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AFSPRENGI ÍSLENSKS DUGNAÐAR OG HUGVITS
Íslensk fjármálafyrirtæki sækja fram á 
öllum sviðum. Stóraukið vægi þeirra í 
landsframleiðslunni á síðustu tíu árum 
sýnir vel mikilvægi fjármálageirans 
fyrir þjóðarbúið. Fjármálageirinn 
á Íslandi stóð einn undir þriðjungi 
hagvaxtar landsins á tímabilinu 2001-
2005. Það þarf mikinn kraft til að leysa 
úr læðingi slíka orku. Sá kraftur er til 
staðar í fjármálafyrirtækjunum og 
starfsfólki þeirra.

BÆTTUR HAGUR HLUTHAFA

Íslenskt samfélag hagnast á velgengni fyrirtækjanna 

í landinu. Þau styrkja sameiginlega sjóði með auknum 

skattgreiðslum í ríkissjóð og skapa fjölda nýrra starfa. 

Íslensk fjármálafyrirtæki greiddu hátt í helming allra 

skattgreiðslna lögaðila á Íslandi á síðasta ári og allt 

stefnir í að hlutdeild þeirra verði áfram mjög stór næstu 

ár. Hjá þeim hefur á síðustu árum orðið til mikill fjöldi 

nýrra vel launaðra starfa og tækifærum fyrir hámenntað 

fólk fjölgar með hverju árinu sem líður. Þá hefur vöxtur 

fjármálageirans leitt verðmætaaukningu skráðra félaga á 

íslenskum verðbréfamarkaði og þannig aukið verulega á 

eignir lífeyrissjóða landsins og sjóðfélaga þeirra og bætt hag 

tugþúsunda annarra hluthafa íslenskra fjármálafyrirtækja.

SÍVAXANDI ATHYGLI ERLENDIS FRÁ

Eignir fjármálafyrirtækja á Íslandi hafa tífaldast frá 

aldamótum. Fjármálafyrirtækin stuðla að vexti annarra 

atvinnugreina með því að styðja við bakið á íslenskum 

útrásarfyrirtækjum. Aukin stærð íslenskra fjármálafyrirtækja 

gerir þau enn betur í stakk búin að styðja við þá þróun, auk 

þess sem þau verða hæfari til að sinna þörfum erlendra 

viðskiptamanna. 

Stærstu íslensku fjármálafyrirtækin hafa með dugnaði og 

krafti komið sér vel fyrir á erlendum mörkuðum á skömmum 

tíma. Árangur þeirra sýnir að þau hafa skapað sér gott orðspor 

og þannig rutt sér braut til frekari afreka. Árangurinn hefur 

líka beint sívaxandi athygli erlendra aðila að Íslandi sem aftur 

hefur skapað tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki.

ÁRANGURINN ENGIN TILVILJUN 

Hinn mikli árangur fjármálageirans undanfarinn áratug 

er ekki til kominn fyrir tilviljun heldur er hann afsprengi 

íslensks dugnaðar og hugvits. Þessi aukni kraftur hefur gert 

íslenskum fjármálafyrirtækjum kleift að keppa enn harðar 

um hyllli viðskiptamanna í bæði verðum og þjónustu. 

Óhætt er að fullyrða að íslensk fjármálafyrirtæki eru í dag 

í fararbroddi í heiminum í þjónustu við viðskiptamenn sína. 

Viðskiptamenn þeirra geta sinnt stærstum hluta sinna 

fjármála á netinu, millifærslur milli reikninga sem geta tekið 

daga í mörgum nágrannalöndum eru á rauntíma, útibú eru 

hlutfallslega fleiri en í flestum öðrum ríkjum og svo mætti 

áfram telja.

UMGJÖRÐIN  MIKILVÆG

Til að fjármálageirinn geti haldið áfram að vaxa og dafna í 

þágu íslenskrar þjóðar er mikilvægt að starfsskilyrðin heima 

fyrir séu ávallt eins og best verður á kosið meðal leiðandi 

ríkja á fjármálamarkaði.

Þar gegna Samtök fjármálafyrirtækja mikilvægu hlutverki. 

Þeirra hlutverk er að stuðla að því að umgjörð íslensks 

fjármálamarkaðar sé góð og að jafnt innlendir sem erlendir 

aðilar eigi greiðan aðgang að upplýsingum um fjármála-

geirann í máli og myndum. Íslendingar hafa löngum verið 

stoltir af sjómönnum sínum sem fært hafa björg í bú íslenskrar 

þjóðar. Nú hefur vaxið úr grasi ný atvinnugrein sem í vaxandi 

mæli sækir afla á erlend mið og skilar heim til Íslands í þágu 

landsmanna allra.

Bjarni Ármannsson
formaður SFF

Guðjón Rúnarsson
framkvæmdastjóri SFF



ATVINNUGREIN Í ÖRUM VEXTI
Fjármálageirinn er einn af undirstöðu atvinnuvegum á Íslandi. 
Í árslok 2005 nam hlutdeild fjármálageirans í landsframleiðslu 
8,8%, sem þá var hærra en framlag fiskveiða og álframleiðslu 
samanlagt. Vöxtur fjármálastarfsmi stendur undir ríflega 
þriðjungi hagvaxtar síðustu ára
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Umfang einstakra atvinnugreina er eitt af því sem auðkennir þjóðir. Hlutdeild 

fjármálastarfsemi í þjóðarbúinu hefur aukist hratt undanfarin ár. Meðan landbúnaður 

var undirstöðuatvinnugrein okkar Íslendinga kölluðum við okkur bændaþjóð. Þegar 

sjávarútvegur varð síðar undirstaða atvinnulífsins voru Íslendingar fiskveiðiþjóð. Í 

kjölfar stóriðjuframkvæmda undanfarinna ára hafa sumir velt því fyrir sér hvort við 

Íslendingar erum orðin stóriðjuþjóð.

Sú atvinnugrein sem hefur verið í hvað örustum vexti er hvorki sjávarútvegur 

né stóriðja heldur fjármálastarfsemi. Til að varpa ljósi á umfang fjármálageirans 

og mikilvægi hans fyrir þjóðarbúið er rétt að skoða hlutdeild í landsframleiðslu. 

Í lok árs 2005 nam framlagið 8,8% og má ætla að það hafi hækkað síðan þá. Íslensk 

fjármálafyrirtæki juku verulega umsvif sín á árinu 2006, svo gera verður ráð fyrir að 

hlutfallið á Íslandi sé nú enn hærra, jafnvel nær 10%. 

Þegar hlutdeild fjármálageirans í landsframleiðslu er skoðað í samhengi við 

framlag sjávarútvegs sést vel hve atvinnugreininni hefur vaxið fiskur um hrygg. 

Fjármálaþjónusta fer fram úr sjávarútvegi, sem hlutdeild í landsframleiðslu, árið 

2004. Myndin sem sýnir þetta er ef til vill táknræn fyrir þær breytingar sem orðið 

hafa á þjóðarbúinu við upphaf 21.aldarinnar. Framleiðsluþjóðfélag er að breytast í 

þjónustuþjóðfélag. Kannski erum við að verða fjármálaþjóð?

Vöxtur fjármálastarfsemi hefur verið slíkur að talið er að meira en 
þriðjung hagvaxtar á Íslandi á árunum 2001-2005 megi rekja beint 
til uppgangs í þessari einu atvinnugrein

Hlutdeild fjármálageirans í 

landsframleiðslu nam 8,8% í 

árslok 2005 og fer hækkandi.

FJÁRMÁLAÞJÓÐIN ÍSLAND

Fjármálafyrirtæki í þágu þjóðarbús

34,5%

65,5%

Framlag fjármálageirans til 
hagvaxtar 2001-2005

Hlutdeild fjármálageirans í landsframleiðslu 
Samanburður við hlutdeild sjávarútvegs og stóriðju 1997-2005
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Heimild: Hagstofa Íslands og Hagfræðisetur Háskólans í Reykjavík
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ATVINNUGREIN Í ÖRUM VEXTI
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Fjármálageirinn hefur 

vaxið langt umfram 

landsframleiðslu síðustu ár

Vöxtur fjármálaþjónustu á Íslandi hefur verið hraðari en vöxtur landsframleiðslu 

síðustu ár. Ef horft er nokkra áratugi aftur í tímann og tölur Hagstofu Íslands um 

vöxt einstakra atvinnugreina eru skoðaðar sést að vöxtur fjármálaþjónustu helst að 

mestu í hendur við vöxt annarra atvinnugreina framan af. Á árunum 1983-1988 tekur 

fjármálaþjónusta kipp í kjölfar vaxtafrelsis hérlendis. Aftur má merkja aukinn vöxt 

fjármálageirans umfram aðrar greinar frá árinu 1995, þegar frelsi í fjármagnsflutningum 

við útlönd var komið á. Á árunum 2001-2002 tekur fjármálaþjónusta enn meira við sér 

og hefur síðan vaxið á margföldum hraða á við aðrar greinar.

Samkvæmt útreikningum sem Hagfræðisetur Háskólans í Reykjavík hefur unnið fyrir 

Samtök fjármálafyrirtækja, hefur uppgangur í fjármálastarfsemi verið slíkur síðustu 

ár að ríflega þriðjung (34,5%) hagvaxtar á Íslandi á árunum 2001-2005 má rekja beint 

til fjármálageirans. 

Fjármálastarfsemi hefur vaxið um 85,7% á tímabilinu, á meðan aðrar atvinnugreinar 

uxu um tæp 20% að meðaltali. Þetta sýnir vel kraftinn í greininni og mikilvægi framlags 

hennar til hagsældar í landinu og stækkunar á þjóðarbúinu.

FJÁRMÁLAGEIRINN SÆKIR FRAM

Vöxtur fjármálaþjónustu 1973-2005

Vöxtur fjármálastarfsemi á Íslandi á árunum 2001-2005 nam tæpum 
90% samanborið við 20% meðalvöxt annarra atvinnugreina
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Fjármálafyrirtæki í þágu þjóðarbús

„Vöxtur fjármálastarfseminnar hér á landi hefur verið hreint út sagt 

ótrúlegur undanfarin ár og það er athyglivert að samhliða gríðarlegum 

vexti hefur afkoma fjármálafyrirtækja verið afar góð. Þetta á ekki bara 

við um stóru fyrirtækin heldur hafa minni fyrirtæki líka blómstrað á 

undanförnum árum.

Öflug fjármálastarfsemi hefur mikil og jákvæð áhrif á þjóðarbúið. 

Nægir þar að nefna háar fjárhæðir sem fjármálafyrirtæki greiða í skatt 

og fjölda vel launaðra starfa sem bjóðast hjá fjármálafyrirtækjum. 

Það er krefjandi en jafnframt skemmtilegt að vinna hjá fjármála-

fyrirtæki. Umhverfið er síbreytilegt sem gerir það að verkum að 

viðfangsefnin eru fjölbreytt og starfið þar af leiðandi mjög lifandi.“

Minni fyrirtækin blómstra ekki síður en þau stóru
Sveinn Torfi Pálsson, viðskiptafræðingur og  skrifstofustjóri hjá Íslenskum verðbréfum á Akureyri

„Það getur ekki verið annað en jákvætt í okkar litla landi að hafa 

stöndug fyrirtæki sem geta boðið vel menntuðu fólki úr ýmsum áttum 

spennandi starfstækifæri.

Starfsmenn í mínu fyrirtæki njóta þess þegar vel gengur. Starfs-

aðstaðan er til fyrirmyndar og andinn er góður. Auðvitað finnum 

við stundum fyrir neikvæðri umræðu um fjármálafyrirtækin úti í 

þjóðfélaginu, en ég tel að fjármálafyrirtækin geri almennt vel við sitt 

starfsfólk.

Samkeppnin um hæft fólk er mikil. Þau tækifæri sem nú bjóðast innan 

fjármálageirans voru ekki til staðar fyrir nokkrum árum og það er 

spennandi að taka þátt í þessari uppbyggingu.“

Spennandi tækifæri fyrir fólk úr ýmsum áttum
Svanbjörg Helena Jónsdóttir, uppeldisfræðingur og sérfræðingur í markaðsdeild Landsbankans
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Til að setja tölur um framlag fjármálageirans á Íslandi í samhengi er rétt að skoða 

samanburð við önnur lönd. Tölur fyrir síðasta og þarsíðasta ár eru ekki til, en OECD 

hefur gefið út tölur um hlutdeild fjármálastarfsemi í landsframleiðslu í einstökum 

ríkjum fyrir árið 2004. 

Bandaríkin og Bretland eru meðal þeirra ríkja sem hafa hvað ríkasta hefð öflugrar 

fjármálastarfsemi, en fjármálamarkaður hefur verið virkur í þessum ríkjum í um tvær 

aldir. London, er nokkurs konar fjármálahöfuðborg heimsins. Velflest fjármálafyrirtæki 

heims hafa þar bækistöðvar og nefna má að allir íslensku viðskiptabankarnir eru með 

starfsstöðvar þar. Hlutdeild umfangsmikils bresks fjármálamarkaðar í landsframleiðslu 

þar í landi nam 12% á árinu 2004. 

Bandaríkin standa enn framar þegar kemur að fjármálaþjónustu. Þar nam hlutdeild í 

landsframleiðslu 13,4% á árinu 2004. Á hinum Norðurlöndunum, sem við Íslendingar 

berum okkur gjarnan saman við, hefur fjármálastarfsemi einnig vaxið ásmegin. 

Framlag til landsframleiðslu í Bretlandi og Bandaríkjunum er eðlilega hærra en 

alls staðar annars staðar. Hlutdeild fjármálageirans í landsframleiðslu í Svíþjóð á 

árinu 2004 var það sama og hér á landi, eða 8,8%, en á hinum Norðurlöndunum var 

framlagið lægra. Stokkhólmur, höfuðborg Svíþjóðar, hefur um árabil verið nokkurs 

konar fjármálamiðstöð Skandinavíu.

Ísland hefur þannig hratt og örugglega náð að skipa sér á bekk með þeim ríkjum þar 

sem framlag fjármálageirans til landsframleiðslu er hvað hæst. Við nálgumst helstu 

fjármálaríki heims –Bandaríkin og Bretland– og stöndum fremst meðal jafningja á 

Norðurlöndum. 

Ísland hefur hratt og örugglega náð að skipa sér á bekk með þeim 
ríkjum þar sem hlutdeild fjármálageirans í landsframleiðslu er 
hvað hæst

Hlutdeild fjármálastarfsemi 

í landsframleiðslu er með því 

hæsta sem gerist í Evrópu

Á BEKK MEÐ ÞEIM BESTU Í HEIMI
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Hlutdeild fjármálageirans í landsframleiðslu hjá nokkrum ríkjum 2004

Bandaríkin Bretland Ísland Svíþjóð Danmörk Finnland Noregur
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Heimild: OECD Publishing 2006

Fjármálafyrirtækin eru mikilvægur hlekkur í íslensku hagkerfi.     

Virði viðskiptabankanna þriggja, Glitnis, Kaupþings og 

Landsbankans, auk fjárfestingarbankans Straums-Burðaráss, 

á markaði nemur um 1.800 milljörðum króna. Markaðsvirði 

bankanna segir til um hvers virði hlutabréfamarkaðurinn telur 

bankana vera. Þrátt fyrir að meirihluti starfsemi þeirra sé erlendis 

eru höfuðstöðvar þeirra allra á Íslandi.

 

Til að setja markaðsvirðið í samhengi þá nemur markaðsvirði alls 

íbúðarhúsnæðis á Íslandi um 1.100 milljörðum króna. Verðmætin 

sem fólgin eru í bönkunum, væru þeir seldir, dygðu þannig til að 

kaupa hvert einasta byggða ból í landinu. Eftir sem áður stæðu 

700 milljarðar króna eftir, en það eru um það bil tvöföld fjárlög 

íslenska ríkisins. 

 

Álframleiðsla er, líkt og fjármálastarfsemi, stækkandi atvinnu-     

og útflutningsgrein hér á landi. Þrjú álfyrirtæki reka álver hér 

á landi; Alcoa, Alcan og Century. Höfuðstöðvar þeirra eru í 

Bandaríkjunum og Kanada og samanlagt markaðsvirði þeirra 

nemur 3.000 milljörðum króna.

MARKAÐSVIRÐI ÍSLENSKU BANKANNA DYGÐI TIL AÐ KAUPA ALLT 
ÍBÚÐARHÚSNÆÐI Á ÍSLANDI – SAMT VÆRU TVENN FJÁRLÖG Í AFGANG 



VÖXTURINN RENNUR Í 
SAMEIGINLEGA SJÓÐI
Á síðasta ári sköpuðu fjármálafyrirtækin um 
þúsund  ný  störf.  Heildarskatttekjur  hins  opinbera 
af fjármálafyrirtækjum duga fyrir öllum útgjöldum 
ríkissjóðs vegna Landspítala háskólasjúkrahúss. 
Lífeyrissjóðir landsmanna hafa notið góðs af vexti 
fjármálageirans.   
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Fjármálafyrirtæki í þágu samfélags

Fjármálastarfsemi á Íslandi er fjölbreytt og margbrotin og vöxtur hennar undanfarin 

ár hefur skilað sér margfalt til samfélagsins. Fjármálafyrirtæki sem starfa á Íslandi 

greiða skatta af starfsemi sinni hér á landi, bæði af innlendri og erlendri starfsemi, 

og þannig aukast tekjur hins opinbera samfara vexti fjármálastarfsemi sem 

atvinnugreinar. Fjármálafyrirtækjunum íslensku hefur vegnað vel undanfarið og 

hlutabréf í þeim hækkað talsvert umfram meðalhækkanir innlendra hlutabréfa. 

Lífeyrissjóðir landsmanna hafa hagnast á þessum hækkunum og þær eiga drjúgan 

þátt í góðri ávöxtun þeirra.

EIGNIR LÍFEYRISSJÓÐA Í INNLENDUM 
HLUTABRÉFUM HAFA MARGFALDAST
Á árunum 2000-2006 hækkuðu innlend hlutabréf að meðaltali um 20% á ári. Segja 

má að hlutabréf í fjármálafyrirtækjunum hafi leitt þessa hækkun því meðalávöxtun á 

hlutabréf í fjármálafyrirtækjum nam 33,5% á ári á sama tímabili, samkvæmt tölum frá 

Kauphöll Íslands. Eignir lífeyrissjóða í innlendum hlutabréfum og hlutabréfasjóðum 

hafa hækkað jafnt og þétt síðustu ár. Árið 1997 námu þær 13 milljörðum króna eða 

4,6% af öllum eignum lífeyrissjóðanna í landinu. Árið 2000 hafði þessi hluti eigna 

lífeyrissjóðanna hækkað í 54 milljarða króna og nam þá 10,4% heildareigna. 

Milli áranna 2000 og 2006 fimmfölduðust eignir lífeyrissjóðanna í innlendum 

hlutabréfum og hlutabréfasjóðum og í lok árs 2006 námu þær 250 milljörðum króna, 

eða sem jafngildir 17% heildareigna.

Fjármálafyrirtæki
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Aðrar atvinnugreinar
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Álagning tekjuskatts 
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Heildarálagning um 35 milljarðar
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Tekjuskattar viðskiptabankanna þriggja vegna ársins 2005 námu rúmlega 11 milljörðum 

króna og ætla má að fjármálafyrirtækin í heild hafi greitt um 15 milljarða í tekjuskatt 

lögaðila fyrir það ár. Heildarálagning tekjuskatts lögaðila vegna ársins 2005 var um 35 

milljarðar króna og fjármálageirinn greiddi því yfir 40% af þeirri upphæð.

 

Aðrir tekjustofnar ríkis og sveitarfélaga af starfsemi fjármálafyrirtækja eru tekju-

skattur einstaklinga og útsvar auk tryggingagjalds. Ætla má að tekjur ríkis og 

sveitarfélaga vegna tekjuskatts og útsvars sem starfsmenn fjármálafyrirtækja 

greiddu á árinu 2005 hafi numið 8 milljörðum króna. Þá greiddu fjármálafyrirtækin 

um 2 milljarða króna í tryggingagjald vegna ársins 2005. Til viðbótar má telja t.d. 

virðisaukaskatt af hluta af starfsemi fjármálafyrirtækja og fjármagnstekjuskatt sem 

greiddur er af eigendum fjármálafyrirtækja.

FJÁRMÁLAGEIRINN GREIÐIR 
YFIR 40% AF TEKJUSKATTI FYRIRTÆKJA

Heimild: Landssamtök lífeyrissjóða

Heimild: Hagfræðisetur 

Háskólans í Reykjavík



Fjármálafyrirtæki í þágu samfélags

Innan Samtaka fjármálafyrirtækja rúmast bankar, tryggingafélög, kortafyrirtæki, 

verðbréfafyrirtæki, sparisjóðir og eignaleigur. Viðskiptabankarnir þrír, Glitnir, 

Kaupþing og Landsbanki, eru stærstu fjármálafyrirtæki landsins. Hagnaður þeirra 

þriggja nam samanlagt 164 milljörðum króna eftir skatta á síðasta ári. Hagnaður allra 

fjármálafyrirtækja landsins nam í fyrra um 250 milljörðum króna eftir skatta. 

Hagnaður fjármálafyrirtækja á árinu 2006 er 25 sinnum meiri en á árinu 2000. Aukinn 

hagnaður gerir íslensku fjármálafyrirtækjunum kleift að vaxa enn frekar, tugþúsundum 

hluthafa þeirra og sameiginlegum sjóðum landsmanna allra til hagsbóta. 

Hagnaður fjármálafyrirtækja á 

síðasta ári er 25 sinnum meiri 

en árið 2000

ALLIR HAGNAST

„Íslenska lífeyrissjóðakerfið hefur eflst og styrkst á undanförnum 

árum. Góð ávöxtun og bætt staða lífeyrissjóðanna hefur skilað sér í 

réttindaaukningu til sjóðfélaga. 

Þátttaka lífeyrissjóðanna í uppbyggingu og útrás íslensku bankanna 

hefur reynst afar farsæl og mikilvægur þáttur í afkomu lífeyrissjóðanna.  

Ávöxtun hlutabréfa fjármálafyrirtækjanna hefur verið framúrskarandi og 

ein meginástæða þess að réttindaaukning sjóðanna hefur verið möguleg.“

Ávöxtun hlutabréfa fjármálafyrirtækja hefur gert 
réttindaaukningu lífeyrissjóðanna mögulega
Tryggvi Tryggvason, forstöðumaður eignastýringar Gildis lífeyrissjóðs

Ef allir þessir tekjustofnar hins opinbera af starfsemi fjármálafyrirtækja eru teknir 

inn í dæmið gætu heildarskatttekjur legið á bilinu 30-35 milljarðar króna, samkvæmt 

tölum sem Hagfræðisetur Háskólans í Reykjavík hefur tekið saman. Nefna má að 

útgjöld heilbrigðisráðuneytis á síðasta ári til Landspítala háskólasjúkrahúss námu 

32 milljörðum króna á síðasta ári. Heildarskatttekjur af starfsemi fjármálafyrirtækja 

standa því undir rekstri stærsta sjúkrahúss landsins.

 

Gera má ráð fyrir að skattgreiðslur fjármálafyrirtækja til ríkissjóðs Íslands verði 

ekki minni þetta árið vegna tekjuársins 2006. Vart þarf að taka fram að auknar 

skatttekjur vegna vaxtar fjármálastarfsemi ættu að verða til þess að draga úr þörf á 

skattahækkunum á öðrum sviðum. Hinn almenni skattgreiðandi hagnast þannig á 

velgengni fjármálafyrirtækjanna.

Heildarskatttekjur af 

fjármálastarfsemi nema 

30-35 milljörðum króna á 

ári. Rekstur Landspítala 

háskólasjúkrahúss kostar 

íslenska ríkið um 32 

milljarða á ári
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„Á undanförnum árum hafa innlend hlutabréf hækkað verulega í 

verði. Fjármálafyrirtæki eru stór hluti af innlendum hlutabréfa-

markaði og hafa að mörgu leyti leitt þær hækkanir sem hér hafa orðið. 

Þegar horft er til innlendrar hlutabréfaeignar lífeyrissjóðanna 

og þróun hennar á síðustu tíu árum er ekki óvarlegt að áætla 

að ávöxtun eignar lífeyrissjóðanna af eignum þeirra í íslenskum 

fjármálafyrirtækjum liggi á bilinu 150-160 ma.kr. Þessi góða ávöxtun 

hefur ásamt öðru styrkt stöðu sjóðanna mjög og gert mörgum þeirra 

kleift að auka lífeyrisréttindi sjóðfélaga.“

Eignir lífeyrissjóðanna hækkað um 150-160 
milljarða á tíu árum vegna eigna í íslenskum 
fjármálafyrirtækjum
Róbert Aron Róbertsson, forstöðumaður eignastýringar LSR

Hagnaður fjármálafyrirtækja eftir skatta 2000-2006 (í milljörðum króna)
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Heimild: Ársreikningar fjármálafyrirtækjanna



Fjármálafyrirtæki í þágu samfélags

Fjármálaþjónusta byggist öðru fremur á mannauði, ekki nýtingu náttúruauðlinda 

eða fjárfestingum í fastafjármunum. Fyrir vikið státar fjármálageirinn af háu 

hlutfalli háskólamenntaðra starfsmanna. Störfum í fjármálageira hefur fjölgað mjög 

undanfarin ár og aukningin hefur verið mest í störfum sem krefjast mikillar menntunar 

og færni. 

Á árinu 2006 bættust um 1.000 starfsmenn við hjá íslenskum fjármálafyrirtækjum,      

flestir hjá bönkunum. í árslok 2006 störfuðu 8.300 manns hjá fjármálafyrirtækjunum.

Starfsfólki í fjármálageiranum hefur fjölgað meira en tvöfalt hraðar en starfsmönnum 

í öðrum atvinnugreinum síðustu ár, skv. tölum frá Hagstofunni, en í árslok 2006 

störfuðu samtals 8.300 manns hjá íslenskum fjármálafyrirtækjum. 

Fjölgun starfa í fjármálageiranum frá 1998 til 2005 var 28% en á almennum 

vinnumarkaði fjölgaði á sama tíma um 13%. Fjölgun hjá fjármálafyrirtækjum er mest 

í sérfræði- og ráðgjafarstörfum og sífellt fleiri starfsmenn eru með háskólamenntun. 

Samkvæmt könnunum Sambands íslenskra bankamanna voru 11% félagsmanna 

með háskólamenntun á árinu 1996, en það hlutfall var komið upp í 36% á árinu 2004. 

Hlutfallið hefur farið hækkandi frá þeim tíma og fer væntanlega yfir 50% fyrr en varir, 

að mati Hagfræðiseturs Háskólans í Reykjavík.

Starfsmenn fjármála-

fyrirtækja á Íslandi eru 

4% af vinnumarkaðnum

SMIÐJA SÉRFRÆÐISTARFA

Bankastarfsmenn 
með háskólapróf
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fjármálafyrirtækjum

Heimild: Samband íslenskra bankamanna
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„Helstu breytingarnar sem orðið hafa á íslensku fjármálaumhverfi á síðustu 

árum eru miklar tækniframfarir og fjölbreyttari þjónusta til viðskiptavina. Það 

hefur verið mjög gaman að vera þátttakandi í þeirri miklu þróun sem hefur átt 

sér stað í þessari atvinnugrein.

 

Ég tel að þessi þróun hafi skilað sér með jákvæðum hætti út í samfélagið, en 

almenningur og fyrirtæki hafa nú betri aðgang að fjármagni og fjölbreyttari 

þjónustu en áður þekktist. Fyrir starfsmenn fjármafyrirtækja er vinnan mun 

fjölbreyttari en áður, en um leið eru gerðar mun meiri kröfur til starfsmanna.“

Vinnan er fjölbreyttari en áður og kröfur eru meiri
Margrét Jónsdóttir, þjónustustjóri hjá SPRON
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Konur eru í meirihluta 

starfsmanna fjármála-

fyrirtækja

Laun starfsmanna í fjármálageiranum eru hærri en á almennum vinnumarkaði og hafa 

hækkað mun hraðar en í öðrum atvinnugreinum. Þetta má sjá með því að bera saman 

meðallaun á vinnumarkaði við meðallaun í fjármálageiranum. Frá árinu 1998 hafa 

meðallaun starfsmanns hjá fjármálafyrirtæki meira en tvöfaldast. Launabilið milli 

fjármálageirans og annarra atvinnugreina var 30% á árinu 1998 en er nú um 75%.

LAUN Í FJÁRMÁLAGEIRANUM 
HAFA RÍFLEGA TVÖFALDAST FRÁ 1998

„Ég er mjög ánægð með að vera starfsmaður hjá fjármálafyrirtæki og taka 

þannig þátt í þróun þessa geira á Íslandi.  Um er að ræða mjög dýnamískt 

umhverfi, í örum vexti sem forréttindi eru að vera þátttakandi í að byggja upp.

Fjármálageirinn er einn af megin vaxtabroddum íslensk atvinnulífs eins og sést 

best á þeim gríðarlega vexti sem átt hefur sér stað á þessu sviði undanfarin ár.

Vöxtur fjármálageirans gengt lykilhlutverki í þeirri auknu hagsæld sem 

viðgengist hefur á Íslandi undanfarin ár og í því ljósi finnst mér ég skila mínum 

hluta til samfélagsins í gegnum starf mitt.“

Forréttindi að taka þátt í uppbyggingu fjármálageirans
Anna Dögg Hermannsdóttir, lögfræðingur í tjónadeild Vátryggingafélags Íslands

Meðallaun í fjármálageiranum og á vinnumarkaðnum almennt 1998-2005
Mánaðarlaun á föstu verði ársins 2005

Annar hver útskriftarnemi 

vill vinna hjá fjármála-

fyrirtæki að námi loknu

Fjármálafyrirtækin laða til sín hæft og vel menntað starfsfólk. Annar hver útskriftar-

nemi í viðskipta- og hagfræði í íslenskum háskólum vill helst starfa hjá fjármála-

fyrirtæki að námi loknu. Þetta kom fram í könnun sem Félag viðskipta- og hagfræðinga 

lét vinna í október 2006. Um 500 útskriftarnemar voru spurðir um á hvaða sviðum þeir 

viljdu helst starfa og 44% nefndu fjármálafyritækin sem draumavinnustaði. 

UNGT MENNTAFÓLK SÆKIST EFTIR 
STÖRFUM HJÁ FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJUM

Fjármálafyrirtæki Aðrar atvinnugreinarkr.
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Heimild: Hagstofa Íslands



ÚTFLUTNINGUR 
Á ÞEKKINGU OG ÞJÓNUSTU
Fjármálafyrirtækin hafa undanfarin ár staðið á bak 
við marga af stærstu viðskiptasamningum íslenskra 
fyrirtækja á erlendum mörkuðum, en um 77% útlána 
íslenskra banka eru í erlendum myntum. Öflug 
fjármálastarfsemi leysti úr læðingi kraftinn sem knýr 
íslensku útrásina áfram.
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Fjármálafyrirtæki í þágu útrásar

Meirihluti tekna bankanna 

kemur erlendis frá 

Sókn íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði undanfarin ár er orðið svo vel þekkt 

fyrirbæri að hægt er að tala um íslensku útrásina sem þjóðareinkenni. Íslenskur 

fjármálamarkaður er tiltölulega smár en með því að flytja út þekkingu sína og þjónustu 

hefur fjármálafyrirtækjum tekist að auka hagkvæmni sína og margfaldast að stærð. 

Starfsvettvangur íslensku viðskiptabankanna er ekki lengur einangraður við Ísland 

heldur eru þeir óðum að breytast í alþjóðleg þjónustufyrirtæki. Alþjóðavæðing 

íslensku bankanna sést vel ef skoðað er hvaðan tekjur þeirra koma. Árið 2006 komu 

að meðaltali 52% af tekjum íslensku viðskiptabankanna, Glitnis, Kaupþings og 

Landsbanka, erlendis frá. Þá komu 54% af tekjum Straums Burðaráss, stærsta íslenska 

fjárfestingarbankans, erlendis frá á síðasta ári. 

Annar mælikvarði á alþjóðavæðingu er hversu stór hluti útlána bankanna er veittur 

í erlendri mynt. Á árinu 2006 námu útlán Glitnis, Kaupþings, Landsbankans og 

Straums-Burðaráss í erlendri mynt alls 77% af heildarútlánum. Þar af voru 60% 

útlána veitt erlendum viðskiptamönnum, en 17% voru lán í erlendi mynt til innlendra 

viðskiptamanna. 

Lán í íslenskum krónum til innlendra viðskiptamanna eru 23% heildarlána, eða litlu 

hærra en hlutfall útlána til innlendra viðskiptamanna í erlendri mynt. Hátt hlutfall lána 

í erlendri mynt til innlendra aðila þýðir að útrásarfyrirtækin velja íslenska banka þegar 

þau fara í fjárfestingar erlendis. Það að 60% útlána séu í erlendum myntum til erlendra 

viðskiptamanna merkir að þjónusta íslenskra fjármálafyrirtækja er orðin eftirsótt af 

erlendum aðilum. Íslensk bankaþjónusta býðst nú víðar en á Íslandi og því má með 

sanni segir að íslensku fjármálafyrirtækin séu orðin að útflutningsfyrirtækjum. 

Skipting útlána 
bankanna 2006

23%

77%

Lán í íslenskum krónum

Lán í erlendri mynt

STERK STAÐA Á HEIMAMARKAÐI 
STÖKKPALLUR ÚT Í HEIM 

ÍSLENSK FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI STARFA Í YFIR 20 LÖNDUM
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„Það verður aldrei skortur á góðum hugmyndum. Hins vegar 

skortir oft vilja, þor og tækifæri til að hrinda þeim í framkvæmd. 

Íslensku fjármálafyrirtækin hafa undanfarin ár stutt frumkvöðla 

til að framkvæma með því að standa þétt að baki fyrirtækjum 

sem sýna vilja og getu til að flytja út þekkingu og hugvit. 

Stuðningur íslenskra fjármálafyrirtækja er einn af þeim þáttum 

sem komu saman og leiddu til þess að tölvuleikurinn Eve Online 

er ekki bara hugmynd á blaði.“

Fjármálafyrirtækin skapa umhverfi til framkvæmda
Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri CCP

Eitt af því sem einkennir islensku bankanna er hátt eigið fé og hátt eiginfjárhlutfall. 

Eigið fé bankanna er ágætur mælikvarði á möguleika þeirra til útrásar, því hátt 

eiginfjárhlutfall gefur tækifæri til vaxtar. Ef reyna á að meta verðmæti útflutnings 

íslenskra fjármálafyrirtækja er hægt að fá góða nálgun á það með því að áætla að 

helmingur eigin fjár bankanna sé nýttur í fjárfestingar erlendis. Ef þær fjárfestingar 

njóta 15% arðsemi, sem er varlega áætlað, þá sjáum við að tekjur af útflutningi 

á þekkingu og þjónustu úr íslenska fjármálageiranum gætu hafa numið um 60 

milljörðum króna á síðasta ári. 

Tengslanet bankanna yfir í erlenda markaði og fjármálaheima er ekki síður verðmætt 

og hefur opnað marga útrásarmöguleika fyrir íslensk fyrirtæki. Bankarnir hafa staðið á 

bak við marga af stærstu viðskiptasamningum íslenskra fyrirtækja á erlendri grundu.

Af mörgu er að taka en nefna má yfirtökur og samninga sem stórfyrirtæki á borð 

við Baug, Bakkavör og Össur hafa staðið að undanfarin ár, og nutu dyggs stuðnings 

íslenskra fjármálafyrirtækja. Einnig má nefna ýmsa frumkvöðlastarfsemi sem 

hefur með stuðningi íslenskra banka teygt anga sína til útlanda, eins og Latabæ og 

tölvuleikjafyrirtækið CCP. Að ógleymdum stórhuga áætlunum í orkugeiranum á næstu 

árum sem íslenskir bankar hafa þegar lagt grunn að.

Auk bankanna hafa stóru tryggingafélögin þrjú: Sjóvá, VÍS og TM markvisst unnið að 

því að bjóða þjónustu sína víðar en hér heima. Líklega er því ekki ofsögum sagt að 

íslensk fjármálafyrirtæki hafi leitt íslensku útrásina

Útflutningur á 

þekkingu og þjónustu 

fjármálafyrirtækjanna 

skapar verðmæti í 

íslensku hagkerfi

60 MILLJARÐA 
ÚTFLUTNINGSTEKJUR ÁRIÐ 2006
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Fjármálafyrirtækin íslensku geta nú í krafti stærðar og stöðu tekið að sér sífellt 

metnaðarfyllri verkefni á erlendum mörkuðum. 

Útrás íslenskra fjármálafyrirtækja snýst um að flytja út þekkingu og breyta í verðmæta 

þjónustu á nýjum mörkuðum. Viðskiptabankarnir þrír og Straumur Burðarás eru nú 

með starfsemi af einhverju tagi í samtals 19 löndum utan Íslands og að auki hefur MP 

fjárfestingarbanki hafið útrás til Litháen og Úkraínu og Sparisjóðirnir eru smám saman 

að færa sig út til helstu fjármálamiðstöðva í nágrannaríkjunum. Öll fjármálafyrirtækin 

eru þó með höfuðstöðvar á Íslandi. Um helmingur starfsfólks bankanna starfar 

erlendis og ríflega helmingur teknanna kemur að utan.

Þegar útrásin er annars vegar skiptir stærðin máli. Eignir bankanna þriggja hafa 

margfaldast og námu í árslok 2006 7.700 milljörðum króna sem svarar til ríflega 

sjöfaldrar landsframleislu. Eigið fé bankanna var í árslok um 766 milljarðar króna. Árið 

2000 var þetta hlutfall um 7%.

Eignir fjármálafyrirtækjanna 

hafa tífaldast frá árinu 2000

HEILDAREIGNIR SAMSVARA 
SJÖFALDRI LANDSFRAMLEIÐSLU 

Eigið fé og eignir fjármálafyrirtækja 2000-2006 (í milljörðum króna)
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Eiginfjárhlutfall (CAD) viðskiptabankanna 2003-2006

Kaupþing Landsbanki Glitnir
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Fjármálafyrirtæki í þágu útrásar

Íslensk  fjármálastarfsemi 

aldrei sterkari

Hröð stækkun íslenskra fjármálafyrirtækja vekur athygli út fyrir landsteinana og ekki 

alltaf á jákvæðan hátt. Flestum er líklega í fersku minni sú gagnrýni sem upp kom á 

síðasta ári á íslensku bankana og íslenskt efnahagslíf. Efasemdir voru uppi um hvort 

innistæða væri fyrir miklum vexti og velgengni íslensku útrásarfyrirtækjann, ekki síst 

bankanna. Kjör bankanna á skuldabréfamörkuðum versnuðu tímabundið í kjölfarið og 

efasemdirnar minntu rækilega á að íslensku fjármálafyrirtækin eru hluti af alþjóðlegu 

kerfi sem kallar á ný vinnubrögð. 

Fjármálafyrirtækin brugðust við, leiðréttu misskilning og löguðu annað sem betur 

mátti fara, einkum er varðaði upplýsingagjöf. Fyrir vikið stendur íslenskt fjármálakerfi 

sterkara en nokkru sinni fyrr. 

Fróðlegt verður að fylgjast með framþróun íslensku fjármálafyrirtækjanna í ljósi 

gífurlegs vaxtar í þeirra á síðustu 5-10 árum. Óvarlegt er að ætla annað en að þau muni 

halda áfram að vaxa og margfaldast að stærð.

Með aukinni stærð eykst áhugi alþjóðlegra fjárfesta enn frekar og því er mikilvægt að 

starfsumhverfi fyrir fjármálastarfsemi á Íslandi verði sem best til að fyrirtækin sjái sér 

áfram hag í að gera út frá Íslandi og að frjósamur jarðvegur sé fyrir ný fjármálafyrirtæki 

til að blása enn til sóknar í íslenskri fjármálstarfsemi.

EFASEMDIRNAR Í FYRRA 
STYRKTU ÍSLENSK FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI 

„Íslensk fjármálafyrirtæki hafa ekki einungis stutt við bakið á 

útflutningsfyrirtækjum með skilningi á auknum fjárfestingum hér heima  

til að standast erlenda samkeppni, heldur líka fært íslenskum útrásar-

fyrirtækjum hugmyndir, tækifæri og tengsl við viðlíka fyrirtæki erlendis.

 

Þá hafa fjármálafyrirtækin með sínum víðtæku samböndum komið sumum 

útrásarfyrirtækjum á framfæri við erlenda aðila og þannig stutt við félög hér 

á landi. Samhliða þessu hafa hugmyndir að samstarfi, samruna, yfirtökum 

og/eða markaðssetningu oft á tíðum komið til útrásarfyrirtækjanna frá 

fjármálafyrirtækjum Íslands. Lýsi h.f. hefur notið þessa stuðnings í ríkum 

mæli undanfarin ár.“

Fjármálafyrirtækin færa útrásinni 
hugmyndir, tengsl og tækifæri
Katrín Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Lýsis hf. og handhafi Útflutningsverðlaunanna 2006
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Fjármálafyrirtæki í þágu útrásar

Ísland (GKL)

Danske Bank

Nordea

DnBNOR

Deutsche

RBS

Citigroup

2006

39,4%

17,5%

22,9%

19,5%

22,2%

19,0%

18,8%

2005

36,7%

18,4%

18,0%

18,8%

16,2%

18,2%

22,3%

2004

39,6%

13,9%

16,9%

17,7%

10,5%

18,5%

17,0%

Arðsemi eigin fjár nokkurra banka

Þrátt fyrir hraðan vöxt 

og gengissveiflur hefur 

eiginfjárhlutfall íslensku 

bankanna haldist hátt

Arðsemi eigin fjár er mælikvarði á árangur í rekstri en arðsemi eiginfjár íslensku 

bankanna hefur verið langt umfram erlenda keppinauta á síðustu árum. Það að 

íslensku bankarnir hafi háa arðsemi eigin fjár endurspeglar hversu vel þeim hefur 

gengið að nýta eigið fé til vaxtar. 

ÁRANGUR Í REKSTRI OG FJÁRHAGSLEGUR STYRKUR

Þrátt fyrir hraðan vöxt, háa arðsemi og sveiflur í gengi krónunnar er fjárhagslegur 

styrkur íslenskra fjármálafyrirtækja mikill. Fjárhagslegur styrkur er jafnan mældur 

í því hversu hátt eiginfjárhlutfall, eða CAD hlutfall, bankanna er. Eins og sjá má á 

myndinni að neðan hefur íslenskum bönkum tekist að viðhalda háu eiginfjárhlutfalli 

síðustu fjögur ár.

Í árslok 2006 var hlutfallið hjá íslensku bönkunum um 15% en til samanburðar má 

nefna að CAD hlutfall Deutsche Bank í árslok 2006 var 12,9%, Royal Bank of Scotland 

11,7% og hjá Nordea var hlutfallið 9,8%.

Eiginfjárhlutfall hærra 

hjá íslenskum bönkum en 

erlendum keppinautum

Eiginfjárhlutfall (CAD) viðskiptabankanna 2003-2006
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STERK UMGJÖRÐ 
UM STÆKKANDI MARKAÐ
Stóraukinn hraði og vöxtur í íslensku fjármálaumhverfi 
kallar á meiri sérþekkingu og öflugri hagsmunagæslu 
en áður. Samtök fjármálafyrirtækja eru heildarsamtök 
allra fjármálafyrirtækja á Íslandi.



Eftir því sem starfsemi íslenskra fjármálafyrirtækja þenst út er í fleiri horn að líta 

þegar kemur að sameiginlegum hagsmunamálum fjármálamarkaðarins. Regluverk á 

fjármálamarkaði er líka sífellt að verða umfangsmeira og sérhæfðara. Fjármálageirinn 

þarf á meiri sérþekkingu um umhverfi fyrirtækjanna og öflugri hagsmunagæslu að 

halda en áður.  

Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) voru stofnuð 1.janúar 2007 þegar aðildarfyrirtæki 

Samtaka banka og verðbréfafyrirtækja, Sambands íslenskra tryggingarfélaga og 

Sambands íslenskra sparisjóða sameinuðust undir nýjum hatti. Samtök banka og 

verðbréfafyrirtækja urðu upphaflega til árið 2000 við samruna þriggja samtaka.

SFF eru heildarsamtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu á Íslandi. Félagsmenn SFF eru 

viðskiptabankar, sparisjóðir, vátryggingafélög, líftryggingafélög, fjárfestingarbankar, 

verðbréfafyrirtæki, eignaleigur og kortafyrirtæki. 

Heildarsamtök allra starfsleyfisskyldra fjármálafyrirtækja hafa ekki verið til áður 

hér á landi og því má segja að árið 2007 marki ákveðin tímamót í sögu íslenskrar 

fjármálastarfsemi. Aðildarfélög SFF eru 44, framkvæmdastjóri SFF er Guðjón 

Rúnarsson, formaður stjórnar er Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis og varaformaður 

er Helgi Bjarnason, aðstoðarforstjóri Sjóvá Almennra.

SFF eru heildarsamtök 

fyrirtækja í fjármálaþjónustu 

á Íslandi

SAMTÖK Á FJÁRMÁLAMARKAÐI SAMEINUÐ UNDIR EINN HATT

SFF
Samtök fjármálafyrirtækja

SÍSP

SV SÍVSL SÍSP

Fjármálafyrirtæki undir einn hatt

SBV
Samtök banka og verðbréfafyrirtækja

SÍT
Samband íslenskra tryggingafélaga Samband íslenskra sparisjóða

Samtök 
verðbréfafyrirækja

Samband íslenskra 
sparisjóða

SÍT
Samband íslenskra 

tryggingafélaga

SAMTÖK FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA 
STOFNUÐ 1.JANÚAR 2007 

Samband 
lánastofnana

Samband íslenskra 
viðskiptabanka
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HVAÐ GERA SFF?
Ísland er komið á kortið í alþjóðlegu fjármálaumhverfi og áhugi erlendra aðila 

á íslenskum fjármálamarkaði eykst stöðugt. Ásamt því að sinna almennri 

hagsmunagæslu og hafa yfirsýn yfir regluverk á fjármálamarkaði er SFF ætlað að veita 

upplýsingar, bæði innanlands og utan, um hinn ört vaxandi fjármálamarkað hér á 

landi. 

Fjármálastarfsemi á Íslandi hefur aldrei staðið jafn vel og nú. Heildareignir 

fjármálakerfisins hafa tífaldast frá árinu 2000 og starfsfólki í geiranum hefur fjölgað 

um á þriðja þúsund manns á sama tímabili. Fjármálageirinn vex á áður óþekktum 

hraða og til að halda í við hraðann eru heildarsamtök sem starfa í þágu allra fyrirtækja 

innan hans nauðsynleg. 

SFF HAFA SETT SÉR FJÖGUR MEGINMARKMIÐ:

 Að vera málsvari fjármálafyrirtækja í hagsmunamálum þeirra.

 Að tryggja samkeppnishæf starfsskilyrði fjármálafyrirtækja.

 Að taka þátt í alþjóðlegu hagsmunasamstarfi fjármálafyrirtækja.

 Að auka skilning á mikilvægi fjármálafyrirtækja fyrir íslenskan efnahag.

SFF starfa náið með félagsmönnum sínum og leggja áherslu á að hafa góð tengsl við 

önnur hagsmunasamtök innanlands og systursamtök erlendis. SFF ásamt samtökum 

annarra atvinnugreina á Íslandi mynda í sameiningu Samtök atvinnulífsins, sem fara 

með kjaramál fyrir aðildarfélög sín og sinna hagsmunagæslu á almennum grunni.

SFF starfa náið með félagsmönnum sínum og leggja áherslu á 
að hafa góð tengsl við önnur hagsmunasamtök innanlands og 
systursamtök erlendis. 

Fjármálafyrirtæki undir einn hatt

SFF eru í samstarfi við ASÍ um að kanna stöðu neytenda á 
íslenskum fjármálamarkaði.
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HELSTU VERKEFNI NÝS FÉLAGS
SFF hafa sett sér mælanleg markmið sem ætlunin er að ná á þessu ári og því næsta. 

Ljóst má vera að af nægu er að taka en neytenda- og fræðslumál eru meðal þess sem 

samtökin hafa sett á oddinn.

Fræðsla um fjármál í skólum

SFF vilja auka fræðslu um fjármál í skólum landsins og hafa átt viðræður við 

menntamálaráðuneytið í þeim efnum. SFF horfa sérstaklega til þess að námsefni til 

fræðslu um fjármál hjá efstu bekkjum grunnskóla og í framhaldsskólum verði bætt 

verulega frá því sem nú er.

Neytendamál á fjármálamarkaði

SFF hafa, í samstarfi við Alþýðusamband Íslands (ASÍ), falið Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands að gera úttekt á stöðu neytenda á íslenskum fjármálamarkaði í samanburði 

við nágrannalöndin. Samtök banka og verðbréfafyrirtækja, forveri SFF, létu gera 

samanburð á verði á fjármálaþjónustu hér á landi í samanburði við nágrannalöndin 

árið 2004 en úttektin, sem Hagfræðistofnun hefur þegar hafið vinnu við, er ólík að því 

leyti að hún er gerð í samvinnu við stærstu launþegasamtök landsins; ASÍ. Áætlað er 

að niðurstöður fyrsta áfanga útttektarinnar geti birst á vormánuðum. 

Alþjóðlegt fjármálaumhverf i á Íslandi

SFF vilja vera í fylkingarbrjósti í að fylgja eftir skýrslu nefndar um alþjóðlegt 

fjármálaumhverfi og þeim tillögum sem þar koma fram um hvernig megi gera 

starfsumhverfi íslensks fjármálamarkaðar samkeppnishæfara í alþjóðlegu tilliti. 

Samtökin hyggjast standa fyrir stöðuúttekt í lok árs 2007 með mati á því hvernig til 

hefur tekist. 

Öf lug upplýsingaveita

Fyrir árslok 2007 vilja SFF verða orðin viðurkennd upplýsingaveita innanlands sem 

erlendis varðandi tölur sem snerta íslenskan fjármálamarkað, þróun hans og útrás 

íslenskra fyrirtækja. .

Öryggismál 

Öryggi í ört vaxandi fjármálageira er forsenda fyrir frekari þróun hans. SFF leggja áherslu 

á samstarf við lögreglu um að efla forvarnir gegn netbankaþjófnaði, kortasvikum, 

bankaránum og annarri óáran tengdri fjármálastarfsemi. 

SFF stefna að því að auka 

fræðslu í fjármálum á grunn- 

og framhaldsskólastigi

„Hugmyndin um að efla alþjóðlega fjármálastarfsemi á Íslandi snýst um að veita hingað alþjóðlegum fjármagnshreyfingum, gera landið 

að höfn höfuðstöðva alþjóðlegra fyrirtækja og mynda tekjustrauma sem með hóflegri skattlagningu yrðu mikilvæg tekjulind fyrir íslenska 

ríkið og uppspretta nýrra og arðbærra sérfræðistarfa. Um er að ræða umhverfisvæna starfsemi, þar sem með litlum fórnarkostnaði er hægt 

að skapa umtalsverðar tekjur fyrir þjóðarbúið,“ segir meðal annars í skýrslu nefndar forsætisráðherra um alþjóðlegt fjármálaumhverfi 

á Íslandi sem kom út í október 2006.

SFF VILJA AÐ SKÝRSLU UM ALÞJÓÐLEGT 
FJÁRMÁLAUMHVERFI Á ÍSLANDI VERÐI FYLGT EFTIR

Fjármálafyrirtæki undir einn hatt
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STJÓRN SFF 2007-2008

Byr hf.

Frjálsi fjárfestingarbankinn

Glitnir banki hf.

Icebank hf.

Íslensk endurtrygging hf.

Íslensk verðbréf hf.

Kaupþing  banki hf.

Kaupþing líftryggingar

Kreditkort hf.

Landsbanki Íslands hf.

Líftryggingafélag Íslands hf

Líftryggingamiðstöðin hf.

Lýsing hf.

MP Fjárfestingarbanki hf.

NB-banki

Sjóvá-Almennar líftryggingar hf.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

SP Fjármögnun hf.

Sparisj.  Húnaþings og Stranda

Sparisjóður Bolungarvíkur

Sparisjóður Hornafjarðar og nágr

Sparisjóður Höfðhverfinga

Sparisjóður Kópavogs

Sparisjóður Mýrasýslu

Sparisjóður Norðfjarðar

Sparisjóður Norðlendinga

Sparisjóður Ólafsfjarðar

Sparisjóður Ólafsvíkur

Sparisjóður Reykjavíkur og nágr.

Sparisjóður Siglufjarðar

Sparisjóður Skagafjarðar

Sparisjóður Strandamanna

Sparisjóður Suður-Þingeyinga

Sparisjóður Svarfdæla

Sparisjóður Vestfirðinga

Sparisjóður Vestmannaeyja

Sparisjóður Þóshafnar og nágr.

Sparisjóðurinn í Keflavík

Straumur Burðarás fjárfestingarbanki hf.

Tryggingamiðstöðin hf.

Vátryggingafélag Íslands hf.

VBS Fjárfestingarbanki hf.

VISA Ísland - Greiðslumiðlun hf.

Vörður Íslandstrygging hf.

Fjármálafyrirtæki undir einn hatt

AÐILDARFÉLÖG SFF

Formaður:

Bjarni Ármannsson, Glitnir banki

Varaformaður:

Helgi Bjarnason, Sjóvá Almennar

Aðrir í stjórn:

Ásgeir Baldurs, Vátryggingafélag Íslands

Friðrik Jóhannsson, Straumur-Burðarás 

Guðmundur Hauksson, SPRON

Halldór J. Kristjánsson, Landsbankinn

Hreiðar Már Sigurðsson, Kaupþing banki

Sævar Helgason, Íslensk verðbréf

Valgeir Pálsson, Tryggingamiðstöðin
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Skýrslan er að miklu leyti byggð á efni sem Hagfræðisetur Háskólans í 

Reykjavík vann fyrir SFF í nóvember 2006, en þeirri vinnu stýrðu Ólafur 

Ísleifsson og Katrín Ólafsdóttir.




