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Norsk Hydro | Tekjur Norsk 
Hydro af áframhaldandi starf-
semi eru meira en helmingi 
minni á þriðja ársfjórðungi en 
á sama tíma í fyrra. Samkvæmt 
nýbirtu uppgjöri eru þær 968 
milljónir norskra króna, á móti 
2.114 milljónum í fyrra. Ástæðan 
er sögð samdráttur á heimsmark-
aði og aukinn kostnaður.

Franskir bankar | Hlutabréf 
franskra banka hækkuðu hratt í 
gærmorgun eftir að stjórnvöld 
samþykktu að veita lán að upp-
hæð 10,5 milljarðar evra til sex 
stærstu banka landsins. Christ-
ine Lagarde, fjármálaráðherra 
Frakka, segir að ekki sé verið að 
horfa til lausafjárþarfar bank-
anna, heldur aðgangs einstakl-
inga og fyrirtækja að lánsfé.

Huga að öryggi | Kínversk 
stjórnvöld leggja nú sérstaka 
áherslu á öryggi barnavarnings. 
Forbes hefur eftir talsmanni kín-
verskra stjórnvalda að áhersla sé 
lögð á öryggi í hvívetna, sérstak-
lega hvað börn varði. Með þessu  
mun brugðist við áföllum tengd-
um menguðum mjólkurvörum og 
innköllun á gölluðum vöggum í 
Bandaríkjunum.

Norsk olía | Norðmenn hafa ekki 
í hyggju að draga úr olíufram-
leiðslu líkt og OPEC-ríkin hafa 
lagt til. Í viðtali við norsku frétta-
veituna NTB áréttaði Jonas Gahr 
Støre, utanríkisráðherra Noregs, 
að slíkar ákvarðanir tækju Norð-
menn á eigin forsendum.

Áfall fyrir Parmalat | Hluta-
bréf í ítalska matvælafyrirtæk-
inu Parmalat féllu skarpt í gær 
eftir að fyrirtækið var í Banda-
ríkjunum dæmt til að greiða 
Citigroup 364 milljónir dala í 
bætur. Parmalat höfðaði mál á 
hendur bankanum eftir þrot fé-
lagsins 2003 og bankinn höfðaði 
mál á móti.

Breskar fasteignir | Velta á 
breskum fasteignamarkaði hefur 
dregist saman um 53 prósent á 
einu ári samkvæmt nýbirtum 
tölum þar í landi. Samkvæmt 
frétt BBC voru 59 þúsund íbúð-
ir seldar þar í landi í septemb-
er, miðað við 126 þúsund á sama 
tíma í fyrra.

Áslaug Árnadóttir, formaður 
stjórnar Tryggingarsjóðs inn-
stæðueigenda, segist hafa vitað 
um hugsanlegar ábyrgðir sjóðs-
ins vegna Icesave-reikninganna, 
þegar hún tók við sjóðnum í 
mars.

Áslaug segir að sjóðnum berist 
upplýsingar um heildarstöðu inn-
lána hjá bönkunum. Það sé ann-
ars ekki brotið niður á einstaka 
reikninga. Spurð um hvort hún 
hafi gert einhverjar ráðstafan-
ir vegna hugsanlegrar ábyrgð-
ar sjóðsins á erlendum innstæð-
um, vísar hún í að sjóðurinn fái 
upplýsingar um heildina og segir 
að greitt hafi verið til trygging-
arsjóðsins í samræmi við lög. 
Ekki hafi verið vakin athygli ann-
arra á hugsanlegum ábyrgðum 
sjóðsins vegna hárra innstæðna 
í bönkunum.

Um hvort slíkt hafi áður verið 
gert, vísar hún á Jónas Þórðar-
son, fyrrverandi framkvæmda-
stjóra sjóðsins. Jónas neitar að 
svara fyrirspurnum fjölmiðla. 

Nítján milljarðar króna eru 
í íslenska tryggingarsjóðnum. 
Samkvæmt lögum um sjóðinn 
ábyrgist hann að lágmarki sem 
nemur 20.887 evrum hjá hverjum 
innistæðueiganda.

Ábyrgðir vegna Icesave-reikn-
inganna í Bretlandi gætu numið 
hundruðum milljarða króna. 
Stjórnvöld hafa sagst vona að 
eignir Landsbankans ytra dugi 
fyrir innistæðunum. - ikh

Vissu um Ice-
save-ábyrgðir

Á BLAÐAMANNAFUNDI Björgvin G. Sigurðs-
son viðskiptaráðherra og Geir H. Haarde 
for sætis ráðherra hafa sagst vona að eignir 
Landsbankans standi undir skuldbindingum 
tengdum Icesave. MARKAÐURINN/STEFÁN.
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„Það liggur í hlutarins eðli að Seðlabankinn getur 
tapað verulegu fé á hruni bankakerfisins enda var 
hann einn helsti lánveitandi bankanna. Í lok síðasta 
mánaðar skulduðu fjármálastofnanir Seðlabank-
anum nær 500 milljarða króna, mikið af því lánað 
gegn veðum sem nú virðast haldlítil,“ segir Gylfi 
Magnússon, dósent við Háskóla Íslands.

Kröfur Seðlabanka Íslands um aukin veð fjár-
málafyrirtækja í endurhverfum viðskiptum ollu 
miklu uppnámi í íslensku fjármálalífi í gær. Frétta-
blaðið skýrði frá því í gær, að svo virðist sem lang-
stærstur hluti lánakrafna Seðlabankans í endur-
hverfum viðskiptum við banka og fjármálastofnan-
ir hér á landi hafi tapast við hrun bankanna síðustu 
daga. Seðlabankinn býður næst út endurhverf verð-
bréf í dag og í vikunni hefur hann óskað eftir við-
bótartryggingum hjá fjölmörgum fjármálafyrir-
tækjum. Mesta krafan er gerð á hendur Icebank, 
en bankanum er gert að koma með viðbótarveð 
upp á 60 milljarða króna. Ólíklegt er að bankinn 
geti brugðist við þeirri beiðni og blasir því þrot við 
að óbreyttu, sem gæti haft keðjuverkandi áhrif á 
marga sparisjóði í landinu. Fundað var með stjórn-
völdum og Seðlabanka vegna þessara mála í gær.

Straumur lagði fram viðbótarveð í gær, sama 
gerði Askar Capital. VBS fjárfestingarbanki segir 

að verði staðið við samninga sem bankinn hafi gert, 
verði eigið fé ekki í hættu. Byr og SPRON sendu frá 
sér tilkynningu, þar sem fram kemur að greiðslu-
miðlun þeirra innanlands hafi ekki farið gegnum 
Icebank. SPRON segist hafa gert ráð fyrir að kall-
að yrði eftir frekari veðum og forsvarsmenn Byrs 
segjast aðeins hafa unnið með ríkisskuldabréf í við-
skiptum sínum.

„Ef Seðlabankinn væri venjulegt fyrirtæki eða 
banki stæði hann nú hugsanlega frammi fyrir 
tæknilegu gjaldþroti,“ segir Ólafur Ísleifsson lekt-
or. „Komi til umtalsverðs eignatjóns bankans kemur 
í hlut ríkissjóðs að leggja honum til nýtt fé svo að 
hann verði starfhæfur. Hafa má í huga að eigið fé 
Seðlabankans er 90 milljarðar króna en óvissa ríkir 
um 350 milljarða króna.“

Kröfur Seðlabanka 
setja allt í uppnám
Fjármálafyrirtæki í enn frekari vandræðum eftir kröfur 
Seðlabanka Íslands um aukin veð í endurhverfum við-
skiptum. Fundað um málið við fulltrúa ríkisstjórnarinnar.

„Ákveðið var að skipta þessum bönkum upp í 
„góða“ og „slæma“ banka og þetta er skref í því 
ferli,“ segir Gylfi Magnússon, dósent í hagfræði 
við Háskóla Íslands. Fjármálaeftirlitið (FME) 
hefur auglýst ákvörðun um ráðstöfun eigna og 
skulda Landsbanka og Glitnis yfir í nýju ríkis-
bankana.

Eignir sem ekki eru fluttar eru fyrst og fremst 
kröfur á hina bankana og verðbréf þeirra. Þá verða 
allar eignir erlendra dótturfélaga, og kröfur bank-
anna á útibú og dótturfélög erlendis, eftir í eldri 
bönkunum. Sömu leiðis munu „útlán í verulegri 
tapsáhættu“ skilin eftir.

Samkvæmt auglýsingu FME fær skilanefndin 
nú 90 daga til að meta virði allra þeirra eigna sem 
fluttar eru yfir í nýju bankana. Sigurður Tómas 
Magnússon, lögfræðingur og kennari við Háskól-
ann í Reykjavík, bendir á að að því ferli loknu hljóti 
að hefjast gjaldþrotaskipti gömlu bankanna. „Og 
þá ráða kröfuhafarnir ferðinni. Skiptastjóri eða 
kröfuhafar geta höfðað mál til endurheimtu verð-
mæta sem ráðstafað hefur verið í bága við jafnræði 
kröfuhafa áður en gjaldþrotaskipti hófust.“

Sigurður telur ekki útilokað að kröfuhafarn-
ir reyni þá jafnvel að rétta gerninga Fjármáleftir-
litsins „og eiga dómstólar þá síðasta orðið, eins og 
í öðru. Í lögunum fólst röskun á  eignarréttindum, 
en það verður að hafa í huga að Fjármálaeftirlit-
ið hefur starfað undir neyðaraðstæðum og maður 
vonar að allir gerningar þess standist.“

Varðandi hvort skilanefndir gætu ekki allt eins 
ráðstafað til sölu innlendri starfsemi bankanna, líkt 
og ef lífeyrissjóðirnir hefðu keypt starfsemi Kaup-
þings, segir Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráð-
herra það ekki samrýmast heimildum þeirra. „Sam-
kvæmt neyðarlögunum og uppleggi okkar er það 
þannig að Fjármálaeftirlitið tekur yfir alla starfs-
semi bankanna og vald hluthafafundar. Upplegg-
ið var að skipta starfseminni í tvennt, taka með 
lögmætum hætti innlenda hlutann út úr starfsemi 
gömlu bankanna og sjá til þess að í nýju bankana 
fari það eitt sem henni viðkemur,“ segir hann. Í 
gömlu bönkunum verði svo eftir gríðrleg verðmæti 
sem standi upp á skilanefndirnar að passa að fari 
ekki forgörðum. Björgvin segir lykilatriði í ferlinu 
að kröfuhöfum verði ekki mismunað.   - msh / óká

Vona að gerningar FME standist
Skilanefndir hafa nú 90 daga til að meta virði eigna áður en kemur til 
gjaldþrotaskipta gömlu bankanna. Við gætu tekið málshöfðanir kröfuhafa.
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SEÐLABANKI ÍSLANDS Upphaflega stóð til að Seðlabankinn hefði 
forgang á veðskuldbindingar „gömlu“ bankanna en fallið var frá því 
þar sem sú skipan var ekki talin standast lög.  MARKAÐURINN/ARNÞÓR
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Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

„Með sölunni á Glitni voru stærri hagsmunir varðir, 
lán til gamla Glitnis og aðrar skuldbindingar í Nor-
egi,“ segir Árni Tómasson,  formaður skilanefnd-
ar Glitnis.  

Nefndin hefur selt eftirstandandi bankastarfsemi 
Glitnis í Noregi til tuttugu sparisjóða í samtökun-
um Sparebanken 1 þar í landi fyrir þrjú hundruð 
milljónir norskra króna, jafnvirði rétt rúmra fimm 
milljarða íslenskra.  

Bankastarfsemi Glitnis byggð-
ist upp á BNbank í Þrándheimi og 
Kredittbanken í Álasundi og var 
keypt fyrir fjórum árum fyrir 
samtals 3,4 milljarða norskra 
króna. Söluandvirði nú er því 
innan við tíu prósent af upphaf-
legu kaupverði. 

Áður hafði önnur starfsemi 
Glitnis í Noregi verið seld starfs-
mönnum fyrirtækjanna þar fyrir 

brot af upphaflegu kaupverði.  
Greiningardeild Kaupþings sagði í Hálffimm-

fréttum í gær, að miðað við þetta megi gera afar 
góð kaup á íslenskum bankaeignum þessa dagana. 

Árni segir að með sölu bankans sé lán Glitnis hér 
á landi til norska bankans upp á hundrað milljarða 
íslenskra króna tryggt. Hefði norski bankinn farið 
í þrot hefði mátt afskrifa lánið. Heildarskuldbind-
ingar Glitnis í Noregi nema 47 milljörðum norskra 
króna. 

Af heildarlánum er bráðabirgðalán með ströng-
um skilyrðum frá Tryggingarsjóði innstæðueig-
enda í Noregi til bankans. Með sölunni er bankinn 
leystur undan þeirri skuldbindingu.

Þá sé tryggt að starfsemi Glitnis í Noregi verði 
óbreytt. Hjá bankanum starfa 160 manns og halda 
þeir störfum sínum. Tryggt er að norskir innláns-
þegar verða ekki fyrir skakkaföllum af Íslands 
hálfu, að sögn Árna, sem bendir á að með sölunni 
hafi falist margþætt lausn.

„Mestu skiptir að enginn í Noregi hefur tapað á 
viðskiptum við Íslendinga,“ segir Árni.

Hann segir skilanefndina hafa stefnt að því að 
fá hærra verð fyrir bankann. En raunin hafi orðið 
önnur. Annar veruleiki hafi blasað við hefði bank-
inn ekki verið seldur og afleiðingarnar eftir því 
skelfilegar. „Auðvitað er maður aldrei sáttur við að 
fá ekki hærra verð. En hefðum við ekki selt bank-
ann og snúið baki við skuldbindingum okkar hefði 
álit Norðmanna á okkur borið stórskaða af.“ 

Hann segir marga hafi sýnt bankanum áhuga 
eftir að hann fór í söluferli fyrir viku, bæði norsk-
ir aðilar sem aðrir. 

Önnur verkefni Glitnis erlendis ótengd banka-
starfsemi, svonefnd sylluverkefni tengd sjávar-
útvegi í S-Ameríku og jarðvarmaverkefni í Asíu, 
liggja enn hjá skilanefnd. Þau verði ekki seld í nú-
verandi ástandi. „Við höfum orðið vör við áhuga á 
þeim hjá innlendum og erlendum aðilum og munum 
að sjálfsögðu selja þau ef viðunandi verð fæst fyrir 
þau. Þau verða ekki seld fyrir brot af nafnvirði,“ 
segir Árni.

GLITNIR Formaður skilanefndar Glitnis segir mikilvægt að standa 
við skuldbindingar gamla bankans og tryggja hagsmuni hans. 
Verkefni sem ekki tengjast bankastarfseminni verða ekki seld í bili.
 MARKAÐURINN/HEIÐA

ÁRNI TÓMASSON

Norski Glitnir seldur
Skilanefnd Glitnis hefur selt starfsemi bankans í Noregi 
fyrir tæp tíu prósent af upphaflegu kaupverði. Hagsmunir 
og skuldbindingar réðu verðinu, segir formaðurinn. 

Almennur tekjuskattur og fjár-
magnstekjuskattur einstaklinga í 
fyrra var meiri en samanlagður 
skattur allra fyrirtækja í landinu.

Í heildina greiddu einstakling-
ar ríflega 94 milljarða króna í 
tekjuskatt og fjármagnstekju-
skatt, en skattgreiðslur lögaðila 
námu í heild tæplega 81 milljarði 
króna. Þetta kemur fram í staðtöl-
um skatta.

Almenningur greiðir útsvar 
auk almenna tekjuskattsins og 
fjármagnstekjuskattsins. Það 

nam ríflega 85 milljörðum króna 
í fyrra.

Alls greiddu einstaklingar því 
ríflega 179 milljarða króna til 
samneyslunnar, meira en tvisvar 
sinnum meira en lögaðilar. 

Markaðurinn hefur áætlað að 
tekjur ríkisins af stóru bönkun-
um þremur, sem nú hafa verið 
þjóðnýttir, hafi í heildina numið 
37 milljörðum króna í fyrra. Inni 
í þeirri tölu eru reyndar einn-
ig tekjuskattar einstaklinga sem 
unnu í bönkunum.  - ikh 

Skattar meiri frá fólki

Bilið milli ríkra og fátækra hefur 
breikkað í þremur fjórðu af aðild-
arlöndum Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar (OECD) síðustu 
tuttugu ár. Þetta er niðurstaða 
nýrrar skýrslu stofunarinnar.

Fram kemur að hagvöxtur 
síðustu áratuga hefur fyrst og 
fremst bætt lífskjör þeirra efna-
meiri. Meginástæða aukinnar 
misskiptingar er sögð fjölgun at-
vinnulausra og ómenntaðs verka-
fólks. 

OECD leggur áherslu á að 
koma verði í veg fyrir aukna 
misskiptingu. Um leið er bent á 
að eldri leiðir til að berjast gegn 
fátækt, félagslegar millifærsl-
ur og tekjujöfnun með aðstoð 
skattkerfisins, virðast ekki bera 
sama árangur og á áratugunum 
eftir seinna stríð. Því er lögð  
áherslu á að aðildarríki tryggi 
hátt atvinnustig og bæti mennt-
un verkafólks.  

 - msh

Bil eykst milli ríkra og 
fátækra hjá OECD

Flestu starfsfólki sem Bauhaus 
hafði ráðið til að undirbúa opnun 
verslunar undir Úlfarsfelli hefur 
verið sagt upp störfum. 

Halldór Óskar Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri, segir í sam-
tali við Vísi ekki hætt við að hefja 
hér starfsemi, þótt uppbyggingu 
hafi verið frestað.

Ekki liggur fyrir hversu mörg-
um var sagt upp, en Halldór segir 
þá hlaupa á tugum. Um sé að ræða 
sölustjóra, deildarstjóra og fleiri. 
Verið sé að athuga hvort hluti 
hópsins geti fengið vinnu hjá Bau-
haus í Danmörku.  - óká

Bauhaus segir 
upp fólki

Nokkuð hefur borið á upp-
sögnum hjá auglýsinga-
stofum vegna samdráttar 
í efnahagslífinu. Hjá aug-
lýsingastofunni ENNEMM 
reyna menn aðra leið.

„Við reynum að vera 
bjartsýn og bjóða betri 
kjör á auglýsingar,“ segir 
Hallur A. Baldursson, 
starfandi stjórnarfor-
maður auglýsingastofunnar. Af-
slátturinn er samkomulagsatriði 
en ætti alla jafna að nema um 
fimmtán prósentum.

Hallur segir landsmenn 
sem í losti eftir þrot bank-
anna og hægst hafi mjög 
á hjólum efnahagslífs-
ins. Slíkt sé varasamt og 
hafi auglýsingastofan því 
ákveðið að leggja lóð sitt á 
vogarskálarnar með verð-
lækkun auglýsinga. Á móti 
verði dregið úr rekstrar-
kostnaði, jafnvel með því 

að starfsmenn taki á sig tíma-
bundna launalækkun. Hann segir 
með þessu móti leitast við að 
halda öllu starfsfólki.  - jab

HALLUR A. 
BALDURSSON

Gefa afslátt í dýfunni

G E N G I S Þ R Ó U N 

 Vika Frá ára mót um

Alfesca  -11,1% -42,3%
Atorka  -78,1% -91,9%
Bakkavör +6,0%  -89,1%
Exista  -0,9%  -76,6%
Glitnir  -100,0%  -100,0%
Eimskipafélagið -18,7%  -96,5%
Icelandair  -5,3%  -48,8%
Kaupþing  -100,0%  -100,0%
Landsbankinn  -100,0% -100,0%
Marel  -0,8% -30,9%
SPRON  -0,0%  -79,2%
Straumur  -0,0%  -53,1%
Össur  +2,7%  -12,4%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.

Stjórn Nýja Kaupþings hefur ráðið Finn Svein-
björnsson sem bankastjóra. Starfsmönnum 
var tilkynnt um ráðninguna með tölvupósti 
snemma dags í gær. Finni var boðinn starfinn 
kvöldinu áður en hann hefur störf í dag.

„Brýnustu verkefnin eru auðvitað að huga 
að skipuriti í nýjum banka og starfsmannamál-
um,“ segir Finnur og kveður reynt að leiða þau 
mál til lykta á allra næstu dögum. Nýtt skipu-
rit segir hann væntanlega verða kynnt seinni part-
inn í dag og starfsmannamál skýrist svo í framhaldi 
af því. „Starfsfólk hefur vitanlega verið hér í nokk-
urri óvissu og því fyrr sem henni er eytt þeim mun 
betra.“ 

Næsta mál á dagskrá segir Finnur svo að að-
stoða hér bæði fyrirtæki og einstaklinga sem kunni 
að hafa lent í erfiðleikum með fjármál sín í þeim 

hremmingum sem þjóðin gengur í gegn-
um.  Með ráðningu Finns hafa verið ráðn-
ir bankastjórar yfir alla þrjá bankana sem 
ríkið tók yfir. Birna Einarsdóttir var hjá 
Glitni og Elín Sigfúsdóttir hjá  Landsbank-
anum. Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráð-
herra segir að tímabundnar stjórnir sem 
skipaðar hafa verið yfir nýju bankana fari 
með mikið hlutverk og bendir á að á næstu 

vikum verði kosnar varanlegar stjórnir. „En fyrir 
einstök verk stjórnar verður hún að svara sjálf,“ 
segir hann spurður um hvernig á því standi að leitað 
hafi verið út fyrir Kaupþing eftir nýjum forstjóra, 
en inn í starfsmannahóp bæði Glitnis og Landsbank-
ans. Ólafur Hjálmarsson, stjórnarformaður Nýja 
Kaupþings, hefur ekki svarað ítrekuðum viðtals-
beiðnum.  - óká

FINNUR SVEIN-
BJÖRNSSON

Brýnast að eyða óvissu starfsmanna



ÞJÓNUSTA Í FYRIRRÚMI

Kíktu inn á www.pitstop.is og skoðaðu úrvalið

Vörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

EKKI BÍÐA EFTIR BIÐRÖÐINNI
VETRAR- / HEILSÁRSDEKKIN FÆRÐU HJÁ OKKUR

GOTT ÚRVAL – FRÁBÆRT VERÐ

Við notum Shell Helix smurolíur

Rauðhellu 11 Hfj.
Sími: 568 2035

Hjallahrauni 4 Hfj.
Sími: 565 2121

Dugguvogi 10
Sími: 568 2020

Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta
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fyrirtæki og fjárfesta, sem luma 
á réttum leiðarvísum um króka-
stiguna. Auk þessa starfræk-
ir Klak Viðskiptasmiðju, náms-
braut á háskólastigi, í samvinnu 
við Háskólann í Reykjavík, Við-
skiptaháskólann í Kaupmanna-
höfn og í Lundi í Svíþjóð. Mark-
mið námsins er að nemendur 
stofni fyrirtæki og hefji rekstur 
þess á námstímanum.

Þá býr Nýsköpunarmiðstöð Ís-
lands yfir sérfræðingum sem 
geta stutt við bakið á sprota-
mönnum og fólki sem lumar á 
góðum hugmyndum. 

Á öllum stöðum geta sprota-
fyrirtæki fengið þak yfir starf-
semina tímabundið á meðan 
grunnvinnan fer fram auk þess 
að byggja upp tengslanet, sem 
er einn af mikilvægustu þáttum 
sprotageirans. 

ÞEKKING DEYR ALDREI

Spurður um áhættuna sem felist 
í stofnun sprotafyrirtækis, sem 
oft eigi erfitt uppdráttar, jafn-
vel heyri sögunni til innan fárra 
ára, segir Andri ekkert að ótt-
ast. „Þekking hverfur aldrei 
með einu sprotafyrirtæki held-
ur flyst hún á milli með starfs-
mönnunum,“ segir hann. 

Dæmin eru mýmörg en hug-
búnaðarfyrirtækið Oz, sem Guð-
jón Már Guðjónsson, einn þátt-
takenda á Hugsprettu, er þekkt-
asta dæmið um slíkt. Margir 
fyrrverandi starfsmenn Oz 
hafa stofnað sprotafyrirtæki 
hér heima og erlendis á síð-
ustu árum. Þekktast þeirra í dag 
er tölvuleikjafyrirtækið CCP 
en önnur eru Hex, Trackwell, 
sprotafyrirtækið Gogoyoko og 
fleiri til.

Þ
að er fullt af tækifær-
um,“ segir dr. Eyþór 
Ívar Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Klaks, 
nýsköpunarmiðstöðvar 

atvinnulífsins. Hann mælir með 
því að fólk hætti að horfa til for-
tíðar, brjóti baksýnisspegilinn 
og gefi í fram á veg. Hann segir 
ekkert að óttast.

Klak ásamt frumkvöðlasetr-
inu Innovit stóðu saman að ráð-
stefnunni Hugspretta − landnám 
nýrra hugmynda á laugardag í 
félagi við stúdentafélög Háskóla 
Íslands, Háskólans í Reykjavík, 
Háskólans á Bifröst, Listahá-
skólans og Keilis á Keflavíkur-
flugvelli.

Markmiðið var að fá ungt fólk 
til að snúa bökum saman og vinna 
að stefnumótun fyrir framtíð Ís-
lands og sjá eigin tækifæri til 
nýsköpunar. 

Ráðstefnan átti sér skamm-
an aðdraganda. „Við ákváðum 
þetta með viku fyrirvara,“ segir 
Andri Heiðar Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri Innovit. Menn 
hafi ákveðið að nýta tímann 
vel, keyra hugmyndina áfram 
af fullum krafti og fá jákvæð-
an innblástur inn í annars nei-
kvæða umræðu eftir þrot bank-
anna í byrjun mánaðar sem virð-
ist hafa fært landið inn í nýja og 
næsta óþekkta tíma fyrir marga. 
Hvert stefnir leiðir tíminn svo 
í ljós. 

„Þótt við séum að fara í gegn-
um erfiðleika núna, þá stöndum 
við sterk ef horft er lengra fram 
í tímann,“ segir Andri.

Tiltölulega ódýr og einföld leið 
var farin til að auglýsa ráðstefn-
una. Síða var sett upp á samfé-
lagsvefnum Facebook og á vef-
síðum aðildarfélaga. Þar skráði 

fólk sig til þátttöku. Í boði var 
snakk og kex, kaffi og með því 
ásamt kraumandi hugmynda-
fljóti. 

Innovit, sem stofnað var af 
háskólanemendum í fyrra, er 
nýsköpunar- og frumkvöðlaset-
ur fyrir fólk með viðskiptahug-
myndir en áherslan er lögð á við-
skiptatækifæri sem spretta úr 
starfi íslenskra háskóla. Nokkur 
af helstu útflutningsfyrirtækj-
um landsins í dag urðu einmitt 
til upp úr verkefnum í Háskóla 
Íslands en voru tekin lengra. 
Stoðfyrirtækið Össur og mat-
vælavinnsluvélaframleiðandinn 
Marel Food Systems eru dæmi 
um slíkt. 

BAKLANDIÐ TRAUST

Andri og Eyþór segja báðir fjár-
magn skorta til sprotafyrirtækja 
hér á landi, ekki síst á fyrstu 

stigum. Þar stöndum við frænd-
um okkar á Norðurlöndunum og 
víðar að baki. Andri bendir á að 
í nágrannalöndunum, svo sem 
í Danmörku og Skotlandi, setji 
einkafjárfestar og stjórnvöld oft 
á laggirnar sameiginlegan vett-
vang þar sem hvor um sig leggi 
fram lágar en jafn háar upphæð-
ir til sprotafyrirtækja. 

Með þessu móti fái mörg ung 
sprotafyrirtæki tækifæri til að 
komast upp af byrjunarstiginu 
og vaxa frekar. „Þetta lag hefur 
alltaf vantað á Íslandi,“ segir 
Andri. Þetta er gömul saga, sem 
hollt er að hamra á. 

Sprotafyrirtæki sem komin eru 
á legg geta þó fetað ýmsa stigu í 
leit að fjármögnun. Innovit leið-
ir háskólanema eða þá sem ný-
útskrifaðir eru áfram auk þess 
sem Klak blæs til Sprotaþings 
tvisvar á ári og leiðir þar saman 

HUGMYNDIR Á BLAÐI Niðurstöður af hugmyndavinnu þátttakenda Hugsprettu voru 
hengdar upp á vegg þegar vinnuhóparnir höfðu lokið sér af. Hér er lítið brot af þeim. 

ANDRI ÞAKKAR 
FYRIR SIG „Þótt við 
séum að fara í gegn-
um erfiðleika núna, 

þá stöndum við sterk 
til lengri tíma litið,“ 
segir Andri Heiðar 
Kristinsson, fram-

kvæmdastjóri Innovit.

Af sprotum sprettur ný fr

„Bankarnir tóku allt besta fólk-
ið. Nú verðum við að virkja þá 
sem missa vinnuna og koma í 
veg fyrir að það fari úr landi,“ 
segir Halldór Jörgensson, fram-
kvæmdastjóri Microsoft á Ís-
landi. 

Halldór segir marga óttast 
að stór hluti af velmenntuðu og 
frjóu starfsliði bankanna hverfi 
af landi brott eftir að bankageir-
inn var stokkaður upp í byrjun 
mánaðar. Margir horfa til Nor-
egs.

Halldór og frumkvöðullinn 
Hjálmar Gíslason hafa hist reglu-
lega ásamt öðrum, svo sem for-
svarsmönnum Nýsköpunarmið-

stöðvar Íslands,  eftir að bank-
arnir fóru í þrot til að finna leiðir 
og hámarka þau tækifæri sem 
bíði starfsfólks bankanna. Þá 
hafa þeir kortlagt sprotageirann, 
sem þurfi á hæfu starfsfólki að 
halda, til að finna farveg fyrir þá 
þekkingu úr bankageiranum sem 
nú er á lausu. 

Ekki megi þó reikna með að 
sprotafyrirtækin geti tekið við 
öllum.

Fleiri hafa lagt lóð sín á vog-
arskálarnar en Nýsköpunarmið-
stöðin, Samtök starfsmanna fjár-
málafyrirtækja og Samtök at-
vinnulífsins gerðu í síðustu viku 
með sér samstarfssamning um 

leit og framboð á möguleikum 
til atvinnusköpunar fyrir félags-
menn fjármálafyrirtækja, svo 
sem farveg fyrir nýsköpun og 
frumkvöðlavinnu.

Halldór segir hættuna felast í 
því að fólk í fjármálageiranum 
verði látið vinna uppsagnarfrest 
sinn  og fari svo á atvinnuleys-
isbætur. Nær sé að hvetja fólk 
til að ræða saman og þróa hug-
myndir sem það lumi á og vera 
þátttakendur í jákvæðu uppbygg-
ingarferli á sama tíma og bætur 
eru greiddar. 

„Það er fullt af húsnæði laust 
og lítið mál að útvega skrifstofu-
búnað,“ segir Halldór. 

Þekking fjármálafólksins virkjuð

HALLDÓR JÖRGENSON Fram kvæmda-
stjóri Microsoft á Íslandi segir mikilvægt 
að skapa frjóan vettvang fyrir það vel-
menntaða starfsfólk fjármálafyrirtækj-
anna sem er að missa vinnuna á næst-
unni. 

Íslendingar standa frammi fyrir miklum breytingum á efnahagslífi þjóðarinnar. Stjórnmálamenn og flestir þeir sem tjáð sig hafa 
um framtíðina segja mikilvægt að horfa fram á veginn enda mörg tækifæri til staðar. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson dýfði stóru 
tánni í kraumandi hugmyndapott sprotafyrirtækjanna um síðustu helgi og komst að því að þar liggja óteljandi framtíðarleiðir. 

BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR Forsvarsmenn Hug-
s prettu telja að um 250 manns hafi setið fyrirlestra 
um sjálfstæða sköpun í Háskólabíói um síðustu helgi. 
Björk vann að því bæði laugardag og sunnudag að 
leggja grunninn að atvinnuskapandi verkefnum.
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amtíð

Björk Guðmundsdóttir hafði 
í nógu að snúast um helgina. 
Á laugardag hélt hún erindi á 
Hugsprettu en daginn eftir stóð 
hún fyrir vinnufundi ásamt sér-
fræðingum þar sem rætt var 
um nýsköpun og fjölbreytileika 
í samfélags- og atvinnuþróun á 
Íslandi án stóriðju. 

Að fundinum stóðu Háskólinn 
í Reykjavík, Klak og Fræ, stofn-
un innan HR um almannaheill. 

Um 80 manns sóttu fundinn. 
Eyþór Ívar Jónsson, fram-

kvæmdastjóri Klaks, segir 
stefnt að því að Hugsprettan 

og vinnustofa sérfræðinganna 
renni saman í einn farveg á sam-
eiginlegum vettvangi. 

Hann segir málið í þróun. Í 
framhaldinu muni verða búin 
til nokkur verkefni sem MBA-
nemar við Háskólann í Reykja-
vík vinni frekar. Í kjölfarið fari 
verkefnin til Klaks þar sem nem-
arnir þrói það áfram og finni 
fjárfesta að því. 

Hann segir alla þá sem komið 
hafi að verkefnunum um helgina 
vilja halda þeim áfram. „Það er 
frumlegur kraftur í þjóðfélag-
inu,“ segir hann.

REIFAÐI HUGMYNDIR Söngkonan Björk Guðmundsdóttir ræddi um helgina við sér-
fræðinga og leikmenn um nýsköpun og fjölbreytileika í samfélags- og atvinnusköpun 
til að leggja grunn að framtíðaruppbyggingu landsins.   MARKAÐURINN/STEFÁN

Nýr grunnur Íslands

FRÆ VERÐA TÆKIFÆRI

Forsvarsmenn Hugsprettu telja 
að um 250 manns úr ýmsum 
greinum háskólakimans hafi 
setið fyrirlestra fyrri hluta ráð-
stefnunnar og hlýtt á Ólaf Ragn-
ar Grímsson, forseta Íslands, 
Björk Guðmundsdóttur söng-
konu, Magnús Scheving, stofn-
anda Latabæjar og Íþróttaálf, 
Guðjón Má Guðjónsson, rað-
frumkvöðul sem stofnaði hug-
búnaðarfyrirtækið Oz á sínum 
tíma, og fleiri. 

Guðjón gagnrýndi vaxtarhug 
stórfyrirtækja síðustu ár og tók 
Björk sem dæmi. Vissulega gætu 
fyrirtæki eflst með vexti. En 
varla dytti Björk í hug að kaupa 
bresku hljómsveitina Radiohead 
næst þegar hún stefndi að því að 
gera plötu. Í gagnrýninni fólst 
svo sem að fyrirtæki líta gjarn-
an yfirtöku á keppinautum sem 
nýsköpun. Með því móti sneiði 
þau gjarnan hjá því að þurfa að 
hugsa heldur taki þau yfir fyr-
irtæki, sem sjái um slíkt. Ný-
sköpun Bjarkar liggi hins vegar 
hjá henni sjálfri. Hún gæti ekki 
keypt sér forskot. 

Að erindum loknum gafst þátt-
takendum kostur á að setjast í 
fjölmarga vinnuhópa þar sem 
nýjar og ferskar hugmyndir um 
gjaldeyrisskapandi atvinnu voru 
ræddar í þaula. Fólk úr listageir-
anum settist þar niður með verk-
fræðifólki og öðrum úr skyld-
um og ótengdum greinum undir 
handleiðslu kennara og nemenda 
úr háskólunum sem aðild áttu að 
verkefninu. Þar suðu hóparn-
ir saman nýjungar sem rötuðu 
á hugmyndavegg Hugsprettu að 
verkinu loknu. 

Ætla má að hundrað manns 
hafi tekið þátt í vinnuhópunum. 

Stefnt er að því að sumar 
af hugmyndunum verði unnið 
áfram með á öðrum vettvangi 
og er verið að móta hann nú um 
stundir. 
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Glæsilegt jólahlaðborð hefst föstud. 21. nóv.
Munið að panta í síma 511 3350

Foréttar þrenna 
 Grafi n gæs með hindberja-vinegar 
 Fashani með epla-compoti
 Heitreykt önd með bláberja-sósu

Milliréttur
 Villigæsasúpa

Aðalréttur
 Hreindýrasteik með sykurhúðuðum kartöfl um, 
 Waldorf salati og villisósu

Eftirréttur 

 Logandi Créme Bruée

Verð -6.900 Kr.   
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Þegar talað er um hlutabréfamarkaði á 
ensku er ýmist talað um „bjarnar-“ 
eða „nautgripamarkaði“, en bjarn-
armarkaðir eru hlutabréfamark-
aðir þar sem verðhreyfingar eru 
almennt niður á við. Markaðs-
aðilar og greinendur sem hafa 
svarta sýn á framtíð mark-
aða eru oft kallaðir „birnir“ 
en hinir, sem spá verðhækk-
unum „naut“. Má þá leggja 
út af því og tala um mark-
aðsbirni og hlutabréfanaut.  
Dýr hafa oft verið notuð til að 
lýsa verðbréfasölum, því á nítj-
ándu öld var talað um „hlutabréfa-
steggi“ í Bretlandi.
Greinarmunur er gerður á langvar-

andi og skammæjum bjarnarmörkuðum, því verð 
getur hækkað tímabundið í bjarnarmark-

aði, þó að niðursveiflan haldi áfram. Upp-
sveiflur í bjarnarmörkuðum eru yfir-

leitt kölluð bjarnar- eða „aula-“ upp-
hlaup, (bear- eða suckers rally) og er 
þá vísað til þess að skammsýnir fjár-
festar rjúka til og lýsa því yfir að 
„botninum sé náð“ og kaupa hlutabréf 
til þess eins að horfa á eftir verðinu 
hrynja aftur.

Uppruni orðanna bjarnar- og nauta-
markaðir er óljós, en talið er að orðið 
bjarnarmarkaður vísi til þess að skinna-
salar seldu oft bjarnarskinn af óveidd-
um dýrum, líkt og skortsalar selja hluta-
bréf sem þeir ekki eiga. Skortsalar eru 
oft ráðandi á bjarnarmörkuðum.

Bjarnarmarkaður

Undanfarnir dagar og vikur hafa 
verið viðburðaríkur tími í lífi 
flestra Íslendinga. Líkja mætti 
ástandinu við einskonar sams-
látt tvennra tíma. Þrátt fyrir að 
fátt hafi breyst á yfirborðinu; öll 
mannvirki eru enn á sínum stað, 
verslun og önnur þjónusta stend-
ur enn til boða, fréttir eru ennþá 
klukkan sjö og svo mætti lengi 
telja. Engu að síður hafa ásýnd 
og framtíðarhorfur hagkerfis-
ins gjörbreyst í kjölfar hruns ís-
lenskra fjármálafyrirtækja. 

Síðan hamfararnir hófust hafa 
stjórnvöld lagt sig fram við að ná 
stjórn á aðstæðum, með tiltölu-
lega dræmum árangri fram að 
þessu. Fyrir einn þátt eiga ráða-
menn þó hrós skilið, en innlend 
greiðslumiðlun og dagleg banka-
þjónusta við einstaklinga hefur 
gengið áfallalítið, þrátt fyrir 
allt sem gengið hefur á. Engu 
að síður eru mörg mál í ólestri 
og framtíðarsýn stjórnvalda er 
mjög óskýr.

SKÝRT UMBOÐ VANTAR

Þær aðstæður sem íslenskt við-
skiptalíf býr við um þessar mund-
ir eru algjörlega óásættanleg-
ar og mun alvarlegri en stjórn-
völd virðast gera sér grein fyrir. 
Tímabundin gjaldeyristemprun 
Seðlabanka Íslands hefur leitt 
til þess að starfsemi fjölmargra 
fyrirtækja sem stunda utanrík-
isviðskipti er í lamasessi. Með 
hverri klukkustundinni sem líður 
verða fleiri fyrirtæki fyrir alvar-
legum skakkaföllum. Margra ára 
viðskiptasambönd eru í hættu, 
starfsgrundvelli fjölmargra inn-
flutningsfyrirtækja hefur verið 
kippt undan þeim og orðspor Ís-
lands hefur beðið verulegan álits-
hnekki á alþjóðamörkuðum. Með 
þetta í huga ættu stjórnvöld að 
setja endurreisn gjaldeyrismark-
aða fremst í forgangsröð sína.

Að sama skapi er mikilvægt 
að skýr stefna verði mótuð um 
framtíð nýrra ríkisbanka og 

hvers almenn fyrir-
tæki megi vænta í viðskiptum 
sínum við þá. Í dag virðist eng-
inn hafa skýrt umboð innan nýs 
bankakerfis til að taka mikilvæg-
ar ákvarðanir um fyrirgreiðslu 
og almenna bankaþjónustu gagn-
vart fyrirtækjum. Við núver-
andi aðstæður getur þetta vald-
ið miklu tjóni bæði til lengri og 
skemmri tíma. Ótækt er að halda 
allri atvinnustarfsemi í tóma-
rúmi með þessum hætti og mik-
ilvægt að ráða bót á sem allra 
fyrst.

Í umræðum síðustu vikna hafa 
mörg og stór loforð verið gefin 
af stjórnmálamönnum landsins. 
Það fer enginn í grafgötur með 
það hversu alvarlegt ástandið 
er og því er viðbúið að margir 
komi til með að þarfnast velferð-
arþjónustu hins opinbera. Þrátt 
fyrir það er engum greiði gerður 
með því að gefa loforð sem ekki 
reynist unnt að standa við. Gera 
má ráð fyrir verulegum sam-
drætti í tekjum hins opinbera 
auk þess sem skuldsetning verð-
ur mun hærri en verið hefur. Það 
mun því bæði halla á tekju- og 
gjaldahliðina í rekstrinum. Það 
gæti því reynst þrautin þyngri 
að standa við gefin loforð án þess 
að reka ríkissjóð og sveitarfélög 
með verulegum halla og aukinni 
skuldasöfnun.

REIÐI Í UMRÆÐUNNI

Lykilatriði til að rýmka útgjalda-
svigrúm hins opinbera er að 
koma í veg fyrir algjöra lömun 
atvinnulífsins. Þegar allt kemur 
til alls er það starfsemi einka-
fyrirtækja sem skapar megnið af 

þeim skatttekjum sem nýttar eru 
við fjármögnun velferðarkerfis-
ins. Besta kjarabót almennings 
felst í lágmörkun atvinnuleys-
is og sem minnstri röskun á eðli-
legri starfsemi hagkerfisins. 

Umræða síðustu vikna hefur 
einkennst af reiði og leit að blóra-
bögglum og skipbrot markaðs-
hyggju og endalok kapítalisma 
hafa verið tilkynnt víða. Reið-
in er skiljanleg enda hefur hrun 
fjármálakerfisins haft veruleg 
áhrif á afkomu og framtíðarhorf-
ur flestra heimila. Mikill vöxt-
ur fjármálakerfisins er langt frá 
því að vera hafinn yfir gagnrýni 
og vafalaust hefði mátt standa 
að ýmsum þáttum með öðrum 
og betri hætti. Aftur á móti á sú 
staðreynd að gjaldþrot einkafyr-
irtækja skapi gríðarlegar skuld-
bindingar gagnvart almennum 
skattborgurum ekkert skylt við 
kapítalisma. Í því samhengi væri 
nær að horfa til brotalama í al-
þjóðlegu regluverki og eftirliti 
viðkomandi hagkerfis.

Það er sjálfsagt mál að skoð-
að verði ofan í kjölinn á þeirri 
atburðarás sem leiddi til núver-
andi hremminga. Vafalaust leið-
ir niðurstaðan í ljós að um marga 
samverkandi þætti hafi verið um 
að ræða. Þar hafa helstu áhrifa-
þættirnir vafalaust verið pen-
ingastefnan, fjármálastjórn hins 
opinbera, mikill vöxtur fjármála-
kerfisins, örsmár gjaldmiðill og 
ófullnægjandi innviðir, reglu-
verk og eftirlit til að glíma við 
þessar óvenjulegu aðstæður. 

ERFIÐIR TÍMAR FRAM UNDAN

Það sem skiptir aftur á móti 
mestu máli í núinu er að lágmarka 
skaðann. Til að svo megi verða 
er mikilvægt að koma tannhjól-
um atvinnulífsins í gang aftur 
sem allra fyrst. Það verður helst 
gert með því að leysa gjaldeyr-
isvandann, móta skýra og skyn-
samlega framtíðarsýn við endur-
mótun fjármálakerfisins, endur-
reisa orðspor Íslands á erlendum 
vettvangi og skapa eins hagfelld 
skilyrði til fyrirtækjareksturs og 
mögulegt er.

Næstu misseri verða mörg-
um erfið. Allar líkur eru til þess 
að atvinnuleysi aukist verulega, 
kaupmáttur hefur rýrnað tals-
vert og margir hafa tapað sparn-
aði. Það mun því reyna meira á 
velferðarkerfið heldur en nokk-
urn tíma áður. Til að hið opin-
bera sé í stakk búið til að mæta 
þeim útgjöldum er nauðsynlegt 
að sem flest íslensk fyrirtæki 
nái að troða marvaðann og halda 
rekstri sínum gangandi. Til að 
svo megi verða þurfa stjórnvöld 
að leysa áðurnefnd mál á allra 
næstu dögum.

TÓNLISTARHÚS BYGGT Í REYKJAVÍK Greinarhöfundur bendir á að þær aðstæður sem 
íslensku viðskiptalífi eru búnar þessa dagana séu með öllu óásættanlegar og segir þær 
jafnvel mun verri en stjórnvöld virðist gera sér grein fyrir.  MARKAÐURINN/GVA

Engin velferð án atvinnulífs
Frosti Ólafsson

aðstoðar fram-
kvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs 

Íslands.

O R Ð  Í  B E L G

Fréttir gærdagsins af gífurlegu útlánatapi Seðlabanka Íslands vegna 
endurhverfra viðskipta við viðskiptabankana hafa vakið mikla at-
hygli. Ofan í öll önnur áföll, sem íslenskt efnahagslíf glímir nú við, 
blasir við að Seðlabanki þjóðarinnar rambar að óbreyttu á barmi 
gjaldþrots vegna verðlítilla skuldabréfa upp á hundruð milljarða. Svo 
gæti farið að tapið af þessum viðskiptum einum verði á bilinu 300-350 
milljarðar króna. Það er upphæð sem nemur tæplega öllum gjaldeyr-
isvaraforða þjóðarinnar. Bent hefur verið á að reka mætti Landspítal-
ann í sjö ár fyrir slíka upphæð eða byggja eins og þrjár Kárahnjúka-
virkjanir.
Í þessu sambandi ber að hafa tvennt í huga. Í fyrsta lagi er óhjá-
kvæmilegt að Seðlabanki, sem banki bankanna, verði fyrir einhverju 
og jafnvel umtalsverðu fjárhagslegu tjóni þegar bankakerfi heill-
ar þjóðar riðar til falls og þrír stærstu bankarnir komast í þrot. Á 
hinn bóginn er á það að líta að Seðlabanki er í þessum viðskiptum í 
einstakri stöðu og hefur nánast getað valið sér veð til tryggingar. Af 
þeim sökum einum hlýtur áhættustýring og hagsmunagæsla bankans 
að verða tekin til gaumgæfilegrar skoðunar þegar svo gríðarlegt tap 
virðist vera staðreynd.
Ekki fást svör við því hvernig staðið var að flutningi þessara krafna 
við meðferð skilanefnda á viðskiptabönkunum þremur. Heimildar-
menn Markaðarins fullyrða raunar að fulltrúar Seðlabankans hafi 
minnst verið viðstaddir allt það ferli, hvað þá að þeir hafi gætt þar 
hagsmuna ríkisins. Við meðferð skilanefnda Landsbankans, Glitn-
is og Kaupþings yfir í ný félög urðu kröfur Seðlabankans fyrir vikið 
eftir í gömlu félögunum og má væntanlega afskrifa þær að mestu eða 
öllu leyti.

Í yfirlýsingu Seðlabankans frá í gær er gefið í skyn að Fjármálaeft-
irlitið og stjórnvöld hafi haft um það að segja að þannig var búið um 
hnútana. Þetta þarf að skýra svo ekki fari á milli mála hvar ábyrgðin 
og ákvörðunin liggur í þessu tilfelli.

Seðlabankinn þarf einnig að skýra upphæð þeirra gríðarlegu 
krafna sem hvíla á Icebank, sem nú heitir aftur Sparisjóðabankinn. 
Þær eru að mestu leyti vegna sams konar viðskipta og gegn veðum 
í öðrum bönkum sem eru orðin verðlítil. Því er haldið fram að þær 
nemi fast að 150 milljörðum króna, eða fimmtán földu eigin fé Ice-
bank, og vand séð að hann geti staðið undir því. Í yfirlýsingunni frá í 
gær, kemur fram að Seðlabankinn hafi leitast við að auðvelda starf-
semi innlendra fjármálafyrirtækja í þeirri kreppu sem riðið hefur 
yfir heiminn. Væntanlega verður að skoða svo umfangsmikla lánafyr-
irgreiðslu við einn aðila í því ljósi. 

Um þetta segir Seðlabankinn í sinni yfirlýsingu: 
„Seðlabankinn fylgdi í því efni fordæmi annarra seðlabanka og jók 

fyrirgreiðslu sína og þar með áhættu. Hann gekk þó ekki jafn langt og 
þeir seðlabankar sem lengst gengu.“

Auknar kröfur Seðlabankans um tryggingar og veð frá mörgum 
smærri fjármálafyrirtækjum í gær eru kannski skiljanlegar í ljósi 
alls þess sem á undan er gengið. Seðlabankinn sér fram á mikið tap og 
vill lágmarka það eins og kostur er. En afleiðingarnar kunna að gera 
illt verra. Ríkisstjórnin þarf nú að skoða, úr því sem komið er, hvort 
sé mikilvægara til framtíðar að halda frekara tapi Seðlabankans í al-
gjöru lágmarki eða halda lífinu í þeim fáu fjármálafyrirtækjum sem 
enn eru starfrækt hér á landi og berjast nú hvern dag fyrir lífi sínu.
Ríkisstjórnin hlýtur fljótlega að þurfa að leggja fyrir Alþingi áætlun 
um hvernig brugðist verður við fjárhagsvanda Seðlabankans vegna 
þeirra áfalla sem dunið hafa yfir. Og þá um leið hvort ætlunin er að 
styðja við bakið á annarri fjármálastarfsemi í landinu. Eru þeir pen-
ingar til? Þarf að taka þá að láni? Verða þeir látnir af hendi án meiri-
háttar breytinga á stefnu og yfirstjórn bankans? Hvert er álit stjórn-
málamanna á þessum málum öllum?

Þögn þeirra er satt að segja orðin ærandi.

Efnahagur Seðlabankans í uppnámi vegna útlánataps.

Verðmæti almennings
Björn Ingi Hrafnsson
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„Í fjármálakreppum er nauð-
synlegt að vinna hratt og leita 
til fólks sem býr yfir mikilli 
reynslu,“ segir Ann Davies. 
Hún starfar hjá  markaðs- og 
ráðgjafarfyrirtækinu KPMG í 
Lundúnum í Bretlandi en vann 
með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
að  uppbyggingu fjármálageir-
ans í Taílandi í kjölfar efna-
hagslægðar sem gekk yfir Asíu 
undir lok tíunda áratugar síð-
ustu aldar. 

Davies fjallaði um störf sín 
og áhrif fjármálakreppunnar á 
fundi Félags viðskipta- og hag-
fræðinga í gær. 

Davies sagði sjóðinn hafa lagt 
til fjölda breytinga eftir banka-
hrunið í Taílandi, svo sem til-
slökun á heimildum erlendra 
aðila til fjárfestinga í bönk-
um, sem áður takmarkaðist við 
fjórðungshlut. Þá var nefnd 
sett á laggirnar sem vann að 
uppstokkun bankageirans þar 
í landi.  

Uppstokkunarferlið stóð 
yfir frá nóvember 1997 fram í 
febrúar árið eftir og nam kostn-
aðurinn 32 prósentum af lands-
framleiðslu. Davies taldi öðru 
máli gegna nú og gerir ráð fyrir 
að efnahagslífið hér beri merki 
bankaþrotsins í um tvö ár áður 
en það jafni sig. 

Björgólfur Jóhannsson, for-
stjóri Icelandair Group, sem 
hélt erindi ásamt Davies, var 
á öðru máli. Taldi hann við-
snúninginn ganga hratt fyrir 
sig enda sé hagkerfið smátt og 
sveigjanleg. En landinn verði 
að standa saman.    - jab

MÁLIN RÆDD Björgólfur Jóhannsson 
og Ann Davies voru ekki sammála um 
hversu langan tíma efnahagslífið þurfi 
til að jafna sig.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lægðin varir 
í tvö ár

KOSTAR ÞIG
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B A N K A H Ó L F I Ð

Lík hrannast nú upp í líkhúsum 
í Bretlandi, en fjármálakreppan 
þar í landi hefur gert að verkum 
að aðstandendum gengur illa að 
selja eignir úr dánarbúum til að 
greiða fyrir útför ættingja sinna. 
Hið opinbera veitir nærri 900 
evra styrk til greftrunar, en seina-
gangur og skriffinnska í breska 
ríkisbákninu gerir að verkum að 
greiðslur berast seint. 
Fjármálakreppan hefur orðið 
til þess að útfararþjónusta, sem 
reiðir sig á lánsfé til að fjár-
magna daglegan rekstur, er mjög 
aðþrengd. Útfararstofur treysta 
sér því ekki lengur til að veita 
viðskiptavinum sínum lán fyrir 
greftrunarkostnaði, með þeim 
afleiðingum að dæmi eru um að 
lík bíði í tvo mánuði eftir greftr-
un. 

Líkin hrannast 
upp í Bretlandi

Kaupmenn þykjast merkja 
breytta hegðun landsmanna í 
matarinnkaupum sökum efna-
hagslægðarinnar sem nú ríki. Á 
þessu vekur Bændablaðið athygli 
í forsíðufrétt þar sem rætt er 
við Pétur Allan Guðmundsson, 
kaupmann í Melabúðinni. Hann 
segir samdrátt í margvíslegri 
munaðarvöru, en kveðst þó ekki 
merkja að fólk sé almennt að 
færa sig frá innfluttum varn-

ingi í innlendan „þó megi 
sjá mjög ákveðna 
sókn í hefðbund-
inn íslenskan mat 
– heimilismatinn 
– eins og slátur, 
svið og súpu-
kjötið“, hefur 
B æ n d a b l a ð i ð 
eftir Pétri. 

Hefðbundinn 
matur í sókn

„Hrun íslenska hagkerfisins 
hefur verið ófögur sjón og hið 
versta er að breskir sparifjár-
eigendur virðast hafa tapað 
á öllu saman,“ sagði nýverið 
í sunnudagsblaði The Times. 
Blaðið benti þó á að fátt væri 
svo með öllu illt að ekki boð-
aði nokkuð gott og kvað Breta 
geta „endurheimt eitthvað af 
peningum sínum og það án þess 
að senda flotann á vettvang“. 
Lausnin er sögð frí á Íslandi, því 
hrun krónunnar þýði að ferða-
menn fái hér allt á hálfvirði. 
Umfjöllun blaðsins er landinu 
vinsamleg og sérstaklega virðist 
blaðamaðurinn hrifinn af næt-
urlífinu, sem hann segir 
„ólíklegt að 
hægist nokkuð 
þótt efnahags-
líf landsins sé að 
hrynja“, enda séu 
„ v í k i n g a r 
harðari af 
sér en svo“.

Fá peninginn 
án flotaaðstoðar

11 breskir háskólar áttu fé á reikningum 
íslenskra banka. Oxford-háskóli átti sýnu 
mest og horfir fram á allt að sex milljarða 
króna tap. Cambridge er í öðru sæti með 
tveggja milljarða tap.

1694 er árið sem horfa þarf aftur til í Bretlandi 
til að finna jafnlága innlánsvexti og við-
skiptavinir breskra banka horfa nú fram 
á vegna þrenginga fjármálaheimsins. 20 milljónir starfa hverfa í heiminum gangi eftir 

nýjasta spá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. 
Samdrátturinn er rakinn til fjármálakrepp-
unnar.
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