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Útdráttur 

Íslenskir lífeyrissjóðir hafa á undangengnum árum ekki getað starfað á sömu forsendum 

og aðrir lífeyrissjóðir í öðrum löndum, sökum gjaldeyrishafta sem afnumin voru árið 

2017. Gjaldeyrishöftin voru við líði frá 2008-2017 sem varð til þess að íslenskir 

lífeyrissjóðir gátu ekki bætt nýjum erlendum eignum við eignasafn sitt nema með 

verulegum takmörkunum. Í kjölfarið varð eignarhald þeirra á innlendum verðbréfum 

töluvert meira en ella ásamt því að sjóðirnir juku útlánastarfsemi sína. Því hafa sjóðirnir, 

eftir afnám gjaldeyrishaftanna horft til þess að auka vægi erlendra eigna í eignasafni 

sínu.  

Í þessari ritgerð verða erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna og áhrif þeirra á 

gengisáhættu skoðaðar á tímabilinu frá því rétt áður en höft voru sett á þar til rétt eftir 

að þau voru afnumin eða frá 2005-2018. Byrjað er á almennri umfjöllun um lífeyriskerfi 

og tilgang þeirra ásamt því að fjalla stuttlega um alþjóðlegar áskoranir lífeyriskerfa. 

Síðan er gerð grein fyrir íslenska lífeyriskerfinu, hvernig það er uppbyggt og hver er 

staða þess í alþjóðlegum samanburði. Fjárfestingar lífeyrissjóðanna í gegnum tíðina eru 

svo raktar þar sem ástæður fyrir sérstökum áhuga þeirra á erlendum fjárfestingum eftir 

2017 eru skoðaðar. Einnig er stiklað á stóru í umfjöllun um horfur á heimsvísu og 

vandamál sem aðrir erlendir lífeyrissjóðir, sambærilegir Íslandi standa frammi fyrir.  

Þá er fjárfestingaþörf sjóðanna rakin og söguleg ávöxtun á erlendum eignum skoðuð 

nánar. Með erlendum fjárfestingum fylgir gengisáhætta og eru áhrif hennar rakin nánar 

og skoðað hvernig einstakir sjóðir geta varið sig fyrir henni. Í lokin er svo skoðað hvort 

íslenskur gjaldeyrismarkaður geti staðið undir allri þessari erlendu fjárfestingu.  

Helstu niðurstöður voru að raunávöxtun erlendra eigna þriggja stærstu lífeyrissjóða á 

Íslandi frá 2005-2018 var almennt hærri heldur en hjá sjóðunum í heild. Einnig kom í ljós 

að erlendur eignavöxtur sjóðanna hefur verið mikill og þá sérstaklega fyrstu átta mánuði 

2019 vegna ávöxtunar og gengislækkunar íslensku krónunnar Við nánari skoðun á því 

hvort auknar erlendar fjárfestingar sjóðanna gætu leitt til ójafnvægi á gjaldeyrismarkaði 

kom í ljós að fræðimenn eru ekki almennt sammála. Gögnin benda hinsvegar til þess að 

viðskiptaafgangur muni dragast saman á næstu árum eftir 2019 sem gæti skapað 

sveiflur í raungengi og þannig ójafnvægi á gjaldeyrismarkaði. Ef horft er til lengri tíma er 

óvissan ennþá töluverð og ekki hægt að álykta um þróun viðskiptajafnaðar. 
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1 Inngangur 

Lífeyrissjóðir á Íslandi eru stórir og umfangsmiklir á fjármálamarkaði og hafa umræður 

skapast um mikinn vöxt í innlendum eignum þeirra sökum gjaldeyrishafta. Þá hefur verið 

bent á það að þétt innlent eignarhald lífeyrissjóðanna skapi vandamál útfrá almennri 

áhættudreifingu og samkeppnissjónarmiðum. Þá hefur tilhneigingin verið til þess að 

horfa í vaxandi mæli til erlendra eigna til að minnka líkurnar á slíkum vandamálum. En 

með erlendum fjárfestingum sjóðanna skapast áhætta bundin við íslensku krónuna, 

gengisáhætta. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða áhrif erlendra fjárfestinga á gengisáhættu 

einstakra sjóða og ávöxtun slíkra fjárfestinga ásamt því að skoða hvort aukin erlend 

fjárfesting getur skapað ójafnvægi á íslenskum gjaldeyrismarkaði. 

Meginrannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi:  

➢ Hvaða samband hefur verið á milli hlutfalls erlendra eigna og ársávöxtunar hjá 
lífeyrissjóðum? 

➢ Hvaða áhrif á gengisáhættu hafa auknar erlendar fjárfestingar og hvað geta 
einstakir lífeyrissjóðir gert til þess að lágmarka slíka áhættu? 

➢ Skapa auknar erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna hættu á ójafnvægi á 
gjaldeyrismarkaði? 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Í fyrsta hluta er fræðileg umfjöllun þar sem farið er yfir 

lífeyriskerfi almennt, tilgang þeirra og alþjóðlegar áskoranir þeirra í heiminum sem fylgir 

hækkandi lífaldri fólks. Þá er svo saga íslenska lífeyriskerfisins rakin í gegnum árin og 

staða þess árið 2019 í alþjóðlegum samanburði við önnur OECD lönd skoðuð nánar. Því 

næst eru fjárfestingar og eignaþróun íslensku sjóðanna skoðuð í sögulegu samhengi sem 

að lokum útskýrir svo sérstakan áhuga sjóðanna á erlendum fjárfestingum eftir afnám 

gjaldeyrishafta árið 2017. 

Annar hluti ritgerðarinnar byggir meira á rannsóknarvinnu þar sem raunávöxtun 

erlendra eigna hjá þremur stærstu íslensku lífeyrissjóðunum er skoðuð nánar, og 

rannsakað er hvort fylgni sé á milli hlutfalls erlenda eigna og ársávöxtunar sjóða. Þá eru 

áhættuþættir fjárfestinga skoðaðir nánar, með sérstakri áherslu á erlendar fjárfestingar 
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og varnir gegn slíkari áhættu. Enn fremur er reynsla lífeyrissjóða af gjaldmiðlavörnum, 

áhættuvörnum erlendra fjárfestinga, skoðuð nánar í kringum efnahagshrunið 2008. Svo 

er samband erlendra fjárfestinga, greiðslujafnaðar og raungengis skoðað og að lokum 

endar umfjöllunin á vangaveltum hvort íslenskur gjaldeyrismarkaður geti staðið undir 

aukningu í erlendum fjárfestingum lífeyrissjóðanna án þess að ójafnvægi myndist á 

honum. Til þess að svo sé þarf erlendur gjaldeyrir að vera til staðar í nægu magni á 

íslenskum gjaldeyrismarkaði. 
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2 Lífeyriskerfi 

Segja má að 21. öldin sé tími öldrunar. Á heimsvísu eru yfir 670 milljónir fólks yfir 60 ára 

sem telur 10,4% af heildarfólksfjölda í heiminum. Fyrir árið 2050 er því svo spáð að 

þetta hlutfall verði orðið 21,7% eða um 2 milljarðar fólks sem er yfir 60 ára. Árið 1948 

var tekjuöryggi á eldri árum samþykkt sem mannréttindi af Mannréttindasáttmála 

Evrópu. Síðan þá hafa lönd tekið upp að þróa lífeyriskerfi, þó með mismunandi hætti til 

þess að tryggja fólk á eldri árum. (Robert Holzmann, David A. Robalino, and Noriyuki 

Takayama, 2009) 

Lífeyriskerfi er undirstaða lífeyrissjóða sem taka við og halda utan um lífeyri fólks. 

Markmið lífeyriskerfa er að útvega tekjur fyrir fólk sem hefur lokið þáttöku sinni á 

vinnumarkaði, yfirleitt vegna hás aldurs eða alvarlegs heilsubrests. Tilgangur lífeyriskerfa 

er að því að stórum hluta að minnka líkurnar á því að þegar fólk kemur á efri ár, lendi 

það í fátækt. Almennt séð eru einstaklingar ekki góðir í að ráðstafa fjármagni sínu og 

líkurnar á því að þeir leggi nóg af því til hliðar, yfir nógu dreifðan tíma til að njóta 

ásættanlegra lífskjara í ellinni eru litlar. Richard H Thaler og Shlomo Benartzi (2001) 

reyna að útskýra í grein sinni, hvað veldur því að fólk spari ekki nóg fyrir ellini með hjálp 

atferlishagfræði. Niðurstöður þeirra eru meðal annars að bjögunaráhrif eins og 

frestunarárátta og skortur á sjálfstjórn sem eru, innbyggð í fólk, hafi neikvæð áhrif á 

getu einstaklings til þess að skipuleggja framtíðarsparnað. 

Á tímum torfbæjanna á Íslandi þótti sjálfsagt að fjölskyldan byggi saman undir einu 

þaki, gamlir sem ungir. Eftir því sem árin hafa liðið hefur hinsvegar þessa gamla menning 

lagst af að mestu og fyrir vikið hefur fólk ekki alltaf stuðning fjöldskyldu á bakvið sig 

lengur. 

Meðal landa heims í dag eru til þrjár mismunandi gerðir af lífeyriskerfum sem notast 

er við en þau eru opinber gegnumstreymiskerfi, sjóðasöfnunarkerfi og frjáls sparnaður 

(Charles Sutcliffe, 2016). 

Gegnumstreymiskerfi eru yfirleitt kölluð ófjármögnuð lífeyriskerfi þar sem framtíðar 

lífeyrisþegar leggja til hliðar hluta af tekjum sínum en í stað þess að fjárfesta þeim áfram 
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eru þær greiddar til fólks á ellilífeyrisaldri á hverjum tíma. Þannig eru elliframfærslur 

fjármagnaðar af samtímaskattekjum í gegnumstreymiskerfi. Sjóðasöfnunarkerfi er 

lífeyriskerfi þar sem tilvonandi lífeyrisþegar leggja ákveðinn hluta af tekjum sínum til 

hliðar í lífeyrisjóði. Lífeyrissjóðurinn fjárfestir svo þessum tekjum áfram í eitthvað tiltekið 

eignasafn með það að markmiði að skila fjármagnstekjum í framtíðinni. Þessar 

fjármagnstekjur ásamt höfuðstólnum eru síðan notaðar til ellilífeyrisgreiðsla þegar aðili 

hefur náð ellilífeyrisaldri. (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). 

2.1.1 Lögskyld og samningsbundin kerfi 

Mismunandi er á milli landa hvort kerfi séu lögskyld eða samningsbundin en 

grunnhugmyndin er sú að lífeyrissjóðir og ríkið séu tengd, samkvæmt lögum. Þá semji 

lífeyrissjóðirnir og ríkið um hvernig fyrrnefndu aðilarnir falla að 

almannatryggingakerfinu. Aðild að lífeyrissjóðum getur verið frjáls og byggist þá á 

samning á milli atvinnurekanda og launþega eða á milli launþega og einkaaðila. Þó eru 

til önnur dæmi eins og á Íslandi þar sem aðild er lögbundin að lífeyrissjóðum sem ríkið á 

og rekur eða eru reknir með ríkis samþykkt. Í löndum þar sem er lögskylda, verður 

samspil almannatrygginga og slíkra skyldusjóða eðlilegur hluti af opinberri stefnu 

ríkisins. Opinber almannatryggingarkerfi greiða áreiðanlegan lífeyri sem er að mestu 

leyti byggður á gegnumstreymiskerfi (Már Guðmundsson, 2000). 

Á Íslandi greiðir sjóðasöfnunarkerfið meiri lífeyri heldur en gegnumstreymiskerfi hins 

opinbera og er það eina landið innan OECD þar sem sú staða er uppi. 

Almannatryggingalífeyrir kemur þannig sem viðbót við lífeyrisgreiðslur lífeyrissjóðanna á 

meðan í flestum OECD löndum er þetta öfugt, lífeyrissjóðir eru hugsaðir sem viðbót við 

hið opinbera gegnumstreymiskerfi (Björn Z. Ásgrímsson, 2018).  

Árið 2016 voru greiðslur úr lífeyrissjóðum til lífeyrisþega um 122 milljarðar 

(Fjármálaeftirlitið, 2017), á meðan greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins voru um 16 

milljarðar (Alþingi, 2018).  

2.2 Alþjóðlegar áskoranir lífeyriskerfa 

Lífeyrissjóðir um allan heim hafa þróast síðastliðnu áratugina í þá áttina að verða að 

mikilvægum efnahagslegum stofnunum, m.ö.o stofnanafjárfestar. Lífeyrissjóðirnir geta 

bundið sparnað í verkefnum og atvinnufyrirtækjum til langs tíma sem er mikilvægt frá 
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efnahagslegu sjónarmiði (Gunnar Baldvinsson, Áslaug Árnadóttir og Eggert Benedikt 

Guðmundsson, 2018). 

Vestræn ríki hafa síðastliðna öld mótað sín lífeyriskerfi á meðan nýmarkaðsríki eins 

og Indland og Kína hafa ekki gert það og bíða þeirra landa mikilar áskoranir í 

lífeyrismálum framundan. Lífeyriskerfi almennt um meginhluta heims stefna að óbreyttu 

í langtíma kreppu, kreppu sem vindur upp á sig með hverjum áratug og mun taka langan 

tíma að forðast. Ástæðan fyrir því er að stefnubreytingar lífeyriskerfa eru 

langtímabreytingar í sjálfu sér. Einstaklingur sem er 20 ára getur búist við því að taka út 

sinn lífeyri þegar ellilífeyrisaldri hefur verið náð eða um það bil 50 árum seinna. Það 

þýðir að 20 ára einstaklingur, er strax farinn að hafa áhrif á sínar ellilífeyrisgreiðslur 50 

árum áður en þær eiga sér stað. Þess vegna, meðal annars, eru breytingar á 

lífeyriskerfum í eðli sér hægar að koma fram.  

Með innbyggingu lífeyriskerfa fer fram ákveðin kynslóða-verðmætadreifing óháð því 

hvort kerfin séu sjóðasöfnunarkerfi eða gegnumstreymiskerfi. Í rauninni byggist 

munurinn á því hvernig kröfur á framtíðarframleiðslu eru gerðar, hver kynslóð framleiðir 

vörur og þjónustu fyrir fyrri kynslóð. Stærstu þættir sem hafa áhrif á verðmætadreifngu 

kynslóða er barneignahlutfall og langlífi fólks, sem hefur áhrif á aldursamsetningu 

þjóðar. Aldurssamsetningin sýnir okkur aldursdreifinguna en út frá henni er hægt að 

meta mögulega atvinnuþáttöku og hlutfall lífeyrissþega. Ef barneignahlutfall er lágt 

verður það til þess að stærri hluti þjóðarinnar eldist og hlutfallslega færri einstaklingar á 

vinnumarkaði þurfa að bera upp greiðslur ellilífeyrisþeganna. Langlífi fólks verður svo til 

þess að lífeyrisþegar þiggja greiðslur í lengri tíma (David Amaglobeli, Hua Chai, Era 

Dabla-Norris, Kamil Dybczak, Mauricio Soto & Alexander F. Tieman, 2019). 
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3 Íslenska lífeyriskerfið  

Upphaf íslenska lífeyrissjóðakerfisins er almennt rakið til ársins 1969 þar sem kveðið var 

á um stofnun sjálfstæðra, starfstengdra samtryggingarsjóða í almennum 

kjarasamningum. Árið 1974 varð svo lífeyrissjóðsaðild lögbundin fyrir launþega og árið 

1980 fyrir sjálfstætt starfandi. Iðgjöld sem sjóðurinn tók við reiknaðist í upphafi aðeins 

af dagvinnulaunum en árið 1986 breyttist grunnur iðgjaldanna úr dagvinnulaunum í 

heildarlaun. Seint á árinu 1997 voru svo lög um lífeyrssjóði sett á, en þau kveða á um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Tóku lögin gildi um mitt ár 

1998. Markmið þessa nýju laga var að tryggja öllum launþegum og sjálfstætt starfandi 

atvinnurekendum lágmarksréttindi í lífeyrissjóði með skylduaðild að slíkum sjóði 

(Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). 

Þetta lagði grunninn að lífeyriskerfinu eins og það er í dag. 

3.1 Uppsetning  

Íslenska lífeyriskerfið er samansett af fjórum meginstoðum sem Alþjóðabankinn og 

OECD hafa gjarnan lagt til að lönd taki upp sem viðmið að góðu lífeyriskerfi. Með því að 

taka tillit til áhættudreifingar þykir æskilegast að lífeyriskerfi byggi á öllum þessum 

stoðum. Þær eru almannatryggingakerfi, atvinnutengdir lífeyrissjóðir, 

séreignarsparnaður og frjáls lífeyrissparnaður (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). 

3.1.1 Almannatryggingakerfið 

Fyrsta stoð kerfisins, almannatrygginarnar er opinbert lífeyriskerfi með skylduaðild allra 

landsmanna í gegnum Tryggingastofnun ríkisins. Kerfið er fjármagnað með 

samtímasköttum fólks af vinnumarkaði og greiðir það út flatan grunnlífeyri eða 

tekjutengdan lágmarkslífeyri. Meginmarkið þess er að stuðla að tekjujöfnuði og 

samtryggingu en undir það falla líka örorkulífeyrisgreiðslur (Alþingi, 2007).  

3.1.2 Lífeyrissjóðirnir  

Aðild að lífeyrissjóðum á Íslandi er lögbundin skylda fyrir einstaklinga samkvæmt 

129/1997 og er lágmarks iðgjald 12% af iðgjaldsstofni, en undir hann falla öll skattskyld 
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laun eða þóknanir. Starfsemi lífeyrissjóða fer einnig fram samkvæmt lögum 129/1997 en 

þessi lög setja ramma utan um fjárfestingaheimildir þeirra. Meðal þessara 

fjárfestingaheimilda er skilyrði sem hljóðar á þá leið að lífeyrissjóðir skulu takmarka 

áhættu í erlendum gjaldmiðli í heild við 50% af hreinni eign sjóðsins. Hrein eign 

lífeyrissjóða eru heildareignir að frádregnum skuldbindingum, eða það fjármagn sem 

lífeyrissjóðirnir hafa til að mæta skuldbindingum sínum (Alþingi, 1997). 

Fjöldi starfandi lífeyrissjóða í gegnum tíðina hefur verið ansi breytilegur en þróun 

síðastliðinu árin hefur verið fækkun sjóða með sameiningum í hagræðingarskyni. 

Ástæða þess er sú að með færri en stærri sjóðum, næst aukin hagræðing í rekstri þar 

sem rekstrarkostnaður verður hlutfallslega minni. Starfsemi lífeyrissjóðanna er flókinn 

og kallar á mikið innra eftirlit og áhættudreifingu en með aukinni stærðarhagkvæmni 

auðveldarar það að starfrækja öflugt innra eftirlit hjá sjóðunum (Fjármálaeftirlitið, 

2007). 

Fjárfestingastefna lífeyrissjóða er mótuð af stjórn þeirra en hún sér einnig um að 

þessari stefnu sé framfylgt. Þessi stefna hefur mikil áhrif á það hvernig framtíðarávöxtun 

verður sem og getu sjóðanna í framtíð til þess að greiða út lífeyri. Innan 

fjárfestingastefnunnar er tekin ákvörðun um eignasamsetningu og hversu hátt hlutfall 

heildareignar hver eignaflokkur skal vera, t.d innlend hlutabréf, skuldabréf og erlend 

hlutabréf.  

Þriðja og síðasta stoð kerfisins er frjáls einstaklingsbundinn eða vinnutengdur sparnaður 

sem byggður er á fullri sjóðasöfnun. Vilji einstaklingur minnka áhættuna á ónógum 

tekjum í elli ásamt því að auka tryggingavernd sína enn meira undir stoðum eitt og tvö 

getur hann lagt til viðbótarlífeyrissparnaðar.  

3.1.3 Kerfið í dag 

Í árslok 2018, var fjöldi starfandi lífeyrissjóða  á Íslandi 21. Allir sjóðirnir héldu úti 

lögbundnum samtryggingasjóði en 13 þeirra héldu auk þess úti a.m.k einum 

séreignarsjóð. Hreinar eignir sjóðanna voru 4.238 ma. kr. þar sem þrír stærstu sjóðirnir 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóður verslunarmanna og Gildi áttu rúm 50% 

af hreinum heildareignum innan kerfisins (Fjármálaeftirlitið, 2019).  

Til að setja heildarstærð sjóðanna í samhengi er erfitt að finna samanburð í litlu 

hagkerfi eins og á Íslandi. Í rauninni eru það einungis stærðir eins og bankakerfið eða 
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verg landsframleiðsla sem komast nálægt stærð lífeyrissjóðanna. Árið 2018 var verg 

landsframleiðsla á Íslandi 2.803 ma. kr. og heildareignir bankakerfisins voru 3.753 ma. 

kr., það gerir lífeyriskerfið um 151% stærri en landsframleiðsla á ári og rúmlega 13% 

stærra en bankakerfið (Hagstofa Íslands, e.d). 

3.2 Alþjóðlegur samanburður 

Íslenskir lífeyrissjóðir búa við þá sérstöðu að Ísland er eitt af þeim löndum sem eiga 

mestar eignir sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Því eru eignir lífeyrissjóðanna mjög 

miklar í alþjóðlegum samanburði. Heildareignir íslenskra lífeyrissjóða eru nú um 161% af 

vergi landsframleiðslu en aðeins tvö lönd hafa hærra hlutfall en það, Holland og 

Danmörk. Á milli 2009-2019 hafa allir lífeyrissjóðir innan OECD landa upplifað vöxt í 

eignasafni sínu nema Ungverjaland. Þá var vöxturinn mestur í löndum sem höfðu 

hlutfallslega litlar lífeyriseignir í samanburði við stærð hagkerfi landsins (OECD, 2019b).  

 

 
Mynd 1: Eignir aðildarríkja OECD sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Heimild: OECD Global Pension 
Statistics. 
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Árið 2015 var unnin skýrsla fyrir fjármála og efnahagsráðuneytið þar sem lífeyrismál 

og málefni lífeyrissjóða voru til umfjöllunar. Í henni kemur fram að lífeyrissjóðir hér á 

landi eru betur í stakk búnir til að mæta þeirri alþjóðlegu þróun að lífeyrisþegum fjölgi 

og hækkun meðalaldurs lífeyrisþega, heldur en sjóðir í öðrum vestrænum ríkjum. Þá 

þyrftu flest ríki að treysta á hærri gjöld og skatta, sem og skerta velferðaþjónustu til 

aldraða til þess að mæta þrýsting sem lýðfræðileg þróun hefur á lífeyriskerfið. Rökin 

sem nefnd eru fyrir því að Ísland sé betur undirbúið fyrir þessar breytingar eru að kerfið 

byggi á sjóðasöfnun á meðan í flestum öðrum ríkjum er gegnumstreymiskerfi, sem 

fjármagnað er með samtímasköttum. Þá muni ríkið og sveitarfélög fá hærri 

skattgreiðslur frá einstaklingum sem fá lífeyri greiddan heldur en sem nemur útgjöldum 

ríkisins til greiðslu almannatrygginga (Vinnuhópur um endurskoðun lífeyrismála, 2015). 

 

Mynd 2: Erlendar eignir aðildarríkja OECD sem hlutfall af heildar eignum. Heimild: OECD Global Pension 
Statistics 
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Á mynd 2, sést hvernig hlutfall erlendra fjárfestinga sjóðanna var mismunandi innan 

OECD landanna í árslok 2018. Þá var hlutfall íslensku sjóðanna 27,9%, neðst af öllum 

þeim löndum sem eru nálægt okkur hvað varðar eignastærð í hlutfalli við VLF en í 

Hollandi var það 86,5%, í Sviss 39,3%, í Kanada 37,1% og í Danmörku 32,9%. Almennt 

séð hafa þessi hagkerfi stærri markaði en Ísland og þætti þess vegna eðlilegt að hlutfall 

Íslands væri hærra en ella. Hinsvegar er stutt síðan gjaldeyrishöft voru afnumin og 

erlendar fjárfestingar gerðar frjálsar. Í Því ljósi telst það eðlilegt að hlutfallið sé ekki 

hærra eins og er. 

. 10 ára meðal nafnávöxtun 10 ára meðal raunávöxtun

Danmörk 5.9% 4.6%

Holland 7.7% 6.0%

Ísland 7.2% 3.7%

Kanada 7.5% 5.7%

Sviss 4.2% 4.2%  

Tafla 1: Samanburður á ávöxtun lífeyrissjóðakerfa innan OECD frá 2008-2018. Heimild:  OECD Global 
Pension Statistics  

Tíu ára meðaltöl í nafnávöxtun og raunávöxtun lífeyriskerfa á milli þeirra landa sem 

eru með svipaða stærð lífeyriskerfa sem hlutfall af VLF sýna að Ísland er neðst í 

raunávöxtun af löndunum 5. Hinsvegar er Ísland á svipuðu róli í nafnávöxtun og er hún 

hærri en í Danmörku og Sviss. Verðbólga á Íslandi hefur aftur á móti verið meiri en í 

hinum löndunum á þessum 10 árum sem útskýrir muninn. 
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4 Fjárfestingar lífeyrissjóðanna í gegnum tíðina 

4.1 Frá höftum til frjálsra viðskipta 

Haustið 1931 voru gjaldeyrishöft tekin upp á Íslandi til að stjórna gengi krónunnar og 

vernda gjaldeyrisforða Landsbanka Íslands, sem hafði á þeim tíma 

peningaprentunarvald. Þessi höft vörðu allt til ársins 1993 þegar Ísland gerðist aðili að 

EES samningnum og fjórfrelsið við Evrópu tók gildi. Fjórfrelsið felur í sér frjálst flæði 

fjármagns, vinnuafls, þjónustu og vöru á milli aðildarlanda. Því höfðu lífeyrissjóðir aðeins 

tök á því að fjárfesta innanlands frá stofnun þeirra árið 1969 til 1993 þegar höftin voru 

afnumin. Eftir að sjóðakerfinu í núverandi mynd var komið á, árið 1997 jukust svo 

innlendar hlutabréfaeignir sjóðanna árin á eftir. 

 Árið 2008 eða 15 árum síðar dró svo aftur til tíðinda í efnahagsmálum á Íslandi með 

bankahruninu sem varð til þess að alþjóðleg greiðslumiðlun á Íslandi stöðvaðist að 

mestu. Því varð aðgengi að gjaldeyri fyrir íslenskar krónur mjög takmarkað og í kjölfarið 

samþykkti Alþingi lög þann 28. nóvember sem gáfu Seðlabankanum heimild til að setja 

gjaldeyrishöft. Gjaldeyrishöftin höfðu í för með sér bann á nýjar erlendar fjárfestingar 

lífeyrissjóðanna sem varði allt til ársins 2017 (Viðskiptaráð Íslands, 2011). 

Árin 1993 – 2008 höfðu því lífeyrissjóðirnir leyfi til þess að fjárfesta í erlendum 

eignum eftir vilja og voru engar takmarkanir settar á þær. Hinsvegar var 

lífeyrissjóðunum gert að takmarka áhættu í erlendum gjaldmiðli sem heild við 40% af 

hreinni eign (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). 

4.2 Eignaþróun og ávöxtun frá 1997 

Frá myndun sjóðakerfisins í núverandi mynd árið 1997 og til ársins 2019 hefur 

eignaþróun lífeyrissjóðanna ásamt fjölda sjóða breyst mikið eftir því sem árin hafa liðið. 

Í ársbyrjun 1997 voru 66 starfandi lífeyrissjóðir með eignir upp á 309.778 millj. kr. og þar 

af voru 305.373 millj. kr. í innlendum eignum og 4.405 millj. kr. í erlendum (Seðlabanki 

Íslands, e.d).  
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Því má segja að árið 1997 hafi erlendar eignir sjóðanna verið mjög takmarkaðar eða 

aðeins 1.42 % af heildareignum. 

Í kringum árið 2000 breyttust eignasöfn lífeyrissjóðanna hinsvegar mikið með aukinni 

áherslu á innlend og erlend hlutabréf. Ávöxtun verðbréfa á þessum tíma var almennt 

góð ásamt því að hátt innlent vaxtastig varð til þess að innlend skuldabréf skiluðu einnig 

góðri ávöxtun. Þessi ávöxtun versnaði hinsvegar þegar netbólan sprakk og urðu fyrstu ár 

nýrrar aldar ekki góð ávöxtunarlega séð. 

 

Mynd 3: Söguleg eignasamsetning lífeyrissjóðanna á árunum 1997-2018. Heimild: Fjármálaeftirlitið 

Í ársbyrjun 2003 voru eignir sjóðanna orðnar 678.930 m. kr. og höfðu því vaxið um 

45.6% frá árinu 1997. Á tímabilinu frá 2003-2007 var síðan mikill vöxtur í kerfinu og 

mældist raunávöxtun innlendra hlutabréfa um 50% á ári (Gylfi Magnússon, 2013). 

4.2.1 Árin eftir hrunið 2008 

Eftir gífurmiklan vöxt í eignum lífeyrissjóðanna á árunum áður endaði hann loks í 

hruninu 2008 sem varð til þess að innlendar hlutabréfaeignir þurrkuðust nánast út. 

Skuldabréf sjóðanna voru að stærstum hluta með ríkisábyrgð en tapið var mikið á 

skuldabréfum frá bönkunum og öðrum einkaaðilum. (Gylfi Magnússon, 2018). 
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Í skýrslu á vegum rannsóknarnefndar Alþingis (2010) kemur meðal annars fram að 

lífeyrissjóðir hafi ýtt undir útrás íslenskra fyrirtækja með því að fjárfesta mikið 

innanlands. Lífeyrissjóðirnir með stærð sinni höfðu áhrif á skulda og hlutabréfamarkað 

og þegar leið á 2008 og nær dró efnahagshruninu áttu lífeyrissjóðir erfitt með að hreyfa 

fjárfestingar sínar. Fjármagnshreyfingar mundu þannig raska öðrum eignum þeirra 

vegna smægðar og viðkvæmni markaðarins. Margir lífeyrissjóðir fóru þar illa að ráðum 

sínum þar sem þeir fjárfestu í mörgum fyrirtækjum sem urðu gjaldþrota 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Í kjölfar hrunsins, lækkaði gengi krónunnar verulega sem varð til þess að erlendar 

eignir, hækkuðu umtalsvert í verði mældar í krónum. Þessi hækkun vó á móti tapinu 

sem varð af verðhruni innlendra eigna. Eftir hrunið var framboð af innlendum skráðum 

verðbréfum ekki mikið en þó fór það að skána að nýju þegar fasteignamarkaðurinn fór 

að taka við sér. Þessi vöntun á fjárfestingatækifærum varð til þess að sjóðirnir neyddust 

að geyma háar innistæður inn í bankakerfinu á lágum raunvöxtum. Hinsvegar gátu 

lífeyrissjóðir með vexti fasteignamarkaðarins boðið upp á fjármögnun húsnæðislána 

sjóðsfélaga eða keypt sérstryggð skuldabréf banka (Gylfi Magnússon, 2018). 

4.2.2 Karfan og eggin 

Þessi mikla stækkun eignasafns lífeyrissjóðakerfisins síðasta áratug í skjóli 

gjaldeyrisahafta hefur orðið til þess að langstærsti hluti þess byggist á innlendum 

eignum. Þessi þróun á innlendu eignarhaldi er ekki óeðlileg í þeirri merkingu að sjóðirnir 

voru bundir til þess samkvæmt gjaldeyrishöftum. 

Að því sögðu skapar lítill markaður og stórt eignarhald ákveðin vandamál, m.a út frá 

samkeppnissjónarmiðum og áhættudreifingu eins og Gylfi Magnússon, Hersir 

Sigurgeirsson, Þórey S. Þórðardóttir, Ólafur Sigurðsson og Fjóla Agnarsdóttir (2017) 

benda á í skýrslu sinni. 

Eins og áður hefur komið fram voru hreinar eignir sjóðanna 4.238 ma. króna í upphafi 

ársins 2019 á meðan markaðsverðbréf í heild voru 3.781 m.a Til þess að halda áfram 

innlendum fjárfestingum þyrfti því markaðurinn að stækka hraðar heldur en 

lífeyriskerfið sem telst ósennilegt sökum smæðar hans. Því hafa lífeyrissjóðir síðustu ár 

frekar horft til erlendra eigna og að auka vægi þeirra í verðbréfaviðskiptum.  
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4.2.3 Efnahagslegar horfur á heimsvísu 

Árið 2019 féll hagvöxtur á heimsvísu niður í 2,9%. Það er minnsti hagvöxtur síðan 

fjármálakreppan skall á, árið 2008 og er þess vænst af OECD að hagvöxturinn muni 

haldast í kringum 3% næstu tvö árin. Helsta ástæða þess er vaxandi óvissa í heiminum, 

m.a á opinberri stefnu landa varðandi hluti eins og tolla sem grefur undan fjárfestingu, 

sköpun nýrra starfa og tekjuvexti. Alþjóðaviðskipti á heimsvísu hafa einnig farið 

staðnandi og hefur það haft neikvæð áhrif á efnahag margra helstu hagkerfa. Þar má 

nefna bæði viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína ásamt þeirri óvissu sem fylgir útgöngu 

Breta úr Evrópusambandinu, Brexit og áhrifum þeirra á viðskipti við Evrópusambandið 

og önnur Evrópulönd (OECD, 2019).  

Síðan 2008 hafa seðlabankar víðsvegar um heiminn ýtt vöxtum í heimalöndum sínum 

niður í söguleg lágmörk, til þess að örva efnahagslegan bata hagkerfa síns. Í Evrópu og í 

Japan hafa skammtímavextir verið neikvæðir síðan 2014 og 2016 á meðan seðlabankar 

hafa sankað að sér skuldabréfum í gegnum eignakaup með það að markmiði að lækka 

langtíma lánakostnað. Nokkrum árum eftir að lágvaxtastefnunni var komið á hafa 

neikvæð áhrif hennar farið að birtast. Viðskiptabankar hafa þannig þurft að greiða fyrir 

það að geyma fjármagn hjá seðlabanka í stað þess að fá vexti.  

Þá hafa einnig komið upp dæmi í Danmörku um að almennir viðskiptavinir þurfi að 

greiða gjald til að geyma fjármagn sitt, ef það fer yfir ákveðin mörk (Dr, 2019). 

Þá vakna upp spurningar um hver áhrif lágvaxtastefnu séu á lífeyrissjóði. 

4.2.3.1 Vandamál barnabólukynslóðarinnar 

Í Hollandi, árið 2019 eru lágir vextir farnir að hafa áhrif á starfsemi lífeyrissjóðanna þar 

en lífeyriskerfi þeirra byggir á ströngum reglum um útreikninga á framtíðarkostnaði, sem 

þýðir að sjóðirnir horfa fram á hærri núvirtar skuldir þegar vextir eru lágir. Þá þurfa þeir 

að eiga fleiri greiðslufærar eignir, í því skyni að auðveldara sé að selja þær strax til að 

mæta skuldbindingum. Ef þeir sjá ekki fram á það að geta staðið við 

lífeyrisskuldbindingar sínar, að þá neyðast þeir til þess að lækka lífeyrisgreiðslur sínar. 

Fyrir lífeyrissjóði gætu sögulega lágir vextir ekki komið á verri tíma. Ávöxtun á 

fjárfestingum hefur farið lækkandi á sama tíma og miklar breytingar á lýðfræði eiga sér 

stað. Fólk lifir lengur og færri einstaklingar halda kerfinu á floti eins og áður hefur verið 

nefnt.  
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Marc Heemskerk, sérfræðingur í lífeyrismálum hjá Mercer bendir á að þetta 

vandamál sé ekki einungis bundið við Holland og væri Danmörk ansi líkleg að lenda í 

þessu næst. Því fleiri skuldbindingar sem sjóðurinn hefur á lífeyri því verra verður 

vandamálið (CNN Business, 2019).  

Á þriðja ársfjórðungi 2019 birti Corien Wortmann-Kool, forstjóri eins af stærstu 

lífeyrissjóði Hollands, ABP skýrslu þar sem hann lýsti yfir áhyggjum sínum af ástandinu. 

Þá hafi ávöxtun á árinu verið 17 milljarðar evra en þrátt fyrir háa upphæð telst það 

ónógt til að koma í veg fyrir lækkun lífeyrisgreiðsla. Fallandi vextir hafi skotið af stað 

miklum hækkunum á lífeyrisskuldbindingum APB. Þegar gjaldfærnihlutfall, hlutfall sem 

notað er til þess að reikna getu lífeyrissjóða til að mæta skuldbindingum sínum, lækkar 

fyrir niður fyrir ákveðin mörk eins og hefur verið að gerast neyðast lífeyrissjóðir til þess 

að lækka lífeyrisgreiðslur sínar (ABP, 2019).  
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5 Fjárfestingaþörf lífeyrissjóðanna  

Miklar umræður hafa skapast í íslensku efnahagslífi varðandi stærð lífeyrissjóðakerfisins 

og framtíðar fjárfestingaþörf sjóðanna. Lífeyrissjóðir sem byggðir eru á 

gegnumstreymiskerfi hafa ekki sömu fjárfestingaþörf og lífeyriskerfi sem byggð er á 

sjóðasöfnun. Sjóðasöfnunarkerfi ýta undir uppbyggingu lífeyriskerfa og þurfa 

lífeyrissjóðir innan kerfisins að hafa aðgengi að miklum eignum til að fjárfesta en það 

getur leitt til vaxtalækkunar og hækkunar eignaverðs. Það getur svo leitt til þess að 

lífeyrissjóðirnir lendi í vandræðum, og þurfi að fá hærri iðgjöld til að standa undir 

þörfinni á að kaupa fleiri eignir (Gylfi Magnússon, 2006). 

Skýrsla starfshóps ríkisins sem kom út árið 2017 bendir meðal annars á  að eignir 

íslenska lífeyrissjóðakerfisins munu vaxa verulega á næstu áratugum. Þó ríki talsverð 

óvissa um það hve mikill vöxturinn verður en hann fari meðal annars eftir ávöxtun 

sjóðanna, launaþróun, ákvörðunum um iðgjöld og lýðfræðilegum breytum eins og 

aldursdreifingu, örorkutíðni, atvinnuþátttöku og ellilífeyrisaldri. Skýrslan bendir einnig á 

að óvissa ríki um þátttöku í viðbótarlífeyrissparnaðarkerfinu og um greiðslur úr því. Það 

má rekja til þess að unnt er að nýta þann sparnað til að greiða niður íbúðalán og spara 

fyrir húsnæðiskaupum (Gylfi Magnússon, Hersir Sigurgeirsson, Þórey S. Þórðardóttir, 

Ólafur Sigurðsson og Fjóla Agnarsdóttir, 2017). 

Ef árið 2018 er skoðað voru iðgjöld og önnur sérstök aukaframlög til samtrygginga og 

séreignadeilda lífeyrissjóða 272 milljarðar króna. Á sama tíma var útgreiddur lífeyrir, 

ásamt öðrum tengdum útgreiðslum um helmingur af þeirri upphæð. Nettó innstreymi 

var því um 136 milljarðar kr. Sama ár námu greiðslur til lífeyrisjóðanna í formi vaxta og 

afborgana 200 milljarða kr. (Björn Z. Ásgrímsson, 2018). 

5.1 Hækkun iðgjalda 

Árið 2016 voru kjarasamningar Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins 

samþykktir. Innan þeirra voru breytingar á framlagi launagreiðanda í lífeyrissjóði. Þegar 

iðgjaldagreiðsla launþega fer í lífeyrissjóð greiðir launagreiðandi hluta á móti honum. 

https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/skyrsla-starfshops-um-erlendar-fjarfestingar-lifeyrissjoda.pdf
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Samkvæmt kjarasamningum hefur mótframlag launagreiðenda verið hækkað yfir tíma. 

Árið 2016 var mótframlagið 8% en árið 2019 hafði það hækkað í 11,5%. Iðgjald launþega 

helst ennþá óbreytt og er 4%. Því verða heildargreiðslur launþega í lífeyrissjóð 15,5% 

(Samtök atvinnulífsins, 2016).  

 

Mynd 4: Þróun iðgjalda í lífeyrissjóði á Íslandi eftir kjarasamninga ASÍ og SA 2016. Heimild: Samtök 
atvinnulífsins 

Aukið mótframlag innan kjarasamninga 2016 hefur þannig ýtt undir eignamyndun 

lífeyrissjóðanna og þannig endurfjárfestingaþörf.  

5.2 Söguleg ávöxtun erlendra eigna hjá LV, Gildi og LSR  

Eins og áður hefur komið fram eru þrír stærstu lífeyrissjóðirnir á Íslandi Lífeyrissjóður 

Verslunarmanna, Gildi og Lífeyrissjóður Starfsmanna Ríkisins og eiga þeir um helming af 

öllum hreinum eignum innan lífeyriskerfisins í heild. Nokkuð erfitt er að skoða ávöxtun 

erlendra eigna sjóðanna útfrá löngu tímabili þar sem sjóðirnir hafa tekið miklum 

breytingum sjálfir, sameinast öðrum og stækkað þannig. Gjaldeyrishöftin frá 2008-2017 

höfðu einnig mikil áhrif þar sem sjóðirnir bjuggu fram af við algert bann við, og síðar 

miklar takmarkanir á kaup á erlendum eignum. Að því sögðu verður söguleg ávöxtun 

þriggja stærstu sjóðanna skoðuð á fjórtán ára tímabili eða frá því skömmu fyrir upphaf 

gjaldeyrishaftanna 2005 til ársins 2018. Í smáa letrinu hjá þjónustuaðilum fjárfestinga 

má undantekningarlaust lesa, að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging 

fyrir ávöxtun í framtíð. Ávöxtun getur aukist eða minnkað sökum gengisflökts þegar við 
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á. Gengisflökt hefur einmitt mikil áhrif á ávöxtun erlendra eigna en gengishækkun 

íslensku krónunnar gegn þeirri erlendri viðskiptamynt sem verðbréfið er í, leiðir til þess 

að ávöxtun viðkomandi eignar í íslenskum krónum lækkar. 

Verðbólga á Íslandi hefur verið nokkuð sveiflukennd í gegnum árin og hefur hún mikil 

áhrif á ávöxtun. Nafnávöxtun er ávöxtun sem reiknast án tillits til þróunar verðlags, en 

með raunávöxtun (e. real rate of return) er átt við ávöxtun umfram verðlagsbreytingar á 

sama tíma. Raunávöxtun er því jákvæð ef nafnávöxtun er hærri en verðbólga á tilteknu 

tímabili. 

5.2.1  LSR - Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 

Meðalraunávöxtun erlendra eigna Meðalraunávöxtun sjóðs í heild.

6.10% 3.70%
 

Tafla 2: Samanburður á raunávöxtun LSR frá 2005-2018. Heimild: Ársskýrslur Lífeyrissjóðs Starfsmanna 
Ríkisins 

Stærsti lífeyrissjóður landsins í eignum talið árið 2018 var LSR. Sjóðurinn skiptist í tvær 

deildir A deild og B deild ásamt séreignardeild. Samanlagðar eignir A og B deildar voru 

þá 873 milljarðar og eignir sjóðsfélaga í séreign voru 16.8 milljarðar. B- deild sjóðsins er 

aðeins að hluta til byggð á sjóðasöfnun en að stærri hluta á gegnumstreymi þar sem 

launagreiðendur endurgreiða lífeyrissjóðnum hluta af lífeyrisgreiðslum. Ekki hefur verið 

tekið við nýjum sjóðsfélögum í B-deild frá árslokum 1997. B-deild er því í þannig stöðu 

að hún þarf að selja reglulega eignir til að standast undir greiðslum lífeyriseyris. Því hafa 

nýjar fjárfestingar verið að mestu gerðar innan A deildar þar sem hún hefur vaxið mest.  

Í ársskýrslu 2018 bendir stjórnarformaður sjóðsins á það að eftir losun gjaldeyrishafta 

hafi það verið aðal áhersluatriði sjóðsins að auka hlutfall erlendra eigna, þá sérstaklega í 

A-deild. Þá hafi hlutfall erlendra eigna verið rúmlega 27% hjá A-deild meðan það var 

tæplega 37% hjá B-deild í árslok 2018(Lífeyrissjóður Starfsmanna Ríkisins, 2018). 
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Mynd 5: Samanburður á raunávöxtun erlendra eigna LSR og raunávöxtun sjóðs í heild frá 2005-2018. 
Heimild: Ársskýrslur Lífeyrissjóðs Starfsmanna Ríkisins 

Ef ávöxtun samtryggingasjóða LSR er skoðuð á 14 ára tímabili má sjá að raunávöxtun 

erlendra fjárfestinga hefur að meðaltali, verið hærri á erlendum eignum en hjá sjóðnum 

í heild. Meðalraunávöxtun erlendra eigna var þannig 4,61% í samanburði við 3,51% hjá 

sjóðnum í heild.  

 

Mynd 6: Fylgni erlendra eigna og raunávöxtunar Lífeyrissjóðs Starfsmanna Ríkisins frá 2005-2018. 
Heimild: Ársskýrslur Lífeyrissjóðs Starfsmanna Ríkisins 

Tímabilið frá 2002-2006 virðist sýna fylgni á milli erlendra eigna og raunávöxtunar 

sjóðs í heild. Þá kemur árið 2007 og 2008 en þar virðist fylgnin hverfa. Árið 2009 til 2017 

virðist fylgnin þó birtast aftur.  
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5.2.2 Gildi 

Meðalraunávöxtun erlendra eigna Meðalraunávöxtunsjóðs í heild.

5.10% 4.40%
 

Tafla 3: Samanburður á raunávöxtun Gildis frá 2005-2018. Heimild: Ársskýrslur Gildis. 

Árið 2005 var lífeyrissjóðurinn Gildi stofnaður þegar Lífeyrissjóður Framsýnar og 

Lífeyrissjóður Sjómanna sameinuðust. Því er tímabilið 2005-2018 skoðað nánar í 

ávöxtun og voru niðurstöður þess að meðal raunávöxtun erlendra eigna var 5,1% í 

samanburði við 4,4% hjá sjóðinum í heild.  

Í ársskýrslu fyrir árið 2018 bendir stjórnarformaður Gildis á það sjóðurinn hefði viljað 

fjárfesta meira erlendis á síðustu árum en hafði ekki getuna til þess sökum 

gjaldeyrishafta. Því væri stefnt að því að auka hlutfall erlendra eigna á næstu misserum. 

 

Mynd 7: Samanburður á raunávöxtun erlendra eigna Gildis og raunávöxtun sjóðs í heild frá 2005-2018. 
Heimild: Ársskýrslur Gildis 

Þá ítrekaði  stjórnarformaður sjóðsins að ávöxtunartölur síðustu þriggja ára sýndu 

hversu sveiflurkennd afkoma sjóðsins væri frá ári til árs. Gildi væri hins vegar 

langtímafjárfestir og því væri nauðsynlegt að skoða ávöxtun sjóðsins í því samhengi 

(Gildi, 2019).  
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Mynd 8: Fylgni erlendra eigna og raunávöxtunar Gildis frá 2005-2018. Heimild: Ársskýrslur Gildis 

Ekki virðist vera mikil fylgni á milli hlutfalls erlendra eigna og raunávöxtunar hjá Gildi, 

árið 2009 eykst hlutfallið en raunávöxtun fer niður. Frá 2011-2015 virðist vera veik 

jákvæð fylgni, hærra hlutfall, helst að einhverju leyti í hendur við hærri raunávöxtun 

sjóðs. 

5.2.3 LV - Lífeyrissjóður verslunarmanna 

Meðalraunávöxtun erlendra eigna Meðalraunávöxtun sjóðs í heild.

6.10% 3.70%
 

Tafla 4: Samanburður á raunávöxtun LV frá 2005-2018. Heimild: Ársskýrslur Lífeyrissjóðs 
Verslunarmanna   

Eignir Lífeyrissjóðs Verslunarmanna námu 712,7 ma.kr. í árslok 2018 samanborið við 

187,0 ma.kr. í árslok 2005 og hafa því hækkað um 525.738 ma.kr. eða 381% á 14 árum. 

Eignasafn í árslok 2018 skiptist þannig að innlend skuldabréf og innistæður voru 50% af 

eigninni, innlend hlutabréf 15% og erlend verðbréf 35%. Erlendar eignir voru alls 247,2 

ma.kr þar sem 0,96% voru í skráðum framtakssjóðum, 9,1% í óskráðum framtakssjóðum, 

36,6% í beinni hlutabréfaeign, 50,44% í hlutadeildarskírteinum í skráðum 

hlutabréfasjóðum og 2,9% í hlutdeildarskírteinum í skráðum skuldabréfasjóðum.  
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Mynd 9: Samanburður á raunávöxtun erlendra eigna Lífeyrissjóðs Verslunarmanna og raunávöxtun 
sjóðs í heild frá 2005-2018. Heimild: Ársskýrslur Lífeyrissjóðs Verslunarmanna 

Þegar tímabilið frá 2005-2018 er skoðað kemur í ljós að meðalávöxtun erlendra 

fjárfestinga Lífeyrissjóðs Verslunarmanna hefur reynst hærri heldur en meðalávöxtun 

sjóðsins í heild.  

Á ársfundi LV árið 2019 nefndi Guðrún Hafsteinsdóttir þáverandi formaður sjóðsins 

að 2018 hafi ekki verið gjafmilt ár í ávöxtun fjármuna, ólíkt fyrra ári (þ.e 2017) þegar 

raunávöxtun sjóðsins hafði verið 5.7%. Þá nefndi hún einnig að sveiflur yrði alltaf á milli 

ára og væri það langtíma ávöxtun sem væri aðalatriðið.  

 

Mynd 10: Fylgni erlendra eigna og raunávöxtunar Lífeyrissjóðs verslunarmanna frá 2005-2018. Heimild: 
Ársskýrslur Lífeyrissjóðs Verslunarmanna 
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Þótt að raunávöxtun erlendra eigna hafi verið hærri en hjá sjóðinum í heild að þá er 

erfitt að álykta út frá gögnum hvort aukið hlutfall erlendra eigna leiði til hærri 

raunávöxtunar. Frá 2005 til 2006 jókst erlent hlutfall í eignasafninu en þá á sama tíma 

fór raunávöxtun niður. Ef tímabilið frá 2011 til 2017 er hinsvegar skoðað virðist vera 

fylgni, hærra hlutfall, samsvarar hærri raunávöxtun og öfugt.  
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6 Áhættuþættir fjárfestinga 

Áhætta er umfangsefni sem laðar að sér miklar umræður. Segja má að áhætta fjalli um 

líkur á slæmum útkomum. Það sem útskýrir hinsvegar þessar slæmu útkomur er hins 

vegar alls ekki einfalt. Útkoman er bundin við einstaka aðila og er hún mismunandi á 

milli aðila eða fjárfestingakosta. Áhættu er hægt að reyna að stýra með notkun 

áhættustýringar en slæmum útkomum er hinsvegar ekki hægt að eyða, aðeins draga úr 

líkum þeirra (Peter Stanyer, 2004). 

6.1 Innlendar fjárfestingar 

Bodie, Kane og Marcus (2014) benda á að verðbréfaeign felur í sér tvenns skonar 

áhættu. Sú fyrri er áhætta sem einungis er bundin við eitt ákveðið verðbréf og kallast 

sértæk áhætta. Sértæk áhætta samkvæmt fræðunum um áhættudreifingu byggir á 

hugmyndinni um að setja ekki öll eggin í sömu körfuna, heldur dreifa eggjunum á fleiri 

körfur til að forðast áföll. Sértækri áhættu er nánast hægt að útrýma með því að dreifa 

eignasafninu á milli mismunandi eigna. Síðari áhættan er kerfisáhætta (e. systematic 

risk) sem er ekki hægt að útrýma með dreifðu eignasafni sökum þess að hún byggir á ytri 

þjóðhagsstærðum sem einstakir fjárfestar geta ekki haft áhrif á eins og vaxtastigi, 

efnahagssveiflum og verðbólgu. Þó er misjafnt á milli fjárfesta hversu næmir þeir eru 

fyrir breytingum í þeim stærðum.  

Mynd 11 sýnir hvernig samband áhættu og eignafjölda þróast. Lárétti ásinn sýnir 

fjölda mismunandi eigna og áhætta, mæld sem staðalfrávik ávöxtunar, á þeim lóðrétta. 

Heildaráhætta fer aldrei niður fyrir kerfisáhættuna en sértæku áhættunni er hægt að 

eyða. 

Árið 2019 voru 20 félög starfræk á aðalmarkaði kauphallarinnar á Íslandi sem telst 

afar lítill í alþjóðlegum samanburði. Ef stærri kauphallarmarkaðir eru skoðaðir til 

samanburðar eru rúmlega 2000 skráð fyrirtæki í Ástralíu, 3000 í London og rétt undir 

3800 í Þýskalandi. Því mætti færa rök fyrir því að lífeyrissjóðir sem ekki fjárfesta erlendis 

séu tilneyddir til þess að velja punkt sem er ofarlega vinstra megin á mynd 11 sökum 
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dræmra innlendra fjárfestingarmöguleika svo sértæku áhættunni er í raun ekki útrýmt 

(Business insider, 2017).  

 

Mynd 11: Kerfislæg og sértæk áhætta fjárfestinga fyrir tiltekið land. Heimild: Investments eftir Bodie, 
Kane og Marcus 

Ef áhættustýringarhluti fjárfestingastefnu lífeyrissjóðanna er skoðuð, koma sömu 

áhættuliðirnir yfirleitt upp. Sá fyrsti er mótaðilaáhætta, sem er hættan á fjárhagslegu 

tapi vegna mótaðila sem uppfyllir ekki skuldbindingar sínar. Sjóðirnir yfirleitt, stýra 

mótaðilaáhættu með því að takmarka vægi skuldabréfa eftir ákveðinni tegund 

útgefenda ásamt því að setja takmörk á vægi einstakra útgefanda, sem tilgreind er í 

fjárfestingarstefnu sjóðsins. Áhætta sem rís vegna lækkunar á hlutabréfum, þ.m.t 

hlutabréfasjóðum er nefnd markaðsáhætta. Breytingar á vöxtum skapar vaxtaáhættu 

sem hefur áhrif á það hvernig vaxtaferill greiðsla er í laginu og hefur þannig áhrif á virði 

skuldabréfa. Áhætta bendluð við misvægi í eignum og skuldum er kölluð önnur áhætta, 

hún getur m.a myndast þegar lífeyrisskuldbindingar eru verðtryggðir að fullu en eignir 

aðeins af hluta. Lausafjáráhætta er hættan við því að sjóðurinn geti ekki mætt 

skuldbindingum sínum og þurfi þannig að grípa til þess að selja eignir á verði undir 

markaðsverði þegar skuldir gjaldfalla t.d vegna lífeyrisgreiðslna, uppgjör 

verðbréfaviðskipta eða greiðslna tengdum rekstri sjóðsins (Frjálsi Lífeyrissjóðurinn, 

2018).  
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6.2 Erlendar fjárfestingar 

Ágætu sjóðfélagar, ég lauk ræðu minni hér á þessum vettvangi í fyrra, fyrir 
nákvæmlega ári upp á dag, með því að Iýsa bjartýni. Framtíðin væri björt 
fyrir sjóðfélaga Lífeyrissjóðs Verzlunarmanna. Kannski þótti einhverjum 
þetta vera djarflega mælt í ljósi þess að árið sem þá var gert upp, árið 2016, 
hafði alls ekki verið sjóðnum gjöfult. Gengisþróun krónunnar á árinu 2016 
hafði hrifsað úr höndum okkar stærstan hluta þess árangurs sem við höfðum 
náð, einkum á erlendum mörkuðum (Lífeyrissjóður Verslunarmanna 
2018(b), bls. 2). 

Alþjóðlegar fjárfestingar eru óvarðar fyrir ýmsum tegundum af áhættu Sumar þeirra rísa 

sökum þess að fjárfestingin er alþjóðleg en aðrar ekki. Alþjóðlegar fjárfestingar eru 

yfirleitt háðar sömu áhættuþáttum og innlendar fjárfestingar, ásamt fleirum til viðbótar. 

Áhættan sem erlendar fjárfestingar bera, myndast af ávöxtun erlendu fjárfestingarinnar 

og breytingum á gengi gjaldmiðla, til dæmis ef gengi íslensku krónunnar lækkar og gengi 

erlendra gjaldmiðilsins hækkar. Gengislækkunin veldur því að ávöxtun erlendra 

fjárfestinga í krónum eykst því sem nemur lækkuninni. En ef öfugt fer verður slakari 

ávöxtun á erlendum fjárfestingum íslenskra fjárfesta. Með því að tryggja 

gjaldeyrisáhættu með notkun afleiða geta lífeyrissjóðir reynt að útiloka þessa áhættu 

(Ómar Örn Tryggvason og Marínó Örn Tryggvason, 2002). 

Gjaldmiðlaáhætta er hættan á að breytingar á gengi gjaldmiðla (styrking ISK gagnvart 

erlendum gjaldmiðlum) rýri verðmæti erlendra eigna sjóðsins mælt í íslenskum krónum. 

Styrking krónunnar gæti því skapað misvægi á milli eigna og skuldbindinga sjóðsins þar 

sem lífeyrisskuldbindingar hans eru í íslenskum krónum (Frjálsi Lífeyrissjóðurinn, 2018). 

6.2.1 Steinum velt 

Marel, Eimskip, Össur og Icelandair group eru allt íslensk fyrirtæki sem hófu rekstur sinn 

á Íslandi og notuðu þau íslensku krónuna í upphafi. Eftir því sem tíminn leið og þau 

stækkuðu fóru þau að miklu leyti, og í sumum tilfellum nær öllu leyti að hafa tekjur í 

erlendri mynt á sama tíma og hlutabréf þeirra voru í íslenskum krónum. 

Greiningadeild Landsbankans velti þessum pælingum fyrir sér árið 2013, en síðan þá 

hefur Össur yfirgefið íslenska hlutabréfamarkaðinn og er aðeins skráð í Kaupmannahöfn 

árið 2019 á meðan Marel er bæði skráð í Hollandi og á Íslandi. Þannig ættu breytingar í 

gengi krónunnar á móti erlendum gjaldmiðlum að hafa áhrif á verðmæti þessara félaga.   
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Í upphafi árs 2019 var samanlagt markaðsvirði Icelandair group, Marel og Eimskips 

um 38% af heildarmarkaðsvirði félaganna í Kauphöllinni. Það er töluvert lægra heldur en 

árið 2013 en þá var hlutfallið í kringum 72%. Því var ályktað að hlutabréfamarkaðurinn 

ætti að stjórnast að einhverju leyti af gengi krónunnar.  

Prófanir voru framkvæmdar og niðurstöður sýndu marktækt samband á milli 

gengisvísitölu og breytingu í vísitölu íslenska hlutabréfamarkaðarins. Sambandið fólst í 

jákvæðri fylgni. Því ættu til lengri tíma félög með tekjur í erlendri mynt að einhverju leyti 

að sveiflast með gengisvísitölu krónunnar (Landsbankinn, 2013). 

6.3 Sögulegar gengissveiflur á ISK 

Gengisvísitala er vegið meðaltal af gengi helstu viðskiptagjaldmiðla gagnvart íslensku 

krónunni. Þýðir það að þegar vísitalan hækkar, lækkar gengi krónunnar. Verð erlendra 

gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni hefur því hækkað, nú þarf fleiri krónur til að 

kaupa aðra gjaldmiðla og innflutningur verður dýrari. Það hvernig gengið á erlendum 

gjaldmiðlum er vegið saman í gengisvísitölu fer eftir samsetningu utanríkisviðskipta 

þjóðarinnar. Á undanförnum árum hefur gengi íslensku krónunnar sveiflast mikið og 

haft þannig veruleg áhrif á ávöxtun erlendra eigna í krónum mælt (Seðlabanki Íslands, 

e.d). 

 

Mynd 12: Þróun gengisvísitölu ISK frá 2006-2018. Heimild: Seðlabanki Íslands 
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7 Gjaldmiðlavarnir  

Með fjárfestingum í erlendum eignum kemur til sögunnar svokölluð gengisáhætta eins 

og hefur verið fjallað um. Markmið gjaldmiðlavarna eru að vernda verðmæti erlendra 

eigna í krónum talið gegn gengissveiflum eða gengisáhættu. Í slíkri áhættu felst að ef 

íslenska krónan styrkist, rýrnar verðmæti erlendra eigna og færri íslenskar krónur 

fengjust fyrir eignina ef hún væri seld á þeim tíma. Það þýðir líka að ef íslenska krónan 

lækkar í gengi hækkar verðmætið á erlendum eignum í krónum talið. Lífeyrissjóðir á 

Íslandi nota gjaldmiðlavarnir gjarnan til að vernda sig gegn gengissveiflum þar sem 

tekjur og útgjöld þeirra eru í íslenskum krónum án þess að draga úr ákjósanleguri 

áhættudreifingu á erlendum mörkuðum. Algengustu afleiðurnar sem notaðar eru í 

gjaldmiðlavörnum eru framvirkir gjaldeyrissamningar (e. forward contract) eða 

gjaldmiðlaskiptasamningar (e. currency swap) (Hull, J. C. , 2008).  

Íslenskir lífeyrissjóðir hafa notað framvirka gjaldeyrissamninga í gegnum árin, þar 

sem fyrirfram ákveðið magn af gjaldeyri er selt fyrir íslenskar krónur á gjalddaga 

samningsins. Þannig er búið að ákveða verð fyrirfram á íslenskum krónum sem tryggt er 

fram í tímann án þess það þurfi að selja erlend verðbréf. Því eiga gengisbreytingar 

íslensku krónunnar ekki að hafa áhrif á afkomu sjóðsins í kjölfarið að því sem 

samningsupphæðin nemur. Notkun þeirra á gjaldmiðlavörnum ber sér lagalega stoð skv 

10. tl. 1. mgr. 36. gr. lífeyrissjóðslaganna en sú heimild er bundin því skilyrði að gerð 

slíkra samnings dragi úr áhættu sjóðanna. Það telst svo matsatriði hversu heppilegt það 

er að verja erlendar eignir á þann hátt. Í því mati þarf að taka mið af 

langtímafjárfestingastefnu sjóðsins og útgjöldum til sjóðsfélaga. Hvað skyldi vera besta 

varnahlutfallið, er svo háð því hvernig eignasafn sjóðsins er samsett, þ.á.m 

ávöxtunartækifæri, áhættuvilji og hlutdeild erlendra eigna. Þrjár meginleiðir í stýringu 

gjaldmiðlavarna eru til: hlutlaus stýring þar sem fastur hluti eigasafns er á öllum tímum 

varinn, hálfvirk stýring þar sem ákveðinn hluti safns er varinn tímabundin og er 

endurmetinn reglulega og virk stýring þar sem hún er framkvæmd með kerfisbundnum 

hætti eða ekki. Virk stýring sem er kerfisbundin horfir m.a á gengisvísitölu og hefur 
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skilgreind hlutföll um vörn meðað við hækkun eða lækkun gengis. Því næst er 

tæknigreining framkvæmd og ákveðið útfrá því hvort auka eða minnka eigi varnir eftir 

því sem niðurstaða greiningarninnar verður (Landssamtök lífeyrissjóða, 2012). 

7.1 Framvirkir samningar(e.Forward contracts) 

Framvirkir samningur er ein útgáfa af einfaldri afleiðu. Slíkur samningur inniheldur 

samkomulag um að kaupa eða selja eign á ákveðnum tímapunkti í framtíð á fyrirfram 

ákveðnu verði. Viðskipti með framvirka samninga fara fram á mörkuðum sem nefndir 

eru viðskipti yfir borðið (e. over the counter markets), yfirleitt á milli tveggja 

fjármálastofnana eða á milli fjármálastofnunar og viðskiptavina. Annar aðilinn í 

framvirkum samningi tekur langa stöðu og ákveður að kaupa undirliggjandi eign á 

ákveðnu verði á ákveðnum tíma. Hinn aðilinn tekur því stutta stöðu og ákveður að selja 

eignina á sama tíma fyrir sama verð. Framvirkir samningar geta verið notaðir sem 

vogunartæki gegn gjaldmiðlaáhættu.  

Fyrir aðiliann sem tekur langa stöðu er ágóðinn af samningnum Þar sem K er verðið 

við afhendingu og St er verðið á undirliggjandi eigninni þegar samningi líkur.  

 

Fyrir aðilann sem tekur stutta stöðu er ágóðinn af samningnum  

 

Ágóðinn af þessum samningum getur verið neikvæður eða jákvæður og fer það eftir 

því hvert raunverð undirliggjandi eignarinnar er í lok samnings (Hull, J. C, 2008). 

 

Mynd 13: Ágóði af notkun framvirks samnings. Mynd (a) sýnir langa stöðu en mynd (b) sýnir stutta. 
Heimild: Options, futures and other derivatives 
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. Lokadagur Samningsgengi Gengishagnaður/tap

Gengi 125 120

USD 10 10

ISK 1.250.000 1.200.000 50.000  

Tafla 5: Dæmi um gengishagnað af framvirkum samning 

Í töflu 2 er sýnt hvernig hvernig hægt er að skapa gengishagnað með notkun 

framvirks samnings. Þó getur þetta farið á annan veg ef gengi ISK/USD lækkar en þá 

myndast gengistap. Samingarnir eru gerðir til mismunandi langs tíma og er það 

samningsatriði á milli þeirra aðila sem stunda viðskipti með undirliggjandi eignir hverju 

sinni.  

7.2 Framvirkur skiptasamningur (e.Swap) 

Skiptasamningar er önnur tegund af afleiðu þar sem aðili kaupir gjaldmiðil á ákveðnu 

gengi í upphafi samningstímans og skiptir svo þeim gjaldmiðli í annan, á ákveðnum 

afhendingadegi. Viðskipti með skiptasamninga fara fram eins og hjá framvirkum 

samningum, skipt á milli OTC með það að tilgangi að færa eign yfir í aðra mynt 

tímabundið sem ber öruggari og betri vexti. Í framvirkum skiptasamningum er 

greiðsluflæðið hjá öðrum oft fast á meðan það er fljótandi eftir gengi, fest við vísitölu 

eða byggt á viðmiðunar vöxtum hjá hinum aðilanum. Algengustu skiptasamningarnir eru 

vaxtaskiptasamningar (e. Interest rate swaps) og gjaldmiðlasamningar (e.Currency 

swaps). 

Gjaldmiðlasamningar er samningur þar sem aðilar skiptast á vaxtagreiðslum af 

höfuðstól í tveimur mismunandi gjaldmiðlum. Skipti á höfuðstól fara fram í upphafi og 

lok samningstímans. Þannig breyta gjaldmiðlaskiptasamninga láni eða eign úr einni mynt 

yfir í lán eða eign í annarri mynt (Investopedia, 2019). 

7.3 Reynsla gjaldmiðlavarna á Íslandi  

Fall viðskiptabankanna 2008 hafði bein áhrif á lífeyrissjóðina sökum þess að þeir höfðu 

stundað gjaldmiðlavarnaviðskipti við þá. Með falli þeirra urðu því uppgjör á þessum 

samningum óviss. Mikil umræða skapaðist um notkun lífeyrissjóðanna á þessum 

samningum og voru skiptar skoðanir á milli aðila um hvort sjóðirnir ættu yfir höfuð að 

nota þá og hvort þeir hafi verið notaðir rétt. Sérstök rannsóknarnefnd Alþingis var 

meðal annars skipuð en hún benti á að lífeyrissjóðir væru langtíma fjárfestar, á meðan 
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framvirkir gjaldeyrissamningar eða gjaldmiðlaskiptasamningar væru gerðir til skamms 

tíma yfirleitt. Slíkir samningar bæru með sér mótaðilaáhættu sem yrði til þess að 

lífeyrissjóðirnir neyddust til að leysa inn samninga þegar þeir væru ekki að flytja inn 

erlendan gjaldeyri. Þetta hefði verið staða sem hafði í raun komið upp í október 2008, 

þegar lífeyrissjóðirnir höfðu mögulega getað neyðst að gera upp 

gjaldmiðlavarnasamningana á töluvert óhagstæðara gengi án þess að það hefði verið 

tímabært að leysa inn erlendu eignirnar (Landssamtök lífeyrissjóða, 2012).  

Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis kom einnig fram og taldist umhugsunarvert að 

þeir lífeyrissjóðir sem rannsakaðir voru höfðu allir aukið gjaldmiðlavarnir sínar þegar 

krónan tók að veikjast. Það hafi bent til þess að sjóðirnir, sem eigi að hafa 

langtímafjárfestingar að markmiði, hafi vonast eftir snöggum gróða á gjaldeyrismarkaði. 

Þannig hafi þeir í stað þess að draga úr áhættu sjóðanna með gjaldmiðlavörnum, 

sérstaklega árið 2008, aukið verulega áhættu, sem hefði getað aukið réttindi sjóðfélaga 

ef vel tækist til en haft slæmar afleiðingar ef illa gengi. 

Úttektarnefndin fór yfir starfsemi allra lífeyrisjóðanna og kom í ljós að mismunandi 

leiðir voru farnar þegar kom að gjaldmiðlastýringu ef henni var beitt á annað borð. Þá 

unnu stærri sjóðirnir sjálfir við sína gjaldmiðlastýringu, ýmist alveg eða að hluta til. 

Sjóðir keyptu gjaldmiðlasamninga af gjaldmiðla- og afleiðumiðlunum bankanna fyrir 

ákveðna upphæð eða ákveðna gjaldmiðlastýringu fyrir eignasafn af áhættustýringu 

bankans. Síðan sáu deildir innan bankanna um eignastýringu fyrir lífeyrissjóði, oft á 

tilteknum afmörkuðum eignasöfnum og sjálfstæð verðbréfafyrirtæki sáu um 

gjaldmiðlavarnir með svipuðum hætti. Athygli nefndarinnar var vakin á að þessar deildir 

innan bankanna hættu að láta áhættustýringu viðkomandi banka þjónusta 

gjaldmiðlavarnirnar og fóru í staðinn að vinna þær sjálfar. Eignastýringardeild 

Landsbankans lokaði öllum stýringarsamningum sínum áður en viðskiptabankarnir féllu 

og sambærileg deild hjá Kaupþingi tók ákvörðun um að draga úr gjaldmiðlavörnum árið 

2008. Þeir lífeyrissjóðir sem sjálfir unnu sína gjaldmiðlastýringu bættu hinsvegar við 

varnarhlutfallið árið 2008, í sumum tilfellum upp í allt að 90% af erlendu eignasafni 

sjóðsins. Á milli áranna 2008-2010 er talið að tap íslenskra lífeyrissjóða á 

gjaldmiðlavörnum hafi verið 36,4 ma.kr ef miðað er við gengisvísitöluna 175 stig. Fyrir 

alla lífeyrissjóðinna á þeim tíma eru það rúm 7,5% af heildar tapi á því tímabili.  
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Heildartap lífeyrissjóðanna á erlendum bréfum, sem þessir samningar ættu að vernda 

var 6.395 m.kr eða 1,3% (Landssamtök lífeyrissjóða, 2012).   

 

Mynd 14: Sundurliðað tap árið 2008 af gjaldmiðlavarnarsamningum hjá LSR, LV og Gildi. Heimild: 
Landssamtök lífeyrissjóða 

Eftir að gjaldeyrishöftum hafði verið komið á eftir fall fjármálakerfisins haustið 2008 

var notkun gjaldeyrisvarna ekki möguleg og varð því erlend verðbréfaeign sjóða óvarin 

gagnvart gengissveiflum íslensku krónunnar. Með afnámi haftanna 2017 fengu sjóðirnir 

aftur heimild að nota afleiður til að verja gjaldeyrisáhættu vegna erlendra fjárfestinga. 
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8 Íslenskur gjaldeyrismarkaður 

Hlutverk gjaldeyrismarkaða er að auðvelda og stýra miðlun gjaldeyris á milli aðila sem 

vilja kaupa eða selja gjaldeyri. Gjaldeyrismarkaðir eru grunnstoðir milliríkjaviðskipta en 

90% af viðskiptum á gjaldeyrismarkaði eiga rót sína í fjármagnsviðskiptum. Hin 10% má 

svo rekja til vöruviðskipta. Síðan árið 1993 hefur gengi íslensku krónunnar myndast á 

millibankamarkaði með gjaldeyri. Þá sjá viðskiptavakar um að halda viðskiptum 

gangandi með stöðugum verðtilboðum í Evrur, sem var áður gert með Bandaríkjadali. 

Gengi krónunar sveiflast eftir breyttum markaðsaðstæðum en á hverjum degi, um 

hádegisbil, skráir Seðlabanki Íslands opinbert viðmiðunargengi. Dagsbreytingar á gengi 

verða m.a vegna breytinga sem eiga sér stað í erlendri stöðu viðskiptavakanna en þeir 

verða að halda gjaldeyrisjöfnuði sínum innan ákveðinna marka. 

Eftirspurn viðskiptavaka eftir gjaldeyri ræðst annars vegar af eigin þörf og hinsvegar 

af þörfum viðskiptavina þeirra. Viðskiptavinir viðskiptavaka eru fyrirtæki sem þurfa 

meðal annars að greiða fyrir innflutning á vörum eða leysa inn tekjur í erlendri mynt, 

fjármálafyrirtæki sem ekki hafa aðgang að millibankamarkaði, ríki, sveitarfélög, 

einstaklingur eða lífeyrissjóðir (Seðlabanki Íslands, 2001). 

8.1 Hagfræði greiðslujafnaðar 

Viðskipti lands við umheiminn myndar samanlagt bókhaldsjöfnuna greiðslujöfnuð. 

Greiðslujöfnuður samanstendur af viðskiptajöfnuði sem inniheldur vöru og 

þjónustuviðskipti, greiðslur fyrir framleiðsluþætti á borð við fjármagn og vinnuafl á milli 

landa og fjárframlög á milli landa, og fjármagnsjöfnuð sem mælir fjárflæði til og frá 

landinu vegna fjármagnshreyfinga á borð við fjárfestingar, lántökur og afborganir lána. 

Greiðslujöfnuður er sagður vera í jafnvægi þegar útflæði og innflæði eru það sama og 

fjármagn fer hvorki inn, né út úr hagkerfinu í takmarkaðan tíma. Viðskiptajöfnuður og 

fjármagnsjöfnuður spegla því hvorn annan, halli í öðrum leiðir til afgangs í hinum og 

öfugt (Blanchard, 2009).  
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Viðskiptajöfnuður + Fjármagnsjöfnuður = Greiðslujöfnuður 

Jafna 1: Samsetning greiðslujafnaðar. Heimild: Seðlabanki Íslands 

Þessir sterku, hagrænu jafnvægiskraftar sem halda greiðslujafnaði í jafnvægi eru 

flóknir og ekki hægt að útskýra með nákvæmum hætti hér. Hinsvegar er raungengi 

lykilþáttur í aðlögunarferli á sveiflum í greiðslujöfnuði, raungengi. Raungengi byggir á 

lögmálinu um hlutfallslegt jafnvirði (e. Purchasing power parity).  

Kenningin reiknar hlutfallslegt verðlag innanlands og erlendis í heimamynt, og er 

samkeppnismælikvarði viðkomandi lands sem hefur áhrif á þróun viðskipta, og þannig 

greiðslujöfnuðinn. Greiðslujöfnuður og raungengi tengjast í báðar áttir. Ef ójafnvægi er á 

greiðslujöfnuði verður það til þess að raungengið hreyfist og öfugt, sveiflur í raungengi 

hreyfa þá greiðslujöfnuðinn. Ef afgangur/halli á greiðslujöfnuði kemur fram sem 

aukið/minna framboð á gjaldeyri svo nafngengið fer upp/niður. Við það hækkar/lækkar 

raungengið og viðskiptajöfnður þá versnar/batnar (Ásgeir Jónsson og Hersir 

Sigurgeirsson, 2014). 

Vj – Fj + S&V = 0 

Jafna 2: Greiðslujöfnuður í jafnvægi. Heimild: Seðlabanki Íslands 

Í jöfnu 2 stendur Vj fyrir viðskiptajöfnuð, Fj fyrir fjármagnsjöfnuð og S&V er villuliður. 

Viðskiptajöfnuður sýnir mun á tekjum innlendra aðila vegna útflutnings, launa, vaxta 

og arðs frá erlendum aðilum og gjöldum vegna þessara sömu þátta. Ef afgangur er á 

viðskiptajöfnuði batnar erlend staða þjóðarbús að öðru óbreyttu, þar sem annaðhvort 

erlendar eignir hafa aukist eða skuldir lækkað. Halli á viðskiptajöfnuði, viðskiptahalli, 

veikir alla jafna erlenda stöðu þjóðarbúsins, þar sem gengið hefur verið á erlendar eignir 

eða hallinn verið fjármagnaður með láni í erlendri mynt. Breytingarnar sem eiga sér stað 

á erlendri stöðu þjóðarbúsins er fjármagnsjöfnuðurinn, en hann sýnir fjármagnsviðskipti 

milli innlendra og erlendra aðila. Sökum þess að ekki sé alltaf hægt að afla upplýsinga 

um öll viðskipti sem eiga sér stað og tilheyra greiðslujöfnuði getur summa viðskipta 

endað sem önnur tala en núll. Lausnin við því er bæta við afgangslið, sem sýnir skekkjur 

og vantalið (S&V) (Seðlabanki Íslands, 2017a).  

Í litlum opnum hagkerfum sem hafa eigin mynt, eins og Ísland, birtast vandamál í 

greiðslujöfnuði á sama tíma á gjaldeyrismarkaði og fjármagnsmarkaði. Þegar útstreymi 
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er hreint rennur fjármagn frá reikningum fjármálastofnanna og út á 

gjaldeyrismarkaðinn. Sökum samtvinningar gjaldeyris og fjármagnsmarkaðar, fara 

gjaldeyris og bankakreppur yfirleitt saman og eru kallaðar tvíburakreppur. 

Tvíburatenglslin gera seðlabönkum á litlum myntsvæðum erfitt að þjóna sem 

lánaveitendur til þrautavara(e. Lender of last resort) þar sem mikil peningaprentun er 

uppskrift að gengisfalli þegar nýjir seðlar leita á gjaldeyrismarkðinn og leita útgöngu. 

Lönd sem eru hluti af stærra gengissvæði þurfa ekki að bera óttan um gjaldeyriskreppu 

en greiðslujöfnuðurinn hefur samt sem áður þýðingu þar sem viðskiptahalli eða 

fjármagnsflótti verður til lausafjártæmingar innan fjármálakerfisins í stað gengisfalls 

(Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). 

8.1.1 Þróun viðskiptajafnaðar á Íslandi frá 2000 

Viðvarandi viðskiptaafgangur við útlönd er tiltörulega nýtt hugtak fyrir Íslendinga. Ef 

gögn fyrir Ísland fram að árinu 2012, eru skoðuð er jákvæður viðskiptajöfnuður 

undantekningartilvik og langvarandi viðskiptahalli raunin. 

 

Mynd 15: Þróun viðskiptajafnaðar frá 2000-2018. Heimild: Seðlabanki Íslands 

Bætt staða viðskiptajafnaðar Íslands hefur áhrif í gegnum liðinn frumþáttatekjur, en 

innan hans eru meðal annars tekjur og gjöld af erlendum eignum þjóðarbúsins og 

innlendum eignum erlendra aðila. Frumþáttatekjur voru jákvæðar um 1,6 ma.kr. á fyrsta 

ársfjórðungi 2018 og var það 9. ársfjórðungurinn í röð sem svo var. Á milli áranna 1995-

2006 mældust einungis tvisvar afganur af þáttatekjujöfnuði.  
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8.1.1.1 Gjaldeyrisinngrip Seðlabankans 

Samkvæmt yfirlýsingu Seðlabankans frá 2011 um verðbólgumarkmið bankans, telji hann 

það nauðsynlegt til að stuðla að verðbólgumarkmiði sínu eða að gengissveiflur geti 

hróflað við stöðugleika fjármálakerfisins, beitir hann sjálfur viðskiptum á 

gjaldeyrismarkaði til að koma á stöðugleika. Viðskipti Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði 

fara fram við viðskiptavaka. Selji Seðlabankinn þeim erlendan gjaldeyri fækkar krónum 

hjá viðskiptavökum en fjölgar ef Seðlabankinn kaupir erlendan gjaldeyri. Kaup 

Seðlabankans á krónum heldur því aftur af gengisveikingu krónunnar og sala heldur 

aftur af gengisstyrkingu krónunnar. 

 

Mynd 16: Velta Seðlabankans á Gjaldeyrismarkaði frá 2005-2019. Heimild: Seðlabanki Íslands 

Eftir afnám gjaldeyrishaftanna 2017 hafa umsvif Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði 

minnkað en á gjaldeyrishafta tímabilinu 2008-2017 keypti bankinn mikið af gjaldeyri til 

að minnka sveiflur, koma í veg fyrir of mikla gengisstyrkingu og bæta í gjaldeyrisforða 

sinn. 

8.2 Skapar aukin erlend fjárfesting hættuna á ójafnvægi á 
gjaldeyrismarkaði? 

Skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá 2017 bendir á að lífeyrissjóðir þurfi að 

geta keypt gjaldeyri til þess að standa undir verulegri erlendri fjárfestingu og þurfi því 

gjaldeyrir að streyma inn í landið. Gjaldeyrir getur streymt inn í landið með afgangi af 

viðskiptajöfnuði eða frá innlendum aðilum sem selji erlendar eignir eða taki erlend lán. 

Hinsvegar ef viðskiptahalli er viðvarandi þyrfti innstreymið á erlendu fjármagni í formi 
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lánsfjár eða erlendra fjárfestinga að vera mun meira svo lífeyrissjóðirnir gætu keypt 

þann gjaldeyri sem þeir óskuðu sér eftir. Það hafi verið staðan á Íslandi fram að hruni, 

viðskiptahalli var viðvarandi, gjaldeyrir streymdi úr landi en erlent lánsfé streymdi til 

landsins. Mismuninn á viðskiptahallanum og erlenda lánsfénu gátu innlendir aðilar svo 

notað til að kaupa erlendar eignir, m.a lífeyrissjóðir. Þessi mismunur hafi þó ekki verið 

mikill og var aðgengi að erlendum gjaldeyri fyrir lífeyrissjóði og aðra innlenda fjárfesta 

því ekki gott. Erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna hafa áhrif á raungengi og 

viðskiptajöfnuð. Gjaldeyrisviðskipti sjóðanna gætu veikt gengi krónunnar sem drægi svo 

úr innflutningi og myndi örva útflutning. Staðan síðastliðin ár hafi hinsvegar verið 

afgangur á viðskiptajöfnuði sem lífeyrissjóðir gátu ekki nýtt sér sökum gjaldeyrishafta en 

var þess í stað notaður til að greiða niður erlendar skuldir innlendra aðila og byggja upp 

gjaldeyrisforða Seðlabankans.  

Seðlabankinn keypti mikið af gjaldeyri árið 2016, t.d til að sporna við hækkun 

raungengis, ásamt því að koma gjaldeyrisforða sínum í æskilega stærð áður en 

gjaldeyrishöft yrðu afnumin. Alls keypti Seðlabankinn gjaldeyri fyrir 386 ma. kr árið 2016 

(Seðlabanki Íslands, 2017b). 

Reynsla annarra landa hefur jafnframt sýnt að hægt sé að ná fram verulegum 

viðskiptaafgangi með miklum skyldusparnaði í einkageiranum. Það sama er hægt með 

sparnaði hins opinbera sem ýmis lönd hafa notað til að byggja upp digra sjóði erlendis 

(e. sovereign wealth fund). Sem dæmi um lönd sem hafa gert hvoru tveggja má nefna 

Kína og Singapúr. Telja verður líklegt að hið sama verði uppi á teningnum hér vegna 

aukinna framlaga í lífeyrissjóðakerfið (Gylfi Magnússon, Hersir Sigurgeirsson, Þórey S. 

Þórðardóttir, Ólafur Sigurðsson og Fjóla Agnarsdóttir, 2017). 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands velti einnig fyrir sér árið 2017 í skýrslu sinni hvort 

erlendar fjárfestingar geti ógnað gengi krónunnar. Í skýrslunni er reiknað með 30-60 

milljarða króna flæði út úr sjóðunum erlendis, árlega. Erlendar eignir myndu þá vaxa úr 

700-800 milljörðum árið 2017 í um 2000 milljarða árið 2030 og allt að 3500 milljarða 

árið 2040. Höfundar skýrslunnar reikna þó með að líklegara verði að sjóðirnir fjárfesti 

erlendis fyrir liðlega 100 milljarða á ári og velta fyrir sér hvort gjaldeyrismarkaðurinn 

ráði við útstreymið. Þeir telja svo vera og benda á skýrslu Seðlabanka Íslands frá 2017 

þar sem kemur fram að velta með krónur á markaði hefði ríflega verið 500 milljarðar 
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árið 2015 og 2016. Sala sjóðanna á íslenskum verðbréfum og kaup þeirra á erlendum 

bréfum breyta út af fyrir sig engu um framboð á krónum og öðrum gjaldmiðlum eða 

sókn í þá nema til skamms tíma. Að lokum er því eina breytingin að sjóðirnir eiga meira 

af erlendum verðbréfum en minna af íslenskum bréfum. Framboð á íslenskum 

verðbréfum eykst og gæti það hreyft gengi krónunnar. 

Þeir setja fram tvo fyrirvara við þá ályktun að verðbréfakaup lífeyrissjóða þrýsti gengi 

krónunnar niður. Fyrra atriðið lýtur að því að eigendur lífeyrissjóðanna, sjálft fólkið í 

landinu, eru þáttakendur á markaði og eignir sjóðanna eru því óbeint hluti af eignasafni 

þeirra. Því ætti aukning í erlendum bréfum að draga úr sókn einstaklingana í erlend bréf 

og íslensk bréf yrðu eftirsóknarverðari í einkasafni sjóðsfélaga. Hinsvegar er gallinn við 

það að greiðslur úr lífeyrissjóðum eru skattlagðar þungt. Tekið er dæmi um einstakling 

sem býr einn og vinnur ekki, sem heldur eftir aðeins 100 þúsund krónum af 500 þúsund 

króna mánaðargreiðslu úr lífeyrissjóði. Hinsvegar væri enginn svoleiðis skattur greiddur 

við úttöku á bankabók en tekjur væru skattlagðar fyrir innlögn. Því taldist eðlilegt að fólk 

meti lífeyrisréttindi sín ekki til jafns og bankainnistæðu. Þá er spurningunni varpað fram 

hvort fólki njóti þess sem ríkið tekur til sín í sköttum en vísað er í að margar athuganir 

benda til þess að fólk setji skýr skil milli eigna og skulda hins opinbera annars og þeirra 

eigin eigna og skulda hinsvegar. Við nánari athugun á útreikning lífeyrisgreiðsla, eftir 

skatt árið 2019, með notkun reiknivélar TR kemur hinsvegar tala sem er nær 400 þúsund 

króna, því er munurinn töluvert minni en skýrslan vísar í 

Seinni hluturinn er að ekki sé ljóst hvaða útgáfuland bréfa í verðbréfasöfnum skiptir 

miklu máli. Það hefur verið rannsakað og þá sérstaklega verðbréfakaupum seðlabanka. 

Talað er um stífð inngrip þar sem seðlabankinn skiptir á erlendum og innlendum eignum 

án þess að hafa bein áhrif á peningamagn í umferð. Misjafnar skoðanir eru á áhrifum á 

gengi við stífðum inngripum seðlabanka. Þá virðist verðbréfakaup seðlabankans vera 

háð vilja hans en ekki vegna breytingu í samsetningu eigna. Mikilvægi útgáfulands 

verðbréfa minnkar líklega eftir því sem fjármagnsmarkaðir samtvinnast. Því gæfi 

eignakaup lífeyrissjóða enga vísbendingu um peningastefnu. Af þeim rannsóknum sem 

vitnað er í virðist hæpið að álykta að það breyti miklu um gengi krónunnar  

Að lokum er því varpað fram að ekki virðist útilokað að breytt eignasamsetning 

lífeyrissjóðanna veiki krónuna, en að áhrifin væru ekki mikil og minnkuðu með tímanum.  
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8.2.1 Þróun erlendra fjárfestinga eftir höft 

Erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna voru þó til staðar eftir 2008 þótt í raun hafi 

gjaldeyrishöft komið í veg fyrir nýjar fjárfestingar fram til ársins 2015. Ástæða þess var 

að lífeyrissjóðirnir vildu ekki koma með ávöxtunina af erlendum verðbréfum inn í landið 

heldur nýta ávöxtunina í þeim tilgangi að endurfjárfesta í erlendum eignum (Seðlabanki 

Íslands, 2011). 

Haustið 2015 fengu lífeyrissjóðirnir undanþágu til erlendra fjárfestinga en árið 2016 

nýttu sjóðirnir sér þessa heimild og fjárfestu fyrir tæplega 70 ma.kr erlendis. Þrátt fyrir 

það drógust erlendar eignir saman sem hlutfall af heildareignum. Þar sem krónan 

styrktist árið 2016 varð raunávöxtun sjóðanna lakari og hafði þannig áhrif á erlent 

eignarhlutfall sjóðanna Hrein erlend fjárfesting lífeyrissjóðanna var rúmlega 119 ma.kr. 

árið 2017 þar sem stærsti hluti eigna er í hlutabréfum eða hlutdeildarskírteinum. Þá er 

meirihluti eignanna í dollurum eða 80% og rúmlega 20% í evrum (Seðlabanki Íslands, 

2017c). 

Árið 2018 fjárfestu lífeyrissjóðir fyrir að minnsta kosti 119 ma.kr. erlendis en nánast 

allar erlendar eignir lífeyrissjóða eru í hlutabréfum eða hlutdeildarskírteinum og er 

meirihluti þeirra eða um 80% í dollurum og tæplega fimmtungur í evrum (Seðlabanki 

Íslands, 2018).  

Fyrstu sjö mánuði ársins 2019 fjárfestu lífeyrissjóðirnir fyrir um 49 ma.kr í erlendum 

eignum sem er 5 ma.kr lægra en á sama tíma árið 2018 (Seðlabanki Íslands,2019). 

 

Mynd 17: Erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna frá 2016-ágúst 2019. Heimild: Seðlabanki Íslands 



 

50 

8.2.2 Gengisáhrif bensínið á eignavöxt?  

Í lok júní 2019 var vægi erlendra eigna um 28% af eignasafni sjóðanna, nær allt erlend 

hlutabréf og hlutdeildarskírteini. Þá eru erlendar eignir næststærsti eignaflokkur 

lífeyrissjóðanna (Seðlabanki Íslands, 2019).  

Í upphafi árs 2016 voru erlendar eignir sjóðanna um 645 milljarðar eða 22,1% 

heildareigna en í upphafi 2018 höfðu erlendar eignir vaxið upp í rúma 870 milljarða eða 

24,5% af heildareignum. Erlendar eignir voru orðnar rúmir 1000 milljarðar í árslok 2018 

þar sem erlent eignahlutfall var komið í 26,2%. Fyrstu 10 mánuði 2019 varð vöxturinn 

töluvert umfram hreinar fjárfestingar sem bendir til góðrar ávöxtunar en erlendar eignir 

í október 2019 voru 1308 milljarðar og var hlutfall erlendra eigna komið í rúm 30%. 

 

Mynd 18: Samband erlends eignavöxts, erlendra fjárfestinga og raungengis. Heimild: Seðlabanki Íslands 

Lífeyrissjóðirnir nota almennt heimsvísitölu Morgan Stanley, sem mælir breytingu 

hlutabréfaverðs á þróuðum mörkuðum, til að horfa til baka og skoða árangur erlendra 

fjárfestinga almennt. Þó nokkrar sveiflur hafa verið á þessari vísitölu en frá upphafi 2019 

til ágústloka 2019 hafði vísitalan vaxið um 16,18%. Mynd 19 sýnir þróun MSCI, Morgan 

Stanley stock index, frá ársbyrjun 2016 til október 2019. Því er erfitt að halda því fram 

að þessi mikli vöxtur erlendra eigna íslenskra lífeyrissjóða útskýrist einungis af ávöxtun 

eignanna. Þó eru fjárfestingar sjóðanna mismunandi og endurspegla ekki vísitöluna sem 

slíka en sjóðirnir sjálfir nota hana sem viðmið og því ætti hún að gefa ágætis vísbendingu 

um eignasamsetningu.  
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Mynd 19: Þróun MSCI, heimsvísitölu Morgan Stanley frá upphafi 2016 til lok október 2019. Heimild: 
MCSI  

Mynd 20 sýnir þróun gengisvísitölu frá upphafi 2016 til lok september 2019 þar sem 

hún hefur lækkað yfir tímabilið almennt, eða um -5,1%. Frá maí árið 2016 til nóvember 

varð lækkunin sérstaklega mikil, eða um -15.2%, sem leiðir til þess að gengi krónunnar 

er hærra og ávöxtun erlenda eigna lækkar.  

Frá ágúst 2018 til nóvember 2018 varð hinsvegar samfelld hækkun 

gengisvísitölunnar, eða um 11,6% sem leiðir til lægra raungengis og ávöxtun erlendra 

eigna eykst  

Nánari athugun á tímabilinu frá janúar 2019 til lok september 2019 kom í ljós að 

gengisvísitalan hækkaði um 1,1%, sem eykur ávöxtun erlendra eigna. Slík hækkun er þó 

ekki mikil í sögulegu samhengi og er því erfitt að álykta að eignavöxturinn af þessu 

tímabili hafi verið keyrður áfram að gengisáhrifum fremur en eðlilegri ávöxtun.  

 

Mynd 20: Þróun gengisvísitölu frá upphafi 2016-september 2019. Heimild: Seðlabanki Íslands 
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8.2.2.1 Sviðsmynd 

Ef sett er upp sviðsmynd þar sem hlutfall erlendra eigna af heildareignum sjóðanna færi 

úr 30% í 40% þyrfti vöxturinn að vera um 430 milljarðar til að ná því hlutfalli. 

Sviðsmyndin gerir þó ekki ráð fyrir neinum vexti á heildareignum og má því áætla að 

vöxturinn þyrfti í raun að vera meiri en 430 milljarðar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21 : Eignahlutfall og vöxtur erlendra eigna lífeyrissjóðanna frá 2016-2019 Heimild: Seðlabanki 
Íslands 

Í spá frá 2018 setur greiningardeild Arion upp svipaða sviðsmynd þar sem sett er 

fram spá um hvernig eignaþróunin muni fara upp í 40% yfir árin, þar sem 

viðskiptaafgangur er forsenda þess að hægt sé að fjármagna erlendar fjárfestingar. Þá 

væri erlend fjárfesting sjóðanna 3,7% árið 2018 og 3,6% af VLF árið 2019. Þetta væru því 

rúmlega 103 ma. kr. fyrir árið 2018 og svipuð upphæð fyrir árin 2019 og 2020. Með 

árunum færi svo erlend fjárfesting hlutfallslega lækkandi eftir því sem sjóðirnir 

nálguðust 40% erlent eignarhald.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22: Sviðsmynd þar sem erlent eignarhlutfall verður 40% árið 2037. Heimild: Arion banki 
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8.2.3 En nægir viðskiptaafgangurinn? 

Árið 2019 var ár mikillar óvissu. Veruleg óvissa ríkti um kjarasamninga í upphafi árs og 

hver áhrif þeirra yrðu á hagkerfið. Þann 28 mars bárust svo tíðindi sem margir höfðu 

óttast, WOW air var orðið gjaldþrota og skiluðu inn flugrekstrarleyfi sínu samdægurs.  

Þótt WOW-air hafi hætt rekstri þann 27 mars höfðu þeir töluvert dregið saman segl 

sín sem hafði áhrif á þróun utanríkjaviðskipti í upphafi 2019. Þó hafði viðskiptaafgangur 

enn verið myndarlegur þrátt fyrir fækkun ferðamanna þar sem hver ferðamaður eyddi 

fleiri krónum að jafnaði (Íslandsbanki, 2019).  

Árið 2019 lítur út fyrir að að viðskiptaafgangur hafi verið meiri heldur en árið 2018 

þrátt fyrir áföll í ferðaþjónustu og loðnubrest. Þá hefur erlend staða þjóðarbúsins einnig 

aldrei verið sterkari. Raungengi íslensku krónunnar hefur einnig verið hátt í sögulegu 

samhengi síðustu ár, þótt það hafi lækkað núna undanfarin misseri. Þá stendur íslenskur 

efnahagur undir nýjum kringumstæðum sem aldrei hafi komið upp áður í hagsögu 

landsins, að landið gangi í gegnum uppgangstíma, og síðan bakslag í útflutningi án þess 

þó að halli myndist á utanríkisviðskiptum og erlend staða rýrni.  

Ef skoðaðar eru spár greiningadeilda Landsbankans, Arion, Íslandsbanka og ASÍ um 

viðskiptajöfnuð á árabilinu 2019-2021 er ennþá gert ráð fyrir nokkrum viðskiptaafgang, 

þó fari hann almennt á lækkandi á milli ára. 

 

Mynd 23: Spá greiningadeilda viðskiptabankanna og ASÍ um viðskiptajöfnuð. Heimild: Þjóðhagsspár 
greiningadeildar Arion, Íslandsbanka, Landsbankans og ASÍ 



 

54 

Þetta eru þó einungis skammtímaspár, þar sem mjög erfitt er að spá lengra fram í 

tímann vegna óvissuþátta. Árið 2017 og 2018 fjárfestu sjóðirnir fyrir rúmlega 100 

milljarða á hvoru árinu og myndi því viðskiptaafgangur fyrir árið 2020 og 2021 ekki duga 

ef lífeyrissjóðirnir myndu fjárfesta fyrir 100 milljarða eða þá upphæð sem sviðmyndin á 

mynd 22 gerir ráð fyrir.  

8.2.3.1 Bætt staða viðskiptajafnaðar 

Eyjafjallajökull, Beyoncé, Justin Bieber og Game of Thrones. Allt eru þetta mögulegir 

áhrifavaldar sem komu Íslandi á kortið sem ferðamannastað eftir efnahagshrunið 2008. 

Raungengi íslensku krónunnar var lágt í sögulegu samhengi og hafði það einnig þau áhrif 

að laða að ferðamenn. Ferðamannafjöldi jókst gífurlega ásamt því að dreifing yfir árið 

varð meiri, en áður fyrr hafði Ísland verið meira árstíðabundinn áfangastaður þar sem 

heimsóknir skorðuðust aðalega við sumartímann. Allir þessir ferðamenn komu með 

mikilvægan hlut sem þjóðarbúskapurinn er sólginn í, gjaldeyri.  

Stór hluti af afréttingu viðskiptajafnaðarins má rekja til þessara auknu erlendu 

gjaldeyristekna en á sama tíma, með lægra gengi, batnaði samkeppnisstaða stóriðjunnar 

og sjávarútvegsins sem jók útflutningstekjur þeirra einnig (Landsbankinn, 2015).  

Sjávarútvegur almennt, býr við þá áhættu að fiskimið geta á hverjum tíma horfið eins 

og loðnan hefur gert í gegnum tímanna rás á Íslandi. Sama má segja um ferðaþjónustu 

sem er afar sveiflukennd framleiðslugrein sem byggir á þjónustu við einstaklinga og er 

afar frek á vinnuafl. Þá geta þættir eins og flugframboð haft áhrif á fjölda ferðamanna, 

skoðun ferðamanna á landinu, hvort það sé heimsótt einu sinni yfir ævi einstaklings og 

verðlag (Landsbankinn, 2017). 
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9 Niðurstöður  

Íslenska krónan hefur í gegnum árin ekki verið þekkt fyrir mikinn stöðugleika og hafa 

sveiflur í raunvirði krónunnar, raungengi, oft verið miklar í gegnum árin. Sveiflur í 

raungengi hafa m.a áhrif á kaupmátt heimilanna, starfsumhverfi fyrirtækja og erlendar 

fjárfestingar lífeyrissjóða og annara fjárfesta. Smægð íslenska hagkerfisins hefur haft 

mikil áhrif á stöðugleika krónunnar þar sem innflæði eða útflæði fjármagns í stórum 

viðskiptum getur haft umtalsverð áhrif á gengi krónunnar, aðstæður sem flest önnur 

lönd búa ekki við í sama mæli.  

Lífeyrissjóðir almennt, hafa sett sér það að markmiði að auka vægi erlendra eigna í 

safni sínu en slíkar fjárfestingar skapa gengisáhættu. Eftir því sem erlent eignasafn 

sjóðanna stækkar eykst slík áhætta. Til eru varnir gegn slíkri áhættu , kenndar við 

gjaldmiðlavarnir sem lífeyrissjóðir notuðu mikið fyrir efnahagshrunið 2008. Með falli 

viðskiptabankanna, sem voru yfirleitt umsjónaraðilar slíkra gjaldmiðlavarnasamninga 

fyrir lífeyrissjóðina varð uppgjör þeirra í kjölfarið í mikilli óvissu. Tap slíkra samninga 

reyndist töluvert meira heldur en af verðbréfunum sjálfum, sem þeir voru hannaðir til 

að vernda. Lífeyrissjóðirnir eru orðnir of stórir í samanburði við íslenska hagkerfið að því 

leyti að enginn mótaðili gæti tekið við slíkum gjaldmiðlavarnasamningum og því er ekki 

hægt að vernda allar erlendar fjárfestingar sjóðanna með góðu móti. 

Við nánari skoðun á raunávöxtun þriggja stærstu lífeyrissjóðanna LSR, LV og Gildi frá 

2005-2018 kom í ljós að erlendar eignir skiluðu almennt hærri ávöxtun en sjóðirnir í 

heild, að meðaltali yfir það tímabil. Þá voru ákveðin ár hjá sjóðunum sem voru áberandi 

góð eða slæm í raunávöxtun erlendra eigna þar sem fylgni virtist stundum vera hægt að 

greina á milli hlutfalls erlendra eigna og ársávöxtunar sjóðanna í heild. Þó er sambandið 

þar á milli alls ekki skýrt og sýna önnur ár litla sem enga fylgni, jafnvel öfug áhrif.  

Árið 2016 var sem dæmi nokkuð sérkennilegt, að því leyti að hlutfall erlendra eigna hjá 

sjóðunum hélst óbreytt á meðan raunávöxtun erlendra eigna var neikvæð hjá öllum 

sjóðunum. Á þeim tíma spilaði raungengið þó stóran þátt í neikvæðri raunávöxtun 

erlenda eigna þar sem það hefði farið hækkandi yfir árið. Ávöxtun sjóðanna í heild hefði 

þó verið verri ef hlutfall erlendra eigna hefði verið stærra á þeim tíma.  
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Þessi áhrif geta þó gengið í hina áttina eins og gerðist árið 2009 þegar raungengi 

krónunnar fór lækkandi og ávöxtun erlendra eigna varð hærri.  

Samkvæmt lögum þurfa lífeyrissjóðir að takmarka erlent eignarhlutfall sitt við 50% af 

hreinni eign en fyrstu sjö mánuði 2019 jukust erlendar eignir sjóðanna um rúma 300 ma. 

kr á meðan þeir fjárfestu aðeins fyrir rúma 50 ma. kr. Ástæður þess má meðal annars 

rekja til góðrar ávöxtunar og lækkandi raungengis, sem hefur jákvæð áhrif á ávöxtun í 

krónum talið. Hinsvegar hefur fjárfestingaþörf sjóðanna aukist í gegnum árin, samhliða 

stækkun sjóðasöfnunarkerfisins og hækkun iðgjalda. Sem dæmi var nettó innstreymi 

lífeyrisgreiðsla til lífeyrissjóða um 136 ma. kr og tekjur af fjárfestingum um 200 ma. kr 

árið 2018, 336 ma.kr í heildina. Þá gæti lækkandi raungengi ásamt nýrri fjárfestingu 

orðið til þess að sjóðirnir auki erlent eignarhlutfall sitt hraðar en flestir hefðu spáð. Slík 

breyting í eignastærð getur þó ávallt gengið tilbaka ef raungengið hækkar aftur.  

Þróun raungengis fer meðal annars eftir viðskiptajöfnuði eða viðskiptaafgangi eins og 

hann er nefndur ef hann er jákvæður, orði sem íslendingar sáu nánast aldrei fyrir árið 

2012. Þrátt fyrir nokkuð stórt áfall í ferðaþjónustu árið 2019, þeirri grein sem skilar 

mestum þjónustutekjum erlendis frá, hefur viðskiptajöfnuður verið jákvæður frá 2012 

gera helstu spámenn þjóðhagsstærða að hann verði áfram til staðar 2020 og 2021. Þó 

verði afgangurinn að mati þeirra ekki jafn mikill og fyrri ár. Enn ríkir mikil óvissa með 

lengri tíma áhrif erlendra fjárfestinga lífeyrissjóðanna og raungengis en vísbendingar 

benda til þess að viðskiptajöfnuður verði ónógur til að fjármagna erlendar fjárfestingar 

sjóðanna næstu ár og gætu þær haft skammtíma áhrif á gengi krónunnar til lækkunar, ef 

inngrip Seðlabankans eru engin og erlendar lánveitingar eða erlend fjárfesting inn í 

íslenskt hagkerfi brúar ekki bilið. 
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10 Umræða 

Lífeyriskerfið, er afar spennandi umfangsefni sem því miður ekki margt ungt fólk spáir í.  

Þrjú möguleg atriði rötuðu alls ekki, eða mjög lítilega inn í þetta verkefni sem léttilega 

væri hægt að skrifa heilt verkefni um, en þau atriði væru: 

Það fyrsta, lífeyriskerfið eins og það leggur sig er orðið gífurlega stórt, jafnvel of stórt. 

Þá hafa umræður um það skapast hvernig eða hvort það sé raunhæft að draga úr 

umsvifum þess. Þá hafa komið upp hugmyndir um hvort raunhæft sé að samtvinna 

kerfið eins og það er í dag meira við gegnumstreymiskerfi. Ein útfærsla af slíkri hugmynd 

hefur verið að hluti af iðgjöldum sem renna til lífeyrissjóðanna renna til 

almannatrygginga. Þá myndi fjárfestingaþörf sjóðanna minnka með því að nota 3.5% 

hækkun iðgjalda Salek samkomulagsins í tilfærslu til almannatryggingakerfisins. Þá 

myndu lífeyristekjur núverandi lífeyrisþega hækka um rúmlega 35-40 milljarða á ári ef 

miðað er við iðgjaldagreiðslur frá 2017. Það eru ekki stórar tölur í samhengi 

lífeyrissjóðanna en gætu haft meiri áhrif fyrir núverandi lífeyrisþega. Með því að 

samtvinna kerfin eykst þó pólitísk áhætta í lífeyriskerfinu.  

Annað áhugavert atriði sem stuttlega var farið yfir í þessari ritgerð var vandamál 

lífeyrissjóða í lágvaxtaumhverfi. Nú er Ísland langt frá 0% vöxtum eins og í Evrópu árið 

2019 en íslenskir lífeyrissjóðir þurfa að fara horfa til kollega sinna í Hollandi og 

Danmörku og skoða hvort það sé raunverulegur möguleiki á að þeir lendi í sömu 

aðstæðum og ef svo er, að rannsaka lausnir nánar. 

Síðasta atriðið er þróun iðgjalda, hvenær fara iðgjöld sem fyrirtæki greiða til 

launþega samkvæmt kjarasamningum að hafa áhrif á rekstur þeirra og þannig verðlag 

þeirra vöru og þjónustu sem þau bjóða upp á? Sem dæmi voru lífeyrisiðjöld 603 milljónir 

af 5.2 milljörðum eða 11,54% af heildar launakostaði hjá samstæðunni Festi árið 2018.  
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