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Formáli 

Ritgerð þessi er sex eininga (6 ECTS) lokaverkefni í BS-námi við viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og vil ég þakka honum fyrir gagnlegar leiðbeiningar og aðstoð. Þá vil ég 

einnig þakka foreldrum mínum fyrir stuðning og hvatningu í gegnum námið og 

ritgerðarskrifin.  
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Útdráttur 

Rekstrarkostnaður lífeyrissjóða hlýtur bæði lof og gagnrýni úr samfélaginu og því 

áhugavert að skoða hvernig hann er hjá mismunandi lífeyrissjóðum. Til að fá góðan 

samanburð á milli lífeyrissjóða var ákveðið að skoða einnig eignir lífeyrissjóðanna og 

hlutfall rekstrarkostnaðar af þeim. Tíu íslenskir lífeyrissjóðir voru skoðaðir með tilliti til 

stærðar og rekstrarkostnaðar og hvort tenging væri á milli hlutfalls rekstrarkostnaðar við 

stærð lífeyrissjóðanna. Valdir voru sjóðir sem sýna fjölbreytni hvað varðar fjölda 

sjóðsfélaga og lífeyrisþega, heildareignir og hvernig eignastýringu þeirra er háttað. Í 

ritgerðinni er svo farið í gegnum uppsetningu lífeyriskerfisins, hvernig lagalegt umhverfi 

þess og fjármálamarkaðurinn hefur verið undanfarin ár. Þá er einnig skoðað hverjir helstu 

eignaflokkar lífeyrissjóða eru og hvernig eignastýringu þeirra er háttað. Í lokin er skoðað 

hlutfall rekstrarkostnaðar af eignum lífeyrissjóða og hvort tenging sé á milli þess og 

stærðar þeirra. Lokaorð innihalda svo hugleiðingar um hvort frekari sameining sé æskileg 

fyrir lífeyrissjóði til að ná fram frekari stærðarhagkvæmni. Vísbendingar eru um að 

stærðarhagkvæmni eigi við um lífeyrissjóði og virðist sem að stærri sjóðirnir hérlendis hafi 

lægra hlutfall rekstrarkostnaðar af eignum en þeir minni. Meðaltal þessa hlutfalls fyrir 

lífeyrissjóði hérlendis var mjög lágt í samanburði við önnur lönd og ætti því að virka sem 

hvatning fyrir lífeyrissjóði til að halda áfram að standa sig vel og gera betur.  
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1  Inngangur 

Árið 1997 voru sett núgildandi lög um lífeyrissjóði (lög nr. 129/1997) sem hafa haft mikil 

áhrif á lífeyriskerfið í heild síðan þau voru kynnt til sögunnar. Síðan þá hefur lífeyrissjóðum 

farið fækkandi þar sem sjóðir eru ýmist að sameinast hvor öðrum eða lokaðir fyrir nýjum 

sjóðsfélögum vegna smæðar sinnar og hefur aukin hagræðing verið helsta ástæða þessara 

breytinga.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða uppsetningu lífeyriskerfisins hér á landi, 

stærð og rekstrarkostnað lífeyrissjóða og hlutfallið þar á milli. Skoðað verður hvort 

stærðarhagkvæmni eigi við í íslenska lífeyriskerfinu, það er hvort að stærri sjóðirnir hafi 

lægra hlutfall rekstrarkostnaðar af eignum. Þetta er gert með því að velja tíu íslenska 

lífeyrissjóði, skoða ársreikninga þeirra og sambærilegar tölur úr þeim til að sjá hvort stærri 

sjóðir kerfisins séu í raun hagkvæmari, það er með lægra hlutfall rekstrarkostnaðar af 

eignum.  

Oft vakna umræður í þjóðfélaginu um lífeyrissjóði og kostnaðinn sem fylgir rekstri 

þeirra en slíkar umræður þurfa vera á upplýstum grundvelli til að gæta sanngirni. Því er 

ágætt að skoða þessar tölur í samanburði við stærð sjóðanna, það er hreina eign þeirra 

og meta út frá því hversu mikill þessi kostnaður er í raun og veru. 

Í þessu verkefni verður lífeyriskerfið skoðað fyrst, uppsetning þess og munurinn á 

gegnumstreymi og sjóðsöfnun, og hvernig það er byggt á þriggja stoða hugmynd 

Alþjóðabankans. Síðan er umhverfi lífeyrissjóða skoðað og hvernig íslenski 

fjármálamarkaðurinn hefur verið undanfarin ár. Í kjölfar þess er fjallað ítarlega um eignir 

lífeyrissjóða líkt og hverjir eru helstu eignarflokkarnir, mikilvægi eignastýringar og hvernig 

hún fer fram. Í lokin er talað um rekstrarkostnað lífeyrissjóða, hann er borinn saman við 

eignastöðu þeirra og stærð og umræða út frá niðurstöðu þess og um mögulegar leiðir til 

frekari hagræðingar innan lífeyriskerfisins. 
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2 Lífeyriskerfið 

Þegar líða fer að efri árunum og horft fram á starfslok er mikilvægt fyrir flesta að vita 

hverjar tekjur sínar verða þegar kemur að starfslokum. Margs konar fyrirkomulag er til 

staðar víðsvegar um heiminn til að sjá fólki fyrir tekjum eftir að það sest í helgan stein, 

hvort sem um er að ræða stuðning frá fjölskyldunni, starfstengd lífeyriskerfi, 

almannatryggingakerfi á vegum hins opinbera eða einkasparnaður sem fólk hefur sparað 

sér í gegnum tíðina (Bodie, 2007). 

Lífslíkur fólks hafa aukist á síðustu áratugum, fæðingartíðni lækkað og fleiri kjósa að 

byrja fyrr á lífeyri þegar þeir hafa tækifæri til sem þýðir með hækkandi hlutfalli 

ellilífeyrisþega meiri kröfur til kerfisins. (Tryggvi Þór Herbertsson, 2007). Hækkandi 

hlutfall þeirra sem þiggja lífeyri miðað við þá sem eru á vinnumarkaði þýðir aukna 

greiðslubyrði fyrir komandi kynslóðir í gegnumstreymiskerfi þar sem það er þeirra 

hlutverk að fjármagna lífeyrinn en fjallað er nánar um þessi kerfi í kaflanum hér fyrir 

neðan. Allt þetta hefur áhrif á kröfurnar til lífeyriskerfanna og ljóst að þau munu þurfa 

breytast til þess að standa undir þessum nýju áskorunum. 

Lífeyrissjóðir gegna mikilvægu hlutverki í okkar samfélagi í dag, ekki einungis sem 

tekjutrygging fyrir sjóðfélagana heldur líka sem fjárfestar innan samfélagsins og virkir 

þátttakendur á verðbréfamarkaði. En tilgangur þeirra er að tryggja sjóðsfélögum sínum 

lífeyri, hvort sem er vegna örorku eða elli með því að taka á móti iðgjöldum, ávaxta þau 

og greiða út.  

Íslenska lífeyrissjóðskerfið hefur vakið athygli erlendis vegna sérstöðu sinnar og hefur 

fræðimaðurinn Zvi Bodie meðal annars bent á íslenska lífeyriskerfið sem fordæmi fyrir 

aðrar þjóðir og þær gætu lært af því að kynna sér það (Bodie, 2007). Sérstaða íslenska 

lífeyriskerfisins einkennist ekki einungis af verðtryggðum lífeyrisgreiðslum heldur einnig 

á löggjöf þar sem enginn vinnandi maður er undanskilinn greiðslum í lífeyrissjóði. Þá er 

sterk áhersla á sjóðsöfnun frekar en gegnumstreymiskerfi og mikil samtrygging í kerfinu, 

þar sem lífeyrissjóðir tryggja ekki einungis ellilífeyri til æviloka heldur einnig lífeyri vegna 

örorku sem og makalífeyri til að aðstoða fjölskyldu sjóðsfélaga fjárhagslega ef hann skyldi 

falla frá (Hrafn Magnússon, 2007). Þá hefur einnig vakið athygli hversu há eignastaða 
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sjóðanna hefur verið í hlutfalli af landsframleiðslu en í árslok 2016 var hún tæp 152% af 

vergri landsframleiðslu og hafði þá lækkað lítillega frá fyrra ári, bæði vegna aukinnar 

landsframleiðslu sem og lægri ávöxtunar lífeyrissjóðanna (Fjármálaeftirlitið, 2017a). 

2.1 Uppbygging lífeyriskerfisins 

2.1.1 Gegnumstreymi og sjóðsöfnun 

Algengt er að flokka formleg lífseyriskerfi í gegnumstreymiskerfi eða sjóðsöfnun og því 

ágætis byrjun að skilgreina þessi kerfi og hver sé helsti munur þar á milli.  

Gegnumstreymiskerfi er kerfi þar sem lífeyrir streymir beint frá vinnandi hluta 

samfélagsins til lífeyrisþeganna, oftast í gegnum skatta og eru meðal algengustu 

lífeyriskerfanna í iðnríkjunum (Már Guðmundsson, 2000). Þetta kerfi gerir ráð fyrir að hin 

vinnandi kynslóð borgi til að framfleyta öldruðum og öryrkjum en í staðinn muni næsta 

kynslóð borga lífeyri þeirra (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.). Helsti kosturinn við 

gegnumstreymiskerfi er hversu einfalt það er í uppsetningu og framkvæmd, þar sem það 

er hægt að greiða út lífeyri um leið og það eru sett á. Vandamál við þessi kerfi er hins 

vegar að greiðslubyrði þeirra leggst misþungt á þær kynslóðir sem eru á vinnumarkaði. 

Sífellt fleiri lönd eru farin að hafa áhyggjur af hækkandi hlutfalli aldraðra, þar sem íbúar 

þeirra lifa lengur og eignast færri börn, sem þýðir aukna skattbyrði komandi kynslóða. 

Hérlendis er því einnig spáð að hlutfall aldraðra fari hækkandi en þó eru minni ástæður til 

að hafa áhyggjur yfir skattbyrðinni vegna þessa heldur en á mörgum öðrum stöðum þar 

sem íslenska lífeyriskerfið er ekki einungis byggt á gegnumstreymiskerfi heldur líka 

sjóðsöfnun (Guðmundur Guðmundsson og Kristíana Baldursdóttir, 2005). 

Sjóðsöfnun er kerfi þar sem hver kynslóð leggur hluta af launum sínum í lífeyrissjóð 

sem er ávaxtaður og síðan nýttur til að greiða út lífeyri. Helstu kostir við þetta kerfi er að 

hver kynslóð leggur út fyrir sínum eigin lífeyri í framtíðinni og kemur því ekki til með að 

vera háð næstu kynslóð. Því þykir mörgum þetta kerfi heldur sanngjarnara í notkun frekar 

en gegnumstreymiskerfi en það er þó ekki án galla. Helst ber að nefna að þessi kerfi eru 

tímafrek í uppsetningu og hversu langan tíma það tekur að byggja upp sjóði með góðum 

eignasöfnum sem getur greitt út mannsæmandi eftirlaun (Landssamtök lífeyrissjóða, 

e.d.).  
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Hérlendis eru bæði kerfin til staðar og mikið verið rætt um hvort annað sé betra en 

hitt. Lífeyrissjóðir hérlendis hafa vaxið gríðarlega undanfarin ár og er þeim spáð 

áframhaldandi vexti vegna hækkunar á iðgjöldum og fólksfjölgun en þetta mun leiða til 

aukinnar fjárfestingarþarfar. Þá er ljóst að innlent framboð af verðbréfum er ekki að 

standa undir þessari fjárfestingarþörf og því gæti verið kostur að efla 

gegnumstreymiskerfið hérlendis til að minnka álag á innlendum verðbréfamarkaði (Gylfi 

Magnússon, 2017). 

2.1.2 Stoðir lífeyriskerfisins 

Íslenska lífeyriskerfið byggist að mestu á hugmynd Alþjóðabankans um þriggja stoða kerfi, 

líkt og fleiri þjóðir í Evrópu og Norður-Ameríku hafa kosið að fylgja. Hægt er að sjá helstu 

upplýsingar um hvernig þessar stoðir birtast í íslenska lífeyriskerfinu í töflu 1. 

Tafla 1 Uppbygging íslenska lífeyriskerfisins 

 Almanna- 

tryggingakerfi 
Lífeyrissjóðir 

Viðbótarlífeyris- 

sparnaður 

Markmið Tilfærslur Sparnaður Sparnaður 

Tegund Lágmarkslífeyrir 
Starfstengdur 

lífeyrir 
Viðbótar-lífeyrir 

Fjármögnun Ríkissjóður Sjóðsöfnun Sjóðsöfnun 

Aðild Skylduaðild Skylduaðild Valfrjáls 

Heimild: Tryggvi Þór Herbertsson, 2007. 

 

Fyrsta stoðin er almannatryggingakerfið – opinbert gegnumstreymiskerfi sem er 

fjármagnað með sköttum. Þessi stoð getur verið í mismunandi útfærslum hvað varðar 

útgreiðslur en áhersla er lögð á að þetta sé gegnumstreymiskerfi, til að forðast vandamál 

sem oft fylgja því að ríkisstjórnir sjái um fjárfestingar fyrir hönd almennings, og hófleg í 
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stærð til að hinar stoðirnar hafi nægilegt pláss til að sinna sínum hlutverkum. Helsta 

hlutverk hennar er að greiða ákveðinn lágmarkslífeyri og tryggja grunnframfærslu til 

þeirra sem hafa haft lágar eða engar tekjur gegnum ævina (World Bank, 1994).  

Hér á landi sér Tryggingastofnun ríkisins um þessa stoð og eru greiðslur í gegnum hana 

fjármagnaðar úr ríkissjóði. Greiðslur úr lífeyrissjóðum sem launþegi hefur áunnið sér í 

gegnum tíðina geta haft áhrif á upphæðina sem er greidd úr almannatryggingum enda 

eru þær greiðslur tekjutengdar.  

Önnur stoðin er persónulegt söfnunarskyldukerfi sem skal vera rekið og fjármagnað af 

frjálsum markaði en undir eftirliti og reglugerðum frá hinu opinbera (World Bank, 1994). 

Allt launafólk hérlendis eru skyldugt til að greiða í lífeyrissjóð frá 16 ára aldri samkvæmt 

lögum frá 1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Þessi stoð 

er notast við sjóðsöfnun þar sem hver kynslóð fjármagnar sinn eigin lífeyri og 

framtíðarneyslu.  

Þriðja stoðin er valfrjáls viðbótarlífeyrissparnaður fyrir þá sem kjósa enn meiri sparnað 

og hærri tekjur á efri árunum (World Bank, 1994). Hérlendis hafa vinsældir þessarar leiðar 

farið vaxandi undanfarin ár, ekki síst eftir að stjórnvöld kynntu tímabundna leið til að nýta 

þennan sparnað til útborgunar eða niðurgreiðslu á fyrstu fasteignakaupum. 

Kosturinn við þessa sparnaðarleið fram yfir hefðbundinn sparnað er skattalega 

hagræðið sem fylgir lífeyrissjóðum. Iðgjöld til lífeyrissjóða auk ávöxtun þeirra eru iðulega 

skattfrjáls en við útgreiðslu er þessi lífeyrir skattlagður á sama hátt og aðrar tekjur. Hins 

vegar er greiddur skattur við útgreiðslu á venjulegum tekjum og svo aftur af þeirri ávöxtun 

sem þær bera (Már Guðmundsson, 2000).  

2.2 Lífeyrissjóðir valdir til samanburðar 

Tíu lífeyrissjóðir voru valdir til samanburður, borinn var saman rekstrarkostnaðar þeirra, 

eignir og hlutfallið þar á milli. Skoðun á rekstrarkostnaði eingöngu gefur ekki nægilega 

skýra mynd af því hversu hagkvæmur rekstur sjóðsins er, þar sem eðlilegt er að stærri 

sjóðir séu dýrari í rekstri sökum meira umfangs. Algengast er að bera rekstrarkostnað 

saman við eignir sjóðanna og var kosið að gera það í þessu verkefni, þar sem það þótti 

góður kostur til að fá samanburðarhæfar tölur.  
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Ákveðið var að velja fimm stærstu sjóði lífeyrissjóðina og síðan fimm af mismunandi 

stærðum til að hafa fjölbreytt úrtak, bæði varðandi stærð og eignastýringu. Fimm stærstu 

lífeyrissjóðir í lok síðasta árs eru Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (LSR), Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, Gildi lífeyrissjóður (Gildi), Birta lífeyrissjóður (Birta) og Stapi 

lífeyrissjóður (Stapi). Ákveðið var að taka Birtu ekki með því Birta lífeyrissjóður varð til 

seinni hluta árs 2016 við sameiningu Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs og 

því ekki hægt að skoða samanburðartölur aftur í tímann. Því voru teknir fjórir stærstu 

sjóðirnir og valdir sex aðrir til samanburðar.   

Til að gæta samræmis var ákveðið að skoða einungis samtryggingardeildir sem og að 

sleppa sjóðum sem eru lokaðir, það eru þeir sjóðir sem ekki taka við nýjum sjóðsfélögum, 

þar sem þeir hefðu sífellt hækkandi hlutfall lífeyrisþega og lækkandi hlutfall greiðandi 

sjóðsfélaga sem myndi skekkja samanburð á kostnaði og eignum. Af sömu ástæðu var 

einungis skoðað A-deild hjá LSR þar sem hinn hluti samtryggingardeildarinnar hjá þeim, 

svokölluð B-deild, tekur einungis við iðgjöldum frá þeim sem höfðu greitt í hana við árslok 

1996 (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, e.d. a). Héðan af er því einungis rætt um A-deild 

í upplýsingum frá LSR, nema annað sé sérstaklega tekið fram.  

Til viðbótar voru valdir : Frjálsi lífeyrissjóðurinn (Frjálsi), Festa lífeyrissjóður (Festa), 

Lífsverk lífeyrissjóður (Lífsverk), Lífeyrissjóður Vestmannaeyja, Lífeyrissjóður bænda og 

Lífeyrissjóður Rangæinga. 

Tafla 2 sýnir yfirlit um stöðu þessara sjóða árið 2016, hvað varðar fjölda sjóðsfélaga, 

lífeyrisþega (elli-, örorku-, maka- og barnalífeyri), eignastýringu og stærðarröð miðað við 

heildareignir sjóðsins.  
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Tafla 2 Yfirlit lífeyrissjóða til skoðunar 

Lífeyrissjóðir Sjóðsfélagar Lífeyrisþegar Eignastýring Stærð 

Festa 12.285 6.744 
Eigin 

eignastýring 
10 

Frjálsi 13.371 1.402 
Hjá Arion 

banka 
6 

Gildi 30.761 20.331 
Eigin 

eignastýring 
3 

Lífeyrissjóður 

bænda 
2.342 3.713 

Hjá Arion 

banka 
17 

Lífeyrissjóður 

Rangæinga 
937 633 

Hjá Arion 

banka 
21 

LSR A-deild 24.575 5.268 
Eigin 

eignastýring 
1 

Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna 
35.077 14.672 

Eigin 

eignastýring 
2 

Lífeyrissjóður 

Vestmannaeyja 
1.681 1.605 

Eigin 

eignastýring 
15 

Lífsverk  2.664 381 
Eigin 

eignastýring 
12 

Stapi  13.903 8.559 
Eigin 

eignastýring 
5 

Heimild: Ársreikningar lífeyrissjóða fyrir árið 2016. 
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2.2.1 Athugasemdir 

Miðast er við samtryggingardeildir sjóðanna í töflu 2 fyrir allar upplýsingarnar. LSR er, 

miðað við heildareignir bæði A og B deildar, stærsti lífeyrissjóður landsins – en ef skoðað 

væri einungis A-deild hans væri hann í öðru sæti á eftir Lífeyrissjóði verzlunarmanna.  

Flestir sjóðanna sjá um eigin eignastýringu en Frjálsi, Lífeyrissjóður bænda og 

Lífeyrissjóður Rangæinga hafa allir útvistað henni til Arion banka. Festa og Lífeyrissjóður 

Vestmannaeyja eiga hvor um sig helmings eignarhlut í Jöklum-Verðbréfum hf. og er helsta 

hlutverk þess fyrirtækis að sjá um ýmis verðbréfaviðskipti og eignastýringu fyrir hönd 

eigenda sinna auk þess að veita ráðgjöf við fjárfestingar (Jöklar-Verðbréf hf., e.d.).  

Í ársreikningum sjóðanna kemur fram kostnaðurinn sem þessi útvistun kostar sjóðina 

og hvernig honum er skipt á milli fjárfestingagjalda eða rekstrarkostnaðar og farið verður 

frekar í saumana á því undir kaflanum „Rekstrarkostnaður“. 
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3 Umhverfi lífeyrissjóðanna  

Lífeyrissjóðum hér á landi hefur fækkað umtalsvert undanfarna áratugi, ýmist þar sem 

sjóðir loka fyrir nýja aðildarfélaga eða sameinast hvor öðrum. Við upphaf tíunda áratugs 

síðustu aldar voru hér 88 starfandi lífeyrissjóðir sem hafði fækkað niður í 62 um aldamótin 

og þar af 13 sem tóku ekki lengur við iðgjöldum (Kristíana Baldursdóttir, 2000). Við lok árs 

2016 hafði þeim fækkað um rúman helming frá aldamótunum þar sem einungis 24 

fullstarfandi lífeyrissjóðir sem taka við iðgjöldum (Fjármálaeftirlitið, 2017a). 

Til viðbótar við mikla sameiningu á lífeyrissjóðum undanfarna áratugi hefur þar að auki 

enginn nýr lífeyrissjóður verið stofnaður síðan 1997, þegar lífeyriskerfið var 

endurskipulagt og lagaumhverfi þeirra hlaut allsherjar umbreytingu. Þessa fækkun á 

markaðnum má rekja að miklu leiti til krafna um lægri rekstrarkostnaði og aukna 

hagræðingu sem fylgir því að fækka sjóðum með sameiningu eða leggja þá niður (Kristíana 

Baldursdóttir, 2000). 

Stærstu lífeyrissjóðirnir í dag miðað við heildareignastöðu eru LSR, Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, Gildi, Birta og Stapi og nemur eignasafn þeirra um 65% af heildareignum 

lífeyrissjóða (Fjármálaeftirlitið, 2017b). 

 

3.1 OECD 

Efnahags- og framfarastofnunin (einnig þekkt sem OECD) var upphaflega stofnuð til þess 

að halda utan um og dreifa Marshall aðstoðinni eftir seinni heimstyrjöldina og hefur haft 

áframhaldandi áhrif á þróun landa innan Evrópu og víðar síðastliðna áratugi (Evrópuvefur, 

2011). Í dag heldur stofnunin utan um margvíslegar upplýsingar og gefur út nytsamleg 

gögn varðandi efnahagsástand og fjárhagsstöðu ýmissa landa innan sem og utan OECD, 

sem nýtast vel til samanburðar milli þjóða. 

Undanfarin ár hefur íslenska lífeyriskerfið komið vel út í útgefnu talnaefni frá OECD í 

samanburði við önnur lönd og þykir þetta oft athyglisvert vegna smæðar þjóðarinnar og 

hagkerfisins. Snemma árs 2017 kom út skýrsla frá OECD þar sem farið var yfir stöðu 

lífeyrissjóða og í henni var hægt að greina hver staða íslenska lífeyriskerfisins er í 

samanburði við önnur lönd. Í þessum gögnum kemur ekki einungis fram að hlutfall eigna 

lífeyrissjóðanna miðað við verga landsframleiðslu er með því hæsta sem þekkist heldur 
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einnig að rekstrarkostnaður í hlutfalli við eignir er með því lægsta sem þekkist hér á 

Íslandi, eða um 0,24%.  

Við útreikning á þessum rekstrarkostnaði var notast við skrifstofu- og 

stjórnunarkostnað lífeyrissjóðanna en ekki fjárfestingargjöld þar sem þau dragast frá 

ávöxtuninni og telst það sem alþjóðleg venja að telja þau því ekki með til 

rekstrarkostnaðar (Landssamtök lífeyrissjóða, 2017). Þessi aðferð sem OECD notast við er 

því í samræmi við reglur Fjármálaeftirlitsins (einnig þekkt sem FME) nr. 335/2015 um 

hvernig lífeyrissjóðir skuli birta rekstrarkostnað í ársreikningum sínum. 

3.2 Íslenski fjármálamarkaðurinn undanfarin ár 

Lífeyrissjóðir á Íslandi hafa mjög mikilvægt hlutverk í íslensku atvinnulífi enda teljast þeir 

vera á meðal stærstu fjárfesta, bæði á íslenskum hlutabréfa- og skuldabréfamarkaði, og 

hafa undanfarin ár einnig verið að stækka umsvif sín sem lánveitendur. Seinni hluta árs 

2016 var talið að lífeyrissjóðirnir ættu ríflega 40% af markaðsvirði skráðra hlutabréfa í 

kauphöll (Alexander F. Einarsson, 2016). Staða innlendra markaða og sveiflur á þeim hafa 

því mikil áhrif á lífeyrissjóði, bæði eignir þeirra og ávöxtun, og því mikilvægt að skoða 

hvernig þróun þeirra hefur verið undanfarin ár. 

Árið 2012 skiluðu samtryggingardeildir lífeyrissjóðanna 7,4% raunávöxtun og var það í 

fyrsta skipti síðan 2007 sem raunávöxtun var yfir 3,5% viðmiðinu (Fjármálaeftirlitið, 

2013). 

Lífeyrissjóðum fækkaði um fimm árið 2013 þegar sveitarfélagasjóðir sameinuðust 

Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga. Raunávöxtun lífeyrissjóðanna var tæp 5,5% og í 

árslok voru þeir eigendur þriðjung skráðra hlutabréfa á Íslandi (Fjármálaeftirlitið, 2014). 

Markaðsvirði hlutabréfa á aðalmarkaði Kauphallarinnar jókst um tæp 24% árið 2014, 

eða úr 534 milljörðum í 661 milljarða. Helstu ástæður fyrir þessu var innkoma HB Granda 

og Sjóvá-Almennra á markaðinn auk þess sem N1 hafði bæst við í árslok 2013. Eignir 

lífeyrissjóðanna jukust um tæp 10% fyrir bæði samtryggingar og séreignardeildir og 

meðalraunávöxtun þeirra hafi verið 7,3%. Hins vegar var meðaltal raunávöxtunar síðustu 

fimm ára rétt 5% og síðustu tíu ára nam einungis 2,3%, sem er töluvert undir 3,5% 

viðmiðinu sem þeir setja sér (Fjármálaeftirlitið, 2015).  
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Árið 2015 var áberandi mikil þensla og hagvöxtur í íslensku þjóðfélagi. Velta með 

hlutabréf jókst um 41,7% og raunávöxtun lífeyrissjóða var að meðaltali 8,1%. Eignir 

lífeyrissjóðanna jukust um rúm 12% og voru um 3.266 milljarðar króna í árslok 

(Fjármálaeftirlitið, 2016a). Þetta ár voru einnig kynntar nýjar reglur Fjármálaeftirlitsins nr. 

335/2015 um ársreikninga lífeyrissjóða. 

Árið 2016 fækkaði lífeyrissjóðum um einn eftir stofnun Birtu lífeyrissjóðs, sem varð til 

við samruna Stafa lífeyrissjóðs og Sameinaða lífeyrissjóðsins. Þá fengu lífeyrissjóðirnir 

auknar heimildir til að fjárfesta erlendis í aðdraganda þess að fjármagnshöftin yrðu losuð 

(Seðlabanki Íslands, 2016), en þessar heimildir ollu því að lífeyrissjóðirnir fjárfestu minna 

á innlendum markaði en þeir hefðu annars gert.  

Raunávöxtun samtryggingadeilda lífeyrissjóðanna var engin þetta árið, líkt og er hægt 

að sjá á mynd 1, en mikilvægt er að hafa í huga að lífeyrissjóðir eru langtímafjárfestar og 

því betra að horfa á meðaltal til lengri tíma. Meðaltal raunávöxtunar síðastliðin fimm ár 

var því 5,7%, meðaltal síðustu tíu ára einungis 1,3% og meðaltal síðustu fimmtán ára (frá 

og með 2002) var rétt yfir viðmiðinu eða 3,6%. 

 

Mynd 1 Raunávöxtun samtryggingadeilda síðastliðin 15 ár  

Heimild: Ársskýrslur Fjármálaeftirlitsins 
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3.3 Lög og reglur 

Ein af fyrstu skriflegu heimildunum um eftirlaun á hér á landi er tilskipunin frá árinu 1851, 

sem voru þó ekki fest í lög fyrr en árið 1855. Með þeim voru opinberum 

embættismönnum tryggð eftirlaun úr ríkissjóði og þar með komin byrjun á 

gegnumstreymiskerfinu. Árið 1904 tók svo við upphafið á lífeyrissjóðum og 

sjóðsöfnunarkerfi þegar embættismenn voru gerðir skyldugir samkvæmt lögum til að 

safna sér „ellistyrk“ (LSR, e.d. b) og hefur lífeyriskerfið farið vaxandi síðan þá með 

áframhaldandi löggjöf.  

Árið 1997 var stórt skref tekið varðandi löggjöf lífeyrissjóða, þegar lög um starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 129/1997 voru samþykkt og þar að auki lög um Lífeyrissjóð starfsmanna 

ríkisins nr. 1/1997 voru sett á. Helsta breytingin með lögum nr. 1/1997 er að B-deild LSR 

varð lokuð fyrir nýjum sjóðsfélögum og A-deildin var stofnuð þess í stað (LSR, e.d. b).  

Allir lífeyrissjóðir og vörsluaðilar lífeyrissparnaðar hér á landi hafa starfað eftir lögum 

nr. 129/1997 frá því að þau tóku gildi 1. júlí 1998. Þessi lög skilgreina lífeyrissjóði sem 

„félag eða stofnun sem veitir viðtöku iðgjaldi til greiðslu lífeyris vegna elli til æviloka, 

örorku eða andláts“ og kveða á um hvernig öllum launamönnum sé skylt að borga hlutfall 

af launum sínum í lífeyrissjóði, lágmarksiðgjald sem skal greiða í þessa sjóði og fleiri þætti 

sem hlíta að rekstri þeirra.  

Það eru ekki einungis lög sem varða starfsemi lífeyrissjóða heldur er ýmsar reglur og 

reglugerðir sem innihalda nákvæmari leiðbeiningar og fyrirmæli varðandi einstaka þætti 

hjá lífeyrissjóðum gefnar út af Fjármálaeftirlitinu, líkt og ein af nýlegri reglum frá þeim nr. 

335/2015, reglur um ársreikninga lífeyrissjóða. 

Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015 tóku gildi 11. mars 2015 og eru 

ætlaðar sem uppfærsla á fyrri reglum um sama málefni frá 2000. Þegar þessar reglur tóku 

gildi var lífeyrissjóðunum veitt heimild til að birta ársreikninga fyrir árið 2015 í samræmi 

við gömlu reglurnar, með þeim fyrirvara að taka það fram í ársreikningum og svo virðist 

sem flestir lífeyrissjóðirnir hafi nýtt sér þá heimild (Fjármálaeftirlitið, 2016b). Helsti 

tilgangur þessara breytinga var að samræma reglurnar við núgildandi lög um ársreikninga 

svo þær taki mið af sérákvæðum um reikningsskil og innihaldi svipað orðalag. Auk þess 

var breytt ákvæðum um uppsetningu ársreikninga, matsreglum hjá lífeyrissjóðunum og 

aukið gagnsæi vegna þóknana til þeirra sem starfa fyrir lífeyrissjóðanna. 
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Helstu breytingar í þeim reglum er að lífeyrissjóðir skuli meta öll verðbréf á gangvirði í 

ársreikningum sínum, sem er þó með undantekningum. Einnig segir 11. gr. nýju reglnanna 

um hvernig skrifstofu- og stjórnunarkostnaður skuli nú falla undir rekstrarkostnað en áður 

var mögulegt fyrir lífeyrissjóðina að færa hluta af honum undir fjárfestingagjöld. Því hefur 

rekstrarkostnaðurinn fyrir flesta sjóði hækkað töluvert á milli ári með þessum nýju 

reikningsskilaaðferðum ef skoðaðir eru ársreikningar á milli ára. Til þess að bera saman 

rekstrarkostnað lífeyrissjóðanna, hreina eignastöðu þeirra og hlutfallið þar á milli líkt og 

verður gert hér á eftir er hentugast að notast við kennitölur úr ársreikningum 

lífeyrissjóðanna frá 2016. Samkvæmt 49. grein reglnanna skulu ársreikningar innihalda 

kennitölur um skrifstofu- og stjórnunarkostnað á föstu verðlagi auk skrifstofu- og 

stjórnunarkostnaðar í hlutfalli af meðalstöðu eigna og eru því ársreikningar 

lífeyrissjóðanna fyrir árið 2016 með þessum kennitölum allt að fimm árum aftur í tímann. 
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4 Eignir lífeyrissjóða 

Eignir lífeyrissjóða er gríðarmiklar, enda mikill hluti þjóðarinnar sem borgar iðgjöld til 

þeirra í hverjum mánuði. Eitt af helstu forgangsmálum lífeyrissjóða er langtímaávöxtun á 

þessum innborgum sem þeir hljóta í gegnum iðgjöld til þess að geta staðið undir 

framtíðargreiðslubyrði á útborgun lífeyris.  

Fjárfestingarþörf lífeyrissjóða er ekki einungis bundin við greidd iðgjöld frá 

sjóðsfélögum, heldur líka endurfjárfesting á eignum vegna sölu á verðbréfum, vaxtatekna 

eða arðgreiðslna. Fyrir marga einstaklinga eru lífeyrisréttindin þeirra stærsta eign og því 

ljóst að mikil ábyrgð hvílir á lífeyrissjóðum að fjárfesta á ábyrgan og skynsamlegan hátt.  

4.1 Eignaflokkar 

36. gr. laga nr. 129/1997 segir að stjórn lífeyrissjóða skuli setja fjárfestingastefnu fyrir 

sjóðinn þar sem koma skýrt hversu hátt hlutfall sjóðurinn hyggst eiga af mismunandi 

eignaflokkum, líkt og innlend skuldabréf eða erlendum eignum. Þessi lög segja einnig til 

um hvernig sjóðinum sé skylt að flokka eignir sínar í eignaflokka A-F. Á meðal helstu 

eignaflokka lífeyrissjóða þar eru hlutabréf, skuldabréf, afleiður og sérhæfðar fjárfestingar 

líkt og fasteignir. Þar að auki spilar gjaldeyrir veigamikinn part í fjárfestingum íslenskra 

lífeyrissjóða þar sem þeir þurfa að fjárfesta utan landsteinanna og má búast við að þessi 

þörf muni aukast á næstu árum (Birgir Örn Arnarson, Marínó Örn Tryggvason, Sigurður 

Kristinn Egilsson, Trausti Jónsson og Þórarinn Sveinsson, 2007).  

Helstu takmarkanir sem eru settar á eignaflokkana er að samtals skuli skuldabréf, 

hlutabréf og afleiður vera innan við 80% heildareigna og að þar af skuli skuldabréf, 

hlutabréf og afleiður útgefin af félögum (en ekki ríkisstofnunum) vera samanlagt innan 

við 60% af heildareignum sjóðsins, samkvæmt lögum nr. 129/1997. 

4.1.1 Hlutabréf 

Hlutabréf má skilgreina sem eignarhlut í fyrirtæki og kröfur á framtíðartekjur 

fyrirtækisins. Ávöxtun af hlutabréfum getur verið ýmist með útgreiddum arði (e. dividend) 

eða með gengishagnaði vegna verðbreytinga á þeim (e. capital gains). Þar sem 

hlutabréfum fylgir eignarhluti af fyrirtækinu geta þau falið í sér atkvæðisrétt á 

aðalfundum félagsins og því geta hlutabréfaeigendur haft bein áhrif á rekstur 
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fyrirtækisins. Hlutabréf eru almennt talin áhættumeiri heldur en skuldabréf og er því gerð 

hærri ávöxtunarkrafa til þeirra. 

Hlutabréf hafa farið vaxandi sem hluti af eignasafni lífeyrissjóðanna undanfarin ár. Árið 

1990 voru hlutabréf og hlutabréfasjóðir einungis rúmlegt 1% af heildareign þeirra (Már 

Guðmundsson, 2000) en þetta hlutfall var um 40% komið upp í tæp 16% árið 2016 

(Fjármálaeftirlitið, 2017b). 

 

4.1.2 Skuldabréf 

Skuldabréf má líta á sem samning milli lánadrottins og skuldunautar um lán sem verður 

endurgreitt eftir ákvæðum um vexti, afborganir og tíma. Skuldabréf eru oft notuð á 

skipulögðum verðbréfamarkaði til að bera saman ávöxtun og áhættu annarra verðbréfa 

til að meta hvort þau séu rétt verðlögð (Birgir Örn Arnarson o.fl., 2007).  

Ríkisskuldabréf eru oft talin vera svo gott sem áhættulaus fjárfesting þar sem 

greiðslufallsáhættan (e. credit risk), áhætta á að skuldari verði gjaldþrota og standi ekki 

við skuldbindingar sínar, er í lágmarki. Sú ávöxtunarkrafa sem markaðurinn gerir því 

umfram þessa áhættulausa vexti sem ríkisskuldabréf bera sýnir hversu áhættusöm 

fjárfestingin er talin vera, þar sem áhættusamari fjárfestingar bera hærri ávöxtunarkröfur.  

Helstu útgefendur þeirra skuldabréfa sem eru í eigu lífeyrissjóða eru ríkissjóðir, sveitar- 

og bæjarfélög auk fyrirtækja og eru mismunandi ávöxtunarkröfur gerðar til þeirra og 

greiðsluflæðis frá þeim eftir því hver útgefandinn er – þar sem lægri ávöxtun er gerð til 

hins opinbera aðila frekar en fyrirtækja enda gæti ríkið fjármagnað endurgreiðsluna með 

hærri skattlagningu ef þess þarf (Birgir Örn Arnarson o.fl., 2007). Helstu vandamálin við 

innlend skuldabréf fyrir lífeyrissjóði er skortur á skráðum skuldabréfum, þar sem framboð 

af þeim frá Íbúðalánasjóði og ríkinu er takmarkað miðað við eftirspurn. 

 

4.1.3 Afleiður 

Afleiða (e. derivatives) er skilgreind sem samningur á milli aðila og ræðst virði þessa 

samnings af verði einhvers annars, t.d. verðbréfa, hrávöru eða gjaldmiðlum. (Guðmundur 

Þ. Guðmundsson, 2003).  
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Margar mismunandi útgáfur af afleiðusamningum eru til og má þar helst nefna 

framvirkir samningar (e. forwards), framtíðarsamningar (e. futures), skiptasamningar (e. 

swaps), kaupréttir (e. call), söluréttur (e. put) og valrétt (e. option). Hægt er að notast við 

mismunandi afleiður til að reyna lágmarka áhættu í eignastýringu, líkt og vaxta- og 

gengisáhættu.  

Samkvæmt 36.gr. laga nr. 129/1997 eru takmarkanir fyrir lífeyrissjóði við að nota 

afleiður að það sé eingöngu gert til að draga úr áhættu. Áhætta hvers sjóðs af afleiðum 

þarf að vera samanlagt innan við 10% heildareigna og þar að auki skuli ekki meira en 5% 

af heildareignum vera bundið við sama útgefanda í afleiðusamningum. 

4.1.4 Áhrif gjaldmiðla  

Árið 1993 féllu niður fjármagnshöftin sem höfðu verið við gildi í 62 ár þegar Ísland varð 

aðili að Evrópska efnahagssamningnum og fjórfrelsinu sem honum fylgir. Fram að þessu 

höfðu fjárfestingar lífeyrissjóða verið takmarkaðar við innlendar eignir en eftir afnám 

haftanna var talin vera andstaða gegn því að þeir myndu fjárfesta erlendis þar sem þeir 

ættu frekar að styðja við innlent viðskiptalíf með fjárfestingum (Ásgeir Jónsson og Hersir 

Sigurgeirsson, 2014). 

Síðla árs 2008 voru síðan aftur sett á fjármagnshöft í kjölfar bankakreppunnar sem 

urðu ekki afnumin fyrr en árið 2017 og var þá ekki heimilt að fjárfesta í erlendum eignum 

nema um væri að ræða endurfjármögnun svo lífeyrissjóðirnir hafa ekki geta fjárfest í 

nýjum eignum erlendis þar til nýlega.  

Við árslok 2016 var hlutfall erlendra eigna lífeyrissjóða rúmur fimmtungur af 

heildareignum þeirra eða rúm 22% (Fjármálaeftirlitið, 2017b) og því geta gengissveiflur á 

íslensku krónunni haft mikil áhrif á eignastöðu og raunávöxtun lífeyrissjóðanna. Ljóst 

þykir að lífeyrissjóðir muni nýta sér afnám haftanna og hefur verið sýnt fram á að hærri 

vænt ávöxtun sé möguleg með því að hækka hlutfall erlendra eigna í bilið 30,1%-38,7%. 

(Fjóla Sigurðardóttir, 2014). 

4.2 Eignastýring lífeyrissjóða 

Árangursrík eignastýring veltur að mestu leiti á gæðum vinnu þeirra sem sjá um 

fjárfestingarnar fyrir hönd fjárfesta og lífeyrissjóðir eru ekki undanskildir því.  
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Lífeyrissjóðir geta séð um eigin eignastýringu og rekstur sjálfir, líkt og LSR, eða útvistað 

öðru hvoru eða báðu til sérhæfðra aðila, líkt og Lífeyrissjóður Rangæinga sem hefur 

útvistað bæði eignastýringu sinni og rekstri til Arion banka. Helstu atriði til að íhuga við 

þessa ákvörðun, það er hvort sjóðir ættu að sjá um eigin eignastýringu eða útvista henni 

annað, eru árangur og kostnaður. Mikill kostnaður fylgir markaðsrannsóknum og 

greiningum en í því er líka fólgin stærðarhagkvæmni – þar sem hægt er að nýta sömu 

rannsóknir og greiningar fyrir lítil eignasöfn eða stór. Kostnaðurinn á því yrði sá sami en 

hlutfall hans við ávöxtunina yrði minni fyrir stærri eignasöfnin. Mikilvægt er að 

eignastýring sjóðsins sé í takt við áhættuþol hans og að sitthvor aðili sjái um að meta 

áhættuleiðréttan árangurs sjóðsins og eignastýringu hans. (Birgir Örn Arnarson, Marínó 

Örn Tryggvason, Sigurður Kristinn Egilsson og Þórarinn Sveinsson). 

Eignastýring getur ýmist verið hlutlaus (e. passive portfolio management) eða virk (e. 

active portfolio management). Í hlutlausri eignastýringu er fjárfest í eignum í svipuðum 

hlutföllum og markaðurinn og á árangur fjárfestingarinnar að fylgja ávöxtun markaðarins, 

líkt og að fjárfesta í vísitölusjóð, en í virkri eignastýringu er reynt að slá við ávöxtun 

markaðarins með því að hafa betri tímasetningu (e. market timing) eða betra verðbréfaval 

(e. security selection).  

Virk eignastýring treystir helst á að gera betur en markaðurinn með því að gera ráð 

fyrir að hafa betri upplýsingar eða betri greiningu. Þversögn Grossman og Stiglitz styður 

við virka eignastýringu frekar en hlutlausa og segir að fullkomlega skilvirkir markaðir séu 

ekki til. Ef markaður væri fullkomlega skilvirkur og markaðsverð myndu endurspegla allar 

upplýsingar sem gætu haft áhrif á það, væri enginn áhugi á að afla nýrra upplýsinga. Því 

myndi enginn afla nýrra upplýsinga, sem gætu þar af leiðandi ekki haft áhrif á 

markaðsverðið og þar með markaðurinn ekki lengur fullkomlega skilvirkur. (Grossman og 

Stiglitz, 1980). 

Til eru margir ólíkir áhættumælikvarðar til að meta árangur eignastýringar með tilliti 

til áhættu og henta þeir misvel eftir aðstæðum. Algengast er að meta áhættu sem 

staðalfrávik ávöxtunar, þar sem staðalfrávik er notað til að mæla flökt ávöxtunar – með 

öðrum orðum, hversu mikið ávöxtunin sveiflast frá væntri ávöxtun hennar. Því hærra sem 

staðalfrávik ávöxtunar er, því meiri er áhættan og þar af hærri ávöxtunarkrafa (Birgir Örn 

Arnarson o.fl. 2007b). 
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5 Rekstrarkostnaður 

Umræður um kostnað lífeyrissjóða spretta oft upp í kjölfar útgáfu ársreikninga þeirra og 

með því fylgir gagnrýni yfir þeim háum fjárhæðum sem kostar að reka lífeyriskerfið í heild. 

Samantekt Fjármálaeftirlitsins úr ársreikningum lífeyrissjóða fyrir árið 2016 sýnir að 

heildarrekstrarkostnaður lífeyrissjóða hérlendis nam yfir 6,3 milljörðum króna – sem eru 

gríðarlega háar upphæðir.  

Dæmi eru um að þessar fjárhæðir séu bornar saman við greidd iðgjöld ársins en sá 

samanburður getur varla talist sanngjarn þar sem rekstrarkostnaðurinn fylgir ekki 

einungis því að sjá um þau iðgjöld sem koma inn á hverju ári heldur líka að eignastýra og 

endurfjárfesta þeim eignum sem þeir hafa nú þegar. 

5.1 Rekstrarkostnaður sjóðanna 

Líkt og fyrr kom fram er mismunandi eftir sjóðum hvort þeir sjái sjálfir um 

eignastýringu eða útvisti henni annað. Af þeim sjóðum sem eru skoðaðir þá eru þrír sem 

útvista eignastýringu til Arion banka - Frjálsi lífeyrissjóðurinn, Lífeyrissjóður bænda og 

Lífeyrissjóður Rangæinga. Lífeyrissjóður Rangæinga og Lífeyrissjóður bænda eru minnstu 

sjóðirnir sem eru skoðaðir og á meðal minnstu sjóðanna í lífeyriskerfinu, bæði hvað varðar 

eignir og fjölda sjóðsfélaga, svo að ákvörðun þeirra um úthlutun eignastýringar er 

skiljanleg þar sem yfirbygging fyrir eigin eignastýringu yrði einfaldlega of kostnaðarsöm. 

Hins vegar er Frjálsi lífeyrissjóðurinn í sjötta sæti yfir stærstu lífeyrissjóði landsins þegar 

litið er til eignastöðu og því áhugavert að hann kjósi að útvista eignastýringu sinni annað. 

5.2 Samanburður á eignasafni og rekstrarkostnaði sjóðanna 

Það gefur auga leið að allir lífeyrissjóðir stefna að því að hafa hlutfallið á milli 

rekstrarkostnaðar og eigna sinna eins lágt og mögulegt er, ýmist með því að lækka 

rekstrarkostnað sinn og/eða auka eignir sjóðsins. 

Hlutfall rekstrarkostnaðar af meðalstöðu eigna er sett upp í töflu 3 samkvæmt 

kennitölum úr ársreikningum sjóðanna frá 2016. Í henni er hægt að sjá hvernig meðaltalið 

af hlutfalli rekstrarkostnaðar fer lækkandi með árunum, þrátt fyrir að þetta hlutfall hækki 

lítillega í sumum tilvikum líkt og fyrir árið 2016. 
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Tafla 3 Hlutfall rekstrarkostnaðar af meðalstöðu eigna 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Festa 0,24% 0,23% 0,21% 0,20% 0,19% 

Frjálsi 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

Gildi 0,21% 0,20% 0,18% 0,15% 0,16% 

Lífeyrissjóður 

bænda 

0,40% 0,30% 0,30% 0,30% 0,37% 

Lífeyrissjóður 

Rangæinga 

0,50% 0,40% 0,30% 0,30% 0,27% 

LSR-A 0,14% 0,13% 0,12% 0,11% 0,10% 

Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna 

0,15% 0,14% 0,14% 0,13% 0,14% 

Lífeyrissjóður 

Vestmannaeyja 

0,30% 0,20% 0,18% 0,19% 0,19% 

Lífsverk 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,30% 

Stapi 0,16% 0,17% 0,18% 0,16% 0,17% 

Heimild: Fjármálaeftirlitið, 2017b 

Rekstrarkostnaður sem hlutfall af meðalstöðu eigna fyrir íslenska lífeyrissjóði í heild 

var 0,24% fyrir árið 2016, sem telst afar gott í samanburði við önnur lönd innan OECD, líkt 

og hægt er að sjá á mynd 2. Erfitt getur þó reynst að bera íslenska lífeyriskerfið saman við 

önnur lönd, enda fjölmargar breytur sem hafa áhrif á rekstrarkostnaðinn líkt og lagalegt 

umhverfi, uppbygging kerfisins, samtrygging og verðbólga eða verðtrygging líkt og er 

hérlendis.  

Mynd 2 sýnir meðalhlutfall á þessu fyrir lífeyrissjóði innan mismunandi landa fyrir árið 

2016 og hvernig íslenska kerfið lítur út í samanburði við önnur lönd innan OECD. 
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Mynd 2 Rekstrarkostnaður sem hlutfall af meðalstöðu eigna 2016 

Heimild: OECD, e.d. 

Lífeyrissjóðirnir sem skoðaðir voru í þessu verkefni voru með rekstrarkostnað sem 

hlutfall af eignum frá 0,10% lægst upp í 0,50% hæst. Á mynd 3 sést yfirlit yfir þessu hlutföll 

fyrir sjóðina síðastliðin 5 ár og er hlutfallið lægst öll árin hjá sama sjóðinum, LSR, sem er 

líka stærsti sjóðurinn hvað varðar heildareignir. Þeir þrír sjóðir sem hafa hæsta hlutfallið 

yfir þetta tímabil eru Lífeyrissjóður Rangæinga (2012 og 2013), Lífsverk (2013 til 2015) og 

Lífeyrissjóður bænda (2016). Lífeyrissjóður bænda og Lífeyrissjóður Rangæinga eru tveir 

minnstu sjóðirnir sem voru skoðaðir og Lífsverk var fjórði minnsti á listanum. 

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja kemur þarna á milli en heldur sínu hlutfalli undir 

meðaltalinu öll árin að undanskildu árinu 2012. Þrátt fyrir hátt hlutfall í samanburði við 
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meðaltalið verður að teljast áhugavert hvernig Lífeyrissjóði Rangæinga tekst að minnka 

rekstrarkostnað sinn sem hlutfall af eignum um tæpan helming á 5 árum úr 0,5% árið 

2012 niður í 0,27% árið 2016. 

 

Mynd 3 Þróun rekstrarkostnaðar sem hlutfall af eignum 

Heimild: Fjármálaeftirlitið, 2017b 
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Árið 2016 eru fjórir sjóðir sem lækka hlutfall sitt frá 2015 (Festa, Lífeyrissjóður 

Rangæinga, LSR og Lífsverk), tveir sem standa í stað (Frjálsi og Lífeyrissjóður 

Vestmannaeyja) en fjórir þeirra hækka hlutfall sitt frá fyrra ári (Gildi, Lífeyrissjóður 

bænda, Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Stapi). Það verður þó einnig að íhuga að hjá 

þeim sjóðum sem útvista eignastýringu sinni annað, það eru Frjálsi lífeyrissjóðurinn, 

Lífeyrissjóður Rangæinga og Lífeyrissjóður bænda, er hugsanlegt að meiri óbeinn 

kostnaður fylgi eignastýringunni.  

Frjálsi lífeyrissjóðurinn hefur útvistað rekstri sínum til Arion banka en innifalið í því er 

daglegur rekstur, innri endurskoðun, áhættustýring og eignastýring. Greiðslur Frjálsa 

lífeyrissjóðsins námu 521,2 milljónum króna til Arion vegna þessa sem mælist um 0,29% 

af meðalstöðu hreinnar heildareignar sjóðsins (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, 2017). Þessi 

kostnaður skiptist upp á milli fjárfestingagjalda og rekstrarkostnaðar en innifalinn í honum 

eru sem dæmi laun þeirra starfsmanna sem sjá um daglegan rekstur sjóðsins. Í 

ársreikningi sjóðsins er 40% af kostnaðinum færður undir fjárfestingargjöld og 60% færð 

undir rekstrarkostnað.  

Lífeyrissjóður Rangæinga gerði samning við Arion banka um umsjón og eignastýringu 

sjóðsins sem hófst í árlok 2012 og var enginn beinn starfsmaður að vinna í sjóðnum árið 

2016, fyrir utan þá þeim sem sjá um mál sjóðsins hjá Arion. Umsýslukostnaður til Arion 

nam 40,3 milljónum króna sem nemur 0,41% af meðalstöðu hreinnar eignar sjóðsins, þar 

af voru 30,2 milljónir færðar undir fjárfestingagjöld og 10,1 milljónir færðar undir 

rekstrarkostnað. Laun þeirra starfsmanna sem sjá um daglegan rekstur sjóðsins eru 

meðtalin í umsýslukostnaðinum en ekki skilgreint sérstaklega hvort þetta sé hluti af 

kostnaðinum sem er settur undir fjárfestingagjöld, rekstrarkostnað eða dreift á báða liði 

(Lífeyrissjóður Rangæinga, 2017). 

Lífeyrissjóður bænda útvistar eignastýringu sinni til Arion banka en sér annars um eigin 

rekstur og greiddi til hans 43 milljónir vegna þessa árið 2016, sem voru að öllu leiti færð 

undir fjárfestingargjöld. Á mynd 3 er hægt að sjá hvernig hlutfallið milli rekstrarkostnaðar 

og meðalstöðu eigna dettur niður milli þessara ára um tæp 20%, eða úr 0,5% niður í 0,4% 

sem er sama ár og Arion banki tók við eignastýringu sjóðsins. Eftir það hélt kostnaðurinn 

áfram að lækka niður í 0,30% og við árslok 2016 stóð hann í 0,27%, rétt yfir þeim 0,24% 

sem er meðaltal á landsvísu (Lífeyrissjóður bænda, 2017). 
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Það er áhugavert að athuga hvort sjóðir sem sjá um eigin rekstur og eignastýringu séu 

því samanburðarhæfir með þessar tölur við þá sjóði sem útvista því annað líkt og til Arion 

banka. Umsýslukostnaðinum er skipt á milli fjárfestingagjalda og rekstrarkostnaðar og því 

gæti hluti af rekstrarkostnaðinum verið van- eða ofmetinn í samanburði við aðra sjóði 

sem sjá um eigin rekstur og eignastýringu.  

Mynd 4 sýnir meðaltal hlutfalls rekstrarkostnaðar af heildareignum á móti 

heildareignum lífeyrissjóða. Notað er meðaltal hlutfalls rekstrarkostnaðar lífeyrissjóða frá 

2012 til 2016 . Á myndinni er hægt að sjá hvernig stærstu sjóðirnir líkt og LSR og 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna hafa lægsta hlutfall rekstrarkostnaðar og á meðan minnstu 

sjóðirnir, Lífeyrissjóður Rangæinga og Lífeyrissjóður bænda, hafa mun hærri hlutföll 

rekstrarkostnaðar.  

 

Mynd 4 Stærð lífeyrissjóða og meðalhlutfall rekstrarkostnaðar af heildareignum 

Heimild: Ársreikningar lífeyrissjóða fyrir árið 2016 

 

Athuga þarf að LSR og Frjálsi eru stærri en bara þær deildir sem skoðaðar eru hér og 

ættu því að vera lengra til hægri á myndinni. En þrátt fyrir það er greinilegt samband á 

milli þessara stærða eða -0,70 og ef leiðrétt er fyrir LSR og Frjálsa er fylgnin -0,75. 
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Lífsverk sker sig mest úr því hann er með hæst hlutfall rekstrarkostnaðar þrátt fyrir að 

vera bara fjórði minnsti sjóðurinn. Einnig er Gildi með hærri kostnað en hinir stóru 

sjóðirnir og svo er lífeyrissjóður Vestmannaeyja með mun lægri kostnað en hinir litlu 

sjóðirnir. 
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6 Lokaorð 

Lífeyrissjóðskerfið er að sjálfsögðu ekki undanskilið gagnrýni enda er það mikilvæg stoð 

í hagkerfi landsins og ábyrgðaraðili fyrir velferð okkar flestra þegar við förum út af 

vinnumarkaðinum. Það er því eðlilegt og heilbrigt fyrir lífeyriskerfið að almenningur sé 

meðvitaður um þann kostnað sem fellur til í því og að umræður eigi sér stað um hvernig 

sé hægt að halda áfram á réttri leið og gera betur. Lífeyrissjóðir eru langtímafjárfestar og 

þótt að einstök ár eða sveiflur geti haft mikil áhrif á eignir þeirra og ávöxtun ætti frekar 

að meta árangur þeirra út frá meðaltali ávöxtunar til lengri tíma. Sem dæmi um þetta má 

nefna að meðaltalið síðustu 25 ár hefur verið 4,3%, sem er yfir 3,5% viðmiðinu sem 

lífeyrissjóðirnir hafa sett og því vel ásættanlegur árangur. Þá er líka jafnmikilvægt að tölur 

úr ársreikningum séu ekki slitnar úr samhengi og epli borin saman við appelsínur. Allur sá 

kostnaður sem fellur á lífeyrissjóði þýðir að það sem þeir hafa til útborgunar á 

lífeyrisréttindum mun minnka um sömu upphæð (Már Guðmundsson, 2000) og með því 

hefur rekstrarkostnaður bein áhrif á sjóðsfélaga og lífeyrisþega. 

Ljóst er að ákveðin stærðarhagkvæmni fylgir lífeyrissjóðum og því getur frekari 

samruni í lífeyriskerfinu reynst hagkvæmari þar sem hlutfall rekstrarkostnaðar myndi 

líklega fara lækkandi með því. Bæði sjóðsfélagar og lífeyrisþegar njóta góðs af lægra 

hlutfalli rekstrarkostnaðar sem getur fylgt aukinni stærðarhagkvæmni og er talið líklegt 

að frekari sameining eigi eftir að verða í lífeyriskerfinu á komandi árum. Lífeyriskerfið mun 

því líklegast standa saman af nokkrum sjóðum í stærri kantinum sem verður hagstætt ekki 

einungis fyrir sjóðsfélaga og lífeyrisþega, heldur einnig samfélagið og fjármálamarkaðinn 

þar sem lífeyrissjóðir eru fjárfestar. Hins vegar er varhugavert að túlka þessar niðurstöður 

sem rök fyrir því að hægt sé að lækka kostnaðarhlutfall endalaust með sameiningum eða 

að einn risastór lífeyrissjóður fyrir alla sé hagkvæmasta lausnin. Samkeppni á milli 

lífeyrissjóða getur skapað betra lífeyriskerfi fyrir lífeyrisþega, sjóðsfélaga og samfélagið í 

heild enda skipta lífeyrissjóðirnir miklu máli fyrir íslenskan fjármálamarkað sem yrði 

væntanlega mjög óskilvirkur ef lífeyrissjóðunum fækkaði of mikið. 
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