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Vilja íslenska fjárfestingu

ÍSLENDINGAR VERJI SIG FYRIR GENGISSTRÍÐI
➜ Robert Aliber segir Japan og
ESB heyja gengisstríð gegn
Bandaríkjunum

➜ Segir Íslendinga útsetta fyrir ➜ Telur Íslendingum best
mikilli gjaldeyrisáhættu

borgið með sinn eigin gjaldmiðil
SÍÐA 6-7

Á árunum fyrir hrun unnu sjö þúsund Frakkar í
fyrirtækjum þar í landi sem voru í íslenskri eigu.
Fyrirtækjum í eigu Íslendinga hefur fækkað og þar
með starfsmönnunum. Gilles Debuire, frá franska
útflutningsráðinu, bendir á að önnur ríki í Evrópu séu mjög mikilvæg fyrir atvinnulífið í Frakklandi. „Það eru í allt 20 þúsund útlensk fyrirtæki og tvær milljónir Frakka starfa hjá þeim,“ segir Debuire.
Hann bætir því við að af þessum tveimur milljónum séu 160 þúsund Frakkar í
starfi hjá fyrirtækjum með uppruna á
Norðurlöndunum.
➜ SÍÐA 4

Var eldri en ﬂestir samnemendur
Oddur Ástráðsson útskrifast um næstu helgi með
lögfræðipróf. Hann hefur undanfarið unnið með
skóla á lögmannsstofunni Logos en er nú kominn í
fullt starf sem fulltrúi lögmanns. „Ég grínast stundum með það að ég sé svolítið
seinfær og ég byrjaði ekki í laganámi
fyrr en ég var að verða 26 ára. Þannig
að ég er nú svona eldri en flestir samnemendur mínir,“ segir Oddur, spurður út í fyrri störf. Eftir útskrift úr
menntaskóla fór hann að starfa á
fjölmiðlum.
➜ SÍÐA 8

Ríkir verða ríkari
Ravi Batra, prófessor í hagfræði við Southern Methodist University í Dallas, segir seðlabanka og stjórnvöld á Vesturlöndum hafa viðhaldið offramleiðslu síðustu áratugi með hallarekstri og lágum stýrivöxtum.
Batra benti á, í fyrirlestri í Háskóla Íslands á mánudag, að laun almennings í Bandaríkjunum hefðu
ekki hækkað að neinu ráði frá árinu 1981 þrátt fyrir
að framleiðni hefði margfaldast. Í Evrópu hafi laun
fylgt framleiðni en með töfum. Þar sem laun stæðu í
stað væri eftirspurn lítil.
➜ SÍÐA 8

Meira að segja sólarhringsfréttastöðvar á borð við
MAÐURINN
@stjornarmadur
CNN eða Sky, sem flestir
taka nú sem sjálfsögðum hlut, eru einungis 30 ára gamlar.
➜ SÍÐA 12
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Skjóðan

Nú er Seðlabankanum að mæta!
VART hafði fagnaðarlátum linnt vegna
stöðugleikaáætlunar ríkisstjórnarinnar
þegar Seðlabankinn steig fram og stöðvaði
fögnuðinn. Stýrivextir bankans voru hækkaðir um 50 punkta, boðuð önnur eins hækkun (hið minnsta) í ágúst og áframhaldandi
brattar hækkanir eftir það.
ÁSTÆÐUR hinna miklu vaxtahækkana eru,
að sögn seðlabankastjóra, miklar kauphækkanir í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og óhóﬂegar
kröfur háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna.
FYRIR liggur að kjarasamningar á almennum vinnumarkaði
ganga mjög nærri ﬂestum
fyrirtækjum í landinu þannig að fyrirtækin munu
þurfa að hleypa hluta

launahækkana út í verðlag. Slíkt leiðir
óhjákvæmilega til aukinnar verðbólgu.
SÚ verðbólga er ekki tilkomin vegna aukinnar eftirspurnar heldur vegna kostnaðar.
Í ljósi skulda- og framfærsluvanda stórs
hluta heimila landsins er ólíklegt að launahækkanir hjá lág- og meðaltekjufólki haﬁ
teljandi áhrif á aukna eftirspurnarþenslu í
hagkerﬁnu. Grundvallarmunur er á eftirspurnarverðbólgu annars vegar og kostnaðarverðbólgu hins vegar.
Í EFTIRSPURNARVERÐBÓLGU kann að vera
skynsamlegt hjá seðlabönkum að bregðast
við með vaxtahækkunum. Vaxtatækið er
þó tvíeggjað sverð gegn verðbólgu í opnu
hagkerﬁ, eins og við Íslendingar kynntumst eftirminnilega í aðdraganda hruns,
þegar hávaxtastefna Seðlabankans leiddi
til stórfelldra vaxtamunarviðskipta auk

þess sem íslensk fyrirtæki og neytendur
kusu að fjármagna sig með gengisbundnum lánum fremur en að borga hina háu
vexti Seðlabankans.
VAXTAMUNARVIÐSKIPTIN fyrir hrun
bjuggu til snjóhengjuna sem stöðugleikaáætlun stjórnvalda er ætlað að bræða nú
sjö árum eftir að höftum var komið á.
Í KOSTNAÐARVERÐBÓLGU er mjög varasamt, og jafnvel glæfralegt, að bregðast við
með hækkun vaxta. Vextir eru jú kostnaðarliður fyrirtækja, rétt eins og laun, og
hækkun vaxta ofan á hækkun launa leiðir
til þess að skuldsett fyrirtæki þurfa að
hækka vöruverð meira en ella. Þar með
veldur vaxtahækkunin verðbólgu en vinnur ekki gegn henni eins og til er ætlast.
Það er svo til að auka á skaðleg áhrif vaxtahækkunar Seðlabankans að fyrir voru

vextir nálægt því ﬁmmtíu sinnum hærri
en vextir í nágrannalöndum Íslands. Vegna
verðtryggingar neytenda- og húsnæðislána virka stýrivextir Seðlabankans enn
fremur seint og illa til að slá á eftirspurn,
jafnvel þegar um eftirspurnarverðbólgu er
að ræða.
TÍMASETNING vaxtahækkunar Seðlabankans og hótana bankastjórans um stórfelldar
vaxtahækkanir í framhaldinu er athyglisverð í því ljósi að hún er tilkynnt í sömu
viku og stjórnvöld setja fram vandaða
áætlun um að vinda ofan af aﬂeiðingum
hávaxtastefnu Seðlabankans fyrir hrun og
aukið frelsi í viðskiptum með gjaldeyri.
Seðlabanki Íslands virðist lítið sem ekkert
hafa lært af mistökunum, sem gerðu hrunið hér á landi alvarlegra og kostnaðarsamara en víðast hvar annars staðar.

Gengi félaga í Kauphöll Íslands
Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq Iceland
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Félag

Á UPPLEIÐ

Bank Nordic (DKK)

Félög sem hækkuðu
í verði

Eik fasteignafélag*

11
Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu
í stað

MESTA HÆKKUN
NÝHERJI

99,8% frá áramótum
REITIR

1,1% í síðustu viku
MESTA LÆKKUN
TM

-27,9%

frá áramótum

HAGAR

-3,1%

Frá áramótum

119,00

14,4%

Vikubreyting

0,0%

6,28

-7,4%

0,3%

Eimskipafélag Íslands

216,00

-8,2%

0,7%

Fjarskipti (Vodafone)

39,30

10,9%

-1,3%

Hagar

37,20

-10,9%

-3,1%

HB Grandi

41,40

19,8%

-2,2%

24,60

14,0%

-0,8%

189,75

35,5%

-1,4%

N1

37,40

61,2%

0,0%

Nýherji

10,39

99,8%

-0,4%
-0,6%

Icelandair Group
Marel
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Gengi í gær

Reginn

14,30

4,9%

Reitir*

62,90

-0,4%

1,1%

Sjóvá

10,18

-14,9%

-0,1%

Tryggingamiðstöðin

19,30

-27,9%

-1,8%

7,88

-13,0%

-0,1%

485,00

34,3%

-1,0%

1.466,33

11,9%

0,0%

Vátryggingafélag Íslands
Össur
Úrvalsvísitalan OMXI8

First North Iceland
Century Aluminum
Hampiðjan
Sláturfélag Suðurlands

3.300,00

0,0%

0,0%

26,00

15,0%

-9,7%

1,40

-24,3%

0,0%

*Skráð á árinu (þróun frá útboðsgengi).

í síðustu viku

Dagatal viðskiptalífsins

dagatal viðskiptalífsins

FIMMTUDAGUR 18. JÚNÍ

MÁNUDAGUR 22. JÚNÍ

Þjóðskrá – Upplýsingar um
leiguverð íbúðarhúsnæðis

Hagstofan – Greiðslujöfnunarvísitala í júlí 2015
Hagstofan - Vísitala byggingarkostnaðar fyrir júlí 2015
Hagstofan - Mánaðarleg launavísitala í maí 2015

FÖSTUDAGUR 19. JÚNÍ
Hagstofan – Samræmd vísitala
neysluverðs í maí
Lánamál ríkisins – Útboð ríkisbréfa

Á VERKSTÆÐINU Davíð Vigfússon er einn á sínum vinnustað. Hann afgreiðir í versluninni og skýst svo inn á verkstæðið þess í milli.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skósmiðir ná vopnum
sínum eftir hrunið

ÞRIÐJUDAGUR 23. MAÍ
Hagstofan – Viðskipti með
atvinnuhúsnæði í maí

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Davíð Vigfússon hafði unnið sem skósmiður hjá öðrum í þrettán
ár þegar hann ákvað að hefja eigin rekstur. Hann segir að um tíu
skósmiðir séu starfandi í Reykjavík og verði áfram á sínum stað.

BLÁA LÓNIÐ
Heimsóknir
í Bláa lónið
í fyrra voru
766 þúsund.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Aðalfundur samþykkti að greiða eigendum 1,2 milljarða í arð:

Bláa lónið hagnast
um 1,8 milljarða
Bláa lónið hagnaðist um 1,8 milljarða eftir skatta á síðasta ári. Þá
námu tekjur Bláa lónsins 6,2 milljörðum króna.
Handbært fé frá rekstri var 2,4
milljarðar. Eignir námu 7,3 milljörðum í árslok og eiginfjárhlutfall
var 36 prósent.
Á aðalfundi Bláa lónsins sem fór
fram í gær var samþykkt að greiða
1.191 milljón króna í arð.

„Vöxtur Bláa lónsins undanfarin ár hefur verið í takt við þróun
ferðaþjónustunnar sem í dag aﬂar
þjóðinni meiri gjaldeyristekna en
nokkur önnur atvinnugrein. Nýtt
met var sett í fjölda heimsókna í
Bláa lónið árið 2014 en þær voru
766 þúsund talsins,“ segir Grímur
Sæmundsen, forstjóri Bláa lónsins,
í tilkynningu.
-ih

Skósmiðir eru ekki starfandi á
hverju götuhorni nú til dags, en
þó er endurnýjun í stéttinni. Hinn
32 ára Davíð Vigfússon tók við
rekstri Skóarans í Hafnarﬁ rði
fyrir fáeinum mánuðum og unir
hag sínum vel.
„Það er ekki mikil aukning í
stéttinni, en margir velja líka
sjúkraskósmíði og það er meiri
aukning í því að unga fólkið sé
að læra hana,“ segir Davíð. Hann
segir að fólk læri þá til fótaaðgerðafræðings og fari svo í skósmíði. Þetta læra menn í Tækniskólanum og svo er starfsnám hjá
meistara. „Við erum tveir sem
erum 32 ára, annars er næsti mun
eldri,“ segir hann.
Davíð starfaði í rúm þrettán
ár hjá öðrum áður en hann fór að
starfa sjálfstætt. „Ég tók við verkstæðinu 15. apríl síðastliðinn,“
segir Davíð. Hann starfar einn á
verkstæðinu, afgreiðir og gerir við
inn á milli. „Það er nóg að gera.“

Davíð segist mest gera við skó.
„En inn á milli kemur leðurfatnaður og töskur. Ég geri við leðurfatnað og skó, og allt sem ég get
gert við það reyni ég að laga,“
segir hann.
Davíð kannast ekki við það að
fólk haﬁ komið meira með hluti
í viðgerð eftir hrunið. Þvert á
móti. „Það var meira að gera
fyrir hrun, 2005 til 2006 var
mjög gott. Fólk fór svo að kaupa
sér ódýrari skó og þá minnkuðu viðgerðirnar. En þetta er að
koma allt inn aftur,“ segir hann.
Hann segist mest gera við
kvenskó. „En við erum líka í
karlmannaskónum og síðan
erum við líka í gönguskónum.
Við erum að sauma og svo erum
við að sóla skó sem eru með leðurbotnum og setja slitsóla undir.
Það er mjög algengt,“ segir hann.
Davíð býst við því að það séu
um tíu skósmiðir starfandi á
höfuð borgarsvæðinu. Ég spái

Það var meira
að gera fyrir
hrun, 2005 til 2006
var mjög gott. Fólk
fór svo að kaupa sér
ódýrari skó og þá
minnkuðu viðgerðirnar. En þetta er að
koma allt inn aftur.
því að þetta séu ekki undir tíu og
ekki yﬁ r ﬁ mmtán,“ segir Davíð
og býst við því að þessi tala muni
standa í stað. „Ég spái því að
stofunum fari ekki fjölgandi en
þær munu haldast á sínum stað,“
segir hann.
jonhakon@frettabladid.is
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Í HEIMSÓKN Gilles Debuire var hér á landi til að kynna Frakkland sem áhugavert land fyrir fjárfestingar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vilja að Íslendingar
fjárfesti í Frakklandi
Á árum fyrir hrun unnu sjö þúsund Frakkar í fyrirtækjum í eigu
Íslendinga. Frakkar vilja að Íslendingar fjárfesti meira hér.
Á árunum fyrir hrun unnu sjö þúsund Frakkar í fyrirtækjum þar
í landi sem voru í íslenskri eigu.
Fyrirtækjum í eigu Íslendinga
hefur fækkað og þar með starfsmönnunum. Gilles Debuire, frá
franska útﬂutningsráðinu (Business
France), var staddur á Íslandi fyrir
helgi og ræddi við aðila úr íslensku
athafnalíﬁ.
Debuire bendir á að önnur ríki
í Evrópu séu mjög mikilvæg fyrir
atvinnulíﬁð þar. „Það eru í allt 20
þúsund útlensk fyrirtæki og tvær
milljónir Frakka starfa hjá þeim,“
segir Debuire. Hann bætir því við
að af þessum tveimur milljónum
séu 160 þúsund Frakkar í starﬁ hjá
fyrirtækjum með uppruna á Norðurlöndunum.
Debuire segir að ýmsar ástæður
liggi að baki því að færri fyrirtæki
í eigu Íslendinga starﬁ í Frakklandi
nú en áður. Bæði hafi fyrirtæki
verið seld og flutt til. „Prómens
hefur til dæmis verið selt en þar
vinna 700 Frakkar. Bakkavör var
líka með starfsemi í Frakklandi.“
Debuire bendir líka á að Alfesca

og Actavis haﬁ verið starfandi í
Frakklandi. „Það voru á milli 20-25
íslensk fyrirtæki með fjárfestingar í Frakklandi, en það er ekki svo
mikið núna,“ segir hann. Hlutur
Íslands haﬁ minnkað bæði vegna
kreppunnar og vegna breyttra
aðstæðna.
Debuire segist telja að íslensk
fyrirtæki séu betur stödd núna en
þau voru á fyrstu árum eftir kreppu
og haﬁ mikið af athyglisveðrum
hugmyndum. „Ekki bara fyrirtæki á
sviði jarðhita, heldur líka fyrirtæki
í tölvuleikjahlutanum og í sjávarútvegi. Og við viljum færa okkur
nær þeim og reyna að eiga samtal
við þau um það hvort íslensk fyrirtæki sjái fyrir sér að geta fjárfest í
Frakklandi á næstunni.“
Debuire segir að helsti kosturinn
sem Frakkland bjóði íslenskum fjárfestum sé stór markaður, með 66
milljónir íbúa. „Svo myndi ég segja
að stoðkerﬁð væri mjög gott. Norrænu löndin geta litið á Frakkland
sem tengingu milli Norður-Evrópu
og Suður-Evrópu. Þetta er líka kjörin leið fyrir Ísland til að tengjast

Norrænu
löndin geta
litið á Frakkland
sem tengingu milli
Norður-Evrópu og
Suður-Evrópu.
Evrópu. Þið eruð auðvitað svolítið út
úr. Tenging við Frakkland væri líka
kjörin leið til þess að eiga samskipti
við Evrópusambandið. En einnig til
þess að eiga samskipti við mörg Afríkuríki en viðskiptin við þau vaxa
sífellt,“ segir hann.
Debuire bendir á að Ísland sé
lítið land en hér sé mikið af hæﬁ leikaríku fólki, ungu fólki sem er
reiðubúið til þess að stofna fyrirtæki sem vaxi síðan. „Þið eruð hins
vegar ekki með neinn markað hér.
Þannig að um leið og þið stofnið
fyrirtæki hér þá þurﬁð þið að fara
að hugsa í alþjóðlegu samhengi,“
segir hann.
jonhakon@frettabladid.is

Búmenn hafa þriggja mánaða frest til að vinna úr vandanum en eigið fé er neikvætt um 500 milljónir:

Greiðslustöðvun framlengd
Hér a ð sd ómu r Reykjav í k u r
hefur framlengt greiðslustöðvun Búmanna til 4. september en
félagið fékk upprunalega heimild
til greiðslustöðvunar til 5. júní. Í
sumar er stefnt að því að leysa úr
fjárhagsvanda Búmanna en eigið
fé félagsins er neikvætt um hálfan
milljarð króna.
Búmenn er húsnæðissamvinnufélag þar sem félagsmenn, 50 ára
og eldri, kaupa búseturétt í einhverri af 540 íbúðum félagsins og
greiða síðan mánaðargjald. Vandi
Búmanna felst helst í að félagið
er skuldbundið til að kaupa til
baka búseturétt ríﬂega helmings
íbúa félagsins. Uppreiknuð skuld-

binding Búmanna vegna kaupskyldu nemur 1,58 milljörðum en
Búmenn geta ekki greitt hana út.
Heildarskuldir Búmanna nema
14,9 milljörðum króna en eignir
ríﬂega 14,3 milljörðum króna.
Þá standa einnig yﬁ r viðræður við Íbúðalánasjóð um að sextíu íbúðir, sem ekki hefur tekist
að selja búseturétt að, verði færðar yﬁr í sérstakt leigufélag í eigu
Búseta. „Samhliða því að þessar
eignir verði færðar yﬁ r í leigufélagið þá fari fram afskrift á
þeim íbúðum séu þær yﬁrveðsettar,“ segir Daníel Hafsteinsson,
framkvæmdastjóri Búmanna.
Gangi þetta eftir mun Íbúða-

ÍBÚÐIR BÚMANNA Búmenn eiga 540 íbúðir
á Suðurlandi, Reykjanesi og á höfuðborgarsvæðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

lánasjóður afskrifa lán til
Búmanna sem nema hálfum milljarði króna.
- ih

FJÖLPÓSTUR
SEMVIRKAR

Staðbundin skilaboð, hægt að velja póstnúmer, hverﬁ, tegund húsa o.s.frv.

MARKHÓPADREIFÐUR
FJÖLPÓSTUR

Viðtakandinn er sérstaklega valinn og þannig líklegur til að bregðast við.

MARKPÓSTUR
FYRIR RÉTTA FÓLKIÐ
Ódýr og markviss leið til að ná í rétta hópinn.
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Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300
www.postdreiﬁng.is | postdreiﬁng@postdreiﬁng.is
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BJARTSÝNN „Fólk er alltaf að finna
sér eitthvað til að hafa áhyggjur af,“
sagði Aliber þegar blaðamaður tjáði
honum að sumir Íslendingar hefðu
áhyggjur af offjárfestingu í hótelum. Aliber lítur björtum augum á
efnahagslífið á Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslendingar verji sig í gengisstríði
Bandaríski hagfræðingurinn Robert Aliber segir að Japan og Evrópusambandið séu í gengisstríði gegn Bandaríkjunum og öllum heiminum. Íslendingar þurfi að bregaðst við því. Hann er bjartsýnn á efnahagslíf Íslendinga.
Bæði Japan og Evrópusambandið hafa lýst yﬁr gjaldmiðlastríði á
hendur Bandaríkjunum og öllum
heiminum, segir Robert Aliber,
prófessor emeritus í alþjóðahagfræði og fjármálum við Háskólann
í Chicago. Aliber hélt ræðu á fundi
Hagfræðideildar Háskóla Íslands
og Samtaka sparifjáreigenda í gær.

Gengisstríð gæti haft áhrif á Ísland
Aliber segir að bæði Evrópusambandið og Japan vilji auka útﬂutning til Bandaríkjanna, sem sé best
starfandi stóra hagkerﬁð í heiminum. En breytingar á gengi japanska jensins eða evrunnar muni
hafa slæm áhrif á bandaríska
hagkerﬁð. „Öll stríð taka enda, en
við höfum ekki séð fyrir endann
þarna,“ segir Aliber í samtali við
Markaðinn. Aliber segir að þetta
gjaldmiðlastríð sé mjög aðkallandi
vandamál fyrir Íslendinga sem séu
útsettir fyrir mikilli gjaldeyrisáhættu. „Þið fáið miklar tekjur
frá Evrópu en verjið háum útgjöldum í Bandaríkjunum. „Taktu sem
dæmi ﬂugfélögin. Þau ﬂjúga 757vélum sem eru bandarískar vélar
og eldsneytið er greitt í dollurum.
En ég myndi halda að fólkið sem
ﬂýgur sé frá Evrópu,“ segir Aliber.
Þarna sé vandamál sem Íslendingar geti ekki haft stjórn á. Ef
dollarinn rýkur upp en evran fer
niður þá muni það hafa slæm áhrif
á Ísland. Íslendingar þurﬁ því að
verja sig gagnvart þessu. „Ef þetta
er rétt hjá mér þá þarf Ísland að
kaupa stöðugt Bandaríkjadal,“
segir Aliber.
Aliber segist hafa kynnt sér
aðgerðaáætlun um afnám hafta.
Hann styðji þá ákvörðun að afnema
höftin en hann hefði viljað fara aðra
leið að því en þá sem var kynnt.

„Þeir hefðu átt að afnema þau á
lengri tíma, kannski á tveimur
árum. Þannig að menn sem höftin
snerta hefðu, segjum á tveggja mánaða fresti, getað keypt sig út,“ segir
Aliber. Þannig hefði verið hægt að
aﬂétta höftum smám saman í stað
þess að gera það í einu vetfangi.
Aliber telur að hefði þessi leið verið
farin þá hefði hugsanlega verið
hægt að hefja afnámsferlið fyrr, en
það hefði þá staðið yﬁr í lengri tíma.
Aðspurður segist Aliber ekki sjá
sérstakar hættur við það afnámsferli sem nú er að fara í gang. „Ég
er ekki viss um hvað gæti farið
úrskeiðis við afnám haftanna. En
þegar verið er að skipta miklum
gjaldeyri fyrir annan á tilteknum
tíma er alltaf hætta á að það myndist þrýstingur,“ segir Aliber. Þetta
geti haft óheppilegar aﬂeiðingar
fyrir atvinnulíﬁð og fyrirtæki í innﬂutningi.

Telur Ísland ekki þurfa evruna
Aliber kom fyrst hingað til lands
árið 2007 og hefur komið hingað
til lands nokkrum sinnum síðan
þá. „Ég get ekki sagt að ég komi
hérna reglulega, ég kem hérna
frekar óreglulega,“ segir hann. Í
fyrri heimsóknum sínum hingað
hefur hann varað Íslendinga við
því að gerast aðilar að evrusamstarﬁ nu.
Hann varaði við því haustið 2008.
Þegar Fréttablaðið spurði hann út í
málið í september 2011 sagði hann
að Íslendingar stæðu frammi fyrir
tveimur spurningum. „Önnur varðar það hvort landið eigi að ganga
í Evrópusambandið en hin hvort
landið eigi að taka upp evruna. Ég
tel að svarið við fyrri spurningunni
sé já. Ísland ætti sennilega að ganga
í Evrópusambandið til að njóta að

fullu ábata hins sameinaða markaðar. Ég held hins vegar að það sé
ekki skynsamlegt fyrir Íslendinga
að taka upp evru meðan óvissan er
jafn mikil og raun ber vitni á evrusvæðinu. Ég mæli með því að farið
verði hægt í þeim efnum og staðan
metin þegar öll kurl eru komin til
grafar.” Hann sagðist jafnframt
eﬁns um að evran hentaði íslenska
hagkerﬁnu til lengri tíma. Það sé á
margan hátt ólíkt hagkerfum Norður-Evrópu.
Aðspurður nú hvort rétt yrði
fyrir Íslendinga að taka upp dollara
eða evru í framhaldi af losun haftanna segir hann það vera almennings á Íslandi að taka ákvörðun um
það. „En ef ég er spurður álits, þá
myndi ég segja að efnahagslegar
aðstæður Íslands væru mjög sérstakar. Þjóðin er mjög háð einni
eða tveimur útflutningsgreinum
og ef tekjur þessara greina minnka
mjög hratt þá þarf að vera hægt að
aðlaga sig mjög hratt. Og aðlögunin
er miklu hraðari ef Ísland er með
sinn eigin gjaldmiðil, heldur en að
vera aðili að evrusvæðinu eða dollarasvæðinu,“ segir Aliber. Allt frá
bankahruni hafa ýmsir kostir í
evrusamstarﬁ verið ræddir. Mest
hefur verið talað um inngöngu í
Evrópusamstarﬁð og upptöku evru
í kjölfarið. En einnig hefur verið
rætt um að taka upp kanadískan
dollara, norsku krónuna og jafnvel Bandaríkjadal. Aliber segist
ekki hafa skoðun á því hvaða mynt
Íslendingar ættu að taka upp, ef
þeir myndu á annað borð sækjast
eftir því að taka upp aðra mynt. „Ég
held bara að spurningin eigi ekki
við. Íslendingar eru fámenn þjóð og
vegna smæðarinnar og einstakra
útﬂutningsgreina er mikilvægt að
hafa eigin gjaldmiðil. En það þarf

SKIPAÐUR LEKTOR 34 ÁRA GAMALL
Robert Z. Aliber er fæddur árið 1930 og var upphaflega skipaður lektor við
Háskólann í Chicago árið 1964. Á meðan hann starfaði þar þróaði hann
nám í alþjóðarannsóknum í viðskiptum og Miðstöð rannsókna í alþjóðlegum fjármálum. Hann var ráðgjafi fyrir bankastjórn Seðlabanka Bandaríkjanna og margar aðrar alríkisstofnanir í Bandaríkjunum, Alþjóðabankann
og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Hann hefur jafnframt unnið fyrir margvíslegar
rannsóknarstofnanir og einkafyrirtæki. Aliber hefur flutt fyrirlestra í Bandaríkjunum og víðar um heim.
Aliber hefur skrifað mikið um gjaldeyrismál og alþjóðafjármál og samskipti banka. Á meðal ritverka hans er The Reconstruction of International
Monetary Arrangements, The Handbook of International Financial
Management og Global Portfolios. Hann er meðhöfundur bókarinnar
Money, Banking and the Economy, Manias, Panics, and Crashes: A History
of Financial Crises og höfundur The International Money Game.

að passa upp á það að halda genginu
stöðugu,“ segir Aliber.
Aliber segir að leiðin til þess að
hafa stjórn á krónunni sé að ákveða
verð á evruna og halda því stöðugu.
„Segjum að það verð sé 140 og svo
verða vikmörk sem eru um það bil
ﬁmm prósent,“ segir Aliber. Evran
myndi þá sveiﬂast á bilinu 130-150
krónur. „Þannig að ef verðið fer upp
fyrir 150 á evruna að þá fer Seðlabankinn að selja evrur, ef það fer
niður fyrir 130 á evru þá fer Seðlabankinn að kaupa evrur,“ segir Aliber. Hann segir að Íslendingar glími
við grundvallarvandamál í hagfræði sem sé það að landið glími
við tvenns konar markmið. Annars vegar sé verðbólgumarkmið og
hins vegar gengismarkmið. En þrátt
fyrir tvö markmið sé bara eitt tól til
að fást við það. „Það eru stýrivextir,“ segir Aliber. Hann bætir því við
að mögulega geti bindiskylda verið
annað tól fyrir Seðlabankann.

Taldi kranana aftur
Segja má að Aliber sé þekktur um
allan heim fyrir að hafa spáð hruni

Íslendingar eru
fámenn þjóð og
vegna smæðarinnar
og einstakra útflutningsgreina er mikilvægt að hafa eigin
gjaldmiðil.
íslensks efnahagslífs mánuðum
áður en það raungerðist. Frægust
er sagan af því þegar hann kom
hingað til lands, taldi byggingarkranana sem hann sá og fullyrti að
þetta ástand gæti ekki verið viðvarandi.
Aliber hefur sagt að ríkisstjórn
Geirs Haarde hafi ekki borið
neitt skynbragð á það sem gerðist á mörkuðum á árunum 2007
og 2008. Ríkisstjórnin virtist hafa
verið stolt af fíﬂdirfsku íslensku
bankamannanna og tekið vel í þá
hugmynd að gera Ísland að alþjóð-
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HVAÐ ER GJALDMIÐLASTRÍÐ?
Það er kallað gjaldmiðlastríð þegar ríki keppast við að lækka virði síns eigin
gjaldmiðils. Þegar verð gjaldmiðilsins lækkar, þá lækkar útflutningsverð vara
frá viðkomandi ríki einnig. Aftur á móti verður dýrara að flytja vörur inn til
viðkomandi lands. Þannig styður lágt gengi við eftirspurn eftir framleiðslu í viðkomandi ríki og framleiðsla getur aukist. Vandinn er hins vegar sá að við þessar
aðstæður rýrnar kaupmáttur íbúa í viðkomandi ríki. Þetta getur einnig orðið til
þess að önnur ríki svara i sömu mynt og það verður til þess að milliríkjaviðskipti
dragast saman.
Umræðan um gjaldmiðlastríð hefur verið nokkuð áberandi í erlendum miðlum
að undanförnu. Financial Times greindi frá því á föstudaginn að Angela Merkel,
kanslari Þýskalands, hefði aukið á ótta um að þjóðarleiðtogar væru að efna
til gjaldmiðlastríða þegar hún sagði að styrking evrunnar hamlaði umbótum í
ríkjum eins og á Spáni og Írlandi. Orð hennar höfðu samstundis áhrif á evruna
og lækkaði hún um 0,9 prósent gagnvart dollaranum sama dag og orðin voru
látin falla. Fyrr þessa sömu viku bárust fréttir af því að Barack Obama, forseti
Bandaríkjanna, hefði lýst áhyggjum sínum af styrkingu dollarans. Forsetaskrifstofan í Hvíta húsinu neitaði því að Obama hefði látið ummælin falla.

legri fjármálamiðstöð. Hann tók
þó jafnframt fram að Íslendingar
þyrftu ekki að hafa neinar áhyggjur af framtíðarhorfum landsins.
Í dag horﬁ r Aliber mun bjartari augum á hagkerﬁð eins og það
blasir við. „Við hjónin fórum út á
ﬂóa til þess að skoða hvali og við
gátum séð byggingarkranana.
„Það eru margir kranar. Það er
byggingabóla í Reykjavík, eins og
það var árið 2007,“ segir Aliber.
Hann segir þetta þó ekki valda
sér sama hugarangri og það gerði
þá. Á þeim tíma haﬁ líka verið
fjárfestingarbóla sem haﬁ verið
úr öllum tengslum við raunveruleikann. „Ég er ánægður með að
hagkerﬁð er á réttri leið,“ segir
hann.

Hrífandi uppgangur í ferðaþjónustu
Aliber segir að sá uppgangur sem
verið haﬁ í ferðaþjónustu sé mjög
hrífandi. „Það er eins og samtvinnun kreppunnar og eldgossins í Eyjafjallajökli haﬁ vakið fólk

VARAR VIÐ EVRUNNI Þegar
Aliber kom hingað til lands
árið 2011 varaði hann
við því að Íslendingar
tækju upp evru. Hann er
enn þeirrar skoðunar að
Íslendingar eigi að halda í
krónuna.

til vitundar um það að Ísland er
frábær staður til að heimsækja,“
segir Aliber. Þetta haﬁ orðið til
þess að hér haﬁ tekið til starfa
ﬂeiri hótel og ﬂeiri veitingastaðir. En hann segir að Ísland sé ekki
lengur ódýr staður til að heimsækja. Máli sínu til stuðnings segist hann hafa farið út daginn áður
og keypt sér ís fyrir 950 krónur.
„Og það er dýrt,“ segir hann.
Aliber segir þó ferðaþjónustuna hafa tvo ókosti. Annars
vegar þann að heimsóknir ferðamanna séu mjög árstíðabundnar
og því séu fjárfestingar vegna
ferðaþjónustunnar ónýttar hluta
úr ári. Hinn ókosturinn sé sá að
ﬂest störﬁn í ferðaþjónustunni séu
láglaunastörf. „Hér er mikið af
útlendingum að vinna í ferðaþjónustunni. Í gær var til dæmis ung
úkraínsk kona að afgreiða mig,“
segir Aliber. Íslendingar þurﬁ því
líka að byggja upp atvinnugreinar sem krefjast háskólamenntunar og þar sem góð laun eru í boði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

REIKNAÐU
DÆMIÐ!

Það er
ﬂjótlegt að
reikna dæmið
á 365.is

Hvað getur þú sparað mikið með því
að ﬂytja fjarskiptin yﬁr til 365?

Á 365.is er reiknivél sem sýnir þér að ef þú færir fjarskiptin yﬁr til
365 getur þú fengið vandað sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.
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GSM

INTERNET

10 GB

NÝTT

GAGNAMAGN FYLGIR Á 0 KR.*

365.is Sími 1817

20 GB

GAGNAMAGN FYLGIR Á 0 KR.*

*Með völdum sjónvarpsáskriftum.

|8

17. júní 2015 | miðvikudagur

Gæfusamur að vera
kominn í gott starf
Oddur Ástráðsson hóf laganám fyrir fimm árum og er kominn í
fullt starf hjá Logos. Hann starfaði um árabil við fjölmiðla. Oddur
hljóp Laugavegshlaupið í fyrra og undirbjó sig vel undir það.
Oddur Ástráðsson útskrifast
um næstu helgi með lögfræðipróf. Hann hefur undanfarið
unnið með skóla á lögmannsstofunni Logos en er nú kominn í fullt starf sem fulltrúi lögmanns.
„Ég grínast stundum með það
að ég sé svolítið seinfær og ég
byrjaði ekki í laganámi fyrr en
ég var að verða 26 ára. Þannig að ég er nú svona eldri en
flestir samnemendur mínir,“
segir Oddur, spurður út í fyrri
störf. Eftir útskrift úr menntaskóla fór hann að starfa á fjölmiðlum. „Fyrst á hinni frómu
útvarpsstöð Talstöðinni sem
síðan morfaði einhvern veginn inn í kvikindið NFS,“ segir
Oddur. Hann segir að það haﬁ
verið ótrúleg upplifun að starfa
á NFS. „Síðan, þegar því var
slátrað með eftirminnilegum
hætti, varð það aftur að Stöð
2, þar sem ég starfaði til ársloka 2008,“ segir Oddur. Tæpum
tveimur á r um sei nna, eða
haustið 2010, hóf Oddur laganám.
„Þá var ég með nýfengna
ábyrgðarkennd af því að ég var
að verða pabbi. Og ég áttaði
mig á því að ég þyrfti nú sennilega að fara að ﬁ nna eitthvað út

úr því að vera til gagns fyrir
annað fólk, en ekki bara fyrir
sjálfan mig og þá ákvað ég að
prófa þetta,“ segir Oddur, sem
bætir því við að laganámið haﬁ
legið nokkur vel fyrir sér. „Ég
álít mig vera nokkuð gæfusaman að vera kominn í gott starf
strax eftir útskrift, miðað við
hvernig þessi markaður liggur
núna. Fólk á erﬁtt með að ﬁ nna
sér eitthvað að gera,“ segir
hann.
Oddur segir að stefnan sé
ekki endilega sett á laganám í
nánustu framtíð. Það verði líklegast ákveðið í samráði við
yﬁ rmenn á Logos og fari eftir
því hvernig verkefnastaðan þar
verður. „En svo hef ég eins haft
hug á því, eftir atvikum, að fara
í frekara framhaldsnám. Þannig að það ræðst af þessu samhengi öllu saman hvernig það
verður.“
Oddur tók þátt í ungliðapólitík á menntaskólaárunum.
Hann á ekki langt að sækja pólitískan áhuga, því móðir hans
er Svandís Svavarsdóttir, þingmaður VG, og aﬁ hans er Svavar
Gestsson, fyrrverandi menntamálaráðherra. Hann segir þó
pólitíkina ekki blunda í sér.
„Nei, er stutta svarið,“ segir

Þá var ég
með nýfengna
ábyrgðarkennd af
því að ég var að
verða pabbi.
hann. Hann segist þó hafa skoðanir og sannfæringu og að hann
tali mikið um pólitík heima hjá
sér. „En þó maður segi aldrei
aldrei, þá er þetta ekki eitthvað
sem ég sé fyrir mér í mínu líﬁ
að sinna. Það eru alveg nógu
margir í minni fjölskyldu sem
eru í þeim bransa,“ segir Oddur
Sambýliskona Odds er Sigurlaug Elín Þórhallsdóttir og eiga
þau soninn Úlf, sem er að verða
sex ára og dótturina Ósk sem er
um það bil 20 mánaða. Oddur
segir að þau séu sín mesta
gæfa í líﬁ nu og það sé sitt helsta
áhugamál að vera með þeim og
sinna þeim. Það geﬁ st mismikill tími til að sinna hobbýi. „En
ég hef aðeins verið að munda
mig við að hlaupa. Ég hljóp
töluvert mikið í fyrra og fór
Laugavegshlaup,“ segir Oddur.

BYRJAÐI SEINT Oddur Ástráðsson var rétt að verða 26 ára þegar hann hóf laganám.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKEMMTILEGUR OG MIKILL FJÖLSKYLDUMAÐUR
Ég þekki hann sem vinnufélaga og kostirnir eru helst þeir að
hann er fljótur til og klár. Hann er raunverulega duglegur við að
tileinka sér hvaðeina sem þarf til að vinna störfin sem hann er
beðinn um að vinna. Það er kannski það sem helst lýsir hans
kostum. Hann er stórskemmtilegur, það vantar ekkert upp á
það. Hann er skemmtilegur í umræðum um daginn og veginn.
Jón Elvar Guðmundsson, lögmaður hjá Logos.
Við kynntumst í laganáminu og höfum haldið sambandi síðan
þá. Hann er fyrir það fyrsta alveg afburðaklár og greindur.
Maður sá það mjög fljótlega í laganáminu að honum tókst
jafnvel að koma aftan að kennurunum með erfiðum spurningum. Hann er mjög fljótur að greina aðalatriði frá aukaatriðum
og átta sig á því hvernig lögfræðileg álitaefni snúa. Á minni
skólagöngu hef ég ekki kynnst öðrum eins námsmanni fyrr.
Svo er hann nú mikill fjölskyldumaður og passaði sig á því að gefa fjölskyldunni
alltaf tíma þó að það væri mikill lestur stundum. Og hann er góður vinur, hægt að
tala við hann um allan fjandann.
Þorsteinn Ingason, lögmaður á BBA Legal og skólafélagi.

jonhakon@frettabladid.is

Laun standa í stað en
þeir ríku verða ríkari
Ravi Batra hagfræðingur segir völd stórfyrirtækja helstu ástæðu
aukins ójöfnuðar. Hann segir laun vestanhafs hafa staðið í stað frá
árinu 1981 og hagkerfinu sé haldið gangandi með skuldasöfnun.

SKÓLABÖRN Skólamatur eldar átta þúsund máltíðir á dag ofan í grunnskólabörn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Framkvæmdastjórinn segir hagræðingaraðgerðir hafa skilað árangri
en Skólamatur hagnaðist um 48 milljónir á síðasta ári:

Skólamat aldrei
gengið betur
„Þetta er okkar langsamlega
besta ár bæði í veltu og arðsemi,“ segir Jón Axelsson, framkvæmdastjóri og eigandi Skólamatar, um afkomu fyrirtækisins
á síðasta ári.
Hagnaður Skólamatar nam 48
milljónum króna á síðasta ári
og hefur aldrei verið meiri. Til
samanburðar hagnaðist Skólamatur um þrjár milljónir árið
2013 og 30 milljónir árið 2012.
„Við höfum verið í massívum
aðgerðum að ná utan um kostnað en samt að halda uppi ánægju
viðskiptavina. Við höfum náð
miklum árangri þar meðal nemendanna sjálfra, heimilanna og
skólanna,“ segir Jón.
Skólamatur, sem stofnaður
var árið 2000, eldar daglega átta
þúsund máltíðir ofan í grunn-

skólabörn á
Reykja nesi, í
Garðabæ, Kópavogi og Hafnarﬁ rði.
Rekstarhagnaður Skólamatar nam 65 milljJÓN AXELSSON
ónum króna í
fyrra samanborið við 13 milljónir árið 2013. Skuldir fyrirtækisins lækkuðu úr 200 milljónum í 192 milljónir milli ára
en eigið fé nemur 75 milljónum
króna. Eignir Skólamatar nema
267 milljónum og munar þar
mest um hækkun á handbæru
fé sem nam 72 milljónum króna
og hækkaði það um 40 milljónir milli ára. Arðsemi eigin fjár
nam 65 prósentum og eiginfjár- ih
hlutfall 28 prósent.

Ravi Batra, prófessor í hagfræði
við Southern Methodist University í Dallas, segir seðlabanka og
stjórnvöld á Vesturlöndum hafa
viðhaldið offramleiðslu síðustu
áratugi með hallarekstri og lágum
stýrivöxtum.
Batra hefur allt frá því á 9. áratug 20. aldar varað við að of mikill
ójöfnuður komi niður á sjálfbærni
hagkerﬁs og geti valdið kreppum.
Batra benti á, í fyrirlestri í
Háskóla Íslands á mánudag, að
laun almennings í Bandaríkjunum
hefðu ekki hækkað að neinu ráði
frá árinu 1981 þrátt fyrir að framleiðni hefði margfaldast. Í Evrópu
haﬁ laun fylgt framleiðni en með
töfum. Þar sem laun stæðu í stað
væri eftirspurn lítil. „Niðurstaðan
er offramleiðsla um allan heim og
þar af leiðandi kreppur og atvinnuleysi,“ segir Batra.
Batra sagði að vandanum hefði
verið slegið á frest með mikilli
skuldsetningu ríkisins og almennings. Í forsetatíð Baracks Obama
hafi átt sér stað einhver mesta
skuldasöfnun í sögunni samhliða
mikilli hækkun hlutabréfa. Aﬂeiðingin væri methagnaður fyrirtækja í miðri efnahagskreppu.
Því haﬁ hagnaður fyrirtækja
aukist verulega en aﬂeiðingin haﬁ
verið að þeir eitt prósent ríkustu
urðu ríkari en tekjur almennings
stóðu í stað.
Ástæðan fyrir þessu vandamáli
er að völd stórfyrirtækja eru of

FUNDARGESTIR Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, og Már Guðmundsson seðlabankastjóri voru meðal fundargesta. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra átti að
halda inngangserindi en forfallaðist þar sem hann var staddur í London vegna haftamála.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

mikil og mörg þeirra í einokunaraðstöðu að sögn Batra. „Einokunarfyrirtæki borga lág laun og
búast við mikilli framleiðni frá
starfsmönnum,“ sagði hann.
Hagfræðingurinn segir að samkeppnislöggjöf í Bandaríkjunum
haﬁ verið nær óvirk í landinu frá
því á 9. áratugnum. „Árið 1911 var
Standard Oil skipt upp, á grundvelli samkeppnislaga, í 16 fyrirtæki. Eitt þeirra var Exxon, annað
þeirra Mobil. Í dag eru þau ExxonMobil,“ sagði Batra. Lausnin að
hans sögn er virkari samkeppnislöggjöf og meira efnahagslegt lýðræði innan fyrirtækja þar sem
starfsmenn haﬁ eitthvað um rekstur fyrirtækisins að segja.

Einokunarfyrirtæki borga
lág laun og búast við
mikilli framleiðni frá
starfsmönnum.
Ravi Batra,
hagfræðiprófessor

Batra sagði að sá tími kæmi að
skuldasöfnunin myndi hætta og
kreppa blasa við. Bólur á hlutabréfamarkaði myndu springa,
eftir spurn dragast saman og
atvinnuleysi aukast.
ingvar@frettabladid.is

Afmælistónleikar

19. september 2015

70 ára
Reyndu aftur
Braggablús
Elska þig
Vegurinn heim
Samferða
Ó, þú

Magnús Eiríksson fagnar sjötíu ára
afmæli sínu með stórtónleikum
í Eldborg, þann 19. september.
Dregnir verða fram gimsteinar,
konfektmolar og blúsaðar perlur
úr óviðjafnanlegu lagasafni Magnúsar
sem fyrir löngu er samoﬁð þjóðarsál
Íslendinga. Nýir og gamlir vinir líta
við s.s. KK, Ellen Kristjánsdóttir,
Valdimar Guðmundsson,
Pálmi Gunnarsson o.ﬂ.
Hljómsveit ásamt
strengjasveit leikur
undir stjórn Þóris
Úlfarssonar.
Ómissandi tónleikar
fyrir ómissandi fólk.

Aukatónleikar
Kl. 21 – Uppselt
Kl. 17 – Aukatónleikar
Miðasala haﬁn á aukatónleika: harpa.is | 528 5050 | tix.is
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Umgjörð um lagasetningu á verkfall þurfti að vera miklu betri:

Nýr rektor kenndi unga fólkinu verkfræði í Háskólanum

Vítavert
virðingarleysi

O

ddvitar ríkisstjórnarinnar hefðu ugglaust
getað hugsað sér kærkomna hvíld eftir vel
heppnaða kynningu á aðgerðaáætlun vegna
afnáms hafta í byrjun síðustu viku. Hún var
þó ekki í boði, enda hafa átök geisað á vinnumarkaði um margra mánaða skeið. Margir
líða fyrir átökin, með heilbrigðiskerﬁð komið að þolmörkum, veitingahúsaeigendur og kjötframleiðendur farnir
að líða fyrir verkfall dýralækna og starfsemi opinberra
stofnana víða farin úr skorðum.
Það þarf varla að hvarﬂa að nokkrum manni, sem
hugsar málið til enda, að ákvörðun um að banna verkföllin haﬁ verið tekin af léttúð. Annars vegar eru fjölmörg
dæmi, meðal annars nokkur sem greint hefur verið frá í
fjölmiðlum, um hætturnar sem af þeim sköpuðust. Hins
vegar eru aðvörunarorð frá Seðlabankanum um að kjarasamningar megi ekki stefna efnahagslegum
stöðugleika í hættu, né heldur afkomu
ríkisins. Þess vegna er skiljanlegt að
til þess óyndisráðs haﬁ verið gripið
sem lagasetning á verkföll Bandalags
háskólamanna og Félags íslenskra
Markaðshornið hjúkrunarfræðinga er.
Vegna þess hversu viðkvæmt málið
Jón Hákon Halldórsson
er í eðli sínu, mátti öllum vera fulljonhakon@frettabladid.is
komlega ljóst að öll umgjörðin í
Það var heiguls- kringum það þurfti að vera eins góð
háttur að þora og mögulegt var. Að þessu var ekki
gætt. Fyrir það fyrsta var ákveðekki að mæla
að hvorki Sigmundur Davíð Gunnfyrir frumvarp- ið
laugsson forsætisráðherra, né Bjarni
inu á föstudag- Benediktsson, fjármála- og efnahagsinn.
ráðherra, ﬂyttu frumvarpið og öxluðu þannig ábyrgð sína á því. Þess í
stað var Sigurði Inga Jóhannssyni, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, falið það verkefni. Og það án nokkurrar haldbærrar skýringar. Í öðru lagi var gert hlé á þingfundi á föstudegi, áður en frumvarpið var ﬂutt, á meðan
formaður Sjálfstæðisfokksins hélt erindi fyrir stuðningsmenn sína í Valhöll. Í þriðja lagi viku bæði forsætisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra af þingfundi á
föstudagskvöld á meðan umræða um áformaða lagasetningu fór fram. Þeir Sigmundur og Bjarni hefðu kannski
undir einhverjum kringumstæðum getað fundið afsakanir fyrir þessari fjarveru sinni. En það að horfa á fótboltaleik gat aldrei orðið ein þeirra.
Allt þetta hefur orðið til þess að reiðin sem kraumaði
undir niðri hjá þeim stéttum, sem halda uppi þeirri sjálfsögðu kröfu að störf þeirra séu metin að verðleikum, var
ýfð enn þá meira upp. Einn hjúkrunarfræðingur, Edda
Jörundsdóttir, bar störf ráðherranna þennan dag saman
við sín eigin störf á spítalanum. „Ég mæti hérna á þingpallana og fylgist með umræðum. Æðstu ráðamenn þessarar þjóðar eru ﬂjótir út, þeir yﬁrgefa hér akút aðstæður til þess að fara að horfa á fótboltaleik. Þetta myndi ég
aldrei gera í mínu starﬁ sem hjúkrunarfræðingur, að fara
úr akút aðstæðum í minni vinnu til að horfa á fótboltaleik,“ sagði Edda í kvöldfréttum Stöðvar 2 á laugardag.
Það var heigulsháttur hjá oddvitum ríkisstjórnarinnar
að þora ekki að mæla sjálﬁr fyrir frumvarpinu á föstudaginn. Og báðir bitu þeir svo höfuðið af skömminni með
því virðingarleysi sem þeir sýndu síðar sama dag. Mennirnir virðast gersneyddir öllum vilja til þess að sýna einhverjum mikilvægustu starfsstéttum samfélagsins virðingu. Og það er áhyggjuefni.

FRAMTÍÐARNEMENDUR Margir efnilegir nemendur komu saman í Háskóla Íslands fyrir helgi þegar Háskóli unga fólksins fór
þar fram. Í boði var margvísleg kennsla af öllum fimm fræðasviðum skólans. Nýr rektor, Jón Atli Benediktsson, kenndi meðal
annars verkfræði.
MYND/KRISTINN INGVARSSON

Hverja skal fella ?
Skoðun
Ari Teitsson
situr í stjórn lítils
fjármálafyrirtækis

Í Viðskiptablaði Morgunblaðsins
11. júní sl. fjallar Hannes Frímann Hrólfsson, forstjóri Virðingar, um það tjón sem viðskiptabankarnir ollu þjóðarbúinu á
sínum tíma og segir: „Því miður
hafa stjórnvöld ekki enn gert
greinarmun á þeim fjármálafyrirtækjum sem af stafar kerﬁsleg áhætta fyrir þjóðarbúið og
hinna sem minni eru og hafa
enga kerﬁ slega áhættu og eiga
undir högg að sækja í samkeppni
við stóru viðskiptabankana. Að
mínu viti er hér um mikla mismunun að ræða gagnvart minni
fjármálafyrirtækjum sem fyrir
löngu er æskilegt að leiðrétta.“
Margt virðist styðja ofangreinda niðurstöðu. Þannig hafa
tveir sparisjóðir verið yﬁ rteknir af stóru bönkunum á síðustu
mánuðum á grundvelli nýs mats
á útlánasafni þeirra. Báðir höfðu
þó nýlega sætt sérstöku mati á
eignum og ársreikningar þeirra
endurskoðaðir af virtum endurskoðunarfyrirtækjum.
Ekkert verður hér sagt um
hvort matið sé réttara en það
er hins vegar stór, alvarleg og
óafturkræf ákvörðun að fella
sparisjóði og slíkt má ekki gerast nema að vel athuguðu máli og

með löngum tímafrestum enda
ráð fyrir slíku gert í lögum. Haﬁ
ástæða fyrir að því er virðist
skyndiákvörðunum um yﬁ rtöku
sparisjóðanna verið að hætta
væri á að áhlaup yrði gert á innistæður viðkomandi fjármálafyrirtækja, hefði slíkt verið vel viðráðanlegt því í Tryggingarsjóði
innstæðueigenda og fjárfesta
(TIF) eru nú um 14 miljarðar
sem ætíð eru til reiðu við slíkar
aðstæður. Til samanburðar má
nefna að öll innlán í Sparisjóði
Vestmannaeyja munu hafa verið
um 11 miljarðar og innlán Sp Aﬂs
nokkru minni. Það er lögbundið hlutverk TIF „að veita lágmarksvernd gegn greiðsluerﬁðleikum viðkomandi fyrirtækis“
(l. 98/1999) og því hlýtur að vera
rétt að taka tillit til vaxandi getu
TIF við mat á þörf fyrir yﬁ rtöku
smærri fjármálafyrirtækja.

Þróun í takt við vilja íbúa
Bæjarstjórn Vestmannaeyja
hefur gert kröfu um að fylgst
verði með raunvirði eigna Sparisjóðs Vestmannaeyja og vonandi
verður það gert. Það virði mun þó
ekki að fullu skýrast fyrr en að
mörgum árum liðnum og ræðst
af mörgum þáttum. Ekki verður
fram hjá því horft að tugir milljarða af hagnaði stóru bankanna
þriggja á undanförnum árum
stafa af vanmati á eignum sem
þeir yﬁ rtóku. Af þeirri reynslu
mætti læra.
Mat á gæðum trygginga að

Í sjálfstæðum
lýðræðisríkjum
bera stjórnvöld
ábyrgð á að þróun
innviða sé í takt við
vilja íbúanna.
baki lánveitingum verður þó
ætíð að einhverju marki huglægt og breytist hratt við breyttar aðstæður. Þannig hefur húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu
hækkað hratt á síðustu árum og
húsnæðisverð á Húsavík hækkað á síðustu mánuðum. Því hefur
verið haldið fram að eina leið fjármálafyrirtækja til að komast hjá
útlánaáhættu sé að lána ekki. Sú
leið er að sjálfsögðu ekki fær, en
nokkur hætta er á að ákveðnar
atvinnugreinar og jafnvel landsvæði verði eyðilögð með lánsfjársvelti sé mat á rekstrarhæﬁ
og tryggingum byggt á vantrú og
þekkingarskorti þeirra sem meta.
Í sjálfstæðum lýðræðisríkjum bera stjórnvöld ábyrgð á að
þróun innviða sé í takt við vilja
íbúanna. Svo virðist sem fall
stóru bankanna þriggja 2008
sé nú að leiða til þess að ﬂestar
minni fjármálastofnanir landsins verði felldar og eftir standi
arftakar föllnu bankanna þriggja
að stórum hluta í erlendri eigu.
Er það vilji löggjafans og þjóðarinnar?

A-AADD – atvinnutengdurathyglisbrestur
Hin hliðin
Guðrún Högnadóttir
framkvæmdastjóri
FranklinCovey

Náði titillinn athygli þinni? rtu
búin(n) að taka eftir auglýsingunni
hér til hliðar og kíkja á símann og
tékka á FB? Búin að hleypa kettinum
út? En ertu enn að lesa? Manstu á
hvaða námskeiði börnin eiga að
vera í vikunni? Hvað stendur í
SMS-inu? Hvar átt þú aftur að
vera kl. 8.30?
Það er ólíklegt að þú munir
klára að lesa þennan stutta
pistil.
Ef þú ert eins og við flest þá
flögra þúsundir hugsana um hug
okkar á hverri klukkustund.
Og það á ekki eingöngu við þá
sem eru greindir með athyglisbrest (Adult Attention Deficit

Disorder). Það eru ekki bara innri
áreitin sem kalla í okkur – heldur
pípa, hringja og hringla alls kyns
tæki, það er bankað í öxlina á okkur,
skjárinn logar í skilaboðum og við
erum að drukkna í gulum miðum. Við
erum að mörgu leyti orðin háð hraðanum, áreitin verða fíkn og við lifum
í krónískri krísu. Við verjum þannig,
því miður, mun minni hugarorku í
alvöru skapandi starf.
Hvernig eigum við að halda athyglinni og klára málin í hraða okkar
þekkingarsamfélags?
Rannsóknir sýna að það tekur
okkur allt að 20 mínútur að komast
aftur á sama stig einbeitingar ef við
erum trufluð við vinnuna. Hugsaðu

aðeins um það hversu oft þú ert trufluð/aður við þín verkefni – og hversu
miklum tíma þú verð í að koma þér
aftur inn í málin?
Svona ná farsælir einstaklingar
að koma mikilvægustu málunum í
höfn og ná stöðugt árangri í þessum flókna heimi okkar (sem var þó
hannaður til að vera einfaldur):
1 Hið mikilvæga. Vertu grimm/ur
við að forgangsraða. Hvaða verk
þín skapa raunveruleg verðmæti?
Greindu það sem er mikilvægt frá
því sem er áríðandi. Aðalatriðið er
að aðalatriðið sé aðalatriðið.
2 Tilgangurinn. Haltu þér við markmiðin. Gerðu þau skemmtileg. En

haltu þér við þau! Náðu að klára fá
fáránlega mikilvæg mál í hverri
viku.
3 Skipulagið. Taktu þér 20 mínútur
í upphafi hverrar viku og 10 mínútur í lok hvers dags til að skipuleggja komandi sókn.
4 Tæknin. Láttu tæknina þjóna þér
og leystu úr læðingi þá fjölda
aðstoðarmanna sem búa nú þegar í
tölvunni þinni og síma.
5 Orkan. Vertu alltaf að hlaða batteríin – hreyfðu þig, borðaðu, hvíldu
þig og tengdu þig við aðra – í
vinnunni.
Brostin athygli. Brostnar vonir.
Brostinn árangur. Þú átt valið: 5 valkostir til aukinnar framleiðni.
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192.000 EINTÖK
Sala geisladiska snarminnkað
Alls seldust 192 þúsund eintök af geisladiskum
og hljómplötum í fyrra, eða 676 þúsund færri
en fimmtán árum áður, þegar salan nam 868
þúsund eintökum. Miðað við sama tíma hefur
seldum eintökum geisladiska og hljómplatna á
íbúa fækkað úr 3,1 í 0,6. Heildarverðmæti seldra
geisladiska, hljómplatna og stafrænna skráa á
síðasta ári nam 430 milljónum króna, eða sem
nam rétt ríflega þriðjungi af söluverðmæti ársins
1999, reiknað á verðlagi síðasta árs.

USD 132,57 DKK 19,96 NOK 17,03 CHF 142,12
GBP 207,36 EUR 148,90 SEK 16,16 JPY 1,07

FTSE 100
6.710,10 -0,42
(-0,01%)

Vodafone semur við Landsbankann
Vodafone á Íslandi hefur endursamið við Landsbankann hf. um langtímafjármögnun að fjárhæð
5 milljarðar króna. Fjármögnunin felur annars
vegar í sér lán að fjárhæð 4.500 milljónir króna,
sem meðal annars mun nýtt til uppgreiðslu eldri
lána félagsins, og hins vegar lánalínu að fjárhæð
500 milljónir króna. Lánasamningurinn er til 7 ára,
með lokagjalddaga árið 2022, en endursemja má
um álag eftir þrjú ár. Lánalínan gildir frá undirritun
í dag, 16. júní 2015, til sama dags árið 2020.

Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra.

„Change or die“ er frasi sem oft á
við í viðskiptum og líklega óvíða
meira en á fjölmiðlamarkaði.
RUPERT MURDOCH er sennilega
mesti frumkvöðull á sviði fjölmiðlunar sem þekkst hefur.
ÞAÐ VAR MURDOCH sem á sínum
tíma gerði The Sun að mest lesna
dagblaði Bretlands, og færði dagblaðaprentun úr spennitreyju
verkalýðsfélaga og til nútímans
með nýtísku prentsmiðju í AusturLundúnum.
ÞAÐ VAR LÍKA Murdoch sem lagði
grunninn að evrópsku nútímaáskriftarsjónvarpi (og veðsetti fjölskylduheimilið í leiðinni) og átti
stærstan þátt í því að enska knattspyrnan lagði heiminn að fótum sér
sem dagskrárefni. Í seinni tíð hefur
hann svo verið í fararbroddi tekjuöflunar fyrir vefmiðla, og var sá
fyrsti sem þorði að setja greiðsluveggi á fréttasíður.
MURDOCH HEFUR aldrei óttast
breytingar. Þvert á móti hefur hann
reynt að sjá þær fyrir og lagt allt
í sölurnar til að vera í lykilstöðu á
umbrotatímum. Það er ástæða þess
að hann hefur verið á toppnum í
hálfa öld.
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SÍÐUSTU ÁRATUGIR eru saga breytinga á fjölmiðlum. Þar er ekki einungis átt við tilkomu internetsins,
heldur einnig annarrar nútímatækni á borð við upptökubúnað,
snjallsíma, streymiþjónustu o.s.frv.
Þessi bransi þróast svo hratt að
fimm ára gamlir samningar við
kvikmyndaver innihalda engin
ákvæði um streymiþjónustu eða
VOD – þessi hugtök voru hreinlega
ekki til.
MEIRA AÐ SEGJA sólarhringsfréttastöðvar á borð við CNN eða Sky,
sem flestir taka nú sem sjálfsögðum hlut, eru einungis þrjátíu
ára gamlar. Sumir segja að slíkar
stöðvar verði brátt útdauðar, enda
heyrir fréttaáhorf gegnum sjónvarp hjá yngstu aldurshópum fullorðinna nánast sögunni til.
ÞRJÁTÍU ÁR eru ekki langur tími. Í
ljósi sögunnar þótti stjórnarmanninum því athyglisvert að lesa að
Apple væri nú að ráða blaðamenn
til að starfa á svokölluðu Apple
News Service, sem kunnugir segja
að verði fréttauppflettiapp sem
svipi til Google News. Munurinn
er bara sá, að Apple ætlar ekki einungis að safna fréttum fjölmiðla,
heldur einnig að framleiða eigin
fréttir.
APPLE ER sennilega það fyrirtæki
sem mest áhrif hefur haft á atferli
fólks undanfarin ár með því að
kynna til leiks tæki, tól og hugbúnað sem fólk áður vissi ekki að það
þyrfti á að halda. Því verður spennandi að sjá hvernig Apple tæklar
fjölmiðlabransann.
LJÓST ER að keppinautar á þeim
markaði þurfa að hafa augun opin,
og vera reiðubúnir að breytast eða
deyja.
@stjornarmadur

@VisirVidskipti

5 MILLJARÐA LÁN

12.06.2015 Svo tala menn um kjarkleysi hér. Hver var
það sem þorði að standa uppi í hárinu á kröfuhöfunum? Ekki háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson.
Hver var það sem þorði að taka Icesave? Ekki, ekki,
ekki háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Og hver þorði að lækka lán heimilanna? Ekki Samfylking og ekki Vinstri græn. Hvar er kjarkurinn? Hvar er
kjarkurinn? Hræsni stjórnarandstöðunnar er það sem
stendur upp úr og hefur alltaf gert.

STJÓRNARMAÐURINN
Að breytast
eða deyja
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