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Betri tíð í
spilunum
Alþjóðabankinn spáir samdrætti
upp á 2,9 prósent á heimsvísu á
þessu ári. Á næstu tveimur árum
snúi til betri vegar og muni hagvöxtur nema 3,2 prósentum árið
2011.
Samdrátturinn verður mestur
hjá iðnríkjunum, þar af upp á 4,2
prósent á evrusvæðinu.
Hagfræðideild Landsbankans
segir í umfjöllun sinni um málið
í í gær að þrátt fyrir þetta séu
vísbendingar um viðsnúning á
næsta leyti. Meðal vísbendinga séu aukinn útflutningur í
sumum löndum, aukin eftirspurn
frá neytendum, væntanleg áhrif
vegna örvandi aðgerða stjórnvalda auk þess sem gengishrun á
hlutabréfamörkuðum sé víða að
stöðvast, jafnvel að snúast við.
Hagvísar séu á svipaðri leið, svo
sem í Kína og í Bandaríkjunum.
Innan annarra svæða, svo sem í
nokkrum Evrópulöndum, sé enn
engin batamerki að sjá.
Alþjóðabankinn segir í skýrslunni iðnríkin þurfa að verja þróunar- og nýmarkaðslönd með
áframhaldandi fjármagnsflæði
í stað þess að einblína á eigin
vandamál. Minni fjárfestingar
í þróunar- og nýmarkaðslöndunum leiði til samdráttar í útflutningi iðnríkjanna og því sé
það hagur iðnríkjanna að verja
hagkerfi þróunar- og nýmarkaðslandanna.
- jab

HELST Í ÚTLÖNDUM

Álverð sveiflast |

Verð á áli
hefur sveiflast nokkuð á erlendum mörkuðum síðustu daga en
það stóð í gær í rétt rúmum 1.600
dölum á tonnið. Í síðustu viku lá
það í tæpum 1.700 dölum. Verðið hefur hækkað mikið síðan það
lá í nokkurra ára lágmarki í byrjun árs.

Kreppunni lokið | Bandaríski
k aupsýslu maðu r i n n G e orge
Soros segir það versta í fjármálakreppunni að baki og hvetur til að
samræmdar reglur verði samdar
til að hafa eftirlit með alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Verði það
ekki gert muni kerfið hrynja.

Óbreyttir stýrivextir | Vaxtaákvörðunardagur er í Bandaríkjunum í dag. Stýrivextir hafa verið
keyrðir hratt niður vestan hafs í
tæp tvö ár. Þeir liggja nú nálægt
núlli og hafa aldrei verið lægri.
Erlendir fjármálasérfræðingar
telja líkur á að bankastjórnin boði
óbreytta stefnu í vaxtamálum.

Ákært í svikamáli | Bandaríska

Jómfrúarflugi
seinkar
Bandaríski flugvélaframleiðandinn Boeing frestaði enn á
ný afhendingu og jómfrúarflugi Dreamliner 787 , nýjustu
þotunnar sem flaggað hefur verið
um nokkurra ára skeið sem helsta
trompi fyrirtækisins.
Boeing gaf þá skýringu í gær
að styrkja hefði þurft skrokk
vélarinnar fyrir afhendinguna.
Bandaríska dagblaðið Wall
Street Journal benti á að þetta
hafi verið í fimmta skiptið sem
afhending fyrstu þotunnar dregst
og sé hún nú tveimur árum á eftir
áætlun.
Gengi hlutabréfa Boeing féll um
níu prósent við upphaf viðskipta
á bandarískum hlutabréfamarkaði í gær en fjármálaskýrendur
telja tafirnar rýra trúverðugleika
fyrirtækisins.
- jab
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fjármálaeftirlitið hefur ákært
fjóra í tengslum við fjársvikamyllu Bernards Madoff sem stóð í
hálfa öld. Upp komst um málið um
síðustu jól og er þetta umfangsmesta svikamál sem einstaklingur er talinn standa á bak við sem
komið hefur upp. Hann á yfir höfði
sér 150 ára fangelsisdóm.

Óbreytt mat | Alþjóðlega matsfyrirtækið Moody‘s segir í nýju
áliti að Bandaríkin muni halda
AAA-lánshæfiseinkunn sinni. Einkunnin kann þó að vera í hættu ef
bandarískum stjórnvöldum tekst
ekki að draga úr skuldum hins
opinbera.

NIB hagnast | Norræni fjárfestingarbankinn hagnaðist um
91 milljón evra, jafnvirði sextán
milljarða króna, á fyrstu þremur
mánuðum ársins. Mikil eftirspurn
hefur verið eftir lánum bankans
vegna fjármálakreppunnar og
hafa þau nú aukist um fimm prósent frá í fyrra.
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Ekki útilokað að
skila bönkunum
Hugmyndir um erlent eignarhald bankanna eru enn uppi á
borðum. Komum bönkunum á legg með einhverjum hætti,
segir fjármálaráðherra. Tímarammi FME er sagður tæpur.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Ekki er útilokað að einum eða fleiri bönkum verði
„skilað“ í hendur kröfuhafa, náist ekki samkomulag um verðmat á eignum sem fluttar voru úr þrotabúum gömlu bankanna yfir í nýju ríkisbankana. Samkvæmt heimildum Markaðarins eru þeir til í skilanefndum bankanna sem telja farsælast að fara þessa
leið, enda væri það þá á ábyrgð kröfuhafanna sjálfra
að hámarka virði eigna sinna, draga myndi úr skuldbindingu ríkisins og áhættu við að standa í bankarekstri, auk þess sem á einu bretti fengist dreift erlent eignarhald á banka sem hér væru í rekstri.
Eftir sem áður þarf þó að leggja bönkunum til
eigið fé, en sömu heimildir telja það úrvinnsluefni
sem ekki ætti að trufla. Verðmæti gætu fengist með
eignasölu úr þrotabúum þeim sem skilanefndirnar
hafa yfir að ráða auk þess sem mögulega mætti taka
lán hjá Seðlabankanum. Bent er á að slík leið hafi
verið farin til að koma í veg fyrir brunaútsölu á bönkum Kaupþings á Norðurlöndum.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir
enga möguleika hafa verið útilokaða við lokauppgjör við kröfuhafa bankanna, þótt hann vilji síður
tjá sig um einstakar hugmyndir. „Allt er þetta í viðkvæmu samningaferli,“ segir hann, en áréttar þó að
vilji stjórnvalda til að opna fyrir eignarhald erlendra
aðila að bönkunum hafi alltaf legið fyrir. „Er þá sama
hvort það væru kröfuhafarnir eða aðrir, ef um það
gæti samist á góðum kjörum. Og að mörgu leyti væri
æskilegt ef traustir erlendir bankar gætu hugsað sér
að gerast eigendur, eða meðeigendur, einhvers hluta
bankakerfisins. En allt er þetta á þannig stigi að bara
verður að koma í ljós hvernig viðræðunum lýkur,“
segir hann og kveður ekki hægt að gefa sér á þessum tímapunkti að málum verði lokað með stjórnvaldsákvörðun Fjármálaeftirlitsins, náist ekki samningar

fyrir sett tímamörk. „En með einhverju hætti þarf
að fá botn í málið og ekki hægt að gefa sér að samkomulag náist. Vitanlega hafa menn rætt þá stöðu og
hvað gerast myndi í framhaldinu.“ Steingrímur segir
hins vegar liggja fyrir að bönkunum verði með einhverjum hætti komið á fót. „Þeir verða fjármagnaðir
og fá sinn efnahagsreikning þannig að það hætti að
trufla þeirra starfsemi. En hvernig eignarhaldið
verður nákvæmlega, það verður bara að fá að skýrast í lokin á þessu ferli.“
Samkvæmt heimildum Markaðarins er óvíst að
niðurstaða fáist í viðræðunum vegna uppgjörs á milli
nýju bankanna og þeirra gömlu fyrir 17. júlí, en það
er sú lokadagsetningu sem Fjármálaeftirlitið (FME)
hefur sett. Í viðtölum við Markaðinn hafa fulltrúar
skilanefnda sagt ágætan gang í viðræðunum nú,
en engu að síður sé ferlið mjög tímafrekt og tímarammi FME mjög þröngur. Kröfuhafar liggja enn
yfir gögnum, svo sem um verðmat eigna. Náist samkomulag á svo eftir að láta lögfræðinga koma því í
endanlegt form og bera undir alla kröfuhafa til samþykktar. Heimildir blaðsins segja þetta ferli taka
nokkrar vikur hið minnsta.
Árni Tómasson, formaður skilanefndar Glitnis,
vill þó ekki útiloka að samningar náist í tíma. „Það
er þokkalegur gangur í þessu núna og ég er bjartsýnn á að við náum samkomulagi innan þessa frests,
hvort sem það verður formlega undirskrifað og frágengið eða ekki.“
Gunnar Þ. Andersen, forstjóri FME, staðfestir að
ekki verði veittir frekari frestir til þess að ná samkomulagi milli ríkisins og kröfuhafa bankanna. Hann
segir alla möguleika hafa verið rædda um hvernig
málunum kunni að lykta, hvort heldur það sé að afhenda kröfuhöfum banka, bjóða þeim eignaraðild
með hlutafé eða með endurmati eigna síðar, en of
snemmt sé að tjá sig frekar um þá hluti. „Einhvern
veginn verður þetta leyst,“ segir hann.

Kaupmáttur á enn eftir að rýrna
Launavísitalan gæti þó hækkað vegna nýs samkomulags á vinnumarkaði.
Kaupmáttur launa dróst saman um eitt prósent milli
apríl og maí, samkvæmt nýbirtum tölum Hagstofu
Íslands.
Kaupmátturinn hefur þá lækkað um 10,6 prósent
frá því að hann náði sögulegu hámarki í síðustu uppsveiflu í upphafi síðastliðins árs, að því er Greining
Íslandsbanka bendir á í umfjöllun sinni í gær. „Hefur
kaupmáttur launa ekki verið jafn lítill síðan í lok árs
2003. Reikna má með því að kaupmáttur eigi enn
eftir að rýrna á komandi mánuðum,“ segir þar.
Launavísitala í maí er 356 stig og hækkaði um 0,2
prósent frá fyrri mánuði.
Engu að síður má gera ráð fyrir því að launavísitalan
hækki nokkuð á næstunni, að því er fram kemur í
Hagsjá hagfræðideildar Landsbankans, en þar er

vísað til samkomulags þess sem náðst hefur á vinnumarkaði um að almennir launataxtar muni að líkindum hækka um tæpar 6.750 krónur í næsta mánuði og
aftur um sömu upphæð í nóvember. „Í kjarasamningi
sem stærstu aðildarfélög ASÍ og Samtök atvinnulífsins gerðu með sér í febrúar 2008 var kveðið á um
18.000 króna launahækkun frá 1. febrúar 2008. Í
mars 2008 hækkaði launavísitalan um 1,2 prósent á
milli mánaða og í apríl nam hækkunin 0,9 prósentum en samningarnir komu ekki að fullu til framkvæmda fyrr en í apríl. Hækkunin var að stærstum hluta til komin vegna kjarasamnings ASÍ og SA
og má því gróflega áætla að hækkunin nú skili sér
í um 0,7 prósenta hækkun launavísitölunnar í júlí,“
segir í Hagsjánni.
- óká
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FRÉTTIR

GENGISÞRÓUN
Vika

Frá áramót um

Alfesca

0,0%

0,0%

Bakkavör

5,3%

-52,2%

Eimskipafélagið

0,0%

-20,0%

Föroya Bank

0,0%

1,2%

Icelandair

3,3%

-64,3%

Marel

-3,7%

-32,5%

Össur

2,8%

10,8%

Úrvalsvísitalan OMXI15 262
Úrvalsvísitalan OMXI6 736
*Miðað við gengi í Kauphöll í gær.

Breytt skattlagning gæti kallað á skerðingu
Engu breytir fyrir launþega hvort
greiðslur í lífeyrissjóð eru skattlagðar við innlögn eða útgreiðslu.
Leiðin, sem er tillaga þingflokks
Sjálfstæðisflokks að leið til að
auka tekjur ríkisins, hefur hins
vegar bæði í för með sér kosti og
galla, líkt og fram kemur í úttekt
Benedikts Jóhannessonar tryggingastærðfræðings í efnahagsritinu Vísbendingu, sem hann
bæði ritstýrir og gefur út.
Áætlað hefur verið að tekjuaukning ríkissjóðs við breytinguna gæti numið fjörutíu milljörðum króna og segir Benedikt helsta
kostinn fyrir launþega vera að

skattheimtan sé sársaukalaus nú.
„Að vísu flækir dæmið að breytingar geta orðið á skattkerfinu, en
eins og nú horfir fer skattprósenta
væntanlega ekki lækkandi á næstunni,“ segir í Vísbendingu.
Einnig flækir málið að búa
þyrfti til tvöfalt lífeyriskerfi,
þannig að hætt yrði að greiða í
það fyrra um leið og iðgjöld yrðu
skattlögð við innlögn. Þá er vísað
til útreikninga um að með tilfærslunni þurfi síðar að finna
aðra skattstofna eða bregðast við
með einhverjum hætti til að taka
á þeirri skerðingu skattstofna sem
á sér stað þegar greiðslur hefjast

úr lífeyrissjóðunum þar sem
skattur hefur
þegar verið innheimtur.
Þá er bent á að
lífeyrissjóðirnir komi til með
að hafa minna
BENEDIKT
til að fjárfesta
JÓHANNESSON
með og þar með
aukist mismunun í lífeyrissjóðakerfinu, því réttindi opinberra
starfsmanna séu tryggð, hvernig
sem árar í ávöxtun sjóða þeirra,
meðan aðrið sjóðir þurfi að skerða
réttindi ef illa fer. Aukinheldur

minnki möguleikar sjóðanna til
að taka þátt í atvinnulífinu með
því að fjárráð þeirra verða minni.
Áhrif breytingarinnar gætu líka
komið fram strax í að sjóðir sem
ekki ættu fyrir skuldbindingum
í gamla kerfinu þyrftu að skerða
réttindi nú þegar.
Benedikt segir ljóst að hugmyndin hafi bæði kosti og galla,
en kreppuástandið hljóti að leiða
til þess að skapandi hugmyndir sem þessi séu grandskoðaðar.
„Ekkert bendir til þess að þessi
hugmynd sé sett fram af loddarahætti eða sem lýðskrum,“ skrifar
Benedikt.
- óká

Þrjú félög falla um stærðarflokk
Eftir verðfall hlutabréfa síðustu
misseri og hrun bankakerfisins
falla engin félaga Kauphallarinnar í flokk stórra fyrirtækja. Einungis þrjú ná því að teljast meðalstór og restin eru lítil félög.
Í endurflokkun félaga sem
skráð eru í Nasdaq OMX Nordic
kauphallirnar í byrjun vikunnar voru nítján félög færð niður
um stærðarflokk. Þar á meðal
eru íslensku hlutafélögin Bakkavör Group, Eimskipafélag Íslands
og Icelandair Group. Þau voru í
flokki meðalstórra félaga, en teljast nú til lítilla.
Einungis tvö félög af nítján,
sænsku félögin JM AB og PA
Resources AB, fóru úr því að
vera stór í að vera meðalstór, en
Samkvæmt skilgreiningu kauphallasamstæðunnar þarf markaðsvirði skráðra félaga að vera

einn milljarður evra hið minnsta
til þess að þau geti talist stór (e.
Large Cap). Lítil félög (Small Cap)
eru þau sem eru undir 150 milljóna evra virði. Meðalstór félög
(Mid Cap) eru svo þau sem eru
þar á milli, yfir 150 milljónum
evra, en undir milljarði.
Þrjú félög á aðallista Kauphallarinnar hér ná því að vera yfir 150
milljónum evra að stærð, en það
eru Össur, Marel Food Systems og
Føroya banki. 79 félög á Nasdaq
OMX Nordic halda hins vegar
flokki sínum meðan á svonefndu
breytingartímabili stendur, eða
í tólf mánuði og verður þá lagt
mat á það á ný hvort þau verði
flutt um flokk. Þetta er gert til
að lágmarka sveiflur á listanum.
Þannig eru Eik Banki og Atlantic
Petroleum enn skráð í flokk meðalstórra félaga, þótt markaðsvirði

AÐALLISTI
NASDAQ/OMX ICELAND
Fyrirtæki ISK *
Össur 46.953
Marel 32.407
Føroya Banki 29.400
Alfesca 24.686
Eik Banki 17.364
Atlantic Petroleum 13.103
Nýherji 5.600
Icelandair 4.750
Atlantic Airways 4.074
Bakkavör 2.741
Eimskipafélagið 1.877
Sláturfélagið (B) 200
Alls 183.155

EUR*
262,6
181,2
164,4
138,1
97,1
73,3
31,3
26,6
22,8
15,3
10,5
1,1
1.024

*Í milljónum króna/evra

BALDUR MÁR HELGASON Allt um Björk vekur athygli erlendis, ekki síst þegar nafn
tónlistarkonunnar tengist íslenskum sprotafyrirtækjum, segir sjóðsstjóri sprotasjóðsins
Bjarkar.
MARKAÐURINN/VILHELM

Fljótlega fjárfest
úr Bjarkarsjóði

þeirra sé nú undir settum mörkum.
- óká

Sjóðsstjóri sprotasjóðsins Bjarkar
segir erlenda fjárfesta hafa áhuga á
íslenskum sprotafyrirtækjum.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!
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skrifar
„Við höfum fengið 75 viðskiptaáæt la ni r frá fr u mk vöðlu m
inn á borð til okkar, hitt um
helming þeirra og rætt við fjárfesta,“ segir Baldur Már Helgason, sjóðsstjóri frumkvöðla- og
sprotasjóðsins Bjarkar hjá Auði
Capital.
Sprotasjóðurinn var kynntur
til sögunnar fyrir jól í fyrra og
er hann nefndur eftir tónlistarkonunni Björk Guðmundsdóttur.
Sjóðurinn hefur frá upphafi
stefnt að því að fjárfesta í sprotafyrirtækjum með vaxtarmöguleika fyrir samtals tvo til 2,5
milljarða króna.
Auður Capital lagði honum
til hundrað milljónir króna og
hefur síðan þá leitað jafnt til
áhugasamra einstaklinga og fagfjárfesta, lífeyrissjóða, eftir innleggi í sjóðinn.
Upphaflega stóð til að ljúka
fjármögnun sjóðsins í apríllok.
Baldur segir árferðið í íslensku
efnahagslífi hafa ráðið miklu um
að verkefnið hafi tafist. Erlendir
fjárfestar hafi sýnt honum mikinn áhuga í upphafi. „Allt um
Björk vekur athygli erlendis.
Við höfum haldið þeim upplýstum um ferlið. En vegna óvissu
um gjaldeyrishöftin er ekki augljóst hvernig hægt er að koma
nýrri fjárfestingu inn í landið,“
segir hann og bendir á að viðræður hafi staðið yfir við bæði
Seðlabankann og aðrar opinberar stofnanir vegna áhuga

erlendra fjárfesta á íslenskum
sprotafyrirtækjum.
Nú hillir undir að sprotasjóðurinn Björk taki til starfa. Baldur
reiknar með að það geti orðið á
næstu vikum.
Lægsta fjárhæðin sem fjárfest er fyrir nemur 25 milljónum
króna en hámarkið ræðst af stærð
sjóðsins hverju sinni og getur
numið allt upp undir fimmtán
prósentum af stærð hans. Miðað
við tveggja milljarða sjóð getur
hámarksfjárfesting numið þrjú
hundruð milljónum króna.
„Við höfum séð tækifæri í
heilbrigðisgeiranum, í tækni
og hugbúnaðargerð, hönnun,
skartgripahönnun, fatahönnun
og fyrirtækjum sem nýta endurnýjanlega orku með nýjum hætti
hvort heldur er til eldsneytisframleiðslu eða í pappírsgerð,“
segir Baldur og viðurkennir að
það hafi komið honum á óvart að
flest fyrirtækjanna hafi komist
á koppinn síðastliðin fimm ár.
Baldur gerir ráð fyrir að
forsvars menn sprotasjóðsins
skoði hátt í þrjú hundruð sprotafyrirtæki á næstu þremur árum.
Fjárfest verður í um fimmtán
til tuttugu þeirra fyrirtækja á
árabilinu. Miðað við þetta fjárfestir Bjarkarsjóðurinn í fimm
prósentum þeirra fyrirtækja
sem skoðuð eru á tímabilinu.
„Reynsla erlendra nýsköpunarsjóða sýnir að af tuttugu sprotafyrirtækjum munu tvö til þrjú
ganga mjög vel. Síðan eru nokkur
sem munu ganga sæmilega en
önnur síður,“ segir Baldur að
lokum.

30%
AFS
LÁTTUR!

HÁGÆÐA AMERÍSK FJÖLSTILLANLEG
HEILSURÚM Á 30% AFSLÆTTI
Í Rekkjunni færðu hágæða amerísk fjölstillanleg rúm við þitt hæﬁ, allt frá einföldustu rúmum upp
í rúm sem standast væntingar hinna kröfuhörðustu, t.d. með færanlegum sleða í botninum
(sem gerir þér kleift að nýta ljósið frá náttlampanum í öllum stillingum), þráðlausri upplýstri
fjarstýringu, nuddi með minni, straumroﬁ við mótor, minni á uppáhaldsstillingu o.ﬂ.
Þegar velja skal rétta dýnu í stillanlega rúmið ﬁnnurðu hana í Rekkjunni.
Úrvalið er mikið; þrýsitijöfnunarsvampsdýnur, pokagormadýnur og hágæða dýnur úr

ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPSRÚM

30%
AFSLÁTTUR

S-Cape

ÞRÝSTIJÖFNUNAR
SVAMPSRÚM (Que
en size 153x203)
Verð frá 165.500 kr
.

Verð nú frá

S-CAPE

WALLHUGGER

Fjölstillanlegt amerískt
heilsurúm með hágæða
heilsudýnu (2x97x203)
Verð frá 821.114 kr.

Fjölstillanlegt amerískt
heilsurúm með hágæða
heilsudýnu (2x97x203)
Verð frá 676.114 kr.

Verð nú frá

Verð nú frá

574.480 kr. 473.279 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

115.850 kr.

tLagar sig að líkamanum
tVeitir fullkomna slökun
tEngin hreyﬁng milli svefnsvæða
tHefur óviðjafnanlega þyngdardreyﬁngu
tKemur líkamanum í rétta stellingu til hvíldar
tÞarf ekki að snúa
t10 ára ábyrgð

H E I L S U R Ú M
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tN
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ÚTTEKT

BYGGINGARKRÖNUM BEINT ÚT Í BLÁINN Aðstæður í fyrirtækjarekstri hér á landi eru erfiðar um þessar mundir. Ekki er ljóst hvert stefnir á næstu misserum.

MARKAÐURINN/SAMSETT MYND

Íslensk fyrirtæki í öndunarvél
Fjármögnun fyrirtækja hér á landi er mjög erfið um þessar mundir. Viðmælendur Markaðarins sögðu í samtali við Jón
Aðalstein Bergsveinsson útlit fyrir að aðstæður ættu eftir að versna enn frekar yrði ekki gripið til trúverðugra aðgerða.

A

llir eru að bíða. Bankakerfið
ýtir á undan sér stórum ákvörðunum sem vinda endalaust upp
á sig. En enginn tekur ákvörðun
um það sem þarf að gera,“ segir
Jón Steindór Valdimarsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins.
Samtökin sendu í gær frá sér harðorða
ályktun þar sem segir að verktakastarfsemi landsins sé að blæða út. Niðurskurður
í vegagerð sé reiðarslag og skora samtökin á ríkisstjórnina að taka boðaðan niðurskurð í samgöngumálum upp á tólf milljarða króna til endurskoðunar.
Þá er varað við framkvæmdastoppi við
núverandi aðstæður enda eigi að halda
framkvæmdastigi í horfinu í lengstu lög.
Samtök iðnaðarins benda á í ályktun sinni
að á árum áður hafi á bilinu tíu til tólf þúsund manns starfað við mannvirkjagerð. Nú
stefni fjöldinn niður í fjögur þúsund manns.
Þótt niðurskurður sé óumflýjanlegur um
þessar mundir sé óþolandi að hann bitni
allur á mannvirkjagreinum.
Bent er á að með niðurskurðinum megi
búast við að gjaldþrotum fyrirtækja, ekki
síst verktakafyrirtækja, muni fjölga á næstunni, fjöldi fólks bætast við þær þúsundir

„Það verður að horfast í augu við vandann
og grípa strax til aðgerða. Við tökum hins
vegar plásturinn af hægt og rólega, það er
verra,“ segir hann og leggur áherslu á að
koma hjólum atvinnulífsins í gang. Takist
það ekki fljótlega geti vandinn orðið dýpri
og erfiðari en ella.
ERFIÐAR AÐSTÆÐUR
FINNUR ODDSSON

JÓN STEINDÓR
VALDIMARSSON

sem þegar hafi misst vinnuna síðustu
mánuði hjá fyrirtækjum á borð við Ístak,
ÍAV, Loftorku, Hlaðbæ-Colas, Klæðningu,
Hektar, Háfelli, Ásbergi og Nesprýði.
Fyrirtækin bíði öll skýrra svara fyrir mánaðamót í næstu viku. Fyrir þann tíma þurfi
að taka ákvarðanir um framtíð mörg hundruð starfsmanna fyrirtækjanna.
Jón Steindór, líkt og aðrir þeir sem
Markaðurinn hefur rætt við um íslenskt
atvinnulíf síðustu misseri, vitnar til viðbragða Görans Persson, fyrrverandi forsætisráðherra Svía og þeirra ráða sem
stjórnvöld þar notuðu þegar sænska fjármálakerfið fór á hliðina í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. Viðbrögðin voru snörp
öfugt við það sem hér hefur viðgengist.

„Aðstæður eru ekki góðar,“ segir Finnur
Oddsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. „Útlánsvextir bankanna eru allt of
háir og enginn sérlega áhugasamur um að
taka lán á þeim kjörum sem bjóðast.“ Hann
bætir við að fá fyrirtæki standi undir slíkum byrðum.
Finnur segir fjármögnunarþörf atvinnulífsins allnokkra á næstu mánuðum. Ekki sé
ljóst hvernig henni verði mætt nema með
þeim afarkostum sem bjóðist.
„Það er mikilvægt að fá fjármagn inn í
atvinnulífið svo svigrúm verði til fjárfestinga og ráðninga á starfsfólki. Til að það
verði að veruleika þarf að lækka stýrivexti
verulega. Ljóst er að uppfylla þarf ákveðnar forsendur svo hægt sé að lækka vexti, en
þar liggur boltinn hjá stjórnvöldum,“ segir
hann og bætir við að ljúka þurfi trúverðugri

áætlun um fjármál hins opinbera og ljúka
endurskipulagningu bankakerfisins.
„Frumvarpið sem nú liggur fyrir vegna
ríkisfjármála veldur nokkrum vonbrigðum,
sérstaklega að álögur á fyrirtæki og heimili
eru auknar en ekki verulega gengið fram í
niðurskurði á útgjöldum hins opinbera þar
sem svigrúm ætti að vera til þess í ljósi útþenslu undanfarinna ára. Þó er jákvætt að
verið er að búa til ákveðinn sjóndeildahring
og framvindan að skýrast. En við núverandi
aðstæður munu fyrirtæki landsins halda að
sér höndum og þá teygist á niðursveiflunni,“
segir Finnur Oddsson.
Þar eru sömuleiðis ákvæði sem gera fjármögnun íslenskra fyrirtækja enn erfiðari,
svo sem hugmyndir um ádráttarskatt á erlendar vaxtagreiðslur, að hans sögn.
AUKNAR ÁLÖGUR Í FARVATNINU

Allir viðmælendur Markaðarins eru sammála um að álögur hins opinbera séu að
sliga fyrirtæki landsins.
Þótt stýrivextir hafi mjakast niður séu þeir
enn mun hærri en í samkeppnislöndunum
og verji stjór nendu r fy r i r tækja of
miklum tíma í varnarstöðu í afleitu
rekstrarumhverfi. Fyrirtæki landsins, sem
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flest eru nú tæknilega gjaldþrota,
ráði vart við byrðarnar sem á þau
eru lögð.
F yrir efnahags- og skattanefnd Alþingis liggur frumvarp
sem felur í sér tillögur um breytingar á tekjuskattslögum. Þar á
meðal eru tillögur um fimmtán
prósenta skatt á vaxtagreiðslur
til erlendra aðila, þær sömu og
Finnur nefndi. Málið var tekið
fyrir á fundi nefndarinnar í gær
og verður áframhald á umfjöllun
um málið í vikunni.
Forsvarsmenn nokkurra af
stærstu og umsvifamestu fyrirtækja landsins og aðilar sem þeim
tengjast funduðu með nefndinni
fyrr á árinu og sendu inn umsagnir um frumvarpið í kjölfarið
í mars.
Allir þeir sem Markaðurinn
ræddi við vöruðu við hættunum
sem stafa af því að frumvarpið
fari óbreytt frá nefndinni auk
þess sem nokkur atriði sem þar
sé að finna séu beinlínis röng.
Í umsögnum sem Markaðurinn
hefur séð er því vísað á bug að
álögur á borð við þær sem stjórnvöld hyggist setja séu til í nágrannalöndunum. Þvert á móti hafi
verið dregið úr álögum og sköttum á vaxtagreiðslur til erlendra
lánveitenda víða. Þær fyrirfinnist
ekki lengur á Norðurlöndunum
auk þess sem markmiðið hafi
verið að afnema skatta sem þessa
innan Evrópusambandsins.
Viðmælendur Markaðarins
segja nefndinni vissulega ganga
gott til enda sé með frumvarpinu
gerð tilraun til að skattleggja útstreymi á vaxtagreiðslur til erlendra eigenda krónueigna sem
festust inni með eign sína við setningu gjaldeyrishaftanna í fyrravetur.
Einn viðmælenda líkti frumvarpinu hins vegar við það að
skjóta mýflugu með haglabyssu
fari það óbreytt gegnum Alþingi.
Hætt sé við að fleiri verði fyrir
skaða en stefnt sé að.
Allir viðmælendur Markaðarins sögðu ljóst hvert stefndi verði
óbreytt frumvarpið að lögum.
Verði fimmtán prósenta skattur
lagður á vaxtagreiðslur erlendra
aðila sem lánað hafi íslensku fyrirtækjum fé til rekstrar muni það
koma harðast niður á innlendum fyrirtækjum. Erlendir lánardrottnar sleppi með skrekkinn
enda leggist skatturinn einfaldlega ofan á vaxtaálag erlendra
lána og við það þyngist byrðar á
íslensk fyrirtæki enn frekar.
Ekki liggur þó fyrir hvert stefnir en vera kanna að erlendir lánveitendur snúi baki við íslenskum
fyrirtækjum. Íslenska efnahagshrunið frá í fyrrahaust og þær afskriftir sem erlendir lánardrottnar horfa fram á spila stóra rullu.
„Við erum að skoða málið.
Gagnrýnin er eitt af þeim atriðum
sem við munum skoða fyrir aðra
umræðu málsins,“ segir Helgi
Hjörvar, formaður efnahags- og
skattanefndar. Hann gerir ráð
fyrir að ákvörðun verði tekin um
það fyrir vikulok hvort ákvæðið
um ádráttarskattana muni standa
óbreytt eða verði tekið út.
TRAUSTIÐ VANTAR

Kristín Pétursdóttir, forstjóri
Auðar Capital, benti á það á fundi
Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga í síðustu viku að trúverðugleiki Íslendinga hefði fokið
út í veður og vind í kjölfar efnahagshrunsins í fyrrahaust og séu
margir á tossalista erlendra lánardrottna.
Hún benti á að aðgangur íslenskra fyrirtækja að lánsfjármagni sé mjög takmarkaður
og þurfi að grípa til aðgerða til
að bæta úr því. Það sé ekki síst
áhyggjuefni þar sem endurfjármögnun margra fyrirtækja er í
mikilli óvissu nú um stundir.
Treysta þurfi trúverðugleika
íslensks efnahagslífs á nýjan leik
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til að byggja upp atvinnulíf til
frambúðar, svo sem með aðild að
Evrópusambandinu og upptöku
evru og bindi hún vonir við að það
geti flýtt fyrir endurreisninni.
Eftir því sem Markaðurinn
kemst næst mun þolinmæði lánardrottna íslenskra fyrirtækja ekki
óþrjótandi. Kjósi þeir að útdeila
fjármunum sínum í tryggara efnahagsumhverfi en því sem hér virðist vera að rísa úr rústum efnahagshrunsins.
„Þetta (skattar á vaxtagreiðslur)
sendir þeim mjög röng skilaboð og
getur verið stórhættulegt við núverandi aðstæður,“ segir einn sérfræðinga á fjármálamörkuðum í
gær. „Þetta er ekki það sem þjóðin þarf á að halda.“

Atvinnulífið í öndunarvél

Stjórnarformaður ársins segir tilraunina með krónuna fullreynda
Íslenskt atvinnulíf er í öndunarvél
á gjörgæsludeild á meðan uppgjöri
gömlu og nýju bankanna er ólokið.
Þetta segir Vilhjálmur Þorsteinsson, stjórnarformaður CCP, sem
Viðskiptablaðið útnefndi á dögunum stjórnarformann ársins.
Vilhjálmur hélt erindi á fundi
Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga í síðustu viku þar sem
hann sagði peningastefnuna fullreynda og yrði að grípa til aðgerða
sem dygðu atvinnulífinu til framtíðar.
Vilhjálmur tók undir með Kristínu Pétursdóttur, forstjóra Auðar

Capital henni og bætti við að tilraunin með krónuna – minnsta
gjaldmiðil heims – væri fullreynd.
Sækja þurfi um aðild að Evrópusambandinu og innleiða evruna
eigi að byggja hér um atvinnulíf
á traustum grunni.
- jab

STJÓRNARFORMAÐUR ÁRSINS
Tilraun með krónuna er fullreynd. Aðild
að Evrópusambandinu og upptaka evru er
næsta skref, segir stjórnarformaður CCP.
MARKAÐURINN/VILHELM

26. - 27. júní

Ólafsfjörður, Fjallabyggð Blúshátíð

3. - 4. júlí
10. -11. júlí
17. -18. júlí
24.- 25. júlí

Höfn í Hornaﬁrði
Akureyri
Flúðir
Fjarðabyggð

Verslunarmannahelgin um land allt
7.- 8. ágúst
Dalvík
14.-15. ágúst
Rangárvöllum við Hellu
21.-22. ágúst
Reykjavík
28.-29. ágúst
Hveragerði

Humarhátíð
Landsmót UMFÍ
Útilega Bylgjunnar
Franskir dagar o.ﬂ.

Fiskidagurinn mikli
Sumarhátíð
Blómstrandi dagar

BYLGJAN
á ferðalagi

Ólafsfjörður næstu helgi!
Bylgjan og Olís fara umhverﬁs landið á 80 dögum í sumar. Um hverja
helgi leggjum við undir okkur nýjan áfangastað – byrjum í bítið á
föstudagsmorgni og förum ekki fyrr en Hemmi og Svansí ljúka leik
síðdegis á laugardegi. Við drögum vikulega úr potti Ævintýraeyju Olís
og bregðum á leik með hlustendum Bylgjunnar um allt land.

Sjáumst hress á Blúshátíð á Ólafsﬁrði um næstu helgi!

FÖSTUDAGUR:
Í bítið
Ívar Guðmunds
Siggi Ragg
Reykjavík síðdegis

LAUGARDAGUR:
Hemmi Gunn og Svansí strax
að loknum hádegisfréttum
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Ólíkt Nýfundnalandi í Heimskreppunni miklu nýtur
Ísland stuðnings AGS. Nýfundnaland glataði sjálfstæði.

Valkosturinn við
alþjóðasamstarf
Óli Kristján Ármannsson
Gerðar hafa verið lærðar úttektir á mismuninum á stöðu Íslands og
Nýfundnalands. Nokkru eftir seinna stríð varð ofan á hjá nágrönnum
okkar í vestri að ganga til liðs við Kanada, meðan Íslendingar völdu
leið sjálfstæðis og sjálfstjórnar.
Á Nýfundnalandi hafa verið viðvarandi félagsleg vandamál, atvinnuleysi gífurlegt, skortur á uppbyggingu og nær þriðjungur þeirra sem
þar búa ólæsir. Hér hefur hins vegar uppbygging verið mikil og landið
í raun blómstrað sem vestrænt velferðarríki.
Því má hins vegar velta fyrir sér hvort þarna hafi skilið leiðir í
samanburði, eða hvort raunveruleg hætta sé á að Ísland rati leið Nýfundnalands. Vandræði Nýfundnalands, sem var áður sjálfstætt ríki,
hófust nefnilega nokkru fyrr. Á nítjándu öld má segja að landið hafi
blómstrað, en þar var þing stofnað árið 1832. Á seinni hluta aldarinnar
var Nýfundnaland gerði verslunarsamninga við nágrannaþjóðir sínar
og gekk nokkuð vel, en fór svo út á varasama braut með miklum alþjóðlegum lántökum til að fjármagna hina og þessa uppbyggingu. Árið 1933
námu skuldir þjóðarinnar um 100 milljónum dala á móti þjóðarframleiðslu upp á þrjátíu milljónir dala. Heimskreppan sem þá var í garð
gengin gekk svo endanlega frá þjóðarhag eyjarskeggja þegar verðfall varð á
fiskmörkuðum, en fiskur var jú helsta
útflutningsafurð íbúa Nýfundnalands.
Landið gat ekki staðið við skuldbindingar sínar og Bretar tóku þar yfir
stjórn á ný. Eftir stríð kusu íbúar Nýfundnalands um það hvort þeir vildu
áframhaldandi landstjórn Breta, sjálfstæði eða innlimun í Kanada. Frá 1949
hefur landið verið hluti af Kanada.
Nú gengur yfir heimskreppa, Ísland
er skuldum vafið og með nokkuð einhæfan útflutning, svipað Nýfundnalandi. Munurinn er helstur sá að við
njótum stuðnings alþjóðasamfélagsins
við að standa við skuldbindingar okkar og þar með við að halda sjálfstæðinu. Á þetta bæði við um samkomulagið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og samninga við Breta vegna Icesave.
Þeir sem halda því fram að hér eigi að hafna samkomulaginu sem
gert hefur verið við Breta og jafnvel slíta samstarfinu við AGS þurfa
að svara því hvaða framtíð þeir sjái fyrir sér okkur til handa. Hvernig
þjóðfélag verði hér hægt að byggja upp þegar við höfum barið af
okkur þá sem reyna að koma til aðstoðar, eins og stundum kemur
fyrir drukknandi menn. Getur verið að fyrir þessu fólki vaki ekki
annað en að við fáum að drukkna í friði? Eða sjá menn ekki lengra
en nemur þeim skammvinna ávinningi að slá pólitískar keilur með
óábyrgri yfirlýsingagleði.
Má ég heldur biðja um að við höldum áfram samstarfi við þjóðirnar í kring um okkur um endurreisn. Leitumst við að standa við skuldbindingar okkar og borgum hreinlega fyrir mistök fyrri tíma, frekar en að við hrekjumst inn í einhverja örbirgð og sjálfskaparvíti í einangrun frá öðrum þjóðum, sem allt eins gæti endað með því að þjóðin
færi á hnjánum til Dana með beiðni um að taka við okkur aftur, svona
þegar við værum búin að fá okkur fullsödd af slátrinu, signa fiskinum og heimagerða fatnaðinum. Í þeirri stöðu væri samlíkingin við Nýfundnaland eftir heimskreppuna á fjórða áratug síðustu aldar orðin
óþægilega nákvæm. Þingmenn þurfa að gera nákvæmari grein fyrir
afstöðu sinni en segja „við borgum ekki“ ætli þeir að fara þá leið þegar
Icesave-samkomulagið verður borið undir Alþingi.

Nú gengur yfir heimskreppa, Ísland er
skuldum vafið og með
nokkuð einhæfan
útflutning, svipað og
Nýfundnaland. Munurinn er helstur sá að
við njótum stuðnings
alþjóðasamfélagsins.

Auglýsingasími

LANDSBANKINN Í AUSTURSTRÆTI Í REYKJAVÍK Greinarhöfundur bendir á að þótt bankarnir hafi hrunið og ríkið tekið yfir innlendan
rekstur þeirra séu hér starfandi fjölmörg smærri fjármálafyrirtæki, þar á meðal fjölmargir sparisjóðir, og í þeirra hópi nokkrir sem „séu í
góðum málum“. Nauðsynlegt sé hins vegar fyrir alla sem á þessum markaði starfi að starfsumhverfi þeirra til framtíðar skýrist.
MARKAÐURINN/PJETUR

Grípa þarf til bankaátaks
Mikil umræða fer nú fram um
bankakerfið hér á landi og margir
orðnir óþreyjufullir eftir að í því
kerfi fari hlutirnir að snúast
hraðar. Ríkisvaldið stýrir hér með
einum eða öðrum þætti um 75 prósentum af öllu bankakerfinu.
Við þurfum að fara 20 ár aftur
í tímann til að sjá svipaða tölu,
þegar ríkið átti þrjá banka, Útvegs-, Búnaðar- og Landsbankann, nú heita þeir Íslandsbanki,
Kaupþing og Landsbanki. Lítið
hefur verið rætt um að sameina
þessa banka, selja til nýrra aðila
eða láta erlenda kröfuhafa einfaldlega taka einn banka upp í
skuldir.
Það er ef til vill ekki tímabært
að ræða um sameiningu bankanna,
vegna þess að enn vantar allar
ákvarðanir um stærð þeirra, efnahagsreikning, eignarhald og framtíðarstjórnun. En ríkisstjórnin
hefur nú í hendi sér mikla möguleika til hagræðingar í bankakerfinu og þarf jafnframt sem fyrst að
ákveða hvað hún ætlar að gera við
þessar eignir okkar.
En það er unnið allt of hægt, það
er eins og flestir séu hræddir við
að taka ákvarðanir; skilanefndirnar eru hræddar um að baka sér
óvild erlendra kröfuhafa, bankamenn eru hræddir vegna
þess að þeir vita ekki um
framtíð bankans síns
og þar með sína eigin
framtíð og því
er best að

ORÐ Í BELG

Jafet S. Ólafsson
framkvæmdastjóri
Veigs.

gera sem minnst þá eru jú engin
mistök gerð. Það er ljóst að innan
nokkurra mánaða munu koma
nýir stjórnendur að öllum bönkunum og vonandi nýir eigendur
að hluta.
Þetta mál er það stórt að ríkisstjórnin verður að taka af skarið
og hrinda málum í framkvæmd
í bankakerfinu. Það verður að
gefa út þau skýru skilaboð að á
meðan beðið er eftir endanlegum
efnahagsreikningi bankanna þá
starfi þeir samt á fullu. Núverandi stjórnendur hafi heimild til
eðlilegra lánveitinga og afgreiðslu
mála. Bankaráðin séu ekki með
puttana í ákvarðanatöku um lánveitingar nema allra stærstu
mála.
Ríkisstjórnin verður einnig að
gera það upp við sig sem fyrst
hvaða banka hún ætlar að sameina,
hverja á að selja til innlendra og/
eða erlendra aðila. Eins og staðan
er núna er erlendur lánamarkaður
algjörlega lokaður fyrir innlenda
aðila og þeir geta því ekki nýtt
sér þá lágu vexti sem nú ríkja
á alþjóðlegum markaði. Það
verður sem fyrst að
opna fyrir aðgang

að erlendum lánamörkuðum. Stórt
skref í þá átt er auðvitað lausn á
Icesave deilunni, þó hún geti orðið
dýr og svo hitt að ná samkomulagi
við erlenda kröfuhafa, til dæmis
með því að þeir taki yfir einn af
íslensku bönkunum.
Það gleymist oft í umræðunni að
enn eru hér starfandi fjölmargir
sparisjóðir og nokkrir þeirra eru í
góðum málum og veita mikilvæga
þjónustu. MP banki hefur haslað
sér völl sem viðskiptabanki með
opnun útibús fyrir almenning og
fyrirtæki, það var snjall leikur
fyrir lítið fé að fá yfir fjölmarga
viðskiptavini SPRON og fleiri án
þess þurfa sérstaklega að greiða
fyrir það annað en að yfirtaka
starfsmannasamninga og leigja
fyrrverandi húsnæði SPRON.
Nokkrir aðrir aðilar veita
ákveðna þjónustu á bankasviðinu, þó þeir séu ekki komnir í viðskiptabankaumhverfið, þar má
nefna VBS fjárfestingarbanka,
Saga Capital, Íslensk verðbréf og
síðan nokkur smærri verðbréfafyrirtæki eins og HF verðbréf og
Auður Capital. Í vandræðaganginum með ríkisbankana hefur auðvitað myndast meira rými á markaðnum fyrir þessi fyrirtæki og er
það vel. En fyrir alla sem starfa á
þessum fjármálamarkaði og þeirra
sem njóta þjónustu hans, góðrar eða slæmrar, er mikilvægast
af öllu að ríkið ákveði sem fyrst
stærð, stefnu og framtíð sinna
banka. Við erum öll óbeinir eigendur að þeim og viljum fá sem
mest fyrir bankana.

V I K U L E G V E F R Á Ð Í B O Ð I A L L R A ÁT TA

Er vefsíðan mín góð eða slæm?
Ein af skemmtilegri vefsíðum netheima er www.
webpagesthatsuck.com, þar sem farið er yfir vefsíður sem eru afar illa hannaðar og þær metnar.
Þar segir meðal annars um fyrstu mánuði þessa
árs, að „þetta virðist ætla að verða gott ár fyrir
slæma vefsíðuhönnun“.
Af einhverjum ástæðum virðast margir vefhönnuðir vera fastir í því, að vilja koma frá sér „flottum“
síðum, án þess að velta fyrir sér hvort þær virki
eða ekki. Þar fyrir utan eru sumar slíkar síður alls
ekki „flottar“ og brjóta jafnan alvarlega í bága við
hefðbundnar reglur um litanotkun á vefsíðum, svo
ekki sé talað um viðurkenndar viðmiðanir um notendavænar síður.

– Mest lesið

J ó n Tr a u s t i S n o r r a s o n
f r a m k væ m d a s t j ó r i
Allra Átta ehf.

w w w.
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En hvers vegna borga fyrirtæki háar upphæðir
fyrir slæma vefhönnun, sem þar fyrir utan virkar ekki nægjanlega vel af ýmsum ástæðum? Getur
verið, að útlitið eitt sé haft í huga, en hvorki virkni
né hvort hún sé notendavæn?
Við bendum vefstjórum og öðru áhugafólki á,
að taka prófin á ofangreindri síðu (checklist 1
og checklist 2 á webpagesthatsuck.com) og meta
þannig ástand vefsíðu sinnar, eða fá innlenda sérfræðinga til að gera nauðsynlegar athuganir.
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BANKAHÓLFIÐ

Bjarni snýr
heim frá Noregi

90

prósent þorskkvótans eru bundin við landsbyggðina. Í svari sjávarútvegsráðherra á Alþingi
fyrir helgi kom fram að yfirgnæfandi hlutfall
aflaheimilda væri á landsbyggðinni, það er utan
Reykjavíkur- og Suðvesturkjördæma.

130

þúsund króna kostnaðarauki fellur á hverja
fjölskyldu vegna skattahækkana á þessu ári,
samkvæmt útreikningum hagfræðideildar
Landsbankans. Á næsta ári er upphæðin
talin nema um 270 þúsund krónum.

19,5

Bjarni Ármannsson, fjárfestir og
fyrrum forstjóri Glitnis, ætlar
að flytja aftur heim frá Noregi
í næsta mánuði, samkvæmt
heimildum Markaðarins. Áður
en hann fór hlakkaði Bjarni til
að njóta friðsældar og þægilegheita ytra, en kannski hefur friðurinn orðið fullmikill fyrir hans
smekk. Honum hefur að auki
verið legið á hálsi í umræðu hér
heima fyrir að „hlaupast á brott
með fúlgur fjár“. Eftir stendur
spurningin um hvort breytingar
hafi orðið á á öðrum vígstöðvum
hjá Bjarna. Hann sagði nefnilega
í viðtali við Dagens Næringsliv
í apríl að nærtækara væri að
búa í Osló en Reykjavík, væri ætlunin
að leita að fjárfestingarmöguleikum á
Norðurlöndum og í
Norður-Evrópu.
Hann
hefur
kannski komist að raun
um að svo
væri ekki.

Breytingar hjá
Ernst & Young
Henrik Barner Christiansen,
sem áður var endurskoðandi hjá
Hróarskeldubanka í Danmörku
(Roskilde Bank) hefur misst titil
sinn sem meðeigandi hjá endurskoðunarfyrirtækinu Ernst &
Young.
Viðskiptablaðið Børsen segir
Ernst & Young vísa því á bug
að samhengi sé þarna á milli, en
bankinn var með fyrstu fórnarlömbum alþjóðlegu fjármálakreppunnar.
Per-Henrik Goosmann, upplýsingafulltrúi Ernst & Young,
segir unnið að endurskipulagningu á starfsemi fyrirtækisins í
Danmörku og um tuttugu meðeigendur hafi verið gerðir að
framkvæmdastjórum í tengslum
við þær breytingar.

Tæknin að stríða
við yfirfærslu?
Fyrrverandi
viðskiptavin ir
SPRON segja ekki alltaf farir
sínar sléttar af skiptunum
yfir í Kaupþing, en þangað
voru innlán SPRON flutt eftir
að Fjármálaeftirlitið tók yfir
reksturinn. Þannig virðist sem í
Kaupþingi hafi starfsmenn ekki
aðgang að öðru en krónutölustöðu á reikningum, eins og þeir
voru þegar þeir voru fluttir, en
ekki neinni viðskiptasögu. Þykir
með ólíkindum eins og tölvutæknin er í dag að ekki hafi verið
hægt að færa líka yfir einhverja
færslusögu. Vilji fyrrverandi
viðskiptavinir SPRON komast í
gögn sem sýna færslur fyrir
hrun sjóðsins þurfa þeir að snúa
sér til skilanefndar SPRON.
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Mongoose,
alvöru hjól.

prósenta rýrnun varð á heildarútlánasafni
Landsbankans frá því í febrúar á þessu ári
samkvæmt verðmati skilanefndar bankans. Útlánasafnið er nú talið 533 milljarða
króna virði.

