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Støðugt hækkandi kursir
GBP Enskt pund

T M H F M T 

NOK Norsk króna

T M H F M T 

US dollari

T M H F M T 

FRF Franskur frankur

T M H F M T 

DEM Týskur markur

T M H F M T

JPY Japan sk u ryen

T M H F M T

Almannakunngerðir av 
arbeiðsloysistølum úr 
USA og Týsklandi hava 
ført til stórar kurshækk- 
ingar á lánsbræva- 
marknaðunum seinastu 
vikuna. Stóru kurs- 
hækkingarnar eru 
komnar heldur óvart á 
lánsbrævahandlarar. 
Sum væntað, helt 
amerikanski tjóðbankin 
rentuna óbroytta á 
fundinum í síðstu viku.

Stórar
kurshæ kkingar
Kurairnir á danska láns- 
brævamarknadinum eru 
hækkaðir nógv seinastu vik- 
una 10-ára danska statsláns- 
bnevið, sum fyri viku síðani 
kostaði 110,59, kostaði kl 12 í 
gjár 111,99 Svarandi til eina 
ri-ntu á 6,23 pst Heaar stóru 
hækkingar eru komnar hi'ldur 
óvart á lánsbrævahandlarar, 
men í løtuni eru ikki greið 
tekin um kursfall í na*stum 

Danski lánsbra-vamarknað- 
unn hevur klárað si*g betri 
enn týski lánsbrævamarknað- 
urin semastu vikuna K«*ntu- 
munurin máldur eftir 10-ára 
lánsbrøvum, sum seínastu 
viku var øktur til 0,74 prosent- 
stig, er í farnu viku vorðin 
minni, kl 12 í gjár var hesin 
munur 0,65 prosentstig Ser 
liga almannakunngerðm av 
ariæiðsloysistølum úr Týsk- 
landi og IJSA hava verið við til 
at trýst kursim ar á lánsbrøv 
um uppeflir.

Vuksandi arbeiósl«>ysi 
í 'l'ýsklandi
Arlæiðsloysistølim fyri januar 
í Týsklandi, surn vórðu al 
mannakunntQørd ( síðstu

viku, vísa, at arbeiðsloysið ( 
Týsklandi er støðugt vaks 
andi Arbeiðsloysið í januar 
vaks við 160.000 fólkum og er 
nú uppgjørt til 11,3 pst. móti 
10,9 pst í desember. Týska 
stjómin hevði roknað við 
einum arbeiðsloysi uppá 11 
pst Við øo stórum arbeiðøloysi 
kann verða trupult lyá týsku 
stjómini at halda undirekotið 
á figgjarlógim undir 3 p«t av 
bruttotjóðarúrtøkuni, suni er 
tri*ytin fyri at kunna luttaka í 
3. parti av ØMU-samstarv- 
inurn frá bvrjan 1. januar 
1999

Vaksandi arbeiðsloysi og 
møguligir trupulleikar við 
undirskotinum á flggjarlógim  
hava ført til ávíst tos um, at 
týski tjóðbankin verður 
noyddur at lækka rentuna 
lióast hetta ávirkar gongdina 
á rnarknaðinum, má hesin 
møguleiki metast at verða lítil 
í núverandi støðu

Ikki tekin um 
influtión t USA
Kins og mett framanundan 
valdi amenkanski tjóðbankin 
FED ikki at ha kka rentuna 

á fundinum ( síðstu viku 
I letta út frá teirri meting, at 
hóast búskaparligan vøkstur í 
USA, eru enn eíngi tekin urn 
vaksandi inflatión í amerikan 
ska búskapinum.

Almannakunngerðin av ar 
Is-iðsloysistølum seinasta 
friggjadag benda á tað sama 
Tí hóast tølini framvegis vísa 
lítið artieiðsloysi og vaksandi 
tal av nýggjum arbeiðspláss- 
um, so vísa tøliiu eisini, at løn 
arvøksturin er lítil. Hetta hev 
ur við sn*r, at fallandi arbeiðs 
loysi ikki enn hevur merkt 
økta inflatión

KØKOYA
B A N K I
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Jógvan Mørkøre

Ogn føroyinga
Mikil orrusta hevur tikið 
seg upp millum arlieiðsfólk 
í fiskaídnaðinum og fiski- 
menn um fiskin, sum verð- 
ur landaður í tíretlandi. 
Rafiskakeyparar og reiðar- 
ar draga eisini hvør sína 
línu ( hesum máli. Stríðið 
reisir enn einu ferð spurn- 
ingin: Hvør eigur henda 
íiskin undan Føroyurn? -  
Klla rættari: Hvør skal eiga 
hann?

Fiskimarks-
útflytingar
Fiskimarksútflytingar 
hava tryggjað føroyingum 
einkarrætt til fiskin undan 
Føroyum Men hvørjum 
íøroyingum? 'fað er spurn- 
inguriri, nú tað øanaar at. 
Fyri fiskivinnuna og út- 
gerðarmenn er einfalt tal- 
an um gerðarbýti. Tað, at 
strandalond hava flutt út 
fiskiiuørk í sunirnum før- 
um fier til at tala um tjóð- 
artøku av fiskimiðum, sum 
tá ÍhIuikI tijóðaði bretsku 
leyvum uv, í øðrum førum 
var talan um at gera 
nýggjun, altjoðu ra*tt gald- 
aridi so merkti tilgongdin, 
at fiskimenn og útgerð- 
armenri máttu lata íeiðir 
fyri at vinna leiðir. I íslandi 
var hetta einfalt ninl: Teir 
vunnu meira, enn teir lótu.

I Føroyum var hetta 
meira ivasamt. Utróðrar- 
menn ynsktu at fylgjii ís- 
lendirigum, meðan lang- 
fariifiskimenn vóru meira 
trekir Tað, sum iivgjørch 
rnalið, var, at hetta var al- 
tjóða gongd, sum valla 
slapst undun at fylgja, 
uttan 8o at nývunnu leiðii 
nar vórðu lagdiu' samaii við 
leidu hja øóruin strandal 
onfium i eitt feluga hav, 
Hum londnn i KS hava vult 
at gera Klla ut Htranda- 
londini skiflu um fískiraitt

indi inni á hjá hvørjutn 
øðrum, so tað slapst undan 
at broyta veiðimynatrið 
meir enn eitt vist.

Fólksins ogn og ES

Fiskurin undan Føroyum 
gjørdist fólksins ogn, tá 
einmælt løgting gjørdi av 
ikki at fylgja Danmørkim  
inn í EKC ella KF, sum KS 
tá vurð nevnt. Tilfeingið 
undan Føroyum skuldi 
vera grundarlag undir ídn- 
aðurgerð innun fískivinn- 
una. Hetta komu flestu før 
oyingur ut standu saman 
um og valdu ikki ut lata seg 
freista inn í lovaða landið 
suin so mangur annar. 
Síðani fylgdi tann stóra 
úthyggingin av fiHkiídnaði 
num ú lundi, suin í flestu 
lutuin gjørdist eitt felugs 
fMilitiskt projekt hjá tjoðini 
Studningur varð latin í 
storum Htili, fyri at øll 
skuldu njóta vu*j av hesum 
ríkidømi og fáa møguleika 
at vera við í fdnaðargerðini 
Til hløðran hrast, og tað 
nógva fór f sor

Káfiskubýtió
Men hóast tær studnings- 
skipanir, sum høvdu tryggj 
að stórum tali av før 
oyinguru lut i menningini 
av fiskiiídnaðínum, fóru 
fyri bakka, ho varð roynt 
IMiiitiskt at tryggja teiin- 
um, sum nú vórðu hótt at 
inissa virki søgulig rætt 
indi til rávøruna. Sama 
saingongn, sum i 1990 tok 
av flestu studningsskip- 
anir, legði frum uppskot 
um, ut verundi flakavirki 
skuldu hvørt sær eigu sín 
luLfalsligu part av mest 
loyvdu vciðuni, eflir at 
nnnur liskavirki høvdu 
fíngið eip felags part hurt 
urúr. Men Imn fekk upp- 
skotið aftur i høvdið. Ikki

júst tí at ósemja valdaði um 
ta meginreglu, sum annars 
hevði verið stuðfest, nevni- 
liga at fiskirikidømið undir 
Føroyum er grundarlag 
undir ídnaðarligari menn- 
ing, sum øll eiga sfn lut í. 
Trupulleikin var Im*i1 tann, 
at soleiðis sum uthygt var, 
bar ikki til við teirri nv- 
markaðu rávørunøgd, ið 
mest loyvda veiðan tryggj 
aði. Ikki uttan studning 
Virkini vóru tá rættiliga 
sumd um ut vísa uppøkotið 
frá sær. Tað varð tíwkil ikki 
samtykt. Tann meginregla, 
sum tá kundi verið stað- 
fest, varð av ongum.

K v o tu s k ip u n in
í staðin kom nøkur ár 
seinni skipun, sum flutti 
ognarrættin til fiskin ut n 
sjógvin aftur. Við kvotu- 
skipanini, sum danir 
noyddu løgtingið ut taka 
við, varð staðfest, at tuð eru 
liskimenn og reiðarur, ið 
eiga søgulig rættindi. Taó 
vnrð so tann kaldi veru- 
leikin, bóast tað a*t i lógini, 
at fiskirikidøinið skuldi 
vera ogn Føroya fólks. 
Umleið sotnu tið, í 1993, 
broyttust eigaraviðurskifl 
ini á avgerandi hatt, við tað 
at virkint flest innan flaka 
vinnuna vórðu loyst frá 
reiðaríunum i fískiveiðuni. 
Tað skapti fortreytir fyri 
veruligum hanrili við fiski. 
Kisini úl av landinum. Tað 
var so eitt. Annað var, at 
nógv virki vórðu stongd 
sum úrslit av eigarabroyt 
ingunum lleil øki i land- 
inum komu tiskil at liggja 
ba*ði uttan virki og rávøru

Avbjóóingin
Kvotuskipiuun er siðan 
slept og fískidagMskipan 
komin í Htaðin. Tað hroytir 
ikki meginregluna, hvør 
eigur fískin. Tann |>arturin.

ið fiskar fiskin, eigur hann. 
Virki á landi og arbeiðsfólk 
eru, sum er, uttan rættindi.

Fløkjan er fullkomin: 
Fiskidagaskipanin tryggj- 
ar hvørki stovnsrøkt ella 
búskap í flotanum. Ei held- 
ur tryggjar hon virkjunum  
íi iandi neyðugu rávøruna.

Knúturin er ikki lættur 
at loysa, tí at llyta ognar- 
rættin inn ii land aflur er 
ikki so einfalt, eflir at 
Fiskavirking viirð til.

Kortini er tað tað rætta 
at gera. Um so er, at tað 
rætta er at standa uttan 
fyri KS, fyri at føroyingar 
skulu kunnu hava fískiríki 
dømið lyri seg sjiilvar, so 
Ih i ikki til at skipa sam- 
felagið so, at fiskimenn eru 
viirdir moti kiijiping frá út- 
lendskum førum, tá fískað 
verður, fyri siðani at kunna 
seljii fískin til utlendskan 
fískakeypara

Vert er tí at umhugsa 
ráfískahýtið av nýggjum. 
Ikki sum eitt býti út á virki, 
men á øki. l'olitiskt kann 
tnð vera trupult, ti tað 
slepst ikki undan at geva 
F’iskiivirking meira, enn 
tað longu hevur lingið. 
Hínvegin kann tað vera ein 
gongd leið at tryggja, at 
etngin størri oyggj ella øki 
eru uttan framleiðslu

Trupulleikin verður at 
skipa økini, so tryggjað 
verður fískimonnum kapji- 
ing um fískin, ti annara 
verður tað bara teir, sum  
verða við sviðusiMV

Ti verður luiskapurin 
ikki fræguri fyri uv.

Føroyingar áhugaðir fyri 
amerikanskari oljuvinnu

Tad gongur sum ætlað 
vid Fiskavirking
Kuiifiur var i nkifli- 
nrttmum winnaparl iii 
fnggjiidagin, har sam- 
rnóingar um eina neyð- 
skul<lars<‘rnju byijadu.

E ij G ittkhkn

< •jiildstifk'iirm hjá Fiska- 
virking. ið uppninaliga 
skuldi verða úti tann 6. aprfl, 
er soshift steðgaður og av 
loystur av samráðingunum 
um ema neyðskiildurscinjii

Kaj Andreasen. sum hevur 
staðið fyn jQHÍd—teðginum 
stendur nú fyri læyðskuld- 
arsenýufti Hann upplýsir. at 
endiirreisingin í høvuðsheit 
um snyr si*j> um eina 25'íf 
ne y ðsk 111 d 11 rae mju/accnrd - 
ski|Min

Veðliavarimir eru Føroya 
lianki, HKF-Kredil, lti*alkre- 
dit Danamark, Fiskaribim 
km og Hypotekbankin

Allir kreditorar skiilu 
skjntast g)ørltj;l boða fra 
teirra kravi yvirfyri felagn 
um, hjalagt up|>lysingar um

og  skjalprngv fyri kravinutn. 
í samlMind við al skiflira-tt- 
unn ofinar saniraðingar um 
eina neyðskuldarsemju asel 
ir skdtmettunn samslundis 
ein fund í skiftirættinum, 
har kravanannnr skulu taka 
støðu til uin up|*skotið til 
neyðskuldarwmjii kann 
staðfestast

Samlnert Tnitahuarlogini 
kn*vst fýn at opna samrað 
ingar um tvangsakkord/ 
neyðskiililarsi-mju. at nunst 
40'i av talinum av kn*ditor 
um og minst 40"« av knsUtor- 
urium, upiigjørt f upphædd, 
franunanundan skulu hava 
fMiðað felagnum fra, at Sktflí 
rætturin ojinar samraðmgar 
uni eina neyðekuldarwmju 
Fyriliggjandi up|iskol ið til 
iH*v<tskuldarsi*mju verður ov 
drui^ at viðgera her i smn 
lutum, men i ftllttum kann 
sigast at:

Kreditorar við krøvum 
unilir 10.000 kr verð.t ut 
goldnir fult út. Knvtitorai við 
krøvum yvir lO.OfK) kr laa 
fyrst 10.000 kr og siðan 2.5'< 
av restin Vi*ðhavanim verð- 
ur bjuðað ein hýtifljieiiing

upp á 25"« av teimum oilekk 
iiðu |Nintikrøvurium. Við 
rmllumhilum verður so upp 
gjørt og utgoldið til panti 
kreditnramir so lemgi aum 
pengar <ru

Skuld sum Fiakavirking 
hevur bundið seg til undir 
gjnldstfðginiim verður ikki 
akkonierað, inen verður 
goldm full út

Kaj Andreasen upplýMir at 
loysnm levnir uin øll ley 19 
virkim bja Fiskavirking Ætl 
andi fiira ottn virkir at balda 
fhun sum hignrtil, meðan 
bim 11 ætlandi verðn løgd 
undir eitt nýtt felag, sum sið- 
an skal stnnda fyri sølum av 
hesum virkjunum.

Myrk skyggj
læivur Mkhelsen virkandi 
stjori a Fiskavirkmg i løtuni, 
sigur at skuldm hesi átta 
virkim skulii torrenlu.lierLer 
um ein Oggjiindapartur av 
uppnmaligu skuldíni sum lá 
um 340 mill kr Hann sigur 
nt Lað hanga kortini nogv 
myrk skýggj yvir fískivinn 
um i løtuni Kappingin er 
iM inhørð, tf frainli*iðsluka|Mi

siteturin er enn ov storur f 
mun til ravørulilguiigdina. 
Hetta ger at fiskivinnan á 
landi hevur trupult við at 
forrenta nukra størri iløgu. 
Siðstu tiðina er samanset- 
ingin av ravørutilgwnjpni 
nogv broytt I jism er na-stan 
burtur og kongafiskanøgdir- 
nar eru sináur Tnskurin er 

*alitið i løtum, men svikur 
hann so verður illu vorðið við 
fískivinnum í Føroyum.

ES-krøvini
Kiii onnur hottan lyri virkini 
á landi eru KS-krøvini Ah- 
niund (tuðjonson frá Heilsu- 
frøðiligu StarvHstovuui sigur, 
at eflirsum Fiskavirking 
hevur verið i gjuldssú-ðgi 
fiirn ú*ir at faa eina wrligu 
tfðarfreist lil at luka krwvim 
Hini virkini uttanfyri Fiska- 
virking hava øll fmgið nsetta 
freist til I. apríl í ar. Tuð 
hevur Ijoðað, at tað fer at 
kosta Ftskavirkmg einar 60 
mill kr at lúka KS- krøvini a 
teimum atta virkjunum, sum 
nu gingu inn i snnevndu 
framtaksloysnina

Danskt ráðgevingar- 
fi*laj» havt sainbmui 
við føroyingar um at 
seta |H>ning í olju- 
vinnu í USA. FÍeiri 
eru áhugtiðir, heist ti 
beinleiðiø vinningurín 
er 20 %

S nohhi Bkk n ii

011 tnsa um oljunu Men fa 
gera nakuð við tað eitt 
undantak er < iustuf llolm  
Sc Pørtner- i Danmark

I lýsing i hlaðnuin i dug 
siga teir frá møguleikun 
um, ið føroymgar hava fyri 
ul setu pening i ofjuvinn- 
una f USA. Og teir l<j<Mta 
ster huraflral ut knnia 
hendanvegin a kunning- 
erfcrft

Felagið hevur siðani 1994 
arlM*itt við at hjalpa fnlki at 
seta pening i nljiivinnuna í 
Texas í dug hava teir fast 
samhand við llilk i øllum 
Norðurluiulum og i < írøn 
landi, umframt flein danir, 
sum eru húwittir uttan- 
landa. 'leir Iovii fólki 2o"< í 
IjeinUúðis vinningi. Klla 
meiri.

I.ýsa føroyNku 
m arknaðin

Lara Thomw'ii hja h<*sum 
<lanska ráðgevingarfi'liig 
num sigur við Ilimmalætl 
irig, at teír longu hava havt 
sambaiKÍ við fleiri føruysk 
feløg. Ilann vit tó ikki siga 
hvørji leløg, talan er um.

Fir áhugi fyri tí í F’øroy 
um, so ætla vit at vitja her 
mn mánaðarskiflið. Vit eru 
í løtuni í ferð við at lysu før 
nyska marknaðin, sigur 
hann.

Teirra myndireru knrtini

tær, at IihnI samband fiest 
við fi'løg og |M*rsonar innan 
liindlainaðin og sjálvstøð- 
ugar vinnurekandi, og 
eÍMiiu fnlk, ið eigu tøkan 
pening

Teir fytgja væl við tos 
inum um oljuna við F’ørny 
ar, og tier kanningur, ið 
verða gjørdar h«*r. Men U*ir 
duga eisini at siggja, at 
miiðurin a gøtuni ikki hein

l«iðis verður knýttur at læsi 
vinnuni.

( tkkaru tdlMið er, at ein 
gerst ÍM inleiðis UMideiguri i 
eini nlju ug gass fruin- 
leiðelu í Texas, ng við møgu- 
leika fyri eini fastan inn 
tøku við hesari, sigur hann 

Upplyst v«*rður, at orku- 
nýtslan kring um heinun er 
vaksandi. og at tnipull«*ik 
ar eru ikki at selja fram-

leiðaluna. Pnsunn kann 
vera ójuvnur, men er í sini 
heilii hækkandi.

•lúsl tí eru ognarvukir 
skifluu i olju <»g gasH-flram- 
leiðslum ein iihugaverdur 
møguieiki, eisini hjá føi 
oyingum, v«*rður sagt.


