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Fríverslun komið á 1. júlí
Samningur Íslands og Kína um fríverslun sem 
undirritaður var fyrir um einu ári tekur gildi 
1. júlí næstkomandi. Samtök verslunar og þjón-
ustu (SVÞ) segja í fréttapósti sínum komna stað-
festingu á þessu frá stjórnvöldum. Samtökin hafa 
verið mjög fylgjandi gerð samningsins og telja að í 
honum felist veruleg tækifæri fyrir íslenska versl-
un. „Með gildistöku samningsins falla niður tollar 
af öllum algengum iðnaðarvörum sem fluttar eru 
til landsins frá Kína,“ segir í umfjöllun SVÞ. Hag-
ræðið felist hins vegar fyrst og fremst í beinum 
innflutningi. Það þýði að varningurinn megi ekki 
áður hafa verið tollafgreiddur inn í eitthvert aðild-
arríkja Evrópusambandsins.  - óká

STAFRÆN 

PRENTUN!

Auglýsa gosdrykk á tunglinu
Japanski orkudrykkjaframleiðandinn Otsuka 
Pharmaceutical verður fyrsta fyrirtækið til að 
auglýsa vöru sína á tunglinu.

Fyrirtækið framleiðir drykkinn Pocari Sweat 
og stefnir nú að því að skjóta dós af drykknum til 
tunglsins á næsta ári. Drykkurinn verður send-
ur út í geiminn í duftformi og í sérstakri títaníum-
dós sem á að þola lendinguna á yfirborði tunglsins. 
Dósin er einnig hönnuð til þess að þola miklar hita-
breytingar á leiðinni og mikla rafsegulgeislun frá 
sólinni. 

Áætlað er að hið 384 þúsund kílómetra ferða-
lag taki fjóra daga. Þegar dósin verður komin á 
áfangastað verður henni komið fyrir í gígnum 
Lacus Mortis, eða „Vatni dauðans“.  - sój

Verðmætið minnkaði um 36%
Aflaverðmæti íslenskra skipa var 35,8 prósentum 
lægra í febrúar miðað við sama mánuð 2013. Sam-
kvæmt nýjum tölum Hagstofu Íslands hefur mikill 
samdráttur í veiðum á loðnu þar mest að segja en 
þær skiluðu einungis 1,8 milljörðum króna saman-
borið við 6,9 milljarða í febrúar 2013.

Verðmæti uppsjávarafla dróst saman um 72,7 
prósent og botnfiskafla um 8,2 prósent. Útgerðar-
menn sem veiddu flatfisk sáu samdrátt upp á 19 
prósent og verðmæti skel- og krabbadýraaflans 
dróst saman um rúm 74 prósent.   

Frá tímabilinu mars 2013 til febrúar 2014 dróst 
aflaverðmæti íslenska flotans saman um 11,2 pró-
sent.  - hg 

➜ SVÞ fara fram á toll-
frjálsan og óheftan inn-
fl utning nautakjöts í ljósi 
viðvarandi skorts sem 
framleiðendur geti ekki 
brugðist við.

➜ Lögmaður SVÞ segist 
hafa fengið ádrátt um að 
erindi samtakanna yrði 
synjað hjá samráðsnefnd 
um inn- og útfl utning 
landbúnaðarvara.

➜ Þrjú matvælafyrirtæki 
telja tollameðferð stjórn-
valda vegna innfl utnings 
landbúnaðarvara ólög-
mæta og krefjast bóta 
fyrir dómi.

SÍÐA 6

KOSTNAÐUR ÓLÍÐANDI 
AF ÚRELTU LANDBÚNAÐARKERFI
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Dagatal viðskiptalífsins

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Miðvikudagur 21. maí
➜ Vaxtaákvörðun og útgáfa 

 Peningamála
➜ Upplýsingar um leiguverð 

íbúðarhúsnæðis
➜ Vinnumarkaður í apríl 2014

Fimmtudagur 22. maí
➜ Vísitala lífeyrisskuldbindinga í 

apríl 2014
➜ Vísitala kaupmáttar launa í apríl 

2014
➜ Mánaðarleg launavísitala í apríl 

2014
➜ Greiðslujöfnunarvísitala í júní 

2014

Föstudagur 23. maí
➜ Bankatöflur

Þriðjudagur 27. maí
➜ Viðskipti með atvinnuhúsnæði í 

apríl

Miðvikudagur 28. maí
➜ Fjöldi útgefinna vegabréfa
➜ Vísitala neysluverðs í maí 2014
➜ Nýskráningar og gjaldþrot í apríl 

2014

Föstudagur 30. maí
➜ Vísitala framleiðsluverðs í apríl 

2014
➜ Fjármál ríkissjóðs á greiðslu-

grunni
➜ Kjötframleiðsla í apríl 2014
➜ Vöruskipti við útlönd

Dæmi um verðlækkanir Byko og Húsasmiðjunnar
 BYKO Húsasmiðjan
 Múrbúðin 18.5.2011. 11.7.2011. Lækkun Lækkun í % 18.5.2011. 11.7.2011. Lækkun Lækkun í %
Styrkleikaflokkað timbur     í krónum      í krónum
Styrk.flokkur
C24 - 48 x 98 mm 325 kr. 503 kr. 377 kr. 126 kr. 25% 506 kr. 383 kr. 120 kr. 24%
C24 - 48 x 123 mm 440 kr. 635 kr. 472 kr. 163 kr. 26% 639 kr. 477 kr. 158 kr. 26%
C24 - 48 x 148 mm 528 kr. 756 kr. 566 kr. 190 kr. 25% 759 kr. 569 kr. 187 kr. 25%
C24 - 48 x 198 mm 705 kr. 1.019 kr. 745 kr. 265 kr. 26% 1.024 kr. 759 kr. 260 kr. 26%
C24 - 48 x 223 mm 793 kr. 1.267 kr. 849 kr. 418 kr. 33% 1.273 kr. 855 kr. 412 kr. 33%

Skrifað var undir viljayfirlýsingu 
um stofnun rannsóknarseturs, sem 
á að efla nýsköpunar- og þróunar-
starf í áliðnaðinum, á ársfundi 
Samtaka álframleiðenda (Samál) 
í gær. 

Ragnheiður Elín Árnadótt-
ir iðnaðarráðherra og fulltrúar 
Samáls, Háskóla Íslands, Háskól-
ans í Reykjavík og Nýsköpunar-
miðstöðvar undirrituðu vilja-
yfirlýsinguna á fundi Samáls í 
Hörpu.

Í yfirlýsingunni segir að 
stofnun setursins muni stuðla að 

auknu samstarfi þar sem leitað 
verði leiða til að auka virðisauka, 
efla útflutning og stuðla að fjöl-
breyttara atvinnulífi.

„Áliðnaðurinn og tengd starf-
semi hefur mikla þýðingu í 
íslensku efnahagslífi enda hefur 
útflutningur á áli verið einn 
stærsti liður í útflutningstekjum 
landsins. Með samstilltu átaki 
verður unnið að því að auka sam-
keppnishæfni áliðnaðarins og 
tengdra framleiðslu- og þjónustu-
greina á Íslandi,“ segir í yfirlýs-
ingunni.  - hg

Iðnaðarráðherra skrifaði undir viljayfirlýsingu um stofnun rannsóknarseturs á ársfundi Samáls í gær: 

Stofna rannsóknarsetur um ál 

Í HÖRPU  Ragnheiður Elín sagði rannsóknar-
setrið eiga eftir að auka verðmætasköpun 
og efla undirstöður áliðnaðarins.  
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

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 240,50 -8,2% -2,0%

Fjarskipti (Vodafone) 31,60 16,0% 0,5%

Hagar 43,70 13,8% 3,2%

HB Grandi*  25,20 -9,0% -2,4%

Icelandair Group 16,45 -9,6% -3,2%

Marel 107,00 -19,5% -1,4%

N1 17,60 -6,9% 1,7%

Nýherji 4,41 20,8% 10,3%

Reginn 16,40 5,5% 0,0%

Sjóvá* 12,65 -6,3% -1,3%

Tryggingamiðstöðin 27,20 -15,1% -4,6%

Vátryggingafélag Íslands 9,07 -15,9% -1,4%

Össur 280,00 22,3% 0,4%

Úrvalsvísitalan OMXI6  1.141,76 -9,4% -1,5%

First North Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

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

Hampiðjan 18,50 39,6% -5,1%

Sláturfélag Suðurlands 1,33 9,0% 0,0%

 *Breyting frá útboðsverði í apríl 2014.

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

NÝHERJI
 20,8% frá áramótum

NÝHERJI
 10,3% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

MAREL
 -19,5% frá áramótum

TRYGGINGA-
MIÐSTÖÐIN
 4,6% í síðustu viku
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„Frá árslokum 2009 hafa nettó-
skuldir Landsvirkjunar lækkað um 
395 milljónir Bandaríkjadala. Þrátt 
fyrir þann árangur er fyrirtækið 
enn of skuldsett,“ sagði Jónas Þór 
Guðmundsson, stjórnarformaður 
Landsvirkjunar, á ársfundi fyrir-
tækisins í gær. 

Upphæðin jafngildir 44,5 milljörð-
um króna en Landsvirkjun skuldaði 
268 milljarða í lok árs 2013. 

Jónas sagði rekstur Landsvirkj-
unar hafa gengið vel árið 2013 og 
að raforkusala hefði aukist um 416 

gígavattstundir (GWst). Salan var 
sú mesta í sögu fyrirtækisins, eða 
13.186 GWst. Jónas sagði rekstrar-
tekjur Landsvirkjunar hafa hækkað 
um 3,7% á síðasta ári og að hagnað-
ur fyrir óinnleysta fjármagnsliði og 
EBIDTA hefði einnig aukist.

„Þrátt fyrir góðan rekstrar-
árangur í erfiðu markaðsumhverfi 
var Landsvirkjun rekin með tapi, 
sem má rekja til lækkandi álverðs 
á heimsmarkaði og áhrifa þess á 
reiknað verðmat raforkusamninga,“ 
sagði Jónas  - skó

Lækkun á heimsmarkaðsverði á áli hefur mikil áhrif á rekstur fyrirtækisins:

Landsvirkjun enn of skuldsett

Á ÁRSFUNDINUM  Jónas hélt erindi um 
fjárhagsstöðu Landsvirkjunar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Baldur Björnsson, eigandi og fram-
kvæmdastjóri Múrbúðarinnar, 
segir að mörgum spurningum sé 
enn ósvarað um hvenær fyrst hafi  
farið að örla á verðsamráði Byko, 
Húsasmiðjunnar og Úlfsins. 

„Allan síðasta áratug hafa iðn-
aðarmenn talað um að sama verðið 
væri í Húsasmiðjunni og Byko en 
manni þótti þetta alltaf fjarstæðu-
kennt og ég trúði þessu hreinlega 
ekki,“ segir Baldur. 

Í lok árs 2004 byggði hann versl-
unarhúsnæði sem átti síðar eftir að 
hýsa verslun Múrbúðarinnar. 

„Ég fékk tilboð frá verslununum 
tveimur sem hljóðuðu bæði upp á á 
fjórðu milljón króna og munur milli 
þeirra ekki nema um fi mmtán þús-
und krónur,“ segir Baldur og bætir 
við að þá hafi  grunur hans fengist 
staðfestur. 

Þrettán fyrrverandi starfsmenn 
Byko, Húsasmiðjunnar og Úlfsins 
voru í byrjun maí ákærðir fyrir 
samkeppnislagabrot vegna verð-
samráðs á árunum 2010 til 2011. Í 
ákærunni er tuttugu og eitt tilvik 
tilgreint þar sem starfsmennirnir 
skiptust á upplýsingum um verð á 
tilteknum vörutegundum. 

Rannsókn málsins hófst í kjöl-
far kvörtunar frá Múrbúðinni, 
en fyrirtækin reyndu ítrekað að 

fá Múrbúðina í samráð. Byko og 
Húsasmiðjan eru sögð hafa stund-
að samkeppnishamlandi verðþrýst-
ing með því að lækka aðeins verð 
á sama byggingarefni og grófvöru-
deild Múrbúðarinnar hafði á boð-
stólum. Verð á öðrum vörum hafi  
haldist óbreytt.

Þar sem Byko og Húsasmiðj-
an lækkuðu aðeins verð á sömu 
vörum og Múrbúðin hafði á boð-
stólum komu upp tilfelli þar sem 
langt byggingartimbur var ódýrara 
en stutt, einfaldlega vegna þess að 
Múrbúðin var ekki með það stutta. 
Gleggsta dæmið um lækkun sem 
þessa telur Baldur vera þá þegar 
fyrirtækin tvö seldu lítra af terp-
entínu á lægra verði en hálfan lítra, 
en þá stærð bauð Múrbúðin ekki 
upp á.

„Iðnaðarmenn komu gjarnan í 
grófvörudeild Múrbúðarinnar til að 

fá tilboð prentuð út og fóru svo með 
þau í Byko og Húsasmiðjuna sem 
mættu tilboðunum og buðu kannski 
2% lægra verð,“ segir Baldur og 
bætir við að þessi undirverðlagn-
ing sem fyrirtækin gátu boðið upp 
á sökum stærðar sinnar hafi  verið 
það sem að lokum gekk af gróf-
vörudeild Múrbúðarinnar dauðri.

Baldur segir að Múrbúðin hefði 
þurft að ná 7 prósenta markaðshlut-
deild í grófvörum til að ná fótfestu 
og verða arðbær. Mest hafi  búðin 
þó einungis náð 2-3 prósenta hlut-
deild og það hafi  ekki reynst nóg. 
„Eina skynsamlega aðgerðin var 
að loka grófvörudeildinni, enda var 
það aldrei ætlun Múrbúðarinnar 
að standa í taprekstri til að halda 
verðinu niðri fyrir iðnaðarmenn 
og verktaka sem voru í viðskiptum 
annars staðar,“ segir Baldur. „Við 
vorum bara tæklaðir.“

Telur samráðið eiga 
sér enn lengri sögu
Samkeppnishamlandi verðþrýstingur byggingarvörufyrirtækjanna 
Byko og Húsasmiðjunnar neyddi Baldur Björnsson til að loka gróf-
vörudeild Múrbúðarinnar. „Við vorum bara tæklaðir,“ segir Baldur.

SAMKEPPNISMÁL
Stefán Óli Jónsson | stefanoli@365.is

Í MÚRBÚÐINNI  Baldur segir að sér hafi í fyrstu þótt tal um verðsamráð fjarstæðukennt.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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FASTEIGNAMARKAÐURINN
HARALDUR GUÐMUNDSSON | HARALDUR@
FRETTABLADID.IS

Fagfjárfestasjóður á vegum fjár-
málafyrirtækisins Gam Manage-
ment hf. (Gamma) vill reisa fjögur 
til fi mm þúsund fermetra húsnæði 
á bílastæðinu fyrir aftan Laugaveg 
77. Unnið er að hönnun byggingar-
innar og er þar gert ráð fyrir 50-60 
íbúðum. Framkvæmdir gætu hafi st 
í haust og heildarkostnaður verkefn-
isins er um tveir milljarðar króna.  

„Þetta er í skipulagsferli eins og 
staðan er núna og 
skipulagsyfi rvöld 
hafa tekið mjög 
vel í þetta,“ segir 
Gísli Hauksson, 
forstjóri Gamma. 

„Við stefnum 
að því að reisa 
þarna íbúðarhús-

næði og þar á meðal minni íbúðir 
sem henta yngra fólki. Planið er 
að hafa þær á viðráðanlegu verði,“ 
segir Gísli. 

Gamma hefur vakið mikla 
athygli á undanförnum mánuð-
um fyrir umsvif sín á fasteigna-
markaði. Fyrirtækið rekur meðal 
annars sjóðina Centrum, Eclipse 
og Novus sem eiga Leigufélag 
Íslands. Leigufélagið á nú um 350 
íbúðir á höfuðborgarsvæðinu en 
stefnir á að bæta við 850 íbúðum 
á næstu þremur árum.  

Fagfjárfestasjóðurinn keypti 
Laugaveg 77 og lóðina fyrir aftan 
í apríl 2013. Húsið og lóðin voru 
áður í eigu Landsbankans. 

„Við vorum að klára að fylla 
húsið nú í maí. Stærstu leigjend-
urnir eru Reykjavíkurborg og 
Plain Vanilla og síðan má nefna 
að þarna verður einnig stórt 
kaffihús Pennans á jarðhæð,“ 
segir Gísli.  

Hann gerir ráð fyrir að íbúðirn-
ar verði tilbúnar um einu og hálfu 
ári eftir að framkvæmdir hefjast.  

„Þetta svæði er að verða eitt 
helsta vaxtarsvæðið í miðbænum 
og það er ekki ólíklegt að íbúum á 
þessu svæði muni fjölga um 1.500 
til 2.000 á næstu þremur árum 
ef áætlanir um uppbyggingu í 
kringum Hlemmsvæðið ná fram 
að ganga.“

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Fulltrúar Langanesbyggðar, 
Vopnafjarðarhrepps, verkfræði-
stofunnar Efl u og þýska fyrirtæk-
isins Bremenport skrifuðu undir 
samstarfssamning um rannsóknir 
og þróun á umskipunar- og þjón-
ustuhöfn í Finnafi rði í Ráðherra-
bústaðnum í gær.

Samningurinn kveður á um 
réttindi og skyldur þeirra sem 
koma að verkefninu þegar kemur 
að rannsóknum og mati á laga-
, tækni-, umhverfi s- og fjárhags-
legum þáttum framkvæmdanna, 
samkvæmt tilkynningu Langanes-
byggðar. 

Áætlað er að heildarkostnaður 
við rannsóknir, umhverfi smat og 
frumhönnun nemi nokkur hundr-

uð milljónum króna. Bremenport 
mun fjármagna verkefnin. Fyrir-
tækið er á meðal stærstu rekstr-
ar- og umsýsluaðila umskipunar-
hafna í Evrópu og á meðal annars 
umskipunarhöfnina í þýsku borg-
inni Bremerhaven, sem er næst-
stærsta höfn sinnar tegundar í 
Þýskalandi. 

„Á yfirstandandi ári verður 
megináhersla lögð á söfnun gagna 
vegna umhverfismats og frum-
hönnunar og skipulags hafnarinn-
ar,“ segir í tilkynningu. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra og Ragnheiður 
Elín Árnadóttir, iðnaðar- og við-
skiptaráðherra, voru viðstödd und-
irritunina.  - hg

Samið um rannsóknir vegna umskipunarhafnar í Finnafirði: 

Sömdu um Finnafjörð 
í Ráðherrabústaðnum 

Í FINNAFIRÐI  Framkvæmdir við höfnina gætu hafist árið 2018. 

Vill byggja allt að 60 
íbúðir við Hverfisgötu
Sjóður á vegum Gamma vill reisa 50-60 íbúðir á bílastæðinu fyrir 
aftan Laugaveg 77. Unnið er að hönnun byggingarinnar en fram-
kvæmdir gætu hafist í haust. Verkefni upp á tvo milljarða króna. 

Á BÍLASTÆÐINU  Landsbankinn og Valitor voru áður með skrifstofur og útibú við Laugaveg 77.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GÍSLI HAUKSSON

María Kristín Þrastardóttir og 
Sigríður Ólafsdóttir hafa verið 
ráðnar í stöður sérfræðinga á 
fjármálasviði lyfjafyrirtækisins 
Alvogen. 

María er með cand.oceon.-
gráðu í reikningshaldi og endur-
skoðun frá Háskóla Íslands og 
hefur starfað hjá Deloitte síðast-
liðin tíu ár. Sigríður Ólafsdóttir 
er viðskiptafræðingur með MS-
gráðu í fjármálum. Hún mun 
halda utan um lánastarfsemi 
milli dótturfélaga Alvogen ásamt 
því að sinna öðrum verkefnum á 
fjármálasviði.

Um fi mmtíu manns starfa hjá 
Alvogen hér á landi en starfs-
mennirnir eru alls um tvö þúsund 
talsins í 34 löndum. Fyrirtækið 

hóf starfsemi á Íslandi árið 2010 
og vinnur nú að uppbyggingu 
Hátækniseturs í Vatnsmýrinni.  
 - hg

Um 50 manns starfa hér á landi hjá alþjóðlega lyfjafyrirtækinu:

Alvogen bætir við 
starfsfólki á Íslandi

NÝRÁÐIN  María Kristín Þrastardóttir mun 
meðal annars sinna verkefnum sem 
tengjast fjárhagsuppgjöri Alvogen.

Velta í virðisaukaskattskyldri 
starfsemi dróst saman um 1,8 
prósent á fyrstu tveimur mánuð-
um ársins miðað við sama tímabil 
í fyrra. Veltan í ár nam rúmum 
488 milljörðum króna. Hagstofan 
greinir frá þessu. 

Á síðustu 12 mánuðum varð 
mestur samdráttur í framleiðslu 
án fiskvinnslu. Á sama tímabili 
jókst veltan mest í rekstri gisti-
staða og veitingarekstri og einnig 
í byggingastarfsemi og mann-
virkjagerð.  - rkr

Samdráttur um 1,8 prósent:

Velta gististaða 
eykst milli ára

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborg-
arsvæðinu var 393,6 stig í apríl 
og hækkaði þá um 0,7 prósent frá 
fyrri mánuði. 

Síðastliðna þrjá mánuði hefur 
vísitalan hækkað um 4,4 prósent 
og um 11,2 prósent á síðastliðnum 
tólf mánuðum, samkvæmt frétt 
Þjóðskrár Íslands.

Í nýrri skýrslu Íslandsbanka 
um fasteignamarkaðinn er gert 
ráð fyrir að íbúðaverð eigi eftir 
að hækka enn meira á þessu ári.  
 - hg 

Vísitalan hækkar áfram:

Íbúðaverð upp  
um 0,7% í apríl

Á HORNI HVERFISGÖTU OG BARÓNSSTÍGS
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Hverfisgata

Laugavegur

Laugavegur 77

Um 550 íbúðir eru í byggingu eða á leið í byggingu á nokkrum lóðum nálægt 
Hlemmi, samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg. 

Búseti byggir nú 230 íbúðir í Þverholti, 140 íbúðir eiga að rísa á Hampiðju-
reitnum, 100 stúdentaíbúðir í Brautarholti og 75 íbúðir á Höfðatorgi. Einnig er 
verið að byggja nokkur hótel á svæðinu með samtals 500 hótelherbergjum og 
má þar nefna 350 herbergja hótel á Höfðatorgi. 

550 ÍBÚÐIR BYGGÐAR NÁLÆGT HLEMMI

Lóðin
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Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) 
fara fram á að innfl utningur á nauta-
kjöti verði bæði frjáls og laus við tolla 
til að bregðast við viðvarandi skorti á 
nautgripakjöti. Í erindi samtakanna til 
ráðgjafarnefndar um inn- og útfl utn-
ing landbúnaðarvara í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu fyrr í þessum 
mánuði kemur fram að SVÞ hafi  bor-
ist ábendingar frá aðildarfélögum sam-
takanna þar sem áhyggjum er lýst af 
ástandinu.

„Fyrir liggur að nú þegar er skortur á 
nautgripakjöti og ekki má ráða að inn-
lendum framleiðendum verði unnt að 
bregðast við núverandi eft irspurn með 
fullnægjandi hætti,“ segir í bréfi  SVÞ, 
sem dagsett er 8. þessa mánaðar. „Með 
vísan til fyrri fordæma ráðgjafanefndar  
um inn- og útfl utning landbúnaðarvara, 
samanber málsmeðferð nefndarinnar 
og viðbrögð hennar vegna smjörskorts í 
lok nóvember á síðasta ári, er þess óskað 
að beiðni þessi um niðurfellingu á toll-
um á nautakjöti verði tekin án tafar til af-
greiðslu nefndarinnar,“ segir þar jafn-
framt.

Eiga von á synjun
Erindið hefur hins vegar enn ekki verið 
afgreitt. Þegar blaðið ætlaði að leita upp-
lýsinga hjá Ólafi  Friðrikssyni, skrifstofu-
stjóra í atvinnuvega- og nýsköpunar-

ráðuneytinu, sem er formaður ráðgjafar-
nefndarinnar, var hann sagður í leyfi  út 
þessa viku.

Lárus M.K. Ólafsson, lögmaður SVÞ, 
segir vonir hafa staðið til þess að málið 
yrði tekið fyrir á fundi nefndarinnar fyrir 
síðustu helgi, en hann hafi  enn ekkert 
formlegt svar fengið um afgreiðsluna. 
„Þau óformlegu svör sem ég fékk þegar 
ég var í sambandi við nefndina í síðustu  
viku voru á þá leið að við myndum fá 
synjun á erindið og mættum búast við 
því,“ segir hann og gerir ráð fyrir því 
að nefndin komi til með að byggja slíka 
niðurstöðu á svörum framleiðenda um 
að ekki sé skortur á kjöti. „Við höfum svo 
sem séð slík viðbrögð áður, en formlega 
hefur ekkert svar enn borist.“

Lárus segist eiga von á svari nefnd-
arinnar á hverri stundu, hafi  tekist að 
taka erindi SVÞ fyrir á síðasta fundi  
henn ar. Hann segir hins vegar brota-
löm kerfi sins endurspeglast í því að hvatt 
sé til aukinnar mjólkurframleiðslu og á 
meðan sé ekki slátrað nautgripum, sem 
svo aft ur endurspeglist í því hvernig 
afurðastöðvar bítist um bitana með því 
að hækka verð til bænda. „Og það eitt og 

sér segir manni  bara eitt, að skortur sé á 
kjöti, sama hvað menn segja svo nefnd-
inni. Og þá veltir maður því fyrir sér til 
hvers þessir WTO-kvótar séu ef ekki til 
að bregðast við svona ástandi.“

Um leið segir Lárus afgreiðsluna sýna 
að samtökin fái ekki sama málshraða 
og MS hafi  fengið þegar skortur varð 
á smjöri undir lok síðasta árs. „Þá var 
 dansað á punktinum við beiðninni.“

Eftirspurn meiri en framboð
Lárus segir ljóst að erfi tt kunni að reyn-
ast að fá ákvörðun nefndarinnar breytt 
innan stjórnsýslunnar og ekkert virkt 
kerfi  til að bregðast við því. Vilji menn 
fá ákvörðun hnekkt þá yrði það væntan-
lega að gerast fyrir dómi. „En eitt er víst 
að þegar svarið kemur þá tökum við því 
ekki þegjandi og hljóðalaust.“ 

Lárus segir málið víðtækara en svo 
að það snúist bara um hagsmuni versl-
unarinnar. „Þetta er neytendamál 
líka.“ Þær forsendur sem nú séu uppi 
hafi  ekki legið fyrir þegar gefnir voru 
út innfl utningskvótar í tengslum við 
WTO- og ESB-samninga. „Þegar 
afurðastöðvar hækka verð sitt þá hef-
ur það áhrif á alla aðra. Þetta eru ekki 
bara bændur og framleiðendur sem eru 
andlag þessara hækkana.“

Í erindi SVÞ til ráðgjafarnefndarinn-
ar er bent á að verð Sláturfélags Suður-
lands fyrir fl okkinn UN 1 A (ung-
nautakjöt í fyrsta fl okki) hafi  farið úr 
623 krónum í ágúst í fyrra í 759 krónur 
í maí á þessu ári. Sambærilegt verð hjá 
Sláturhúsinu á Hellu hafi  farið úr 625 

krónum í 759 krónur. Hækkunin nemur 
rífl ega 21 prósenti í báðum tilvikum. 
Samtökin telja skjóta skökku við að um-
ræddir tollar, sem ætlað sé að vernda 
innlenda framleiðslu, séu settir á þegar 
innlenda framleiðslan nær ekki ein og 
sér að anna innlendri eft irspurn. „Í ljósi  
þessa telja SVÞ mikilvægara en ella að 
fella niður umrædda tolla enda er inn-
lendri framleiðslu með öllu ófært að 
sinna núverandi eft irspurn sem og yfi r-
vofandi eft irspurn í sumar.“

Skuldavandalausn í skugga í 
hækkana á matvöruverði
Finnur Árnason, forstjóri Haga, segir 
að fyrirsjáanlegt hafi  verið að nautakjöt 
myndi hækka í kjölfar smjörskortsins 
undir lok síðasta árs. 

Núna segir hann verð á þeim fl okki  
nautakjöts sem mest sé notað (ung-
naut í fyrsta fl okki, UN 1 A) hafi  hækk-
að um rúm tuttugu prósent frá því í 
ágúst í fyrra. 

„Þegar verðbólgan er þrjú prósent 
er ólíðandi að úrelt landbúnaðarkerfi   
geti sent svona reikning til heimilanna  
án þess að hægt sé að bregðast við,“ 
 segir Finnur og kveður eðlilegt að inn-
fl utningur sé gefi nn frjáls og án tolla í 
ástandi sem þessu. „Engin rök eru fyrir 
því að heimilin séu látin greiða hærra 
verð vegna vöruskorts árið 2014.“

Að auki segir Finnur tilgangslaust 
fyrir Alþingi „að þykjast vera að vinna  
að einhverri lausn á húsnæðisvan-
da heimilanna á meðan þetta kerfi  er 
við lýði sem viðheldur verðbólgunni  

og étur upp ávinninginn af þessum 
aðgerðum.

Í samantekt sem Hannes G. Sigurðs-
son, aðstoðarframkvæmdastjóri Sam-
taka atvinnulífsins, vann fyrir blaðið 
kemur fram að verðtryggðar skuldir 
heimila séu um 1.700 milljarðar króna. 
Frá desember 2010 hafi  verð nautakjöts 
hækkað um 30 prósent, á meðan heild-
arhækkun kjötverðs hafi  verið 20 
prósent. Vægi nautakjöts sé hins vegar 
0,39 prósent af vísitölu neysluverðs. Því 
megi segja að hækkun nautakjöts um-
fram vísitölu neysluverðs hafi  hækk að 
verðtryggðar skuldir heimila um 900 
milljónir króna, miðað við stöðuna í 
síðasta mánuði.

Verðhækkun nautakjöts í maí bætir 
því enn við verðtryggðu skuldirnar. 
„Jafnvel um einn til tvo milljarða,“ 
 segir Finnur.

Segir heimilin búa við ólíðandi 
kostnað af úreltu landbúnaðarkerfi
Verðhækkun nautakjöts frá 2010 hækkaði verðtryggðar skuldir um 900 milljónir. Kjötskortur hefur þrýst á enn 
meiri verðhækkanir. SVÞ vill bregðast við með frjálsum og tollalausum innflutningi nautakjöts. Búist er við synjun.

BOLAKÁLFUR Á BÁS SÍNUM  Forsvarsmenn Samtaka verslunar og þjónustu segja augljóst að skortur sé á innlendu nautakjöti og útséð um að innlendir framleiðendur fái bætt þar úr. Ný verðskrá sláturleyfishafa sýnir yfir 21% hækkun 
ungnautakjöts í fyrsta flokki hjá stórum framleiðendum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÁRUS M. K. 
ÓLAFSSON

FINNUR ÁRNASON

Þau óformlegu 
svör sem ég fékk 

þegar ég var í sambandi 
við nefndina í síðustu 
viku voru á þá leið að við 
myndum fá synjun á 
erindið og mættum búast 
við því.

TOLLAMÁL
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNASON | 
OLIKR@FRETTABLADID.IS
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Innflytjendur og heildsalar matvæla hafa höfðað 
bótamál á hendur íslenska ríkinu vegna þess 
sem talin er ólögmæt skattlagning og gjaldtaka 
í tengslum við tollkvóta á landbúnaðarvörum. 
Þrír stórir innflytjendur krefja ríkið alls um 561,6 
milljónir króna. Í öllum tilvikum var Sigurði Inga 
Jóhannssyni, ráðherra sjávarútvegs- og landbún-
aðarmála í atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytinu, stefnt fyrir hönd ríkisins.  

Hæsta krafan er í máli Haga og Aðfanga á 
hendur ríkinu, 282,4 milljónir króna. Matvöru-
heildsalan Innnes krefur svo ríkið um rúmar 
220 milljónir króna og innflutningsfyrirtækið 
Sælkeradreifing krefur ríkið um 59,2 milljónir.

Málin voru öll höfðuð í byrjun árs, en á dag-
skrá Héraðsdóms Reykjavíkur má sjá að næstu 
fyrirtökur í þeim eru 11. júní næstkomandi. Þar 
kemur fram að stefndi sé fjármála- og efnahags-
ráðuneytið. Ólíklegt er að málin verði tekin fyrir 
á ný fyrr en í haust að loknu þinghléi dóm-
stólanna.

Málsástæður eru þær sömu í öllum málunum 
og málatilbúnaður samhljóða. Fyrirtækin telja 
öll að ráðherra hafi oftekið skatta og gjöld án 
viðhlítandi lagastoðar og í bága við stjórnarskrá. 
Enn fremur fari gjaldtakan í bága við þjóð-
réttarlegar skuldbindingar Íslands. Krafist er 
endurgreiðslu á ofteknum sköttum og gjöldum.

Bent er á að Ísland sé aðili að samningi um 
stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) í 
Marakess 15. apríl 1994 og í tengslum við hann 
hafi hér meðal annars verið innleitt tollkvóta-
fyrirkomulag. Ráðherra gefi árlega út reglugerðir 
um úthlutun tollkvóta. Fram kemur í stefnunum 
að vegna eftirspurnar eftir erlendum landbún-
aðarafurðum hafi íslenskir innflytjendur sótt um 
mun meira magn til innflutnings en samið hafi 
verið um í Marakess-samningnum. „Útboðs-

leiðin hefur því mikið verið nýtt og hafa tekjur 
ríkissjóðs orðið umtalsverðar af matvöru sem 
átti að flytja inn tollalaust eða á lægri tollum 
til hagsbóta fyrir neytendur,“ segir í stefnunni. 
Þetta hafi leitt til þess að tollkvótar, sem átt hafi 
að tryggja innflutning á lægri gjöldum en ella, 
hafi ekki verið nýttir og að markaðsaðgangur 
sé mun takmarkaðri en ríkið hafi skuldbundið 

sig til að veita. Endur-
greiðslukrafa fyrirtækjanna 
er þarna sögð tilkomin vegna 
oftekinna gjalda í tengslum 
við útboð á tollkvótum vegna 
innflutnings frá aðildarríkjum 
WTO á tímabilinu frá júní 
2012 til júní 2013.

Þá er gerð sérkrafa vegna 
ESB-tollkvóta. Þar sé gjald-
taka einvörðungu tilkomin 
vegna uppboða á þeim toll-

kvótum, enda engir tollar lagðir á innflutt magn 
sem úthlutað sé af þeim. Þar er krafist endur-
greiðslu vegna innflutnings á árunum 2009 til 
2012.

Í málunum er einnig lagt upp með að 
ákvörðun ráðherra um toll á innflutning sam-
kvæmt WTO- og ESB-kvótum og gjaldtaka í 
tengslum við uppboð á kvótunum feli í sér 
skattheimtu í merkingu stjórnarskrár. „Sú skatt-
heimta er valkvæð og framkvæmd hennar bæði 
óskýr og ófyrirsjáanleg fyrir gjaldendur,“ segir í 
stefnu og því haldið fram að framkvæmdin eigi 
sér ekki viðhlítandi stoð í lögum og sé andstæð 
ákvæðum stjórnarskrár um bann við því að eftir-
láta stjórnvöldum val um það hvort skattheimta 
fari fram og hvernig. Ráðherra er því sagður hafa 
tekið sér vald sem samkvæmt skýrum ákvæðum 
stjórnarskrár sé einungis á hendi löggjafans.

RÁÐUNEYTIÐ  Í málatilbúnaði Haga og Aðfanga, Innness og Sælkeradreifingar á hendur íslenska ríkinu er fram-
kvæmd við uppboð tollkvóta og gjaldtaka ríkisins tengd henni sögð ólögmæt.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SIGURÐUR INGI 
JÓHANNSSON

INNFLUTNINGSFYRIRTÆKI KREFJAST BÓTA VEGNA ÓLÖGMÆTRAR SKATTLAGNINGAR OG GJALDA Í TENGSLUM VIÐ TOLLKVÓTA

Stjórn Neytendasamtakanna mótmælir því 
að fá ekki fulltrúa í starfshóp um tollamál 
á sviði landbúnaðar. Í grein sem Jóhannes 
Gunnarsson, formaður Neytendasamtak-
anna, ritaði í Fréttablaðið 10. þessa mán-
aðar er áréttað að tollvernd hafi frá stofnun 
samtakanna fyrir 61 ári verið eitt af stóru 
málunum í hagsmunabaráttu neytenda. Á 
þeim vettvangi telji samtökin þó oftar en 
ekki meiri hagsmunum fórnað fyrir minni. 

Tollkvótar sem eingöngu séu settir til að 
vernda eina atvinnugrein gangi freklega gegn 
hag neytenda.

Þegar ljós var skipan í starfshóp ráðu-
neytisins í febrúar óskuðu Neytendasam-
tökin eftir því að fá að skipa fulltrúa. „Eftir 
ítrekanir á þessu erindi og fréttatilkynningar 
frá samtökunum barst loks svar frá ráðuneyt-
inu sem dagsett er 6. maí síðastliðinn,“ segir 
Jóhannes. Þar kom fram að tveir fulltrúar 

komi hvor frá sínu ráðu-
neyti, tveir frá framleiðend-
um, tveir frá launþegasam-
tökum, einn frá Samtökum 
atvinnurekenda og einn 
frá Samtökum verslunar og 
þjónustu. „Að athuguðu 
máli verður ekki annað séð 
af skipan hópsins en að 
sjónarmið þeirra er hags-

muna eiga að gæta muni koma fram með 
fullnægjandi hætti í nefndarstarfinu,“ hefur 
Jóhannes eftir ráðuneytinu. Hann segir stjórn 
Neytendasamtakanna hins vegar með engu 
móti geta fallist á að þessi skipan sé til þess 
fallin að gæta hagsmuna neytenda sérstak-
lega. „Verður því að túlka svarið sem svo að 
ráðherra telji að endurskoðun á tollalöggjöf 
á sviði landbúnaðar komi neytendum ekkert 
við,“ segir hann.

NEYTENDASAMTÖKIN HAFA MÓTMÆLT SKIPAN Í STARFSHÓP UM TOLLAMÁL OG VILJA FÁ AÐ SKIPA FULLTRÚA

JÓHANNES 
GUNNARSSON

➜ ORÐRÉTT ÚR STEFNU Á HENDUR RÍKINU
Stefnandi byggir á því að umrædd gjaldtaka í tengslum við úthlutun tollkvóta sé ólögmæt, 
einkum af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi þar sem gjaldtakan er háð vali ráðherra og leggst ofan 
á það tollverð sem birt er fyrirfram í lögum og reglugerð, en hvort tveggja er í skýrri andstöðu 
við framangreind ákvæði stjórnarskrár. Í öðru lagi þar sem að gjaldtakan felur í sér viðbótar 
tollheimtu við skuldbindingar Íslands samkvæmt WTO-samningnum og ESB-samningnum 
án viðhlítandi lagaheimildar eða samninga um frávik þar um. Er slíkt jafnframt í andstöðu við 
meginreglur þjóðréttar um efndir þjóðréttarlegra skuldbindinga og meginreglur þjóðréttar um 
tillits- og viðleitniskyldu. Í þriðja lagi þar sem gjaldtakan fer fram í andstöðu við þá meginreglu 
tollaréttar að tollar og önnur aðflutningsgjöld skuli greidd við innflutning. Þegar um útboð á toll-
kvótum er að ræða þá er innflytjendum gert að greiða fyrirfram, það er áður en til innflutnings 
kemur, og óháð því hvort innflutningsheimildir eru nýttar. Hvergi er að finna lagaheimild fyrir 
slíkri fyrirframgreiðslu og er hún því í andstöðu við meginreglur tollalaga og 1. meðgrein 120. 
greinar tollalaga. Þá gengur þetta jafnframt þvert á meginreglur um gjaldtöku hins opinbera.
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BALA KAMALLAKHARAN

Bandarískir fjárfestar 
veðja á íslenska sprota 
framtíðarinnar.

„Við erum nú á fullu við að und-
irbúa sumarvertíðina og fram-
kvæmdirnar sem munu hefjast í 
haust þar sem við ætlum að stækka 
upplifunarsvæði lónsins og byggja 
fimm stjörnu lúxushótel,“ segir 
Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa 
Lónsins og nýr formaður Samtaka 
ferðaþjónustunnar (SAF). 

Hann hefur ásamt öðrum 
starfsmönnum fyrirtækisins 
unnið að undirbúningi verkefn-
isins í þrjú ár. Þessa dagana er 
verið að leggja lokahönd á hönn-
un og annan undirbúning fram-
kvæmdanna. 

„Við munum taka fjárfesting-
arákvörðunina á stjórnarfundi í 
ágúst en þetta eru framkvæmdir 
upp á fi mm milljarða króna. Þetta 
er komið á þann stað að það þarf 
mikið að ganga á til að verkefnið 
fari ekki af stað,“ segir Grímur.

Hann stofnaði Bláa Lónið 
ásamt fl eirum árið 1992. Síðan 
þá hefur hann starfað sem fram-
kvæmdastjóri og síðar forstjóri 
fyrirtækisins og á þeim tíma 
hefur gengið á ýmsu.  

„Við höfum bæði notið upp-
gangs og velgengni og farið í 
gegnum erfi ðleika og það sem 
stendur upp úr var þegar mönn-
um tókst að vinna úr erfi ðri stöðu 
og koma sterkari út úr henni.“

Grímur hefur setið í stjórn 
Samtaka atvinnulífsins síðast-
liðin tíu ár og í síðasta mánuði 
var hann kjörinn formaður SAF. 

„Það er mjög spennandi verk-
efni því það er gríðarlegur vöxt-
ur í greininni og mörg krefj-
andi verkefni fram undan. Við 
erum nú að undirbúa mikilvæg-
an félagsfund sem verður hald-
inn á miðvikudaginn [í dag] þar 
sem fjallað verður um valkosti 
í gjaldtöku af ferðamönnum til 
fjármögnunar uppbyggingar 
ferðamannastaða,“ segir Grímur.

Hann er borinn og barnfædd-
ur Reykvíkingur og stúdent frá 
Menntaskólanum í Reykjavík. 
Hann útskrifaðist úr læknanámi 
í Háskóla Íslands árið 1981 og 
starfaði sem heimilislæknir í 
Reykjavík til ársins 1990. 

„Það blundaði alltaf í mér 
löngun til að fara út í eigin 
atvinnurekstur. Minn upphaf-
legi áhugi á Bláa lóninu tengd-
ist lækningarmætti lónsins við 
psoriasis og hann gerði það að 
verkum að ég fór að skoða mögu-
leikann á að þróa þar heilsu-
tengda starfsemi.“

Grímur varð bæði Íslands- og 
bikarmeistari í knattspyrnu með 
meistarafl okki Vals og hann var 
formaður íþróttafélagsins árin 
2002-2009.  

„Ég er einnig búinn að stunda 
hestamennsku í 15 ár. Ég fer 
alltaf með vinahópnum í hesta-
ferð á hverju sumri og það á að 
ríða norður í Húnavatnssýslur í 
ár. Svo fer ég í lax með bræðr-
um mínum, vinum og sonum á 
hverju sumri og svo slær maður 
golfbolta þess á milli með frúnni 
og félögunum. Þannig að það er 
nóg að gera.

Undirbýr byggingu 5 stjörnu hótels
Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa Lónsins og nýr formaður SAF, er vongóður um að framkvæmdir við nýtt fimm 
stjörnu hótel við lónið hefjist í haust. Hann lærði læknisfræði en endaði á að fara út í eigin atvinnurekstur. 

Í HESTHÚSINU  Grímur er 
mikill hestamaður og 
ætlar að ríða norður 
í Húnavatnssýslur í 
sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Grímur er frumkvöðull með skýra 
framtíðarsýn og keppnisskap. Hann 
er mjög talnaglöggur og keyrir okkur 
oft í kaf þegar hann þylur upp tölur úr 
rekstrinum. Sem betur fer, fyrir okkur 
sem störfum með honum, er Grímur 
einn af þeim fágætu frumkvöðlum 

sem er óhræddur við að sleppa hendinni af „barninu“ 
sínu því hann treystir og stendur með sínu fólki. Það er 
eins og að hann hafi aldrei skilað fyrirliðabandinu hjá 
Val á sínum tíma því hann er ómetanlegur fyrirliði í því 
þétta teymi sem hann hefur byggt upp hérna hjá Bláa 
Lóninu.“  

Dagný Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Bláa Lónsins.

„Leiðir okkar Gríms lágu fyrst saman í 
Menntaskólanum í Reykjavík, þar sem við 
vorum bekkjarfélagar öll fjögur árin. Vin-
skapur okkar á sér ekki rætur úr daglegum 
störfum, við erum þar ekki á sama vett-
vangi. Hins vegar meðal annars í gegnum 
samstarf okkar í Val eru mér ljósir þeir 

leiðtogahæfileikar og framsýni sem maðurinn býr yfir þótt á 
stundum örli á hvatvísi. Það má segja um Grím eins og sagt 
hefur verið um íslenska sjómenn að hann er þrautgóður á 
raunastund. Sá árangur og sú framþróun sem Bláa Lónið 
hefur náð er vitnisburður um þessa eiginleika piltsins þótt 
væntanlega komi þar að góður samheldinn hópur, en í öllum 
góðum liðum er góður fyrirliði.“
Sigurður Lárus Hólm, framkvæmdastjóri Vatnaskila. 

Frumkvöðull og góður fyrirliði

Bala Kamallakharan stofnaði 
Startup Iceland-ráðstefnuna og 
stýrir fjárfestingarfélögunum 
Mira Capital og Auro Investment 
Partners en það síðarnefnda leiðir 
hóp fjárfesta sem ætlar að reisa 
hótel við hlið Hörpunnar. Bala 
var framkvæmdastjóri hjá Glitni 
banka og er kvæntur íslenskri 
konu og á fjölskyldu hér. Hann 
stýrði skrifstofu Glitnis á Indlandi 
fram að falli bankanna. Eftir hrun 
fór hann að beina augum sínum 
að íslenskum sprotafyrirtækjum. 
Hann segir kjöraðstæður fyrir 
sprotafyrirtæki hér á landi og að 
mikil gróska sé í hugbúnaðargeir-
anum. Bala, sem er með meistara-
gráðu í hagfræði og fjármálum 
frá Louisiana State University, 
er gestur okkar í nýjasta þætti 
Klinksins.

Þú stofnaðir Startup Iceland-
ráðstefnuna. Hvers vegna? 
„Það var mikið af grasrótarsamtökum og 
mikið af fólki sem var að hittast, eins og 
Hugmyndahúsið til dæmis, en það var 
ekkert sem leysti eitt stórt vandamál, 
það er að byggja brú í átt að stærri 
markaði. Clara lenti í þessu. Þeir höfðu 
ekki vettvang til að ræða við og hitta 
erlenda fjárfesta. Ég stofnaði Startup 
Iceland í þessum tilgangi, að skapa 
þennan vettvang.“ 

Er eitthvað sérstakt í menningu sprotafyrirtækja 
á Íslandi eða er þetta sama sagan alls staðar? 
„Ef þú hugsar til baka til hrunsins þá er það mín skoðun 
að hrunið hafi verið svona endurræsingarhnappur fyrir 
mörg samfélög. Hver borg var eitt sinn sproti einhvern 
tímann. Ísland er ekkert ólíkt þessu. Brad Feld skrifaði 
bók um sprotafyrirtæki og það er sérstakur kafli um 
Start up Iceland í bókinni. Ísland hefur náð árangri á 
mjög skömmum tíma en venjulega tekur það langan 
tíma að koma sprotafyrirtækjum á legg.“ 

Hefur áhugi fjárfesta á Vesturlönd-
um raungerst með raunverulegri 
fjárfestingu í íslenskum sprota-
fyrirtækjum eftir Startup Iceland? 
„Ég hef ákveðið að stofna fjárfestingar-
sjóð með Íslandssjóðum og Íslands-
banka og tveir fyrstu fjárfestarnir sem 
komu að því verkefni voru Brad Feld og 
Brad Burnham. Þetta eru stórir áhættu-
fjárfestar og þeir hafa einnig samþykkt 
að koma að sjóðnum sem ráðgjafar. 
Þeir eru að veðja á að það verði meiri 
verðmætasköpun á Íslandi. “

Hefur þú orðið við að það 
vanti verk- og tæknifræði-
menntað fólk hérna?  
„Þetta er vandamál eggsins og 
hænunnar. Ef við sköpum fleiri 
verðmæt fyrirtæki hér þá vilja hæfi-
leikaríkir verkfræðingar vinna hjá 
þeim. Það eru líka margir í þessum 
greinum að útskrifast úr Háskólan-
um í Reykjavík og Háskóla Íslands 
og margir þeirra eru gríðarlega 
hæfileikaríkir. Við verðum bara að 
finna hæfileikum þeirra farveg. (…) 
Eina leiðin til þess er að búa til ný 
fyrirtæki eins og GreenCloud, CCP, 
Guide To Iceland, Data Market, 
Meniga og Clara.“

Ættu íslensku lífeyrissjóðirnir að fjárfesta í auknum mæli 
í sprotafyrirtækjum í stað þess að blása upp verðbólgu 
í Kauphöllinni innan hafta? 
„Lífeyrissjóðir ættu að hafa langtímamarkmið að baki fjárfestingu. 
Taka lengri tíma í raunverulega verðmætasköpun. Ef við skoðum 
stærri markaði eins og Bandaríkin, Bretland og jafnvel Noreg, þá 
hafa þessi samfélög sett mjög stóran hluta fjárfestingar í sprota 
og stór hluti kemur frá lífeyrissjóðum.“

VIÐ ERUM AÐ PUMPA UPP VERÐMÆTI 
FYRIRTÆKJA SEM HAFA LÍTINN MÖGULEIKA 
Á VEXTI ERLENDIS. FOARGANGURINN ÆTTI 
AÐ VERA Á VERÐMÆTASKÖPUN FYRIRTÆKJA 
SEM GETA VAXIÐ ALÞJÓÐLEGA.

Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@365.is

Viðtalið við Bala Kamallakharan
er hægt að sjá í þættinum 

Klinkinu á www.visir.is.





Blaðamenn fá stundum símtöl og tölvupóst frá lesendum sem vilja minna 
á menn og mál sem tengjast hruninu og afl eiðingum þess. Í sumum til-
vikum eru þetta fínar ábendingar um athyglisverða vinkla á málum.  

Fyrir nokkrum dögum hringdi maður inn á fréttastofuna í þeim til-
gangi að benda blaðamanni á ýmislegt sem tengist umfjöllun fjölmiðla 
um mál tengd hruninu. Þar var af nógu að taka enda maðurinn á þeirri 

skoðun að íslenskir fjölmiðlar hefðu með öllu 
gleymt óráðsíu og vitleysisgangi góðærisáranna 
og hann nefndi í því samhengi bæði núverandi 
og fyrrverandi stjórnendur fyrirtækja og stjórn-
málamenn. Við vorum ekki alveg sammála um þá 
fullyrðingu þótt við sæjum báðir nauðsyn þess að 
rifja upp fortíðina.  

Símtalið var enn önnur áminning um hvernig 
ákvarðanir stjórnenda einkafyrirtækja, stjórn-
málamanna og annarra á árunum fyrir hrun hafa 
áhrif á líf okkar nú tæpum sex árum síðar. Þar 
sem stutt er í sveitarstjórnarkosningar minnti 
það einnig á ýmsar misgáfulegar ákvarðanir 
stjórnenda sveitarfélaga á árunum fyrir og eftir 
hrun. 

Í ársskýrslu eftirlitsnefndar með fjármál-
um sveitarfélaga fyrir árið 2012 kom fram að 
39 sveitarfélög stóðust ekki fjárhagsleg við-
mið sveitarstjórnarlaga miðað við ársreikninga 
2011. Skýrsla Íslandsbanka um stöðu íslenskra 
sveitarfélaga frá því í fyrra sýndi að 28 prósent 
þeirra stóðu ekki undir skuldbindingum sínum 
miðað við skulda- og tekjustöðu. Sandgerðisbær 
skuldaði sem dæmi 388 prósent af árstekjum 
sínum árið 2011 og Reykjanesbær rekur nokkrar 
hafnir í sveitarfélaginu sem nú skulda 7,3 millj-
arða króna – rúma hálfa milljón króna á hvern 
íbúa. Íbúar Vallahverfi sins í Hafnarfi rði keyra á 
hverjum degi fram hjá innisundlaug sem er sögð 
hafa farið rúman einn og hálfan milljarð fram úr 
áætlun og við vitum öll hvernig Álftanes drukkn-
aði í sinni sundlaug. Dæmin eru miklu fl eiri og 
þau má fi nna um allt land.  

Erfi ð skuldastaða margra sveitarfélaga mun hafa áhrif á lífskjör íbúa 
þeirra á næstu árum og jafnvel áratugum. Framtíðin er þó að vissu leyti 
óráðin og laugardaginn eftir viku verður hún enn og aftur í okkar hönd-
um. Því er nauðsynlegt að rifja upp fortíðina og afl eiðingar misgáfu-
legra ákvarðana.  

Það styttist í kosningar og því nauðsynlegt að rifja upp fortíðina:

Afleiðingar misgáfu-
legra ákvarðana

Sandgerðis-
bær skuldaði 
sem dæmi 388 
prósent af árs-
tekjum sínum 
árið 2011 og 
Reykjanesbær 
rekur nokkrar 
hafnir í sveitar-
félaginu sem 
nú skulda 7,3 
milljarða króna 
– rúma hálfa 
milljón króna á 
hvern íbúa.

Markaðshornið
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is

Yfir 1.200 framleiðendur frá 40 löndum taka nú þátt í alþjóðlegu flugsýningunni 
ILA í Berlín sem stendur yfir til 25. maí næstkomandi. Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, opnaði sýninguna við hátíðlega athöfn í gær. Þar mátti meðal annars sjá 
ómannaða dróna sem voru sérstaklega þróaðir fyrir þýska herinn. Skipuleggjendur 
sýningarinnar gera ráð fyrir um 200 þúsund gestum á næstu dögum. 

Alþjóðlega fl ugsýningin í Berlín opnuð í gær 

Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta 
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, lög-
innheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á 
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000
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Gengi gjaldmiðla FTSE
6,802.00 -42,55
 (0,62%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

Í kvenréttindasöngnum Áfram stelpur 
segir „þori ég, vil ég, get ég?“ og 
svarað er „já ég þori, get og vil“. En 
þorum við og viljum í raun?

Það hefur verið mikið fjallað um 
jafnrétti kynjanna á ýmsum sviðum. 
Ég er sammála því að meira þarf að 
gera til að tryggja jafnrétti. En í dag 
vil ég skamma okkur stelpurnar. Við 
erum nefnilega oft sjálfum okkur 
verstar.

Engar súkkulaðikleinur í rekstri!
Ég og aðrir sem unnið hafa með 
konum í rekstri erum almennt sam-
mála um að auk þess að umhverfið 
geri okkur oft erfiðara fyrir þá gerum 
við okkur enga greiða sjálfar. Algengt 
er að við rukkum of lítið fyrir vörur 
okkar og þjónustu og hugsum allt of 
smátt. Sem mentor í frumkvöðlapró-
grömmum sé ég allt of oft hræðslu-
blik í augum kvenna þegar ég tala 
um hvert væri hægt að fara með við-
skiptahugmyndina og hvet þær til að 
hugsa stórt. Og þegar kemur að því 
að selja þá er eins og mörgum finnist 
ljótt að selja og ljótt að græða. 

Steininn tekur svo alveg úr þegar 
kemur að konum og tækni því við 
erum margar hræddari við tölvuna 
og það sem í henni býr en við tröll 
og forynjur. Þetta á við konur á öllum 
aldri og á öllum menntunarstigum. 
Staðreyndin er sú, fyrir konur í rekstri, 
að þær sem ekki nýta sér tæknina 
munu klárlega dragast aftur úr þeim 
samkeppnisaðilum sem gera það. 
Það er engin forgjöf í viðskiptum. Það 
er ekki hægt að vera með og fá að 
vera súkkulaðikleina.

Þú verður að þora og vilja!
Ég á níu ára stelpu. Eitt það dýr-
mætasta sem ég get gefið henni 
er sterk sjálfsmynd og sjálfsöryggi. 
Vissan um að hún getur allt sem hún 
vill og ætlar sér. Sem betur fer fæ 
ég hjálp til dæmis frá aðilum eins 
og Skema sem vinna markvisst í að 
byggja upp sjálfsmynd stelpna og að 
eyða tæknifóbíu. Fyrir okkur sem eldri 
erum liggur þetta alfarið hjá okkur 
sjálfum. Við verðum að ætla okkur að 
breyta þessu. 

Ef við þorum ekki, viljum ekki og 
getum ekki sjálfar, þá er ekki hægt að 
ætlast til að aðrir trúi á okkur og veiti 
okkur sömu tækifæri og strákarnir fá. 
Það mun enginn breyta þessu nema 
við sjálfar. Við hvað ertu hrædd? Hvað 
viltu? Ef þú þorir og vilt þá muntu 
geta!

Þorirðu, viltu 
og geturðu?

Save the Children á Íslandi

Lárus Óskarsson, framkvæmdastjóri 
Aðfanga, dótturfélags Haga, seldi í 
gær 967.586 hluti í Högum fyrir rúmar 
42,4 milljónir króna. 

Þetta kom fram í flöggun til Kaup-
hallarinnar þar sem Lárus flokkast sem 
fruminnherji. Gengi hlutabréfa í Högum 
hafði hækkað um 1,63% við lokun 
markaða í gær. Það var mesta hækkun 
dagsins. 6.587.500 hlutir í félaginu 
höfðu þá skipt um hendur.

20.5.2014 „Það er gríðarlega mikilvægt fyrir íslensk orkufyrirtæki, 
sem eru að stærstum hluta í eigu þjóðarinnar, að eiga í viðskiptum 
við fyrirtæki sem treysta má að standi í skilum og eru fús að semja 
um orkukaup til langs tíma. Það vill gleymast að sú langtímaskuld-
binding hefur gert Íslendingum kleift að ráðast í miklar fjárfest-
ingar í virkjunum, sem sumar eru þegar farnar að skila gríðar-
legum arði og öðrum sem eiga eftir að gera það þegar líður 
á fjárfestingartímabilið, eins og tíðkast um kostnaðarfrekar 
fjárfestingar í innviðum.“  Ragnheiður Elín Árnadóttir, 

iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

42 MILLJÓNIR KRÓNA
Innherji seldi í Högum

Hampiðjan USA í Seattle, dótturfyrir-
tæki í eigu Hampiðjunnar hf., hefur 
keypt 65 prósenta hlut í netaverk-
stæðinu Swan Net L.L.C. í Seattle 
í USA. Þrír stofnendur Swan Net, 
ásamt einum smærri meðeiganda, 
höfðu verið eigendur fyrirtækisins frá 
stofnun þess árið 1995. Hampiðjan 
keypti hlut tveggja þeirra í nánu 
samráði við þriðja aðaleigandann og 
framkvæmdastjórann, Seamus Melly. 

65% 
Hampiðjan kaupir í Seattle


