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Viðskiptamálsverðir
á sjávarréttastöðum.

Segir stöðu
furstadæmisins
sterka.
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Skuldir úr 40
í 500 milljarða
Skuldir sjávarútvegsfyrirtækja
voru 42 milljarðar króna árið
1998 en 500 milljarðar tíu árum
seinna. Á þessum tíma hafa meðaltalsskuldir hvers fyrirtækis
því margfaldast.
Gengisþróun íslensku krónunnar hefur sveiflað skuldum sjávarútvegsins til á milli ára svo skiptir
tugum milljarða. Eftir hrunið var
sveiflan talin í vikum og mest var
hún strax eftir hrun. Á þessu ári
fóru skuldirnar úr 550 milljörðum
í janúar í 470 milljarða í mars og
svo til baka aftur yfir 500 milljarða á nokkrum vikum.
Útflutningsverðmæti íslensks
sjávarútvegs stefnir í að verða
200 milljarðar í fyrsta skipti.
Verðmætin voru meiri í lok júlí
en þau voru allt árið 2005.
Sjá síðu 8

ESA-reglur
um stuðning
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) gaf í
síðustu viku út leiðbeinandi reglur um ríkisstuðning við banka
og fjármálafyrirtæki innan Evrópska efnahagssvæðisins. Reglurnar verða í gildi
fram til loka næsta
árs.
ESA segir í rökstuðningi sínum
b a n k a o g fj á r PER
málafyrirtæki
SANDERUD
hafa notið góðs af
ríkisstuðningnum og verði að sjá
til þess að hann skekki ekki samkeppnisstöðu á fjármálamörkuðum. Því verði að endurskipuleggja
rekstur þeirra sem stuðning hafi
fengið, þó með þeim fyrirvara að
fyrirtækin geti starfað án frekari
hjálpar frá hinu opinbera í allra
nánustu framtíð.
- jab

HELST Í ÚTLÖNDUM

Sviptingar á fjölmiðlamarkaði General Electric hefur ákveðið að greiða fjölmiðlafyrirtækinu Vivendi 5,8 milljarða dollara, eða
ríflega 700 milljarða króna fyrir
20 prósenta hlut
í NBC Universal.
General Electric
mun þar með eiga
100 prósenta hlut í
NBCU. Talið er að General Electric muni í framhaldinu selja
Comcast, stærsta kapalfyrirtæki
Bandaríkjanna, 51 prósents hlut
í NBCU.

Bankakreppa í Venesúela
Stjórnvöld í Venesúela hafa lokað
fjórum einkareknum bönkum í
landinu. Privivienda-bankinn og
Canarias-bankinn verða látnir
fara á hausinn en líklegt er talið
að Bolivar-bankanum og Confederado-bankanum verði bjargað og
þeir þjóðnýttir.

Mac-klónar bannaðir Apple
hefur unnið höfundarréttarmál
gegn tölvufyrirtækinu Psystar
sem hefur selt tölvur sem nota
Apple OS X stýrikerfið, eða svokallaða Mac-klóna. Psystar taldi
að þar sem fyrirtækið hefði
keypt stýrikerfið með lögmætum hætti væri því heimilt að selja
það áfram í tölvum
sínum. Bandarískir dómstólar höfnuðu því.
Fimm
þúsund
milljarðar Helgin eftir þakkargjörðarhátíðina er einhver sú mikilvægasta fyrir bandaríska smásölumarkaðinn. Að þessu sinni
versluðu Bandaríkjamenn fyrir
fimm þúsund milljarða króna sem
er 0,5 prósenta aukning frá því í
fyrra.
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Bjart fram undan í
íslensku efnahagslífi
Hugsanlegt að hátt í sextíu fyrirtæki verði á hlutabréfamarkaði eftir fimm ár, að mati forstjóra Kauphallarinnar.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar
Gangi efnahagslífið fyrir sig án stóráfalla næstu
fimm árin mun hér verða blómlegt ástand. Þetta
segir Gylfi Magnússon, efnahags- og viðskiptaráðherra. „Efnahagslífið ætti að vera almennt komið í
mjög þokkalegt ástand. Auðvitað eru óvissuþættir,
sem maður ræður ekki við. En við ættum að verða
búin með mesta skaflinn í ríkisfjármálum þótt ríkið
verði enn nokkuð skuldsett,“ segir hann og telur
jafnvel líklegt að atvinnuleysi verði komið niður úr
tæpum átta prósentum í tvö til þrjú prósent. Það séu
eðlilegar tölur á íslenskan mælikvarða.
Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, og
Vilhjálmur Þorsteinsson, stjórnarformaður CCP og
fleiri fyrirtækja, taka undir með honum.
Þórður segir fjölda fyrirtækja vera við þröskuldinn og stefni í að um þrjátíu fyrirtæki verði á

hlutabréfamarkaði hér í lok næsta árs. Þá muni mörg
verða skráð árið 2011. „Við teljum að eftir þrjú til
fimm ár verði Kauphöllin búin að ná upp sínum fyrri
styrk,“ segir hann og bætir við að ekki sé útilokað
að hátt í sextíu fyrirtæki verði þá skráð á markað
hér. Þau verði mörg en flest tiltölulega lítil og endurspegla fjölbreytt atvinnulíf.
Vilhjálmur segir, að eftir að hann hafi kynnt
sér stöðu efnahagsmála í heiminum um þessar
mundir hafi hann orðið sáttari. „Við Íslendingar
erum að fara í gegnum mikla hreinsun og munum
standa uppi með hagkerfi sem skuldar tiltölulega lítið erlendis þegar upp verður staðið.“ Hann
telur skuldirnar hér ekki meiri en í öðrum löndum auk þess sem lífeyrisskuldbindingar séu nánast fullfjármagnaðar og þjóðin ung og vel menntuð.
Hann segir mikilvægt að leysa úr gjaldeyriskreppunni eins fljótt og auðið er. Lykillinn sé að hefja
samstarf við evrópska seðlabankann um gjaldmiðlastuðning við íslenska seðlabankann.
Sjá síður 6-7

Sony
skoðar tölvuleikjafyrirtækin
Eitt af þremur stærstu tölvuleikjatímaritum heims fjallar um íslensku leikjafyrirtækin. Samvinna þeirra skilar meiri árangri en blóðug samkeppni.
Fulltrúar frá leikjadeild japanska tæknifyrirtækisins Sony Interactive eru staddir hér á landi. Þeir
komu á þriðjudag og funduðu í gær með forsvarsmönnum CCP, sem á og rekur fjölþátttökuleikinn
EVE Online. Fyrirtækið vinnur auk
þess að þróun nýs leikjar, sem heitir
Dust 514. Þeir hittu einnig fulltrúa
annarra tölvuleikjafyrirtækja, svo
sem hjá Gogogic og nokkra aðra sem
aðild eiga að Samtökum íslenskra
leikjaframleiðenda (IGI).
Heimsóknin til CCP var löngu
ákveðin en þegar þeir sáu mikla
umfjöllun um íslenska tölvuleikjageirann í breska tímaritinu Edge

Magazine, sem er eitt af þremur stærstu tímaritum í
heimi innan tölvuleikjaheimsins og kom út um mánaðamótin, ákváðu þeir að ræða við hin fyrirtækin.
Í tímaritinu kemur fram að tölvuleikjaiðnaðurinn hafi tekið stökk eftir bankahrunið. Þetta sé ört
vaxandi geiri, sem sé eftirtektarvert fyrir
lítið samfélag. Rætt er við fulltrúa leikjafyrirtækjanna sem aðild eiga að IGI en þar
kemur fram að sökum smæðar samfélagsins
hafi þeir reitt sig á nána samvinnu í stað óvinveittrar samkeppni. Það hafi skilað miklu.
- jab
EDGE MAGAZINE Í blaðinu kemur fram að íslenskir tölvuleikjaframleiðendur reiði sig fremur á samvinnu en óvinveittri samkeppni.
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skjalatætarar
- Margar útfærslur í boði -

Þarftu að farga gömlu
skjölunum fyrir áramótin?
Öflugir og áreiðanlegir skjalatætarar okkar eru tilvaldir í þessi verk.
Farga einnig geisladiskum og plastkortum.

Otto B. Arnar ehf.
Skipholti 17 - 105 Reykjavík
Sími: 588-4699 / Netfang: oba@oba.is
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Hrávöruverð hækkar

BANKABÓKIN
Samanburður á
vaxtatöflum bankanna.

Hæstu
innlánsvextir

Yfirdráttarvextir
eru hæstir

Markaðsreikningur
4,80%

Yfirdráttarlán
fyrirtækja

15,35%

15%

14,5%

14,5%

Vaxtasproti
6,10%

14,75%

14,5%

Netreikningur
6,60%**

17,40%

17,20%

MP 12
7,80%*

14,90%

Sparireikningur
7,05%*

13,40 til
14,90%

Miðað við 250.000 króna innlegg.
*Bundnir í 12 mánuði **Úttektargjald hjá gjaldkera - 0,25%

Helstu hrávöruverðsvísitölur hafa hækkað undanfarið. Að því er fram kemur í fréttabréfi IFS ráðgjafar þá hafa merki um meiri hagvöxt í Kína og
aukin framleiðsla í heiminum stutt við hrávöruverð. „Skiptar skoðanir eru á meðal greinenda um
hvort verð á einstaka hrávörum sé orðið of hátt,
til dæmis áls, sykurs og mjöls,“ segir í fréttabréfinu.
Fram kemur að vísbendingar séu um frekari hækkanir á gulli og að gull muni hækka níunda árið í röð.
Frá árinu 2000 hefur það hækkað um ríflega 338
prósent. Verð á únsu af gulli er um þessar mundir 1192 dollarar.
Mjölverð er í hæstu hæðum, er í 1.480 dollara tonnið og hefur hækkað um 75 prósent frá áramótum.
Takmarkað framboð frá Perú og Chile og stöðug
eftirspurn eftir mjöli frá fiskeldi í heiminum hefur

GULL SEM GLÓIR Verð á gulli hækkar líklega níunda árið í röð.

leitt til þessa segir í fréttabréfinu. Verð á hráolíu,
korni og áli hefur einnig hækkað á milli mánaða
en verð á sykri stendur í stað.

Fyrsta hækkun innan
OECD síðan í maí
Árshækkun neysluverðs í löndum
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) nam 0,2 prósentum,
samkvæmt samantekt talna frá
því í október síðastliðnum. Þetta
er fyrsta hækkunin síðan í maí.
Milli mánaða nam hækkunin 0,1
prósenti, en í september stóð verðlag í stað.
Milli ára lækkaði orkuverð um
9,2 prósent í október og hafði fallið um 13,9 prósent í september. Þá
lækkaði verð matvæla um 1,0 prósent, miðað við 0,4 prósent í fyrra
mánuði. Án tillits til orku og matvæla hækkaði hins vegar neysluverð um 1,6 prósent milli ára í
OECD-löndunum í október og um
1,5 prósent í september.
Í evrulöndunum var 0,1 pró-

sents verðhjöðnun í október og
hefur þá heldur hægt á verðlækkunum milli mánaða, en hjöðnunin var 0,3 prósent í september.
Milli mánaða mældist hins vegar
0,2 prósenta verðbólga.
12 mánaða verðbólga í Bandaríkjunum lækkaði um 0,2 prósent í október, miðað við 1,3 prósenta lækkun í september. Í Japan
mældist svo 12 mánaða verðhjöðnun í október upp á 2,5 prósent.
Í október var ársverðbólga 1,5
prósent í Bretlandi, 0,3 prósent á
Ítalíu og 0,1 prósent í Kanada. Í
Þýskalandi stóð verðlag í stað og í
Frakklandi var 0,2 prósenta verðhjöðnun. Á sama tíma var verðbólga hér á landi 9,7 prósent.
- óká

JÓN SIGURÐSSON Forstjóri stoðtækjafyrirtækisins Össurar segir stöðu fyrirtækisins góða og síðasta ársfjórðung með þeim betri sem
sést hafi.
MARKAÐURINN/VILHELM

Staða Össurar styrk
Fjárhagurinn góður og nýtt og rafknúið gervihné á leiðinni.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Til leigu Bæjarlind 6, 201 Kópavogi
Gott 545 fm. verslunarhúsnæði á jarðhæð, góð staðsetning, góðir sýningargluggar. Steinteppi á gólﬁ, afstúkuð skrifstofa, kafﬁhorn og salerni. Laust strax!
Nánari upplýsingar veitir Helgi Már í s. 897-7086 / 534-1024,
hmk@atvinnueignir.is
Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA,
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali

Ólafur Jóhannsson, rekstarfræðingur,
löggiltur leigumiðlari

Fjárfestar eiga að halda í hlutabréf sín í stoðtækjafyrirtækinu Össuri og má gera ráð fyrir að markgengi bréfanna verði 146 krónur á hlut. Það jafngildir tæplega tólf prósenta hækkun miðað við gengi
þeirra í dag.
Þetta kemur fram í nýju og uppfærðu verðmati
IFS Greiningar á Össuri sem kynnt var á fjárfestingakynningu í höfuðstöðvum fyrirtækisins síðustu
viku.
Í verðmatinu segir jafnframt að efnahagur Össurar sé sterkur, sjóðstreymið traust auk þess að vænta
megi að meðaltali 4,3 prósenta tekjuvexti næstu þrjú
ár.
Hins vegar sé vænt hækkun á hlutabréfaverðinu
takmörkuð þar sem hluthafar fyrirtækisins hreyfi
sig almennt lítið.
Jón Sigurðsson, forstjóri stoðtækjafyrirtækisins,
tók undir þetta og sagði tilgang hlutafjáraukningar
í Danmörku í nýliðnum mánuði einmitt til þess fall-

Ú R V E R Ð M AT I N U
Matið
Gengi á hlut
Sjóðsstreymismat
1,4 dalir (171 ISK / 6,99 DKK)
Markgengi
1,2 dalir (146 ISK/5,9 DKK)
Núverandi gengi*
1,09 dalir (133 ISK/5,2 DKK)
* Miðað við gengi hlutabréfa Össurar á föstudag.

inn að fjölga bréfum á markaðnum. Þá bætti hann
við að sala fyrirtækisins hafi verið með besta móti
á síðasta fjórðungi. Salan nam 84,2 milljónum dala
á þriðja fjórðungi samanborið við tæpar 86,5 milljónir á sama tíma í fyrra. Jákvæðu fréttirnar sagði
hann þær að erfið samþætting söludeilda vestanhafs
hafi skilað góðum árangri.
Valdimar Halldórsson hjá IFS kynnti verðmatið
auk þess sem Sigurður Gunnar Gissurarson, vörustjóri Össurar, fór yfir sögu Rheo-gervihnjáa fyrirtækisins.
Hann kynnti jafnframt nýjustu kynslóð rafdrifinna Power-hnjáa, sem áætlað er að komi á markað
á næsta ári.
- jab

• Hagstæðar afborganir
• Söluaðilar geta valið um lán með breytilegum vöxtum eða vaxtalaus
• Söluaðilar greiða ekkert þjónustagjald af Kortalánum
• VALITOR greiðir út til söluaðila annan virkan dag eftir að sala fer fram

FYRIRTÆKJALAUSNIR VALITOR

• Laugavegi 77 • 101 Reykjavík • fyrirt@valitor.is • www.valitor.is
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Offjárfesting í Kína kallar á verndarstefnu

Til leigu Kringlan 5, 103 Reykjavík
Glæsilegt 653 fm. skrifstofuhúsnæði á 5. hæð í lyftuhúsnæði. Opið skrifstofurými að stórum hluta. Björt og rúmgóð móttaka með ﬂísum og parketi á gólﬁ.
Sameiginleg móttaka og mötuneyti fyrir allt húsið. Aðgangur að kennslusal sem
rúmar um 50-60 manns og líkamsræktarsal mögulegur. Næg bílastæði.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Már í s. 897-7086 / 534-1024 ,
hmk@atvinnueignir.is
Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA,
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali

Ólafur Jóhannsson, rekstarfræðingur,
löggiltur leigumiðlari

Kínversk stjórnvöld hafa undanfarið óspart látið fyrirtækjum í té
bæði rausnarlega styrki og ódýrt
lánsfé til þess að örva efnahagslíf landsins í miðri heimskreppunni.
Þetta gæti þó reynst varhugaverð stefna.
Í síðustu viku varaði viðskiptaráð Evrópusambandsins við því að
afleiðingarnar gætu komið jafnt
Kínverjum sem heimsbyggðinni
allri í koll. Þrátt fyrir litla eftirspurn má búast við straumi
af ódýrum vörum frá Kína, sem
líkur eru til að kalli á verndarviðbrögð í öðrum heimshlutum.
„Þessi stöðugi þrýstingur útflutn-

ÞOKA Í PEKING Búast má við flóði af
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
ódýrum varningi frá Kína.

ings frá Kína leiðir sennilega til
aukinnar verndarstefnu í framtíðinni,“ sagði Jörg Wuttke, forseti ráðsins.

Ekki er þó að sjá að nein stefnubreyting verði hjá kínverskum
stjórnvöldum á næstunni.
Á föstudaginn kom leiðtogasveit Kommúnistaf lokksi ns
saman til að ræða efnahagsmál. Þar ákváðu leiðtogarnir að
halda ótrauðir áfram við að örva
efnahagslífið með frekari ríkisstyrkjum og lánveitingu til fyrirtækja.
Í Kína jukust fjárfestingar á
fyrri helmingi þessa árs um 40
prósent frá fyrra helmingi síðasta árs. Stærstur hluti fjárstuðnings frá ríkinu hefur farið
í nýja flugvelli og aðrar opinberar framkvæmdir.
- gb

Dregur úr ótta
um afdrif Dúbaí
Dúbaí-fursti kvartar undan skilningsleysi markaðarins og
fjölmiðlafári. Áhyggjur markaðarins vegna furstadæmisins
virðast vera að dvína.

NÝTT
LIN
FYRIR JÓ

Pétur Gunnarsson
skrifar

Hamborgarahryggur
og kartöflusalat

Sjeik Mohammed bin Rashid alMaktoum, fursti í Dúbaí, segir
að staða furstadæmisins sé sterk.
Viðbrögð markaða við greiðslustöðvun eignarhaldsfélagsins
Dúbaí World beri vott um skilningsleysi.
„Þeir skilja ekki neitt,“ sagði
furstinn þegar hann ræddi við
blaðamenn í gær, samkvæmt vefútgáfu Financial Times.
Dúbaí World er eignarhaldsfélag í eigu opinberra aðila í Dúbaí.
Það er talið skulda um 60 milljarða bandaríkjadala. Fyrirtækið
tilkynnti á miðvikudag að það gæti
ekki greitt af skuldum sínum.
Rætt hefur verið um Dúbaí sem
„nýja Ísland“ í erlendum fjölmiðlum og hruni hefur verið spáð í
landinu. Fréttir af erfiðleikum
Dúbaí World komu fram í lækkandi hlutabréfaverði um allan
heim. Fyrirtækið hefur verið umsvifamikið í alþjóðaviðskiptum og
merkisberi þeirrar stefnu stjórnvalda í furstadæminu að breyta
furstadæminu í alþjóðlega fjármálamiðstöð.
Sjeik Mohammed bin Rashid alMaktoum fursti beindi líka spjótum að fjölmiðlum vegna umfjöllunar undanfarna daga og sagði:
„Fyrirtækið er sjálfstætt og óháð

Dönsk lifrakæfa,
sveppir og beikon

Jólasíldarsalat

FRÁ SÓMA ER KOMINN
TORTILLA
VEISLUBAKKI

30 bitar

30 bitar

TORTILLA OSTABAKKI

EÐALBAKKI

GAMLI GÓÐI

LÚXUSBAKKI

Fyrir 10 manns
20 bitar

ÁVAXTABAKKI
a
u í sím
Pantað
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ríkisstjórninni. Þetta fjölmiðlafár
hefur engin áhrif á einbeitta afstöðu okkar. Það er ekki nema
eðlilegt að við tökum til varna
þegar þessi aðför er gerð og þetta
mikla fár verður í fjölmiðlum.“
Í gærmorgun rufu stjórnendur
Dúbaí World sex daga þögn og tilkynntu að fyrirtækið ætti í viðræðum við lánardrottna um endurfjármögnun 26 milljarða dala
skulda. Við þær fréttir þokuðust hlutabréfavísitölur í London
og Frankfurt, París og New York
upp á við á ný. Gengi hlutabréfa í
bresku bönkunum, Royal Bank of
Scotland, Barclays og HSBC sem
eru meðal stærstu lánardrottna

Dúbaí World, fór hækkandi á ný.
Sérfræðingar, sem rætt var við
á vefútgáfu Daily Telegaph, sögðu
að markaðurinn hefði talið að 60
milljarða dala skuldir væru í uppnámi Dúbaí World. Því hafi yfirlýsing fyrirtækisins í gær dregið úr áhyggjum af alvarleika
ástandsins.
Verð á skuldatryggingum Dúbaí
lækkaði einnig í gær.
„Markaðirnir eru að viðurkenna að Dúbaí-kreppan er bundinn við þann heimshluta,“ sagði
Heino Ruland, sérfræðingur hjá
Ruland Research í Frankfurt, í
samtali við vefútgáfu breska dagblaðsins Daily Telegraph.

Ofursterkt jenið til
vandræða í Japan

20 bitar

20 bitar

FURSTI Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, fursti í Dúbaí, reyndi í gær að fullvissa
fjölmiðla um að efnahagur furstadæmisins væri traustur og sagði að heimurinn skildi ekki
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP-NORDICPHOTO
stöðu mála í ríkinu.

DESERTBAKKI

50 bitar

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Styrkleiki japanska jensins kemur ekki bara niður
á íslenskum lántakendum, heldur einnig fyrirtækjum og almenningi í Japan.
Þar í landi er engin verðbólga, heldur verðhjöðnun sem hefur staðið yfir samfleytt í átta mánuði og
virðist ætla að versna enn eftir því sem jenið styrkist meira.
Þegar saman fer sterkt jen og verðhjöðnun má
búast við alvarlegum vandræðum í efnahagslífi
landsins, sem er með næststærsta hagkerfi heims.
Þótt verðhjöðnun þýði lægra vöruverð í búðum
þýðir hún einnig að rekstrarafkoma fyrirtækja hefur
versnað, sem þýðir að laun hafa lækkað og skuldir
aukast. Hagnaður útflutningsfyrirtækja dregst einnig saman, sem gerir ástandið enn verra.
„Í miðri verðhjöðnun er svona mikil hækkun jensins mjög alvarlegt vandamál sem gæti komið sér illa
fyrir efnahagslífið,“ segir Fujito Mitari, forstjóri
stærstu viðskiptasamsteypu Japans, Nippon Keidanren. „Ég vona svo sannarlega að stjórnin bregðist við með neyðarráðstöfunum.“
Japönsk stjórnvöld hafa ekki gripið inn í gjald-

VERÐBRÉFAVIÐSKIPTI Í JAPAN Sterkur gjaldmiðill og verðhjöðnun þykir ekki góð blanda.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

eyrismarkaðinn síðan 2004, en nú virðast líkur aukast á því að gripið verði til einhverra aðgerða til að
sporna gegn frekari verðhjöðnun.

Eignastýring
í fremstu röð
Alhliða þjónusta við sparifjáreigendur og fagfjárfesta
Hundruð milljarða í stýringu
Eignastýring Íslandsbanka er leiðandi á íslenskum
markaði með hundruð milljarða króna í eignastýringu og vörslu fyrir tugi þúsunda viðskiptavina, allt
frá einstaklingum til fagfjárfesta. Á degi hverjum
gæta um 50 starfsmenn Eignastýringar Íslandsbanka hagsmuna viðskiptavina okkar, vakta og
stýra eignasöfnum og veita sérhæfða ráðgjöf við
fjárfestingar.
Fjárfestingarstefnan er grunnur eignastýringar
Fjárfestingarstefna setur reglur um samsetningu
eignasafnsins í samræmi við áhættuþol, áhættuvilja
og arðsemiskröfu viðskiptavinarins. Skýr fjárfestingarstefna eykur líkurnar á því að sett markmið
náist þegar til lengri tíma er litið. Skynsamleg og
skilvirk fjárfestingarstefna tekur tillit til fjárhagsstöðu og þarfa hvers viðskiptavinar.
Vöktun eignasafna
Í breytilegu umhverﬁ getur vöktun og ráðgjöf sérfræðinga haft mikil áhrif á ávöxtun eigna. Eignasafn í stýringu hjá sérfræðingum Eignastýringar er
vaktað og stýrt í samræmi við fjárfestingarstefnu
sem er ákveðin í samráði við viðskiptavini. Við
stöndum svo vaktina og lögum sparnaðinn þinn
að breytingum á markaði í takti við fjárfestingarstefnuna og tækifærin sem myndast hverju sinni.

Eigna- og lífeyrisþjónusta
Þegar um er að ræða hefðbundna ávöxtun fjármuna,
stakar fjárfestingar eða ráðstafanir vegna lífeyrissparnaðar annast sérfræðingar Eigna- og lífeyrisþjónustu Íslandsbanka ráðgjöf og þjónustu.*
Netbanki
Fyrir þá sem kjósa að stýra safni sínu sjálﬁr veitir
Netbankinn greiðan og hagkvæman aðgang að einu
breiðasta sjóðaúrvali landsins. Þar eru allir sjóðir
Íslandssjóða aðgengilegir, auk þess sem Eignastýring
Íslandsbanka á í samstarﬁ við Vanguard, eitt stærsta
eignastýringarhús heims og aðra erlendra samstarfsaðila. Það tryggir greiðan aðgang og ráðgjöf við
endurfjárfestingu í verðbréfasjóðum um allan heim.**
Hafðu samband í síma 440 4920 til að fá nánari
upplýsingar eða til að mæla þér mót við ráðgjafa.
*Skv. lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108 frá 2007 ber Eigna- og lífeyrisþjónustunni að aﬂa upplýsinga um þekkingu, reynslu, fjárhagsstöðu og markmið
með fyrirhuguðum fjárfestingum viðkomandi viðskiptavinar áður en persónuleg ráðgjöf er veitt. Öll ráðgjöf tekur mið af þeim upplýsingum sem lagðar eru
fram hverju sinni og geta þær vitanlega verið breytingum háðar. Endanleg
ákvörðun um fjárfestingar verður þó ávallt ákvörðun viðskiptavinarins.
**Athugið að sökum breytinga á lögum um gjaldeyrismál nr. 87/1992 til að
hefta fjármagnsﬂæði frá landinu þá er tímabundið lokað á fjárfestingar í verðbréfasjóðum í erlendum gjaldmiðlum nema í tilfellum endurfjárfestinga.

Alhliða fjármálaþjónusta

Fjárfestingarráðgjöf
Upplýsingar
Lífeyrisum skattamál
þjónusta

Verðbréfaviðskipti

Eignastýring

Sveigjanlegt þjónustustig

ÞJÓNUSTUSTIG »

Helstu samstarfsaðilar

Einkabankaþjónusta
Viðskiptavinum með mikil umsvif býðst einkabankaþjónusta með eigin viðskiptastjóra sem
annast stjórn eignasafnsins og margvíslega ráðgjöf.
Einkabankaþjónusta hentar kröfuhörðum viðskiptavinum sem vilja mikla alhliða þjónustu.

Einkabankaþjónustan
Eigna- og
lífeyrisþjónustan

Bankaþjónusta

Vöktun
safna

Netbankinn

eignastyring@islandsbanki.is
islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
Sími 440 4000
4920
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Hvernig verður
Ísland næstu ár?
Óhikað má fullyrða að fólk sé orðið þreytt á bölmóðinum sem fylgt hefur í kjölfar fjármálahrunsins
hér og umræðu um neikvæðar horfur. Jón Aðalstein Bergsveinsson fýsti að vita hvers megi vænta á
næstu árum og hvernig aðstæður verði hér þegar rykið af hruninu hefur sest.

Í

sland stendur á margan hátt á
tímamótum. Ríkisstjórn sem
hélt um valdataumana í samfélaginu í átján ár er horfin á braut
og hefur ný stjórn haft sig alla við
að hreinsa upp leifar hins gamla
valdasamfélags.
Heilmikil vinna hefur staðið
yfir jafnt í stjórnarherbergjum
sem hjá hinum almenna borgara.
Nokkrir hópar hafa staðið fyrir
ýmis konar uppákomum í leit að
nýrri framtíðarsýn, nýjum áttavita fyrir landsmenn sem vilja
vita hvert við stefnum - eða eigum
að stefna. Erfitt er þó að sjá hvernig komast má upp úr þeirri lægð
sem landið liggur í.
ERFITT TIL SKAMMS TÍMA

Horfur á þessu ári og því næsta
eru ekki ýkja efnilegar. Gengi
krónunnar hefur aldrei verið jafn
lágt skráð, þótt verðbólga sé enn
há hefur mjög dregið úr henni. Á

sama tíma hefur Seðlabankinn
lækkað stýrivexti hratt, um tæp
45 prósent á aðeins sjö mánuðum.
Innlánsvextir bankans, sem eru
virkara stjórntæki eftir fall bankanna, stendur nú í níu prósentum.
Flestir þeirra sem Markaðurinn
hefur rætt við eru samdóma um
að vaxtastigið sé enn of hátt og
þurfi að lækka hratt frá og með
vaxtaákvörðunarfundi bankans í
næstu viku.
Í síðustu Peningamálum, ársfjórðungsriti Seðlaba nka ns,
kemur fram að horfur hafi batnað frá fyrri spá bankans í ágúst.
Þar á meðal hafi dregið úr gengissveiflum, sem sé lykilþáttur í endurreisn efnahagslífsins auk þess
sem það veiti heimilum, fyrirtækjum og fjármálafyrirtækjum
skjól á meðal endurskipulagning
þeirra standi yfir. Þá sé útlit fyrir
minni samdrátt en spáð hafi verið
og muni það hraða efnahagsbatan-

um. Þrátt fyrir þetta er gert ráð
fyrir lágu gengi krónu áfram sem
geti leitt til þess að hægar dragi
úr verðbólgu en gert hefur verið
ráð fyrir.
Þeir sem rætt hefur verið við
vegna málsins eru ekki á einu
máli um efnahagsbatann. Nokkrir segja hann vel geta orðið snarpan eftir mitt næsta ár og líti til
betri vegar eftir tvö ár. Aðrir
segja nauðsynlegt að stíga varlega til jarðar, undirlagið kunni
að vera viðkvæmara en í fyrstu
megi telja. Menn verði því að vera
þolinmóðir og anda rólega.
VARANLEGAR LAUSNIR

Ljóst er að skuldastaða ríkisins
hefur snarversnað í kjölfar gjaldeyris- og bankakreppunnar. Ætla
má að þær nemi 1.500 milljörðum króna hið minnsta og skrifast
um helmingur hennar á Icesaveskuldbindinguna.

Bæði Seðlabankinn sem viðmælendur Markaðarins eru að
mestu sammála um að það versta
í kreppunni hér verði yfirstaðið
eftir um fimm ár. Hins vegar séu
óvissuþættirnir fjölmargir. Þeir
sem rætt hefur verið við segja
næstu daga verða örlagaríka
enda kunni þeir að skera úr um
hvort kreppan dragist á langinn.
Ekki megi láta undan þrýstingi í
hálfgildings fegurðarsamkeppni
um flottustu lausnina til skamms
tíma heldur verði að horfa mun
lengra fram á veg.
Mikilvægustu þættirnir þar eru
farsæl lausn Icesave-deilunnar og
lausn á gjaldeyrismálum þjóðarinnar sem hafa tafið bæði fyrir
nauðsynlegu flæði fjármagns til
og frá landinu auk þess að fæla
verðuga fjárfesta frá ábatasömum
verkefnum. Þegar því verki lýkur
sé fátt sem standi í vegi fyrir því
að framtíðin hér verði farsæl.

Spannar litróf atvinnulífsins
Hugsanlegt er að allt að sextíu fyrirtæki verði skráð í Kauphöllina
eftir fimm ár. Helmingur þeirra fer á markað á næsta ári.
„Við teljum að eftir þrjú til fimm ár verði
Kauphöllin búin að ná upp sínum fyrri
styrk,“ segir Þórður Friðjónsson, forstjóri
Kauphallarinnar.
Þórður sagði í samtali við Fréttablaðið í
síðustu viku útlit fyrir að fimmtán fyrirtæki
verði skráð á markað á næsta ári og verði
þau allt að þrjátíu í lok árs. „Við vitum nú
þegar um allnokkurn fjölda sem vill inn en
er ekki tilbúinn til þess á næsta ári,“ segir
hann.
Til samanburðar voru 75 fyrirtæki skráð
á markað í kringum 2001 og höfðu þau þá
aldrei verið fleiri. Þar af voru um 30 sjávarútvegsfyrirtæki, olíufélög og fleiri fyrirtæki í svipuðum dúr.
Þórður gerir ráð fyrir að fyrirtækin sem
fari á markað verði nokkuð minni en þau
sem þar hafi verið í kringum hrunið, sum
hver lítil. Hann telur líklegt að skráð fyrir-

tæki muni verða þverskurður af atvinnulífinu hér og megi gera ráð fyrir að á meðal
þeirra verði sjávarútvegsfyrirtæki, úr orkugeiranum og smásölufyrirtæki. Þá megi ekki
útiloka að bankarnir leiti aftur út á markaðinn auk þekkingarfyrirtækja, sprotafyrirtækja sem komin séu á ákveðinn stall. Þau
verði skráð á hliðarmarkaðinn First North.
„Við munum væntanlega verða komin með
hlutabréfamarkað sem verður orðinn svipaður að stærð og á Norðurlöndunum,“ segir
Þórður og bætir við að hugsanlega kunni
markaðsverðmæti þeirra að samsvara einni
landsframleiðslu.
Gróflega er það þrisvar sinnum stærra en
Kaupþing var eitt og sér þegar best lét.
Helsti óvissuþátturinn felst í samrunum
fyrirtækja, að sögn Þórðar. Gangi það eftir
munu færri fyrirtæki sækjast eftir skráningu en ella. Þau verði hins vegar stærri.

ÞÓRÐUR FRIÐJÓNSSON Forstjóri Kauphallarinnar gerir
ráð fyrir því að litrík fyrirtækjaflóra verði skráð á markað í
Kauphöllinni eftir fimm ár.
MARKAÐURINN/GVA

VIÐ ÞRÖSKULD Á NÝJU LANDI
Þessa dagana er verið að taka örlagaríkar
ákvarðanir sem geta haft áhrif um margra
ára skeið. Þeir sem rætt hefur við í tengslum við þessa umfjöllun segja skammtímalausnir duga skammt. Mikilvægt að ráðamenn þjóðarinnar láti ekki undan þrýstingi
sérhagsmunahópa og horfi til áhrifa til
MARKAÐURINN/SAMSETT MYND
langs tíma.

Föst í viðjum lágt skráðrar krónu
Uppbyggingarstarf eftir bankahrunið mun taka
langan tíma og batinn verða hægur.
„Ég hef lúmskan grun um að þótt
það versta verði afstaðið á næsta ári
þá verði ekki um snertilendingu að
ræða,“ segir Snorri Jakobsson, sérfræðingur hjá IFS Greiningu.
Hann bendir á að það taki aðrar
þjóðir sem lendi í gjaldeyris- og
bankakreppum að jafnaði þrjú ár
að komast í gegnum gjaldeyris- og
bankakreppur. „Hún hefur nú staðið yfir hér í eitt ár og því má búast
við að tvö ár séu þar til eðlilegu
ástandi verði náð,“ segir Snorri og
telur að botninn verði að baki næsta
ár. Að því loknu taki við hæg uppbygging. Uppbyggingarstarf kunni
að taka langan tíma og því verði fólk

að vera þolinmótt. „Þetta getur tekið
ansi langan tíma enda margar hindranir á veginum.“
Hann hefur jafnframt áhyggjur
af beinni og óbeinni skuldastöðu
ríkissjóðs. „Skuldir Seðlabankans
nema 590 milljörðum króna. Þá er
ekki talið með Icesave, sem hljóðar upp á 750 milljarða króna. Ofan
á það bætast gjaldeyrislán sem eru
að koma á næstunni. Fljótlega má
því reikna með að hundrað milljarða gjaldeyrislán bætist ofan á
skuldaklafann á næstu vikum.
Snorri bendir á að hugsanafeill
felist í fréttum af betri heimtum
eigna Landsbankans upp í Icesa-

ve-skuldina. Skýringin liggi í lágu
gengi krónunnar upp á síðkastið. „Í
raun varð þetta til að slá ryki í augu
fólks. Þótt heimtur vegna Icesave
teljist níutíu prósent í dag þá er það
út úr kortinu. Heimturnar væru
nærri því að vera sjötíu prósent ef
gengið væri sterkara. Icesave-málið
mun reynast okkur dýrt. En það er
lítið annað hægt en að samþykkja
samninginn,“ segir Snorri og bendir á að Icesave-skuldbindingar valdi
því að krónan megi ekki styrkjast
mikið. Gerist það kunni kostnaðurinn að rjúka upp úr öllu valdi. Við
séum því eiginlega föst í viðjum
lágrar gengisskráningar.

SNORRI JAKOBSSON Spáir því að bati efnahagslífsins verði afar hægur.
MARKAÐURINN/RÓBERT
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AF RÍKISSTJÓRNARFUNDI Efnahagslífið ætti að vera komið í þokkalegt ástand eftir fimm ár, að mati efnahags- og viðskiptaráðherra.
MARKAÐURINN/ANTON

Efnahagslífið á eðlilegu róli
„Efnahagslífið ætti að vera almennt komið í mjög
þokkalegt ástand. Auðvitað eru óvissuþættir, sem
maður ræður ekki við. En við ættum að verða búin
með mesta skaflinn í ríkisfjármálum þótt ríkið
verði enn nokkuð skuldsett,“ segir Gylfi Magnússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, spurður
um útlitið hér eftir fimm ár.
Hann er bjartsýnn um horfurnar. „Við ættum að
vera löngu komin úr efnahagsáætlun AGS, gjaldeyrishöftin að baki og jafnvel inn í Evrópusam-

bandið. Það er einn af óvissuþáttunum. Ég sé ekkert því til fyrirstöðu að hér verði orðið nokkuð
eðlilegt, jafnvel blómlegt ástand,“ segir Gylfi og
bendir á að atvinnuleysi kunni að verða í kringum tvö til þrjú prósent, sem sé eðlilegt á íslenskan
mælikvarða. Þá megi ekki útiloka að landsframleiðsla verði komin á svipaðar slóðir og á árabilinu
2006 til 2007 eftir samdrátt fram á næsta ár.
„Þetta ætti að ganga upp að því gefnu að frekari
stóráföll ríði ekki yfir,“ segir Gylfi Magnússon.

Bjartsýnn
á
horfurnar
Mikilvægasta verkefnið að leysa úr gjaldeyrisvandanum,
að mati Vilhjálms Þorsteinssonar.
„Ég var mjög svartsýnn á horfur hér á árabilinu ljúka. Lykillinn að því sé að hefja samstarf við
2007 til 2008. En nú er ég bjartsýnn á okkar ágæta evrópska seðlabankann um gjaldmiðlastuðning
land,“ segir Vilhjálmur Þorsteinsson,
við íslenska seðlabankann. Hann telur
ekki útilokað að eftir fimm ár hafi hér
stjórnarformaður CCP og Verne Holdverið tekið upp myntsamstarf við Evring.
ópusambandið með tengingu krónu við
Vilhjálmur segist hafa dregið þessa
ályktun eftir að hann kynnti sér stöðu
gengi evru, ef ekki landið komið langefnahagsmála í heiminum um þessar
leiðina í Evrópusambandið.
Vilhjálmur bendir á að hér séu gríðmundir. „Við Íslendingar erum að fara
í gegnum mikla hreinsun og munum
arlegar náttúrulegar auðlindir sem
muni verða afar verðmætar á komstanda uppi með hagkerfi sem skuldandi árum. Hann nefnir sérstaklega
ar tiltölulega lítið erlendis þegar upp
að eftir rúm þrjú ár verði tekið upp
verður staðið,“ segir hann og bendir
nýtt kerfi innan Evrópusambandsá að skuldaklafinn hér sé ekki meiri
en önnur lönd beri á herðum sér. Lífins til að versla með kolefnislosunareyrisskuldbindingar séu nánast fullheimildir. „Ég tel að margir muni leita
eftir því að koma hingað með ýmis not
fjármagnaðar og þjóðin sé ung og vel
menntuð.
fyrir græna orku. Við eigum möguleika
VILHJÁLMUR
„Skuldirnar eru minni en menn hafa Stjórnarformaður CCP
á því að verðleggja okkar orku hærra
haldið. Mér sýnist að nettóskuldir þjóð- telur líklegt að Íslendingar
eftir því sem á líður,“ segir Vilhjálmarbúsins í lok þessa árs kunni að verða verði búnir að ná vopnum
ur. „Þá er margt spennandi að gerast í
sínum aftur eftir fimm ár.
sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum, og
35 prósent af landsframleiðslu. Það er
MARKAÐURINN/ARNÞÓR
ekki mikið í alþjóðlegum samanburði,“
sem betur fer eigum við ennþá frumsegir Vilhjálmur, sem telur mikilvægt
kvöðla sem eru fullir af eldmóði. Ég
að leysa úr gjaldeyriskreppunni eins fljótt og auðið tel að eftir fimm ár verðum við búin að ná vopner nú þegar hilli undir að bankakreppunni sé að um okkar aftur.“
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Síðustu skref fyrir fall
Hafskip hélt hluthafafund á Hótel
Sögu í febrúar 1985. Þar var samþykkt tillaga stjórnar um að fara
í áttatíu milljóna króna hlutafjárútboð. Fundurinn var haldinn undir formerkjunum Á krossgötum.
Eftir ágætt gengi félagsins
tók að halla undan fæti snemma
árs 1984 og þegar líða tók á árið
skrúfaði Útvegsbankinn, helsti
lánardrottinn Hafskipa, fyrir
lánveitingar. Ekki bætti verkfall
BSRB um haustið úr skák en við
það féllu skipasiglingar niður í
heilan mánuð.
Örnólfur Árnason segir í bók
sinni Ísland í aldanna rás 1900 til
2000 Hafskipsmenn hafa talið að
nýtilkomnar Atlantshafssiglingar myndu skila miklum ágóða og
rétta fjárhaginn við eftir að flutningar fyrir varnarliðið duttu upp
fyrir. Verkfall og lánaþurrð kom
sér hins vegar illa. Því var hafist
handa við að afla nýs hlutafjár.
Niðurstaðan var kynnt á fundinum á Hótel Sögu. Vorið eftir kom
hins vegar í ljós að tapreksturinn
reyndist meiri en áætlað var og
myndi hlutafjáraukningin því aðeins fleyta fyrirtækinu skamman spöl.
Útvegsbankinn studdi við bak

0

Hafskipa í kringum hlutafjáraukninguna og lánaði félaginu fé
með tryggingu í skuldabréfum,
sem gefin voru út vegna hlutafjárloforðanna.
Hafskip var tekið til gjaldþrotaskipta í desember 1985, eða
fyrir 25 árum. Björgólfur Guðmundsson, forstjóri Hafskipa,
sem á myndinni les upp skýrslu
félagsins, var dæmdur í skilorðsbundið fangelsi í tólf mánuði fimm árum síðar í tengslum
við gjaldþrotið og brot á lögum.
Þrír aðrir stjórnarmenn fengu
sambærilega dóma.
Björgólfur fór síðar til Rússlands með gamlar vélar úr ölgerðinni Sanitas og framleiddi
þar bjór. Hann, sonur hans Björgólfur og félagi þeirra, Magnús
Þorsteinsson, högnuðust verulega
á sölu verksmiðjunnar til hollenska bjórframleiðandans Heineken snemma árs 2002. Undir
lok ársins sömdu þeir um kaup á
Landsbankanum. Björgólfur formaður bankaráðs fram í október
2008 þegar ríkið tók hann yfir.
Í lok júlí síðastliðnum var Björgólfur úrskurðaður gjaldþrota og
eru öll þau félög sem skrifuð voru
á hann ýmist komin sömu leið eða
í skiptameðferð.

Opinn fundur um
fjárlögin í Japan
Yukio Hatoyama, hinn nýi forsætisráðherra Japans, hikar ekki við
að prófa nýjungar sem ráðsettari stjórnmálamenn hefðu ekki
látið sér til hugar koma að framkvæma.
Nú síðast tók hann upp á því að
efna til opins fundar um fjárlagagerðina, þar sem æðstu embættismenn ráðuneytanna sátu fyrir
svörum. „Hvers vegna fer varnarmálaráðuneytið eitt fram á fleira

50

starfsfólk?“ er dæmi um spurningarnar sem dundu á hinum háu
herrum.
Almenningur flykktist á fundinn og svo virðist sem framtakið hafi aukið áhuga fólks á stjórnmálum. Hatoyama hefur lofað því
að draga verulega úr ríkisútgjöldum, og virðist notfæra sér þessa
leið til að auka þrýsting á ráðuneytin.
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Útgerðin bar aðeins fjögur
prósent heildarskulda 2007
Skuldir sjávarútvegsfyrirtækja voru 323 milljarðar árið 2007 en 1998 voru
skuldirnar 42 milljarðar. Útflutningsverðmæti ársins stefna í 200 milljarða.
Svavar Hávarðsson
skrifar
Skuldir allra fyrirtækja í sjávarútvegi námu 323 milljörðum
króna í árslok 2007. Meðaltalsskuld á hvert fyrirtæki var 288
milljónir króna og af öllum skuldum fyrirtækja í landinu námu
skuldir sjávarútvegsins fjórum
prósentum af heildinni.
Þetta sýnir úttekt Creditinfo á
þróun skulda hjá fyrirtækjum í
landinu samkvæmt ársreikningum á tímabilinu 1997 til 2007.
Skuldir ársreikninga byggja á
heildarskuldum fyrirtækja; frá
bönkum og fjármálastofnunum,
opinberum aðilum og birgjum.
Skuldir stærstu sjávarútvegsog útgerðarfyrirtækja námu ríflega 87 prósentum af skuldum
þessara fyrirtækja en smábátaútgerð og fiskeldi báru minni skuldir. Þetta þýðir að tæplega níutíu
prósent skulda sjávarútvegsfyrirtækja voru skuldir tæplega þriðjungs þeirra sem starfa í sjávarútvegi.
Þegar skuldaþróun greinarinnar á árabilinu sem greining Creditinfo nær til er skoðuð sést að
meðaltalsskuldir fyrirtækjanna
hafa aukist mjög. Árið 1998, en þá
voru meðaltalsskuldirnar lægstar
á tímabilinu, skuldaði hvert fyrirtæki 101 milljón króna en var 356
milljónir árið 2001. Heildarskuldirnar þessi ár voru 42 milljarðar
1998 en 223 milljarðar árið 2001.
Í lok tímabilsins voru skuldirn-

Á VEIÐUM Heildarskuldir sjávarútvegsfyrirtækja námu í árslok 2008 tæplega 500 milljFRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR
örðum króna en voru komnar upp í 550 milljarða í lok júlí í ár.

ar 322 milljarðar og meðalskuld
hvers fyrirtækis 288 milljónir.
Sveiflur á skuldabyrði milli ára
voru mun meiri á árunum 1997
til 2001 en frá 2002 til loka tímabilsins.
Skuldir íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja eru taldar vera fimmtán til átján prósent í íslenskum
krónum í dag. Hlutfallið árin 1997
til 2007 var svipað að mati Arnars
Sigurmundssonar, formanns Samtaka fiskvinnslustöðva (SF). Það
undirstrikar hversu mjög sjávarútvegurinn er háður gengi krónunnar þegar kemur að skuldum.
Arnar gerði þróunina eftir
2007 að umtalsefni á aðalfundi
SF í september. Í lok árs 2008

voru heildarskuldir sjávarútvegsins tæplega 500 milljarðar
króna og 550 milljarðar í lok júlí
í ár. Styrking krónunnar í byrjun
árs lækkaði þessa tölu niður í 470
milljarða í mars sem sýnir enn
og aftur hvernig gengið skekkir
rekstrargrundvöll fyrirtækja á
stuttum tíma.
Rétt er að hafa í huga að útflutningsverðmæti greinarinnar
eru nátengd genginu á sama hátt.
Þannig voru útflutningstekjur frá
2001 til 2007 á bilinu 122 til 130
milljarðar. Þær voru 171 milljarður króna árið 2008 og spár gera
ráð fyrir tæplega 200 milljarða
útflutningstekjum sjávarútvegsins á þessu ári.

- gb

UM VÍÐA VERÖLD
HVAÐ ER AÐ GERAST Í DÚBAÍ?

Til leigu Skútuvogur 1, 104 Reykjavík
Gott 700 fm lagerhúsnæði. Tvær háar og góðar innkeyrsludyr (3,6h x 3,55b).
Mikið útipláss. Rúmlega 5 metra lofthæð. Brettarekkar og smávöru hillur eru í
húsnæðinu og geta fylgt. Ekkert milliloft - allt á einum gólfﬂeti! Laust strax!
Einnig laust 270 fm lagerhúsnæði og misstór skrifstofurými í sama húsi.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur í s. 824-6703 / 534-1023,
olafur@atvinnueignir.is
Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA,
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali

Ólafur Jóhannsson, rekstarfræðingur,
löggiltur leigumiðlari

Heimurinn hefur fylgst grannt
með furstadæminu Dúbaí undanfarna daga eftir að fréttir af
gríðarlegri skuldsetningu og
hugsanlegu efnahagshruni bárust. Margir hafa velt vöngum
yfir því sem þar er að gerast.
Paul Krugman, pistlahöfundur
hjá New York Times og prófessor í Princeton, segir þrjár kenningar uppi um hvernig túlka eigi
atburðinga í Dúbaí.
Í fyrsta lagi sé sú skoðun uppi
að vandræðin þar séu bara byrjunin á vandræðum fleiri ríkja,
hrun og kreppa í Dúbaí muni
hafa áhrif víðar um heiminn.
Í öðru lagi sé hægt að líta á að
vandræðin í Dúbaí eins og vandræði hvers annars fjárfestingarfyrirtækis sem hefur skuldsett
sig um of. Dubai World, fyrirtækjasamsteypan sem hefur
verið í forystu uppbyggingar í
furstadæminu, sé þannig bara

eins og hvert annað fjárfestingarfyrirtæki þó í ríkiseigu sé.
Í þriðja lagi sé hægt að líta á
Dúbaí sem algjörlega einstakt
fyrirbæri. Krugman hallast að
samblandi tvö og þrjú og bendir á að kreppan í Dúbaí hafi ekki
haft mikil áhrif í Bandaríkjunum.
TOMMY LEE Á GRIKKLAND

En það er hins vegar óumdeilt
að þeir sem hafa fjárfest í Dúbaí
eru ekki að græða á
þeim fjárfestingum.
Meðal þeirra sem
hafa fest kaup á eignum í lúxushverfum borgríkisins eru ríkir
og frægi r Vesturlandabúar.
Á vefsíðu
viðskiptah luta Berl-

ingske tidende er bent á nokkur
dæmi. David Beckham er sagður hafa keypt hús á átta milljónir
punda vorið 2008, fyrir tengdaforeldra sína raunar. Tommy
Lee, fyrrverandi maður Pamelu
Anderson, keypti eina af eyjunum sem búnar voru til undan
ströndum Dúbaí, Grikkland ku
vera í hans eigu. Kaupárið var
2007 sem þýðir væntanlega að
verðið hefur verið allhátt. Eyjuna hugðist hann nota til að
verja þar fríum með Pamelu og börnunum. Síðan
hefur verðið lækkað og
Pamela er komin með
nýjan mann. Aðrir
s e m fjá r fe s t
hafa í Dúbaí
er u R ich a rd
Branson og
Denzel Washington og fótboltakappinn
Michael Owen.
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Gamlir farsímar eiga rétt á framhaldslífi

GULUR DEMANTUR Í byrjun árs 2008
opnaði De Beers verslun í Tókýó. Þar var
þessi 297 karata guli demantur til sýnis.
Hann er metinn á 270 milljónir króna.

Demantaframleiðandi
í fjárhagsvanda
Stjórn De Beers, stærsta framleiðanda demanta í heiminum,
hefur ákveðið að fara í hlutafjáraukningu upp á einn milljarð dollara, eða 122 milljarða íslenskra
króna. Hluthafar hafa þegar samþykkt þetta.
De Beers á í miklum skuldavanda
en talið er að skuldir þess nemi
um 3,5 milljörðum dollara, eða
457 milljörðum íslenskra króna.
Verð á demöntum hefur fallið á
mörkuðum og á fyrri hluta ársins dróst hagnaður fyrirtækisins saman um 99 prósent. Vegna
erfiðra markaðsaðstæðna þurfti
De Beers að loka demantanámum sínum í Suður-Afríku, Botswana og Kanada um tíma á fyrrihluta ársins.
Námufyrirtækið Anglo American
á 45 prósenta hlut í De Beers, Oppenheimar-fjölskyldan í Suður-Afríku á 40 prósenta hlut og Botswana á 15 prósenta hlut.
- th

Gamlir, bilaðir og jafnvel ónýtir farsímar geta nú gengið í endurnýjun
lífdaga og öðlast framhaldslíf í fjarlægum þróunarlöndum. Það er fyrirtækið Græn framtíð sem blæs nýju
lífi í farsímana.
„Endurnýting eru einkunnarorð
21. aldarinnar,“ segir Bjartmar Alexandersson, framkvæmdastjóri
fyrirtækisins.
Græn framtíð hefur gert samninga
við fyrirtæki og ungmennafélög víða
um land um söfnun gamalla farsíma.
Fyrirtækið greiðir fyrir söfnunina
en sendir símana áfram til erlendra
fyrirtækja í Evrópu sem nýta íhluti
úr mörgum símum til að búa til heila

síma. Símarnir eru síðan seldir fyrir
brot af upphaflegu kostnaðarverði til
þróunarlandanna.
Nokkrir endursöluaðilar Grænnar framtíðar í Evrópu vinna með Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem sér
alnæmissjúklingum í Afríkuríkinu
Keníu fyrir farsímum en í álfunni
er lítið um landlínur og farsímar því
mun algengari samskiptamáti.
Farsímanotendur geta meðal annars skilað notuðum farsímum sínum
í verslanir Tals við Suðurlandsbraut
og í Kringlunni. Stefnt er að því að
að endurvinna fleiri rafeindatæki
með sama hætti, svo sem fartölvur,
að sögn Bjartmars.
- jab

BJARTMAR Græn framtíð blæs lífi í hálfónýta farsíma.

MARKAÐURINN/STEFÁN

GuðjónÓ
- áratuga reynsla af Svaninum segir allt!

AUGLÝSIR GILLETTE Tiger Woods er eitt
af andlitum Gillette. Fyrirtækið hefur lýst
yfir fullum stuðningi við kylfinginn.

Styrktaraðilar
lýsa stuðningi
við Woods
Stærstu styrktaraðilar kylfingsins Tiger Woods hafa gefið út yfirlýsingu um að þeir standi á bak
við sinn mann.
Mikil umræða hefur verið um
Woods í kjölfarið á því að hann
ók á brunahana og tré fyrir utan
heimili sitt í Flórída. Enn er ekki
ljóst hver tildrög slyssins voru
og hafa bandarískir fjölmiðlar
verið með ýmsar getgátur í þeim
efnum.
Nike, Gatorade og Gillette hafa
opinberlega lýst yfir stuðningi
við Woods en AT&T, American
Express og Tag Heuer hafa ekki
séð ástæðu til þess. Woods er langlaunahæsti íþróttamaður heims.
Aðeins brot af auðæfum hans er
verðlaunafé. Til dæmis þénaði
hann 23 milljónir dollara, eða 2,8
milljarða króna, á golfvellinum á
síðasta ári en auglýsingasamningar skiluðu honum 105 milljónum
dollara það ár, eða 12,8 milljörðum króna.
- th

Prentsmiðjan GuðjónÓ hlaut umhverﬁsvottun fyrst árið 2000
hjá Norræna umhverﬁsmerkinu Svaninum og getur því
umhverﬁsmerkt allar vörur sínar sem koma frá fyrirtækinu.
Hjá GuðjónÓ er rík áhersla lögð á gæði, hraða og góða
þjónustu sem uppfyllir ströngustu gæðakröfur.
Prentsmiðjan er búin vönduðum tækjakosti sem tryggir
hágæðaprentun á hagkvæman hátt.

GuðjónÓ ætti að vera fyrsti valkostur þeirra fyrirtækja sem vilja
að allir þættir rekstursins séu umhverﬁsvænir.

Göngum hreint til verks!
Vistvæna prentsmiðjan
Þverholt 13 - 105 Reykjavík - Sími 511 1234 - www.gudjono.is
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Kynna netið sem
markaðsmiðil
„Við ákváðum að skrifa bók sem
hentar meðalmanninum sem
hefur lítinn skilning á markaðsmálum á netinu,“ segir Kristján Már Hauksson. Hann og Guðmundur Arnar Guðmundsson eru
höfundar nýrrar bókar sem ber
titilinn Markaðssetning á netinu.
Skortur hefur verið á upplýsingum um markaðsmál á netinu, sem
Kristján kallar áttundu heimsálfuna þegar kemur að viðskiptatækifærum, út frá íslenskum aðstæðum, og er bókinni ætlað að
bæta þar úr, segir Kristján.
Bókinni er ætlað að upplýsa
lesandann um það hvernig netið
virkar sem markaðsmiðill. Þar má
meðal annars finna nýjar tölulegar upplýsingar um netið og netnotkun Íslendinga, og mikið af
dæmisögum úr íslenskum raun-

LEITAÐ Þrír af hverjum fjórum
Íslendingum byrja leit að vöru til að kaupa
á netinu, segir annar höfunda bókar um
markaðsmál á netinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

veruleika, segir Kristján.
Kristján segir mikilvægt að átta
sig á því að nærri þrír af hverjum
fjórum Íslendingum byrji leit að
vöru á netinu. Þess vegna sé mikilvægt fyrir öll fyrirtæki, stór og
smá, að setja upp vef með góðum
texta, og hafa góða hugmynd um
þann hóp sem vill vera í viðskiptum við fyrirtækið.
- bj

HANDAGANGUR Í ÖSKJUNNI Fiskmarkaðurinn var stofnaður um það leyti sem fjármálakreppan tók að herða tökin víða um heim.

Miklu meira en fiskur
SKAPANDI STARF Svanlaug Jóhannsdóttir, verkefnastjóri hjá Klaki, og Andri Heiðar
Kristinsson, framkvæmdastjóri Innovit, nýsköpunarmiðstöðvar.

Fyrsta útskrift úr
Viðskiptasmiðjunni
„Árangurinn hefur farið fram úr
björtustu vonum. Þróunin á fyrirtækjum sem hafa farið í gegnum Viðskiptasmiðjuna hefur verið
ótrúleg,“ segir Svanlaug Jóhannsdóttir, verkefnastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöðinni Klaki. Klak
stendur að Viðskiptasmiðjunni,
sem er námsbraut á háskólastigi
með það að markmiði að fyrirtæki verði til og fari í rekstur á
meðan á námi aðstandenda stendur. Í næstu viku verður fyrsta
útskriftin en nemendurnir hófu
ýmist nám haustið 2008 eða um
áramótin síðustu.
Svanlaug segir þá sem koma í
námið vera komna með hugmynd
að fyrirtæki, sem sum hver séu
þegar í rekstri. Aðstandendur eigi
það sameiginlegt að vera tilbúnir til að taka leiðbeiningum og
þiggja sérfræðihjálp sem nýtist
þeim til að koma sínu fyrirtæki
áfram. „Það er svo mikil þekking til innan sprotafyrirtækja
en það er ekki hægt að finna alla

sérfræðiþekkinguna hjá einni eða
tveimur manneskjum og því er
námið mjög gagnlegt.“
Á fyrsta misseri námsins er
boðið upp á örnámskeið í ýmsu
sem snýr að fyrirtækjarekstri. Á
annarri önn fá fyrirtækin aðgang
að sérfræðingum á ólíkum sviðum. Á síðustu önninni er boðið upp
á ráðgjafastjórn fyrir fyrirtækið
sem þá er komið í rekstur ef það
var það ekki fyrir.
„ Það eru margir sem hafa
ekki trú á sprotastarfsemi. En ef
þú hefur trú á henni þá er mjög
hollt að koma sér á stað þar sem
fólk er tilbúið til að gagnrýna,“
segir Svanlaug og bendir á að í
raun sé erfitt að sjá fyrirfram
hvaða viðskiptahugmyndir slái í
gegn en hún sé mjög ánægð með
þau sem þegar hafa farið í gegnum námið. Þar á meðal eru Gogoyoko, Hafmynd, Trackwell og
Stjörnu-Oddi.
Nánari upplýsingar um námið
er að finna á www.klak.is.

Leitum að eftirfarandi atvinnuhúsnæði:
Leitum að til leigu 150 fm. verslunarhúsnæði við Skeifu, Grensásveg eða Ármúla.
Leitum að til leigu 100-150 fm. skrifstofuhúsnæði með 3 lokuðum skrifstofuherbergjum í 108 Reykjavík
Leitum að til leigu 150-250 fm. skrifstofuhúsnæði með opnu rými, einni lokaðri
skrifstofu og fundarherbergi í 105 eða 108 Reykjavík.
Leitum að til leigu 250-300 fm skrifstofuhúsnæði með 3-4 aﬂokuðum rýmum
auk móttöku og fundarherbergi, miðsvæðis, ekki vsk húsnæði.
Leitum að til kaups fasteignafélögum eða húsnæði með leigusamningi. Kaupandi
til í að skoða yﬁrveðsettar eignir og eignir þar sem seljandi mundi taka eignina
á leigu sjálfur.
Nánari upplýsingar gefa starfsmenn Atvinnueigna í 534-1020.

Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA,
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali

Ólafur Jóhannsson, rekstarfræðingur,
löggiltur leigumiðlari

Fiskmarkaðurinn er vinsælasti veitingastaður landsins í
óformlegri könnun Markaðarins. Þátttakendur í könnuninni
fara nú sjaldnar út að borða en fyrir tveimur árum.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson

Hjá veitingahúsinu starfa fjórir kokkar, sex kokkanemar og allt
að tuttugu þjónar. „Við höfum verið
svo heppin að kreppan hefur ekki
„Við leggjum mikið upp úr því að
áhrif á okkur. Það er auðvitað aðhafa staðinn kósí þannig að fólki
eins minna að gera núna, en alveg
líði vel þegar það borðar,“ segir
nóg,“ segir Hrefna.
Hrefna R. J. Sætran, yfirkokkur
Þátttakendur í könnun Markaðog annar eigenda veitingastaðararins voru tæplega áttatíu, eða tvöins Fiskmarkaðarins. Staðurinn bar
falt fleiri en fyrir tveimur árum.
sigur úr býtum í óformlegri könnÞar á meðal voru forstjórar, framun Markaðarins um besta veitingakvæmdastjórar og stjórnendur ísstað landsins.
lenskra fyrirtækja af ýmsum
Fiskmarkaðurinn tók til starfa í
stærðum og gerðum. Valið var úr
ágúst fyrir tveimur árum, eða um
netfangaskrá Markaðarins.
Um helmingur þátttakenda svarsvipað leyti og tak fjármálakreppunnar tók að herða að víða um heim.
aði könnuninni og var hlutfallið samHREFNA SÆTRAN Yfirkokkur
Þau létu það ekki á sig fá.
bærilegt og fyrir tveimur árum. Þá
Fiskmarkaðarins segir kreppuna ekki hafa
„Við keyptum þrjú stór tré frá knúið dyra þar á bæ.
bar meira á fjármálafyrirtækjum
Noregi sem við notuðum til að
en nú en flest þeirra félaga eru nú
smíða úr borð, bar og sushibar.
horfin af sjónarsviðinu.
Við erum svo með trönur á nokkrVeitingastaðirnir voru valdir
FIMM VINSÆLUSTU
um stöðum og stuðlaberg sem vísar
þannig að þátttakendur skrifuðu
STAÐIRNIR
í íslensku hönnunina hjá okkur og
niður nöfn á þremur veitingastöðsvo bambus sem vísar til austurs,“
um að eigin vali. Sá sem fyrstur
Veitingastaður
Stig
segir Hrefna en Fiskmarkaðurinn
var nefndur fékk þrjú stig, sá næsti
29 tvö stig og hinn þriðji eitt.
býður upp á íslenskt hráefni fram- 1. Fiskmarkaðurinn
27
reitt á asískan hátt. Þrátt fyrir heit- 2. Sjávarkjallarinn
Í fyrri könnuninni tók Sjávarið eru sömuleiðis kjöt- og grænmet- 3. Hótel Holt
19 kjallarinn toppsætið með 24 stigisréttir á matseðlinum.
4. Grillið - Hótel Sögu
14 um, sem var nær helmingi meira
„Frá því við opnuðum hefur
en næsti veitingastaður á eftir
5. Austur-Indíafjelagið / La Primavera 12
fékk. Keppnin var mun jafnari í
verið nóg að gera og allir rosalega
ánægðir. Ég mundi segja að Fiskár. Fiskmarkaðurinn fékk 29 stig
markaðurinn sé svona vinsæll því það er svo góður
en Sjávarkjallarinn tveimur stigum minna.
Fyrir tveimur árum komust tuttugu veitingastaðmatur og flott þjónusta hjá okkur. Það er fyrst og
fremst starfsfólkinu að þakka. Við erum eins og ein ir á blað, þar af tveir á landsbyggðinni og jafnmargstór fjölskylda og leggjum mikið upp úr því að hafa
ir skyndibitastaðir. Í ár komust 42 veitingastaðir á
matinn bragðgóðan, ferskan og spennandi,“ segir
blað, þar af sex á landsbyggðinni. SkyndibitastaðHrefna.
irnir voru jafn margir, eða sex.

skrifar

Nokkur ummæli í könnuninni
Margir settu Friðrik V. á Akureyri í fyrsta sætið. Ummælin eru
af ýmsu tagi:
„Réttlætir einn og sér helgarferð norður. Í algjörum sérflokki
þar sem staðbundið hráefni er í forgrunni. Hægt að taka töfra
Friðriks með sér heim úr sælkeraverslun Friðriks V. og reyna
sig sjálfur við lúxuseldamennsku í eldhúsinu heima sem er
kjörið.“
„Nota alltaf tækifærið þegar ég fer norður og borða þar.
[Staðurinn] hefur aldrei klikkað og ég fékk besta hreindýr sem
ég hef smakkað þar um daginn.“
Þá nefndu nokkrir aðra veitingastaði, þar sem sérstaklega var
tekið fram að minntu þá ekki á árið 2007.
Nokkrir nefndu Austur-Indíafjelagið í því sambandi. „Það er

staður sem hefur elst vel, góður matur, laus við 2007 glamúr.“
Nokkrir voru hæstánægðir með veitingastaði á landsbyggðinni
og hvöttu til að þeim yrði gert hærra undir höfði:
„Kaffihúsið Narfeyrarstofa í Stykkishólmi. Narfeyrarborgarinn
er einhver sá besti lúxushamborgari sem ferðalangur getur
óskað sér eftir langa ökuferð … hann líður mér ekki úr minni.“
„Gamli Baukur á Húsavík, fallegt umhverfi í hjarta Húsavíkur,
nánar tiltekið við höfnina, þar sem bornir eru fram þjóðlegir
réttir úr íslensku sjávarfangi.“
Nokkrir greindu frá því að þeir hefðu ekki farið út að borða í
langan tíma, jafnvel ekki frá því árið 2007. Einn sagði: „Annars
er ár og dagur síðan maður hefur snætt á stöðum af þessu
tagi.“
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Allt í besta lagi?
Úlfar Steindórsson, forstjóri
Toyota á Íslandi, sagði misskilning í gangi um stöðu fyrirtækja á
morgunverðarfundi Viðskiptaráðs
Íslands á fimmtudag og þvertók
fyrir að viðskiptabanki fyrirtækisins stýrði rekstrinum. Þvert á móti
lýsti hann því yfir að menn skyldu
bara bíða, von væri á fréttum af
Toyota síðar um daginn. Athygli
vakti hins vegar að um leið og
fundi var slitið rauk Úlfar á dyr
með farsíma fast við eyra.
Skilanefnd Landsbankans
hafði þá um morguninn ákveðið að setja
hlutabréf Toyota
í sölumeðferð og
láta NBI sjá um
ferlið til að fá
upp í skuldir
Magnúsar
Kristinssonar,
eiganda Toyota
á Íslandi, við
bankann.

Slegið um sig
Ein af þéttari og þyngri íslensku
hrunabókunum er vafalítið Why
Iceland? eftir Ásgeir Jónsson,
forstöðumann greiningardeildar
Arion banka (áður Kaupþings).
Bókin kom út á ensku og hefur bið
verið eftir íslenskri útgáfu hennar.
Hægara mun sagt en gert að þýða
bókina og nauðsynlegt að færa
hana fjær bandarískum og öðrum
enskumælandi markaðshópi.
Ásgeir mun hafa margt á prjónunum, svo sem bæta við hana köflum.
Ætla má að söluvænlegasti kosturinn sé að höggva í sama knérunn
og Ármann Þorvaldsson gerði
og fjalla um allt fræga
fólkið sem Ásgeir
hitti á blómaskeiði
Kaupþings. Fáum
sögum hefur hins
vegar farið
bæði
af
partístandi
Ásgeirs og
kynnum hans
af frægu fólki.
Kaflinn yrði
þá í styttra
lagi.

Að gera Ísland
Markaðsfræðingar segja sumir
engu skipta hvað fólk segi um
ákveðna hluti, menn eða málefni,
umræðan ein sé auglýsing í sjálfu
sér. Síðustu mánuði hefur Ísland
æ oftar verið á milli tannanna á
fólki. Ekki er það sökum fallegs
kvenfólks, sterkustu karlmanna
eða hreinasta loftsins. Þvert á móti
hefur landið komist í umræðuna
í tengslum við fjármálakreppur. Þannig var rætt um það um
helgina á bresku sjónvarpsstöðinni BBC um síðustu helgi hvort
arabaríkið Dúbaí ætlaði að „… to
do an Iceland“. Sögnin vísar að
sjálfsögðu til þjóðargjaldþrots.
Ritstjórn breska stórblaðsins
Guardian hjó í sama knérunn um
bága skuldastöðu Grikklands á
mánudag. Sumum kann ágætt að
vita, að þrátt fyrir allt er Ísland
enn í umræðunni.

11.950

er fjöldi krafna sem barst í þrotabú gamla Landsbankans. Um 800
þeirra hafa verið samþykktar.

5

er meðalfjöldi ferðalaga innanlands
sem hver Íslendingur fór í á síðasta ári.

42.000

krónur er upphæðin sem hver
Íslendingur mun að meðaltali
verja í jólagjafakaup í ár.

