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Stórfelldar breytingar á íslensku fjármálakerfi

•Ný samtök fjármálafyrirtækja-stærsta þekkingariðnaðar Íslands
– málsvari mannauðsins og vaxtar hans!

• Efnahagsreikningur bankanna hefur meira en sjöfaldast frá 2002

•Heildareignir bankanna þriggja eru um 7.700 milljarðar króna
sem svarar til ríflega sjöfaldrar landsframleiðslu

• Eigið fé bankanna þriggja er um 530 milljarðar króna sem
samsvarar helmingi landsframleiðslunnar. Árið 2000 var þetta
hlutfall um 7%

• Íslenskir bankar hafa komið sér upp starfsstöðvum í flestum
löndum

•Ríflega helmingur tekna bankanna kemur erlendis frá

• Fagfjárfestar og frumkvöðlar hafa leikið lykilhluverk við
uppbygginguna



Eigið fé og eignir fjármálafyrirtækja 
2000-2005 (í milljörðum króna)

Heimild: Vefsíða fjármálaeftirlitsins, www.fme.is og ársreikningar félaganna.
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Heimild: HR-Ólafur Ísleifsson



Vöxtur fjármálaþjónustu 1996 – 2005
í samanburði við nokkrar atvinnugreinar og landsframleiðslu

   *Áætlun fyrir 2005 Heimild: Hagstofa Íslands
   Magnvísitala árið 1996 = 100
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Heimild: HR-Ólafur Ísleifsson



Framlag fjármálageirans til landsframleiðslu 
Samanborið við framlag sjávarútvegs og stóriðju 1997-2005

 *Byggt er á tölum Hagstofu Íslands sem fela í sér áætlun fyrir 2005. Þessar tölur voru endurmetnar af hálfu höfunda í ljósi 

 mikils hagnaðar fjármálafyrirtækja 2005 með þeim hætti að áætla hagnað (að frádregnum gengis - og söluhagnaði) varlega.

 Heimild: Hagstofa Íslands
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Ógnanir við íslenskt fjármálalíf

•Lagalegt umhverfi

•Samkeppnisumhverfi

•Hvert stefnum við? 

» Alþjóðleg fjármálamiðstöð með 

ríkisreknum íbúðalánum???

•Afturhvarf



“Upphefðin” kemur að utan

•Ímynd Íslands

•Efnahagsleg áföll

•Samábyrgð allra

» Fyrirtæki

» Stjórnvöld

» Fjölmiðlar



Orð vega þungt í dag

17. nóvember 1988



Mistök geta verið dýr

•Áhættustýring

•Fjármögnun

•Hærra flækjustig

» Áhætta

» Ferlar

» Eftirlit

» Yfirsýn



Hvað einkennir okkur? 

Vilji til að taka áhættu Veiðimannakúltúr

Frumkvæði/áræðni Stuttar boðleiðir



Tækifærin eru til staðar

Við höfum teygt okkur til að ná árangri - erum við að teygja okkur of langt?

• Góð reynsla af        
kaupum/yfirtökum og vexti

• Margir alþjóðlegir bankar fastir í
viðjum vanans

• Ólík viðskiptamódel með mikil 
vaxtatækifæri

TÆKIFÆRI
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