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Nefnd skipuð sem á að móta 
Glitni eftir nauðasamninga
Slitastjórn Glitnis og óformlegt kröfuhafaráð 
bankans hafa komist að samkomulagi um að skipa 
nefnd sem á að velja aðila til að sitja í nýrri stjórn 
Glitnis sem mun taka við Glitni eftir að slitaferli 
hans lýkur með gerð nauðasamnings. Glitnir á 
meðal annars 95 prósenta hlut í Íslandsbanka. 

Sjö manns sitja í nefndinni. Þau eru Steinunn 
Guðbjartsdóttir og Páll Eiríksson frá slitanefnd 
Glitnis, Barry Russell frá lögmannsstofunni Bing-
ham McCutchen, Roman Hager frá VERTO In-
vest GmbH, Haukur C. Benediktsson frá Seðla-
banka Íslands, Jeremy Lowe frá lögmannsstofunni 
Davidson Kempner European Partners og Thibault 
Gournay frá lögmannstofunni Anchorage Capi-
tal Europe. Erlendu aðilarnir sem sitja í nefndinni 
hafa allir unnið fyrir kröfuhafa Glitnis. 

Hlutverk nefndarinnar er bæði að velja nýja stjórn 
sem mun taka yfir stjórn Glitnis eftir að nauðasamn-
ingur liggur fyrir og að móta stefnu hans til fram-
tíðar eftir að slitaferlinu lýkur. Ekki liggur enn fyrir 
hvort slitum verði lokið með gerð nauðasamninga en 
liðkað var mjög fyrir slíkri lausn með því að greiða 
út allar forgangskröfur fyrr á þessu ári.

Næsti kröfuhafafundur Glitnis verður 30. maí 
næstkomandi.

 -ÞSJ

Geimfl aug SpaceX á leið til ISS
Einkafyrirtækið SpaceX varð á mánudag hið 
fyrsta sinnar tegundar til að koma geimflaug á loft 
í leiðangur til Alþjóðlegu geimstöðvarinnar (ISS). 
Hingað til hafa ferðir til ISS verið farnar á vegum 
geimferðastofnana stærstu ríkja heims. Eftir að 
Geimferðastofnun Bandaríkjanna (NASA) hætti 
notkun á geimskutlum sínum í fyrra var samið við 
SpaceX um að sjá um birgðaflutninga til ISS.

SpaceX er í eigu bandaríska frumkvöðulsins 
Elon Musk sem hefur auk SpaceX stofnað fyrir-
tækin PayPal og Tesla Motors sem framleiðir raf-
magnsbíla í Kísildal í Bandaríkjunum.
 - MÞL

Er prentverkið
Svansmerkt?

Velta hagsmuna samtaka 
atvinnulífs á annan milljarð
➜ Umfangsmikill rekstur 

hjá hagsmunasam-
tökum atvinnulífsins.

➜ Árgjöld fyrirtækja til SA 
og aðildarfélaga nema 
hátt í milljarð króna.

➜ Hafa rætt um að ná 
fram hagræði með 
nánara samstarfi.

Einn erlendur aðili og fjórir 
innlendir berjast um TM
Stjórn Stoða, áður FL Group, hefur valið fimm til-
boð í 99,94 prósenta hlut sinn í Tryggingamiðstöð-
inni (TM) til að halda áfram í söluferlinu. Sam-
kvæmt heimildum Markaðarins eru fjögur þeirra 
innlend og eitt erlent. Þar mun vera um erlend-
an fagaðila í tryggingarekstri að ræða. Fyrir-
tækjaráðgjöf íslenskra banka er í forsvari fyrir 
að minnsta kosti hluta þeirra fjögurra innlendu 
tilboða sem hafa borist. Aðilarnir fimm eiga að 
skila inn skuldbindandi tilboðum í TM fyrir 8. júní 
næstkomandi. Alls bárust tíu óskuldbindandi tilboð 
í hlutinn áður en tilboðsfrestur rann út í byrjun 
maí. Því hafa fimm helst úr lestinni síðan þá. Talið 
er að verðmiðinn á TM sé á bilinu 13-15 milljarð-
ar króna.

TM hagnaðist um 3,4 milljarða króna á síðasta 
ári. Þar af voru 2,4 milljarðar króna vegna hækk-
unar á gangvirði fjárfestingaeigna félagsins. 

TM á meðal annars stóra hluti í óskyldum 
rekstri. Þar á meðal er tæplega 5,4 prósenta hlut-
ur í HB Granda og MP banka, tæplega tíu prósent 
í Samherja og 2,7 prósenta beinn eignarhlutur í 
Högum.

Heildareignir TM í árslok 2011 voru 29 millj-
arðar króna og skuldir þess voru á sama tíma um 
17 milljarðar króna. Eigið fé TM var því um 12,2 
milljarðar króna.

- ÞSJ



Fróðleiksmolinn
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Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsins

MIÐVIKUDAGUR 23. MAÍ
➜ Aðalfundur Bakkavarar Group
➜ Reynsla af rafrænum íbúðakosningum

FIMMTUDAGUR 24. MAÍ
➜ Vísitala neysluverðs í maí 2012
➜ Ársfundur Sameinaða lífeyrissjóðsins

FÖSTUDAGUR 25. MAÍ
➜ Ýmis lánafyrirtæki - hagtölur SÍ
➜ Útboð ríkisbréfa

ÞRIÐJUDAGUR 29. MAÍ
➜ Væntingavísitala Gallup
➜ Viðskipti með atvinnuhúsnæði
➜ Verðbréfaviðskipti - hagtölur SÍ
➜ Staða markaðsverðbréfa - hagtölur SÍ

MIÐVIKUDAGUR 30. MAÍ
➜ Startup Reykjavík
➜ Fjöldi útgefinna vegabréfa
➜ Vísitala framleiðsluverðs
➜ Nýskráningar og gjaldþrot félaga í apríl 2012

FIMMTUDAGUR 31. MAÍ
➜ Mannfjöldaspá 2012-2060
➜ Vöruskipti við útlönd í janúar-apríl 2012

FÖSTUDAGUR 1. JÚNÍ
➜ Greiðslujöfnuður - hagtölur SÍ
➜ Erlend staða þjóðarbúsins - hagtölur SÍ
➜ Erlendar skuldir - hagtölur SÍ

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Hagstofa Íslands birtir upplýsingar um mannfjöldaþróun á Íslandi og einnig 
upplýsingar um aðflutta og brottflutta einstaklinga.  Til eru tölur um mann-
fjölda frá árinu 1703 sem birtar eru í Hagskinnu.  Árið 1703 voru Íslendingar 
50.358 en 2012 voru íslendingar orðnir samtals 319.575.   

Samkvæmt tölum frá Hagstofunni fluttu samtals 80.893 einstaklingar 
(íslenskir og erlendir ríksborgarar) til landsins á tímabilinu 2000 – 2011 en frá 
landinu samtals 71.071 einstaklingar. Aðfluttir einstaklingar umfram brottflutta 
á þessu tímabili voru því 9.822 einstaklingar. Sé tímabilið 2008 til og með 
2011 skoðað fækkaði fólki á landinu og námu brottfluttir umfram aðflutta 
samtals 7.229.  Mestur var munurinn 2009 eða 4.835 einstaklingar .

Mynd 2 sýnir rauntölur um aðflutta umfram brottflutta frá 1990 ásamt spá 
Hagstofunnar um sömu stærð. Gert er ráð fyrir að jafnvægi náist árið 2014; að 
jafnmargir komi og fari en eftir það flytjist fleiri til landsins. 
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HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS SKOÐA NÁNAR: http://data.is/JyPEvy 

Aðfluttir umfram brottflutta – Rauntölur og spá

Aðfluttir umfram brottflutta
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■ AÐFLUTTIR UMFRAM BROTTFLUTTA
■ SPÁ HAGSTOFUNNAR Í DAG

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT Á 
VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag

Gríðarlegt tap sem bandaríski 
bankarisinn JPMorgan Chase 
tilkynnti nýverið um hefur sett 
umræðuna um hvað sé hæfilegt 
regluverk fyrir alþjóðlega fjár-
málakerfið á fullt aftur í Banda-
ríkjunum.

JPMorgan, sem slapp merkilega 
vel út úr alþjóðlegu fjármálakrepp-
unni árið 2008, hefur leitt baráttu 
bankanna á Wall Street gegn hug-
myndum bandarískra stjórnvalda 
um strangara regluverk utan um 
fjármálakerfið. Nýlegt tap bank-
ans þykir hins vegar hafa dreg-
ið úr trúverðugleika bankans sem 
hefur haldið því fram að breyt-
ingar sem gerðar hafi verið á 
áhættustýringu bankanna úti-
loki að önnur fjármálakreppa lík 
þeirri sem varð 2008 geti átt sér 
stað. Tapið hefur því reynst vopn 
í höndum þeirra sem barist hafa 
fyrir strangari reglum um eigin 
viðskipti fjármálastofnana.

Forsaga máls-
ins er sú að ný-
verið var greint 
f r á  þ v í  a ð 
JPMorgan hefði 
tapað 2 millj-
örðum Banda-
ríkjadala, jafn-
g i l d i  r ú m r a 
250 milljarða 
króna, vegna  

stórrar stöðu með skuldabréfum 
traustra fyrirtækja í Evrópu og 
Bandaríkjunum. Var staðan svo 
stór að miðlarinn sem bar ábyrgð 
á henni var kallaður hvalurinn frá 
London í öðrum fjármálastofnun-
um. Þá hefur bankanum enn ekki 
tekist að loka allri stöðu sinni og 
því er talið að heildartapið kunni 
að hækka upp í allt að 5 milljarða 
dala áður en yfir lýkur.

Staðan og tapið vegna hennar 
hafa vakið upp minningar frá al-
þjóðlegu fjármálakreppunni en 

segja má að bankinn hafi líkt og 
þá veðjað eins og eitthvað sem var 
ólíklegt gæti ekki gerst. Í þetta 
skiptið var það að skuldabréf 
traustra fyrirtækja myndu gefa 
minna af sér en búist hafði verið 
við en þá var það að bandaríski 
húsnæðismarkaðurinn myndi 
hrynja.

Þrátt fyrir tapið er staða 
JPMorgan sterk og er almennt 
búist við því að fyrirtækið muni 
tilkynna um verulegan hagnað á 
öðrum ársfjórðungi ársins. Það 
þykir þó hið vandræðalegasta 
fyrir bankann vegna orðspors 
hans sem sá besti þegar kemur 
að áhættustýringu og vegna 
ummæla forstjóra hans, Jamie 
Dimon, sem sagði fjölmiðla gera 
úlfalda úr mýflugu þegar þeir 
hófu að fjalla um stöðuna fyrir 
nokkrum mánuðum áður en bank-
inn hóf að vinda ofan af stöðunni 
og tilkynnti um tapið. - mþl

Gríðarlegt tap JPMorgan vekur mikla athygli:

Vekur upp spurningar um 
framtíð fjármálakerfisins

JAMIE DIMON

RIFTUNARMÁL
Þórður Snær Júlíusson
thordur@frettabladid.is

Slitastjórn Glitnis hefur stefnt 
Stoðum, sem áður hétu FL Group, 
til að greiða sér fjórtán millj-
arða króna auk dráttarvaxta. Auk 
þess vill slitastjórnin að ráðstöf-
un Stoða á fyrsta veðrétti í hol-
lenska félaginu Ferskur Holding 
1 BV, sem á meðal annars hlut í Re-
fresco, frá því í maí 2008 verði rift. 

Þá var veðréttur Glitnis í fé-
laginu gefinn eftir til að Stoð-
ir gætu veðsett Landsbanka Ís-
lands fyrir frekari lántökum. 
Slita stjórnin vill meina að um-
rædd aðgerð hafi verið svokall-
aður örlætisgerningur. 

Þetta staðfestir Júlíus Þorfinns-
son, framkvæmdastjóri Stoða. 
Hann segir félagið enn eiga eftir 
að taka sér tíma til að fara yfir 
málið. „Í fljótu bragði, enn sem 
komið er, þá sjáum við ekki að 
þetta eigi við rök að styðjast.“

Málið snýst um 15 milljarða 
kúlu lán sem Glitnir veitti Stoðum 
í desember 2007 og átti að vera til 

þriggja ára. Sem veð fyrir láninu 
fékk Glitnir fyrsta veðrétt í hol-
lenska félaginu Ferskur Holding 1 
BV., sem átti um 40 prósenta hlut 
í evrópska drykkjarframleiðand-
anum Refresco. Í mars 2008 veitti 
Glitnir síðan Stoðum nýtt lán upp 
á fjóra milljarða króna þar sem 
veðið var meðal annars umrædd 
hlutabréf í Ferskur Holding 1 BV. 

Í maí 2008 var hins vegar sam-
þykkt að aflétta umræddum 
veðum gegn því að hann fengi veð 
í fasteignaverkefnum í Bandaríkj-
unum í staðinn, sem síðar reynd-
ist verðlaust. Eign Stoða í Fersk-
ur Holding 1 BV var síðan sam-

stundis veðsett Landsbankanum 
í staðinn fyrir ný lán.

Stoðir fóru í greiðslustöðvun 
strax eftir bankahrun, enda var 
félagið stærsti einstaki eigandi 
hins fallna Glitnis. Nauðasamn-
ingur félagsins var samþykkt-
ur í júní 2009. Þar var samþykkt 
að allir óveðtryggðir kröfuhafar 
myndu fá uppgerðar kröfur með 
einnar milljón króna eingreiðslu 
og að fimm prósent af viðbótar-
kröfunni fengist greitt með al-
mennum hlutum í Stoðum. Júlíus 
segir að sú afgreiðsla myndi eiga 
við ef Stoðir myndu tapa málinu 
á hendur Glitni. 

Glitnir vill fá fjórtán 
milljarða frá Stoðum
Þrotabú Glitnis stefndi í gær Stoðum, sem hétu áður FL Group, vegna veðafléttingar á 
15 milljarða króna láni sem var veitt í desember 2007. Glitnir vill fá 14 milljarða króna. 

SLITASTJÓRN Stoðir voru stærsti einstaki eigandi Glitnis fyrir hrun. Glitnir er stærsti eigandi Stoða eftir hrun. Stoðir stefndu Glitni árið 
2009 og Glitnir stefndi Stoðum í gær. Steinunn Guðbjartsdóttir og Páll Eiríksson sitja í slitastjórn Glitnis.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Stoðir lýstu riftunarkröfu á hendur Glitni banka á árinu 2009 vegna veðrétta-
tilfærslna og eignasölu sem félagið telur sig hafa tapað miklu á. Krafa þess 
í því máli hljóðar upp á 22 milljarða króna. Um er að ræða annars vegar 
veðsetningu, og síðar sölu, á fasteignafélögunum Fasteignafélagi Íslands, 
sem á Smáralindina, og Eikarhaldi til Glitnis, og hins vegar veðsetningu á 
eignarhlut Stoða í breska smásalanum House Of Frasier. 
Þrotabú Glitnis er stærsti eigandi Stoða með 40,2 prósenta hlut. Aðrir stórir 
eigendur félagsins eru Landsbankinn og dótturfélag hans (13,4 prósent) og 
Arion banki (16,3 prósent). 

STOÐIR VILJA 22 MILLJARÐA FRÁ GLITNI
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FJARSKIPTI
Þorgils Jónsson
thorgils@frettabladid.is

Símanum var óheimilt að gefa 
eftir svokölluð lúkingargjöld milli 
sín og Tals á tímabilinu frá októ-
ber 2010 fram til mars 2012. Þetta 
segir í nýlegum úrskurði Póst- og 
fjarskiptastofnunar (PFS), sem 
hefur gert fyrirtækjunum að ná 
samkomulagi um gagnkvæma 
leiðréttingu á gjöldum milli fyr-
irtækjanna. Það uppgjör gæti skil-
að Tali nokkrum milljónum króna 
að mati forstjóra fyrirtækisins.

Baksaga málsins er að árið 
2010 gerðu Síminn og Tal með 
sér samning um að Tal fengi að-
gang að farsímasendum Símans 
með sýndarneti.

 Tal gat því innheimt lúkningar-
gjöld af þeim viðskiptavinum ann-
arra símafyrirtækja sem hringdu 
í viðskiptavini Tals. Síðar kom í 
ljós að Síminn og Tal innheimtu 
ekki gagnkvæm lúkningargjöld 
milli sinna viðskiptavina, heldur 
einvörðungu af öðrum fyrirtækj-
um á markaði, þar með talið Nova 
og Vodafone.

Það segir PFS að gangi gegn 
jafnræðiskvöð sem sett var á 
Símann árið 2010 og bannaði Sím-
anum að mismuna fyrirtækjum 
varðandi innheimtu lúkningar-
gjalda.

Í svari Símans vegna umkvört-
unar var því hafnað að um brot 
hafi verið að ræða. Var því borið 
við að símtöl milli Símans og 
Tals hafi verið „innankerfissím-
töl“ sem ekki bæri að innheimta 
lúkningu fyrir.

Sú vörn féll á dauf eyru og 
hefur fyrirtækjunum því verið 
gert að gera upp lúkningargjöld 
sín á milli, eins og fyrr segir.

PFS hefur gefið Símanum og 
Tali þriggja mánaða frest til að 
klára uppgjörið, en að öðrum kosti 
þarf Síminn að endurgreiða Nova 
og Vodafone öll innheimt lúkning-
argjöld frá lokum ágústmánaðar 
2010. 

Í samtali við Markaðinn vildu 
talsmenn símans og Tals ekki 
staðfesta hversu háar upphæðir 
væri um að ræða.

„Við erum núna að klára að 
endurreikna þessar tölur og þær 
verða svo lagðar fyrir Póst- og 
fjarskiptastofnun síðar í þessum 
mánuði,“ sagði Viktor Ólason, for-
stjóri Tals og bætir því við að upp-
gjörið muni ekki hafa mikil áhrif 
á rekstur fyrirtækisins.

„Þetta eru ekki það háar tölur 
og jafnast sennilega út að mestu. 
Uppgjörið verður okkur sennilega 
í hag um nokkrar milljónir.“

Í svari Margrétar Stefánsdótt-
ur, upplýsingafulltrúa Símans, við 
fyrirspurn Markaðarins segir að 
fyrirtækið muni vonandi geta 
lokið uppgjöri sem fyrst, en fjár-
hæð sé trúnaðarmál. Úrskurður 
PFS taki hins vegar á nokkrum 
óvissuþáttum.

„Með ákvörðun sinni skýrði 
Póst- og fjarskiptastofnun réttar-

óvissu sem var um fyrirkomu-
lag sýndarnetsaðila. Samningur 
á milli Símans og Tals var unn-
inn í góðri trú beggja aðila en nú 
er ljóst að þegar fjarskiptafyrir-
tæki eins og Síminn er með sýnd-
arnetsaðila á sínum kerfum eiga 
báðir aðilar að innheimta lúkning-
argjöld hvor af öðrum.“

Þá tekur Margrét jafnframt 
fram að í niðurstöðu PFS komi 
fram að „stofnunin hefði ekki 
verið í aðstöðu til að draga í efa 
að Síminn hefði við umrædda 
samningsgerð verið í góðri trú 
um að fyrirkomulag þetta væri 
lögmætt“.

Í niðurstöðu PFS er einnig skor-
ið úr um að Símanum sé óheim-
ilt að veita smásölu félagsins hlut-
deild í lúkningartekjum heildsölu 
félagsins og ber Símanum að leið-
rétta slíkar millifærslur á milli 
deilda félagsins allt aftur til des-
ember 2009.

Skikkuð til að gera 
upp lúkningargjöldin
Í um eitt og hálft ár innheimtu Síminn og Tal ekki lúkningargjöld fyrir símtöl milli far-
símakerfa. Póst- og fjarskiptastofnun hefur nú gert þeim að gera upp gjöldin. Fjárhæðir eru 
trúnaðarmál en að sögn forstjóra fær Tal sem nemur nokkrum milljónum frá Símanum.

KALLAÐ EFTIR UPPGJÖRI Póst- og fjarskiptastofnun hefur úrskurðað að Símanum og Tali 
hafi verið óheimilt að gefa eftir lúkningargjöld á milli farsímakerfa sinna. Þau þurfa að 
gera upp gjöldin innan þriggja mánaða. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MARGRÉT 
STEFÁNSDÓTTIR

VIKTOR 
ÓLASON

Landsbankinn hefur hækkað 
vexti á óverðtryggðum húsnæð-
islánum sínum. Óverðtryggðir 
vextir sem eru fastir í þrjú til 
fimm ár eru nú 7,0 til 7,3 pró-
sent. Þeir voru 6,4 til 6,6 prósent 
þegar lánin voru kynnt síðast-
liðið haust. Breytilegir óverð-
tryggðir vextir á húsnæðislán-
um bankans eru nú 6,5 prósent 
en voru 5,9 prósent þegar þeir 
voru sem lægstir. Hækkanirnar 
eru afleiðing af stýrivaxtahækk-
un Seðlabanka Íslands sem hafa 

hækkað um 0,75 prósentustig á 
skömmum tíma. Þeir eru nú 5,5 
prósent.

Arion banki, sem býður ein-
vörðungu upp á fasta óverð-
tryggða vexti til fimm ára, hækk-
aði vexti sína sama dag og stýri-
vaxtahækkun Seðlabankans var 
kynnt í síðustu viku. Þeir fóru 
þá í 7,45 prósent, en voru upp-
haflega 6,45 prósent þegar lánin 
voru kynnt í fyrrahaust. 

Íslandsbanki hækkaði óverð-
tryggða vexti sína eftir stýri-

vaxtahækkunina í mars og eru 
föstu vextirnir, sem eru fastir í 
þrjú ár, nú 6,55 prósent og breyti-
legu vextirnir 5,65 prósent. Sam-
kvæmt upplýsingum frá bankan-
um verður ný vaxtatafla  kynnt 
um komandi mánaðamót og þá 
mun koma í ljós hvort bankinn 
fylgi fordæmi hinna.

MP banki býður einvörðungu 
upp á breytilega vexti og eru þeir 
5,65 prósent í dag. Þeir hafa ekki 
hækkað eftir stýrivaxtahækk-
unina.  - þsj

Stýrivextir hafa bein áhrif á kjör landsmanna á húsnæðislánum:

Landsbankinn hækkar líka sína 
vexti á óverðtryggðum lánum
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HALDA HLUT Bræðurnir Lýður og Ágúst munu eignast fjórðung í félaginu sem þeir 
stofnuðu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTASKÝRING
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

Velta hagsmunasamtaka sem 
starfa fyrir íslenskt atvinnu-
líf er á annan milljarð króna á 
ári. Megnið af tekjum þeirra 
kemur frá aðildarfyrirtækjum 
og er rekstrarniðurstaða flestra í 
kringum núllið. Samtök atvinnu-
lífsins (SA) og aðildarfélög þeirra 
fá samanlagt hátt í milljarð í ár-
gjöld frá aðildarfyrirtækjunum.

Fréttablaðið greindi frá því 
10. maí að þreifingar hefðu átt 
sér stað á milli hagsmunasam-
taka í atvinnulífinu um að taka 
upp nánara samstarf en tíðkast 
hefur með það fyrir augum að 
ná fram hagræði. Ein hugmynd 
er að mynduð verði sameiginleg 
hagdeild en flest samtökin hafa 
hagfræðinga á sínum snærum. Í 
fréttinni var haft eftir Vilmundi 
Jósefssyni, formanni SA, að við-
ræðurnar væru enn á óformlegu 
stigi en haft hefði verið samband 
við öll félög sem sinna málefnum 
atvinnurekenda. Þá sagði hann 
lykilatriði að nánara samstarf 
mætti ekki vera dýrara en nú-
verandi rekstur.

SA eru stærstu hagsmunsam-
tök atvinnurekenda á Íslandi en 
aðildarfyrirtæki þeirra eru um 
2.000 talsins og innan hverra 
um 50 prósent launamanna á al-
mennum vinnumarkaði starfa. 
Samtökin hafa það meginmark-
mið að skapa íslenskum fyrir-
tækjum hagstæð skilyrði og þá 
kappkosta þau að veita félögum 
þjónustu og vera málsvari at-
vinnulífsins í landinu.

Sjö félög eiga aðild að SA en 
þau starfa á grundvelli sérstakra 
atvinnugreina og hafa frum-
kvæði í málefnum fyrirtækja á 
sínu sviði. Félögin sjö eru Sam-
tök iðnaðarins (SI), Samtök versl-
unar og þjónustu (SVÞ), Lands-
samband íslenskra útvegsmanna 
(LÍÚ), Samtök fjármálafyrir-
tækja (SFF), Samtök ferðaþjón-
ustunnar (SAF), Samtök fisk-
vinnslustöðva (SF) og Samorka, 
samtök orku- og veitufyrirtækja.

Lunginn úr tekjum SA og að-
ildarfélaga þess kemur frá þeim 
fyrirtækjum sem eru félagar í 
samtökunum og aðildarfélögun-
um. Sem dæmi má nefna að að-

ildarfyrirtæki í SA greiða allt að 
0,19% af heildarlaunagreiðslum 
til samtakanna en þó þannig að 
gjaldið verði aldrei hærra en 
sem nemur 0,067% af rekstrar-
tekjum. Auk þess greiða fyrir-
tæki í ákveðnum greinum félags-
gjald til aðildarfélaga innan SA. 
Til dæmis greiða fyrirtæki sem 
eiga aðild að SI allt að 0,15% af 
veltu til SI.

Auk kjarnastarfsemi hags-
munasamtakanna taka þau ýmis 
verkefni að sér fyrir aðildarfyr-
irtækin sem þau greiða þá sér-
staklega fyrir. Því eru í flestum 
tilfellum nær allar tekjur sam-
takanna frá aðildarfyrirtækj-
um þó rekstrargjöld séu nokkru 
hærri en sem nemur félagsgjöld-
um þeirra. Þá eru samtökin flest 
rekin mjög nærri núllinu.

Sé ársskýrsla SA skoðuð kemur 
í ljós að á árinu 2011 námu ár-
gjöld aðildarfyrirtækjanna rétt 
tæpum 327 milljónum króna og 
standa þau undir stærstum hluta 
rekstrar SA. Tæpur þriðjung-
ur árgjaldanna kemur frá fyr-
irtækjum sem eiga aðild að SI, 
um fimmtungur frá bæði fyrir-
tækjum í SVÞ og LÍÚ, einn tí-
undi hluti frá bæði fyrirtækjum 
í ferðaþjónustu og fjármálaþjón-
ustu og sá tíundi hluti sem upp á 
vantar frá aðildarfyrirtækjum í 
SF og Samorku.

Stærsta aðildarfélag SA er SI 
sem eru svo aftur regnhlífar-
samtök 25 annarra aðildarfélaga. 
Árgjöld fyrirtækja í SI voru hátt 
í 200 milljónir króna árið 2011 en 

heildartekjur þess nokkru hærri 
samkvæmt upplýsingum frá SI.

Næst stærsta aðildarfélagið er 
LÍÚ sem hafði heildartekjur upp 
á 188,6 milljónir á árinu 2010 og 
heildargjöld upp á 190 milljónir. 
Þá voru heildartekjur Samtaka 
fjármálafyrirtækja 108 milljón-
ir á síðasta ári en önnur aðildar-
félög SA höfðu úr minna að moða.

Utan við SA starfa tvö stór 
hagsmunafélög fyrir atvinnulífið; 
Viðskiptaráð Íslands og Félag at-
vinnurekenda. Viðskiptaráð eru 
frjáls samtök félaga, fyrirtækja 
og einstaklinga í atvinnulífinu. 
Það skilgreinir sjálft sig sem 
vettvang atvinnulífsins til þess 
að vinna að hvers konar framför-
um að bættu starfsumhverfi og 
velmegun. Félag atvinnurekenda 
er aftur á móti hagsmunasamtök 
fyrirtækja í inn- og útflutningi, 
heildsölu og smásölu.

Aðildargjöld fyrirtækja sem 
eru félagar í Viðskiptaráði voru 
alls rétt tæpar 67 milljónir króna 
á árinu 2011 samkvæmt árs-
skýrslu og aðildargjöld fyrir-
tækja í Félagi atvinnurekenda 
alls 55 milljónir samkvæmt upp-
lýsingum frá félaginu.

Fleiri minni hagsmunasam-
tök starfa fyrir ákveðna geira 
atvinnulífsins og má í því sam-
hengi nefna Bílgreinasamband-
ið og Kaupmannasamtök Íslands. 

Loks má hafa í huga að þegar 
allt er tekið saman standa um-
rædd samtök að baki fyrirtækj-
um hverra velta er samanlagt 
hundruðir milljarða á ári hverju.

Mikil starfsemi hjá 
málsvörum atvinnulífs
Velta þeirra hagsmunasamtaka sem starfa fyrir íslenskt atvinnulíf er á annan milljarð á ári. 
Samtök atvinnulífsins og aðildarfélög þeirra fá samanlagt nærri milljarð í árgjöld frá aðildar-
fyrirtækjum. Rætt hefur verið um að ná fram hagræði með nánara samstarfi.

HÚS ATVINNULÍFSINS Í Borgartúni 35 fer fram umfangsmikil starfsemi fyrir atvinnulífið í svokölluðu Húsi atvinnulífsins. Þar eru SA, SI og 
LÍÚ meðal annarra til húsa. FRÉTTABLAÐIÐ/GVAI

SA 2011 327,0 milljónir 423,3 milljónir*** Um 2.000
SI 2011 196,3 milljónir -**** 1.100
LÍÚ 2010 188,6 milljónir 190,6 milljónir** 190
SVÞ 2011 78,4 milljónir* 72,2 milljónir 340
SAF 2010 41,0 milljón 47,5 milljónir 350
SFF 2011 108,0 milljónir* 120,0 milljónir** 50
SF 2010 31,1 milljón* 33,7 milljónir 130
Samorka 2011 66,0 milljónir 101,8 milljónir 36
Viðskiptaráð 2011 67,0 milljónir 125,0 milljónir Um 270
Félag atvinnurekenda 2011 55,0 milljónir 77,0 milljónir Um 150

*Heildartekjur viðkomandi samtaka á umræddu ári í stað einungis árgjalda aðildarfélaga
** Heildargjöld viðkomandi samtaka á umræddu ári í stað einungis rekstrargjalda
*** Inni í þessari tölu er að finna 60 milljóna króna stakt framlag til háskóla
**** SI voru ekki reiðubúin að gefa upp rekstrargjöld sín á árinu 2011 en þó fengust þær upp-
lýsingar að hagnaður hefði verið af rekstri samtakanna.

TEKJUR OG GJÖLD HAGSMUNASAMTAKA 
ATVINNULÍFSINS

    Fjöldi
  Árgjöld  fyrirtækja í 
Samtök Ár aðildarfélaga Rekstrargjöld samtökun

Kynning á fyrirhugaðri breytingu 
á skipan Bakkavarar Group verð-
ur lögð fyrir á aðalfundi félagsins 
sem hefst klukkan 10.30 í dag. Í 
þeirri breytingu felst meðal ann-
ars að stjórn félagsins verður 
heimilað að semja um að flýta 
breytingu á breytanlegu láni þess 
í nýtt hlutafé. 
Við það munu íslenskir kröfuhaf-
ar Bakkavarar Group eignast fé-
lagið að mestu. Stærstir þeirra 
eru Arion banki, skilanefnd Glitn-
is, LSR, Lífeyrissjóður verzlun-
armanna og Gildi lífeyrissjóður. 
Samhliða mun verða tekin ákvörð-
un um hvort bræðurnir Ágúst og 
Lýður Guðmundssynir, stofnend-

ur Bakkavarar, fái að kaupa 25 
prósenta hlut í félaginu í gegnum 
hlutafjáraukningu. Samkvæmt 
heimildum Markaðarins er verð-
miðinn á þeim hlut rúmlega 15 
milljónir punda, um þrír millj-
arðar króna. 
Gangi þessi áform eftir munu 
bræðurnir missa meirihluta 
stjórnarsæta í Bakkavör Group 
til kröfuhafanna. Auk þess þurfa 
þeir að skila eignarhlut í Bakka-
vör Group sem þeir færðu út úr 
Existu, sem nú heitir Klakki, árið 
2009 þegar þeir stýrðu enn því fé-
lagi. Sá gjörningur hefur verið til 
rannsóknar hjá embætti sérstaks 
saksóknara.  -þsj

Hluthafafundur í Bakkavör Group í dag:

Kröfuhafar taka yfir 
og bræður halda hlut

Alls bárust 179 umsóknir frá 
yfir 400 einstaklingum um þátt-
töku í Startup Reykjavík, örfjár-
festingaverkefni Arion banka. Í 
næstu viku verður tilkynnt um 
hvaða tíu viðskiptateymi frum-
kvöðla munu verða valin til þátt-
töku í verkefninu. Þau munu síðan 
fá tækifæri til að vinna að sinni 
viðskiptahugmynd frá 11. júní og 
fram til 17. ágúst. 
Arion banki mun leggja hverju 
þeirra til allt að tvær milljónir 
króna í hlutafé gegn því að bank-
inn fái sex prósenta hlut í fyrir-
tæki frumkvöðlanna. Bankinn 
mun auk þess sjá teymunum fyrir 
aðstöðu, ráðgjöf frá sérfræðing-
um úr atvinnulífinu, aðgangi að 
alþjóðlegu tengslaneti og tæki-

færi til að kynna sig og verkefni 
sín fyrir fjárfestum á lokadegi 
verkefnisins. Arion banki hefur 
þegar skuldbundið sig til að bjóða 
upp á Startup Reykjavík, sem er 
sett á fót í samvinnu við Innovit 
og Klak, oftar en einu sinni.  - þsj

Örfjárfestingaverkefnið Startup Reykjavík vinsælt:

179 umsóknir til að 
komast í tíu teymi

ARION BANKI Startup var kynnt í apríl og 
umsóknarfrestur fyrir þátttöku var til 7. 
maí. Tilkynnt verður hverjir verða valdir í 
næstu viku.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bæjarráð Reykja-
nesbæjar samþykkti 
fjárhagslega endur-
skipulagingu Eignar-
haldsfélagsins Fast-
eignar (EFF) á fundi 
sínum í síðustu viku.  
Sveitarfélagið verður 
langstærsti einstaki 
hluthafi félagsins 
eftir hana með 56,04 
prósenta hlut. 

Samkvæmt endur-
skipulagningunni, sem 
greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu, verða eignir 
seldar út úr EFF, leyst verður úr 
leigumálum Háskólans í Reykja-

vík (HR) og málefn-
um tengdum Álfta-
nesi, nýir skilmálar 
verða settir inn í lána-
samninga, leigusamn-
ingar lækkaðir mikið 
og rekstur lágmark-
aður. Þá verður allt 
hlutafé í félaginu af-
skrifað og þeir aðilar 
sem verða leigutakar 

þess munu hækka það 
aftur. Það verða sveit-

arfélög sem settu eign-
ir inn í EFF og Arion banki. 

Kröfuhafar EFF munu þurfa að 
afskrifa milljarða króna vegna 
þessa.  - þsj

Fjárhagsleg endurskipulagning Fasteignar:

Reykjanes bær búinn 
að veita samþykki 
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VÖXTUR SJÁVARÚTVEGS Á 
NÝJUM STÖÐUM
Töluverð tækifæri liggja í því 
að nýta betur fisk sem veiddur 
er í íslenskri lögsögu, að því er 
athugun Íslenska sjávarklasans 
hefur leitt í ljós. Það eru ekki 
síst tækifæri í heilbrigðisgeir-
anum þar sem vaxtamöguleik-
arnir eru en ýmislegt sem unnið 
er úr fiski nýtist í framleiðslu 
vörutegunda sem tilheyra heil-
brigðisgeiranum, svo sem and-
litskrem og plástra.

AUKIN VERÐMÆTI
Samkvæmt athugun sjávarklas-
ans er eftir töluverðu að slægj-

ast fyrir íslenskt þjóðarbú ef það 
tekst að nýta betur aflann sem 
veiddur er við Íslandsstrendur. 
Sé helsta fisktegundin sem seld 
er inn á erlenda markaði, þ.e. 
þorskurinn, skoðuð sérstaklega 
liggja þar mikil tækifæri fyrir 
íslenskan efnahag í heild sinni 
en tæplega 40 prósent af útflutn-
ingstekjum þjóðarbúsins koma 
úr sjávarútvegi.

Margt bendir þó til þess að 
betur megi nýta tækifærin, að 
því er athugun sjávarklasans 
hefur leitt í ljós. Grunnurinn 
að nýtingu tækifæranna ligg-
ur öðru fremur í því að styðja 
við nýsköpun og rannsókn-
ir þegar kemur að öllum þátt-
um sjávar útvegsins, og einnig 
að bæta meðhöndlun aflans og 
þar með möguleika á því að fá 

meira fyrir hvert kíló af þorski. 
Sjávarútvegur hér á landi er 
lengra kominn en útvegurinn 
víðast hvar annars staðar þegar 
kemur að fullvinnslu þorsks en 
algengt er að flökin séu það 
eina sem nýtist. Þá hefur nýt-
ingin einnig batnað hér á landi 
vegna meiri krafna sem gerðar 
eru við vinnslu, en tæknifyr-
irtæki sem þjónusta sjávarút-
veg, þar á meðal Marel og 3X 

Technology, hafa ekki síst haft 
mikið um þá þróun að segja. 
Bætt skurðtækni hefur skilað 
sér í 15 prósent betri nýtingu 
í samanburði við stöðuna eins 
og hún var fyrir 20 árum, sam-
kvæmt athugun sjávarklasans. 
Betri kælitækni hefur einnig 
skilað sér í betri meðferð fisks-
ins, sem síðan skilar meiri pen-
ingum í kassann. 

MIKIL GERJUN
Markaðurinn kannaði gróflega 
sjálfur, með aðstoð sjávarklas-
ans, hvernig landið liggur þegar 
kemur að nýsköpun í sjávarút-
vegnum. Lýsi er líklega einna 
þekktast af þeim fyrirtækjum 
sem eru að vinna heilsubótar-
vörur úr lifraolíu, sem unnin er 
úr lifur. Miðað við 6 kílóa þorsk 

þá gefur hann um 300 grömm 
af lifur. Markaðsvirði lýsis og 
mjöls úr 6 kílóa þorski er um 
70 krónur en með fullvinnslu 
gæti brúttóverðmæti vörunn-
ar allt að tvöfaldast og lifur 
því gefið 140 krónur. Á mark-
að eru nú þegar komnar lyfseð-
ilsskyldar vörur þar sem mun 
meira fæst fyrir vöruna held-
ur en lýsið. Þá er lifur einnig 
unnin í niðursuðuvörur ýmiss 
konar og má þar nefna fyrir-
tæki eins og Akraborg og NC93 
í Grindavík. Töluverð tækifæri 
gætu því legið í því rannsaka 
möguleikana sem liggja í þess-
ari framleiðslu betur og mætti 
hæglega auka nýtingu á lifur, 
svo dæmi sé tekið. 

ROÐIÐ GEFUR AF SÉR
Á undanförnum árum hefur 

vinnsla úr fiskroði vaxið nokk-
uð hröðum skrefum. Athugun 
sjávarklasans hefur leitt það í 
ljós að um 50 störf eru nú við 
fiskroðsvinnslu hér á landi, þar 
af eru mörg störfin sem krefj-
ast sérfræðimenntunar. Dæmi 
um þetta er fyrirtækið Kerecis 
á Ísafirði sem framleiðir lækn-
ingavörur, plástra, úr roði. Úr 6 
kílóa þorski getur Kerecis fram-
leitt um 8 einingar af heilsuvör-
um sem má ætla að séu að brúttó-
verðmæti til útflutnings um 6 til 
8 þúsund krónur. Erlendir sam-
keppnisaðilar Kerecis eru að 
selja plástra sem eru 3x7 senti-
metrar á allt að 20 þúsund krón-
ur. Þá hefur Sjávarleður á Sauð-
árkróki einnig náð töluverðum 
árangri þegar kemur að því nýta 
fiskroðið í tískuvörur ýmiss 

konar en útflutningsverðmæti 
roðs af einum þorski er um 700 
til 800 krónur. 

HÁTT VERÐ
Þó þessar vörur sem hér eru upp-
taldar séu aðeins dæmi um fjöl-
breytta nýtingu þorsks þá bendir 
margt til þess að í betri nýtingu 
felist mikil viðskiptatækifæri. 
Þannig fást um 1.800 krónur 
á markaði fyrir 6 kílóa þorsk, 
sem er allt að tvö til þrjú hundr-
uð krónum meira en sjávarút-
vegsfyrirtæki í nágrannalönd-
um okkar fá, samkvæmt athugun 
sjávarklasans. Með fullvinnslu, 
og skipulögðum verkferlum í 
vinnslunni í þá veru, þá er raun-
hæft að fá allt að 3.000 krónur 
fyrir 6 kílóa þorsk, sem þýðir um 
30 milljarða í auknu verðmæti á 
ársgrundvelli. 

HVERNIG FÁUM VIÐ MEIRI VERÐMÆTI ÚT ÚR HVERJUM ÞORSKI?

Niðursuðuvörur unnar úr þorsklifur: 
Reykt lifur og lifrar paté. (framl. 
Akraborg, Ice-W og MC09)

Roðinu breytt í leður sem má 
nýta til skógerðar, fatagerðar o.fl. 
(framl. Sjávarleður)

Plástrar úr fiskroði notaðir í 
lækningaskyni (framl. Kerecis)

Náttúrulegt fisksoð 
til matargerðar 
(framl. Northice)

Lýsi sem 
finna má 
bæði 
fljótandi og 
í töfluformi. 
(Framl. LÝSI)

Snyrtivörur 
sem vinna 
ensím úr inn-
yflum fisksins. 
Penzím er 
afurð sem 
nærir og 
græðir (framl. 
Ensímtækni)

Fóta- og húð-
krem sem 
innihalda 
Omega3 sem 
henta einnig 
sykursjúkum 
(framl. Kerecis)

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 30,1 milljarði króna á fyrstu tveimur 
mánuðum ársins 2012 samanborið við 23,5 milljarða á sama tímabili 2011. 
Aflaverðmæti hefur því aukist um 6,6 milljarða eða 28,1% á milli ára, sam-
kvæmt tölum sem Hagstofa Íslands birti í gær.
Aflaverðmæti botnfisks var 17 milljarðar og jókst um 28,5% frá sama tíma 
í fyrra þegar aflaverðmætið nam 13,2 milljörðum. Verðmæti þorskafla var 
um 9,8 milljarðar og jókst um 26% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 
2,8 milljörðum og jókst um 48,4% en verðmæti karfaaflans nam 2,5 
milljörðum, sem er 44% aukning frá fyrstu tveimur mánuðum ársins 2011. 
Verðmæti ufsaaflans jókst um 47,8% milli ára og nam 1 milljarði króna í 
janúar til febrúar 2012.

MIKIL VERÐMÆTAAUKNING

Vöxtur sjávar-
útvegsins á 
nýjum stöðum
Töluverð tækifæri liggja í því að nýta betur fisk sem 
veiddur er íslenskri lögsögu, að því er athugun Ís-
lenska sjávarklasans hefur leitt í ljós. Það eru ekki síst 
tækifæri í heilbrigðisgeiranum þar sem vaxtamögu-
leikarnir eru en ýmislegt sem unnið er úr fiski nýtist í 
framleiðslu vörutegunda sem tilheyra heilbrigðisgeir-
anum, svo sem andlitskrem og plástra.

Grunnurinn að nýtingu tækifær-
anna liggur öðru fremur í því að 

styðja við nýsköpun og rannsóknir þegar 
kemur að öllum þáttum sjávarútvegsins, og 
einnig að bæta meðhöndlun aflans.



 Sun    3/6 kl. 20  örfá sæti
Fös    8/6  kl. 20  örfá sæti
Sun  10/6 kl. 20  aukasýn. 
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ERLENT MYNDBAND
Moldríkir norðmenn.

Gjörningaveðrið sem hefur heltekið 
efnahagslíf Evrópu og ekki síst evru-
svæðið síðustu misseri geisar enn og er 
ekki að sjá að neitt lát verði á.

Við slíkar aðstæður kemur gjörla í 
ljós hversu mikil áhrif efnahagsmál 
geta haft á þjóðfélagsskipan ríkja.

Enn ríkir óvissa um framhaldið í 
Grikklandi, veikasta hlekknum í keðju 
evrópsks efnahagslífs. Kaldhæðnin 
liggur í að Grikkland er álitin vagga 
evrópskrar menningar, með sín höfuð-
skáld og frumherja í heimspeki og 
vísindum. Grikkland er ekki síður vagga 
lýðræðis, en fyrstu sprotar þess skutu 
einmitt rótum í hinum frjóa jarðvegi 
sem var í borgríkjum Grikklands til 
forna. Nú er það einmitt lýðræðið 
sem er komið í forgrunn ástandsins í 
Grikklandi.

Grikkland er í djúpri stjórnarkreppu 
eftir nýafstaðnar þingkosningar, en 
skiptar skoðanir eru milli stjórnmála-
flokka um aðhalds- og niðurskurðar-
aðgerðir tengdar lánum frá stöðug-
leikasjóðum ESB. Því hefur verið boðað 
til annarra kosninga um miðjan næsta 
mánuð þar sem framtíð Grikklands 
í myntbandalaginu mun sennilega 
ráðast. Þó ýmislegt sé skrafað á bak við 
tjöldin hefur ekkert hinna evruríkjanna 
gefið beint til kynna að Grikkland skuli 
hverfa úr myntbandalaginu. Olli Rehn, 
efnahagsmálastjóri ESB, undirstrikaði 
síðast í gær einarða afstöðu sam-
bandsins til að aðstoða Grikkland út 
úr kreppunni. Það hafi sýnt sig með 
neyðarlánum og afskriftum sem nemi 
nú um hálfri sjöttu milljón íslenskra 
króna á hvert mannsbarn í Grikklandi.

Þá bendir ekkert til annars en 
að almenningur í Grikklandi sé því 
fylgjandi að halda evrunni. Um 80 
prósent aðspurðra í nýlegri skoðana-
könnun sögðust þeirrar skoðunar, enda 
eru valkostirnir óálitlegir. Flest bendir 
til þess að verði drakma tekin upp að 
nýju muni það hafa í för með sér mikla 
lífskjaraskerðingu fyrir almenning, að 
minnsta kosti um stundar sakir. Evru-
aðild fylgir hins vegar að standa verður 
við samkomulag um aðhald og niður-
skurð sem þegar hafa leikið almenning 
grátt og valdið mikilli reiði. 

Þekkt stef í mannkynssögunni er að 
efnahagsþrengingum fylgir oft upp-
lausnarástand sem getur haft hræði-
legar afleiðingar, bæði fyrir viðkomandi 
þjóð og næstu nágranna. Þar hefur 
lýðræðið, sem byggir á þeirri göfugu 
hugsjón að einstaklingurinn eigi að 
fá að hafa nokkuð að segja um stjórn 
ríkisins, jafnvel verið nýtt til að greiða 
veg harðstjórnar og einræðis.

Vísir að slíku sást einmitt í grísku 
kosningunum á dögunum þegar 
nýnasistaflokkur með sérlega 
ógeðfellda stefnu hlaut talsverðan 
hljómgrunn meðal kjósenda og náði 
mönnum inn á þing. Hvort sem framtíð 
Grikklands liggur innan evrusvæðisins, 
eða Evrópusambandsins þess vegna, er 
von til þess að grískir kjósendur átti sig 
á hvað er í húfi og falli ekki fyrir mál-
flutningi öfgaafla.

Winston Churchill mælti eitt sinn hin 
fleygu orð að lýðræði væri verst allra 
stjórnkerfa, fyrir utan öll hin.  

Á svipuðum nótum má sannarlega 
vona að tímabundnar efnahagslegar 
þrengingar í Grikklandi verði ekki til 
þess að lýðræðið beri sjálft sig ofurliði.

Frelsi og lýðræði

Þorgils Jónsson

BANKAHÓLFIÐ


