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Hærri laun vegna aukins álags
Kjararáð hækkar laun embættis-
manna aftur í tímann. Ríkisforstjórar 
kvarta undan auknu álagi í starfi.

»5
Engin ákvörðun um sæstreng  
Iðnaðarráðherra segir að sæstrengur 
til Bretlands gæti borgað sig en engin 
ákvörðun verði tekin  fyrir kosningar. 

»5
1.100 milljarða ábati nintendo 
Viðtökur við nýjum tölvuleik Nin-
tendo, Pokémon Go, hafa gjörbreytt 
stöðu leikjaframleiðandans.

»6
kínverski gjaldmiðillinn sígur
Lars Christensen segir að fagna ætti 
gengislækkun í Kína. Hætta á verð-
hjöðnun sé meiri en á verðbólgu.

»8
baulað á mjólkursamsöluna
Stjórnarmaðurinn gagnrýnir fram-
ferði MS og segir að Alþingi eigi að 
hafna nýjum búvörusamningi.
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Umboðsaðili               á Íslandi

Blikur á lofti í 
kísiliðnaðinum
Stjórnarmaður í kísilveri united Silicon segir að lítill ábati verði af starfseminni hækki kísilverð 
ekki. Fjögur kísilver eru á teikniborðinu sem samtals kosta nærri 200 milljarða króna. ketill 
Sigurjónsson segir fjárfestingu í kísiliðnaði afar áhættusama og gagnrýnir lífeyrissjóði. »4
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Skjóðan

Samkeppniseftirlitið lagði í vikunni 
480 milljóna króna sekt á Mjólkur-
samsöluna vegna alvarlegra brota 
á samkeppnislögum. Í úrskurði 
eftirlitsins segir að MS hafi misnotað 
markaðsráðandi stöðu sína með 
því að selja keppinautum sínum 
grundvallarhráefni til framleiðslu á 
mjólkurvörum á óeðlilega háu verði á 
sama tíma og MS sjálft og tengdir að-
ilar fengu hráefnið á mun lægra verði, 
og að auki undir kostnaðarverði.

480 
milljóna króna sekt

Velta í virðisaukaskattskyldri starf-
semi í mars og apríl 2016 nam 635 
milljörðum króna, sem er fimm 
prósenta aukning miðað við sama 
tímabil árið 2015. Á síðustu tólf 
mánuðum er aukningin átta prósent 
samanborið við tólf mánuði þar áður. 
Nú eru nokkrar atvinnugreinar virðis-
aukaskattsskyldar sem áður voru 
undanþegnar, meðal annars farþega-
flutningar aðrir en áætlunarflutningar 
og þjónusta ferðaskrifstofa.

8% 
aukning

samkEppnisEftirLitið sektaði 
Mjólkursamsöluna í síðustu viku 
um 480 milljónir vegna grófra sam-
keppnisbrota. MS seldi hrámjólk til 
samkeppnisaðila á mun hærra verði 
en til fyrirtækja sem tengd voru MS 
eignarböndum.

samkEppnisEftirLitið tekur sér-
staklega fram í ákvörðun sinni að MS 
hafi þvælst fyrir í málinu og haldið 
gögnum frá rannsókn þess. Niður-
staðan er sú að MS hafi vísvitandi 
misnotað markaðsráðandi stöðu 
sína til að keyra Mjólku í þrot, tekið 
svo yfir reksturinn og þá lækkað hrá-
mjólkurverð til fyrirtækisins.

Ekki Voru fyrstu viðbrögð forsvars-
manna MS við þessari sekt traust-
vekjandi. Forstjóri fyrirtækisins 
lét sér fátt um finnast og sagði að 
sektinni yrði á endanum velt út í 
verðlagið og því yrðu það viðskipta-
vinir MS, neytendur, sem myndu 
greiða hana.

ÞEtta samkeppnisbrotamál MS er 
mikill áfellisdómur yfir fyrirtækinu 
sjálfu en ekki síður yfir íslenskum 
stjórnvöldum og þeim stjórnmála-
mönnum sem komið hafa íslenskum 
mjólkuriðnaði í það horf sem nú er. 
Þá er það vissulega galli á lögum um 
viðurlög við samkeppnisbrotum að 
það skuli ávallt vera fyrirtækin sem 
greiða sektir en ekki stjórnendurnir 
sem gerast sekir um þau brot. Það 
er mikilvægt að hafa í huga að það 
eru mennirnir sem stjórna fyrirtækj-
unum sem taka ákvarðanir en ekki 
fyrirtækin sem slík.

ÞEssi galli er sérstaklega skaðlegur 
þar sem fákeppni eða einokun ríkir, 

líkt og í mjólkuriðnaði, fjármála-
þjónustu og eldsneytissölu. Fram til 
þessa hefur stjórnvaldssektum kinn-
roðalaust verið velt yfir á neytendur í 
gegnum verðhækkanir.

Það Er hins vegar ekki náttúru-
lögmál að mjólkuriðnaður á Íslandi 
sé fastur í hlekkjum fákeppni og 
einokunar. Stjórnmálamenn hafa 
vísvitandi fært vel pólitískt tengdum 
fyrirtækjum á borð við MS og Kaup-
félag Skagfirðinga einokunarstöðu 
gagnvart neytendum og bændum. 
Einfaldasta lausnin til að losa 
greinina úr viðjum hafta og einok-
unar er að brjóta niður verndarmúra 
og leyfa frjálsan innflutning á hvers 
kyns mjólkurafurðum.

Engin heilbrigðisrök standa til þess 
að hefta innflutning á mjólkurafurð-
um. Reynslan af frelsi í innflutningi 
á grænmeti gefur til kynna að hagur 
kúabænda muni vænkast við afnám 
innflutningshafta. Eftir stendur að 
einokunar- og haftakerfið í mjólkur-
iðnaði þjónar einungis hagsmunum 
MS og Kaupfélags Skagfirðinga en 
skaðar bæði bændur og neytendur.

í raunVEruLEgu samkeppnisum-
hverfi gæti MS ekki beitt smærri 
samkeppnisaðila bolabrögðum 
og í öllu falli ekki velt sektum yfir 
á neytendur með verðhækkunum. 
Verði opnað fyrir frjálsan inn-
flutning mjólkurafurða eiga íslenskir 
neytendur völ á bestu innfluttum 
ostum á skikkanlegu verði en líklegt 
er að innlendir framleiðendur standi 
sterkir að vígi í vörum með skemmra 
geymsluþol, á borð við nýmjólk, skyr 
og þess háttar.

Tækifæri til að bæta hag 
neytenda og bænda

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

Birgir Jakobsson
landlæknir
1,6 milljónir

Haraldur Johannessen
ríkislögreglustjóri
1,6 milljónir

Guðrún Agnes Þorsteinsd.
formaður úrskurðar-
nefndar velferðarmála
1,4 milljónir

Hjörtur Bragi Sverrisson
formaður kærunefndar 
útlendingamála
1,4 milljónir

Kristín Völundardóttir
forstjóri  
Útlendingastofnunar
1,3 milljónir

Páll Winkel
forstjóri  
Fangelsismálastofnunar
1,3 milljónir

Bragi Guðbrandsson
forstjóri  
Barnaverndarstofu
1,3 milljónir

Karl Gauti Hjaltason
skólastjóri  
Lögregluskóla ríkisins
1,2 milljónir

✿   Laun embættismanna eftir úrskurði kjararáðs

Laun ákveðinna embættismanna 
voru hækkuð um allt að 48 prósent 
á fundum kjararáðs þann 23. júní 
og 6. júlí. Hækkanirnar eru flestar 
afturvirkar, allt aftur til 1. desember 
2014. Kjararáð ákvað nýverið að 
hækka öll laun þeirra sem undir 
ráðið heyra um 7,15 prósent frá 
1.  júní. Síðasta almenna launa-
hækkun kjararáðs var í desember 
þar sem laun allra embættismanna 
voru hækkuð afturvirkt frá 1. mars 
um 9,3 prósent. Launahækkanirnar 
nú bætast við þær hækkanir.

Mest hækka laun Hjartar Braga 
Sverrissonar eða um 48 prósent að 
meðtalinni hinni almennu launa-
hækkun í byrjun júní. Í bréfi Hjartar 
til kjararáðs kemur fram að álag og 
yfirvinna hafi reynst mun meiri en 
gert hafi verið ráð fyrir í upphafi, en 
nefndin tók til starfa 1. desember 
2014. 

Í flestum bréfanna sem kjararáði 
bárust þar sem farið var fram á 
fyrrgreindar launhækkanir er sagt 
að álag hafi aukist og verkefnum 
fjölgað eða að embættismenn-
irnir hafi dregist aftur úr í launum 

við sambærileg störf hjá ríkinu. Þá 
kvartar Kristín Völundardóttir, for-
stjóri Útlendingastofnunar, sérstak-
lega undan því sem hún telur vera 
óvægna fjölmiðlaumfjöllun sem 
sé oft á tíðum persónuleg. Laun 
hennar hækka um 29 prósent og 
verða 1,3 milljónir króna á mánuði. 
Laun Kristínar hækka afturvirkt frá 
1. janúar 2016.

Laun Haraldar Johannessen 
ríkislögreglustjóra, Birgis Jakobs-
sonar landlæknis og Karls Gauta 
Hjaltasonar, skólastjóra Lögreglu-
skóla ríkisins, hækka öll afturvirkt 
frá 1.  janúar 2015. Laun Haraldar 
hækka um 29 prósent í sumar. Ekki 
kemur fram á vef kjararáðs hver 
laun Birgis og Karls Gauta voru 
fyrir hækkunina. Þá hækka laun 

Páls Winkel fangelsismálastjóra 
um 35 prósent í 1,3 milljónir króna 
á mánuði. Laun Braga Guðbrands-
sonar, forstjóra Barnaverndarstofu, 
hækka einnig og verða um 1,3 millj-
ónir á mánuði.

Þá hefur kjararáð einnig úrskurð-
að um laun nefndarmanna úrskurð-
arnefndar velferðarmála sem tók til 
starfa í byrjun þessa árs. Nefndin 
varð til eftir sameiningu nokk-
urra nefnda sem heyra undir vel-
ferðarráðuneytið. Laun formanns 
nefndarinnar, Guðrúnar Agnesar 
Þorsteinsdóttur, verða 1,4 millj-
ónir króna á mánuði. Þá verða laun 
þriggja almennra nefndarmanna 1,2 
milljónir króna á mánuði.

Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra hefur boðað frumvarp 
sem fækka á þeim sem heyra undir 
kjararáð. Gylfi Arnbjörnsson, for-
maður ASÍ, og Þorsteinn Víglunds-
son framkvæmdastjóri sögðu við 
Fréttablaðið í síðustu viku að fækka 
ætti þeim sem heyri undir kjararáð. 
Embættismennirnir ættu fremur 
að hafa samningsrétt eins og aðrir 
launamenn. ingvar@frettabladid.is

Fá launahækkun átján 
mánuði aftur í tímann
Kjararáð hækkaði laun nokkurra nefndarformanna og forstöðumanna ríkis-
stofnana um tugi prósenta. Hækkanirnar eru afturvirkar allt aftur til ársins 
2014. Fjármálaráðherra hefur boðað breytingar á kjararáði með lagafrumvarpi.

Jónas Þór  
Guðmundsson, 
formaður  
kjararáðs
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Taktu vel á móti 
viðskiptavininum

Með HP RP9 kassakerfislausninni
  Með Intel® Core™ i5 örgjörva

M7J39AV

Kraftmikil en nett lausn
Það fer ekki mikið fyrir HP RP9 kassakerfislausninni, tekur

lítið pláss á borði en afkastar miklu. RP9 kemur m.a. með 

6. kynslóðar Intel® Core™ i5 örgjörva (M7J39AV) og getur 

tengst þráðlausu eða hefðbundnu neti, hentar allsstaðar 

þar sem þörf er á áreiðanlegri sambyggðri lausn.

Meiri sveigjanleiki
Stilltu skjáinn eins og þér hentar best hvað varðar hæð, 

snúning og sjónarhorn og veldu þá aukahluti sem hæfa 

þínum rekstri.

· Val um 15,5” eða 18,5” snertiskjá sem snýr að starfsmanni

· Val um allt að 14,1” snertiskjár sem snýr að viðskiptavini

· Fjölbreytt úrval aukahluta í boði

Opin Kerfi // Höfðabakka 9 // 110 Reykjavík // 570 1000 // ok.is

STILLANLEGUR SKJÁR

AUKASKJÁR FYRIR VIÐSKIPTAVINI

FJÖLDI TENGIMÖGULEIKA

Allar nánari upplýsingar á www.ok.is. 
Intel, merki Intel, Intel Inside, Intel Inside merkið, Intel Core, Intel Core Inside eru vörumerki Intel Corporation 
í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.



arður,“ segir hann, en fyrirtækið hafi 
skuldbundið sig til að fara á markað 
innan tíu ára. Framleiðsla kísilvers 
United Silicon mun nema 23 þúsund 
tonnum á ári sem sé tæplega eitt pró
sent af heimsmarkaðsframleiðslu, 
sem er um 2,5 milljónir tonna á ári.

Fé lífeyrissjóðanna gæti tapast
Ketill Sigurjónsson, sérfræðingur í 
orkumálum, furðar sig á að lífeyris
sjóðirnir leggi fé í jafn áhættusaman 
rekstur og kísiliðnað. „Þarna er 
mikil óvissa og áhættan mikil, þess 
vegna er ég mjög undrandi á að líf
eyrissjóðir séu að taka þátt í þessu. 
Það er kannski eðlilegt að lífeyris
sjóðir hætti einhverjum litlum hluta 
í áhættufjárfestingar. En ég minni á 
það að þeir lögðu pening í Fáfni Off
shore. Það eru bara tapaðir peningar. 
Það voru nokkrir milljarðar,“ segir 
Ketill. 

Íslenskir lífeyrissjóðir lögðu háar 
fjárhæðir í Fáfni sem sérhæfir sig í 
þjónustuskipum fyrir olíuiðnaðinn. 
Búið er að afskrifa stærstan hluta 
þess fjár eftir að Fáfnir lenti í tals
verðum rekstrarerfiðleikum eftir 
skarpt fall olíuverðs. „Það var mjög 
óskynsamleg fjárfesting og mjög 
illa tímasett og rosalega áhættusöm 
sem tapaðist eiginlega á einu ári. Ég 
held að þetta sé fjárfesting sem sé í 

svipuðum flokki.“ Því verði að gera 
ráð fyrir að það fé sem lagt hafi verið 
í kísiliðnað geti tapast innan örfárra 
ára að sögn Ketils. „En svo er mögu
leiki að það komist meira jafnvægi á 
markaðinn og verðið hækki,“ segir 
hann.

Bjartsýnir á verðhækkun
Thorsil stefnir einnig á að reisa 
kísilver í Helguvík, við hlið United 
Silicon. Fjármögnun er á lokametr
unum að sögn Hákonar Björnssonar, 
framkvæmdastjóra Thorsil, en líf
eyrissjóðir eru meðal fjárfesta sem 
fyrirtækið hefur reynt að fá að verk
efninu. Heildarkostnaður við kísilver 
Thorsil verður um 275 milljónir doll
ara eða tæplega 34 milljarðar króna. 
Gangi það eftir er stefnt að því að 54 
þúsund tonna kísilver taki til starfa 
síðari hluta ársins 2018. 

Hákon segir greiningaraðila sann
færða um að verðlækkunin muni 
gangi til baka þar sem fyrirsjáanleg 
eftirspurn sé umfram framleiðslu
aukningu. „Undanfarna mánuði 
hefur verð á málmum verið lágt. En 
það er sveifla sem búið var að spá að 
myndi verða. Þannig að menn eiga 
von á því að það gangi til baka.“ Þá 
séu þeir samningar sem Thorsil hafi 
þegar gert vel yfir þeim mörkum og 
félagið verði nærri því að koma út á 

sléttu. „Þeir tryggja okkur ákveðna 
afkomu,“ segir Hákon.

Magnús segir verðlækkunina helst 
skýrast af því að tvö ný kísilver hafi 
verið opnuð á síðasta ári á Vestur
löndum. „Það er að skapast yfirfram
boð af kísil núna og það mun halda 
áfram í einhver ár.“ Hann bendir þó 
á að spár geri ráð fyrir að eftirspurn 
eftir kísil aukist um sex prósent á ári 
næstu árin.

Lítill afgangur hækki verð ekki
Á annan tug lífeyrissjóða og Íslands
banki leggja um tíu milljarða í fjár
mögnun þriðja kísilversins, sem PCC 
reysir nú á Bakka við Húsavík, í formi 
láns og forgangshlutafjár. Heildar

fjárfesting við byggingu kísilversins  
nemur 300 milljónum dollara eða 
um 37 milljörðum króna. Stefnt er að 
því að framleiðsla hefjist í desember 
árið 2017 þar sem kísilverið mun 
framleiða á milli 32 og 35 þúsund 
tonn á ári. Jökull Gunnarsson, fram
leiðslustjóri PCC, segir fyrirtækið 
gera ráð fyrir að kísilverð verði mun 
hagstæðara þegar framleiðsla hefj
ist í lok næsta árs. „Við erum frekar 
bjartsýnir á að botninum sé náð.“ En 
haldist verðið jafn lágt gæti róðurinn 
engu að síður orðið þungur. „Það er 
alveg á hreinu að það verður ekki 
mikill afgangur miðað við verðið 
eins og það er núna,“ segir Jökull.

Fjórða kísilverið og það dýrasta 
í byggingu er sólarkísilver Silicor 
materials á Grundartanga. Sólarkís
ill er hreinni afurð en hefðbundinn 
kísill en stefnt er að því að heildar
kostnaðurinn við að koma sólar
kísilverinu á koppinn verði um 900 
milljónir dollara, um 110 milljarðar 
íslenskra króna. Í fyrsta hluta fjár
mögnunar verkefnisins voru lagðir 
inn 14 milljarðar af hlutafé, þar 
sem íslenskir fjárfestar og lífeyris
sjóðir lögðu til um 8,4 milljarða 
samkvæmt frétt Morgunblaðsins frá 
því í september. Afganginn á að fjár
magna með lántökum og hlutafé frá 
erlendum fjárfestum.

Kísilverð hefur lækkað 
hratt undanfarin 
misseri. Það er nú um 
þriðjungi lægra en 
það var fyrir tveimur 
árum. „Það er mjög 

alvarlegt mál og þetta verður erfitt 
ár fyrir okkur. Þegar við settum verk
efnið í gang var kísilverð 2.400 evrur 
á tonnið en það hefur snarlækkað 
síðustu tvö árin og er komið niður í 
1.600 evrur á tonnið,“ segir Magnús 
Garðarsson, stjórnarmaður og hlut
hafi í United Silicon. Framkvæmdir 
við kísilver fyrirtækisins í Helguvík 
eru á lokametrunum og gert er ráð 
fyrir að framleiðsla hefjist í ágúst. 
Þrjú önnur kísilver eru á teikniborð
inu hér á landi þar sem heildarfjár
festing nemur um 190 milljörðum 
króna. Lífeyrissjóðir hafa komið að 
fjármögnun allra kísilveranna.

Magnús vonast þó til að mark
aðsaðstæður lagist á ný. „En þetta er 
alvarlegt mál, það gæti tekið nokkur 
ár, áður en markaðurinn jafnar sig.“ 
Haldist kísilverð óbreytt sé fyrirtæk
ið nærri því að koma út á sléttu. „Það 
er ekki eins gaman og við ætluðum 
okkur. Við vorum búnir að lofa fjár
festum okkar ávöxtun.“

Meðal hluthafa í United Silicon 
eru átta íslenskir lífeyrissjóðir. 
„Það mun taka nokkur ár áður en 
við náum að greiða arð. Á meðan 
marksverð er lágt, þá verður enginn 

Þarna er mikil 
óvissa og áhættan 

mikil, þess vegna er ég mjög 
undrandi á að lífeyrissjóðir 
séu að taka þátt í þessu.
Ketill Sigurjónsson,  
sérfræðingur  
í orkumálum

Veðjað á kísil þrátt fyrir mikið verðfall 
Verð á kísil hefur fallið um þriðjung síðustu tvö ár. Stjórnarmaður í United Silicon segir að ekki verði hægt að greiða hluthöfum, sem 
meðal annars eru lífeyrissjóðir, arð haldist verð svo lágt. Sérfræðingur í orkumálum furðar sig á fjárfestingum lífeyrissjóða í greininni.

Ingvar 
Haraldsson
ingvar@frettabladid.is

milljarða  
kostar að reisa  

þau fjögur kísilver sem nú  
eru á teikniborðinu hér á landi.

af öllum þeim kísil sem 
framleiddur er í heim-

inum í dag munu kísilverin fjögur 
framleiða, komist þau á koppinn.

↦33% 
lækkun hefur orðið á 
kísilverði síðustu tvö ár.

190 5% 

Framkvæmdir við kísilver United Silicon eru á lokametrunum. Magnús Garðarsson, stjórnarmaður í félaginu, er bjartsýnn á að kísilverð hækki. Gerist það ekki verði lítill afgangur af rekstrinum. FréttaBLaðið/eyþór
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Misjöfn reynsla í Noregi
Tengingar í norska raforkukerfinu við önnur lönd má rekja til 
1976. Þrátt fyrir aukið orkuöryggi og auknar tekjur ríkissjóðs 
og sveitarfélaga hafa sæstrengir í Noregi verið umdeildir 
bæði meðal almennings og forsvarsmanna í iðnaði. 
Orkuverð til neytenda  hefur hækkað og ekki hefur 
verið farið í mótvægisaðgerðir fyrir norsk heim-
ili. Samtök iðnaðarins í Noregi haf lýst and-
stöðu sinni við lagningu nýrra sæstrengja.

Stærstu bresku bankarnir og trygg-
ingafyrirtæki, auk nokkurra banda-
rískra banka og fjárfestingarfyrir-
tækja, hafa skrifað undir áskorun 
breskra stjórnvalda um að fjölga 
konum í stjórnendastöðum.

Stjórnendur fjármálafyrirtækjanna 
hafa meðal annars samþykkt að 
tengja bónusgreiðslur framkvæmda-
stjórnar við það að ráða konur í 
stjórnendastöður. Fjölgi konum 
ekki í stjórnendastöðum gætu laun 
hæstráðenda lækkað.

Meðal fyrirtækja sem hafa skrifað 
undir áskorunina eru bresku bank-
arnir Barclays og HSBC, auk Deutsche 
Bank, Morgan Stanley og BlackRock. 
Samtals starfa 500 þúsund manns 
fyrir þessi fyrirtæki innan Bretlands.

Fyrirtækin munu setja sér mark-
mið varðandi fjölbreytni í kynjasam-
setningu hæstráðandi stjórnenda, 
gefa út framvinduskýrslur árlega 
og skipa framkvæmdastjóra sem er 
ábyrgur fyrir kynjajafnrétti.

Mikill kynjahalli er í breska fjár-
málageiranum. Samkvæmt skýrslu 
sem Jayne-Anne Gadhia, fram-
kvæmdastjóri Virgin Money, stóð 
fyrir er  fjórðungur stjórnarmanna 
breskra fyrirtækja konur, en þær 
nema einungis fjórtán prósentum 
í framkvæmdastjórnum fyrirtækja. 
Innan fjármálageirans eru konur 
líklegastar til að vera í stjórnunar-
stöðum innan banka, en ólíklegastar 
meðal vogunarsjóða og einkahluta-
bréfasjóða. – sg

Bónusar tengdir við 
kynjajafnrétti í bönkum

Framkvæmdastjórnir fjármálafyrirtækja í Bretlandi eru einungis að 14 prósentum 
setnar af konum. nordicphotos/Getty

Viðsnúningur hefur orðið hjá 
japanska leikjaframleiðandanum 
Nintendo. Gengi hlutabréfa í fyrir-
tækinu hefur rokið upp síðustu sex 
daga um 63 prósent. Þar af hækkaði 
gengi hlutabréfa um 24,5 prósent í 
viðskiptum á mánudag og 12,8 pró-
sent á þriðjudag. 

Hlutabréfahækkunin hefur leitt 
til þess að markaðsvirði fyrirtækis-
ins hefur aukist um rúmlega níu 
milljarða dollara, eða 1.100 millj-
arða íslenskra króna, og nemur nú 
jafnvirði 3.800 milljarða íslenskra 
króna.

Hlutabréfahækkunin á mánudag 
var sú hæsta á einum degi hjá fyrir-
tækinu síðan árið 1983, þegar Nin-
tendo Entertainment System fór á 
markað.

Líklega má rekja hækkunina til 
vinsælda nýja snjallsímaleiksins 
Pokémon GO, sem gefinn var út 
þann 6. júlí síðastliðinn. Nintendo á 
33 prósenta eignarhlut í Pokémon-
fyrirtækinu og á hlut í Niantic sem 
þróaði Pokémon GO.

Í frétt BBC um málið segir að leik-
urinn hafi verið vinsælasta smáfor-
ritið í Bandaríkjunum þegar hann 
var gefinn út í síðustu viku.

Í leiknum þurfa notendur að 
finna Pokémon-dýr eins og Pikachu 
á alvöru staðsetningum. Milljónir 
hafa nú þegar náð sér í leikinn. Fleiri 
Android-notendur eru með leikinn 
á símanum sínum en stefnumóta-
apppið Tinder, samkvæmt gögnum 
frá Similar Web.

Ókeypis er að ná sér í leikinn en 

hins vegar er hægt að kaupa auka 
PokéBalls og aðrar vörur í appinu.

Pokémon GO hefur einungis 
verið gefinn út í Bandaríkjunum, 
Ástralíu og Nýja-Sjálandi hingað 
til, hins vegar hafa notendur fundið 
aðrar leiðir til að spila hann í öðrum 
löndum, til dæmis á Íslandi.

Hlutabréf í Nintendo hafa verið á 
niðurleið frá því í október á síðasta 
ári en eru nú á sama stað og fyrir ári.

Business Insider greinir frá því 
að greiningaraðilar hjá Deutsche 
Bank hvetji fjárfesta til að kaupa 

bréf í Nintendo og segja að næstu 
leikir fyrir snjallsíma úr smiðju Nin-
tendo sem væntanlegir eru á næsta 
ári; Zelda, Animal Crossing og Fire 
Emblem, muni líklega slá met Poké-
mon GO í vinsældum.

Á síðustu fimmtán árum náðu 
hlutabréf í Nintendo mestum vexti 
frá 2006 til 2007 en árið 2006 kom 
út ein vinsælasta varan í sögu fyrir-
tækisins, leikjatölvan Nintendo Wii. 
Frá 2007 hefur gengi hlutabréfa hins 
vegar lækkað verulega, eða um 71 
prósent. – sg

Markaðsvirði Nintendo hækkaði um 
1.100 milljarða króna á örfáum dögum

snjallsímaleikurinn pokémon Go hefur náð gríðarlegum vinsældum á stuttum 
tíma. Mynd/niAntic

Í ljósi óvissuþátta um sæstreng 
frá Íslandi til Bretlands verður 
engin ákvörðun tekin á þessu 

kjörtímabili um hvort farið verði í 
lagningu sæstrengs. Þetta kom fram 
í máli Ragnheiðar Elínar Árnadótt-
ur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
á fundi í gær þar sem skýrsla verk-
efnisstjórnar var kynnt. Skýrslum 
verkefnisstjórnar var skilað til ráð-
herra áður en Bretar kusu að yfirgefa 
Evrópusambandið. Skoða þarf því 
nánar áhrif þess á verkefnið.

„Ég held að menn séu sammála 
um að tæknilega sé þetta möguleiki. 
Það sést í þessum skýrslum að að 
gefnum ákveðnum forsendum geti 
þetta verið ábótasamt. Sú stærsta er 
að til komi fjárhagslegur stuðningur 
frá Bretlandi,“ sagði Ragnheiður Elín 
á fundinum.

Hún sagði að þrátt fyrir þetta 
væru gríðarlegir óvissuþættir sem 
fylgdu framkvæmdinni, ekki væri til 
dæmis hægt að gera umhverfismat á 
áætluninni þar sem verkefnið væri 
á hugmyndastigi. „Ákvörðun verður 
ekki tekin nema að undangengnu 
miklu samtali, á grundvelli þessara 
upplýsinga sem við höfum aflað,“ 
sagði Ragnheiður Elín.

Í skýrslunni kemur fram að lagn-
ing sæstrengs milli Íslands og Bret-
lands sé þjóðhagslega hagkvæm 
og viðskiptalega arðvæn, ef bresk 
stjórnvöld eru reiðubúin að styðja 
við verkefnið líkt og þau styðja í dag 
þarlenda nýja endurnýjanlega raf-
orkuvinnslu.

Ef gengið er út frá 1.200 km 
löngum sæstreng með 1.000 MW 
aflgetu er nettó ábatinn fyrir Ísland 
um 1,4 milljarðar evra, jafnvirði 190 
milljarða íslenskra króna, og árleg 
jákvæð áhrif á landsframleiðslu 
á bilinu 1,2 til 1,6 prósent. Einn-
ig eru vísbendingar um að lagning 
sæstrengs gæti bætt nýtni núver-
andi íslensks raforkukerfis um sem 
nemur 1,5 TWst á ári, og feli í sér 
aukið orkuöryggi. Raforkusala um 

sæstreng gæti loks dregið úr losun 
Breta á gróðurhúsalofttegundum 
sem nemur 1 til 2,9 milljónum 
tonna af CO2 ígildi.

Sæstrengur kallar aftur á móti 
á fjárfestingar í raforkuvinnslu 
upp á 1.459 MW af nýju uppsettu 
afli (samkvæmt mið-sviðsmynd). 
Einnig er áætlað að sæstrengur 
leiði til hækkunar á raforkuverði á 
bilinu 0,85 til 1,7 kr./kWst., sem er 
um fimm til tíu prósenta hækkun 
á raforkureikningi meðalheimila. 
Kemur sú hækkun þyngra niður á 
heimilum sem notast við rafhitun. 
Ýmsar mótvægisaðgerðir stjórn-
valda eru þó í boði til að lækka 
bein áhrif á neytendur, til að mynda 
skattabreyting.

Í heildina er fjárfestingarkostn-
aður sæstrengsverkefnisins, með 
strengjum og umbreytistöðvum, 
flutningi innanlands á Íslandi og 
þörf fyrir frekari fjárfestingu í orku-
vinnslu á Íslandi, áætlaður um 800 
milljarðar króna. Viðræður milli 
viðræðuhópa Íslands og Bretlands 
hafa leitt í ljós að verkefnið er ekki 
fjárhagslega tækt án stuðnings-
kerfis frá Bretum. Í ljósi sérstöðu 
verkefnisins þarf einnig að sér-
sníða viðskiptalíkan, regluverk og 

Engin ákvörðun tekin á kjörtímabilinu
Sæstrengur milli Íslands og Bretlands gæti haft 1,2 til 1,6 prósent jákvæð áhrif á landsframleiðslu og dregið verulega úr losun Breta á 
gróðurhúsalofttegundum. Verkefnið er ekki fjárhagslega tækt án stuðnings frá Bretum. Áhrif Brexit-kosninga hafa ekki verið metin.

Ég held að menn séu 
sammála um að 

tæknilega sé þetta möguleiki. 
Það sést í þessum 
skýrslum að að 
gefnum ákveðn-
um forsendum 
geti þetta verið 
ábatasamt.
Ragnheiður Elín 
Árnadóttir

stuðningskerfi fyrir verkefnið, 
og fá samþykki eftirlitsaðila. Við-
ræður milli viðræðuhópa Íslands og 
Bretlands leiddu þrátt fyrir þetta í 
ljós áhuga Breta til að kanna málið 
frekar.

Skýrslum verkefnisstjórnar 
var skilað til ráðherra áður en 
Bretar kusu að yfirgefa Evrópusam-
bandið. Á fundinum kom fram að 
það er breskra stjórnvalda að 
svara hvaða áhrif það hefur á 
sæstrengsverkefnið. Óljóst 
er hvaða áhrif útganga 
Breta úr ESB hefur á orku-
stefnu Breta og hvort það 
leiði til þess að Bretar 
dragi úr áherslum sínum 
og markmiðum um að 
auka hlutfall endurnýjan-
legra orkugjafa í sínum orkubú-
skap, sem hefði þá neikvæð áhrif á 
verkefnið. Einnig þarf að skoða áhrif 
lækkunar pundsins á viðskiptalegar 
forsendur verkefnisins.

Ákvörðun um hvort taka eigi 
verkefnið yfir á næsta stig verður 
ekki tekin innan viðræðuhópsins. 
Því er ljóst að engin ákvörðun verð-
ur tekin um framtíð sæstrengs fyrr 
en á næsta kjörtímabili.
saeunn@frettabladid.is 
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Í fyrrasumar olli það verulegum 
taugatitringi á mörkuðum um 
allan heim þegar vangaveltur um 

gengisfall hins kínverska renmin-
bis fóru vaxandi. En það sem hefur 
vakið miklu minni athygli er að kín-
verski seðlabankinn – Alþýðubanki 
Kína (PBoC) – virðist á síðustu tíu 
mánuðum eða svo hafa tekið upp 
þá stefnu að láta kínverskt renminbi 
síga hægt.

Þannig er það mjög greinilegt 
að PBoC bindur nú ekki gengi ren-
minbis við bandaríska dollarann 
og hann heldur ekki einu sinni 
gjaldmiðlinum stöðugum gagnvart 
myntkörfu eins og sumir höfðu 

getið sér til að yrði nýja stefnan fyrir 
ekki svo löngu.

Ef við lítum á nafnvirði vegins 
meðalgengis renminbis gagnvart 
myntkörfunni sjáum við að kín-
verski gjaldmiðillinn hefur veikst 
um 5-6% síðan í október á síðasta 
ári. Það virðist kannski ekki mikið 
en ef gengissigið heldur áfram með 
sama hraða jafngildir það árlegu 
gengissigi kínverska gjaldmiðilsins 
um meira en 10% og þessa stundina 
eru engin merki um að PBoC ætli að 
hægja á gengissiginu. Reyndar lítur 
út fyrir að hraði gengissigsins hafi 
aukist nokkuð á síðustu vikum.

Það ætti að vegsama renminbi
Sumir kynnu að halda því fram að 
Kínverjar séu nú í hættulegu „gjald-
miðlastríði“ og að það séu engir 
sigurvegarar í keppni um að veikja 
gjaldmiðla. En þeir líta fram hjá 
mikilvægu atriði – að Kína þarf laus-
beislaðri peningamálastefnu til að 
tryggja að niðursveiflan í kínverska 
hagkerfinu breytist ekki í algera 
efnahagslægð.

Þannig er gengislækkun renm-
inbis aðeins afleiðing þess að kín-
verski seðlabankinn er að losa um 
peningamálastefnuna og er sem slík 
jákvæð fyrir öll hagkerfi heimsins, 
sem myndu skaðast verulega ef kín-

verska hagkerfið – það næststærsta 
í heimi – félli niður í efnahagslægð.

Í verðhjöðnunarheimi ættum 
við að taka „gjaldmiðlastríðum“ 
fagnandi – í þeim skilningi að 
heimskeppni í að prenta peninga 
er einmitt það sem þarf til að halda 
aftur af verðhjöðnunarþrýstingi. 
Heimurinn í dag líkist fjórða ára-
tugnum meira en þeim áttunda. 
Vandamálið á heimsvísu er ekki 
of mikil verðbólga heldur of mikil 
verðhjöðnun.

Auk þess ættu menn að athuga 
að PBoC er að reyna að vega upp 
á móti áhrifum hertari peninga-
markaðsskilyrða í Bandaríkjunum 

á kínverska hagkerfið. Þannig er 
það sennilega ekki tilviljun að eftir 
á að hyggja virðist PBoC hafa hafið 
gengissigsstefnu sína um sama leyti 
og seðlabanki Bandaríkjanna til-
kynnti í október í fyrra að hann 
ætlaði að hækka stýrivexti nokkrum 
sinnum á árinu 2016.

Hnattræna hagkerfið hefur hægt 
verulega á sér síðasta árið og á 
meðan áhyggjur af hagkerfi Bret-
lands og evrusvæðisins fara vax-
andi er það rétt af PBoC að halda 
áfram að leyfa renminbi að veikjast. 
Reyndar gæti hraðara gengisfall 
renminbis átt rétt á sér og það gæti 
komið til þess fyrr en seinna.

Samkeppni
Ólafur Stephensen
framkvæmdastjóri 

Félags atvinnu-
rekenda

Portúgölsku hetjunum fagnað

Portúgalar hylla landslið sitt við heimkomuna í Lissabon á mánudag. Landslið Portúgals varð Evrópumeistari eftir 1-0 sigur á Frökkum á sunnudag. 
Portúgalskir fréttamiðlar greindu frá því að verkamenn í borginni hefðu fengið frí á mánudaginn til að fagna sigrinum. fréttablaðið/epa

Það er létt yfir landanum. Gott 
gengi strákanna okkar á EM hafði 
mjög jákvæð áhrif á andlega heilsu 
þjóðarinnar og við gleðjumst enn 
fremur yfir góðu gengi kvenna-

EM sumargleði
Hin hliðin
Halldóra  
Matthíasdóttir
útibússtjóri Íslands-

banka Garðabæ, 
formaður  
þríþrautarnefndar 
ÍSÍ og Dale 
Carnegie þjálfari

Kínverska gengissigið

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur
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Margir neytendur hafa undanfarna 
daga ákveðið að beina viðskiptum 
sínum til keppinauta Mjólkursam-
sölunnar, eftir að Samkeppniseftir-
litið ákvað að sekta MS um tæplega 
hálfan milljarð vegna misnotkunar 
á markaðsráðandi stöðu sinni.

Keppinautar MS á innanlands-
markaði eru fáir og smáir. Í ákvörð-
un Samkeppniseftirlitsins er dregin 
upp mynd af markaði þar sem MS 
og Kaupfélag Skagfirðinga eru í 
sameiningu í nánast algjörri ein-
okunarstöðu og ráða því sem þeim 
sýnist. Margar tegundir mjólkur-
vöru á Íslandi eru eingöngu fram-
leiddar af MS og tengdum fyrir-
tækjum og kostir neytenda eru því 
takmarkaðir.

allir kaupa hrámjólk af MS
Forstjóri MS benti líka á í viðtali á 
Bylgjunni 11. júlí að það væri ekki 
stórt áhyggjuefni þótt neytendur 
beindu viðskiptum sínum til minni 
keppinauta MS í vinnslu mjólkur-
vara. Þeir kaupa nefnilega allir hrá-
mjólk af MS, sem er eini seljandi 
hennar á Íslandi. Keppinautarnir 
eiga ekki val um hvar þeir kaupa 
hráefnið og þótt neytendur beini 
viðskiptum sínum til þeirra fær MS 
alltaf nokkuð fyrir sinn snúð.

Þetta er óheilbrigt kerfi, sem 
ástæða er til að vinda ofan af. Sam-
keppni á að ríkja í mjólkuriðnaði 
eins og öðrum atvinnugreinum á 
Íslandi og samkeppnislög eiga að 
gilda fullum fetum um greinina eins 
og aðrar. Samkeppniseftirlitið hefur 
áður lagt til að MS yrði skipt upp í 
smærri fyrirtæki. Félag atvinnu-
rekenda hefur tekið undir það 
og sagt að nú séum við að nálgast 
þann tímapunkt að ástæða sé fyrir 
samkeppnisyfirvöld að beita þeim 
lagaheimildum sem þau hafa til að 
brjóta upp einokunarrisann.

Skjótvirkasta leiðin
Slíkt ferli tekur hins vegar tíma. 
Skjótvirkasta leiðin til að fjölga 
kostum neytenda er að lækka tolla 
á innfluttum mjólkurvörum þannig 
að þær verði samkeppnishæfar við 
innlenda framleiðslu. Þetta hafa 
margir lagt til; síðast Hagfræði-
stofnun Háskóla Íslands í skýrslu 
sem unnin var fyrir landbúnaðar-
ráðherra um mjólkuriðnaðinn. Til 
þessa hafa stjórnmálamennirnir 
ekki hlustað. Í búvörusamningum, 
sem Alþingi á eftir að taka afstöðu 
til, er þannig ákvæði um að það 
eigi að hækka tollana á innfluttum 
mjólkurvörum og styrkja þannig 
enn einokunarstöðu MS.

Alþingi á að sjálfsögðu að hafna 
slíkum samningum og ákveða þess 
í stað að lækka tollana og fjölga 
þannig valkostum neytenda.

Lægri 
tollar – 
fleiri kostir 
neytenda

landsliðs Íslands í knattspyrnu. 
Stelpurnar okkar eru nú í 16. sæti á 
styrkleikalista FIFA og fóru upp um 
fjögur sæti eftir sigra á Skotlandi og 
Makedóníu í undankeppni EM en 
úrslitakeppnin fer fram í Hollandi 
á næsta ári. Landslið kvenna er í 
9.  sæti í röð Evrópuþjóða. Kepp-
endur okkar á EM í frjálsum íþrótt-
um tóku við keflinu af fótbolta-
strákunum. Þær Aníta Hinriksdóttir 
og Ásdís Hjálmsdóttir komust báðar 
í úrslit í sínum keppnisgreinum og 
enduðu báðar 8. sæti og Arna Stef-
anía Guðmundsdóttir í undanúr-

slit og endaði í 18. sæti á EM sem er 
frábær árangur. Enn gleðst landinn.

Samkennd þjóðarinnar og hæfi-
leikinn til að fagna einlæglega og 
gleðjast hefur vakið jafnmikla ef 
ekki meiri athygli en árangurinn 
í EM-keppninni sjálfri. Erlendir 
fréttamiðlar og netheimar keppast 
um að birta samantektir af íþrótta-
afrekinu á EM og fögnuði Íslend-
inga, sérstaklega víkingaklappinu. 
Svo merkileg er öll þessi samstaða 
og tjáning landans að mannfræð-
ingar um víða veröld hafa fundið 
sér nýtt rannsóknarefni sem er sam-

staða og hamingja lítillar þjóðar í 
ljósi íþróttaafreka.

Það er mikilvægt að fagna góðum 
árangri hvort sem er í íþróttum 
eða viðskiptum og það höfum við, 
íslenska þjóðin, klárlega gert þann-
ig að eftir því hefur verið tekið um 
allan heim. Landsliðsþjálfararnir 
Lars Lagerbäck og Heimir Hall-
grímsson fóru af stað með það 
markmið að komast alla leið á EM 
og blésu eldmóði í landsliðið. Sama 
hefur Freyr Alexandersson, lands-
liðsþjálfari kvenna, gert og frjáls-
íþróttafólkið okkar setur sér stöðugt 

ný markmið að stefna að með frá-
bærum árangri.

Þessi frábæri árangur á EM bæði 
í knattspyrnu og frjálsum íþróttum 
hvetur fólk áfram, eflir nýliðun í 
íþróttagreinunum og er mikil víta-
mínsprauta fyrir komandi verkefni.

Strákarnir okkar þakka áhorfend-
um og allri hvatningunni að heim-
an. Við hjá Íslandsbanka þökkum 
á sama hátt viðskiptavinum okkar 
fyrir óskir um gott gengi. Án þeirra, 
án frábærrar samvinnu undanfarin 
ár og samstöðu, hefðum við ekki 
náð markmiðum okkar.
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Ný vefsíða komin í loftið 

veidiportid.i
s

Fullt verð 59.900 kr 

Ameriskir gæða skór sem 
endast og endast... 
25% afsláttur af 
dömustærðum!

Fullt verð 32.900 kr 
Tilboð 

Dömustærðir 24.675 kr
Herrastærðir 29.900 kr  

Léttir, þægilegir og ódýrir 
vöðluskór frá Jaxon 
Fullt verð 15.900 kr 
Tilboð 12.900 kr 

Jaxon 
öndunarvöðlur  Barnavöðlur 

Nýtt módel af Pvc 
vöðlum. 

Fín 
klofstígvél 

Chota vöðluskór úr leðri 

Jaxon vöðluskór  

Mikið úrval af  
polaroid gleraugum.

Verð frá 3.900 kr 

Neoprene sætishlífar Rapala sætishlífar Polaroid gleraugu

Flugustangar sett  Strandveiðisett

Neoprene sætishlífar á aftursæti . 
Vatnsheld og aoðvelt að setja á. Passar  
á flestar gerðir bíla 

Verð 14.900 kr 

Verð 7.900 kr  

Passar á allar gerðir framsæta.  
Vatnsheldar og níðsterkar 2 í pakka 

Verð 7.900 kr  

Okkar besta 15 feta strandveiði-
stöng, Jaxon Prosurf 700 8 legu 

strandveiðihjól, 250 m. af 70 
punda ofurlínu,sökkur, slóðar, 
beitutegja og sigurnagglar.  

Allt til að byrja
Fullt verð 47.875 kr

Tilboð 39.900 kr 

Flökunarhnífar Veiðivesti

Barna og unglingavöðlur í öllum 
stærðum . í veiðina ,vaða í læknum

við sumarbústaðinn eða í leikskólann 
4 litir stærðir 20-42 

Verð 9.900 kr

Hvergi betra verð á 4 og 
5 laga öndunarvöðlum. 
Frábærar vöðlur sem 

endast. Yfir 400 
vöðlur seldar 

Lækkað verð 
29.800 kr 

Betri stígvél og belti fylgir. 
Níðsterkar og henta vel 

við erfiðar aðstæður.
Verð 10.950 kr

Fín klofstígvél fyrir þá 
sem þurfa ekkert að vaða 

mikið.
Verð 8.900 kr

Gott úrval af flottum  
veiðivestum 

Verð frá 5.900 kr
Flökunarhnífar í úrvali
Verð frá 2.900 kr

Auðvelt að setja saman. 
Bátarnir koma í tösku og passa 
í skottið á venjulegum fólksbíl. 

320 cm -  199.000 kr
360 cm -  249.000 kr 
420 cm -   

Nánar á veidiportid.is

UPPSELDUR

Jaxon 9 feta Monolith flugustöng 
linustærð  4-5-6-7 eða 8, gott 
diskabremsu hjól, hólkur, lína, 

undirlína og taumur
Fullt verð 38.000 kr  

Tilboð 29.900 kr  

Frábært 7 feta  byrjenda- 
sett fyrir silungsveiði.

Stöng ,lina,hjól,spúnar , 
önglar,krækjur og flot .
Fullt verð 14.750 kr 

Tilboð 9.900 kr

VAXTALAUST 

LÁN TIL 12 

MÁNAÐA  

Jaxon rafmótor 55 libs.
hljóðlátur og vistvænn Poweron slöngubátar 

með hörðum botn

30% af rafmagnsmótorum



Íslenska úrvalsvísitalan
1802,18 +34,77

(1,97%)
Miðvikudagur 13. júlí 2016
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Flugfélagið WOW air hefur fest kaup á 
fjórum nýjum Airbus A321 flugvélum 
beint frá framleiðanda Airbus. Lista-
verð vélanna er 55 milljarðar íslenskra 
króna eða 459,6 milljónir Banda-
ríkjadala og verða nýju flugvélarnar 
afhentar árin 2017 og 2018. Floti 
WOW air nú er 11 flugvélar og fer í 17 
flugvélar á næsta ári.

55 
milljarðar króna

Hrávöruverð á olíu hefur farið lækk-
andi á ný síðastliðinn mánuð. Frá 
23. júní hefur Brent-hráolía farið undir 
50 dollara á tunnu. Þrátt fyrir hækkanir 
í gær hafði verðið lækkað um tæplega 
sjö prósent á tímabilinu. Verð á West 
Texas hráolíu var 50,11 dollarar á tunnu 
þann 23. júní síðastliðinn en hefur 
síðan lækkað um tæplega níu prósent.

7% 
lækkun olÍuVerðs

Þannig að það er alveg ljóst að 
það eru engir sjóðir í félaginu 

sem hægt er að ganga í þannig að svona 
sektir, hvort sem það eru 100 milljónir, 
1.000 milljónir eða 2.000 milljónir 
koma bara frá einum stað. Úr 
vösum neytenda.
Ari Edwald, forstjóri MS

12.07.2016 

Samkeppniseftirlitið hefur eins 
og kunnugt er sektað Mjólkur-
samsöluna um 480 milljónir króna 
vegna misnotkunar á markaðs-
ráðandi stöðu. Með einföldun má 
segja að MS hafi selt keppinautum 
á borð við Örnu, Mjólku og Kú 
mjólk á uppsprengdu verði, en 
undirverðlagt mjólkina til eigin 
framleiðsludeildar og í endursölu 
til Kaupfélags Skagfirðinga. KS er 
einmitt annar tveggja eigenda MS. 
Hinn er Auðhumla, samvinnufélag 
í eigu kúabænda.

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 
staðfestir það sem lengi hefur verið 
almannarómur. Mjólkursamsalan 
hefur um áraraðir gert keppinaut-
um lífið leitt og markvisst reynt að 
keyra þá í þrot. Sagan af Mjólku og 
mörgum öðrum, sem þurft hafa að 
leggja upp laupana meðal annars 
vegna háttsemi MS er staðfesting 
á því.

Mjólkursamsalan hefur reynt 
að kæfa alla samkeppni í fæðingu 
með tilheyrandi tilkostnaði fyrir 
neytendur, sem greiða eitt hæsta 
verð fyrir mjólkurvörur sem fyrir-
finnst á byggðu bóli. Því er það sem 
olía á eldinn að heyra forstjórann 
staðhæfa að öllum fjárhagslegum 
skakkaföllum sem til falla vegna 
ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins 
verði velt yfir á neytendur.

Félög eins Mjólkursamsalan 
eiga ekki raunverulega eigendur, 
þau verða ríki í ríkinu og valda-
stöðvar fyrir stjórnendurna. Bréf 
í slíkum félögum ganga almennt 
ekki kaupum og sölum, stjórn-
endurnir eiga ekki beina fjárhags-
lega hagsmuni undir (að öðru leyti 
en sinn mánaðarlega launatékka) 
og tilvist þeirra fer því oft að snúast 
um eitthvað allt annað en það sem 
telja má hefðbundin viðskipti. 
Mál Mjólkursamsölunnar er rakið 
dæmi um slíkt.

Augljóst er jafnframt að bændur 
una hag sínum ekki vel í núverandi 
kerfi. Fjárhagsleg kjör bænda eru 
almennt slæm og gríðarleg sóun 
innbyggð í kerfið. Þeir bænda sem 
hafa trú á eigin getu hljóta að fagna 
hugmyndum um að ríkisstyrkjum 
til landbúnaðar verði hætt, eða þeir 
að minnsta kosti skrúfaðir niður 
til mikilla muna. Dæmi frá öðrum 
löndum sýna að greinin þyrfti ekki 
að kvíða slíkum breytingum til 
lengri tíma litið.

Núverandi fyrirkomulag á nú 
að festa enn frekar í sessi með 
búvörusamningum sem liggja fyrir 
Alþingi. Undarlegt er að flokkar 
sem kenna sig við frjáls viðskipti 
íhugi eina sekúndu að veita slíku 
helsismáli framgöngu.

Birtingarmynd 
kerfisins

365.is      Sími 1817

NÝTT Á STÖÐ 2 MARAÞON
HORFÐU Á HEILU ÞÁTTARAÐIRNAR ÞEGAR ÞÉR HENTAR 

©
2016 H

om
e B

ox O
ffice, Inc. A

ll rights reserved. H
BO

® and all related program
s are the property of H

om
e B

ox O
ffice, Inc.

STÖÐ 2 MARAÞON FYLGIR VÖLDUM SJÓNVARPSPÖKKUM 365.


