggskipið okkar 
sem við kynnum fyrst. Þetta er svipað og hjá 
Tesla, þeir byrjuðu með roadster-sportbílinn 
til að sýna að tæknin virkar og svo fikra þeir 
sig að meginstraumnum. Við erum núna 
að leggja drög að talsvert ódýrari útgáfu 
gaffalsins sem er hugsuð fyrir borgarhjól.“

Fyrirtækið fékk styrk frá 
Tækniþróunarsjóði. Skipti það 
sköpum? „Við þurftum að leggja í 
alls kyns útgjöld eins og mótakostn-
að og fleira og þess vegna var það 
mjög mikils virði að fá peninginn. 
Svo var það líka hitt að fá aðhald og 
viðurkenningu á verkefninu.“

„Við erum að mæta þörf sem hefur 
ekki verið mætt áður.“

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is

volvo v40
rennilegt útlit og framúrskarandi tækninýjungar.
kynntu þér volvo v40, öruggasta bíl í heimi.

Volvo V40 D2 115 hö, tog 285 Nm, 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 3,4 l/100 km. CO2  88 g/km.
Volvo V40 D2 115 hö, tog 285 Nm, 6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 3,9 l/100 km. CO2 102 g/km.
Volvo V40 búinn D2 dísilvél uppfyllir þau skilyrði sem þarf til að fá frítt í stæði í miðbæ Reykjavíkur í 90 mínútur í senn.
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

KOMDU OG PRÓFAÐU VOLVO V40, ÖRUGGASTA BÍL Í HEIMI
VOLVO V40 FÉKK HÆSTU EINKUNN SEM HEFUR VERIÐ GEFIN Í ÖRYGGISPRÓFUNUM Euro NCAP. 

    OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17 OG LAUGARDAGA KL. 12-16.

Voolvo v40
beinskipptutur r frfrá á 4.4 595900.00000 kr.
sjsjsjálálálfsfsfskikikiptpptururur f frárá 5 5.0.09090.0.00000 k kr.r.

lifðu í lúxus - veldu volvo
volvo.is

V40
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Bygging Norðurturnsins hófst 
að nýju í ágúst í fyrra. Þá höfðu 
stærstu kröfuhafar þrotabús Norð-
urturns ehf. leyst bygginguna til 
sín og stofnað félagið Nýr Norð-
urturn hf. Það er í eigu Glitnis, 
Íslandsbanka, Tryggingamið-
stöðvarinnar, Lífeyrissjóðs verk-
fræðinga, dótturfélags Bygging-
arfélags Gylfa og Gunnars (Hjúps 
ehf.) og félaganna Bilskirnir ehf. 
og Grænistekkur ehf.

„Eignin var þá gerð að hlutafé 
í félaginu og samhliða var gengið 
frá samningum við eigendur Hjúps 
um að þeir myndu setja bygging-
arefni sem þeir höfðu keypt fyrir 
verkefnið inn í félagið og þannig 
eignast hlut í því. Samhliða var 
gengið frá því að þeir myndu klára 
bygginguna,“ segir Ríkharð Ottó 
Ríkharðsson, framkvæmdastjóri 
Nýs Norðurturns. 

Eigendur félagsins sömdu í kjöl-
farið við Arion banka um fjár-
mögnun vegna framkvæmdanna 
og þær eru nú að fullu fjármagn-

aðar. Ríkharð segir félagið ekki 
vilja upplýsa um heildarkostnað 
verkefnisins.  

„Við vitum hver kostnaðurinn 
við að klára þetta er en ég get sagt 
að ef við færum í svona fram-
kvæmd frá grunni þá yrði kostnað-
urinn ekki undir fimm milljörðum 
króna með bílastæðunum og öllu.“

Norðurturninn verður alls fjór-
tán hæðir með tólf skrifstofuhæð-
um og hver þeirra er um þúsund 
fermetrar að stærð. Bygginga-
verktakarnir eru nú komnir upp 
í ellefu hæðir og vinna nú við að 
steypa gólfplötuna á elleftu hæð-
inni. Reginn fasteignafélag leigir 
nú tvær neðstu hæðir hússins og á 
annarri hæðinni er Baðhús Lindu. 
Hinar hæðirnar tólf hafa ekki 
verið leigðar út. 

„Samningurinn við Regin var 
ákveðinn grundvöllur fyrir því 
að púsluspilið gekk saman. Nú er 
unnið að því að fá fulla nýtingu í 
húsið og það hafa verið viðræður 
í gangi við aðila sem eru spenntir 
fyrir því að koma inn í þetta en við 
erum fyrst að skoða kjölfestuleigu-
taka í skrifstofuhúsnæði. Þetta 
tekur sinn tíma en það er búið að 

Allt á fullu í Norðurturninum
Norðurturninn við Smáralind verður líklega tilbúinn til afhendingar um mitt næsta ár. Þá verða liðin tæp átta 
ár síðan framkvæmdir við bygginguna hófust en fyrstu hæðirnar voru hálfkláraðar í tæp fimm ár. 

HORFT UPP  Verktakar vinna nú meðal annars 
við að glerja nokkrar hæðir byggingarinnar. 

Á 11. HÆÐ  Ríkharð Ottó Ríkharðsson, framkvæmdastjóri Nýs Norðurturns, segir samning við Regin fasteignafélag um leigu á tveimur neðstu hæðum byggingarinnar hafa verið mikilvægan þátt í að koma verkefninu af stað.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐTAL 
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

Norðurturninn ehf. var dótturfélag Fasteigna-
félags Íslands sem átti einnig Smáralindina. 
Fasteignafélagið var að stærstum hluta í eigu 
Glitnisbanka og Saxbyggs, félags sem var í 
eigu Saxhóls, nú Heiðarsól ehf., og Byggingar-
félags Gunnars og Gylfa (BYGG).

Félagið hóf byggingu turnsins árið 2007 og 
BYGG var þá aðalverktaki framkvæmdanna. 
Þær stöðvuðust í nóvember 2008 vegna 
fjárskorts. Farið var fram á greiðslustöðvun 
og félagið úrskurðað gjaldþrota í september 
2010. 

Eftir sat fokheld hálfkláruð bygging, eig-
endum Smáralindarinnar og íbúum í hverfinu 
til lítils augnayndis.  

Skiptum þrotabúsins lauk 16. desember 
síðastliðinn og þá fengu lánveitendur verk-
efnisins tæplega 22 prósent upp í kröfur sínar. 
Kröfurnar námu rúmum 5,4 milljörðum króna. 

Löng framkvæmdasaga Eigendur Nýs Norðurturns

26,82%
Glitnir

22,85% Íslandsbanki

14,9%
Tryggingamiðstöðin

23% 
Hjúpur ehf.* 

9,93% 
Lífeyrissjóður 
verkfræðinga

1,98% 
Grænistekkur ehf.

sá góðum fræjum,“ segir Ríkharð.
„Við gerðum okkur grein fyrir 

að það þyrfti þolinmæði til að ná 
þessum kjölfestuleigutökum. Það 
eru margar breytur sem þarf 
að skoða áður en samningum er 
lokað.“

Ríkharð segir bygginguna hafa 
verið í mjög góðu ástandi þegar 

félagið tók við henni miðað hversu 
lengi hún stóð hálfkláruð. 

„En það þurfti að sandblása og 
styrktarmæla og styrkja jarð-
skjálftajárn með því að sjóða það 
að utan,“ segir Ríkharð.

Hann segir markaðinn fyrir hús-
næði af þessari stærð góðan.

„Þetta er eina staðsetningin á 

Stór-Reykjavíkursvæðinu sem 
býður upp á möguleika fyrir fyrir-
tæki sem þurfa þrjú til fimm þús-
und fermetra á einni staðsetningu. 
Í því tilliti höfum við verið að sjá 
smá ljós við endann á göngunum og 
að það sé markaður fyrir húsnæði 
af þessum gæðaflokki þar sem eru 
engin bílastæðavandamál.“

0,49%
Bilskirnir ehf.

Nú er unnið að því 
að fá fulla nýtingu 

á húsið og það hafa verið 
viðræður í gangi við aðila 
sem eru spenntir fyrir því 
að koma inn í þetta en við 
erum fyrst að skoða kjöl-
festuleigutaka í skrifstofu-
húsnæði. Þetta tekur sinn 
tíma en það er búið að sá 
góðum fræjum.

14 H ÆÐIR  
Turninn gnæfir yfir 

Smáralindina og 
aðrar byggingar á 

svæðinu. 

*Dótturfélag Byggingarfélags Gylfa og Gunnars.
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„Enginn saknar blóma sem aldrei urðu til, en garður án blóma laðar 
ekki að sér fólk,“ segir í nýjasta tölublaði efnahagsritsins Vísbending-
ar. Í orðunum er vísað til lymskufullrar skaðsemi gjaldeyrishaftanna. 

Í nýju Sjónarmiði Viðskiptaráðs Íslands, „Bætt fjárfestingarum-
hverfi: Lykill að afnámi hafta“, er líka bent á að gjaldeyrishöft séu 
„stærsta hindrun í vegi efnahagsframfara“ hér á landi og að fórnar-
kostnaður vegna þeirra nemi „tugum milljarða á ári hverju“. 

Höftin verða að víkja, um það er engum blöðum 
að fletta og eitthvað virðist smámjakast í áttina, 
svo sem með samkomulagi milli gamla Landsbank-
ans og þess nýja um að lengja í lánum. 

Fórnarkostnaðurinn af þessu öllu saman virðist 
um leið allmikill. Og að vanda eiga byrðarnar að 
lenda á herðum almennings.

„Það er virkilega raunhæft að við getum ráðið við 
afborganir okkar en í staðinn þurfum við væntan-
lega að sætta okkur við lægra raungengi krónunn-
ar,“ sagði Ásdís Kristjánsdóttir, formaður efnahags-
sviðs Samtaka atvinnulífsins, í viðtali við Frétta-
blaðið um helgina. Lækkandi gengi þýðir verri 
lífskjör, vöruverð hækkar og verðtryggðar skuld-
ir í takt.

Þessi þróun er bara í aðdraganda afléttingar. Í 
umfjöllun Viðskiptaráðs kemur fram að við það að 
höftum verði létt megi gera ráð fyrir að krónan 
veikist og verðbólga aukist og ofan á það bætist 
vaxta píning Seðlabankans, sem þykist geta haft 
áhrif á verðbólgu með því að skerða lánakjör í land-
inu. Verði aðstæður hagfelldar á þetta ástand að 
verða tímabundið (að minnsta kosti fram að næsta 
krónusnúningi). Verði aðstæður andsnúnar fer allt 
til andskotans, líkt og lesa má úr umfjöllun Mark-
aðarins í dag um Sjónarmið Viðskiptaráðs.

Í besta falli getur þjóðin því vænst þess að geta, 
eftir að hafa tekið á sig skerðingu lífskjara, kom-
ist í tímabundið jafnvægisástand í skugga óstöð-
ugs gjaldmiðils. Stórkostleg framtíðarsýn það. Ekki 
alveg peningastefna sem stólandi er á.

Mætti þá heldur biðja um að fullreyndar yrðu 
aðrar leiðir, svo sem með stuðningi Seðlabanka Evr-

ópu í ERM-II-myntsamstarfi áður en hér yrði tekinn upp alvörugjaldmið-
ill. Með þeirri leið gæti fólk á endanum losnað við eilífar áhyggjur af stöðu 
smæstu sjálfstæðu myntar í heimi og hvernig henni reiðir af. Þannig hyrfi 
líka vaxtaálag það sem hér þarf að vera til þess að tryggja alþjóðleg við-
skipti með þessa örmynt, áhættuálagið sem smyrst ofan á öll önnur kjör 
og skerðir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja.

Vitlegast hefði maður talið í þessari stöðu sem þjóðin er í að ljúka að-
ildarviðræðum við Evrópusambandið og leggja fullbúinn samning í dóm 
þjóðarinnar, með hverjum þeim kostum og göllum sem þeirri leið eru sam-
fara. Kostirnir við það að fá gjaldgenga og stöðuga mynt hljóta að vega 
upp einhverja galla.

Áframhaldandi samlíf með krónunni ætti alltaf að vera leið B eða C í 
áætlunum, slíkir eru kostir þess að losna við þann bagga sem þessi gjald-
miðill er og verður áfram á efnahagslífi landsins; örmynt sem sýnt hefur 
verið fram á að er sjálfstæð uppspretta óstöðugleika og verðbólgu vegna 
gengissveiflna sinna. Eitthvað verður undan að láta. 

Í besta falli 
getur þjóðin 
því vænst þess 
að geta, eftir 
að hafa tekið á 
sig skerðingu 
lífskjara, komist 
í tímabundið 
jafnvægisástand 
í skugga óstöð-
ugs gjaldmiðils. 
Stórkostleg 
framtíðarsýn 
það.

Markaðshornið
Óli Kristján Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Það kannast einhverjir við barna-
þættina um póstinn Pál sem bros-
leitur annaðist störf án skaðlegra 
inngripa frá opinberum aðilum. 
Má segja að einfaldleikinn sem 
þar birtist sé ágætis einföldun á 
póstmarkaði þar sem á fyrirtækj-
um hvíla ströng skilyrði neytend-
um til hagsbóta. Fyrirtækin eru 
einnig háð því að starfsemi opin-
berra aðila sé í fullu samræmi við 
góða og vandaða stjórnsýslu þannig 
að markaðurinn gangi eins og vel 
smurð vél – ekki ólíkt því hjá áður-
nefndum Páli.

En hvernig er svo stjórnsýsla 
póstmála? Í stuttu máli er yfir-
stjórn í höndum innanríkisráðherra 
en Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 
hefur umsjón með framkvæmd 
málaflokksins. Þá starfar sérstök 
úrskurðarnefnd fjarskipta- og póst-
mála en heimilt er að kæra ákvarð-
anir PFS til hennar. Ætla mætti 
að markaðurinn byggi við ábyrga 
stjórnsýslu og afskipti stjórnvalda 
í samræmi við lögbundin hlutverk 
þeirra. En því miður er þann veru-
leika eingöngu að finna í áður-
nefndum barnaþáttum.

SVÞ hafa gagnrýnt stjórnsýslu 
póstmála hér á landi. Gagnrýnin 
hefur meðal annars verið að svo 

virðist sem PFS hafi í störfum 
sínum tekið sér hlutverk umfram 
lögbundin verkefni stofnunarinn-
ar. Hefur stofnunin meðal annars 
tekið til umfjöllunar eigin tillög-
ur að gjaldskrám fyrirtækja og 
haft eigin hagsmuni að leiðarljósi 
frekar en hagsmuni fyrirtækja eða 
almennings. Á kjarnyrtri íslenskri 
tungu kallast slíkt brot gegn lög-
mætisreglu stjórnsýsluréttar. Því 
var áhugavert að sjá að umboðs-
maður Alþingis sendi nýlega á 
úrskurðarnefnd fjarskipta- og póst-
mála og PFS ábendingar varðandi 
starfsemi þessara aðila þar sem 
gagnrýnt er að PFS hafi ekki gætt 
að vönduðum stjórnsýsluháttum í 
tilteknu máli. 

Gerði umboðsmaður einnig 
athugasemdir við að úrskurðar-
nefndin hefði staðfest ákvörðun 
PFS þrátt fyrir að stofnunin hefði 
farið út fyrir lögbundið hlutverk 
sitt og þannig brugðist því hlut-
verki sínu að hafa aðhald með 
stofnuninni. Einnig telur umboðs-
maður vafa leika á að tilteknir 
nefndarmenn uppfylli lögbundin 
hæfisskilyrði sem til þessara aðila 
eru gerð. Ef satt reynist er komin 
upp verulega alvarleg staða ef litið 
er til þeirra úrskurða sem nefndin 
hefur þegar kveðið upp. 

En hver eru þá starfsskilyrði 
póstfyrirtækja? Í fyrsta lagi er 
yfirstjórn málaflokksins í höndum 
ráðuneytis sem hefur ekki brugðist 
að fullu við meintum meinbugum. Í 

öðru lagi er eftirlit í höndum stofn-
unar sem umboðsmaður Alþingis 
telur hafa farið út fyrir lögbundið 
hlutverk sitt. Í þriðja lagi er starf-
semi úrskurðarnefndar fjarskipta- 
og póstmála í uppnámi, enda vafa-
mál hvort einstakir nefndarmenn 
uppfylla tiltekin hæfisskilyrði. Í 
þessu umhverfi er fyrirtækjum í 
samkeppni ætlað að starfa. 

Að gefnu tilefni skal hér  áréttað 

eitt af markmiðum ríkisstjórnar-
innar, sem er að beita sér fyrir 
endurskoðun regluverks atvinnu-
lífsins með einföldun og aukna 
skilvirkni þess að leiðarljósi. SVÞ 
ítreka mikil vægi þess að markmiði 
þessu verði fylgt eftir. 

SVÞ telja mikilvægt að stjórn-
völd tryggi að starfsumhverfi póst-
fyrirtækja sé í samræmi við hags-
muni fyrirtækja og almennings 

og að eftirlitsaðilar starfi ávallt í 
samræmi við vandaða stjórnsýslu. 
Stjórnvöld verða því að bretta 
upp ermarnar og taka rösklega til 
hendinni í þessum málum og vinna 
á þeim meinbugum sem uppi eru. 
Ekki eingöngu til að tryggja starfs-
skilyrði póstfyrirtækja heldur 
einnig til að lágmarka það tjón sem 
þegar hefur orðið á starfsemi þess-
ara aðila.

Pósturinn Páll í íslenskum raunveruleika

Lífskjaraskerðingu almennings virðist þurfa til þess að bankar fái 
borgað af erlendum lánum og gjaldeyrishöftum verði lyft:

Úr höftum án krónu

SKOÐUN
LÁRUS M. K. ÓLAFSSON
lögfræðingur hjá Samtökum versl-
unar og þjónustu

Volkswagen hefur náð yfi rráðum yfi r Scania í Svíþjóð

UNDIRVAGNAR VÖRUBÍLA FYRIR UTAN VERKSMIÐJU SCANIA Í SÖDERTÄLJE Í SVÍÞJÓÐ  Þýski bílaframleiðandinn 
Volkswagen greindi frá því í gær að hann hefði eignast nægilega stóran hlut í vörubílaframleiðandanum Scania til að taka yfir 
þau hlutabréf sem út af standa. Fyrirtækið getur því haldið áfram áætlunum sínum um hagræðingu í vörubílaframleiðslu sinni 
og tekið Scania af markaði. Financial Times greindi frá því í gær að Volkswagen hefði farið yfir 90 prósenta markið sem þurfti 
til að kaupa út þá hluthafa sem eftir stóðu þegar sænski lífeyrissjóðurinn Alecta, með 2,04 prósenta hlut, lét af andstöðu sinni 
og gekk að tilboði Volkswagen upp á 200 sænskar krónur á hlut. Tilboðið var lagt fram í febrúar á þessu ári.  NORDICPHOTOS/AFP



Til atlögu gegn fordómum 

Pollapönk

Aðrir tilnefndir í þessum flokki:
Alma Rut Lindudóttir og Félagasamtökin Erindi og feðginin Selma Björk 
Hermannsdóttir og Hermann Jónsson

Heiðursverðlaun 

Jón Stefánsson

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins voru afhent við hátíðlega athöfn í gær. Forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti verðlaunin. Þetta er í 9. sinn sem Fréttablaðið veitir 
Samfélagsverðlaunin en þau eru veitt í fjórum flokkum auk heiðursverðlauna.
 

TIL HAMINGJU!

Hvunndagshetjan  
Sigurður Hallvarðsson 

Aðrir sem voru tilnefndir í þessum flokki:
Guðjón Hólm Gunnarsson, Sigurður Már Sigmarsson
og Hafdís Ýr Birkisdóttir

Frá kynslóð til kynslóðar 
 
Móðurmál - samtök um tvítyngi

Aðrir tilnefndir í þessum flokki:
Gunnar Vignir Guðmundsson og Ómar Ragnarsson

Samfélagsverðlaunin 
Klúbburinn Geysir hlaut Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins  og verðlaunafé að upphæð 1,2 milljónir króna. 

Aðrir sem voru útnefndir til Samfélagsverðlaunanna: Hjálparsími Rauða krossins og Kiwanishreyfingin.

STOFNAÐ 1971

Sjónvarpsmiðstöðin gaf sigurvegara í hverjum flokki 39" háskerpusjónvarp frá United.
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Gengi gjaldmiðla

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

Eitt best geymda leyndarmál 
mannauðsstjórnunar á Íslandi er 
Cranet-rannsóknin sem Háskólinn í 
Reykjavík hefur framkvæmt á þriggja 
ára fresti frá árinu 2003. Markmið 
rannsóknarinnar er að skoða mann-
auðsstjórnun í íslenskum fyrirtækjum 
og stofnunum.

Þjálfun starfsmanna – 
áhrifaþættir
Fjölmarga áhugaverða punkta er að 
finna í niðurstöðum rannsóknar-
innar. Sem dæmi má nefna að þegar 
stjórnendur eru spurðir hvaða þættir 
eru helst ráðandi varðandi ákvarð-
anatöku um þjálfun og fræðslu 
starfsmanna, nefnir um helmingur 
svarenda að ný viðfangsefni í fyrir-
tækinu ráði mestu. Aðeins lægra 
hlutfall nefnir frammistöðu starfs-
manna en þá getur fræðslan bæði 
verið umbun eða til að auka færni 
sem ekki er talin næg. Þessi svör 
koma í sjálfu sér ekki á óvart. 
Það sem kemur aftur á móti á óvart 
er að um helmingur svarenda segir 
óskir starfsmanna vera ráðandi þátt 
í ákvarðanatökunni. Vissulega geta 
óskir starfsmanna og fyrirtækisins 
farið saman þegar kemur að þjálfun 
og er það vel en samt sem áður væri 
áhugavert að skoða þennan þátt 
betur. Og það sem kemur mest á 
óvart í svörum þátttakenda er að ein-
ungis um 25 prósent þeirra nefna að 
stefnumörkun og framtíðarsýn fyrir-
tækisins sé mikilvægur áhrifaþáttur 
þegar kemur að ákvarðanatöku um 
fræðslu og þjálfun. Þetta væri virki-
lega áhugavert að skoða betur, það 
er af hverju fyrirtæki taka ekki meira 
mið af stefnu og framtíðarsýn þegar 
kemur að ákvarðanatöku – af hverju 
tekur fræðsla og þjálfun starfsmanna 
ekki meira mið af stefnu fyrirtækisins 
en raun ber vitni?  

Síðan svara um 15 prósent því til 
að framboð námskeiða sé áhrifaþátt-
ur og er það vel skiljanlegt, námskeið 
eru auglýst, fá athygli, verða umtöluð 
og fleira.

Kostnaður 2 prósent 
af launaveltu
Hér leynast gríðarleg tækifæri til betri 
nýtingar fjármuna, aukinnar fram-
leiðni og uppbyggingar fyrirtækisins 
til framtíðar. Oft er talið að kostn-
aður við fræðslu og þjálfun sé um 2 
prósent af brúttólaunaveltu fyrirtækja 
á Íslandi, sem eru gríðarlega miklir 
fjármunir. 

Þroski mannauðs-
stjórnunar á Íslandi

Hin
hliðin
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 (0,31%)USD 113,49

GBP 191,04
DKK 20,845
EUR 155,6

NOK 19,136
SEK 17,292

CHF 127,49
JPY 1,1097

13.05.2014 Ofan á allt saman er til 
umfjöllunar stóra kosningaloforðið – 
heimsmetið sem eftir á að afgreiða og er 
í miklum ágreiningi innan stjórnarflokk-
anna eins og sést meðal annars á 
því að stjórnarmeirihlutinn skilar 
einungis minnihlutaálitum úr 
efnahags- og viðskiptanefnd. 

Bjarkey Gunnarsdóttir
þingmaður Vinstri grænna á Alþingi í gær.

110%
Ríflegar hækkanir
Félag íslenskra atvinnuflugmanna gagnrýnir harðlega 
launastefnu Icelandair í nýjasta fréttariti sínu. Þar 
kemur meðal annars fram að laun stjórnarformanns 
Icelandair Group hafi hækkað um 110% frá árinu 
2010. Þá hafi laun forstjóra Icelandair hækkað um 
60,5% og laun forstjóra Icelandair Group hækkað 
um 13% á sama tíma en sá hafði 44,2 milljónir í 
árslaun í fyrra. Þeir segja starfsmenn ekki fá að njóta 
velgengninnar með fyrirtækinu þrátt fyrir góða afkomu 
og ríflegar hækkanir stjórnenda og eigenda.

957 MILLJÓNIR
4,3 milljarðar fyrir lóðir
Landsbankinn keypti byggingarrétt 
við Austurhöfn fyrir nýjar höfuð-
stöðvar sínar á 957 milljónir króna 
nú í maí. Söluaðilinn er félagið 
Situs ehf. sem er í eigu ríkissjóðs og 
Reykjavíkurborgar. Situs hefur selt 
fjórar lóðir síðan í mars 2013 á sam-
tals 4,3 milljarða króna.

Save the Children á Íslandi

FRJÁLSI Á LISTA
Lífeyrissjóður ársins
Frjálsi lífeyrissjóðurinn hefur verið 
valinn lífeyrissjóður ársins á Íslandi 
af fagtímaritinu Acquisition Inter-
national. Þetta kemur fram í sérstakri 
útgáfu tímaritsins um verðlaunin 
sem eru veitt á hverju ári þeim sem 
þykja hafa skarað fram úr á sínu sviði 
síðastliðna 12 mánuði. Frjálsi lífeyris-
sjóðurinn er rúmlega 136 milljarðar 
króna að stærð.


