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Täta band mellan politiker och isländska banker

EU på väg införa tullar på skor från Kina

Det ﬁnns ett tätt
samarbete mellan de isländska
bankerna och de
isländska politikerna. En av ledamöterna i Kaupthing är Finnur
Finnur
Ingólfsson, som
Ingólfsson
var industri-

EU-kommissionen kommer att
anta ett förslag om att införa antidumpningstullar på läderskor
från Kina och Vietnam. Det sade
kommissionen i ett uttalande på
torsdagen efter mötet för EU-ländernas experter i anti-dumpningskommittén.
”I dagens möte uttryckte medlemsländerna ett brett spektra av

och handelsminister fram till 2000
och tre år senare blev invald till
bankens styrelse.
I Landsbankis styrelse sitter
Kjartan Gunnarsson, medlem i
liberala Självständighetspartiet.
Han var partiets representant i
styrelsen även när banken var
statsbank.
Kjartan Gunnarsson är nära vän

med David Oddsson, som numera
är högsta chef för Islands riksbank.
Han var till för ett år sedan
Islands statsminister. Det direkta
bytet mellan att vara statsminister
till att bli chef för en ”självständig”
riksbank har livligt debatterats på
Island.
PIA GRIPENBERG

åsikter, både för kraftigare provisoriska åtgärder och för svagare
åtgärder. Kommissionens förslag
representerar mittpunkten”, löd
uttalandet.
Kommissionen ska enligt beskedet fortsätta sin undersökning för
att nå enighet bland medlemsländerna. Frågan avgörs senare på ett
DIREKT-DN
ministermöte.
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Experter oeniga om riskerna
Är de isländska bankerna på
väg in i en kris eller inte?
Åsikterna går isär bland proffsbedömarna.
Två av världens stora ﬁnanskoncerner har nyligen kommit med rapporter om det isländska banksystemet.
Rapporten från Merrill Lynch,
som DN skrev om i lördags, är
mycket pessimistisk och menar att
oron den senaste månaden bara är
början av en problemfylld tid för
bankerna.
Merrill Lynch pekar på att de tre
stora bankerna Kaupthing, Islandsbanki och Landsbanki har lån på
sammanlagt nästan 18 miljarder
dollar som ska omförhandlas under
2006 och 2007 och förmodligen blir
villkoren sämre då.
Rapporten ledde till kursras i isländska bankaktier och att isländska kronan sjönk.
I måndags kom motsvarande

Standard & Poor’s behåller kreditbetyg AAEnligt kreditvärderingsinstitutet är
Standard & Poor’s bekräftar sitt beIslands behov av extern ﬁnansiering
tyg AA- för Islands långsiktiga upplåbland de högsta bland alla kreditning i utländsk valuta, och behåller de
värderade länder. Detta på grund av
stabila utsikterna. Det skriver bolaget
en hög nivå av utländska lån i hela
i ett pressmeddelande på torsdagen.
ekonomin och ett stort bytesbaS&P framhåller att den starka
lansunderskott. En dämpad inhemsk
ekonomiska tillväxten, fortsatta
efterfrågan och ökande export borde
privatiseringar och budgetöverskott
dock hjälpa till att få ned bytesbakommer att leda till att statsskulden
lansunderskottet betydligt från och
fortsätter att minska i snabb takt, till
med 2007 och därefter, enligt S&P.
ungefär 21 procent av BNP 2009, från
50 procent av BNP 2001.
DIREKT

analys av Morgan Stanley. Den har
ett helt annat tonläge och anser att
marknaden har överreagerat när
det gäller bankerna. Morgan Stanleys analytiker skriver att visserligen
har de isländska bankerna en mer
riskfylld proﬁl än de ﬂesta övriga
banker i Västeuropa, men att de
väl klarar de höjda räntor som kan
komma med de lån som nu ska omförhandlas.
Morgan Stanley anser att isländs-

ka aktier blivit billiga och rekommenderar till och med köp av aktier
i Islandsbanki och Landsbanki. Men
inte i Kaupthing. En osäkerhet, enligt Morgan Stanley, är att banken
varit aggressiv och köpt företag i
Storbritannien där man har liten tidigare erfarenhet. En annan är att
banken har stor exponering mot aktiemarknaden och relativt sett även
mot onoterade företag.
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Rykten om ryska pengar ifrågasätts
Är det ryssarna som är i farten?
Envisa rykten gör gällande att
ryskt riskkapital har hjälpt de
isländska bankerna att plötsligt
bli så djärva i sina inköp.

Chansen är 50/50 att Islands ekonomi kraschlandar eller landar mjukt, tror
Thorvaldur Gylfason, ekonomiprofessor vid Islands universitet.

Men några bevis för att ryskt riskkapital skulle vara inblandat i de
isländska bankerna ﬁnns inte.
– Vi har inte sett något som skulle
tyda på detta, säger Richard Hainsworth, grundare och direktör för

RusRating i Moskva, som specialiserat sig på att undersöka kreditvärdigheten för ryska banker.
– Det ﬁnns rykten på webben, men
vi har inga bevis för att de skulle ha
investerat. Jag kan heller inte se vad
ryssar skulle ha för intresse av att
satsa just på Island. Men ryska kapitalister gör många överraskande
saker, så det ﬁnns förstås en möjlighet att ryktena är sanna.
Inte heller Peter Westin, känd

analytiker bosatt i Moskva, som nu
är på MDM Bank, har någonsin hört
talas om att ryska investerare skulle
ha något samröre med isländska kapitalister.
Nu kan det förstås vara mer okända ryska miljonärer, vars verksamhet inte följs regelbundet, som satsar, men som sagt, det ﬁnns inga
bevis.
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