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Útdráttur 

 

Árið 2008 hrundi íslenskur hlutabréfamarkaður með tilheyrandi áhrifum á íslenskt 

efnahagslíf og íslenskt samfélag og í kjölfarið voru gjaldeyrishöft innleidd til þess að koma 

í veg fyrir enn frekari skaða. Lífeyrissjóðir stóðu því frammi fyrir verulega takmörkuðum 

fjárfestingatækifærum. Í þessari ritgerð verða skoðuð helstu áhrif haftana á fjárfestingar 

lífeyrissjóðanna. Fyrst verður skoðað í stuttu máli hvernig gjaldeyrishöft hafa þróast í 

gegnum tíðina miðað við ástand markaðarins og mismunandi hugmyndafræði. Fjallað 

verður síðan um gjaldeyrishöft á Íslandi þar sem innleiðing og afnám gjaldeyrishafta eru 

skoðuð. Meginefni ritgerðarinnar er í kafla 4 sem fjallar um fjárfestingar lífeyrissjóða á 

tímum gjaldeyrishafta, þar sem þróun eignasafna og hlutfallslegs vægis auk helstu ástæða 

fyrir breytingum þessara þátta eru skoðuð. Auk þess er einnig komið stutt inná 

fjárfestingar fyrir og eftir gjaldeyrishöft.  Í lokin er síðan skoðuð ávöxtun, áhætta og 

árangur nokkurra lífeyrissjóða. Þar er meðalávöxtun og áhætta skoðuð yfir mismunandi 

tímabil auk þess sem árangur þeirra er mældur. 
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1. Inngangur 
 

Það þótti nauðsynlegt að innleiða gjaldeyrishöft í kjölfar bankahrunsins á Íslandi árið 2008 

til þess að koma í veg fyrir enn frekari skaða en þegar hafði gerst, en brunaútsölur og 

fjármagnsflótti höfðu gífurleg áhrif á eignaverðmæti og gengi íslensku krónunnar. Þetta 

var ekki í fyrsta sinn sem Íslendingar fengu að kynnast gjaldeyrishöftum en meirihluta 

síðustu aldar voru gjaldeyrishöft á Íslandi. Lengi var ekki vitað hvenær ætti að afnema 

gjaldeyrishöftin sem höfðu takmarkað fjárfestingatækifæri íslenskra fjárfesta að miklu 

leiti. Þar ber einna helst að nefna lífeyrissjóðina með háa fjárfestingaþörf en þeir þurftu 

að gera ýmsar breytingar hjá sér þar sem þeir þurftu nú að fjárfesta nær öllum iðgjöldum 

á íslenskum markaði. Þrátt fyrir að íslenskur hlutabréfamarkaður hafi verið frekar 

laskaður eftir hrun þá fór hann smám saman að eflast með tímanum og fljótt voru umsvif 

lífeyrissjóða búin að aukast gífurlega. Lífeyrissjóðirnir höfðu á árunum fyrir hrun verið að 

auka fjárfestingar sínar erlendis og voru þær komnar í um 30% af heildareign fyrir hrun 

en meðal þess sem verður skoðað er hvernig þetta hlutfall þróaðist í tímum haftana. Eins 

verður skoðað hvernig ávöxtunartölur hafa þróast með árunum og hversu mikil áhætta 

hefur verið tekin. Skoðuð verða mismunandi tímabil og árangur metinn.  

Gjaldeyrishöft á heimsvísu eiga sé almennt nokkuð fróðlega sögu og hafa verið 

notuð í ýmsum tilgangi við mismunandi aðstæður, sem verða meðal annars til umfjöllunar 

í stuttu máli í kafla tvö. Í kafla þrjú verður farið yfir sögu gjaldeyrishafta hér á Íslandi en 

gjaldeyrishöft hafa verið sett hér á landi tvisvar og vörðu þau í mislangan tíma. Í kafla 

fjögur verður síðan farið yfir fjárfestingar lífeyrissjóða á tímum gjaldeyrishafta þar sem 

skoðað verður þróun eignasafna og helstu áhrifaþætti þess. Auk þess verður fjallað 

stuttlega um fjárfestingar fyrir og eftir höftin. Kafli 5 fjallar síðan um ávöxtun, áhættu og 

árangur. Þar verður skoðað ávöxtun og áhættu nokkura sjóða skoðuð bæði á tímum 

gjaldeyrishafta og einnig á árunum áður. Árangurinn verður síðan metinn með Sharpe 

hlutfallinu sem mælir ávöxtun út frá áhættu.  
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2. Almennt um gjaldeyrishöft 
 

Gjaldeyrishöft hafa slæmt orðspor og oft eru þau talin ýta undir sniðgang og undanskot. 

Gjaldeyrishöft eiga sér langa sögu, bæði í formi innflutnings- og útflutningshafta og var til 

að mynda notast við takmarkanir á flutning gjaldeyris á fornöld. Gjaldeyrishöft hafa verið 

notuð í ýmsum tilgangi þó svo þeim sé í flestum tilvikum beitt með hagfræðileg sjónarmið 

í huga. Á seinni hluta 19. aldar notuðu stærstu fjármagnsútflytjendur höft í pólitískum 

tilgangi og fjármagnsinnflytjendur notuðu innflæðishöft til þess að koma í veg fyrir að 

erlendir aðilar næðu markaðsyfirráðum. Útflæðishöft fóru að tíðkast eftir að kreppan 

mikla (e. Great Depression) skall á til þess að koma í veg fyrir fjármagnsflótta.  

Eftir seinni heimstyrjöldina var Bretton Woods ráðstefnan haldin í New Hampshire 

þar sem aðildarríki komust að samkomulagi um að halda gengi gjaldmiðla föstu. John 

Maynard Keynes og Harry Dexter White, tveir helstu arkitektar af Bretton Woods kerfinu 

sáu að frjálst flæði fjármagns og frjálsir vöruflutningar færu ekki saman auk þess sem 

fjármagnsflæði mundi grafa undan stjórntækjum á meðan gengi gjaldmiðils væri haldið 

föstu. Á fyrri árum Bretton Woods kerfisins voru því fjármagnshöft algeng en á áttunda 

og níunda áratug 20. aldar þegar hugmyndafræðin um frjálsan markað fór að birtast fóru 

þjóðir að afnema höftin. 

Þegar Lehman féll  seinni hluta árs 2008 og hrunið fór af stað lentu nýmarkaðir (e. 

emerging markets) verst í því hvað varðar fjármagnsflæði. Fjármagnsflæðið komst þó í 

sama horf og áður snemma árið 2009 þar sem iðnríkin höfðu breytt stefnum sínum ýmist 

með gjaldeyrishöftum eða öðrum stjórntækjum (Ghosh og Qureshi, 2016). 
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3. Saga gjaldeyrishafta á Íslandi 
 

3.1. Gjaldeyrishöft á Íslandi í fyrsta skipti 

 

Gjaldeyrishöft komu til sögunnar hér á landi í fyrsta skipti árið 1931. (Ásgeir Jónsson og 

Hersir Sigurgeirsson, 2014). Höftin voru afnumin 62 árum seinna þegar Ísland varð aðili 

að samningum um Evrópska efnahagssvæðið. Á milli aðildarlanda EES gilti svokallað 

fjórfrelsi, frjálst flæði fjármagns, vinnuafls, þjónustu og vöru (Lög um Evrópska 

efnahagssvæðið nr. 2/1993). Frelsið stóð þó aðeins yfir í um það bil 15 ár eða fram að 

efnahagshruninu árið 2008 (Lög um breytingu á lögum nr. 87/1992). 

 

3.2. Gjaldeyrishöft innleidd í kjölfar efnahagshrunsins 2008 
 

Eftir efnahagshrunið 2008 var trú fjárfesta á íslenskum fjáreignum ekki mikil og skapaðist 

því hætta á fjármagnsflótta með tilheyrandi afleiðingum í formi gengislækkunar og 

verðbólgu. Þar sem íslensk fyrirtæki og heimili voru hátt skuldsett þá hefði þetta getað 

valdið mikilli aukningu vanskila með slæmum afleiðingum fyrir þjóðina (Seðlabanki 

Íslands, e.d.). Einnig var markmið haftana að styðja við eignaverð með því að koma í veg 

fyrir svokallaðar brunaútsölur (Seðlabanki Íslands, 2016). 

Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008 voru gjaldeyrishöft innleidd með 

formlegum hætti þann 28. nóvember sama ár (Lög um breytingu á lögum nr. 87/1992). Í 

upphafi stóð til að höftin ættu aðeins að vera tímabundin og eftir gildistöku ættu allar 

aðgerðir að miða að losun þeirra. Raunin virtist önnur og næstu ár eftir gildistöku var 

tilgangur flestra aðgerða að styrkja þau. Samkvæmt haftalögunum, sem útfærð voru í 

samráði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og sérfræðinga hans var Íslendingum óheimilt að 

fjárfesta í erlendum verðbréfum nema í formi endurfjárfestingar vegna vaxtatekna, 

arðgreiðslna eða vegna sölu á erlendum verðbréfum sem voru keypt fyrir innleiðslu 

haftana þann 28. nóvember 2008 (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). Þessi 

útfærsla af gjaldeyrishöftum fela í sér magntakmarkanir sem er strangasta form hafta. 

Algengara er að form gjaldeyrishafta komi fram í skattlagningu á fjármagnsflutningum, 
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bindiskyldu seðlabanka eða takmarkana á gjaldeyrisáhættu fyrirtækja. Magntakmarkanir 

eru almennt álitnar sem skaðlegar til lengri tíma þar sem þær draga úr verðmætasköpun 

vegna bjagaðra fjárfestingaákvarðana og minni hagkvæmni hagkerfa. Eftir gildistöku 

virtist skilvirkni haftana ekki vera nægileg þar sem gengið fór fljótlega að síga og það var 

ekki fyrr en að innstreymi fjármagns var heimilað til nýfjárfestinga og reglur um útflæði 

voru hertar sem gengið tók að styrkjast (Viðskiptaráð Íslands, 2011). 

Þar sem lífeyrissjóðir þurftu nú að fjárfesta iðgjöldum sjóðsfélaga einungis á 

íslenskum verðbréfamarkaði þá lækkaði hlutfall erlendra eigna nokkuð á árunum 2010-

2012 og stóðu þær í um 22% næstu árin (Seðlabanki Íslands, 2019). Lækkunina má rekja 

til ýmissa atburða en til að mynda þá keyptu lífeyrissjóðir íbúðabréf af ríkissjóði og 

Seðlabanka Íslands sem áður voru i eigu Avens. Fyrir bréfin greiddu þeir með jafnvirði 88 

milljarða af erlendum eignum. Einnig styrktist krónan töluvert árið 2010 sem spilar 

væntanlega einhvern þátt í lækkun hlutfallsins. Hlutfallslækkunina má mögulega einnig 

rekja að hluta til vegna kaupa á ríkisskuldabréfum í skiptum fyrir evrur en í júní 2011 hóf 

Seðlabankinn að kaupa evrur í skiptum fyrir ríkisskuldabréf í sérstökum 

gjaldeyrisútboðum (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014) 
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Mynd 1. Þróun á hlutfallslegu vægi erlendra eigna lífeyrissjóða. 

Heimild: Seðlabanki Íslands (2017) 

  

3.3. Afnám gjaldeyrishafta 
 

Eins og fram hefur komið þá gegndu höftin mikilvægu hlutverki í kjölfar hrunsins en eftir 

því sem tíminn leið var nauðsynlegt að fara að huga að losun þeirra. Það var þó ákveðin 

áhætta sem fólst í því að afnema höftin og þá aðallega í útstreymi fjármagns. Þar ber helst 

að nefna útstreymi vegna aflandskróna, útstreymi vegna uppgjörs á föllnu bönkunum og 

útstreymishættu vegna breytinga á eignasamsetningu innlendra aðila úr innlendum 

eignum í erlendar.  

 Aflandskrónurnar endurspegla að mestu leyti eftirstöðvar vaxtamunaviðskipa fyrir 

hrun og námu þær um það bil 15% af landsframleiðslu þegar endurskoðuð áætlun um 

losun gjaldeyrishafta var kynnt í júní 2015. Við losun hafta myndi því skapast hætta á að 

eigendur aflandskróna, sem voru erlend fjármálafyrirtæki, mundu selja þær og skipta 

krónum í erlendan gjaldeyri á íslensku gjaldeyrismarkaði.  
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 Ef horft er á greiðslujöfnuð þá stafaði mikil áhætta af uppgjöri slitabúa föllnu 

bankana, vegna ráðstafana til kröfuhafa sem að öllum líkindum hefðu skipt krónunum 

sínum í erlendan gjaldeyri þar sem 93% kröfuhafa voru erlendir aðilar, að stærstum hluta 

vogunarsjóðir sem þóttu ólíklegir til þess að fjárfesta til langs tíma í innlendum eignum. 

Krónueignir slitabúana og kröfur þeirra á innlenda aðila nam 40% af vergri 

landsframleiðslu (Seðlabanki Íslands, 2016). 
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4. Fjárfestingar lífeyrissjóða 
 

4.1. Fjárfestingar fyrir hrun 
 

Í byrjun árs 1994 tók EES samningurinn gildi. Samningurinn kom á fót sameiginlegu 

efnahagssvæði sem byggist á frjálsum vöruflutningum, frjálsum flutning vinnuafls, frjálsri 

þjónustustarfsemi og frjálsum fjármagnshreyfingum (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Eftir 

gildistöku EES samningsins fóru lífeyrissjóðir frekar hægt af stað í erlendum fjárfestingum, 

og litu menn svo á að best væri að fjárfesta hér heima á Íslandi (Ásgeir Jónsson og Hersir 

Sigurgeirsson, 2014). 

Seinni hluta tíunda áratugarins voru lífeyrissjóðirnir hinsvegar duglegir að fjárfesta 

í erlendum verðbréfum og fóru erlendar eignir þeirra úr því að vera nánast engar fyrir EES 

gildistökuna í um það bil fjórðung af heildareignum árið 2000. Það hallaði þó aðeins undan 

fæti og lækkaði hlutfallið niður í um 14% frá 2000 til 2003. Hlutfallið tók svo aftur að 

hækka og var orðið um 30% árið 2006. Hlutfallið hélst svo svipað fram að hruninu 2008 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017). 

 

4.2. Fjárfestingar á tímum gjaldeyrishafta 
 

4.2.1. Gjaldmiðlavarnarsamningar 
 

Þar sem lífeyrisskuldbindingar eru í krónum notast lífeyrissjóðir við 

gjaldmiðlavarnarsamninga til þess að tryggja sig gegn virðislækkunum á erlendum eignum 

vegna styrkingu krónunnar (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2008). 

Gjaldmiðlavarnarsamningar virka oftast þannig að tveir aðilar gera samning um viðskipti 

í framtíðinni með gjaldmiðla á fyrirframákveðnu gengi. Í kjölfar hrunsins veiktist krónan 

um 45% sem gerði það að verkum að erlendar eignir hækkuðu í íslenskum krónum en á 

móti myndaðist gríðarlegt tap á gjaldmiðlasamningum sem lífeyrissjóðir höfðu gert við 

íslensku viðskiptabankana (Gildi lífeyrissjóður, 2008). Viðskiptabankarnir féllu árið 2008 

og þar af leiðandi gátu þeir ekki sinnt viðskiptavakt með krónuna. Fjárfestar sem höfðu 

gert gjaldmiðlasamninga við bankana gátu því ekki lokað þessum samningum eða gert 
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aðrar ráðstafanir til þess að lágmarka tap á þeim (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2008). 

Samkvæmt efnahagsyfirlitum lífeyrissjóða nam skuld vegna afleiðusamninga 74 

milljörðum króna (Svava Óskarsdóttir, 2011). Fram kemur í ársskýrslu Lífeyrissjóðs 

verzlunarmanna 2009 að sjóðurinn hafi gert ráð fyrir skuldajöfnun á 

gjaldeyrisvarnasamningum á móti skuldabréfaeign bankanna sem gefin var út af 

lífeyrissjóðnum. (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2009). 

 

 

Mynd 2. Samanburður á þróun gengivísitölu krónunar og nafnávöxtun erlendra 
hlutabréfa Gildis. 

Heimild: Gildi lífeyrissjóður (2009-2017), Landsbankinn (2019) 

 

Á mynd 2 má sjá samanburð á þróun á gengisvísitölu krónunnar og nafnávöxtun á 

erlendu hlutabréfasafni hjá Gildi lífeyrissjóð. Eins og sjá má þá sveiflast ávöxtun gjarnan í 

svipuðu munstri og breytingar á gengisvísitölunni. Til að mynda styrkist krónan árin 2010, 

2013 og 2016 og í öll skiptin er nafnávöxtun á erlendum hlutabréfum lægri en árið áður. 

Það eru þó fleiri þættir sem hafa áhrif á ávöxtun af erlendum eignum. Þó svo að ávöxtun 

á erlendu hlutabréfasafni og gengisvísitalan sveiflist í takt á þessu tímabili þá skiptir 

ávöxtun í erlendri mynt einnig máli eins og sjá má á mynd 3. 
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Eftir að gjaldeyrishöftin voru sett, þá var ekki hægt að beita 

gjaldmiðlavarnarsamningum til varnar gegn gengissveiflum íslensku krónunnar. Þetta 

gerir það að verkum að gengissveiflur íslensku krónunnar geta haft áhrif á afkomu sjóðsins 

af erlendum eignum (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2010). 

 

 

Mynd 3. Uppsöfnuð ávöxtun frá byrjun febrúar 2009 til lok október 2019. Til frekari 
skýringar á gráu línuni þá sýnir hún ávöxtun MSCI ACWI í krónum talið. 

Heimild: Keldan (2019), Landsbankinn (2019), MSCI (2019) 

 

Eins og sjá má á mynd 3 þá er er ávöxtun MSCI í krónum frá ársbyrjun 2009 fram til 

apríl 2015 afgerandi í samanburði við OMXI10. Það má rekja til veikingu krónunnar 

gagnvart dollar en dollarinn var á hámarkspunkti þessa tímabils í mars 2015. Krónan tók 

svo að styrkjast og var dollarinn ódýrastur í mars 2018. Það má því segja að afkoma 

fjárfesta af erlendum verðbréfum ráðist að stóru leyti af samspili í gengissveiflum og 

ávöxtun á erlendum verðbréfamörkuðum. Það ber þó að varast að álykta ávöxtun 

lífeyrissjóða af erlendum eignum beint út frá þessu grafi þar sem erlendar eignir 
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lífeyrissjóða eru ekki allar í dollar þó þær séu það af stóru leyti, auk þess sem ávöxtun 

þeirra fylgi ekki alltaf heimsvísitölunni nákvæmlega eftir.  

 

4.2.2. Þróun innlendra og erlendra eigna 
 

 

Mynd 4. Nettó fjárfestingar Lífeyrissjóðs verzlunarmanna í erlendum verðbréfum og 
innlendum hlutabréfum, á tímabilinu 2008-2018. 

Heimild: Lífeyrissjóður verzlunarmanna (2008-2018) 

 

Á mynd 4 má sjá fjárfestingar Lífeyrissjóðs verzlunarmanna í erlendum verðbréfum og 

innlendum hlutabréfum. Eins og sést er sala umfram kaup á bæði innlendum og erlendum 

bréfum árið 2008, skýringin á því er sú að árið 2008 lagði sjóðurinn áherslu á að minnka 

vægi erlendra og innlendra hlutabréfa og auka á móti vægið í ríkistryggðum skuldabréfum 

innlendis. Ástæða sölu á erlendu eignunum var þróun erlendra markaða (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, 2008). Auk þess fór skráðum félögum í íslensku kauphöllini fækkandi og 

náðu þau lágmarki á árunum 2010-2011 þegar þau voru átta. Veltan með íslensk hlutabréf 

hafði lækkað töluvert enda stóðu stóru bankarnir þrír fyrir 72% af veltu skráðra hlutabréfa 

fyrir fall þeirra (Bryndís Ásbjarnardóttir, 2019). Eins og mynd 4 gefur til kynna þá var 

aukning í fjárfestingum erlendis lítil sem engin fyrstu árin eftir að höftin voru sett á en fer 

að aukast frá 2013. Þessi aukning skýrist að einhverju leyti af því að sjóðnum var heimilt 

að efna fjárfestingaloforð erlendis sem gerð höfðu verið fyrir haustið 2008 auk þess sem 
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Seðlabanki Íslands heimilaði um mitt árið 2015 erlendar fjárfestingar fyrir 10 milljarða 

(Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2015). Árið 2016 eru kaup á erlendum verðbréfum aukin 

töluvert og sala umfram kaup á innlendum hlutabréfum um 6 og hálfur milljarður en 

Seðlabanki Íslands heimilaði erlendar fjárfestingar fyrir 85 milljarða árið 2016 

(Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2016). 

 

 

Mynd 5. Erlendar eignir Lífeyrissjóðs verzlunarmanna, bæði í milljónum króna og sem 
hlutfall af verðbréfaeign á tímabilinu 2007-2018. 

Heimild: Lífeyrissjóður verzlunarmanna (2007-2018) 

 

Ef mynd 4 er skoðuð þá má sjá að sjóðurinn selur umfram kaup á erlendum verðbréfum 

árin 2008 og 2009 en sjóðurinn jók fjárfestingar sínar einungis í innlendum eignum þessi 

ár, þá helst íbúðabréfum. Við sjáum á mynd 5 að þrátt fyrir þetta þá hækkar virði erlendra 

eigna í krónum lítillega árið 2008 og hlutfall þeirra af heildareignum líka, sama má segja 

um breytingar árið 2009. Erlendur hlutabréfamarkaður var erfiður árið 2008 en 

heimsvísitala Morgan Stanley (MSCI) lækkaði um 42,3% í dollurum. Helsta skýring á því 

að virði erlendrar hlutabréfaeignar í krónum talið hækkar lítillega á milli ára er vegna þess 

að krónan veiktist um 44,5% gagnvart öðrum gjaldmiðlum, sem gerir það að verkum að 

erlendar eignir hækka í virði þegar þær eru umreiknaðar yfir í krónu. Skýringar á 

hækkunum erlendra eigna árið 2009 má einnig rekja að hluta til veikingu krónunar en hún 
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veiktist um 7,3% gagnvart erlendum gjaldmiðlum en helsta skýringin er þó gott ár á 

erlendum mörkuðum en MSCI vísitalan hækkaði um 30% þetta árið (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, 2009).  

 

 

Mynd 6. Innlend hlutabréfaeign Lífeyrissjóðs verzlunarmanna, bæði í milljónum króna 
og sem hlutfall af verðbréfaeign á tímabilinu 2007-2018. 

Heimild: Lífeyrissjóður verzlunarmanna (2007-2018) 

 

Á mynd 6 má sjá innlenda hlutabréfaeign Lífeyrissjóðs verzlunarmanna. Gríðarlega 

lækkun á innlendri hlutabréfaeign árið 2008 má rekja til mikilla lækkana á íslenskum 

hlutabréfamarkaði og afskrifta í kjölfar þess. Hlutabréf í bönkunum urðu verðlaus eftir fall 

þeirra sem hafði slæm áhrif á afkomu sjóðsins en í árslok 2017 var bókfært virði hlutabréfa 

sem sjóðurinn átti í Kaupþingi, Landsbankanum og Glitni samtals tæplega 35 milljarðar. 

Til samanburðar þá var hrein eign sjóðsins 269 milljarðar, því má áætla að þurrkast hafi 

út um það bil 13% af efnahagsreikningnum við fall bankanna (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, 2007, 2008). Árið 2010 hækkaði íslenska hlutabréfavísitalan OMXI6 um 

14,7%. Tvær stærstu eignir lífeyrissjóðsins á íslenska hlutabréfamarkaðnum voru 

hlutabréf í Össur og Marel en þau hækkuðu um 33,3% og 63,5% (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, 2010). Árið 2011 lækkaði íslenska hlutabréfavísitalan OMXI6 um 2,6%, 

sem samsvarar neikvæðri raunávöxtun sem nemur 7,5% en sjóðurinn skilaði þó jákvæðri 
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ávöxtun það árið, nafnávöxtun nam 11,5% og raunávöxtun nam 6%. (Live árssk 2011). 

Næstu ár voru nokkuð góð á íslenska hlutabréfamarkaðnum en vísitalan hækkaði fjögur 

ár í röð frá 2012 til 2015. Stefna sjóðsins var að auka við fjárfestingar sínar í íslenskum 

hlutabréfum og eins og má sjá á mynd 6 þá er aukningin þónokkuð mikil á þessu tímabili 

(Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2012, 2013, 2014, 2015).  

 

4.2.3. Aukin hlutdeild lífeyrissjóða 
 

Vegna haftana hafa íslenskir lífeyrissjóðir þurft að fjárfesta iðgjöldum sínum hérlendis og 

hafa það aðallega verið skráð hlutabréf og skuldabréf með ábyrgð ríkissins. Tafla 1 sýnir 

eignarhald lífeyrissjóða í fyrirtækjum skráðum á hlutabréfamarkað á Íslandi í lok árs 2013. 

Með beinu eignarhaldi er átt við að lífeyrissjóðirnir eiga hlutabréf í fyrirtækjunum og eru 

með þau skráð í bókum sínum. Með óbeinu eignarhaldi er átt við að lífeyrissjóðirnir eigi 

hlut í fyrirtækjunum í gegnum aðrar fjárfestingar, til dæmis fjárfestingasjóð. Árið 2013 

áttu lífeyrissjóðir að minnsta kosti 36% af skráðum hlutabréfum á Íslandi. Ef eign þeirra í 

gegnum hlutdeild af íslenskum verðbréfasjóðum og öðrum félögum er tekin með eru það 

um það bil 43% af skráðum hlutabréfum sem eru í eign lífeyrissjóðanna.  
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Félag Beint Óbeint Alls 

Eimskipafélag Íslands hf. 39% 5% 44% 

Fjarskipti hf. 49% 3% 52% 

Hagar hf. 47% 6% 53% 

Icelandair Group hf. 45% 11% 56% 

Marel hf. 31% 6% 37% 

N1 hf. 42% 15% 57% 

Nýherji hf. 26% 1% 27% 

Reginn hf. 49% 5% 54% 

Tryggingamiðstöðin hf. 43% 3% 46% 

Vátryggingafélag Íslands hf. 29% 6% 26% 

Össur hf. 26% 1% 27% 

Alls 36% 7% 43% 

Tafla 1. Eignarhald lífeyrissjóða í félögum á íslenskum hlutabréfamarkaði í lok árs 2013 

Heimild: Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson (2014) 

 

Það er því óhætt að segja að íslenskir lífeyrissjóðir voru orðnir fyrirferðamiklir á 

íslenskum verðbréfamarkað á þessum tíma og til samanburðar þá áttu bandarískir 

lífeyrissjóðir í beinni eigu um 16% af skráðum hlutabréfum á bandarískum 

hlutabréfamarkaði í lok 2013 (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). 

 

Yu-Wei Hu (2006) kannaði áhrif fjárfestinga lífeyrissjóða á innlenda markaði fyrir 

tímabilið 1960-2010 í 24 OECD ríkjum. Hann fékk þær niðurstöður að aukið vægi í 

eignasöfnum lífeyrissjóða auki flökt á hlutabréfaverði, hækki verð þeirra og lækki ávöxtun 

á innlendum skuldabréfum. Ef rétt reynist eru þessar niðurstöður frekar slæmar fyrir 

sjóðfélaga þar sem verðbréf eru þá að jafnaði dýr þegar fólk er á vinnualdri og lækka síðan 

í verði þegar það eldist og sjóðirnir selja bréfin. Þegar sömu eigendur eru að mörgum 

fyrirtækjum er einnig hætt við því að samkeppni verði ekki eins sterk og að framboð 

minnki og verð hækki. (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017).  
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4.3. Fjárfestingar eftir afnám gjaldeyrishafta 
 

4.3.1. Aukning á erlendri fjárfestingu 
 

Frá því að höftin voru afnumin hafa lífeyrissjóðir ráðist á ný í fjárfestingar erlendis. Í 

ársskýrslu Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 2016 kemur fram að erlendar eignir sjóðsins voru 

26,7% og þar sem gerðar voru breytingar á reglum um gjaldeyrisviðskipti og heimildir til 

fjárfestingar rýmkaðar var markmið á erlendum eignum í eignasamsetningu sett á 30% 

(Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2016). 

Í ársskýrslu Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 2018 kemur fram að erlendar eignir námu 

33% árið 2017 en í mars það árið var höftunum aflétt að fullu og árið 2018 voru þær 35% 

(Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2018).  
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5. Ávöxtun og áhætta 
 

Í þessum kafla verður farið yfir ávöxtun og áhættu samtryggingadeilda fjögurra 

lífeyrissjóða. Allar tölur miðast við raunávöxtun og eru fengnar úr ársreikningum þessara 

sjóða. Við útreikning á meðalávöxtun var notast við margfeldismeðaltal. Eins var notast 

við margfeldismeðaltal þegar meðaltal áhættulausra vaxta var reiknað út. Þegar kannað 

var ávöxtun og áhættu fyrir og eftir að gjaldeyrishöft voru sett á,  var árinu 2008 sleppt 

þar sem það ár verður að teljast sem frekar óvenjulegt og gefur þar að leiðandi svolítið 

villandi niðurstöður miðað við það sem leitast er eftir. Tímabilin sem tekinn voru til 

skoðunar voru því árin 1999-2007 og 2009-2017 þar sem fyrra tímabilið einkennist meira 

af mikilli aukningu í fjárfestingum erlendis og seinna tímabilið af frekar takmörkuðum 

fjárfestingum erlendis. Það ber þó að hafa í huga að Seðlabanki Íslands aflétti 

gjaldeyrishöftunum í nokkrum áföngum á árunum 2015 og 2016 sem heimilaði 

lífeyrissjóðunum fjárfestingar erlendis að einhverju leyti. 

 

5.1. Ávöxtun 
 

Þegar meðalávöxtun er skoðuð á þessum tilteknu tímabilum er hún að sumu leyti nokkuð 

misjöfn milli sjóða, sumir sjóðir ávöxtuðu betur fyrir hrun og sumir þeirra eftir. Þegar 

meðaltal þessara fjögurra sjóða er tekið sést samt að heilt yfir þá var meðalávöxtun fyrir 

hrun betri heldur en eftir.  
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Mynd 7. Meðalraunávöxtun fjögurra sjóða yfir þrjú mismunandi tímabil. 

Heimild: Almenni lífeyrissjóðurinn (2003-2018), Frjálsi lífeyrissjóðurinn (2000-2018), Íslenski 

lífeyrissjóðurinn (1999-2018), Lífeyrissjóður verzlunarmanna (2001-2018) 

 

Þegar meðalávöxtun er skoðuð frá árinu 1999-2018 má sjá að hún er töluvert lægri 

heldur en á tímabilunum fyrir og eftir hrunið en það er vegna fjármálahrunsins og slæmrar 

ávöxtunar í kjölfar þess.  

 

5.2. Áhætta 
 

Meðalávöxtun segir okkur það hversu vel hefur tekist til í ávöxtun fjárfestinga. Það er þó 

gott að skoða staðalfrávik ávöxtunar til þess að fá betri mynd af því hversu góð hún er í 

samanburði við áhættu fjárfestinga. Staðalfrávik er helsti mælikvarði áhættu og segir 

okkur hversu mikið ávöxtun af fjárfestingu hefur sveiflast frá meðalávöxtun. 

Áhættusamar eignir sveiflast gjarnan í verði og því getur árleg ávöxtun þeirra verið mjög 

mismunandi. Staðalfrávik ávöxtunar eignasafns sem einkennist af áhættumeiri eignum 

eru því hærri og er þar að leiðandi erfiðara að spá fyrir um vænta ávöxtun. Það ber að 

hafa í huga að staðalfrávik tímabils bendir ekki endilega til stöðugleika eða sveiflu 
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ávöxtunar til framtíðar, enda eru margir ytri þættir sem geta haft áhrif á það eins og til 

dæmis vextir. Áður en mynd 8 er skoðuð nánar er til að mynda gott að benda á það að 

vextir fyrir hrun voru almennt hærri heldur en eftir hrun, og staðalfrávik vaxta voru hærri 

fyrir hrun heldur en eftir. Þetta eru tveir þættir sem ættu í flestum tilvikum að benda til 

þess að staðalfrávik ávöxtunar fyrir hrun væru hærri en fyrir hrun.  

 

 

Mynd 8. Staðalfrávik raunávöxtunar fjögurra sjóða yfir tvö mismunandi tímabil. 

Heimild: Almenni lífeyrissjóðurinn (2003-2018), Frjálsi lífeyrissjóðurinn (2000-2018), Íslenski 

lífeyrissjóðurinn (1999-2018), Lífeyrissjóður verzlunarmanna (2001-2018) 

 

Á myndini má sjá staðalfrávik fyrir hrun og svo eftir hrun. Munurinn á 

fjárfestingaumhverfi sjóðanna á þessum tímabilum er sá að gjaldeyrishöft voru til staðar 

á Íslandi á seinna tímabilinu. Eins og sjá má þá eru staðalfrávik sjóðana töluvert hærri á 

tímabilinu 1999-2007. Þetta gefur til kynna að meiri áhætta hafi verið tekin á þessum 

tímum heldur en á tímabilinu 2009-2017, en eins og sést á mynd 7 þá hefur meiri áhætta 

fyrir skilað af sér betri meðalávöxtun. 
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5.3. Árangur 

 

Hér að ofan var búið að fara yfir meðalávöxtun og staðalfrávik ávöxtunar. Þegar árangur 

er mældur er oft á tíðum notast við Sharpe mælikvarðann (e. Sharpe ratio). Hann mælir 

ávöxtun umfram áhættulausa vexti sem hlutfall af áhættu, eða áhættuþóknun, en eins og 

kom fram í kaflanum hér að ofan táknar staðalfrávik áhættu (Sharpe, 1966).  

Þegar talað er um áhættulausa vexti er átt við þá vexti eða ávöxtun sem fæst af 

þeirri eign sem kemst því næst að vera áhættulaus og yfirleitt eru það ríkisvíxlar eða 

ríkisskuldabréf. Hér var notuð ávöxtunarkrafa húsnæðis- og íbúðaskuldabréfa með 

ríkisábyrgð sem áhættulausir vextir.  

Eins og mynd 9 sýnir er Sharpe hlutfallið fyrir tímabilið 2001-2018 neikvætt hjá 

öllum sjóðum. Það er vegna þess að meðalávöxtun sjóðanna var lægri heldur en meðal 

áhættulausir vextir yfir þetta tímabil. Ástæðan fyrir því er vegna þess að þarna er árið 

2008 tekið með. Slæm ávöxtun árið 2008 gerir það að verkum að meðalávöxtun sjóða 

lækkar töluvert. Þetta segir okkur það að þrátt fyrir að töluverð áhætta hafi verið tekin á 

þessu tímabili hafi sjóðirnir ekki náð að ávaxta betur en áhættulaus eign. Þetta þýðir þó 

ekki að fjárfestar ættu ekki að taka áhættu, enda var árið 2008 einkum sérstakt og 

sjaldgæft. Áhættumeiri fjárfestingar eins og hlutabréf eru einnig í flestum tilfellum 

hugsaðar sem langtímafjárfesting og skiptir það því meira máli að lýta á afraksturinn yfir 

lengri tíma. Auk þess er ekki ótakmarkað framboð af áhættulausri eign, og gætu því 

lífeyrissjóðirnir með sína fjárfestingaþörf ekki fjárfest öllum iðgjöldum í áhættulausu 

eignina.  
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Mynd 9. Sharpe hlutfall fjögurra sjóða fyrir tímabilið 2001-2018 

Heimild: Almenni lífeyrissjóðurinn (2003-2018), Frjálsi lífeyrissjóðurinn (2000-2018), Íslenski 

lífeyrissjóðurinn (1999-2018), Keldan (2019b), Keldan (2019c), Lífeyrissjóður verzlunarmanna 

(2001-2018) 

 

Ef við skoðum hinsvegar hlutfallið fyrir tímabilið 2009-2017 sem er sýnt á mynd 

10, sést að hlutfallið er jákvætt. Út frá því er hægt að álykta að aukin áhætta hefur skilað 

sér í hærri ávöxtun á þessu tímabili þar sem sjóðirnir ávöxtuðu betur en áhættulausir 

vextir.  

Einnig er vert að minnast á það að ávöxtunarkrafa húsnæðisbréfa með ríkisábyrgð 

hefur farið lækkandi með árunum. Hún var til að mynda rúm 4% í byrjun árs 2009 og var 

komin undir 2% í ársbyrjun 2018 (Keldan, 2019b, 2019c). Á móti þá hafa hlutabréf heilt 

yfir skilað þokkalega góðri ávöxtun á þessu tímabili.  
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Mynd 10. Sharpe hlutfall fjögurra sjóða fyrir tímabilið 2009-2017. 

Heimild: Almenni lífeyrissjóðurinn (2003-2018), Frjálsi lífeyrissjóðurinn (2000-2018), Íslenski 

lífeyrissjóðurinn (1999-2018), Keldan (2019b), Keldan (2019c), Lífeyrissjóður verzlunarmanna 

(2001-2018) 
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6. Niðurstöður 
 

Markmið verkefnisins var að skoða áhrif gjaldeyrishaftanna á starfsemi lífeyrissjóða, 

meðal annars ávöxtun og áhættu, áhrif haftanna á íslenskan markað, fjárfestingar og 

þróun eignasafna. 

Það mætti færa rök fyrir því að lífeyrissjóðir sem skoðaðir voru hafi komið 

ágætlega undan gjaldeyrishöftunum en meðalávöxtun þeirra á tímum gjaldeyrishafta var 

4,5% samanborið við rétt rúmlega 5% á tímabilinu 1999-2007. Að vissu leiti má rekja þessa 

ávöxtun á tíma gjaldeyrishafta til uppgangs á íslenskum markaði en OMXI10 vísitalan 

hækkaði til að mynda töluvert fram að árinu 2016. Einnig hefur heimsvísitala MSCI 

hækkað töluvert á þessum tíma.  

Hægt er að þræta um það hvort auknar fjárfestingar lífeyrissjóða og annara 

fjárfesta á íslenskum markaði vegna gjaldeyrishafta hafi myndað eignabólu, en það fór að 

hægjast á vexti OMXI10 vísitölunnar á árinu 2016 þegar gjaldeyrishöftunum var aflétt að 

hluta til, en það má til að mynda sjá á mynd 4 að nettó fjárfestingar Lífeyrissjóðs 

Verzlunarmanna á árunum 2016-2018 voru neikvæðar á íslenskum markaði. Á móti voru 

fjárfestingar í erlendum verðbréfum auknar en frá miðju ári 2017 og þar til í október 2019 

var ávöxtun heimsvísitölunar MSCI nokkuð góð. Lífeyrissjóðirnir hafa farið stækkandi á 

undanförnum árum og þykir það mjög líklegt að áhrifin hefðu getað orðið mikil ef að 

höftin hefðu staðið áfram til lengri tíma.  

 Það er hægt að færa ýmis rök fyrir því að erlendar fjárfestingar séu nauðsýnlegar 

fyrir lífeyrissjóði, enda sést það að um leið og tækifæri gefast til þá er aukning í 

fjárfestingum erlendis. Ef allar eignir lífeyrissjóða hefðu verið innlendar þegar 

efnahagshrunið skall á árið 2008 hefðu þeir að öllum líkindum verið töluvert verr staddir 

eftir á. Einnig má líta á hlutdeild lífeyrissjóða á íslenskum markaði sem fór stighækkandi 

á tímum gjaldeyrishafta. En eins og kom fram í kafla fjögur þá getur aukin hlutdeild 

lífeyrissjóða haft áhrif á verð og ávöxtun, meðal annars hærra verð skuldabréfa, en eins 

og rætt var um í kalfa 5 hefur ávöxtunarkrafa íbúðabréfa farið lækkandi og verð þeirra 

hækkað á síðustu árum. Auk áhrifa þess að sömu eigendur eru að mörgun fyrirtækjum 

sem á það til að draga út samkeppni og hækka verð.  



 

29 

 Ávöxtun var meiri á tímunum fyrir hrun þegar lífeyrissjóðirnir fjárfestu erlendis. 

Staðalfrávikin gefa einnig til kynna að meiri áhætta hafi verið tekin á þeim tíma en þar 

spila væntanlega inn slæm ávöxtun árin 2001 og 2002 og í kjölfarið koma gríðarleg 

uppvaxtarár. Þrátt fyrir að ávöxtun hafi verið ágæt á tímum gjaldeyrishafta þá er alltaf 

hægt að velta því fyrir sér hvort hafi verið hægt að gera betur í frjálsu flæði fjármagns. 

Vissulega hafa verið tækifæri erlendis til þess að ávaxta betur en einnig er hægt að velta 

því fyrir sér hvernig ávöxtun á íslenskum markaði hefði verið ef ekki væri fyrir 

gjaldeyrishöftin þar sem þróunin hefði þá væntanlega orðið allt önnur. Lífeyrissjóðir og 

aðrir fjárfestar áttu stórann þátt í því að koma íslensku efnahagslífi aftur af stað með 

fjárfestingum í framtakssjóðum og öðrum eignum. 

 Þrátt fyrir litlar sem engar fjárfestingar erlendis þá stóð hlutfall erlendra eigna af 

verðbréfaeign nokkurnvegin í stað eftir eftir að hafa fallið aðeins í fyrstu árin. Það eru 

ýmsir þættir sem orsaka það en þar ber helst að nefna samspil gengisþróunar og 

ávöxtunar, auk þess sem lækkun á virði íslenskra eigna varð töluvert meira heldur en 

erlendra eftir hrunið sem hækkar hlutfall erlendra eigna af heildar verðbréfaeign. 
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