
Varaði við | Seðlabanki Íslands 
varaði Straum-Burðarás við því 
að nýta sér heimild ársreikninga-
skrár til að færa bókhald og semja 
ársreikning sinn í evrum.

Viðskiptahallinn eykst  | Vöru-
skiptahallinn jókst til muna á 
fyrstu ellefu mánuðum ársins 
miðað við árið í fyrra. Vöruskiptin 
voru neikvæð um 13,5 milljarða 
króna í nóvember.

Úr landi | FL Group, stærsti hlut-
hafinn í Glitni, hefur fært stærstan 
hluta af eign sinni í bankanum til 
tveggja dótturfélaga í Hollandi.

Selja Sterling | FL Group hefur 
selt allan hlut sinn í Sterling til 
Northern Travel Holding, nýs 
félags í ferðaþjónustu, fyrir tut-
tugu milljarða króna.

Nýr risi | Sterling, Iceland 
Express, Astraeus og Ticket renna 
inn í Northern Travel Holding 
sem FL Group, Sund og Fons hafa 
stofnað. 

Renna saman | Um áramótin 
urðu að fullu frágengin kaup 
Hjálms ehf. á meirihluta í útgáfu-
félaginu Birtíngi sem gefur út 
fjölda tímarita. 

Nýr sæstrengur | Undirbúningur 
að lagningu nýs sæstrengs hefst 
á næstu dögum og er áætlað að 
hann verði tekinn í notkun seint á 
árinu 2008. Stofnkostnaður verður 
á bilinu þrír til fjórir milljarðar. 

Verða Stafir | Lífiðn og Samvinnu-
lífeyrissjóðurinn hafa sameinast 
undir nafninu Stafir lífeyrissjóð-
ur. Við það aukast aldurstengd 
lífeyrisréttindi sjóðsfélaga um 16 
til 20 prósent. 

Samkeppni hafin | Tíðnisviðum 
þriðju kynslóðar farsímakerfa 
verður úthlutað í vor. Að minnsta 
kosti þrír stefna á uppbyggingu 
þriðju kynslóðar nets.

Friðrik Jóhannsson

Spennandi ár 
fram undan
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Erlendur viðskiptaannáll 2006

Samrunar og yfirtökur 
einkenndu árið

6

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Velta á hlutabréfamarkaði nam 2.192 milljörðum 
króna á árinu sem var að enda. Þetta var algjört 
metár í sögu innlends hlutabréfamarkaðar. Veltan 
hefur ellefufaldast frá aldamótaárinu þegar hún 
nam tæpum tvö hundruð milljörðum króna og var 
82 prósentum meiri en árið 2005. Mestur þunginn 
lá í viðskiptum með bréf í bönkum og fjármála-
tengdum fyrirtækjum, eða alls fyrir 1.580 milljarða 
króna.

Velta í hlutabréfum í desember var um 357 
milljarðar króna sem er metmánuður í sögu 
Kauphallarinnar. Áður höfðu mest viðskipti átt sér 
stað í janúar 2006 eða 334 milljarðar króna.

Úrvalsvísitalan hækkaði fimmta árið í röð, eða 
um 15,8 prósent, sem er svipuð hækkun og árið 
2002. Var lokagildi hennar 6.410 stig í árslok en fór 
hæst í tæp sjö þúsund stig á mjög sveiflukenndu 
ári. Árið 2006 hófst með miklum látum sem komu 
í framhaldi af miklum hækkunum í árslok 2005. 
Eftir að Fitch breytti horfum á íslenska hagkerf-
inu úr stöðugum í neikvæðar tóku hlutabréf og 
krónan að falla og hélst sú lækkun fram á sumar. 
Hlutabréfamarkaðurinn tók svo að rétta úr kútnum 
í ágúst og hækkaði hratt á þriðja ársfjórðungi.

Hækkun Úrvalsvísitölunnar á síðasta ári er þó 
ekkert í líkingu við hækkunarárin 2003-2005 þegar 
Úrvalsvísitalan rauk upp um meira en 56 prósent 
á hverju ári, þar af um rúm 64 prósent metárið 

2005. Frá ársbyrjun 2002 hefur Úrvalsvísitalan því 
hækkað um 460 prósent.

Í fyrsta skipti á síðustu árum hækkaði ekkert 
félag um eitt hundrað prósent innan ársins. TM 
hækkaði mest allra félaga á nýliðnu ári, eða um 
39,6 prósent. HB Grandi, Glitnir og FL Group sýndu 
einnig yfir þrjátíu prósenta ávöxtun. Til saman-
burðar tvöfaldaðist gengi þriggja Kauphallarfélaga 
á árinu 2005 en þetta voru Landsbankinn, Bakkavör 
og FL Group. Árið 2002 hækkuðu mest bréf í 
Flugleiðum um 174 prósent og Pharmaco var 
hástökkvarinn árið 2003 með 182 prósenta ávöxtun. 
Atorka var svo sigurvegarinn árið 2004 með yfir 
238 prósenta ávöxtun.

Flaga Group var það fyrirtæki sem lækkaði mest 
á síðasta ári, eða um 43,2 prósent.

Hlutabréfavelta ellefu-
faldast frá árinu 2000
Yfir 80 prósenta veltuaukning var á hlutabréfum á milli 
áranna 2005 og 2006. Úrvalsvísitalan hefur stigið upp um 
460 prósent frá ársbyrjun 2002. 
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HLUTABRÉFAVELTA Í  KAUPHÖLL ÍSLANDS
Í MILLJÖRÐUM KRÓNA

Nafni bankans Fischer Partners 
í Svíþjóð hefur verið breytt í 
nafnið Glitnir. Nýtt vörumerki 
og yfirbragð var tekið í notkun 
frá og með fyrsta viðskiptadegi 
nýja ársins. 

Bankinn segir að Glitnir hafi 
á níu mánuðum orðið vel þekkt 
vörumerki á norrænu mark-
aðssvæði sem og á heimsvísu. 
Stefnan er að  nota vörumerki 
Glitnis til að auðkenna öll dótt-
urfélög og skrifstofur.  Á föstu-
daginn næsta breytist svo auð-
kenni Fischer Partners sem nú 
heitir Glitnir í kauphöllum og 
verður eftirleiðis GLI. Í Kauphöll 
Íslands verður auðkenni Glitnis 
samt áfram GLB.

Glitnir er með starfsemi í 
Osló, Álasundi og Þrándheimi í 
Noregi, í Stokkhólmi í Svíþjóð, 
Kaupmannahöfn í Danmörku, 
Lundúnum í Bretlandi, Halifax 
í Kanada, Sjanghaí í Kína og í 
Lúxemborg, auk starfsemi hér á 
landi.  - óká 

Glitnir í 
stað Fischer 

Partners

NÝR STJÓRI Anders Holmgren, nýr yfir-
maður Glitnis í Svíþjóð, segir styrk felast í 
að starfa undir merkjum Glitnis.

Heildarafli íslenska fiskiskipa-
flotans nam 1,3 milljónum lesta 
á síðasta ári en hann hefur ekki 
verið minni síðan árið 1991 þegar 
hann var rétt rúm milljón lest-
ir, samkvæmt bráðabirgðatölum 
Fiskistofu.

Botnfiskaflinn jókst um 9.000 
lestir frá síðasta ári en uppsjáv-
artegundir minnkuðu samtals um 
345.000 lestir.

Þá nam rækjuaflinn í fyrra 
einungis 3.000 lestum og hefur 
hann ekki verið minni í tæp 40 
ár. Þá nam humaraflinn 2 þús-
undum lesta og er hann óbreyttur 
síðastliðin þrjú ár. Engar hörpu-
diskveiðar voru á árinu, að sögn 
Fiskistofu. - jab

Lítill afli

Heimild: Kauphöll Íslands

Kaupþing í Færeyjum sér 
fram á að tvöfalda hjá 
sér starfsmannafjölda 
með auknum umsvifum. 
Færeyska útvarpið greindi 
frá því að bankinn hafi 
fengið leyfi til að reka þar 
bankastarfsemi, en hingað 
til hefur Kaupþing rekið 
þar verðbréfamiðlun.

Bankinn ætlar að þjóna 
atvinnulífinu en með lánum 
sem móðurfélagið hefur 
þegar veitt færeyskum fyr-
irtækjum nemur markaðs-
hlutdeild hans þegar 20 til 
25 prósentum. Peter Holm, 
forstjóri Kaupþings í Færeyjum, 
svaraði því til þegar færeyska 

útvarpið spurði hann hvernig 
náðst hefði jafnstór hlutdeild 
af markaðnum, að bankinn hafi 

lagt sig eftir því að ná til 
stærri viðskiptavina. 

Samningur milli Íslands 
og Færeyja sem gengið 
var frá í vetur greiðir leið 
margvíslegum viðskipt-
um og fólksflutningum 
milli landanna og því geta 
íslenskir bankar hafið 
starfsemi í Færeyjum og 
öfugt, ef því er að skipta. 
Líklegt er að fyrirætl-
anir Kaupþings, sem er 
meðal 100 stærstu banka í 
Evrópu og mun stærri en 
færeysku bankarnir, valdi 
nokkrum titringi á banka-

markaði þar og fyrirsjáanleg er 
hörð samkeppni.  - óká

AUGLÝSING KAUPÞINGS Í FÆREYJUM Kaupþing hefur 
lengi stundað verðbréfamiðlun í Færeyjum, en með nýfengnu 
bankaleyfi verður öll starfsemin sameinuð í höfuðstöðvum 
bankans við Bókbindaragötu í Þórshöfn.

Kaupþing má reka banka í Færeyjum
Bankinn sér fram á að tvöfölda fjölda starfsmanna sinna í Þórshöfn.
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Vika Frá áramótum

365 -3% -20%
Actavis -2% 29%
Alfesca -1% 24%
Atlantic Petroleum 1% 27%
Atorka Group 2% 6%
Bakkavör  1% 23%
FL Group 5% 34%
Glitnir 0% 35%
Hf. Eimskipafélagið 6% -28%
Kaupþing 0% 13%
Landsbankinn -2% 5%
Marel -1% 18%
Mosaic Fashions -6% -19%
Straumur  -1% 9%
Össur -1% -1%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Töluverð viðskipti voru með 
stofnfé í Sparisjóðnum í 
Keflavík fyrir áramót og má 
ætla að gengi stofnfjárbréfa hafi 
hækkað um þriðjung í desem-
ber. Markaðsvirði sparisjóðsins 
er komið yfir ellefu milljarða 
króna.
Meðal stórra kaupenda var 
Fiskmarkaður Suðurnesja sem 
keypti fimm prósenta hlut í 
SpKef af Hitaveitu Suðurnesja 

fyrir tæpan hálfan milljarð 
króna. Meðal stjórnenda FMS er 
Þorsteinn Erlingsson, varafor-
maður stjórnar SpKef. 
Fréttablaðið greindi frá því á 
dögunum að SPV hefði eignast 
fimm prósenta hlut í sparisjóðn-
um af lífeyrissjóðnum Festu.
Þá seldi Verkalýðs- og sjómanna-
félag Keflavíkur 1,45 prósenta 
hlut til félags í eigu stjórnenda 
ÍAV. Gengið í viðskiptunum mun 
hafa verið 8,7 en til samanburðar 
keypti SPV á 8,2.
Vel tókst til í stofnfjárútboði 
sparisjóðsins sem lauk fyrir ára-
mót en allir stofnfjáreigendur 
nýttu sér forkaupsrétt sinn og 
keyptu nýtt stofnfé fyrir rúmar 
900 milljónir króna. Reikna má 
með lækkun á gengi stofnfjár-
bréfanna í kjölfarið, enda var 
útboðsgengið einn miðað við upp-
reiknað nafnverð stofnfjár. - eþa

Hreyfingar á stofnfé í 
Sparisjóðnum í Keflavík

Fiskmarkaður Suðurnesja eignast 5% í SpKef.

Sparisjóður Kópavogs hefur fest 
kaup á stóru húsnæði sem er 
í byggingu við Digranesveg 1 
og ætlar að flytja höfuðstöðvar 
sínar úr Hlíðasmáranum á þessu 
ári. „Hugsunin er sú að koma 
sparisjóðnum í framtíðarhús-
næði á toppstað í Kópavoginum,“ 
segir Carl H. Erlingsson, spari-
sjóðsstjóri SPK. 
Tölvumiðstöð sparisjóðanna 
hefur keypt húsnæði SPK í 
Hlíðasmáranum en ætlunin er að 
reka þar áfram bankaafgreiðslu. 
Sparisjóðurinn rekur einnig stórt 
útibú við Digranesveg sem verð-
ur aö öllum líkindum selt. - eþa

SPK í nýjar höfuðstöðvar
Óli Kristján Ármannsson

skrifar

Verði stórfelldar breytingar á lánshæfi ríkisins hjá 
lánshæfismatsfyrirtækjum getur það haft áhrif 
á eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrir-
tækja.

Samkvæmt drögum að reglum sem byggja á 
Basel II grunni og Fjármálaeftirlitið sendi fjár-
málafyrirtækjum til umsagnar í nóvember, hefur 
lækkun Standard & Poor‘s á lánshæfi ríkisins 22. 
desember ekki áhrif á áhættu í útlánum bankanna. 
Detti hins vegar einkunn ríkisins hjá S&P niður í 
A+ til A- eru vörpunaráhrif í þrep útlánagæða bank-
anna sögð vera 20 prósent. Þannig myndu 20 pró-
sent af einhverri fjárhæð sem fjármálafyrirtæki 
ætti sem kröfu á ríkið færast inn í þann grunn sem 
eiginfjárkrafa fyrirtækisins er reiknuð út frá.

„Í nýju reglunum er það þannig að kröfur á 
ríki og Seðlabanka hafa ákveðið vægi í eigin-
fjárgrunni fyrirtækja. En það þyrfti að breytast 

ansi mikið lánshæfismatið til að það hefði ein-
hver áhrif,“ segir Guðrún Jónsdóttir, sérfræðingur 
Fjármálaeftirlitsins. Hún vísar til þess að í regl-
um fjármálaeftirlitsins sé vörpun á lánshæfismati 
stóru lánshæfismatsfyrirtækjanna þriggja, Fitch, 
Moody‘s og Standard & Poor‘s yfir í tilmæli um 
eiginfjárstöðu fjármálafyrirtækja. „Þar er nokkuð 
breytt bil, þannig gefur sama vægi einkunn frá 
AAA til AA- hjá Standard & Poor‘s. Breytingin 
núna síðast hefur engin áhrif á þá áhættuvog sem 
kröfur á ríkissjóð hafa. Ríki hafa mjög gjarnan 
núll í áhættuvog, en kröfur á ríki, alla vega í hinum 
vestræna heimi, eru almennt ekki taldar hafa í för 
með sér neina áhættu.“

Guðrún segir að fari svo ólíklega að lánshæfis-
mat ríkisins lækki svo verulega að það hafi einhver 
áhrif kalli það á nokkuð flókinn útreikning áður en 
hægt verður að meta áhrifin á kröfuna um eigið fé 
fjármálafyrirtækja. Þar geti munað nokkru á milli 
fyrirtækja eftir því hversu miklar kröfur fyrirtæk-
in kunna að hafa á ríkið. 

Breytt lánshæfi ríkis getur 
haft áhrif á áhættu banka
Samkvæmt Basel II reglunum hafa kröfur á ríki og seðla-
banka haft ákveðið vægi í reglum um eiginfjárhlutfall fjár-
málafyrirtækja. Reglurnar tóku gildi núna um áramót.

Útflutningsráð Íslands ætlar á 
nýju ári að leggja aukna áherslu 
á að auka gæði viðskiptafunda 
sem skipulagðir eru fyrir fyrir-
tæki. Í fréttatilkynningu kemur 
fram að fundirnir verði færri, 
markvissari og betur undirbún-
ir.  Jafnframt verði lögð áhersla 
á að koma á tengslum milli 
íslensku og erlendu fyrirtækj-
anna áður en farið er í ferðina 
sjálfa. 

Á árinu verða farnar tvær 
fræðsluferðir, til Kasakstan og 
Brasilíu, og verður þá sérstök 
áhersla lögð á kynningar og 
heimsóknir í fyrirtæki og stofn-
anir frekar en viðskiptafundi. Þá 

verður frekar horft til einstakra 
atvinnugreina en verið hefur. 
Til dæmis verður sérstök ferð 
til Norður-Englands eingöngu 
fyrir ferðaþjónustufyrirtæki á 
árinu auk þess sem unnið verð-
ur með ákveðna geira á öðrum 
mörkuðum. 

Fyrsta viðskiptasendinefnd 
ársins fer til Suður-Afríku í 
febrúar. Önnur lönd sem heim-
sótt verða á árinu eru Rúmenía, 
N-England, Þýskaland, 
Kasakstan, Brasilía, Bandaríkin, 
Indland, Ungverjaland og Kína.

- hhs

Skerpt á áherslum viðskiptasendinefnda
Miklar sveiflur urðu á gengi krón-
unnar á síðasta ári. Krónan veikt-
ist um átján prósent á árinu eftir 
styrkingu árið 2005. 

Lækkunarhrina hennar hófst 
seinni partinn í febrúar og var 
gengisvísitalan hæst um mitt ár.  Þá 
tók hún að styrkjast nokkuð hressi-
lega, en lækkaði svo flugið aftur á 4. 
ársfjórðungi. Gengisvísitalan stóð 
í 127,9 stigum í árslok. Gjaldmiðlar 
þróuðust einnig með ólíkum hætti 
gagnvart krónu. Bandaríkjadalur 
og jen styrktust mun minna gagn-
vart krónu en evra, sterlingspund 
og sænska krónan. - eþa

Sviptingar á 
krónunni
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Í dag verður fyrsta skrefið stigið í áttina að 
samþættingu þjónustu Kauphallar Íslands 
og OMX-kauphallasamstæðunnar þegar 
viðskipti hefjast á First North hliðarmark-
aðnum. Formlega tók OMX við rekstri 
Kauphallar Íslands í byrjun desember 
eftir að hafa keypt Eignarhaldsfélagið 
Verðbréfaþing, sem átti og rak Kauphöll 
Íslands. First North er ætlað að veita 
smáum fyrirtækjum í vexti greiðan 
aðgang að norrænum og alþjóðlegum fjár-
málamörkuðum. Skilyrðin fyrir skráningu 
á markaðinn eru áþekk þeim sem voru 
á íslenska isec-markaðinn. Sú breyting 
verður þó á að viðurkenndur ráðgjafi 
verður nú fyrirtækjunum innan handar 
við skráningu og varðandi viðvarandi 
upplýsingaskyldu. Viðskipti á isec-mark-
aðnum, sem settur var á fót um mitt 
síðasta ár, voru því sem næst engin og á 
hann einungis skráð tvö félög, Hampiðjan 
og Grandi. Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallar Íslands, gerir sér vonir um 
að íslensk fyrirtæki muni aftur á móti 
sjá og nýta sér þá möguleika sem felast 
í skráningu á First North. „Mikill fjöldi 
fyrirtækja hefur verið að skrá sig á First 
North-markaðinn á undanförnum mánuð-
um. Það kæmi mér mjög á óvart ef íslensk 
fyrirtæki sæju ekki kostina sem felast í 
skráningu.“

ÞRJÚ STÓR AÐLÖGUNARSKREF
Þórður segir að aðlögunarferli íslensku 
kauphallarinnar að OMX verði með þrem-
ur stórum skrefum og öðrum minni inn á 
milli. Á föstudaginn verður seinni hluta 
fyrsta skrefs fullnægt þegar Kauphöll 
Íslands tekur upp nýtt opinbert heiti, 
OMX Nordic Exchange á Íslandi. Um leið 
verður vefviðmóti kauphallarinnar breytt 
og hún fær nýja ásýnd með sameiginlegu 
lógói OMX. Næsti stóri áfangi verður 2. 
apríl þegar íslensk félög verða skráð á 
samnorrænan lista og tekin inn í vísitölu 
OMX. Á þeim verður jafnframt tekin upp 
sameiginleg vefsíða OMX. Þriðja stóra 
skrefið verður svo stofnun afleiðumarkað-
ar 7. maí. Þegar þessi þrjú skref hafa verið 
stigin er þess vænst að Kauphöllin verði 
orðin samstiga kauphöllunum þremur í 
Kaupmannahöfn, Stokkhólmi og Helsinki. 

ÍSLENSK FYRIRTÆKI RAÐAST VEL Á LIST-
ANN

Þegar fyrstu fregnir bárust af áhuga 
OMX-kauphallanna á Kauphöll Íslands, 
var í fréttum haft eftir Þórði að hann 
teldi slíkar viðræður 
ekki tímabærar fyrir 
Íslendinga. Þórður 
segir tvennt hafa 
komið til á árinu 
sem breytti skoð-
un hans á því. 
„Annars vegar 

hefur verið mikil samruna-
bylgja meðal kauphalla, til 
dæmis sameinuðust nýverið 
New York Stock Exchange 
og Euronext og allnokkr-
ir smærri samrunar hafa 
einnig orðið í Evrópu. Í öðru 
lagi kom það í ljós við skoð-

un að fyrirtæki hér eru 
orðin það stór og öflug að 

flest þeirra raðast nokkuð 
vel á norræna listann sem 

settur var á fót í október. Við 
höfðum ákveðnar áhyggjur af 

þessu áður en reglur um þennan 
lista voru fullmótaðar, að litlu 

fyrirtækin hér á landi myndu eiga 
undir högg að sækja á þessum 

lista. Við nánari skoðun kom í ljós 
að okkar sess á listanum er mjög 

góður.“
Þórður bætir við að þróunin hjá 

kauphöllinni hafi verið afar hröð 
á síðustu misserum, skráðu fyrir-
tækin séu orðin það stór og veltan 
svo mikil að tímabært hafi verið 
að leita eftir tengingu við stærri 
kauphöll, til þess að geta veitt 
markaðnum betri þjónustu. OMX-
samstæðan sé vel til þess fallin 
en sameinuð telst hún millistór 
og flokkast með kauphöllunum 
á Ítalíu, Spáni og Sviss hvað 

stærð varðar. „Þetta er einfaldlega þáttur 
í alþjóðavæðingu markaðarins hér heima 
og nauðsynlegt skref til að styðja við útrás 
og eflingu fyrirtækjanna.“

TÆKIFÆRI FYRIR FJÁRFESTA OG FYRIR-
TÆKI
Þórður er sannfærður um að með sam-
runanum myndist mikil sóknarfæri, 
bæði fyrir íslensk fyrirtæki og fjárfesta. 
„Íslensk fyrirtæki verða sýnilegri fyrir 
breiðari hóp fjárfesta sem ætti, ásamt 
víðtækari aðgangi að markaði, að skapa 
þeim mikil tækifæri.“ 

Þegar íslenska kauphöllin verður 
orðin fullgildur meðlimur samstæðunnar 
verður aðgangur allra fjárfesta að félög-
um í OMX jafn, íslenskra sem erlendra. 
Upplýsingum um öll fyrirtækin verður 
dreift með sama hætti og hægt að nálgast 
þær á sameiginlegri heimasíðu. Í þessu 
felst að íslenskir fjárfestar hafa greiðari 
aðgang að upplýsingum um fyrirtæki á 
öllum Norðurlöndunum. Jafnframt verður 
einfaldara að bera saman fyrirtæki og 
greinar þar sem öllum fyrirtækjum er 
raðað með sama hætti og eftir sama flokk-
unarkerfi. Það sama gildir um aðgang nor-
rænna fjárfesta að íslenska markaðnum 
og raunar allra alþjóðlegra fjárfesta þar 
sem svo miklu fleiri fylgjast með norræna 
markaðnum heldur en þeim íslenska. „Við 
erum þegar farin að finna fyrir því að 

erlendir fjárfestar sýna íslenska mark-
aðnum mun meiri áhuga. Ég býst því við 
að allmargir nýir kauphallaraðilar bætist 
við á næstu misserum. Við erum þegar 
farin að vinna með nokkrum þeirra,“ segir 
Þórður og nefnir fjárfestingabankann JP 
Morgan, sem nýverið varð aðili að íslensku 
kauphöllinni, sem dæmi um aukinn áhuga 
á íslenska markaðnum.  

FORSTJÓRINN Í FRAMKVÆMDASTJÓRN
Vinna starfsfólks Kauphallar Íslands frá 
degi til dags kemur til með að breytast 
töluvert á næstu misserum með aukn-
um samskiptum við samstarfsfólk sitt 
erlendis. Þórður sjálfur er ekki undan-
skilinn þessum breytingum en hann hefur 
tekið sæti í sjö manna framkvæmdastjórn 
OMX, sem hefur með hendi stefnumótun 
fyrir allar kauphallirnar innan samstæð-
unnar. Auk þess mun hann bera tvo titla í 
stað eins og mun, auk forstjórastöðunnar, 
vera framkvæmdastjóri yfir íslenskum 
mörkuðum innan OMX. Því sviði tilheyra 
annars vegar kauphöllin sjálf og hins 
vegar Verðbréfaskráning Íslands. Þórður 
sér fram á spennandi og ögrandi tíma. 
„Íslenski markaðurinn hefur verið í gíf-
urlegri sókn og veltan hefur átjánfaldast 
á síðustu fimm árum. Það er enn þá mikill 
hugur í íslenskum fyrirtækjum og við því 
að búast að þessi þróun haldi áfram. Það 
má því gera ráð fyrir spennandi ári.“

Fyrsta skrefið í samþættingarátt
Í dag verður fyrsta skrefið af þremur tekið í aðlögun Kauphallar Íslands að OMX-kauphallasamstæð-
unni þegar viðskipti hefjast á First North hliðarmarkaði OMX. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir ræddi 
við Þórð Friðjónsson, forstjóra Kauphallarinnar, um breytingarnar og tækifærin fram undan. 
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Árið byrjaði ekki efnilega fyrir 
Úkraínumenn sem höfðu deilt um fjór-
földun á gasverði frá rússneska ríkisgas-
fyrirtækinu Gazprom allan jólamánuðinn. 
Viðræður fulltrúa 
landanna sigldu í 
strand skömmu fyrir 
áramót og skrúfuðu 
Rússar fyrir gas-
leiðsluna til Úkraínu 
á nýársdag. Jarðgas 
sem fer um Úkraínu 
fer einnig til nokk-
urra landa í Evrópu 
þar sem gasskorts 
varð vart. Eftir að 
Evrópusambandið 
skarst í leikinn 
hét Alexei Miller, 
framkvæmdastjóri 
Gazprom, því að gas-
flutningur til Úkraínu yrði með eðlilegum 
hætti um miðjan mánuðinn. .

Þá settu stýrivextir mark sitt á erlend-
ar fjármálafréttir á árinu. Seðlabanki 
Bandaríkjanna hækkaði stýrivextina 
nokkrum sinnum þrátt fyrir fregnir um 
að senn lyki um tveggja ára vaxtahækkun-
arferli bankans en vextir á evrusvæðinu 
og í Bretlandi ýmist lækkuðu, stóðu í stað 
eða hækkuðu af ótta við að verðbólgu-
draugurinn léti á sér kræla. Seðlabanki 
Bandaríkjanna hækkaði stýrivexti sína 
jafnt og þétt út árið en Englandsbanki, 
seðlabanki Bretlands, ákvað framan af ári 
að halda þeim óbreyttum. Ekki var ein-
hugur um ákvörðunina í röðum meðlima í 
peningamálanefnd bankans. 

Fjárfestar í Bandaríkjunum glöddust 
hins vegar þegar Dow Jones hlutabréfa-
vísitalan rauf 11.000 stiga múrinn en 
slíkt hafði ekki gerst í rétt rúm fimm ár. 
Hlutabréfavísitölur í fleiri löndum ruku í 
methæðir, þar á meðal í Kauphöll Íslands.

Fjárfestar í Japan voru hins vegar ekki 
jafn glaðir þegar loka varð fyrir viðskipti 
í Kauphöllinni í Tókýó 20 mínútum fyrr en 
venja var hinn 18. janúar vegna ótta við 
verðhrun. Ástæðan var söluæði sem rann 
á fjárfesta í kauphöllinni vegna frétta af 
rannsókn sem fjármálayfirvöld þar í landi 
stóðu fyrir hjá netfyrirtækinu Livedoor. 
Lokun kauphallarinnar í Tókýó var söguleg 
stund með ákveðnum formerkjum enda 
hafði henni aldrei áður verið lokað fyrr en 
venjulega. Rannsókn á starfsemi Livedoor 

leiddi í ljós að stjórnendur fyrirtækisins 
hefðu stundað ólögleg hlutabréfaviðskipti 
og falsað afkomutölur tveimur árum fyrr 
með það fyrir augum að láta sem fyr-
irtækið skilaði hagnaði þegar reyndin 
var önnur. Takafumie Horie, stofnandi 

og framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins, var 
handtekinn nokkrum 
dögum síðar ásamt 
nokkrum af æðstu 
stjórnendum fyrirtæk-
isins og standa réttar-
höld í málinu enn yfir.

Undir lok mánaðar-
ins lagði stálfyrirtækið 
Mittal Steel, sem er í 
eigu indverska auð-
kýfingsins Lakshmi 
Mittals, sem sam-
kvæmt breska blaðinu 
Sunday Times er ríkasti 
maður sem búsettur er 

á Bretlandseyjum, fram yfirtökutilboð í 
franska stálfyrirtækið Arcelor. Tilboðið 
hljóðaði upp á jafnvirði 2.200 milljarða 
íslenskra króna. Hluthafar Arcelor voru 
hins vegar mótfallnir tilboðinu og var 
Mittal Steel að betrumbæta boðið talsvert 
áður en yfir lauk.

„Það er óábyrgt að velta 
vöngum yfir því hvort ég 
ætli að segja af mér eða 
ekki þar sem við höfum 
ekki áttað okkur almenni-
lega á stöðunni.“

Takafumi Horie, fyrrum forstjóri Livedoor. 18. janúar 2006.

Annað fyrirtæki þar sem stjórnend-
ur höfðu falsað afkomutölur var öðru 
hverju í fréttum á árinu allt fram á haust. 
Fyrirtækið hét Enron en réttarhöld hófust 
í Houston í Texas yfir æðstu stjórnendum 
þessa fyrrum bandaríska orkusölurisa, 
sem varð gjaldþrota árið 2001. Nokkrar 
af helstu lykilpersónum í málinu voru 
Kenneth Lay, stofnandi og fyrrum for-
stjóri fyrirtækisins, Jeffrey Skilling, fyrr-
um yfirframkvæmdastjóri orkurisans og 
Andrew Fastow, fyrrum fjármálastjóri 
þess, en þeir voru ásamt öðrum sakaðir 
um stórfelld fjársvik og fölsun afkomu-
talna til að láta sem fyrirtækið sýndi hagn-

að í stað taps. Þegar orkusölurisinn var 
úrskurðaður gjaldþrota árið 2001 misstu 
21.000 manns vinnuna auk þess sem í ljós 
kom skuldahali upp á 21.000 milljarða 
íslenskra króna sem gerir gjaldþrotið eitt 
af þeim stærri í sögunni. Réttarhöldin 
drógust fram eftir ári en úrskurður um 
sekt í málinu féll ekki fyrr en um mitt ár.

„Við verðum að bregðast 
við viðamiklum breyting-
um í bílaiðnaði.“

Rick Wagoner, forstjóri General Motors, eftir að hann 
sættist á helmingi minni laun til að draga úr launaútgjöld-
um í febrúar.

Mars var tiltölulega rólegur í saman-
burði við aðra mánuði ársins. Bjartsýni 
hafði aukist nokkuð allt frá því Angela 
Merkel varð kanslari landsins ári áður 
auk þess sem sérfræðingar spáðu aukn-
um hagvexti í þessu stærsta hagkerfi 
Evrópusambandsins vegna heimsmeist-
arakeppninnar í knattspyrnu, sem haldin 
var í júní þrátt fyrir hækkun á virðisauka-
skatti nú um áramótin.

Stjórn Seðlabanka Evrópu hækkaði 
stýrivexti bankans um fjórðung úr pró-
sent í byrjun mánaðar og fóru vextir 
bankans í 2,5 prósent. Þetta var önnur 
stýrivaxtahækkun bankans á árinu en 
ekki sú síðasta. Seðlabankastjórar fleiri 
landa vöruðu sömuleiðis við verðbólgu-
drauginum, þar á meðal Ben Bernanke, 
bankastjóri bandaríska seðlabankans, sem 
ákvað að hækka stýrivexti í landinu um 
25 punkta undir lok mánaðar og stóðu 
vextirnir eftir það í 4,75 prósentum. Þetta 
var fyrsta stýrivaxtahækkun Bernankes 
eftir að hann tók við af Alan Greenspan, 
fyrrum seðlabankastjóra Bandaríkjanna, 
en Bernanke hafði lagt áherslu á nauðsyn 
aðgerða til að loka á verðbólgudrauginn. 
Þá var þetta jafnframt 15. hækkun bank-
ans eftir samfellt hækkanaferli frá miðju 
ári 2004. Stýrivextir bankans hækkuðu 
svo á ný í maí og virtist fátt benda til að 
hækkanaferlið væri á enda.

Stjórnendur Gazprom héldu enn að herja 
á nágranna sína og kúnna en í byrjun 
mánaðar ákvað ríkisfyrirtækið að hækka 
verð á jarðgasi til Hvít-Rússa. Rússar og 

Hvít-Rússar hafa fram til þessa bundist 
vinaböndum og greiddu þeir lágmarksverð 
fyrir gasið. Stjórnendur Gazprom hótuðu 
að grípa til svipaðra aðgerða og í deilunni 
við Úkraínustjórn fyrr á árinu. Niðurstaða 
fékkst ekki fyrr en nú um áramótin eftir 
þráfelldar hótanir og sættust Hvít-Rússar 
á að greiða rúmlega tvöfalt meira fyrir 
gasið eða 100 dali, rúmar 7.000 krónur, fyrir 
hvern kúbikmetra, sem var nokkuð lægra 
en Rússar höfðu upphaflega farið fram á.

Rétt fyrir miðjan mánuðinn hóf stjórn 
bandaríska hlutabréfamarkaðarins Nasdaq 
að kaupa hlutabréf í LSE og nældi sér á 
tiltölulega skömmum tíma í 15 prósent 
hlutafjár í bresku kauphöllinni frá tveimur 
stórum hluthöfum. Kaupin héldu áfram  
næstu mánuði og þegar fram liðu stundir 
hafði Nasdaq náð í rétt rúman fjórðung 
bréfa bresku kauphallarinnar. Baráttunni 
um bresku höllina var hins vegar hvergi 
nærri lokið því Carla Furse, forstjóri LSE, 
hefur allt fram til þessa hent öllum til-
boðstilraunum Roberts Greifeld, forstjóra 
Nasdaq, út í hafsauga á þeim forsendum að 
það væri of lágt og endurspegli ekki raun-
verulegt virði markaðarins. 

Þótt hlutabréfavísitölur víða um heim 
hefðu vaxið hratt í fyrra heyrði það ekki 
um þær allar. Um miðjan maí fór ind-
verska hlutabréfavísitalan Sensex nefni-
lega á hliðina og féll úr tæpum 10.000 stig-
um um rúm fjögur prósent tvo daga í röð 
og endaði undir 9.000 stigum. Ástæðan var 
slæleg afkoma fyrirtækja í landinu. Gengi 
hlutabréfa átti hins vegar eftir að jafna 
sig og vel það því vísitalan sló met hvern 
mánuðinn á fætur öðrum á haustdögum 
og virðist fátt benda til að henni ætli að 
skrika fótur á nýjan leik. 

Endalok nálguðust í Enron-málinu 25. 
maí þessa mánaðar þegar Kenneth Lay, 
stofnandi og fyrrum stjórnarformaður 
fyrirtækisins, og Jeffrey Skilling, fyrrum 
yfirframkvæmdastjóri þess, voru fundnir 
sekir um fjársvik og samsæri auk fleiri 
ákæruliða í tengslum við gjaldþrot Enron 
árið 2001. Fjölmiðlar vestanhafs sögðu 
Skilling eiga yfir höfði sér allt að 185 ára 
fangelsisdóm en töldu Lay geta undirbúið 
sig fyrir allt að 65 ára fangelsivist. Þrátt 
fyrir að gjaldþrot Enron hafi dregið mik-
inn dilk á eftir sér héldu tvímenningarnir 
ætíð fram sakleysi sínu og hneyksluðust 
á dómnum.

Breytingar á stýrivöxtum, samdráttur í rekstri fyrirtækja, vinveittar og óvinveittar yfirtökutilraunir og samruni fyrirtækja og 
hlutabréfamarkaða einkenndi síðasta ár. Fastlega má búast við því að fréttir síðasta árs lifi framhaldslífi langt fram á þetta ár.
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Hæst bar um miðjan júní að samevrópski 
flugvélaframleiðandinn Airbus tilkynnti 
að vandræði í rafkerfi nýjustu þotu fyrir-
tækisins, risaþotunnar A380, hefðu valdið 
því að afhending vélanna gæti dregist um 
allt að sjö mánuði. Reyndar stóð aðeins til 
að afhenda eina vél í fyrra til flugfélagsins 
Singapore Airlines. Þróun og smíði risa-
þotunnar hafði staðið yfir frá aldamótum 
og nam kostnaður við risaþotuna heilum 
1.100 milljörðum íslenskra króna. Noel 
Forgeard, yfirmaður EADS, móðurfélags 
Airbus, sagði allt stefna í að einungis níu 
risaþotur yrðu afhentar á þessu ári, 20 til 
25 vélar á því næsta en allt að 14 á næstu 
tveimur árum eftir það. Forsvarsmenn 
fjölda flugfélaga víða um heim, þar á 
meðal Singapore Airlines sem hafði pant-
að 10 risaþotur, lýstu yfir vonbrigðum með 
tafirnar og nokkrir þeirra hótuðu að krefj-
ast skaðabóta vegna þessa. Tafirnar drógu 
mikinn dilk á eftir sér og urðu meðal ann-
ars til þess að gengi bréfa í EADS, móður-
félagi Airbus, féllu um þriðjung sama dag 
og tók að hrikta í stoðum samstæðunnar. 

Bandaríski auðkýfingurinn Warren 
Buffett var hins vegar boðberi óvæntra 
gleðitíðinda undir lok mánaðar þegar hann 
greindi frá því að hann hygðist gefa 85 
prósent af öllum auðæfum sínum til góð-
gerðamála. Talið er að eignir hans nemi 
allt að 3.000 milljörðum íslenskra króna. 
Stærstur hluti gjafarinnar, 10 milljón hlut-
ir, sem metnir eru á tæplega 2.100 milljarða 
íslenskra króna, í Berkshire Hathaway, 
fjárfestingasjóði Buffetts, rennur til góð-
gerðastofnunar Bill Gates, stofnanda og 
stjórnarformanns bandaríska hugbún-
aðarrisans, og eiginkonu hans. Stofnun 
þeirra Gateshjóna, sem ber nafn þeirra 
beggja, berst gegn sjúkdómum og vinnur 
að aukinni menntun í þróunarríkjunum. 

Á síðasta degi sumarmánaðarins bár-
ust þær fréttir vestan Atlantsála, að í 
bígerð væru viðræður bílaframleið-
endanna General Motors, Nissan og 
Renault um samstarf á sviði bílafram-
leiðslu. Bandaríski auðkýfingurinn Kirk 
Kerkorian átti frumkvæðið að viðræðun-
um en fjárfestingarfélag hans var einn af 

stærstu hluthöfum í GM, sem hefur átt við 
hallarekstur að stríða og sagt upp þúsund-
um starfsmanna og lokað verksmiðjum 
til að snúa afkomunni við. Kerkorian var 
bjartsýnn á árangur viðræðna þrátt fyrir 
andstöðu æðstu stjórnenda GM og lýsti 
því yfir að hann myndi auka við hlut sinn í 
GM ef af samstarfinu yrði. Forsvarsmenn 
bílaframleiðendanna funduðu sumarið á 
enda en bjartsýni þessa aldraða auðkýf-
ings snerist upp í helber vonbrigði þegar 
nær dró haustdögum.

Hluthafar Arcelor gáfu sig loksins 
skömmu fyrir júnílok eftir að Mittal Steel 
hafði hækkað yfirtökutilboð sitt talsvert 
frá fyrsta boði. Fyrirtækin skelltu nöfn-
unum saman og úr varð Arcelor-Mittal, 
langstærsti stálframleiðandi í heimi.

Ekki er ljóst hvort hinn almenni neyt-
andi var jafn ánægður í Bandaríkjunum en 
undir lok mánaðar tilkynnti Ben Bernanke, 
seðlabankastjóri Bandaríkjanna, að ákveð-
ið hefði verið að hækka stýrivexti bankans 
enn á ný um fjórðung úr prósenti og fóru 
þeir við það í 5,25 prósent. Þetta var 17. 
hækkun bankans á tveimur árum og gaf 
Bernanke í skyn að nú væri endi bundinn 
á hækkanaferlið. Sú varð raunin enda 
hreyfðust stýrivextirnir ekkert það sem 
eftir lifði árs.   

„Við teljum að Renault
og Nissan séu opin fyrir 
því að starfa með General 
Motors.“

Úr bréfi frá Kirks Kerkorian til stjórnenda General Motors í júní.

Nokkuð hafði hitnað undir æðstu stjórn-
endum EADS og dótturfélagi þess, Airbus, 
vegna tafa á afhendingu A380 risaþotn-
anna. Úr varð að Noel Forgeard, aðstoð-
arframkvæmdastjóri EADS og Gustav 
Humbert, forstjóri Airbus, sögðu upp 
störfum sínum á öðrum degi júlímánaðar. 
Þá var sala á hlutabréfum þeirra í flug-
vélasmiðjunum rannsökuð en þeir voru 
taldir hafa komið bréfunum í verð áður en 
greint var frá töfum á afhendingunni.

Og enn af Enron því Kenneth Lay, fyrr-

um forstjóri og stjórnarformaður fyrir-
tækisins, lést af völdum hjartaáfalls í sum-
arhúsi sínu í Colorado í Bandaríkjunum 
að morgni dags 5. júlí. Hann var 64 ára 
að aldri. Fregnin kom flatt upp á marga 
enda hafði dómur fallið í Enronmálinu 
rúmum mánuði áður og átti Lay yfir höfði 
sér áratuga fangelsisdóm fyrir stórfelld 
fjársvik og fyrir að falsa afkomutölur 
fyrirtækisins.  

Heimsmarkaðsverð á hráolíu rauk í 
hæstu hæðir um miðjan mánuðinn þegar 
Ísraelsher gerði innrás gegn liðsmönn-
um Hizbollah-samtakanna í suðurhluta 
Líbanon. Vart var á bætandi stöðu mála 
í Mið-Austurlöndum. Hráolíuverðið tók 
stórt stökk upp á við í 78 dali á tunnu og 
hafði það aldrei verið hærra. Hækkanirnar 
höfðu mikil áhrif víða um heim, ekki síst á 
afkomu bílaframleiðenda í Bandaríkjunum, 
sem höfðu átt við rekstrarvanda að stríða 
um langt bil. Olíuverðshækkanirnar bættu 
ekki úr skák enda sneri margur bíleigand-
inn baki við bensínfrekum risajeppanum 
og festi kaup á sparneytnum og umhverf-
isvænum bílum frá Japan.

Japanski seðlabankinn spilaði fram 
nokkuð óvæntu trompi á sama tíma 
með 25 punkta hækkun stýrivaxta. 
Greiningaraðilar voru á einu máli um 
að þetta hefði verið söguleg stund því 
stýrivextir bankans höfðu staðið í núll 
prósentum frá því í ágúst árið 2000 en þá 
voru þeir núllstilltir til að bregðast við 
efnahagslægð sem reið yfir Asíu þremur 
árum fyrr.  

Undir lok mánaðar birtu svo bandarísku 
bílaframleiðendurnir afkomutölur sínar 
fyrir annan ársfjórðung. Niðurstöðurnar 
voru síður en svo jákvæðar og urðu til 
þess að fyrirtækin urðu að herða sultar-
ólina enn frekar og segja fleirum upp auk 
þess sem gripið var til ýmissa leiða til að 
hagræða í rekstrinum. 

„Með ákvörðuninni í dag 
er horft til þess að við-
halda stöðugleika og hag-
vexti til langs tíma.“

Tilkynning frá Seðlabanka Japans þegar stjórn hans 
hækkaði stýrivexti um 25 punkta 14. júlí 2006.

Ágústmánuður var nokkuð tíðindalít-
ill. Í annarri viku mánaðar ákvað stjórn 
Seðlabanka Bandaríkjanna að halda stýri-
vöxtum óbreyttum í 5,25 prósent. Þetta 
var nokkuð sögulegur áfangi, því þar með 
var endi bundinn á samfelldar hækkanir 
á stýrivöxtum bankans síðastliðin tvö ár 
á undan. 

Aðrir seðlabankar fylgdu í kjölfarið 
en undir lok mánaðarins ákvað evrópski 
seðlabankastjórinn Jean-Claude Trichet 
að grípa til sömu aðgerða og kollegi hans 
vestanhafs og halda vöxtunum óbreyttum.

Hátt eldsneytisverð jók enn á vandræði 
og hallarekstur bandarískra bílaframleið-
enda. Neytendur virtust alfarið hafa snúið 
baki við stórum bensínhákum og sátu 
framleiðendur á borð við General Motors, 
Ford og Chrysler uppi með talsvert meira 
af óseldum sportjeppum en áætlanir höfðu 
gert ráð fyrir. Fyrirtækin gripu til frekari 
aðgerða til að draga saman í rekstrinum, 
seldu frá sér dótturfélög og skáru niður 
í mannahaldi. Þá skipti Ford um mann í 
brúnni en Bill Ford, forstjóri og afkom-
andi stofnanda fyrirtækisins, fór út fyrir 
Alan Mulally, fyrrum forstjóra Boeing.

Og meira af aðhaldi því samstarfsviðræð-
ur bílaframleiðendanna GM, Nissan og 
Renault sigldu í strand í upphafi mánaðar 
og var þeim slitið í kjölfarið eftir fjög-
urra mánaða fundahöld. Þrátt fyrir bága 
fjárhagsstöðu GM taldi félagið sig leggja 
meira af mörkum til samstarfs og náðust 
ekki sættir um málið. Kirk Kerkorian lýsti 
yfir sárum vonbrigðum með niðurstöðuna 
og losaði hann sig við um helming bréfa 
sinna í bandaríska bílaframleiðandanum í 
mótmælaskyni.

Fjárfestar víða um heim brostu hins 
vegar út í eitt um miðjan mánuðinn enda 
ruku hlutabréfavísitölur víðs vegar í áður 
óþekktar methæðir. Indverska hlutabréfa-
vísitalan Sensex náði sömu hæðum undir 
lok september í kjölfar birtingar hagtalna, 
sem bentu til ágæts hagvaxtar í land-
inu. Fjárfestar þar í landi kættust enda 
stefndi allt í að hlutabréfavísitalan væri 

BARIST UM BRETLAND
Yfirtökutilraunir og samrunar kauphalla í Evrópu settu 
mark sitt á viðskiptafréttir liðins árs. Árið hófst með 
áframhaldandi tilraunum kauphalla til að sameinast 
Kauphöllinni í Lundúnum í Bretlandi (LSE). Í janúar end-
urtók ástralski fjárfestingabankinn Macquire leikinn frá 
því í desember árið áður og gerði ríflega 166 milljarða 
króna yfirtökutilboð í öll hlutabréf LSE. Tilraunin tókst 
ekki enda stóð Carla Furse, forstjóri LSE, fast á sínu að 
tilboðið væri of lágt og endurspeglaði ekki raunverulegt 
virði markaðarins, sem hún taldi víst að myndi stækka á 
næstu árum. 

Furse sat við sama keip þegar bandaríski hlutabréfa-
markaðurinn Nasdaq lagði fram 336 milljarða króna 
yfirtökutilboð í markaðinn í marsmánuði. Lítið lá hins 
vegar fyrir um framtíðarhorfur LSE, einnar elstu kaup-

hallar Evrópu. Ákvörðun Furse að skella skollaeyrum við 
gylliboðum annarra kauphalla gladdi hins vegar hluthafa 
bresku kauphallarinnar því þráfaldleg tilboð í hana hefur 
keyrt gengi hennar upp á við. 

Stjórn Nasdaq ákvað að draga tilboðið til baka undir 
lok mars. Um hálfum mánuði síðar lagði bandaríski sjóð-
urinn svo fram trompið er hann greindi frá því að hann 
hefði gert samkomulag við einn stærsta hluthafa LSE og 
tryggt sér rétt rúma 38 milljón hluti í markaðnum sem 
jafngildir 15 prósent hlutabréfaeignar. Hlutafjáreignin 
í LSE jókst hægum skrefum og undir lok nóvember 
hafði Nasdaq nælt sér í 28,75 prósent hlutafjár í LSE. 
Markmiðið með kaupunum var af tvennum toga. Í fyrsta 

Síðasta ár einkenndist af tilraunum hlutabréfamarkaða til að renna saman í eina sæng.
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á frekari uppleið og fall ekki í sjónmáli á 
ný. Væntingar fjárfesta stóðust enda rauf 
vísitalan hvert metið á fætur öðru, síðast í 
byrjun desember þegar hún fór yfir 14.000 
stig.

Þá sá loks fyrir endann á Enronmálinu 
þegar dómur féll í máli Andrew Fastow, 
fyrrum fjármálastjóra orkusölurisans 
fyrrverandi. Fastow hlaut sex ára dóm 
sem var fjórum árum styttri dómur en 
gert var ráð fyrir. Fastow var meðal ann-
ars sakaður um innherjasvik en hann auðg-
aðist verulega við sölu á bréfum sínum 
í félaginu áður en halla tók undan fæti 
orkusölurisans. Auk fangelsisdómsins var 
hann dæmdur til að greiða til baka 30 
milljónir Bandaríkjadala, jafnvirði rúmra 
2,1 milljarðs íslenskra króna í reiðufé og 
eignum.

Ríkisstjórn Írlands einkavæddi flugfé-
lagið Aer Lingus í lok september. Írska 
ríkið hafði í gegnum tíðina farið með 
rúman 85 prósenta hlut í flugfélaginu en 
ákvað að selja 50 prósent úr safni sínu í 
almennu hlutafjárútboði áður en til skrán-
ingar þess kom í kauphöllunum í Dublin á 
Írlandi og Lundúnum í Bretlandi á öðrum 
degi október. Landar þeirra hjá lággjalda-
flugfélaginu Ryanair tryggðu sér 16 pró-
senta hlutafjár í útboðinu en juku hann 
fljótlega í 19,2 prósent. Í kjölfarið gerði 
stjórn Ryanair yfirtökutilboð í alla eftir-
standandi hluti sem hljóðaði upp á 1,48 
milljarða evrur eða rúma 130 milljarða 
íslenskra króna. Tilboðið mætti harðri 
andstöðu jafnt frá írskum ráðherrum til 
starfsmanna Aer Lingus og hins almenna 
Íra. Starfsmannafélag Aer Lingus, sem 
tryggði sér vænan skerf í flugfélaginu við 
einkavæðingu þess, jók við hlut sinn auk 
þess sem írskur auðkýfingur keypti lítinn 
hlut með það eitt fyrir augum að koma í 
veg fyrir að Ryanair gæti komið höndum 
yfir flugfélagið. Michael O‘Leary, forstjóri 
Ryanair, þrýsti á hluthafa Aer Lingus að 
þeir tækju tilboðinu og sagði þetta einstakt 
tækifæri til að stofna stórt írskt flugfélag. 
Hluthafarnir tóku ekki vel í kostaboðið en 
ekki bætti úr skák þegar hann boðaði stór-
tækar hagræðingaraðgerðir til að bæta 
rekstur Aer Lingus. Barátta flugfélaganna 
átti eftir að harðna talsvert eftir því sem 
nær leið áramótum. 

Jeffrey Skilling, fyrrum yfirfram-
kvæmdastjóri Enron, var dæmdur til 24 
ára fangelsisvistar vegna aðildar að stór-
felldum svikum til að fela milljarðatap 
orkusölurisans. Dómurinn var talsvert 
lægri en búist hafði verið við en fjölmiðl-
ar reiknuðu með því að hann hlyti tæplega 
tveggja alda dvöl innan veggja fangelsis-
ins. Endi var ekki bundinn á Enronmálið 
því Richard Causey, fyrrverandi aðalend-
urskoðandi Enron, hlaut sömuleiðis fimm 
og hálfs árs dóm fyrir málið um miðjan 
nóvember. Skilling hóf afplánun um miðj-
an desember og var þar með botninn sleg-
inn í málið sem staðið hafði yfir síðastliðin 
fimm ár.

„Þetta er frábært [tilboð] 
fyrir ríkisstjórnina, starfs-
fólkið, hagkerfi lands-
ins og ferðamennsku á 
Írlandi.“

Michael O‘Leary, forstjóri írska lággjaldaflugfélagsins 
Ryanair, um yfirtökutilboð flugfélagsins í Aer Lingus í 
október.

Englandsbanki ákvað í byrjun nóvem-
ber að hækka stýrivexti um fjórðung úr 
prósenti og fóru vextirnir í 5 prósent. 
Almennt var búist við þessari vetrargjöf 
bankans til landsmanna enda fyrsta stýri-
vaxtahækkun bankans á árinu sem staðið 
hafði fastur á sínu þrátt fyrir að margsinn-
is hafi verið þrýst á Mervyn King. banka-
stjóra Englandsbanka, að hækka vextina. 
Reyndar hafði ekki verið einhugur um 
óbreytta vaxtastefnu bankans.

Undir lok mánaðarins komst japanska 
netfyrirtækið Livedoor á ný í fréttir þegar 
stjórn fyrirtækisins ákvað að selja fjár-
málaarm þess. Ljóst þykir að Livedoor 

heyrir sögunni til sem eitt af óskabörnum 
Japana enda malaði armurinn gull fyrir 
fyrirtækið. Livedoor mun í framtíðinni 
ætla að einbeita sér að því sem það var 
upphaflega stofnað til, eða vefhönnun og 
hugbúnaðarþróun.

Tilraunir írska lággjaldaflugfélagsins 
Ryanair til að kaupa írska flugfélagið Aer 
Lingus var sem rauður þráður í gegnum 
veturinn. Baráttan harðnaði frekar en hitt 
því á síðustu dögum nóvember tilkynnti 
Dermont Mannion, forstjóri írska Aer 
Lingus, að Ryanair hefði tryggt sér fjórð-
ungshlut í flugfélaginu og hefði ákveðið 
að setja stefnuna á óvinveitta yfirtöku á 
félaginu þrátt fyrir andstöðu meirihluta 
hluthafa í félaginu.

„Við teljum að tilboð 
Nasdaq endurspegli fram-
úrskarandi vöxt  og fram-
tíðarhorfur markaðarins.“

Carla Furse, forstjóri LSE, þegar hún felldi rúmlega 380 
milljarða króna yfirtökutilboð frá stjórn bandaríska hluta-
bréfamarkaðarins Nasdaq í nóvember.

Michael O‘Leary, forstjóra Ryanair, varð 
lítið ágengt í tilraunum sínum til að kaupa 
flugfélagið Aer Lingus en einungis eitt pró-
sent hluthafa var fylgjandi yfirtökutilboði 
á fundi þeirra snemma í mánuðinum. Hann 
sagðist engu að síður fullviss um að tilboðið 
hlyti náð fyrir augum hluthafa enda væri 
það nokkuð yfir útboðsgengi félagsins í 
október. Hann vildi hins vegar ekkert segja 
til um hvort tilboðið yrði hækkað til að 
blíðka hluthafana.

Og fleiri fréttir bárust frá fyrirtækjum 
í háloftunum því lögregla gerði rannsókn 
á skrifstofum EADS, móðurfélags Airbus, 
í París í Frakklandi um miðjan jólamánuð-
inn. Rannsóknin var gerð að tilstuðlan evr-
ópskra samkeppnisyfirvalda til að kanna 

hvort helstu stjórnendur og hluthafar fyr-
irtækisins hafi gerst sekir um innherjasvik 
í hlutabréfaviðskiptum og komið bréfum 
í verð áður en gengi í EADS féll um mitt 
ár. Talið var að allt að 800 manns tengdust 
málinu. Þetta voru ekki einu fréttirnar 
af fallvöltu gengi EADS því flugfélagið 
Emirates í Dubai, sem hafði pantað 43 risa-
þotur, lagði fram kröfu um skaðabætur á 
hendur flugvélasamstæðunni vegna tafa á 
afhendingu þotnanna á jóladag. 

Undir lok mánaðar stefndi um stund-
arsakir í óefni í Taílandi eftir að taílenski 
seðlabankinn greindi frá áformum sínum 
um að setja á gjaldeyrishömlur til að 
sporna gegn háu gengi bahtsins, gjaldeyr-
is Taílendinga, en hann hefur verið með 
sterkustu gjaldmiðlum Asíu.

Sömu sögu var að segja af Robert 
Greifeld, forstjóra bandaríska hluta-
bréfamarkaðarins Nasdaq, sem tilkynnti 
með formlegum hætti að markaðurinn 
væri farinn í óvinveitta yfirtöku á LSE. 
Markaðurinn hefur hins vegar enn sem 
komið er ekki náð meira en fjórðungshlut í 
LSE og mun framtíðin ein skera úr um hver 
niðurstaðan verður. 

Undir lok árs bættist enn í fréttir af bar-
áttu Bandaríkjamanna og Breta því sam-
gönguyfirvöld vestanhafs ákváðu að veita 
lággjaldaflugfélaginu Virgin America ekki 
flugrekstrarleyfi í landinu. Ástæðan var sú, 
að flugfélagið var að mestum hluta í eigu 
bresku samstæðunnar Virgin Group og 
auðkýfingsins Richard Bransons. Reglur 
um eignarhald á flugfélögum kveða hins 
vegar á um að erlendir aðilar megi ekki 
eiga meira en fjórðung í fyrirtækjum sem 
þessum. Þetta þóttu talsverð vonbrigði 
fyrir Branson enda hafði undirbúningur 
fyrir rekstur flugfélagsins, sem átti að 
hefja rekstur snemma á þessu ári, staðið 
yfir síðastliðin tvö ár. Óvíst hvort af verður 
en forsvarsmenn Virgin America munu 
svara samgönguyfirvöldum vestra á næstu 
dögum.

lagi var Robert Greifeld, forstjóri Nasdaq, nú með ívið 
meira vægi í hluthafahópnum en áður og gat þrýst á um 
samruna markaðanna. Í öðru lagi komu kaupin í veg fyrir 
að John Thain, sem stýrir bandarísku kauphöllinni í New 
York (NYSE),  gæti borið víurnar í bréf hluthafa með það 
fyrir augum að koma mörkuðunum saman í eina sæng líkt 
og til stóð framan af. 

EVRÓPA SAMEINAST BANDARÍKJUNUM
John Thain brást við kaupum Nasdaq með því að bjóða 
jafnvirði rúmra 724 milljarða íslenskra króna í samevr-
ópska hlutabréfamarkaðinn Euronext, sem rekur kaup-
hallir í Amsterdam í Hollandi, Brussel í Belgíu, í París í 
Frakklandi og í Lissabon í Portúgal, í  maí. Tilboðið var 
samþykkt í byrjun júní og ganga markaðirnir í eina sæng 
á næstunni. Með samrunanum verður til fyrsta kauphöllin 
með starfsemi beggja vegna Atlantsála með markaðsvirði 
upp á jafnvirði 1.448 milljarða íslenskra króna.

Með tilboðinu skákaði Thain stjórnendum þýsku kaup-
hallarinnar í Frankfurt sem gerði ítrekaðar tilraunir til að 
sameinast Euronext á síðasta ári. Kauphöllin hafði lengi 
horft til þess að renna saman við aðrar kauphallir, meðal 

annars LSE, allt frá 2001 en hóf viðræður við stjórnendur 
Euronext í mars. Formlegt tilboð var lagt fram undir lok 
maí.  Karpið stóð um væntanlegar höfuðstöðvar samein-
aðra markaða sem stjórnendur þýsku kauphallarinnar 
kröfðust að yrði í Frankfurt. Á það sættist Jean-Francois 
Theodore, forstjóri Euronext, ekki og hafnaði tilboðinu. 

Þrátt fyrir að flestir hlutaðeigendur Euronext hafi 
samþykkt samruna við NYSE hefur stjórn þýsku kaup-
hallarinnar síður en svo lagt árar í bát því ítalska kaup-
höllin gekk til liðs við hana um sameiginlegt yfirtökutil-
boð í Euronext í október. Nýtt tilboð hefur enn sem komið 
er ekki verið lagt fram í samevrópska markaðinn en Jean-
Claude Trichet, seðlabankastjóri evrópska seðlabankans, 
er sagt hugnast betur að sjá samruna kauphalla og hluta-
bréfamarkaða í álfunni fremur en að evrópskir markaðir 
renni saman við bandarískar kauphallir.
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Undanfarin ár eru einhver mestu hagsældarár í íslensku efnahags-
lífi sem um getur. Hagvöxtur hefur verið gríðarlegur og ekki þarf 
frekari vitna við en að líta þau skartgripaskrín sem skotið var á loft 
á gamlárskvöld, svo gripið sé til myndlíkingar skáldsins Hannesar 
Péturssonar.

Árið 2007 gefur ýmis fyrirheit, en er líklegra til að verða mörgum 
þyngra í skauti. Bæði er samkeppni á alþjóðamörkuðum harðari og 
vextir hafa farið hækkandi í helstu viðskiptalöndum. Stærð og afl 
íslenskra fyrirtækja vinnur þar á móti og stærstu alþjóðafyrirtæki 
munu á nýju ári nýta sér fjölmörg tæki-
færi til vaxtar. 

Innanlands má búast við að vaxta-
stigið fari að bíta verulega í þá sem ekki 
eiga annarra kosta völ en að fjármagna 
sig í krónunni. Venjulegur rekstur 
stendur engan veginn undir slíku vaxta-
stigi nema skamma stund og því er ekki 
ólíklegt að eitthvað muni undan láta. 
Þeir sem geta hafa þegar komið sér út 
úr gjaldmiðlinum. Straumur-Burðarás 
fjárfestingarbanki hefur þegar fært 
eigið fé og uppgjör í evrum og ekki 
óvarlegt að ætla að fleiri vildu feta 
slíka braut. Það er löngu orðið ljóst að 
krónan og stöðugleiki eru hugtök sem 
ekki er hægt að nota í sömu setningu. 
Umræðan um gjaldmiðilinn er lykil-
umræða næstu missera. Atvinnulífið 
hefur þegar tekið frumkvæði í þeirri 
umræðu, en stjórnmálin hafa lítið fylgt 
henni eftir. Sú augljósa hætta fylgir 
því að atvinnulífið muni bresta þolin-
mæðina og taka upp evruna án þess að 
samfélagið komi með eðlilegum hætti 
að slíkri breytingu. 

Árið fram undan er ár aðlögunar í 
efnahagslífinu. Það mun reyna á styrk 
stjórnar opinberra fjármála og pen-
ingamála landsins hvort tekst að koma 
mjúkt niður þetta árið. Í raun má þó 
segja að hluti lendingar sé þegar kominn fram í ljósi þess að gjaldmið-
ill þjóðarinnar féll um næstum fjórðung á liðnu ári. Í opnu vestrænu 
hagkerfi telst slíkt til tíðinda og myndi hvergi talið bera vott um 
mikinn stöðugleika. 

Á heildina litið hefur íslenskt atvinnulíf nýtt velgengni undanfar-
inna ára vel. Stoðir efnahagslífsins hafa aldrei verið fjölbreyttari 
og fjármálakerfið er sterkara og öflugra en nokkurn gat órað fyrir. 
Bankakerfið stóð af sér erfiða umræðu á síðasta ári. Kveikja þeirr-
ar umræðu var veikleiki íslenskra efnahagsmála og gjaldmiðilsins. 
Fjármálakerfið sjálft stóð mun betur að vígi en látið var í veðri vaka. 
Lækkun lánshæfiseinkunnar Standard og Poor‘s á íslenska ríkinu er 
áfall fyrir stjórn efnahagsmála. Það að Glitnir fái óbreytta lánshæf-
iseinkunn í kjölfarið er vísbending um að bankar verði ekki dregnir 
með sama hætti inn í umræðu um efnahagslífið og gerðist síðastliðið 
vor. Engu að síður er full ástæða til að halda vöku sinni og nýta þá 
reynslu sem menn urðu sér úti um á fyrri hluta síðasta árs. 

Ár aðlögunar íslensks efnahagslífs er runnið upp.

Stjórnmálin sitja eftir 
í evruumræðunni
Hafliði Helgason
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að má með sanni segja að 
það hafi verið líf í mörk-
uðunum á því ári sem nú 
er að renna sitt skeið. Það 

hefur einnig verið viðburðarríkt 
hjá okkur í Straumi-Burðarási; 
umtalsverðar breytingar í hlut-
hafahópnum, geysilega góð 
afkoma, kaup á breska ráðgjafar-
fyrirtækinu Stamford Partners í 
London, formleg opnun útibús í 
Danmörku, níföldun vaxta- og 
þóknunartekna á fyrstu níu mán-
uðum ársins, tilkynnt um fyrir-
hugaða opnun útibús bankans í 
Bretlandi og síðast en ekki síst 
sú ákvörðun stjórnar Straums-
Burðaráss að færa og semja árs-
reikning bankans í evrum. 

Íslendingar, hversu mikil 
sem hlutabréfaeign þeirra er, 
eru alþjóðlegir í hugsun. Þrátt 
fyrir að hafa vanist gjaldmiðli 
sem eingöngu er notaður hér 
á landi, eru þeir vanir því að 
nota erlenda gjaldmiðla á ferða-
lögum og margir þekkja gengi 

á fjölmörgun erlendum mynt-
um. Nokkur fjöldi Íslendinga 
á sparnað í erlendum myntum, 
gjaldeyri eða erlend verðbréf. Í 
raun má segja að þessi ákvörðun 
okkar nú í desember sé hluti af 
aukinni alþjóðavæðingu. Meira 
en helmingur tekna Straums-

Burðaráss kemur í dag erlendis 
frá. Þegar eru nokkur önnur fyr-
irtæki farin að færa reikninga 
sína í evrum. Íslenska kauphöll-
in hefur verið sameinuð erlendri 
kauphöll og íslensk hlutabréf 
verða nú skráð þar. Evran er 
stærsti gjaldmiðill Norður-
Evrópu, sem við skilgreinum 
sem okkar markaðssvæði. Við 
stefnum að því að vera leiðandi 
norrænn fjárfestingabanki og 
sú ákvörðun að færa bókhald og 
reikninga Straums-Burðaráss í 
evrum mun hjálpa okkur að ná 
því markmiði. Þetta gerum við 
með langtíma hagsmuni bank-
ans, og þar með hluthafa hans, 
í huga.

Bankinn hefur þróast hratt 
og vaxið mikið á stuttum tíma 
en við erum rétt að byrja. Árið 
2007 verður spennandi ár í sögu 
Straums-Burðaráss.

      Þessi grein átti að birtast með öðrum grein-
um forystufólks viðskiptalífsins í áramótablaði 

Markaðarins en féll út vegna mistaka í vinnslu.

Spennandi ár fram undan

Eitt af því sem telja má næsta 
víst að tekist verði á um á þessu 
kosningaári er hversu vel hefur 
tekist til við stjórn efnahags-
mála undanfarin ár. Það tilheyrir 
í aðdraganda kosninga. Það er 
jafnvíst að mat manna verður 
mjög ólíkt á því hvort vel hefur 
tekist til eða ekki. Jafnvel þótt 
rétt sé farið með staðreyndir 
er nefnilega verulegt svigrúm, 
bæði til að túlka hagtölur og til 
að velja mismunandi tölur til að 
draga fram í sviðsljósið.

Ýmsar tilraunir hafa verið 
gerðar til að þróa kvarða til að 
mæla árangur í hagstjórn. Það 
er þó engin von til þess að hinn 
einni sanni mælikvarði finnist. 
Það hve vel hefur tekist til fer 
nefnilega eftir því á hvað hver 
leggur áherslu. 

Hagfræðingum verður tíðrætt 
um landsframleiðslu. Hún er einn 
af þeim mælikvörðum sem til 
greina kemur að nota. Sé sú mæli-
stika notuð er íslenskt efnahagslíf 
í blóma. Árið 2005 var verg lands-
framleiðsla á mann á Íslandi um 
53.500 Bandaríkjadalir. Einungis 
tvö önnur lönd innan OECD 
mældust hærri, Lúxemborg og 
Noregur. Þessi mælikvarði hefur 
ýmsa galla, m.a. þann að mismik-
ið fæst fyrir dollara eftir lönd-
um, þ.e. verðlag er mismunandi. 
Verðlag á Íslandi er með ein-
dæmum hátt og kaupmátturinn 
því minni en einfaldur saman-
burður á landsframleiðslu gefur 
til kynna. Sé tekið tillit til verð-
lags og kaupmáttur landsfram-
leiðslu reiknaður færist talan 
fyrir Ísland mun nær meðaltali 
OECD og upp fyrir okkur færast 
Bandaríkin, Írland og Sviss. Við 
erum á góðri siglingu á þenn-
an mælikvarða. Hagvöxtur, þ.e. 
breyting landsframleiðslu á milli 
ára, hefur verið nokkuð hraust-

legur hérlendis undanfarin ár. 
Landsframleiðsla á mann jókst 
um 3% á ári frá 1995 til 2005, 
sem er ágætt í samanburði við 
önnur hátekjulönd. Allra síð-
ustu ár hefur hagvöxtur raunar 
verið enn meiri en þetta og meiri 
en víðast hvar annars staðar á 
Vesturlöndum. Þetta kemur m.a. 
skýrt fram í auknum kaupmætti 
launa.

Þótt tekið sé tillit til mis-
munandi verðlags er landsfram-
leiðsla þó ekki einhlítur mæli-
kvarði. Þannig segir hún ekkert 
um tekjuskiptingu og ekkert um 
hve mikið landsmenn hafa fyrir 
því að skapa þessi verðmæti en 
Íslendingar eru t.d. talsvert leng-
ur að vinna fyrir sinni lands-
framleiðslu en íbúar nágranna-
landanna. Þá er við útreikning 
landsframleiðslu ekki tekið tillit 
til ýmissa gæða sem ekki ganga 
almennt kaupum og sölu á mark-
aði. Ein afleiðing þess er að notk-
un eða jafnvel eyðilegging á nátt-
úrugæðum kemur ekki fram við 
útreikning landsframleiðslu. 

Aðrar hagstærðir sem oft 
er horft til þegar árangur við 
stjórn efnahagsmála er metinn 
eru meðal annars verðbólga og 
atvinnuleysi. Þar er frammistaða 
Íslendinga mjög köflótt, við 
erum ýmist á eða við toppinn eða 
botninn. Verðbólga var lengst 
af á 20. öldinni mun meiri og 
sveiflukenndari hér en í öðrum 

Evrópuríkjum. Það náðist að 
koma á hana þokkalegum böndum 
á 10. áratug síðustu aldar en mun 
verr hefur gengið á fyrsta áratug 
þessarar aldar, þótt ástandið sé 
skárra en þegar verst lét fyrir 
um aldarfjórðungi. Undanfarið 
hafa bara Tyrkir haldið okkur frá 
því að vera í neðsta sæti innan 
OECD, eins og þeir reyndar 
gerðu oftar en ekki á 20. öldinni. 
Tölurnar fyrir atvinnuleysi eru 
miklu bjartari. Það mælist hvergi 
minna innan OECD. Raunar vant-
ar fólk í fjölda starfa þrátt fyrir 
mikla vinnugleði innfæddra og 
stríðan straum útlendinga hingað 
til vinnu.

Fleiri hagtölur má skoða. 
Hvert metið á fætur öðru er sleg-
ið í viðskiptahalla og sífellt eykst 
munur eigna og skulda í útlönd-
um. Skuldirnar vaxa miklu meira 
en eignirnar. Fjármálakerfið 
bíður með öndina í hálsinum í 
hvert sinn sem lagt er mat á láns-
traust ríkissjóðs eða innlendu 
bankanna, trúa matsmennirnir 
því enn að þetta fari allt vel? 

Krónan lifir enn. Staða þessa 
innlenda gjaldmiðils er þó ekki 
beysnari en svo að stór hluti 
fjármálakerfisins notar frekar 
erlenda mynt eða verðtryggða 
útgáfu af þeirri innlendu. Gengið 
er mun óstöðugara en það var 
á tíunda áratugnum þegar 
Seðlabankinn leitaðist við að 
halda því stöðugu og vextir eru 
himinháir enda eru þeir helsti 
hemillinn sem reynt er að beita 
til að róa efnahagslífið.

Í fjármálunum má þó líka sjá 
ýmis jákvæð merki. Fjármál 
hins opinbera hafa í grundvall-
aratriðum verið í mun betra 
lagi undanfarinn áratug en áður 
þekktist. Skuldasöfnun ríkisins 
er hætt og það hefur talsvert 
lagt til hliðar vegna lífeyris-
skuldbindinga frá fyrri árum. 
Almennir lífeyrissjóðir standa 
mjög vel. Staða sveitarfélaga er 
hins vegar víða nokkuð þröng. 
Eignir einkageirans í útlöndum 
hafa margar hverjar skilað góðri 
ávöxtun, stundum ótrúlega góðri. 
Trú manna á getu einkageirans 
til að skila hagnaði er líka mikil, 
eins og sjá má á mikilli hækkun 
hlutabréfaverðs.

Það er því úr nógu að velja 
fyrir stjórnmálamenn næstu 
mánuði vilji þeir rífast um efna-
hagsmál, það geta allir fundið sér 
hagtölur við hæfi!

Nóg til að rífast um
Gylfi

Magnússon,
 dósent  við 

viðskipta- og 
hagfræðideild

Háskóla Íslands.

O R Ð  Í  B E L G
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SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem veitt verða í 

annað sinn 15. febrúar nk. 

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir 
okkur öll.

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk sem á skilið að fá hraustlegt 

klapp á bakið og er þess verðugt að fá slík verðlaun. 

Allir koma til greina, allt frá óþekktum einstaklingum til félagasamtaka eða þjóðþekktra karla og 

kvenna sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum til fyrirmyndar. 

Samfélagsverðlaunin verða veitt í sex flokkum: 

1. Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur einstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn 

atburð eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

2. Uppfræðari ársins

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar og aðrir uppfræðarar sem hafa skarað framúr 

og látið gott af sér leiða.

3. Framlag til æskulýðsmála

Félagasamtök sem hafa sinnt börnum af sérstökum metnaði og alúð.

4. Til  atlögu gegn fordómum

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

5. Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem hefur helgað líf sitt baráttu fyrir betra samfélagi.

6. Samfélagsverðlaunin

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af 

mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll. 

Sendið tilnefningar á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is eða bréfleiðis merkt

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík.

Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út 23. janúar. Dómnefnd mun taka allar innsendar tilllögur 

til skoðunar. Verðlaunahafar verða kynntir og verðlaun afhent við hátíðlega athöfn 15. febrúar.

Ein af algengustu aðferðum við 
val starfsmanna er að skoða 
ferilskrá þeirra. Ferilskrá er 
gjarnan notuð til þess að skoða 
reynslu viðkomandi á vinnu-
markaði, vinnusögu og upplýs-
ingar um menntun. Það fer eftir 
eðli starfsins hversu margar 
umsóknir með ferilskrám ber-
ast til vinnuveitanda og það er í 
hlutverki vinnuveitanda að vinna 
úr umsóknum og minnka hópinn 
eins og unnt er. Þar sem feril-
skrá er oft fyrsta skref umsækj-
anda að viðtali er hún oft skoðuð 
gaumgæfilega m.a. með tilliti 

til stafsetningarvillna, uppsetn-
ingar, gerð pappírs o.fl. Góð fer-
ilsskrá ætti því að vera með vel 
skipulagt form þar sem auðvelt 
er að lesa úr upplýsingar.

Á Íslandi hafa ekki verið sett 
lög um hvað má eða má ekki birta 
í ferilskrá og algengt er að fólk 
greini frá kennitölu, hjúskap-
arstöðu, fjölda barna og sendi 
mynd af sér með umsóknum. Í 
Ástralíu og í Bandaríkjunum er 
m.a. búið að setja í lög að ekki 
þurfi að greina frá aldri, þjóð-
erni, kyni og hjúskaparstöðu á 
ferilskrá. Slík lög eiga að koma í 

veg fyrir mismunun á grundvelli 
þessara þátta. 

Ljóst þykir að atvinnurekend-
ur víða um heim vilja þrátt fyrir 
sett lög fá persónulegar upplýs-
ingar um umsækjendur. Í rann-
sókn sem birtist í breska tíma-
ritinu Education and Training 
voru atvinnurekendur spurðir 
hvað þeir vildu sjá í ferilskrá 
umsækjenda. Fyrir utan að vilja 
fá nafn, símanúmer og heimilis-
fang vildu yfir 50% fá stutta lýs-
ingu á umsækjanda og 49% vildu 
fá lýsingu á persónulegum eig-
inleikum umsækjanda. Flestir 

vildu fá að sjá starfsmarkmið 
umsækjanda og 78% vildu fá 
að vita hjúskaparstöðu. Þá vildu 
57% fá að vita aldur barna 
umsækjanda. Það vakti athygli 
eftir könnunina að atvinnurek-
endur biðja um upplýsingar um 
hjúskaparstöðu og börn, þvert 
ofan í breskar reglur Equal 
Opportunities Commission sam-
takanna (EOC) sem hafa unnið 
gegn  mismunun á vinnumarkaði 
til fjölda ára.

Sif Sigfúsdóttir,
MA í mannauðsstjórnun

Persónulegar upplýsingar í ferilskrá
S T A R F S M A N N A M Á L

Þið hefðuð átt að sjá svipinn á 
nágrannanum þegar ég opnaði 
bílskúrinn á gamlárskvöld. Hann 
varð grænn af öfund þegar vel-
smurð bílskúrshurðin opnaðist, 
þar sem ég hélt á fjarstýringunni 
og góðum Kúbuvindli. Við blasti 
skraut á himnafestinguna fyrir 
vel á aðra milljón. Hann varð svo 
stúmm að ég spurði hvort hann 
væri ekki til í að hjálpa mér við að 
dúndra einhverju af þessu á loft. 
Þetta væri varla eins manns verk.

Svo skemmtum við okkur kon-
unglega við að skreyta himininn 
yfir borginni, enda seint sagt um 
mig að ég leyfi ekki öðrum að 
gleðjast með mér yfir árangrin-
um. 

Ég kom vel út úr þessu ári. 
Sigraði vísitölurnar hverja af ann-
arri og uppskeran eftir því. Einn 
bílskúr af púðri segir lítið í árang-
ur síðasta árs. 

Fram undan er spennandi ár. 
Ég reikna með að stóru aðilarnir 
verði í stuði, en rassvasaverktak-
ar og yfirdráttarliðið súpi seyðið 
af fyrirhyggjuleysi og eyðslu-
gleði. Allt sem ég sprengdi í loft 
upp á gamlárskvöld var staðgreitt 
og bara brot af auðlegðinni. 

Ég hef nefnilega aldrei lifað 
um efni fram og nú er auðvitað 
svo komið að ég eiginlega get ekki 
lifað um efni fram nema að fara út 
í einhverja hreina vitleysu. Þota 
eða snekkja myndi kannski vera 
leiðin til að lifa um efni fram.

Ég er mátulega bjartsýnn og 
ætla að nýta tækifærin vel á árinu. 
Enn sem fyrr verða það fjármála-
fyrirtækin sem eru spennandi. 
Það kæmi mér ekki á óvart ef áður 
en árið er liðið, þá verði erlend-
ur banki búinn að kaupa íslenskt 
fjármálafyrirtæki. Það held ég 
að væri gott fyrir markaðinn og 
myndi losa peninga í önnur félög. 
Íslensku útlendingarnir verða 
málið á árinu. Það verður fullt að 
gerast hjá alþjóðafyrirtækjunum, 
en þeir sem eru á innanlands-
markaði eingöngu munu þurfa að 
hægja á sér. Ég er löngu búinn 
að selja allar fasteignirnar mínar 
og býst ekki við að fara í þann 
pakka hér á landi á næstunni. Nú á 
maður bara fasteignir í Berlín.

Ég býst við að það verði spenn-
andi að fylgjast með FL Group og 
Straumi á árinu. FL mun fjárfesta 
á fullu og ég býst við að margt 
eigi eftir að breytast í Straumi 
á árinu. Hlutabréfamarkaðurinn 
verður viðkvæmur og maður mun 
fara mjög varlega inn á hann. 
Stutt bakslag gæti verið fínt inn-
komutækifæri. Ævintýrið er rétt 
að byrja, en hvað maður fær út úr 
því ræðst af hvernig maður tíma-
setur innkomuna. Þolinmæði verð-
ur líklega mikilvægasta dyggðin á 
árinu. Ég veðja á að ég sprengi 
ekki minna á þessu ári en því sem 
nú er liðið. Vonandi verð ég ekki 
einn um það.

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Staðgreitt 
himnaskraut



Avion Group
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
Hvenær:

Eskja hf.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Toyota á Íslandi hf.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Iceland Foods
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Weetabix
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Avion Group
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

CONDUIT
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

FL Group
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

IGD
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Ottakar’s plc.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Zenergy Power plc.
Starfsemi:

 Verkefni:
 Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

eircom
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Marel
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Blagden Packaging
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Eimskipafélag Íslands ehf. 
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Við lítum með stolti yfir árangur viðskiptavina okkar á árinu



M2 Communications
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Marel 
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Sterile Technology Group
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

BTC
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Samson eignarhaldsfélag ehf.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

AEW
Thurne and Delford Sortaweigh

Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Elkhart Plastics
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

TDC
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Scanvægt International
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

eircom
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Danish Bacon Company
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Cheshire Guernsey Ltd.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:



Aer Lingus
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Haugen Gruppen
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Yell
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Debenhams
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Nýsir UK Ltd.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Meridian Technologies
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Polimoon AS
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

West Ham United plc.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Sonas Automotive
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:
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Longford Cables Ltd.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Austin Reed Group plc.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Brainjuicer Group plc.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

NATIXIS
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Pacific Andes
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

China Fisheries International Ltd.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Aer Lingus
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:



Dr. TH. Böhme KG
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Lambert Howarth Group plc.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Urriðakot 
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Dagsbrún hf.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Land:

 Hvenær:

House of Fraser
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

20:20 Mobile Group
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

BCA
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Venere
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:
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Hlutabréfavelta á síðasta við-
skiptadegi ársins 2006 slagaði 
hátt upp í alla veltu ársins 2001 
á innlendum hlutabréfamarkaði. 
Veltan síðastliðinn föstudag nam 
tæpum 113 milljörðum króna 
sem mestmegnis var tilkomin 
vegna færslu á eignarhlut FL 
Group í Glitni frá Íslandi til 
Hollands.

Til samanburðar nam heildar-
veltan á Verðbréfaþingi Íslands, 
forvera Kauphallarinnar, 137 
milljörðum króna árið 2001. 
Þetta var annað versta ár sem 
fjárfestar hafa upplifað á inn-
lendum hlutabréfamarkaði en 
Úrvalsvísitalan féll um ellefu 
prósent frá árinu áður. 

Breyttir tímar

Sterkur orðrómur er í gangi 
um að Árvakur, útgáfufélag 
Morgunblaðsins, komi til með að 
taka að fullu yfir Ár og Dag og 
þar með Blaðið. 

Nokkur óróleiki er sagð-
ur hafa farið í gang yfir sam-
starfi Sigurðar G. Guðjónssonar, 
stjórnarformanns Árs og dags, 
við Baug á tímaritamarkaði, en 
hann var einnig í forsvari fyrir 
Birtíng, sem að stærstum hluta 
var seldur til Hjálms, sem er í 
eigu Baugs.

Samkvæmt heimildum 
Markaðarins hefur sú hugmynd 
að Árvakur taki alveg yfir Blaðið 
verið rædd í eigendahópnum, en 
sé samt ekki lengra komin en 
það.

Ljóst er að Árvakur hefur 
áhuga á Blaðinu, enda keypti 
félagið sig inn í það. Spurning 
er bara hver er í kjörstöðu til að 
selja hverjum.

Milli steins 
og sleggju

Ekki þarf sérfræðinga til að 
gera sér grein fyrir því að 
aldrei hefur fleiri flugeldum 
verið skotið á loft eins og síðasta 
gamlárskvöld.

Sérfræðingar áætla að 
Íslendingar hafi varið um hálf-
um milljarði í flugeldakaup 
þessi áramótin. Það er í takt 
við annað að slíkar fjárhæðir 
séu nefndar í slíku samhengi. 
Hér á árum áður var slík fjár-
hæð talin þokkalegur hagnaður 
stærstu fyrirtækja landsins. Nú 
er öldin önnur og hálfur millj-
arður þykir ekki tilefni stórra 
yfirlýsinga eða tíðinda, en það 
verður að segjast eins og er að 
hann er býsna fallegur þegar 
hann brennur.

Hálfur milljarður 
á lofti

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA
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