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H E L S T  Í  Ú T L Ö N D U M

Lán verður gróði | Bandaríski 
bankinn JPMorgan hefur breytt 
slæmum lánum í tekjur og reikn-
ar með að það skili bankanum 
hagnaði upp á 29 milljarða dala. 
Hagnaðurinn er fjórðungur af 
eignasafni fasteignalánabankans 
Washington Mutual, sem JP Morg-
an keypti í fyrrahaust.

Snarpur samdráttur | Hagvöxt-
ur í Þýskalandi dróst saman um 
6,7 prósent á fyrstu þremur mán-
uðum ársins. Slíkt hefur ekki sést 
eftir að Berlínarmúrinn féll og 
Þýskaland sameinaðist á haust-
dögum 1990. Mikill samdráttur í 
útflutningi skýrir þróunina að nær 
öllu leyti. 

Olíubirgðir aukast | Eftirspurn 
eftir olíu hefur ekki verið minni 
í Bandaríkjunum frá 1981. Þetta 
hefur valdið því að olíubirgðir 
hrannast upp þar í landi en þær 
hafa ekki verið meiri í um tuttugu 
ár. Gert er ráð fyrir að heimsmark-
aðsverðið fari í kringum 50 dali á 
hlut vegna þessa. 

Færri í vinnu | Tæpur helmingur 
breskra fyrirtækja ætlar ekki að 
ráða framhaldsskólanema eða ný-
útskrifaða stúdenta í sumarvinnu 
og 75 prósent þeirra draga úr ráðn-
ingunum í ár. Þetta kemur fram í 
nýlegri könnun þar í landi. 
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Eitt uppgjör – betri yfi rsýn

Nýttu kosti þess að hafa allt á einum stað. 

Hafðu samband við okkur í síma 560 1600
eða tilbod@borgun.is og við gerum þér tilboð 

í færsluhirðingu fyrir öll greiðslukortaviðskipti.

Græna
prentsmiðjan

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

„Við viljum aðeins fá sem mest af kröfum okkar  
borgaðar til baka,“ segir Árni Tómasson, formaður 
skilanefndar Glitnis. Hann segir Existu hafa lent í 
vanskilum með greiðslu lána. Það skýri að kröfuhaf-
ar sæki að félaginu. 

Skilanefndin er ein þriggja skilanefnda gömlu 
bankanna auk Nýja Kaupþings sem hefur sett sig 
upp á móti áætlun Existu um endurskipulagningu 
félagsins. Áætlunin, sem endurskoðendafyrirtækið 
KPMG í London í Bretlandi teiknaði upp, gengur svo 
sem út á að lánum Existu verði breytt í skuldabréf til 
áratugar og að arðgreiðslur frá dótturfélögum verði 
nýttar til greiðslu lána móðurfélagsins. 

Erlendir lánardrottnar, 37 bankar sem hlut eiga að 
sambankalánum Existu, hafa samþykkt áætlunina. 
Enn á þó eftir að undirrita samninga þessa efnis.  

Viðmælendur Markaðurinn telja ástæðu þess að 
íslensku lánardrottnarnir hafi sett sig upp á móti 
tilraunum til að endurskipuleggja Existu þá að þeir 
þekki félagið betur en erlendu lánardrottnarnir og 
geti áttað sig betur á stöðunni sem Exista standi 
frammi fyrir. Erlendu lánardrottnarnir séu á móti 
sáttir ef eitthvað af lánum félagsins skili sér í hús.  

Íslensku kröfuhafarnir, sem eiga um helming af 
um 200 milljarða króna skuldbindingu Existu, jafn-
virði eins milljarðs evra, vilja skoða margar leiðir, 
svo sem að skipta félaginu upp í sjálfstæðar eining-
ar. Þannig yrði tryggingafélagið VÍS, fjármögnun-
ar- og eignaleigufyrirtækið Lýsing og Síminn skilin 

frá móðurfélaginu. Lítil breyting verði á daglegum 
rekstri fyrirtækjanna og mögulegt sé að hámarka 
virði eignanna. 

Stjórn Existu er alfarið á móti þessum hugmynd-
um og telur hag félagsins betur borgið ef fyrrgreind 
fyrirtæki verði áfram innan Existu. 

Lýður Guðmundsson, starfandi stjórnarformað-
ur Existu, sagði að loknum hluthafafundi félagsins 
í gær, skilanefndir gömlu bankanna og Nýja Kaup-
þings sækja gegn félaginu af fullmikilli hörku og 
skilji hann ekki hvað búi að baki. Bendir hann á að 
dótturfélög Existu séu fjárhagslega sterk. VÍS hafi 
skilað góðu uppgjöri miðað við hin tryggingafélög-
in auk þess sem fjárhagsstaða Skipta sé sterk. Þá 
sé enn ósamið um afleiðusamninga Existu í gömlu 
bönkunum og ekki útilokað að málið verði útkljáð 
fyrir dómsstólum. 

Viðmælendur Markaðarins benda á að einn ásteyt-
ingarsteinninn af mörgum sé sá að þótt staða dóttur-
félaga Existu sé ágæt þurfi félögin að greiða niður 
sínar eigin skuldir áður en þau geti skilað arði upp 
í móðurfélagið. Efasemdir séu uppi um hvort það 
takist, jafnvel sé hugsanlegt að greiðslur af lánum 
dragist sökum þessa. 

Exista var umsvifamesti hluthafi Kaupþings þegar 
ríkið tók bankann yfir í fyrrahaust. Í framhaldi af 
því greindu stjórnendur félagsins frá því að leitað 
væri samninga um frestun á greiðslu vaxta og af-
borgana á skuldbindingum á meðan endurskipulagn-
ing stæði yfir. Framlenging á gjalddaga víxils Ex-
istu rann út í marslok og átti þá eftir að greiða sex-
tíu prósent hans. Ekki lá fyrir um upphæðina þegar 
blaðið fór í prentun í gær. 

Vanskil Existu kalla 
á hertar aðgerðir
Skilanefndir gömlu bankanna og Nýja Kaupþing hafa gert 
árás á Existu, segir stjórnarformaður félagsins. Íslenskir 
kröfuhafar eru sagðir þekkja félagið betur en erlendir. 

Verðbólga jókst um 1,3 prósent 
milli mánaða í maí samkvæmt 
mælingu Hagstofunnar meðan 
greinendur höfðu spáð margfalt 
minni hækkun, 0,3 til 0,6 prósent-
um. Tólf mánaða verðbólga fer úr 
11,9 prósentum í 11,6.

„Gengisáhrif vega þarna 
þyngst,“ segir Guðrún R. Jóns-
dóttir á vísitöludeild Hagstofunn-
ar. Hún bendir á að frá áramót-
um hafi umræðan verið á þá leið 
að veiking krónunnar væri tíma-
bundin. Nýverið hafi hins vegar 
bæði Seðlabankinn og fjármála-
ráðuneytið sent frá sér spár þar 
sem gert er ráð fyrir veiku gengi 
krónunnar næsta árið eða svo. 

„Þá bíða menn ekki lengur með 
hækkun, haldi þeir að gengið styrk-
ist ekki í bráð,“ segir hún og bend-
ir á að innfluttar vörur hafi hækk-
að um 2,2 prósent í mælingunni 
og eigi 0,83 prósentustig í mán-
aðarhækkuninni. Önnur þjónusta 
hafi haft  0,26 prósentustiga áhrif 
og þar vegi þyngst verðhækkun 
á flugi. „Við skoðum netfargjöld-
in á helstu leiðum og miðum þá 
við að keypt sé far eftir mislang-
an tíma.“ Hækkun á húsnæðislið 
segir hún að komi kannski mest 
á óvart, en það kunni að skýrast 
af litlum og sveiflukenndum við-
skiptum. 

„Við sjáum ekki rof í því ferli að 
húsnæðisverð sé að lækka,“ segir 
Guðrún og bendir jafnframt á að 
verðbólga hjaðni enn þótt hjöðn-
unin sé hægari en ráð hafi verið 
fyrir gert. „Miðað við þrjá mán-
uði er ársverðbólga fjögur prósent 
og miðað við hálft er hún rúm sjö 
prósent.“  - óká

Verðbólgan 
óvænt meiri

Svindlað fram hjá Seðlabanka

Höndlað með gjaldeyri 
í trássi við lög

Þorkell Sigurlaugsson

Segir þörf 
á nýrri stefnu 2

Færeyingarnir koma!

Mörg 
tækifæri í 
Færeyjum 4-5
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 Vika Frá ára mót um

Alfesca 0,0% -19,0%

Bakkavör -21,6%  -57,8%

Eimskipafélagið 0,0%  -20,0%

Föroya Bank  0,8%  -0,8%

Icelandair  0,0%  -66,2%

Marel 3,2% -20,4%

Össur  1,5%  4,3%

Úrvalsvísitalan OMXI15 263
Úrvalsvísitalan OMXI6 710

*Miðað við gengi í Kaup höll í gær.

G E N G I S Þ R Ó U N

„Þau eru búin að vera í söluferli 
frá því um mitt síðasta ár ásamt 
þeim eignum sem við ætluðum 
að selja,“ segir Ólafur Hand, 
upplýsingafulltrúi Eimskips.

Tvö norsk frystiskip, Stórfoss 
og Dalfoss, í eigu Eimskipafé-
lagsins hafa verið í höfn í Norð-
ur-Noregi síðan um mitt síðasta 
ár. Skipin taki þó við stöku til-
fallandi verkefnum. 

„Það hefur verið unnið að sölu 
skipanna með skipasölumönn-
um í Evrópu. Margir hafa sýnt 
áhuga en enginn sent inn form-
legt tilboð,“ segir Ólafur. Ekki 

eru fleiri skip til sölu hjá Eim-
skip að hans sögn.

Eimskip hefur engum skip-

um lagt eins og staðan er í dag. 
Gífur legur samdráttur hefur 
verið í flutningastarfsemi í 
heiminum að sögn Ólafs. Mörg 
félög hafi lagt skipum en Eim-
skip hafi kosið að gera það ekki. 
„Við höfum ekki lagt neinum 
skipum, en ef það eru ekki verk-
efni fyrir þau þá sigla þau ekki,“ 
segir Ólafur.

Stjórn Eimskipafélags Íslands 
hefur ákveðið að fresta aðalfundi 
félagsins frá júníbyrjun til loka 
júní. Ástæðan er sögð vinna við 
fjárhagslega endurskipulagn-
ingu félagsins.  - vsp

Tvö skipa Eimskips til sölu í Noregi
Aðalfundi frestað til júníloka vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar.

Víðir Smári Petersen
skrifar

„Við höfum ekki tekið eftir því að neinn sé að 
svindla,“ segir Anna Jakobína Hilmarsdóttir, féhirð-
ir Landsbankans í Austurstræti. Fréttablaðið hafði 
nýverið eftir félagsmálaráðherra að mikill hagnað-
ur væri í gjaldeyrisbraski. Nefndi hann farseðla-
svindl sem dæmi.

Vegna hafta er kvóti á gjaldeyriskaupum þegar 
fólk er á leið til útlanda. Hver og einn getur tekið út 
500 þúsund krónur í gjaldeyri gegn því að sýna far-
seðil. Ekki eru aldursmörk á gjaldeyriskaupunum.

„Stundum kemur fyrir að fjölskylda kaupir allan 
kvótann sinn en kemur þá oft með hann aftur og 
leggur inn á gjaldeyrisreikning,“ segir Anna. 

Smáauglýsingar hafa verið í blöðunum undan-
farið þar sem óskað er eftir að selja eða kaupa 
gjaldeyri. Fyrirtækið Regent Accounts Ltd. sem 
auglýst hefur er ekki skráð í fyrirtækja- eða 
firmaskrá á Íslandi.

Sá sem fyrir svörum varð sagði þó alla starf-
semina löglega og ekki sé verið að versla með 
skilaskyldan gjaldeyri. Eingöngu sé haft milli-
göngu um gjaldeyri milli fyrirtækja erlendis. Öll 
viðskiptin fari í gegnum erlenda reikninga. Hann 
segir margt fólk hafa haft samband við sig eftir 
að fréttin birtist á föstudag og hafi séð fram á 
stórfelldan hagnað en það „verði fyrir vonbrigð-
um“, þar sem ekkert slíkt sé í boði.

Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra segir margt 
benda til þess að ósköp lítil velta sé á gjaldeyris-
markaði með íslenskar krónur. 

„Það hefur gerst á undanförnum vikum að gengi 

krónunnar í útlöndum hefur styrkst mikið. Munur á 
opinberu gengi og það sem við getum kallað á svört-
um markaði hefur því minnkað,“ segir Gylfi.

Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahags-
brota, segir lögreglu hafa fengið nokkrar ábending-
ar um gjaldeyrissvindl sem þau hafi vísað til Fjár-
málaeftirlitsins.

„Þetta eru flestar óljósar ábendingar frá fólki út 
í bæ. Það kallar þá á frekari rannsókn til að athuga 
hvort þetta eigi við rök að styðjast,“ segir Helgi.  

Samkvæmt 8. gr. laga um gjaldeyrismál er öðrum 
aðilum en Seðlabanka óheimilt að hafa milligöngu 
um gjaldeyrisviðskipti hér á landi nema hafa til þess 
heimild í lögum eða fá til þess leyfi frá Seðlabank-
anum. Samkvæmt upplýsingum frá Seðlabankanum 
hefur nokkrum málum verið vísað til Fjármálaeftir-
litsins vegna gruns um brot á gjaldeyrislögum. 

VIÐ SEÐLABANKANN Eftirlit með lögum um gjaldeyris-
viðskipti er á höndum Seðlabanka Íslands. Vakni grun-
ur um að brotið hafi verið gegn lögunum vísar bankinn 
málum til Fjármálaeftirlitsins til frekari rannsóknar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Óskráð félag á við-
skipti með gjaldeyri
Fyrirtæki sem auglýst hefur eftir gjaldeyri er ekki skráð í 
firmaskrá. Öðrum en Seðlabanka er óheimilt að hafa milli-
göngu um gjaldeyri. Fjölskyldur fullnýta gjaldeyriskvóta.

„Gífurlega mikilvægt er að vinna 
rétt úr þeirri stöðu sem við erum 
í. Verði ekki bættir stjórnarhætt-
ir fyrirtækja og farið í að nálgast 
betur Evrópusambandið og opna 
þjóðfélagið þá eru horfur fram 
undan mjög slæmar,“ segir Þor-
kell Sigurlaugsson, framkvæmda-
stjóri fjármála- og þróunarsviðs 
Háskólans í Reykjavík. „Ef hins 
vegar rétt er á haldið þá eigum við 
mjög góða framtíð fyrir okkur,“ 
bætir hann við.

Út er komin eftir Þorkel bókin 
„Ný framtíðarsýn“ þar sem meðal 
annars er fjallað um stjórnun fyr-
irtækja og hlutverk stjórna og 
stjórnenda. „Þetta lagði ég upp 
með, en þegar efnahagshrunið 
varð tengdi ég það dálítið við efnið 
og bendi á að ein af ástæðum þess 
hvernig fór er vanræksla stjórna 
og stjórnarmanna í fyrirtækjum. 
Síðan reyni ég 
að benda á þessa 
nýju framtíðarsýn 
um hvernig við 
ætlum að kom-
ast út úr þessu 
ástandi.“

Meðal spurn-
inga sem Þor-
kell veltir upp 
er hvort fa l l 
bankakerfis-
ins kunni að 
skrifast á veika 
stjórnmálafor-
ystu .  „Getur 
verið að vin-
skapur og það 

að vera í réttu viðskiptablokk-
inni hafi ráðið meiru um ráðn-
ingu forstjóra og fjármögnun fyr-
irtækis en hæfileikar og hlutlaust 
mat á rekstrinum og viðkomandi 
einstaklingi? Þetta kemur stund-
um upp í hugann þegar litið er til 
þess hverjum var falin sú ábyrgð 
að eiga og reka íslensku bankana 
og lykilfyrirtæki landsmanna 
við einkavæðingu þeirra,“ segir 
í bókinni. Einkavæddir bankar 
hafi orðið afl sem braut upp ára-

tugagamlar valda-
blokkir. „Þess í 
stað komu nýjar 
og yfirleitt skuld-
set ta r  og  i l l a 
reknar blokkir 
sem lifðu aðeins 
í  stuttan t íma, 
eða frá árinu 2003 
fram til október 
2008 þegar bank-
arnir hrundu.“ - óká

ÞORKELL 
SIGURLAUGSSON

BÓKARKÁPAN 
Ný framtíðarsýn 
er rit um stjórnun 
fyrirtækja og leiðir 
sem kunna að vera 
færar út úr efna-
hagskreppunni.

Nýrrar sýnar er þörf
Böndin berast að einkavæðingu bankanna.

Rætur fjármálakreppunnar má 
að stórum hluta rekja til mistaka 
fjármálafyrirtækja við áhættu-
stjórnun, að sögn  Baldurs Pét-
urssonar, aðstoðarframkvæmda-
stjóra Endurreisnar- og þróunar-
banka Evrópu (EBRD). Árangur 
EBRD í áhættustjórnun segir 
hann ástæðu þess að bankinn hafi 
ekki komið mjög illa út úr niður-
sveiflunni.

EBRD var stofnaður af Evrópu-
ríkjum til að stuðla að fjárfestingu 
og uppbyggingu í löndum Eystra-
saltsins, Austur-Evrópu og Asíu. 
„Við getum því ekki beitt okkur 
fyrir fjárfestingu heima á Íslandi, 
nema þá óbeint með því að styðja 

við bakið á fyrirtækjum sem eru 
með starfsemi þarna fyrir aust-
an,“ segir Baldur.

Baldur heldur erindi á fundi 
Útflutningsráðs, viðskiptaráðu-
neytisins og EBRD á Grand hót-
eli Reykjavík í fyrramálið, en þar 
verður fjallað um fjárfestingar á 
starfssvæði EBRD.

„Allt alþjóðasamstarf, sérstak-
lega á fjármálasviðinu, skiptir 
mun meira máli en áður,“ segir 
Baldur og vísar til efnahagsbata í 
augsýn í Austur-Evrópu. Löndum 
og fyrirtækjum hafi markvisst 
verið hjálpað í gegnum kreppuna 
til að uppbygging gæti hafist sem 
fyrst.   - óká

Geta stutt óbeint við

„Það er ekkert að frétta, viðræð-
ur standa enn yfir,“ segir Lýður 
Guðmundsson, stjórnarformaður 
Bakkavarar Group, um viðleitni 
til að ná samningum við eigend-
ur skuldabréfa félagsins sem lenti 
í vanskilum fyrir tæpum hálfum 
mánuði. 

IFS Greining sagði í umfjöll-

un sinni um uppgjör Bakkavar-
ar í síðustu viku mikilvægt að 
stjórnendur félagsins nái samn-
ingum við lánardrottna. Þá hafði 
Fréttablaðið heimildir fyrir því 
að tilvist félagsins væri í óvissu 
vegna málsins. 

Óvissan endurspeglast ekki síst 
í gengi hlutabréfanna, sem fór 

niður í 1,03 krónur á hlut í gær 
og hefur aldrei verið lægra. 

Fyrir sléttu ári stóð gengi bréfa 
í 41,9 krónum á hlut og þarf það 
því að hækka um tæp fjögur þús-
und prósent til að ná sömu hæðum 
á ný. Hæst fór það í rúmar 72 
krónur á hlut í júlí fyrir tveimur 
árum.  - jab

Gengi Bakkavarar aldrei lægra

STORFOSS Hér er annað tveggja 
skipa sem Eimskip reynir að selja. 
Það var tekið í notkun árið 2006. 
 MARKAÐURINN/ÓKÁ

„Hugmyndin er að nokkru leyti 
að hverfa aftur til hinna uppruna-
legu gilda sparisjóðanna. Að þeir 
verði stofnanir sem eru nátengd-
ar sinni heimabyggð,“ segir Gylfi 
Magnússon viðskiptaráðherra um 
nýtt frumvarp um sparisjóði. 

Sparisjóði á, samkvæmt frum-
varpinu, að starfrækja sem stofn-
fjársparisjóði, þótt þeir, sem þegar 
hefur verið breytt í hlutafélög, fái 
áfram að starfa undir heiti spari-
sjóðs. Sjóðirnir mega hafa sam-
starf um flesta þætti sem geta 
lækkað kostnað, en verða að keppa 
um vexti og verðskrá.   - ss

Afturhvarf til 
eldri gilda
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Þ
ótt erfiðleikar steðji 
að í íslensku efnahags-
lífi nú um stundir er ég 
sannfærður um að það 
muni rétta úr kútnum 

þegar fram í sækir. Við feng-
um okkar skerf af bankakreppu 
snemma á tíunda áratug síðustu 
aldar og unnum okkur í gegnum 
hana,“ segir Sigurd Poulsen, for-
stjóri Virðisbrævamarkaður Før-
oya (VMF) og Landsbanka Før-
oya. VMF er verðbréfamarkað-

ur landsins en 
Landsbankinn 
e i n s  k o n a r 
seðlabanki 
þ ei r r a  F ær -
eyinga .  „Við 
lærðum mikið 
á þessu og í 
d a g  er  h a g-
kerfið okkar 
traust. Það sér 
lítið á því þrátt 
fyrir alþjóð -
lega efnahags-
kreppu,“ bætir 
hann við. 

Sigurd kemur 
hingað til lands 
ásamt um tut-
tugu manna liði 
í næstu viku og 
hefur blásið til 
fjárfestaþings 
á þriðjudags-
m o r g u n  þ a r 
sem færeysku 
fyrirtækin 
sem skráð eru á 
markað í NAS-

DAQ OMX Iceland (sem í daglegu 
tali nefnist Kauphöllin) verða 
kynnt íslenskum fjárfestum. 

Ásamt honum koma hingað for-
svarsmenn Atlantic Airways, Atl-
antic Petroleum, Eik Banka og 
Føroya Banka. 

FÆREYINGAR Á FERÐALAGI
Þetta er þriðja fjárfestaþingið 
sem fyrirtækin sameinast um að 
halda utan landsteina Færeyja og 
í annað skiptið sem VMF fundur 
með fjárfestum hér.  

VMF hélt fjárfestaþing hér með 
færeysku félögunum hér í árs-
lok 2007 og annað í Kaupmanna-
höfn í Danmörku um níu mánuð-
um síðar. 

Eins og gengur eru fyrirtæk-

in misvön fjárfestakynningu á 
borð við þá sem haldin verður 
hér. Stjórnendur olíuleitarfélags-
ins Atlantic Petroleum eru þeirra 
reyndastir en Wilhem Petersen 
forstjóri hefur kynnt það fyrir 
fjárfestum bæði í Danmörku og í 
Bretlandi. Þá er Janus Petersen, 
forstjóri Føroya Banki, tiltölulega 
nýkominn frá Bretlandi. 

FYRSTA SKRÁNING 
VAR FYRIR FJÓRUM ÁRUM
VMF er hlutafélag sem stofnað 
var fyrir níu árum með víðtæku 
samstarfi færeyskra hagsmuna-
aðila fyrir hönd útgefenda, fjár-
festa, miðlara og hins opinbera í 
Færeyjum.

Markmiðið hefur frá upphafi 
verið að efla færeysku fyrir-
tækin, svo sem með skráningu 
á hlutabréfamarkað. Þeir Sig-
urd og Þórður Friðjónsson, for-
stjóri Kauphallarinnar hér, skrif-
uðu undir viljayfirlýsingu um að 
leita eftir því að skrá fyrirtæki 
hér árið 2003. Við það tækifæri 
sagði Sigurd að gera mætti ráð 
fyrir því að níu fyrirtæki myndu 
skrá hlutafé sitt hér á næstu 
árum, auk skuldabréfaflokka.

Þær áætlanir gengu eftir 
tveimur árum síðar þegar hluta-
bréf olíuleitarfélagsins Atlantic 
Petroleum voru skráð á mark-
að hér um mitt ár 2005. Rúmt ár 
leið þar til hlutabréf fyrirtæk-
isins voru skráð í kauphöllina í 
Kaupmannahöfn. 

Skráningin markaði tímamót í 
sögu hlutabréfaviðskipta hér en 
bréfin voru þau fyrstu erlendu 
sem skráð voru hér á markað. 
Það næsta sem á eftir fylgdi voru 
bréf bresku tískuvörukeðjunnar 
Mosaic Fashions, sem var í eigu 
íslenskra athafnamanna. Það fyr-
irtæki var reyndar tekið af mark-
aði í október í hittifyrra eftir 
tveggja ára dvöl í Kauphöllinni. 
Hlutabréf Atlantic Petroleum lifa 
hins vegar enn góðu lífi.

Føroya Banki bættist í hópinn 
ári síðar og Eik Banki um mitt ár 
2007, um sléttum tveimur árum 
eftir skráningu fyrsta færeyska 
félagsins. Fjórða félagið, Atlant-
ic Airways, var síðan skráð um 
miðjan desember 2007. Það var 
jafnframt síðasta nýskráningin 
hér á landi ef frá er skilin skrán-

ing Skipta, móðurfélags Símans, 
í mars 2008. 

Sigurd Poulsen segir önnur 
færeysk fyrirtæki íhuga skrán-
ingu hér. Helst séu það fyrirtæki 
í fiskeldi og sjávarútvegi, megin-
atvinnuvegi Færeyinga. Þau hafi 
hins vegar ekki í hyggju að hreyfa 
sig mikið vegna aðstæðna á fjár-
málamörkuðum nú um stundir en 
mjög líklegt sé að þau leiti fyrir 
sér með skráningu hér síðar. 

Þetta rímar nokkuð við vænt-
ingar Þórðar Friðjónssonar, for-
stjóra Kauphallarinnar, sem 
hefur látið hafa eftir sér að svo 
kunni að fara að íslensk sjávar-
útvegsfyrirtæki leiti aftur inn á 
hlutabréfamarkað á næstu miss-
erum. Bæði megi reikna með að 
það gerist þegar stöðugleiki komi 
á markaðinn en ekki síst þar sem 
bankar og fjármálafyrirtækin 
skyggja ekki lengur á þau þar. 

FÆREYINGARNIR STÓÐU TÆPT
Færeysku fyrirtækin eru einu 
erlendu fyrirtækin sem hér eru 
skráð – í raun þau einu erlendu 
sem íslenskir fjárfestar hafa leyfi 
til að fjárfesta í eftir innleiðingu 
gjaldeyrishaftanna undir lok síð-
asta árs. 

Skráning færeysku fyrirtækj-
anna komst raunar í nokkurt 
uppnám þegar höftin tóku gildi 
en samkvæmt reglum Seðla-
bankans um gjaldeyrisviðskipti 
var einungis leyfilegt að kaupa 
hlutabréf fyrirtækja sem skráði 

HJARTA ÞÓRSHAFNAR Í FÆREYJUM Forstjóri fæ
markaði.  

Færeyingar bjartsýnir 
á íslenska framtíð
Forsvarsmenn færeysku fyrirtækjanna sem skráð eru hér telja langtímahorfur góðar. Forstjóri verð-
bréfamarkaðarins þar er væntanlegur hingað til lands í næstu viku ásamt fjórum forsvarsmönn-
um þarlendra risafyrirtækja. Hann segir Færeyinga hafa lært margt af kreppunni fyrir áratug. Jón 
Aðalsteinn Bergsveinsson ræddi við forstjórann og fræddist um færeysku fyrirtækin sem hér eru skráð. 

EIK BANKI
Fjármálafyrirtækið Eik banki er stærsta fyrir-
tæki Færeyja sem skráð er hér ef horft er til 
eigna. Þær námu í lok síðasta árs 21,7 millj-
örðum danskra króna, jafnvirði rúmra 518 
milljarða króna. Bankinn er auk þess með 
starfsemi í Danmörku. Forstjórinn, Marner 
Jacobsen, sem er með meistaragráðu í 
hagfræði, hefur vermt forstjórastólinn síð-
astliðinn áratug.  

ATLANTIC PETROLEUM
Eignir olíuleitarfélagsins Atlantic Petroleum 
námu 643 milljónum danskra króna undir lok 
síðasta árs. Olíuleit félagsins bar árangur 
á seinni hluta síðasta árs og munaði litlu 
að félagið hefði skilað hagnaði í fyrsta sinn 
í fyrra. Forstjóri er Wilhelm Petersen sem 
hefur stýrt félaginu í ellefu ár. Hann er með 
doktorsgráðu í verkfræði auk þess sem hann nam fjármála-
fræði við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn. 

FØROYA BANKI 
Føroya Banki, sem í grunninn var stofnaður 
fyrir 103 árum, er um helmingi minni en Eik 
banki ef eignir eru bornar saman. Hann er 
hins vegar sambærilegur við Byr. Þúsundir 
Íslendinga skráðu sig fyrir hlutafé bankans 
í frumútboði hans hér í júlí 2007. Janus 
Pedersen, sem flaggar meistaragráðu í lögum 
og hagfræði, hefur verið forstjóri síðastliðin fjögur ár.  

ATLANTIC AIRWAYS
Minnsta færeyska félagið sem skráð er á 
markað hér er flugfélagið Atlantic Airways, 
sem var stofnað árið 1987. Félagið flýgur frá 
Færeyjum til Íslands, Bretlands og Danmerkur 
og hefur ágætar tekjur af því að fljúga með þá 
Færeyinga sem fluttu yfir til meginlandsins í 
kreppu í heimsókn. Magni Arge, sem flaggar 
prófum í norrænum bókmenntum, tungumálum, stjórnmála-
fræði og í fjölmiðlun, hefur stýrt félaginu síðastliðin fjórtán ár 
og hefur það skilað hagnaði allan þann tíma.

F Æ R E Y S K U  F É L Ö G I N

MAGNI ARGEWILHELM 
PETERSEN

MARNER 
JACOBSEN

JANUS 
PEDERSEN

Sigurd 
Poulsen 
segir önnur 
færeysk 
fyrirtæki 
íhuga 
skráningu 
hér. Helst 
séu það 
fyrirtæki 
í fiskeldi 
og sjáv-
arútvegi, 
meginat-
vinnuvegi 
Færeyinga.

RÍKISVÍXLASJÓÐUR

Þér býðst ekki meira 
öryggi en ríkisábyrgð

Kynntu þér Ríkisvíxlasjóð á www.kaupthing.is,
hafðu samband við Ráðgjöf Kaupþings í síma 
444 7000 eða komdu við í næsta útibúi.

Víxlar og stutt skuldabréf með ábyrgð 
íslenska ríkisins. Sjóðnum er heimilt að 
fjárfesta allt að 10% í innlánum.

Hentar þeim sem vilja fjárfesta í þrjá mánuði 
eða lengur.

Litlar sveiflur í ávöxtun og enginn binditími.

Lágmarkskaup aðeins 5.000 kr.

Hægt að vera í mánaðarlegum sparnaði.

Ríkisvíxlasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrar- 
félag Kaupþings banka hf. Vakin er sérstök athygli á að almennt  fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, t.d. 
getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fyrri ávöxtun verðbréfasjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarávöxtun
þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna í 
útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðanna sem nálgast má á www.kaupthing.is/sjodir.

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta tryggir innlán að lágmarki fjárhæð sem samsvarar EUR 20.887. Samkvæmt yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar frá 6. október 2008 eru „innstæður í innlendum viðskiptabönkum og sparisjóðum og útibúum þeirra hér á landi 
tryggðar að fullu“. Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er ekki kveðið á um gildistíma, en yrði hún felld úr gildi þá tæki við lágmarksvernd
samkvæmt lögum nr. 98/1999, sem greinir frá að ofan. Tryggingarsjóðurinn tryggir ekki tjón sem verður vegna taps á undirliggjandi
fjárfestingum verðbréfasjóða s.s. skuldabréfum eða víxlum. Sjá nánar lög nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir
fjárfesta, og heimasíðu sjóðsins, www.tryggingarsjodur.is. 

10% innlán

90% ríkisvíxlar og 
ríkisskuldabréf

10

g
bréf

Nýr og traustur kostur fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki og aðra fjárfesta.
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þau í íslenskum krónum. Hlutabréf færeysku 
fyrir tækjanna hafa hins vegar ávallt verið skráð 
í dönskum krónum.

Seðlabankinn veitti undanþágu frá gjaldeyris-
reglunum nálægt miðjum desember og urðu fær-
eysku félögin þar með eini gluggi fjárfesta hér 

út í hinn stóra heim – það er að segja þeirra, sem 
bjuggu við það svigrúm að eiga fyrir erlendar 
eignir. 

 „Við erum mjög bjartsýn á að íslenskir fjárfest-
ar hafi áhuga á fyrirtækjunum okkar,“ segir Sig-
urd Poulsen.

reyska verðbréfamarkaðarins reiknar með að fleiri færeysk fyrirtæki leiti fyrir sér með skráningu á markað hér þegar jafnvægi kemst á fjármála-
MARKAÐURINN/AFP

Við upphaf tíunda áratugs síð-
ustu aldar reið bankakreppa 
yfir Færeyjar ásamt afla-
bresti. 

Þegar verst lét varð fjórð-
ungur Færeyinga atvinnulaus 
og fluttust fimmtán prósent 
landsmanna búferlum. Flest-
ir fóru til Danmerkur. Færey-
ingar voru um 48 þúsund tals-
ins þegar kreppan reið yfir. 
Fimm árum síðar hafði þeim 
fækkað um fimm þúsund. Upp 
úr 2002 hafði um helmingur 
hinna brottfluttu snúið aftur 
og var þá aftur náð svipuðum 
fólksfjölda og um það leyti sem 
kreppan skall á. 

Í kjölfarið lánuðu Danir fær-
eysku landsstjórninni jafn-
virði um 120 prósent af lands-
framleiðslu Færeyinga á einu 

ári. Um áratug tók að greiða 
það niður ásamt vöxtum. Sig-
urd Poulsen bendir á að Færey-
ingar hafi kappkostað að greiða 
niður skuldir og laga til í fjár-
hag sínum. „Þegar kreppan reið 
yfir varð færeyska landsstjórn-
in mjög skuldsett. Við skárum 
fjárfestingar hins opinbera snar-
lega niður og breyttum skatta-
stiginu. 

Mikið hefur breyst síðan þá 
og efnahagslífið er í mjög góðu 
ásigkomulagi,“ bendir Sigurd á 
og bætir við að þótt Færeyingar 
fari ekki varhluta af þeim alþjóð-
legu efnahagsþrengingum sem 
gengið hafi yfir heimsbyggðina 
í á annað ár hafi landsstjórnin 
verið skuldlaus þegar kreppan 
skall á og því betur til þess búin 
að takast á við áföll en ella. 

Færeyingar gengu í 
gegnum hremmingar

SIGURD POULSEN Forstjóri færeyska verðbréfamarkaðarins segir Færeyinga hafa 
styrkt efnahagslíf sitt verulega í kjölfar kreppunnar sem reið yfir landið fyrir tæpum 
tuttugu árum. Sviptingarnar hafi valdið því að Færeyingar hafi getað staðið betur af 
sér kreppuna nú en aðrar þjóðir.

LANDNÁM
TÝSDAGIN 2. JUNI Á HILTON REYKJAVIK NORDICA, 
SUÐURLANDSBRAUT 2.

Virðisbrævamarknaður Føroya  kemur til Íslands at varpa ljós á føroysku feløgini, ið 
verða handlað á NASDAQ OMX Íslandi. 

Sambært undantaki frá reglum um valutahandil hjá Seðlabanka Íslands kunnu íslendin-
gar seta pening í útlendsk virðisbrøv, um hesi eru skrásett á NASDAQ OMX Íslandi.

Í sambandi við dagin verður møguleiki at hitta leiðsluna í skrásettu feløgunum og 
fáa í lag fundir við tey. Til ber at bóka fundirnar frammanundan við at seta set í 
samband við Maluna Johannesen frá Virðisbrævamarknaði Føroya á 
malan@vmf.fo ella á +298 226 225.

08:00 – 08:30 Morgunmatur

08:30 – 08:40  Vælkomin – Þórður Friðjónsson, stjóri á NASDAQ OMX Íslandi,

ringir dagin inn

08:45 – 08:55 Skráin fyri dagin – Malan Johansen, Virðisbrævamarknaður Føroya

09:00 – 09:30 Føroyski búskapurin og føroysk virðisbrøv – Sigurd Poulsen, 

stjóri á Landsbanka Føroya

09:35 – 10:05 Føroya Banki – Janus Petersen, stjóri

10:10 – 10:40 Atlantic Airways – Magni Arge, stjóri

10:45 – 11:05 Kaffi steðgur og networking

11:10 – 11:40 Eik Banki – Marner Jacobsen, stjóri

11:45 – 12:15 Atlantic Petroleum – Wilhelm Petersen, stjóri

12:20 – 12:30 Endi – Þórður Friðjónsson, stjóri á NASDAQ OMX Íslandi

12:30 – 13:30 Lætt ábit og networking

Fundarstjóri – Kristín Jóhannsdóttir, NASDAQ OMX Ísland

FØROYSKUR  VIRÐISBRÆVAMARKNAÐARDAGUR Í ÍSLANDI
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Við hrun bankakerfisins í október 
síðastliðnum lokaðist á öll við-
skiptatengsl við erlenda banka 
sem búið var að byggja upp með 
góðum árangri á löngum tíma. 
Allt bankakerfið á Íslandi varð 
rúið trausti og erlend greiðslu-
miðlun lenti í uppnámi. Þá kom 
berlega í ljós hversu háðir við Ís-
lendingar erum greiðslumiðlun 
við útlönd. 

Þetta ferli sem fáir leiða hug-
ann að meðan allt leikur í lyndi 
varð skyndilega á allra vörum. 
Við slíkar aðstæður er ekki óeðli-
legt að skapist misskilningur og 
reyndar fór svo að alls kyns rang-
færslur fengu hljómgrunn í fjöl-
miðlum og víðar. Jafnvel eftir að 
greiðslur fóru að ganga eðlilega 
hefur ýmsu verið haldið fram 
sem ekki á sér stoð í raunveru-
leikanum. 

Til dæmis hefur verið sagt 
að eina gáttin fyrir greiðslur til 
útlanda sé í gegnum JP Morg-
an-bankann. Jafnframt að þær 
greiðslur sem fari í gegnum ríkis-
bankana séu tryggðar af íslenska 
ríkinu. Báðar staðhæfingarnar 
eru alrangar.

JP MORGAN Á 
UNDAN ÖÐRUM BÖNKUM
Með útsjónarsemi og fyrirhyggju 
tókst starfsmönnum Seðlabanka 
Íslands og viðskiptabankanna 
þriggja að tryggja flæði erlendra 
greiðslna til og frá landinu. Í raun 
má segja að Seðlabankinn hafi 
annast alla erlenda greiðslu-
miðlun á Íslandi síðustu 
þrjá mánuði liðins árs. 

Það gefur augaleið að 
svona grund-
vallarbreyt-
ingum á 
jafn 

viðkvæmum viðskiptum fylgdu 
aukaverkanir. Afgreiðslutími er-
lendra greiðslna lengdist og að 
auki urðu alls kyns hnökrar á leið-
inni sem oftast byggðust á mis-
skilningi og tók á stundum lang-
an tíma að vinna úr.

Í greiðslumiðlun sinni notast 
Seðlabankinn við ýmsa erlenda 
banka víða um heim en JP Morg-
an-bankinn er ekki einn þeirra. 
Hins vegar var JP Morgan langt 
á undan öðrum erlendum bönk-
um til að bjóða nýju bönkunum 
þjónustu sína, sem skýrir hvers 
vegna nýju bankarnir stofnuðu 
sína fyrstu reikninga hjá þeim.

FLEIRI GJALDEYRIS-
REIKNINGAR Í FLEIRI LÖNDUM
Frá áramótum hafa bæði Íslands-
banki og Kaupþing sinnt eigin 
greiðslumiðlun. Hún fer fram að 
hluta gegnum reikninga hjá JP 
Morgan Chase-bankanum en að 
auki hafa verið opnaðir reikn-
ingar hjá öðrum bönkum sem ís-
lenskir bankar hafa átt gott sam-
starf við í áratugi.  

Sem dæmi má nefna að Ís-
landsbanki er nú með reikninga 

hjá Danske Bank í Danmörku, 
SEB í Noregi, Svenska Hand-
elsbanken í Svíþjóð, Royal 
Bank of Canada í Kanada og  

Commercial Bank of Austr-
alia í Ástralíu. Þá 

er í gangi vinna 

við að opna reikninga hjá fleiri 
bönkum. 

Allir þessir reikningar voru opn-
aðir án þess að nokkrar ábyrgðir 
eða tryggingar væru lagðar fram 
og kostnaður bankanna við reikn-
ingana og greiðslur gegnum þá er 
sambærilegur við það sem gengur 
og gerist á markaðnum miðað við 
magn viðskipta. Miðlun greiðslna 
gegnum þessa reikninga hefur 
gengið vel og örugglega. Dæmi um 
að greiðslur sem fara þessa leið 
skili sér ekki á réttum tíma eru 
hlutfallslega álíka mörg og þau 
voru fyrir hrun, en þess ber að 
geta að íslenskir bankar hafa ætíð 
staðið framarlega að þessu leyti. 
Um miðjan janúar síðastliðinn 
opnaði Íslandsbanki aftur mögu-
leikann fyrir fyrirtæki í viðskipt-
um, að senda erlendar greiðslur í 
gegnum netbankann.  

NÆSTU SKREF
Fram undan er mikið starf við að 
byggja upp íslenskt bankakerfi. 
Hluti þess starfs mun felast í því 
að koma í veg fyrir að aðstæð-
ur eins og sköpuðust í greiðslu-
miðlun í október komi upp aftur. 
Það starf verður unnið í góðri 
samvinnu Seðlabankans, við-
skiptabankanna og sparisjóð-
anna, vonandi í friði fyrir röng-
um fullyrðingum á borð við þær 
sem nefndar voru og eru engum 
til hagsbóta.

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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Grundvöllur þess, að halda úti gagnlegri fyrirtæk-
issíðu, er að tala á máli lesenda. Forðast skal að 
rugla þá í ríminu og vekja efasemdir um heilindi 
fyrirtækisins. Ef notendur efast um gildi eða sann-
leiksgildi textans, fara þeir annað. Hið sama á við 
ef þeir þurfa að nota orðabók við lesturinn.

Sumar fyrirtækjasíður eru uppfullar af sérfræði-
orðum, sem hinn venjulegi lesandi þekkir lítið eða 
ekki. Slíkt getur verið í lagi, ef vefsíðan er ætluð 
þröngum hópi sérfræðinga eða áhugafólks, en þá 
þarf að taka það fram með áberandi hætti. Yfirleitt 
eru slíkar síður þó lítið meira en korktafla á kaffi-
stofunni, samansafn upplýsinga, sem sérfræðing-
ar taka saman fyrir aðra sérfræðinga.

Mikilvægt er, að nota ekki sérfræðiorð, nema út-
skýra þau fyrir lesendum, sem gætu hugsanlega 
slæðst inn á síðuna. Jafnframt má ekki gefa sér, að 
lesendur viti jafn mikið og starfsmenn fyrirtæk-

isins. Því þarf að rökstyðja fullyrðingar, útskýra 
hugtök og styðja fræðitexta með skýringamynd-
um. Framsetning upplýsinga þarf að vera greini-
leg og óumdeild. Slæmt er að setja fram óljósar 
eða umdeildar yfirlýsingar, t.d. „fyrirtækið er í 
3. sæti á ABC-listanum“, ef ekki er almennt vitað 
hvers konar listi það er. Trúverðugleiki vefsíðunnar 
skilur oft á milli þeirra, sem ná árangri og hinna, 
sem gera það ekki.

Lesendur eru ekki jafn auðtrúa og sumir halda. 
Ef þeim líkar ekki við vefsíðuna þína, fara þeir og 
koma aldrei aftur.

Vefsíða eða kaffistofukorktafla?

SEÐLABANKI ÍSLANDS Síðustu þrjá mánuði síðasta árs annaðist Seðlabanki Íslands alla erlenda greiðslumiðlun hér á landi, eftir fall 
stóru bankanna þriggja í októberbyrjun.  MARKAÐURINN/PJETUR

Staða gjaldeyrismiðlunar
Ástrún Björk 
Ágústsdóttir

forstöðumaður 
Útibúaþjónustu 

Íslandsbanka

Sigríður María 
Torfadóttir

viðskiptastjóri 
hjá Fjárstýringu 

Íslandsbanka
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Jón  Traust i  Snor rason 
f ramkvæmdast jó r i 
A l l ra  Át ta  ehf . 

Auglýsingasími

– Mest lesið

Í byrjun vikunnar voru lagðar fram til kynningar ráðherrum ríkis-
stjórnarinnar og stjórnendum háskóla landsins tillögur erlendra 
sérfræðinga í menntamálum um gagngera endurskipulagningu og 
áherslubreytingar í menntakerfinu. Vinna sérfræðinganna er hluti af 
endurmati sem sett var í gang eftir hrun efnahagslífsins og fall fjár-
málakerfisins snemma vetrar.

Þótt tillögurnar snúi að menntakerfinu falla þær undir efnahagsað-
gerðir því horft er til þess hvernig búa eigi hér um hnúta þannig að 
forsendur skapist fyrir framtíðarhagvöxt. Fyrir erlendu sérfræðinga-
nefndinni fóru menn með víðtæka reynslu úr finnsku efnahagslífi, þeir 
Christoffer Taxell og Markku Linna. Finnar gengu nefnilega í gegn um 
mjög svipað áfall á tíunda áratug síðustu aldar og nú ríður yfir hér. Þar 
hrundi gjaldmiðillinn og fjármálakerfið eftir uppgangstíma í skugga 
þrenginga og breyttra efnahagsaðstæðna 
í austurblokkinni. Hér veitir okkur ekki 
af hollráðum þeirra sem reynsluna hafa 
af slíkum efnahagshamförum og vissara 
að leggja við hlustir.

Finnum tókst að snúa vörn í sókn og 
eru nú með framsæknustu ríkjum heims 
og hafa byggt upp öflugan tækniiðnað. 
Til þess að byggja megi upp þurfa grunn-
urinn og undirstöðurnar að vera góðar. 
Og hvar ætli stoðunum sé skotið undir 
framtíðarhagvöxt þjóðarinnar? Það er 
í grunnskólum landsins. Á þetta benda 
finnsku sérfræðingarnir og telja glap-
ræði að ætla sér að skera niður þar. 

Vel má vera að hægt sé að ná fram 
töluverðum og skjótfengum sparnaði 
með niðurskurði í skólakerfinu, en ef 
með því er vegið að framtíðarhagvexti 
þjóðarinnar er betur heima setið en af 
stað farið. Of mikill kostnaður er vegna 
efnahagsmistaka fortíðar, einstreng-
ingslegum stuðningi við ónýtan gjald-
miðil og skammsýni stjórnmálamanna í 
inngripum í viðskiptalífið, ef rýra á með 
þessum hætti framtíðarmöguleika barna 
þjóðarinnar og um leið getu landsins til 
uppbyggingar.

Horfa þarf til lengri tíma og hætta 
drolli við verkefni sem löngu á að vera búið að ljúka. Algjörlega óásætt-
anlegt er að ekki skuli búið að ljúka við skilin milli nýju bankanna og 
þeirra gömlu. Á því verkefni er orðinn þriggja mánaða dráttur. Verð-
miðinn sem settur er á eignirnar sem fluttar voru yfir í nýju bankana 
skiptir ekki öllu máli ef tryggt er að kröfuhafar bankanna fái að njóta 
viðbótarávinnings við eignasölu ef einhver er. Ættu þar að nægja ein-
faldar klásúlur í skiptasamningum.

Þegar lokið hefur verið við efnahagsreikning bankanna geta þeir 
snúið sér að þeim verkum að styðja við efnahagslífið og gera upp þau 
fyrirtæki og skuldir þar sem aflaga hefur farið. Fjármálaeftirlit, lög-
regla og dómstólar sinna svo uppgjöri á öðrum vígstöðvum. Ætti þá 
jafnframt að linna upphrópunum um einstaklinga sem sett hafi land-
ið á hausinn. Ef vel tekst til ætti kostnaður skattborgara ekki að verða 
mikið meiri en að leggja út fyrir nýju bönkunum, en sú fjárfesting 
ætti að skila sér til baka á ný. Í það minnsta ef við hröpum ekki inn á 
leið einangrunarstefnu og sjálfsþurftarbúskapar. Þá er hætt við öðru 
hruni og skiptir kannski ekki öllu máli hvar skorið er niður nú. Þeir, 
sem ekki hugnast að búa á Íslandi eins og það var á seinni hluta sjötta 
áratugar síðustu aldar, geta þá flutt annað.

Hvar á að skera og til hvaða framtíðar er horft?

Grípum ekki til 
skammgóðs vermis
Óli Kristján Ármannsson

Algjörlega óásætt-
anlegt er að ekki 
skuli búið að ljúka 
við skilin milli nýju 
bankanna og þeirra 
gömlu. Á því verkefni 
er orðinn þriggja 
mánaða dráttur. 
Verðmiðinn sem 
settur er á eignirnar 
sem fluttar voru yfir í 
nýju bankana skiptir 
ekki öllu máli ef 
tryggt er að kröfuhaf-
ar bankanna fái að 
njóta viðbótarávinn-
ings við eignasölu ef 
einhver er.



VERTU KLÁR!
Nýir tímar kalla á nýja sýn - gagnrýna hugsun, sköpunarkraft og samskiptaleikni. Það er einmitt þetta sem starfsemi 
Háskólans í Reykjavík grundvallast á og endurspeglast í rannsóknum, kennsluaðferðum og menningu skólans.

Viðskiptadeild HR býður fjölbreyttar námsleiðir; grunnnám í dagskóla, háskólanám með vinnu og alþjóðlegt meistaranám. 
Hægt er að sérhæfa sig á mörgum sviðum, s.s. alþjóðaviðskiptum, Evrópufræðum, fjárfestingarstjórnun o.m.fl. Markmiðið
er að útskrifaðir nemendur verði gerendur, greinendur og gagnrýnendur. Þessu markmiði er náð með jafnvægi á milli 
hagnýtra og fræðilegra verkefna í náminu. 

Menntun viðskiptafræðinga veitir þeim tækifæri til að starfa á  mjög breiðum vettvangi. Kennarar við deildina hafa fjöl-
breyttan bakgrunn – eru akademískir, hafa djúpar rætur í atvinnulífi eða koma frá nokkrum af bestu háskólum í heiminum. 

• BSc Í VIÐSKIPTAFRÆÐI –  DAGSKÓLI

• BSc Í VIÐSKIPTAFRÆÐI – HÁSKÓLANÁM MEÐ VINNU (HMV)

• MSc Í ALÞJÓÐAVIÐSKIPTUM

• MSc Í EVRÓPUFRÆÐUM (Í SAMVINNU VIÐ LAGADEILD HR)

• MSc Í FJÁRFESTINGARSTJÓRNUN (MSIM)

Rúmur helmingur stærstu fyrirtækja á Íslandi ætlar að ráða í ný störf á þessu ári. Þar af reikna 
80% þeirra með að ráða í framtíðarstarf og 70% þeirra ætla að ráða fólk til sumarstarfa. Þetta 
kemur fram í nýrri skoðanakönnun sem Atvinnuþjónusta Háskólans í Reykjavík hefur látið gera.
Algengasta fræðasviðið sem fyrirtæki leita nú að er viðskiptafræði (56%).

• MSc Í FJÁRMÁLUM FYRIRTÆKJA

• MSc Í REIKNINGSHALDI OG ENDURSKOÐUN:

    -  ÁHERSLA Á ENDURSKOÐUN

    -  ÁHERSLA Á STJÓRNUN REIKNINGSSKILA

• MBA NÁM

H Á S K Ó L I N N  Í  R E Y K J AV Í K
 R E Y K J A V I K  U N I V E R S I T Y

Umsóknarfrestur er til 31. maí 
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9,7Kauphöllin áminnti Bakkavör 
og Straum opinberlega í síðustu 
viku ásamt því að sekta hvort 
félag um 1,5 milljónir króna. 
Kauphöllin hefur ekki oft beitt 
félög févíti. Í janúar 2003 var 
Búnaðarbankinn sektaður um 4,5 
milljónir króna fyrir að virða 
ekki flöggunarreglur í tengslum 
við gerð samnings um meðferð 
hlutabréfa í Straumi um hálfu 
ári fyrr. Það er hæsta byrðin 
sem skráð félag hefur á sig 
fengið vegna brota á reglum. 
Næsthæsta sektin upp á fjór-
ar milljónir króna féll á herðar 
Existu í desember í fyrra. „Við 
höfum takmarkaðar heimildir til 
að leggja á fésektir vegna brota á 
reglum. Þær eru ekki málið held-
ur hafa þær forvarnargildi,“ segir 

Páll Harðarson, 
aðstoðarfor-
stjóri Nasdaq 

OMX Ice-
land. 

Fátíðar skammir
prósenta lækkun hefur orðið á kaupmætti 
launa frá því hann náði hámarki í byrjun síðasta 
árs. Kaupmáttur nú er svipaður og var í árslok 
2003 samkvæmt mælingu Hagstofunnar. 367 milljóna króna hagnaður var eftir skatta á rekstri 

Atlantic Petroleum á fyrsta fjórðungi ársins. Hafin 
er olíuvinnsla á tveim svæðum sem skilar tekjum. 
Á sama tíma í fyrra var tap á rekstrinum. 30 mál fara frá ríkisskattstjóra til skattrann-

sóknarstjóra vegna notkunar Íslendinga 
á erlendum greiðslukortum hér á landi. 
Grunur er um undanskot á sköttum.

Þótt peningar færi manni ekki 
endilega hamingjuna má fyrir 
þá fá helling af fasteignum. 
Netútgáfa Jyllands-Posten 
greinir frá því hvernig millj-
arðamæringurinn Stefan 
Persson, sænskur eigandi fata-
verslanakeðjunnar Hennes & 
Mauritz (H&M) fór aðrar leiðir 
en sauðsvartur almúginn þegar 
hann var í fasteignahugleið-
ingum. Í stað þess að láta sér 
nægja hús á góðum stað svip-
aðist hann um eftir bæ til sölu 
og er við að festa kaup á einum 
slíkum, Linkenholt í Hampshire 
í Bretlandi. Verðmiðinn er 25 
milljónir punda, eða nálægt 5 
milljörðum króna. Í pakkanum 
er höfuðbýli, 21 kot til útleigu, 
2.000 ekrur landsvæðis (þar af 
1.500 ræktarland, restin skóg-
ur) og veiðiréttur. Guardian í 
Bretlandi segir auðmenn hafa 
bitist um eignina síðan í mars, 
en Persson hafi boðið best. 
Nokkuð ljóst að ekki láta allir 
truflast af heimskreppunni.

Sænskur milli 
kaupir enskan bæ

Í uppsveiflu undangenginna ára 
var frá því greint að margir 
þeirra sem komist hefðu í álnir 
hefðu tekið upp það tómstunda-
gaman að safna fínu og dýru 
víni. Um áhugamál sumra var 
fjallað á síðum blaða og myndir 
teknar í vínkjöllurum. Einstaka 
heyrðist fussa yfir þessu og 
kalla flottræfilshátt.
Nú eru aðstæður allar aðrar 
og óvíst að söfnun fari fram 
með sama krafti og áður. Þá 
má líka vera lán í óláni að vín 
heldur gildi sínu og gæti 
jafnvel reynst prýðisfjár-
festing verði því komið 
í verð. Að öðrum kosti 
er hægur heimaleikur að 
skála fyrir fornri frægð og 
drekkja sorgum sínum verði 
efnahagsaðstæður til þess að 
menn verði að láta af þessu 
tómstundagamni sínu.

Flottræfilsháttur 
eða fyrirhyggja?


