
„Stjórn Samsonar eða kröfuhafar 
geta nú farið fram á gjaldþrota-
skipti,“ segir Ásgeir Friðgeirs-
son, talsmaður Björgólfsfeðga. 
Hann segir þetta ekki hafa bein 
áhrif á önnur fyrirtæki sem þeir 
feðgar eigi hluti í.

Beiðni Samsonar um áfram-
haldandi greiðslustöðvun var 
hafnað í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í gær og farið fram á að félagið 
verði tekið til gjaldþrotaskipta. 

Samson er í eigu feðganna 
Björgólfs Guðmundssonar og 
Björgólfs Thors Björgólfsson-
ar. Stærsta eign félagsins var 
rúmlega 41,85 prósenta hlutur í 
Landsbankanum.

Ásgeir bendir á að eignarhlut-
ur Samsonar í bankanum hafi 
numið 90 milljörðum króna undir það síðasta. 

Þegar ríkið tók bankann eignar-
námi varð hann að engu. Gunn-
ar Sturluson, lögmaður Samson-
ar, sagði niðurstöðuna koma sér á 
óvart. Hann vildi ekki tjá sig um 
málið að svo stöddu.

Samson fékk greiðslustöðvun 
7. október, sama dag og Lands-
bankinn var ríkisvæddur og rann 
hún út á þriðjudag í síðustu viku. 
Þýski bankinn Commerzbank Int-
ernational gerði einn athugasemd-
ir við framlengingu greiðslustöðv-
unar. Samson skuldaði Commerz-
bank rúma 23 milljarða króna auk 
þess sem ábyrgð á láni til bresku 
ferðaskrifstofunnar XL Leisure 
Group upp á tæpa 37 milljarða 
króna hvíldi á herðum félags-
ins. Líklegt er að ábyrgðin færist 

aftur til Eimskipafélagsins. - jab
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Evran til Litháen | Ilmars 
Rimsevics, seðlabankastjóri 
Litháens, segir líkur á að landið 
taki upp evru ári fyrr en áætl-
að var, jafnvel árið 2011. Um 80 
prósent af öllum bönkum í Lit-
háen eru í eigu erlendra aðila.

Skoða Sterling | Nokkur kaup-
tilboð bárust í þrotabú Sterling-
flugfélagsins í Danmörku, sem 
varð gjaldþrota í síðustu viku. 
Frestur til að skila inn tilboðun-
um rann út á miðnætti í fyrra-
kvöld.

Vissi um kreppuna | Gordon 
Brown, forsætisráðherra Bret-
lands, og Englandsbanki vissu 
um komandi fjármálakreppu á 
Íslandi í mars en forsætisráð-
herrann ræddi við Geir Haarde 
um málið í apríl. 

Vilja evruna | Rétt rúmur 
helmingur Dana er nú fylgj-
andi því að taka upp evruna sem 
gjaldmiðil. Fyrir rúmum hálfum 
mánuði vildi tæpur helmingur 
landsmanna taka upp gjaldmið-
il evrusvæðisins. 

Allt er ríkisins | Danska blaðið 
Berlingske Tidende sagði í vik-
unni danska hótelið D´Anglet-
erre, eitt frægasta hótel Norð-
urlanda, nú komið í eigu ís-
lenska ríkisins í gegnum Nýja 
Landsbankann. Landsbankinn 
gamli fjármagnaði kaup Nord-
ic Partners á hótelinu í fyrra. 
Gísli Reynisson, stærsti hlut-
hafi Nordic Partners, vísaði því 
á bug.

Svartur mánuður | Október 
var sá svartasti mánuður sem 
bandarískir fjárfestar hafa séð 
í 21 ár. Í október árið 1987 féll 
Dow Jones-vísitalan um 23 pró-
sent, þar af um 22,6 prósent 19. 
sama mánaðar. Það var næst-
mesta fall vísitölunnar frá upp-
hafi. Í síðasta mánuði féll vísi-
talan um rúm 14 prósent.

Nálægt núllinu | Ben Bern-
anke, seðlabankastjóri Banda-
ríkjanna, er tilbúinn til að boða 
frekari lækkun stýrivaxta á 
næstunni dugi fyrri aðgerðir 
ekki til að snúa efnahagslífinu 
til betri vegar. Vextir standa nú 
í einu prósenti. Lækki þeir frek-
ar hafa þeir aldrei verið lægri. 

Orðskýringin

Hver er 
finnska 
leiðin?

Jeffrey Sachs

Hrunið og 
leiðin til 
viðreisnar 

Novator 

Spáði falli 
krónunnar 
árið 2006 
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Félag Björgólfsfeðga gjaldþrota
Á ekki fyrir skuldum eftir að kjölfestufjárfesting gufaði upp í ríkisvæðingu. 

Greiðslur af Icesave-reikning-
um hefjast í næstu viku.

Fram kemur í frétt breska 
ríkisútvarpsins að 230 þús-
und reikningseigendur í Bret-
landi fái í vikunni tölvupóst þar 
sem þeim verður leiðbeint um 
hvernig þeir geti nálgast inn-
stæður sínar. Vísað er til lof-
orða breskra stjórnvalda um að 
allir fái fé sitt aftur.

Innstæðurnar á bresku og 
hollensku Icesave-reikning-
um Landsbankans sáluga og 
á þýskum Edge-reikningum 
Kaupþings heitins, eru tryggð-
ar upp að ríflega 20 þúsund 
evrum af Tryggingasjóði inn-
stæðueigenda. Haldið hefur 
verið fram að sjóðurinn eigi 
aðeins að ábyrgjast það sem 
er í honum nú. Þar eru um 19 
milljarðar króna. Erlendar inn-
stæður nema hundruðum millj-
arða. Fjármálaeftirlitið hefur 
tilkynnt að greiðsluskylda hafi 
stofnast hjá sjóðnum vegna 
Landsbankans, Kaupþings og 
síðast í gær vegna heildsöluinn-
lána Glitnis í Bretlandi.

Ekki hefur verið ákveðið 
hvernig sjóðurinn bregst við, en 
hann hefur heimild til lántöku 
vegna skuldbindinga sinna. Enn 
er ekki komin niðurstaða í við-
ræðum stjórnvalda við Breta 
um lyktir málsins. Bráðabirgða-
samkomulag var gert við Hol-
lendinga en viðræðum er ekki 
lokið. Eftir því sem næst verð-
ur komist hefur ekkert verið 
rætt við þýsk stjórnvöld vegna 
Edge.  - ikh

Bretar greiða 
út af Icesave

Er prentverkið
Svansmerkt?
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MasterCard og annar stærsti 
banki Kasakstan, Kazkomm-
ertsbank, hafa tilkynnt að þrátt 
fyrir alþjóðlega fjármálakreppu 
muni þeir ekki hætta við fyrir-
ætlanir um útgáfu nýs lúxus-
kreditkorts. Kortið er skreytt 
með gullhúð og í miðju þess 
hefur verið komið fyrir litlum 
demanti. 

Ársgjald demantskortanna 
er 1.000 Bandaríkjadalir, en út-
tektarheimild þeirra er 50.000 
dalir. Talsmaður bankans segir 
að demanturinn sé „bara til 
skrauts“ og að þrátt fyrir efna-
hagsþrengingar sé nóg af vell-
auðugu fólki sem vilji berast á. 
Áhugasömum er bent á að þeir 
þurfi að hafa hraðar hendur, 
því bankinn ætlar sér aðeins að 
gefa út 1.000 demantskort.

 - msh

Demantsprýdd 
kreditkort

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Skuggabankastjórn Markaðarins telur að skipta 
verði um bankastjórn Seðlabanka Íslands. Sam-
kvæmt áætlun kynnir Seðlabankinn stýrivaxta-
ákvörðun og sýn á þróun efnahagsmála á vaxta-
ákvörðunardegi sínum á morgun. 

Skuggabankastjórnin telur vexti þurfa að vera 
óbreytta í 18 prósentum þar til línur skýrast hvað 
varðar aðgerðaáætlun þá sem lögð hefur verið fyrir 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Upplýst verður um áætl-
unina þegar stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur 
fjallað um hana í vikulokin.

„Meginverkefnið er að skapa trúverðugleika í 
kringum peningamálastefnuna og Seðlabankann. 
Það er nær útilokað með núverandi bankastjórn,“ 
segir Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Ís-
lands. Hann á sæti í skuggabankastjórninni með 
Ólafi Ísleifssyni, lektor við Háskólann í Reykjavík, 
Eddu Rós Karlsdóttur, hagfræðingi hjá Landsbank-
anum, og Ásgeiri Jónssyni, forstöðumanni greining-
ardeildar Kaupþings. 

Auk þess að yfirstjórnir Seðlabankans og Fjár-
málaeftirlitsins sæti ábyrgð „samkvæmt vestrænni 
lýðræðishefð“ vill Ólafur Ísleifsson að stofnanirnar 
verði að því loknu sameinaðar.

Edda Rós segir Seðlabankann og ríkisstjórnina 
verða að ganga í takt. „Misvísandi skilaboð Seðla-
banka og ríkisvaldsins eru óásættanleg. Trúverðug-
leiki er nauðsynlegur. Því er eðlilegt að yfirstjórn 
Seðlabankans víki,“ segir hún og bætir við að mistök 
við hagstjórn upp á síðkastið kunni að leiða til þess 
að vextir þurfi hér að hækka enn meira til að koma 

stöðugleika á gjaldeyrismarkað. „Ný og trúverðug 
yfirstjórn í Seðlabankanum myndi minnka þörfina 
á slíkri aðgerð.“

Í umræðum skuggabankastjórnar kom fram að 
Seðlabankanum væri nokkur vorkunn að ætla að 
birta rit um framvindu efnahagsmála rétt áður en 
fyrir liggja skilmálar samkomulags ríkisins og Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins um aðgerðir í efnahagsmál-
um. Peningamálin verði því eins og „staðið kaffi“, ný 
uppáhelling fáist ekki fyrr en allar upplýsingar liggi 
fyrir. Það er meðal annars fyrir þessa óvissu sem 
skuggabankastjórnin segir ekki hægt að mæla með 
breytingu á vöxtum nú.

Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti í 18 pró-
sent 28. október síðastliðinn á viðbótarvaxtaákvörð-
unardegi. Þar áður var vöxtum einnig breytt utan 
hefðbundinnar dagskrár 15. október þegar þeir voru 
lækkaðir í 12 prósent, úr 15,5 prósentum.  Sjá miðopnu

FUNDAÐ UM STÝRIVEXTI Skuggabankastjórn Markaðarins skipa 
Ólafur Ísleifsson, Þórður Friðjónsson, Ásgeir Jónsson og Edda Rós 
Karlsdóttir. Með eru ritstjórar Markaðarins. MARKAÐURINN/GVA

Skuggabankastjórn vill 
nýja seðlabankastjórn
Stjórn Seðlabankans þarf að víkja til að auka trú á efna-
hagsstjórn hér, að mati skuggabankastjórnar Markaðarins. 
Stýrivextir óbreyttir meðan upplýsinga er beðið.

Hermt er að gjaldþrot Samsonar 
hafi engin bein áhrif á aðrar eignir 
Björgólfsfeðga, hvorki hins eldri (BG) né 
hins yngri (BTB).

HF Eimskipafélag Íslands BG

Icelandic Group BG

West Ham BG

Ólafsfell (- m.a. hlutur í Árvakri) BG

Actavis BTB

Play í Póllandi BTB

Amer Sport í Finnlandi BTB

Samson Global Holdings BG/BTB
- 35 prósenta hlutur í Straumi-
Burðarási 
- sem aftur á hlut í Árvakri

E I G N I R 
B J Ö R G Ó L F S F E Ð G A
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Gengisvísitala krónunnar mun tímabundið toppa í 
200 stigum en ná jafnvægi í kringum 170 stigin. 

Þetta kemur fram í spá stjórnenda Novators, fé-
lags í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, sem 
kynnt var fyrir seðlabankamönnum samhliða greina-
gerð um þróun nokkurra hávaxtamynta, í tvígang í 
janúar og október árið 2006. 

Spáin hvað krónuna varðar gekk eftir á þessu ári 
og rúmlega það.

Ekki liggur fyrir hverjir sátu fundina. 
Tímasetningar var ekki að finna í gengisspá 

Novators. Í bæði skipti var bent á að viðskiptahalli, 
skuldsetning þjóðarinnar og útistandandi jöklabréf 
væru svo mikill baggi á krónunni að hætta væri á að 
hún myndi gefa hratt eftir. 

Gengi krónunnar stóð í rúmum 119 stigum um síð-
ustu áramót en tók að veikjast hratt í byrjun mars. 

Þrátt fyrir margvíslegar aðgerðir rauf hún 218 stiga 
múrinn í gær. 

Fyrir mánuði voru stjórnendur Novator sakað-
ir um að hafa staðið á bak við fall krónunnar. Heið-
ar Guðjónsson, framkvæmdastjóri Novators í Bret-
landi, vísaði því á bug í samtali við Markaðinn í okt-
óber. Kenndi hann Seðlabankanum um enda hafi 
hann hvorki aukið peningamagn nægilega í umferð 
og ekki létt á vöxtunum, né heldur lið-
sinnt bönkunum með erlend-
an gjaldeyri eins og 
hlutverk hans 
segi til um.

    - jab

Novator varaði við gengisfallinu

Ingimar Karl Helgason
skrifar

„Við létum stjórnvöld vita með því að senda 
þeim ritgerð okkar, þegar fyrsta uppkast lá fyrir 
í apríl,“ segir Willem H. Buiter, prófessor við 
London Business School, í svari við fyrirspurn 
Markaðarins.

Hann skrifaði svarta skýrslu um íslenska banka-
kerfið ásamt Önnu Sibert, sem meðal annars 
hefur setið í skuggabankastjórn breska Íhalds-
flokksins. Í skýrslunni kemur fram að íslenska 
bankakerfið var ekki lífvænlegt. Einu leiðirn-
ar til framtíðar hefðu verið að megnið af starf-
seminni yrði flutt úr landi eða Íslendingar tækju 
upp evru. 

Þau segja að í janúar á þessu ári, þegar þau 
hófu skoðun á íslenska bankakerfinu, hafi strax 
orðið ljóst að bankakerfið væri ekki lífvænlegt. 
Þau segja að þessi vandamál hefðu öllum átt að 
vera ljós í byrjun árs, en ekki síður í hittifyrra, 
árið 2004, jafnvel árið 2000. Þetta skýrist af því 
að lítið land með eigin mynt geti ekki borið stjór-
ar alþjóðlegar fjármálastofnanir. 

Buiter segir við Markaðinn að þegar hann kom 
hingað til lands í sumar til þess að kynna skýrslu 
sína, hafi hann og Sibert jafnframt átt sérstakan 
fund með fulltrúum úr Seðlabankanum, til þess 
að kynna skýrsluna.

Þar lögðu þau meðal annars til að til skemmri 
tíma þyrftu íslensku bankarnir að bregðast við 
hættulegri stöðu sinni með því að útvega dóttur-
félögum sínum á erlendri grundu lán frá viðkom-
andi seðlabönkum. Einnig þyrftu stjórnvöld strax 
að nálgast tilfallandi aðgang að töluverðu fjár-
magni í erlendum gjaldeyri. Það hefði mátt gera 
með lánalínum við erlenda seðlabanka eða semja 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um tilfallandi að-
gang að fé. Einnig mætti setja ýmislegt að veði 

fyrir markaðsfjármögnun. Veð gætu verið eign-
ir Íbúðalánasjóðs, lífeyrissjóðanna eða kröfur á 
framtíðartekjur af jarðhita og vatnsafli. Því til 
viðbótar bætir Buiter nú við: hefðu Íslendingar 
getað beðið til guðs.

Skýrslan var ekki birt fyrr en á dögunum, en 
hún var kynnt í þröngum hópi hér á landi í sumar. 
Landsbankinn, sem greiddi fyrir skýrslugerðina, 
ákvað að hún yrði ekki birt.

Buiter og Sibert birta skýrslu sína í október-
hefti Policy Insight. Þar segir í nýjum inngangi 
að stjórnvöld og sérstaklega Seðlabankinn hafi 
gert fjölmörg mistök í hruni bankakerfisins og 
aðdraganda þess. 

Þau nefna sérstaklega kaup ríkisins á 75 pró-
senta hlut í Glitni í lok september. Þar með hafi 
alvarlegum bankavanda verið breytt í ríkisvanda. 
Blessunarlega, segja Buiter og Sibert, hafi bank-
inn farið í skiptameðferð áður en hluthafarnir 
gátu samþykkt gjörninginn. Enn fremur nefna 
þau tilraun Seðlabankans í byrjun október til að 
festa gengi krónunnar „án fullnægjandi gjaldeyr-
isforða“ eða annarra ráðstafana. Þetta hafi verið 
ein skammlífasta gengisfesting sögunnar.

Buiter og Sibert fordæma aðgerðir Breta, sem 
beittu hryðjuverkalögum til að frysta eignir 
Landsbanka og Kaupþings þar í landi. Skýringar 
Breta á aðgerðunum standist ekki skoðun.

Buiter og Sibert benda á að önnur ríki glími við 
svipuð vandamál og Íslendingar; ríkin séu smá, 
með stór bankakerfi, eigin mynt og ríkin búi yfir 
takmarkaðri getu til að glíma við greiðsluerfið-
leika bankakerfisins. Þau nefna Sviss, Danmörku 
og Svíþjóð, jafnvel Bretland. Írland, Belgía, Hol-
land og Lúxemborg búi við þann kost að nota 
evru sem gjaldmiðil. Því verði greiðsluerfiðleik-
ar banka ekki vandamál. Hins vegar megi efast 
um getu ríkisvaldsins í þessum löndum til að tak-
ast á við vanda.

Stjórnvöld fengu 
Buiterskýrsluna í vor
Stjórnvöld voru mistæk í bankahruninu. Buiter og Siber vöruðu 
við strax í vor. Vandinn var ljós fyrir löngu. Veðsetning orku-
linda, aðstoð IMF og bænir til guðs voru einu úrræðin í sumar.   

Besta 
viðskiptahugmynd 

Í HEIMI 
Vantar fjárfesta 
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„Forsætisráðherra Ís-
lands, Geir Haarde, ít-
rekaði stuðning sinn við 
formann bankastjórnar 
Seðlabankans á þriðju-
dag.“ Svo hljóðar upp-
haf fréttar á fréttavef 
Forbes, sem skrifuð er 
upp úr skeyti frá frétta-
veitunni Reuters.

Geir er sagður hafa ítrekað 
stuðninginn í kjölfar yfirlýsinga 
samstarfsflokksins, Samfylking-
arinnar, um andstöðu við banka-
stjórnina.

Vitnað er í viðtal við Geir í 
útvarpsfréttum þar sem hann 
segir að stjórnarflokkarnir séu 

ekki sammála um allt og 
ekkert sé óeðlilegt við 
það. Hins vegar hafi upp-
lýsingar lekið frá ríkis-
stjórninni og það eigi sér 
engin fordæmi.

Þá er í fréttinni greint 
frá gagnrýni á störf 
Davíðs Oddssonar í Seðla-
bankanum, auk þess að 

mótmælafundir hafi verið haldn-
ir og þekktir stjórnmálamenn 
hafi krafist afsagnar hans.

Enn fremur er greint frá því 
að Geir hafi verið staðfastur í 
stuðningi sínum við Davíð, sem 
áður hafi verið forsætisráðherra 
í þrettán ár.  - ikh

Stuðningur vekur athygli

DAVÍÐ ODDSSON

Dregið hefur úr verðbólguhraða 
í aðildarríkjum Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD). 
Verðbólga á ársgrundvelli í sept-
ember var 4,5 prósent miðað við 
4,7 prósent í ágúst. Verðhækk-
un olíu og matvæla vegur þungt í 
vísitölunni.   - msh

Hægari verð-
bólga í OECD

Olíudreifing var eini bjóðandinn 
í útboði Ríkiskaupa á olíubirgða-
stöð Atlantshafsbandalagsins í 
Helguvík. Ekki hefur verið geng-
ið frá samningum við Olíudreif-
ingu, sem er í eigu N1 og Olís.

Tilboð voru opnuð hjá Ríkis-
kaupum upp úr miðjum septemb-
er, en upphaflega stóð til að út-
boðið yrði haldið í vor. Því var 
frestað, sögðu Ríkiskaup, vegna 
athugasemda frá erlendu olíu-
fyrirtæki. Guðrún Gunnarsdótt-
ir hjá Ríkiskaupum greindi frá 
miklum áhuga á olíubirgðastöð-

inni í Helguvík í Fréttablaðinu 
um miðjan júní. Nefnd voru al-
þjóðleg olíufélög, indversk, kan-
adísk og frönsk. 

Geymslustöðin í Helguvík er 
illa farin. Olíudreifing þarf nú 
væntanlega að gera við hana og 
sjá um viðhald. Átta geymar eru 
í Helguvík og sex til viðbótar 
á Keflavíkurflugvelli, þar af á 
ríkið þrjá. Alls er hægt að geyma 
hátt í 130 þúsund rúmmetra af 
eldsneyti í geymunum. Það dugar 
fyrir alla flugumferð um Kefla-
víkurflugvöll í sex ár.  - ikh

Einn bauð í Helguvík

 Vika Frá ára mót um

Alfesca  10,5% -39,4%

Atorka  -16,7% -94,9%

Bakkavör -8,0%  -91,5%

Eimskipafélagið 3,1%  -96,1%

Exista  0,0%  -76,6%

Icelandair  -0,5%  -52,1%

Kaupþing 0,0%  -100,0%

Marel 2,3% -28,9%

SPRON  0,0% -79,2%

Straumur  0,0%  -53,1%

Össur  5,4%  -8,7%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.
Úrvalsvísitalan OMXI15 644.
Gengisvísitala krónunnar 218,7.

Hagnaður Marel Food Systems 
nam 4,5 milljónum evra,  jafn-
virði 688 milljónum króna, á 
þriðja ársfjórðungi. Til saman-
burðar tapaði félagið 5,7 milljón-
um evra á sama tíma í fyrra.

Rekstrarhagnaður nam 14,5 
milljónum evra samanborið við 
1,8 milljónir í fyrra. 

Sala fyrirtækisins nam 170,6 
milljónum evra á tímabilinu sam-
anborið við 66,1 milljón á sama 
tíma í fyrra. Þetta jafngildir 
158,1 prósents aukningu. 

Hörður Arnarson, forstjóri fyr-
irtækisins, er hæstánægður með 
afkomuna og segir hana í sam-
ræmi við markmið.  - jab 

Tap í hagnað
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Skilvirk þjónusta 
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Fyrirséður kostnaður 
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rekstrarkostnaðinn og gera hann að þekktri stærð 

www.tas.is

Skýr ávinningur: 
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412-1400  |  hjalp@tas.is  |  www.tas.is 
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H
luti af því að endur-
vekja traust á hag-
stjórn landsins er að 
bankastjórn Seðla-
banka Íslands víki. 

Þetta er samdóma álit skugga-
bankastjórnar Markaðarins, en 
hana skipa Ásgeir Jónsson, for-
stöðumaður greiningardeildar 
Kaupþings, Edda Rós Karlsdótt-
ir, hagfræðingur hjá Landsbank-
anum, Ólafur Ísleifsson, lekt-
or við Háskólann í Reykjavík, 
og Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallar Íslands.

Það er meðal annars vegna 
óvissu um framvindu efnahags-
mála, meðan beðið er þess að 
birt verður aðgerðaáætlun sú 
sem lögð hefur verið fyrir Al-
þjóðagjaldeyrissjóðinn (IMF), 
sem skuggabankastjórnin segir 
ekki hægt að mæla með breyt-
ingu á vöxtum nú.

Seðlabanki Íslands hækkaði 
stýrivexti í 18 prósent 28. októb-
er síðastliðinn á viðbótarvaxta-
ákvörðunardegi. Þar áður var 
vöxtum einnig breytt utan hefð-
bundinnar dagskrár 15. októb-
er þegar þeir voru lækkaðir í 12 
prósent, úr 15,5 prósentum. 

SEÐLABANKINN OG FJÁR-
MÁLAEFTIRLIT SÆTI ÁBYRGÐ
Ólafur Ísleifsson bendir á að 
vextir séu nú ákveðnir í sam-
ráði stjórnvalda og Alþjóðagjald-

eyrissjóðsins. „Deila má um rétt-
mæti hækkunar stýrivaxta í 18 
prósent en markmiðin sýnast 
skýr: Að skjóta stoð undir gengi 
krónunnar og koma áleiðis þeim 
skilaboðum til sjóðsins og ann-
arra lánveitenda að stjórnvöld 
hiki ekki við að grípa til erfiðra 
aðgerða til að ná markmiðum í 
efnahagsmálum.“

Ólafur segir að endurreisa 
þurfi traust á Íslandi á alþjóðleg-
um vettvangi. „Efnahagsáætlun 
með gæðastimpli Alþjóðagjald-

eyrissjóðsins er mikilvægt skref 
í þá átt. Birta þarf hana opinber-
lega um leið og hún hefur hlot-
ið staðfestingu sjóðsins,“ segir 
hann.

„Annað skref er að leita eftir 
því við Evrópusambandið að á 
grundvelli aðildarumsóknar fáist 
aðild að evrópska myntsamstarf-
inu svo fljótt sem verða má og 
Íslendingar eignist um leið bak-
hjarl í Evrópska seðlabankan-
um. Þriðja skrefið er að þeir 
sem bera ábyrgð axli hana og 

umheiminum verði sýnt að hér 
ríki vestrænar lýðræðishefðir í 
þessu efni. Byrja verður á yfir-
stjórn Seðlabanka og Fjármála-
eftirlits og sameina svo þessar 
stofnanir.“

Fjórða skrefið segir Ólafur svo 
vera að gangast fyrir óháðri rann-
sókn á íslenska efnahagshruninu 
með atbeina erlendra aðila. 

„Verja þarf heimili og fyrir-
tæki eftir því sem frekast er 
kostur. Hagfræðingarnir Gylfi 
Zoëga og Jón Daníelsson hafa 

lagt fram um þetta markverð-
ar tillögur sem stjórnvöld verða 
að taka mið af,“ segir Ólafur og 
bætir við að kveikja verði ljós 
sem vísi þjóðinni veginn til auk-
innar hagsældar. „Umsókn um 
aðild að Evrópusambandinu er 
fyrsti neistinn  því það verður 
ekkert traust reist á krónunni,“ 
segir hann.

ÓÐS MANNS ÆÐI AÐ 
BREYTA VÖXTUM NÚ
Þórður Friðjónsson segir 
skemmst frá því að segja að við 
núverandi aðstæður séu ekki for-
sendur til að breyta vöxtum. „Það 
vantar einfaldlega yfirlit um 
stöðu og horfur í þjóðarbúskapn-
um eftir fall fjármálafyrirtækj-
anna og þær ráðstafanir í efna-
hagsmálum sem áformaðar eru í 
samstarfi við IMF. Að mínu mati 
væri óðs manns æði að breyta 
vöxtum nú án þess að tengja 
slíka breytingu við heildaráætlun 
í efnahagsmálum,“ segir hann og 
bendir á að fyrir viku síðan eða 
svo hafi Seðlabankinn hækkað 
stýrivexti um sex prósentustig. 
„Þessi ákvörðun var byggð á þrí-
hliða samkomulagi ríkisstjórn-
arinnar, Seðlabanka og IMF. Að 
baki þessu samkomulagi liggja 
útreikningar og áætlanir sem 
ekki hafa verið birtar opinber-
lega. Að svo stöddu er því afar 
erfitt að hafa rökstudda skoðun 

Á FUNDI SKUGGABANKASTJÓRNAR Á meðan ekki er allt uppi á borðinu varðandi aðgerðir í efnahagsmálum og aðkomu Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins (IMF) eru ekki forsendur til að breyta hér stýrivaxtastigi, að mati skuggabankastjórnar Markaðarins.  MARKAÐURINN/GVA

Óbreyttir vextir á óvissutíma
Skuggabankastjórn Markaðarins segir vexti þurfa að vera óbreytta enn um sinn. Ekki eru forsendur 
til að leggja mat á þróun efnahagsmála. Skipta verður um bankastjórn Seðlabankans. Óli Kristján 
Ármannsson og Björn Ingi Hrafnsson settust niður með skuggabankastjórninni.

S K U G G A B A N K A S T J Ó R N  M A R K A Ð A R I N S

Stjórn Seðlabankans víki
Í því vandasama verkefni sem fram undan er verða Seðlabanki 
og ríkisstjórn að ganga í takt. Kreppan er grafalvarleg og við 
þurfum fumlaus vinnubröð. Sú staða mun koma upp að grípa 
þurfi til aðgerða sem þykja óþægilegar í bráð, en eru nauð-
synlegar fyrir framtíðarvelferð þjóðarinnar. Misvísandi skilaboð 
Seðlabanka og ríkisvaldsins eru óásættanleg. Trúverðugleiki er 
nauðsynlegur. Því er eðlilegt að yfirstjórn Seðlabankans víki. 
Vextir verða óbreyttir þar til heildaráætlun í efnahagsmálum 
verður lögð fram. Klúðrið í síðustu viku kann hins vegar að 
valda því að vextir þurfi enn að hækka þegar gjaldeyrismarkað-
ur opnar að nýju. Ný og trúverðug yfirstjórn í Seðlabankanum myndi minnka þörfina 
á slíkri aðgerð.

Óðs manns æði að breyta nú
Skemmst er frá því að segja að það eru ekki forsendur til að 
breyta vöxtum við núverandi aðstæður. Það vantar einfald-
lega yfirlit um stöðu og horfur í þjóðarbúskapnum eftir fall 
fjármálafyrirtækjanna og þær ráðstafanir í efnahagsmálum 
sem áformaðar eru í samstarfi við IMF. Að mínu mati væri 
óðs manns æði að breyta vöxtum nú án þess að tengja slíka 
breytingu við heildaráætlun í efnahagsmálum […] Trúverðugar 
aðgerðir nú í samvinnu við IMF gætu leitt til þess að forsendur 
sköpuðust skjótt til vaxtalækkana.

N I Ð U R S TA Ð A :  Ó B R E Y T T I R  S T Ý R I V E X T I R

Vestrænar lýðræðishefðir ráði
Endurreisa þarf traust á Íslandi á alþjóðlegum vettvangi. 
Efnahagsáætlun með gæðastimpli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er 
mikilvægt skref í þá átt. Birta þarf hana opinberlega um leið 
og hún hefur hlotið staðfestingu sjóðsins. Annað skref er að 
leita eftir því við Evrópusambandið að á grundvelli aðildarum-
sóknar fáist aðild að evrópska myntsamstarfinu svo fljótt sem 
verða má […] Þriðja skrefið er að þeir sem bera ábyrgð axli 
hana og umheiminum verði sýnt að hér ríki vestrænar lýðræð-
ishefðir í þessu efni. Byrja verður á yfirstjórn Seðlabanka og 

Fjármálaeftirlits og sameina svo þessar stofnanir. 

N I Ð U R S TA Ð A :  Ó B R E Y T T I R  S T Ý R I V E X T I R

E D D A  R Ó S  K A R L S D Ó T T I R

Ó L A F U R  Í S L E I F S S O N

Vextir styðji við gjaldeyrismarkað
Eins og staðan er nú er fátt annað í stöðunni en að halda 
vöxtum óbreyttum. Nú er beðið eftir samþykkt Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins á láni til Íslendinga samhliða því að sameiginleg 
efnahagsáætlun sjóðsins og ríkisstjórnarinnar birtist. Mál mál-
anna er að koma gjaldeyrismarkaðinum í lag – og þar verða 
vextirnir að styðja við. En það er nauðsynlegt að koma í veg 
fyrir fjármagnsflótta út úr hagkerfinu. Síðan um leið og krónan 
hefur komist á flot og betra jafnvægi hefur náðst á gjaldeyris-
markaði er nauðsynlegt að lækka vexti eins hratt og hægt er. 

N I Ð U R S TA Ð A :  Ó B R E Y T T I R  S T Ý R I V E X T I R

Á S G E I R  J Ó N S S O N

Þ Ó R Ð U R  F R I Ð J Ó N S S O N

N I Ð U R S TA Ð A :  Ó B R E Y T T I R  S T Ý R I V E X T I R
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á líklegri framvindu efnahags-
mála á næstu mánuðum og hvaða 
hlutverki vextir gætu þjónað til 
að tryggja sem bestan árangur. 
Mestu máli skiptir að koma gjald-
eyrisviðskiptum í viðunandi horf 
og skapa traust á stjórn peninga-
mála og efnahagsmála. Trúverð-
ugar aðgerðir nú í samvinnu við 
IMF gætu leitt til þess að for-
sendur sköpuðust skjótt til vaxta-
lækkana.“ 

Ásgeir Jónsson tekur í sama 
streng og segir fátt annað í stöð-
unni sem við blasir annað en að 
halda vöxtum óbreyttum. „Nú er 
beðið samþykktar Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins á láni til Íslend-
inga samhliða því að sameigin-
leg efnahagsáætlun sjóðsins og 
ríkisstjórnarinnar birtist. Mál 
málanna er að koma gjaldeyris-
markaðinum í lag – og þar verða 
vextirnir að styðja við. En það 
er nauðsynlegt að koma í veg 
fyrir fjármagnsflótta út úr hag-
kerfinu. Síðan um leið og krónan 
hefur komist á flot og betra jafn-
vægi hefur náðst á gjaldeyris-
markaði er nauðsynlegt að lækka 
vexti eins hratt og hægt er,“ segir 
hann.

GJALDEYRISMÁL VERÐI LEYST
Edda Rós Karlsdóttir segir Seðla-
bankann nú þurfa að einbeita 
sér að því að leysa gjaldeyris-
kreppuna, því hún ráði mestu um 
framvindu efnahagskreppunn-
ar. „Gjaldeyrisskortur leiðir til 
enn meiri veikingar krónunnar, 
gjaldþrots fyrirtækja, aukins at-
vinnuleysis og gjaldþrots heim-
ila. Raunhæf efnahagsstefna og 
staðföst eftirfylgni stjórnvalda 
er forsenda árangurs í gjaldeyr-
ismálum og um leið forsenda 
þess að hægt verði að grípa til 
aðgerða sem skila heimilum og 

fyrirtækjum raunverulegum ár-
angri,“ segir Edda Rós.

„Því miður var mjög illa staðið 
að sex prósentustiga vaxtahækk-
uninni í síðustu viku. Ósamræmi 
var á milli orða og athafna. Eftir-
málin einkenndust af stefnuleysi 
og óeiningu á milli bankastjórnar 
Seðlabankans og ríkisstjórnarinn-
ar, jafnvel þótt fjármálaráðherra 
og formaður bankastjórnarinn-
ar hafi báðir undirritað viljayfir-
lýsinguna sem send var Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum („letter of in-
tent“). Þessu verður að linna, 
ella mun endurreisn gjaldeyris-
markaðarins mistakast og efna-
hagskreppan dýpka, með hörmu-
legum afleiðingum fyrir þjóð-
ina alla. Svona uppákomur draga 
enn úr trúverðugleika Seðlabank-
ans og draga úr vilja erlendra 
ríkja til að veita Íslandi lánafyr-
irgreiðslu,“ segir hún.

Í því vandasama verkefni sem 
fram undan er segir Edda Rós 
Seðlabanka og ríkisstjórn verða 
að ganga í takt. „Kreppan er graf-
alvarleg og við þurfum fumlaus 
vinnubrögð. Sú staða mun koma 
upp að grípa þurfi til aðgerða 
sem þykja óþægilegar í bráð, en 
eru nauðsynlegar fyrir framtíð-
arvelferð þjóðarinnar. Misvís-
andi skilaboð Seðlabanka og rík-
isvaldsins eru óásættanleg. Trú-
verðugleiki er nauðsynlegur. Því 
er eðlilegt að yfirstjórn Seðla-
bankans víki.“ 

Edda Rós segir vexti verða 
óbreytta þar til heildaráætlun 
í efnahagsmálum verður lögð 
fram. „Klúðrið í síðustu viku kann 
hins vegar að valda því að vextir 
þurfi enn að hækka þegar gjald-
eyrismarkaður opnar að nýju. Ný 
og trúverðug yfirstjórn í Seðla-
bankanum myndi minnka þörfina 
á slíkri aðgerð.“

Frábær fundaraðstaða í fallegu 
umhverfi á höfuðborgasvæðinu.

HERBERGIHERBERGI

FUNDARSALURFUNDARSALUR

JÓLAHLAÐBORÐJÓLAHLAÐBORÐ

HERBERGIHERBERGI

Þarftu næði, tíma til að skipuleggja?

FU
N

D
A

R
A

STA
Ð

A
–G

ISTIN
G

FUNDARSALURFUNDARSALUR

Kríunes við ElliðavatnKríunes við Elliðavatn

S ími :  567 2245 og 897 0749 |  Fax  567 2226 |  Net fang:  k r iunes@kr iunes . i s  |  Ve f fang:  www.kr iunes . i s

G
rafiska vinnustofan



MARKAÐURINN 5. NÓVEMBER 2008  MIÐVIKUDAGUR6
S K O Ð U N

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Á R É T T I N G  V E G N A  F R É T T A R

ÚT GÁFU FÉ LAG: 365 – prentmiðlar RIT STJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson RITSTJÓRN: Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, Ingimar Karl Helgason, Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, 
Magnús Sveinn Helgason, Sindri Sindrason AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal RIT STJÓRN OG AUGLÝSING AR: Skaftahlíð 24, 105 Reykja vík AÐ AL SÍMI: 512 5000 SÍMBRÉF: 512 5301 NETFÖNG: 
rit stjorn@markadurinn.is og aug lys ing ar@markadurinn.is VEFFANG: visir.is UM BROT: 365 – prentmiðlar PRENT VINNSLA: Ísa fold arprent smiðja ehf. DREIFING: Pósthúsið ehf. dreifing@
posthusid.is Markaðinum er dreift ókeyp is með Fréttablaðinu á heim ili á höf uðborg ar svæð inu, Suðurnesjum og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á lands byggðinni. 
Markaðurinn áskil ur sér rétt til að birta allt efni blaðs ins í staf rænu formi og í gagna bönk um án end ur gjalds.

bjorn.ingi@markadurinn.is l holmfridur@markadurinn.is l ingimar@markadurinn.is l jonab@
markadurinn.is l msh@markadurinn.is l olikr@markadurinn.is l sindri@markadurinn.is

Fjármálakreppunnar, sem ríður 
yfir heiminn, verður minnst sem 
axarskafts Alans Greenspan. Hún 
er að stærstum hluta að undirlagi 
stjórnar Seðlabanka Bandaríkj-
anna á tímabili auðfengins fjár-
magns og afnáms fjárhagslegs 
regluverks, sem stóð frá miðjum 
tíunda áratugnum þar til nú. 

Stefnan sem keyrð var áfram 
með auðfengnu fjármagni, og tví-
efld af eftirlitsaðilum sem van-
ræktu skyldu sína, skapaði skil-
yrði fyrir húsnæðis- og lántöku-
bólu í Bandaríkjunum og víðar 
sem áttu sér engin fordæmi. Nú 
er bólan sprungin og þessara hag-
kerfa bíður djúp efnahagslægð. 

Kjarni fjármálakreppunnar 
var hækkun á fasteignaverði og 
hlutabréfum, sem voru ekki í 
neinum takti við það sem áður 
þekktist. Greenspan blés lífi í 
tvær bólur – netbóluna frá 1998 
til 2001 og í kjölfarið húsnæð-
isbóluna sem nú er að springa. 
Í báðum tilfellum leiddi hækk-
andi eignaverð til þess að banda-
rísk heimili töldu sig orðin tals-
vert fjáðari og stuðlaði þannig 
að snarauknum lántökum og 
eyðslu – í húsnæði, bíla og ýmsar 
neysluvörur. 

Fjármálamarkaðir voru áfjáð-
ir í að veita heimilunum lán, að 
hluta til vegna afnáms á regl-
um um lánastarfsemi, sem bauð 
hættunni á ábyrgðarlausum lán-
veitingum heim. Sprengingin á 
húsnæðis- og verðbréfamarkaði 
varð til þess að hrein verðmæti 
bandarískra heimila jukust um 
um það bil átján billjónir dollara 
á árunum 1996 til 2006. Neyslu-
aukningin sem af þessum auði 
hlaust varð til þess að hækka hús-
næðisverð enn frekar; lántakend-
ur sannfærðust um að það væri í 
lagi að þenja bóluna aðeins meira 
út.  

Nú er spilaborgin hrunin. Hús-
næðisverð náði hámarki árið 2006 
og eigið fé árið eftir. Sem þess-
ar bólur springa munu pappírs-
auðæfi að jafnvirði tíu, jafnvel 
fimmtán, billjóna dollara þurrk-
ast út. 

FLÓKIÐ SAMSPIL 
Nokkrir flóknir atburðir eiga sér 
nú stað samtímis. Í fyrsta lagi 
draga heimili mjög úr neyslu, 
þar sem þau finna – réttilega – 
fyrir mikilli kjararýrnun frá því 
í fyrra. Í öðru lagi hafa nokkur 
áhrifamikil fyrirtæki á borð við 
Bear Stearns og Lehman Broth-
ers orðið gjaldþrota, sem veldur 
enn meira tapi (hjá hlutabréfa-

höfum og lánveitendum hinna 
gjaldþrota fyrirtækja) og hegg-
ur skarð í þá lánastarfsemi sem 
þessi fyrirtæki stóðu fyrir. 

Í þriðja lagi tapa viðskipta-
bankar mjög á þessum atburð-
um, stór hluti af fjármagni þeirra 
þurrkast út. Með rýrnandi fjár-
magni dregur einnig úr lán-
veitingum þeirra í framtíðinni. 
Í fjórða og síðasta lagi skapaði 
gjaldþrot Lehman Brothers, og 
erfiðleikar tryggingarisans AIG, 
sem fór næstum sömu leið, fjár-
hagslegt óðagot, þar sem jafnvel 
vel stæð fyrirtæki gátu hvorki 
orðið sér úti um skammtímalán 
né selt skammtímaveðbréf. 

Þeir sem marka stefnuna 
standa nú frammi fyrir þeirri 
áskorun að skapa nægjanlegt 
traust til að fyrirtæki geti aftur 
fengið skammtímalán, svo þau 
geti greitt út laun og fjármagnað 
birgðakaup. Í annan stað þarf að 
koma fjármagnsstöðu bankanna 
í samt lag, þannig að viðskipta-
bankar geti farið að lána til lang-
tímafjárfestinga á ný. 

STÓRIR SKELLIR
Þessi skref, eins brýn og þau eru, 
munu þó ekki koma í veg fyrir 
efnahagslægð í Bandaríkjunum 
og öðrum löndum þar sem fjár-
málakreppan hefur gripið niður. 
Ólíklegt er að hlutabréfa- og fast-
eignamarkaðurinn rétti úr kútn-
um í bráð. Heimilin hafa þar af 
leiðandi minna fé milli handanna 
og munu draga mjög úr eyðslu, 
svo samdráttur til skamms tíma 
verður óumflýjanlegur. 

Bandaríkin taka stærsta 
skellinn, en önnur lönd þar sem 
sprenging hefur orðið á húsnæðis-
markaði og í neyslu – sérstaklega 
Bretland, Írland, Ástralía, Kan-
ada og Spánn – bíða líka skaða. Ís-
land, sem einkavæddi bankana og 
dró úr reglugerðum fyrir nokkr-
um árum, stendur frammi fyrir 
þjóðargjaldþroti, þar sem bank-
arnir geta ekki greitt háar skuld-
ir. Engin tilviljun er að þessi ríki, 
utan Spánar, aðhylltust banda-
rísku kennisetninguna um „frjáls-
an markað“ og fjármálakerfi sem 
sætti litlu eftirliti.

SÓKNARFÆRI VÍÐA
En þótt hin lítt heftu hagkerfi 
að hætti enskumælandi Vestur-
landa verði fyrir búsifjum þarf 
það ekki endilega að leiða til 
hörmunga um allan heim. Ég 
sé ekkert sem bendir til heims-
kreppu, ekki einu sinni sam-
dráttar á heimsvísu. Bandaríkin 
verða vissulega fyrir tekjumissi 
og auknu atvinnuleysi, sem dreg-
ur úr útflutningi annarra ríkja 
til Bandaríkjanna, en í öðrum 
heimshlutum vex mörgum ríkj-
um ásmegin. Í ýmsum stórum 
hagkerfum, þar á meðal Kína, 
Þýskalandi, Japan og Sádi-Arab-
íu, hefur jákvæður vöruskipta-
jöfnuður verið mjög mikill og 
þau verið að lána öðrum ríkjum 
(sérstaklega Bandaríkjunum) í 
stað þess að taka lán. 

Þessi ríki eiga nóg af lausa-
fé og eru ekki sliguð af hruni á 
fasteignamarkaði. Þótt heimilin 
í þessum löndum hafi orðið fyrir 
einhverjum skakkaföllum við 
rýrnun á eigin fé, geta þessi ríki 
ekki aðeins haldið áfram að vaxa, 
heldur geta þau einnig brugð-
ist við minnkandi útflutningi til 
Bandaríkjanna með því að auka 
eftirspurn innanlands. Þessi ríki 
ættu nú að lækka skatta, lækka 
innlenda vexti og auka opinber-
ar framkvæmdir á sviðum vega-
gerðar, orkuframleiðslu og fé-
lagslegs húsnæðis. Þau eiga 
nægan gjaldeyrisforða til að lág-
marka hættuna á að aukin eyðsla 
innanlands valdi fjárhagslegum 
óstöðugleika, svo lengi sem þau 
sýna fyrirhyggju. 

GEFIÐ UPP Á NÝTT
Hvað Bandaríkin áhrærir eru 
fyrirsjáanlegir erfiðleikar sem 
bitna á milljónum manna, og 
ljóst að það harðnar enn á daln-
um á næsta ári þegar atvinnu-
leysi eykst. Í þessu felst hins 
vegar tækifæri til að hugsa upp á 
nýtt efnahagsstefnuna sem hefur 
verið við lýði frá því Ronald Reag-
an komst til valda árið 1981. Lágir 
skattar og afnám reglugerðakerf-
is stuðlaði að neyslufylliríi, sem 
veitti vellíðan meðan á því stóð, 
en leiddi einnig af sér mikinn 
tekjuójöfnuð, fjölmenna lágstétt, 
miklar erlendar lántökur, skeyt-
ingarleysi gagnvart umhverfinu 
og innviðum samfélagsins, og að 
lokum risavaxinn, efnahagslegan 
glundroða. Það er orðið tímabært 
að marka nýja efnahagsstefnu og 
gefa upp á nýtt. 
 ©Project Syndicate. 
  Millifyrirsagnir eru blaðsins.

Hrunið og leiðin til viðreisnar 
Jeffrey Sachs 

prófessor 
í hagfræði við 

Columbia-háskóla.

O R Ð  Í  B E L G

Hver dagur sem líður án þess að gripið sé til stefnumarkandi aðgerða 
um endurreisn íslensks samfélags í kjölfar bankahrunsins felur í sér 
frekari ótíðindi fyrir íslenska þjóð. Fleiri og fleiri fyrirtæki segja upp 
starfsfólki, lækka laun eða minnka starfshlutfall og önnur þrýtur hrein-
lega örendi. Það forgangsverkefni stjórnvalda að verja atvinnustigið 
sýnist enn engan árangur hafa borið, enn er þrautin þyngri að eiga við-
skipti eða gjaldeyrisfærslur við útlönd og enn veit ekki nokkur maður 
hvert raunverulegt virði íslensku krónunnar er.

Reiðin stigmagnast í samfélaginu og það er ekkert skrítið. Upplýs-
ingagjöf er afar takmörkuð, enginn veit af hverju Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn hætti við að taka ákvörðun um neyðaraðstoð til handa Íslandi 
í gær og forsætisráðherra vill ekkert upplýsa um málið. Það er orðin 
lenska hjá ráðamönnum að bera við trúnaði og fyrir vikið ber meira á 
leka innan stjórnkerfisins og bankanna, sem aftur verður til þess að 
draga enn frekar úr trausti almennings á þessum mikilvægu stofnun-
um.

Enginn mælir á móti nauðsyn þess 
að fram fari ítarlegt uppgjör á orsök-
um bankakreppunnar, en við megum 
ekki verða svo upptekin af ásökun-
um hvert í annars garð að við gleym-
um aðalatriðunum; hvernig bæta megi 
ástandið og bjarga því sem bjargað 
verður.

Segja má að nokkrir kostir séu aug-
ljósir í þeim efnum. Fyrst skal telja 
aðstoð IMF, sem við verðum að gefa 
okkur að komist í höfn í síðasta lagi 
á föstudag eða um helgina. Við getum 
ekki beðið lengur. Í kjölfarið ættu síðan 
að fylgja samningar um lán og gjald-
eyrisskipti við fleiri ríki, ef marka má 
fréttir. Allt á það svo væntanlega að 
geta stutt við gengi krónunnar þegar 
hún verður sett á flot á nýjan leik, hve-
nær svo sem það verður, þótt margt 
bendi því miður til þess að sú tilraun geti haft í för með sér hrikalegar 
efnahagslegar afleiðingar.

Trúir einhver því að tilraunin með íslensku krónuna sé ekki full-
reynd? Hvaða afleiðingar mun það hafa þegar þrjú til fimm hundr-
uð milljarðar munu hverfa fljótlega úr landi um leið og gjaldeyrisvið-
skipti verða aftur gefin frjáls? Hver verður þá gengisvísitala krónunn-
ar? Verður hún 200 stig? Eða jafnvel 300? Hvað þýðir það fyrir erlend 
lán landsmanna? Hvaða áhrif hefur það á verðbólguna?

Hér þarf augljóslega að grípa til annars konar úrræða. Að sjálfsögðu 
þarf strax að taka ákvörðun um inngöngu í evrópska myntkerfið með 
bakhjarli í Seðlabanka Evrópu. Það er algjört forgangsmál, ef vekja á 
tiltrú erlendra aðila á íslensku viðskipta- og efnahagslífi. Við verðum 
líka með öllum ráðum að verja heimilin í landinu og bjarga atvinnu-
fyrirtækjunum. Hagfræðingarnir Gylfi Zoëga og Jón Daníelsson hafa 
stigið fram og lagt fram athyglisverðar tillögur þar að lútandi, t.d. með 
tímabundinni vernd fyrir einstaklinga og fyrirtæki í greiðsluerfiðleik-
um fyrir ágangi kröfuhafa, greiðsluaðlögun fyrir skuldara, uppkaup-
um ríkisins á íbúðarhúsnæði landsmanna, tilfærslu húsnæðislána yfir í 
Íbúðalánasjóð, aukið peningamagn í umferð, t.d. með lánsfé eða eignar-
hlut í fyrirtækjum sem eiga raunverulega framtíð fyrir sér í hinu nýja 
hagkerfi, þar sem útflutningur mun skipta höfuðmáli.

Fleiri þurfa að setja fram hugmyndir í þessa veru, en mestu skiptir 
þó að landsmenn sjái nú þegar raunhæfar aðgerðir af hálfu ríkisvalds-
ins til þess að gera fólkinu í landinu lífið bærilegt. Tíminn líður hratt 
og hann vinnur ekki með okkur. Hver dagur sem tapast felur í sér enn 
meiri ógæfu einstaklinga og fyrirtækja og þar með samfélagsins alls.

Við getum ekki beðið deginum lengur.

Ástandið er að verða alveg óbærilegt í samfélaginu.

Hvar eru aðgerðirnar?
Björn Ingi Hrafnsson

Már Guðmundsson, aðstoðarframkvæmda-
stjóri Alþjóðagreiðslubankans í Basel í 
Sviss, gerir athugasemdir við frétt sem 
birtist í Fréttablaðinu í gær og unnin var 
upp úr glærum sem nýverið voru kynntar 
á fundi í Reykjavík. 

Hann segir að í erindi sínu hafi hann talið 
heppilegast að stjórnvöld í viðkomandi 
löndum hefðu unnið saman um lausafjár-
stuðning og önnur viðbrögð til stuðnings 
íslensku bönkunum, ekki síst í ljósi þess 
að bankarnir hafi ekki verið gjaldþrota,  heldur í 
greiðsluerfiðleikum í erlendri mynt, þeir hafi verið 
stórir og starfað yfir landamæri auk þess að vera 
kerfislega mikilvægir. Þetta hafi hins vegar ekki 
gerst. „Í þeim skilningi má kannski segja að við-
brögðin hafi verið röng. Ég lagði hins vegar ekkert 
mat á hverju eða hverjum það var að kenna, öðru 
en þá kannski regluverkinu, og síst af öllu lagði ég 
nokkurn dóm á sérstakar aðgerðir íslenskra stjórn-
valda, enda ekki viðfangsefni erindisins.“ 

Már bendir einnig á að hann nefndi þrjá kosti 
sem Ísland stæði frammi fyrir, sem gætu einnig átt 
við fleiri lönd. Ísland gæti dregið úr þátttöku sinni 

í fjármálalegri hnattvæðingu og hinum 
evrópska innri markaði; til að mynda með 
meiri hömlum á alþjóðlega starfsemi inn-
lendra fjármálafyrirtækja en annars stað-
ar tíðkast. „Það að draga landið algjör-
lega út úr alþjóðlegu fjármálakerfi, eins 
og mátti skilja á greininni að ég hafi hald-
ið fram, er hins vegar hvorki æskilegur né 
raunhæfur kostur.“

Í erindinu hafi hann nefnt að ná mætti 
alþjóðlegu samkomulagi um nýjan ramma 

fyrir alþjóðlega fjármálastarfsemi, sem hentaði 
litlum ríkum, þar með talið marghliða samstarf um 
gjaldmiðlaskiptasamninga í stað þess tvíhliða fyrir-
komulags sem nú er algengast. „Það hefur hins 
vegar aldrei hvarflað að mér að smáríki geti komið 
upp sínu eigin innbyrðis fjármálakerfi og gjaldeyr-
ismarkaði,“ segir Már.

Már nefndi einnig, líkt og fram kom í frétt 
Fréttablaðsins, að Ísland gæti sótt um aðild að Evr-
ópusambandinu, og tekið upp evru með tíð og tíma. 
Á þeim vettvangi gæti Ísland síðan lagst á sveif 
með nauðsynlegum endurbótum á evrópsku reglu-
verki um fjármálastarfsemi og eftirlit. - ikh

Samstarf um stuðning heppilegra

MÁR GUÐMUNDSSON
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Enginn mælir á móti 
nauðsyn þess að fram 
fari ítarlegt uppgjör á 
orsökum bankakrepp-
unnar, en við megum 
ekki verða svo upp-
tekin af ásökunum í 
hvers annars að við 
gleymum aðalatrið-
unum; hvernig bæta 
megi ástandið og 
bjarga því sem bjarg-
að verður.
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B A N K A H Ó L F I Ð

Vart varð þverfótað fyrir einka-
þotum á Reykjavíkurflugvelli á 
síðasta ári. Þotunum hefur nú 
fækkað um eina en Bakkabræður 
hafa losað sig við skýjafákinn. 
Fréttir um sölu einkaþotunnar 
komu fram á sérstökum hlut-
hafafundi Existu í síðustu viku 
en þar var jafnframt ákveðið 
að koma félaginu í var þar til 
óveðri á íslenskum hlutabréfa-
markaði sloti. Jafnframt kom 
fram að þeir Ágúst og Lýður 
Guðmundssynir, sem stofnuðu 
Bakkavör á sínum tíma, hafi 
greitt allan kostnað við umstang 
þotunnar úr eigin vasa þótt þeir 
hafi ekki sjálfir verið um borð.

Engin þota

Og enn af Bakkabræðrum. Eitt 
af helstu einkennum góðæris-
sprengjunnar á síðasta ári voru 
jeppar. Þar bar Range Rover 
hæst; hann var nefndur bíll 
hinna útvöldu þar til korteri fyrir 
bankahrunið mikla í byrjun okt-
óber. Bílaflotinn var af svipuðu 
kalíberi á hluthafafundi Existu. 
Eftir kaffi og með því, þegar 
flestir fundargestir voru horfn-
ir á braut á drossíunum, sett-
ist Bakkabróðirinn Ágúst undir 
stýrið á sínum stálfáki og skutl-
aði bróður sínum í höfuðstöðv-
arnar í Ármúlanum. Bíllinn var 
langt í frá af nýjustu gerð; Saab 
sextíu og átta sem hann gerði 
sjálfur upp, samkvæmt nokkuð 
áreiðanlegum heimildum. Bílinn 
má stundum sjá fyrir utan VÍS-
húsið í Ármúlanum á milli eðal-
jeppanna. Jafnundarlegt og það 
hljómar þá merkir Saab inn að 
forstjóri Bakkavarar sé í hús-
inu.

Gamalt og gott

Ein af þeim bókum sem vitn-
að er til um þessar mundir er 
„The Black Swan: The Impact 
of the Highly Improbable“ eftir  
Nassim nokkurn Nicholas Taleb, 
sem rætur á að rekja til Líbanon. 
Eins og gefur að skilja fjallar 
bókin, sem og margt af því sem 
Taleb hefur ritað síðustu ár, um 
hið óvænta, svo sem yfirstand-
andi fjármálakreppu. Taleb 
gefur lítið fyrir það að horfa um 
öxl enda sé þá of seint í rassinn 
gripið. Vænlegra sé að taka hið 
óvænta með í reikninginn fyrir 
fram. Kaldhæðnin er hins vegar 
sú að þeir sem eru að lesa bókina 
í fyrsta sinn nú um stundir eru 
of seinir. Festi þekkingin rætur 
ættu þeir hins vegar að koma 
sterkir inn í næstu kreppu … 

Svartur svanur

0,30 prósent er stýrivaxtastigið í Japan 
eftir lækkun um 0,20 prósentustig 
um miðja síðustu viku. 100 starfsmenn eru eftir hjá Landic Property í 

Danmörku, en félagið sagði nálægt fimmt-
ungi starfsfólks upp um mánaðamótin. 29,5 milljarða dollara lán stendur Danske Bank til 

boða frá Seðlabanka Bandaríkjanna. Upphæðin 
jafngildir um 3.000 milljörðum króna.
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