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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort 3,5% ávöxtunarviðmið lífeyrissjóða sé raunhæft í 

lágvaxtaumhverfi. Mismunandi tegundir lífeyriskerfa verða skoðaðar og bornar saman við 

þriggja stoða lífeyriskerfi. Leitast er við að skoða þróun vaxta og af hverju þeir hafa farið 

lækkandi í hinum vestræna heimi, farið verður í peningastefnu Seðlabanka Íslands og hvaða 

áhrif hún hefur á vexti. Hvaða áskoranir myndast fyrir lífeyrissjóði og aðra stofnfjárfesta þegar 

vextir lækka, hvernig spilar áhættudreifing eigna í fjárfestingastefnum lágvaxtaumhverfis. Farið 

verður yfir eigna- og skuldahlið lífeyrissjóða, ásamt því að skoða hvort ávöxtunarkrafa sem 

notuð er til að núvirða eignir og skuldbindingar gefi rétta mynd af tryggingafræðilegri stöðu 

sjóðanna. Stuðst verður við fræðigreinar sem hafa verið birtar um efnið, einnig er stuðst við 

töluleg gögn við mat á niðurstöðum. 

Niðurstöður sýna að 3,5% ávöxtunarviðmið er ekki raunhæft til framtíðar, tryggingafræðileg 

staða lífeyrissjóða er vanmetin þar sem ávöxtunarviðmið er of hátt.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Lokaverkefnið er til 14 ECTS eininga, verkefnið var unnið á Vorönn 2021. 
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hafa vextir í hinum vestræna heimi farið lækkandi og eru víða orðnir neikvæðir. 

Þetta hefur haft þau áhrif að lífeyrissjóðir leita öruggari leiða til að fjárfesta, þar sem ávöxtun 

ríkisskuldabréfa og vextir á innlánsreikningum hafa farið lækkandi.  

Leitin að öruggari fjárfestingu hefur haft mikil áhrif á lífeyrissjóði og aðra stofnfjárfesta sem 

fjárfesta til lengri tíma. Fjármagn hefur færst að miklu leiti yfir í hlutabréf og aðrar eignir með 

tilheyrandi áhættuaukningu. 

Ávöxtunarkrafa íslenskra lífeyrissjóða miðast við 3,5% raunávöxtun sem erfitt getur reynst að 

uppfylla, sér í lagi ef vextir halda áfram að lækka. Eru eignir lífeyrissjóða ofmetnar þar sem 

skuldbinding lífeyrissjóða er núvirt með fastri raunávöxtunarkröfu? Skipta markaðsvextir ekki 

máli í þessu samhengi? 

Til að svara rannsóknarspurningunni er mikilvægt að gera grein fyrir vöxtum, þ.e. hvernig 

vaxtastig myndast á markaði og hvaða afleiðingar vaxtastig hefur á fjárfestingar. Farið verður 

stuttlega yfir fræðilega nálgun á vöxtum og helstu tegundir vaxta. Einnig er mikilvægt að skoða 

peningastefnu Seðlabanka Íslands en hún spilar stóran þátt í því hvernig vextir þróast.  

Lífeyrissjóðir ábyrgjast skuldbindingar sínar með eignum sínum, þessum eignum þarf sjóðurinn 

að ávaxta til að skila 3,5% ávöxtunarviðmiði. Framfall og CAPM skoða bæði hagkvæmasta 

eignasafnið og væntingar af ávöxtun fjárfestinga. 

Eignir lífeyrissjóða hafa vaxið hratt og stefna þær í að verða tvöföld verg landsframleiðsla. 

Þessi mikla aukning getur haft margar afleiðingar í för með sér, sérstaklega í litlu hagkerfi þar 

sem fjárfestingakostir eru af skornum skammti.  

Lífeyrissjóðir á Íslandi eru stór fiskur í lítilli tjörn, miklar fjárfestingar innanlands geta þrýst 

upp eignaverði, lárétt eignarhald kann að leiða til hagsmunaárekstra milli fyrirtækja sem ógnað 

getur samkeppni. Fyrirsjáanlegt er að lífeyrissjóðir þurfa að auka fjárfestingar sínar erlendis, 

þar sem íslenskur markaður heldur ekki í við þennan mikla vöxt. 

Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða kann að vera vanmetin og óraunhæf til framtíðar. Föst 

ávöxtunarkrafa tekur ekki tillit til markaðsvaxta og þeirrar ávöxtunar sem vænta má af markaði. 

Ávöxtunarkrafa sem breytist reglulega myndi gefa sannara mat á tryggingafræðilegri stöðu 

lífeyrissjóða, þar sem tekið væri tillit til markaðsvaxta. 
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2 Vextir 

Vextir eru gjald sem lántaki greiðir fyrir afnotarétt fjármagns um tiltekinn tíma og eru vextir 

því tímatengdur kostnaður (Keldan | Fjármálahugtök, e.d.). Gjaldið sem greitt er ákvarðast af 

því vaxtarstigi sem í gildi er hverju sinni. Framboð og eftirspurn á lánsfjármarkaði ákvarða 

vaxtastigið. Ef framboð lánsfjármagns eykst þá lækka vextir að óbreyttri eftirspurn vegna þess 

að lánveitandi hefur meira lánsfé til þess að koma í umferð. Eftirspurn eftir fjármagni kemur 

bæði frá heimilum og fyrirtækjum, t.d. vegna vöntunar á ákveðnum vörum eða til þess að 

fjármagna fjárfestingar. Framboð peninga kemur frá sparnaði fólks, fyrirtækja og hins opinbera 

til að fresta útgjöldum (Magnús Árni Skúlason, 2006). 

2.1 Vaxtarófið 

Vaxtarófið mælir samband ávöxtunarkröfu áhættulausra skuldabréfa með mismunandi tíma 

fram að gjalddaga. Með áætlun um þróun vaxta fram í tímann nær vaxtarófið að fanga væntingar 

á fjármálamarkaði um vexti framtíðarinnar. Vaxtarófið gerir því kleift að meta væntingar 

markaðarins og spá fyrir um hvernig ýmsir þættir hagkerfisins s.s. stýrivextir komi til með að 

hafa áhrif á vaxtarófið (Cox o.fl., 1985). Með öðrum orðum er vaxtarófið mynd sem sýnir þróun 

vaxta í framtíðinni. Til dæmis þá hafa stýrivextir mikil áhrif á vaxtakjör lána til mjög skamms 

tíma og hefur því fljótt áhrif á styttri enda vaxtarófsins. Þetta sést t.d. á lækkun vaxta á 

óverðtryggðum íbúðarlánum þegar stýrivextir lækka. Erfiðara er þó að meta áhrif stýrivaxta á 

lengri enda vaxtarófsins og eru þrjár kenningar um hegðun vaxtarófsins og eru þær 

væntikenningin, kenning um aðskilda markaði og seljanleikakenningin. 

Væntikenningin segir jafnvægisástand vera þar sem langtímavextir eru jafnir vegnu meðaltali 

væntra skammtímavaxta á líftíma skuldabréfsins. Fjárfestar ættu því að hljóta sömu ávöxtun af 

því að fjárfesta í löngum skuldabréfum til tíu ára og að fjárfesta í stuttum skuldabréfum til eins 

árs í samanlagt tíu ár (Lutz, 1940). 

Kenning um aðskilda markaði segir að vaxtastig ráðist af framboði og eftirspurn á markaði þar 

sem ólíkir þættir hafi áhrif eins og regluverk og peningastefna. Skammtímavextir eru að jafnaði 

lægri en langtímavextir og stafar mismunurinn meðal annars af seljanleika. En seljanleiki er sá 

eiginleiki að geta breytt skuldabréfi í reiðufé með lítilli fyrirhöfn (e. liquid asset). 

Skammtímaskuldabréf eru talin vera seljanlegri en langtímaskuldabréf vegna styttri tíma þar til 

bréfið fellur á gjalddaga.  

Seljanleikakenningin reynir að sameina bæði væntikenningu og kenningu um aðskilda markaði. 

Kenningin gerir ráð fyrir því að vextir af langtíma skuldabréfi séu jafnir meðaltali væntra 



 

3 

 

skammtímavaxta að viðbættu seljanleikaálagi. Forsendan fyrir seljanleikakenningunni er að tvö 

skuldabréf með mismunandi líftíma séu staðkvæm, þ.e að ávöxtun eins skuldabréfsins hafi ekki 

áhrif á hitt. Yfirleitt er meiri eftirspurn eftir styttri skuldabréfum þar sem um minni vaxtaáhættu 

er að ræða. Til að koma á móts við minni eftirspurn eftir löngum skuldabréfum er fjárfestum 

boðið jákvætt seljanleikaálag (e. liquidity premium) (Mishkin, 2016). 

2.2 Stýrivextir 

Helsta stoðtæki Seðlabanka til að framfylgja peningastefnu sinni eru stýrivextir. Með 

stýrivöxtum hefur bankinn áhrif á vaxtarstig í landinu, þ.e.a.s. þá vexti sem fjármálastofnanir 

þurfa að greiða Seðlabanka gegn veði. Stýrivextir eiga samkvæmt þessu að stjórna 

útlánsvöxtum lánastofnana með það að markmiði að draga úr eða auka peningamagn í umferð.  

Bankar og seðlabankar geta haft töluverð áhrif á framboð lánsfjármagns. Í dag er Seðlabankinn 

að reyna að auka framboð lánsfjármagns með lækkun stýrivaxta. Stýrivextir hafa farið lækkandi 

og eru þegar þetta er skrifað 0,75% og eru þeir í sögulegu lágmarki. 

 

Mynd 1 Meginvextir Seðlabanka Íslands (Seðlabankinn - Meginvextir SÍ, e.d.) 

Eins og sjá má á Mynd 1 þá hafa stýrivextir lækkað mjög hratt frá ársbyrjun 2020. Þessa miklu 

lækkun stýrivaxta má rekja til samdráttar sem varð í kjölfar Covid-19 faraldursins sem enn 

stendur yfir þegar þetta er skrifað. Faraldurinn hefur bitnað mest á útflutningstekjum og ber þá 

helst að nefna ferðaþjónustu þar sem samgöngur á milli landa hafa verið takmarkaðar. Þá hefur 

Seðlabankinn og hið opinbera reynt að örva hagkerfið s.s. með lækkun stýrivaxta til þess að 

auka framboð af fjármagni. 
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2.3 Nafnvextir, raunvextir og verðbólga 

Mikilvægt er að gera grein fyrir nafnvöxtum og raunvöxtum þegar meta á fjárfestingakosti, 

einnig er mikilvægt að þekkja verðbólgu og áhrif hennar á vexti. 

Nafnvextir eru skilgreindir sem vextir sem ekki taka mið af verðbólgu, dæmi um nafnvexti eru 

vextir óverðtryggða lána og óverðtryggðir innlánsvextir af bankareikningum. 

Raunvextir eru vextir sem breytast miðað við verðbólgu, þ.e.a.s. raunávöxtun tekur til sín 

breytingu á almennu verðlagi. 

Samband raunvaxta og verðbólgu má lýsa með jöfnu sem kennd er við Irwin Fisher og lýsir 

sambandi nafnvaxta, raunvaxta og verðbólgu. 

𝑟 = 𝑖 − 𝜋  

Jafnan segir til um að raunvextir (r) samanstandi af nafnvöxtum (i) að frádregni væntri 

verðbólgu (𝜋 ).  

Verðbólguvæntingar eru fengnar úr tveimur könnunum sem Gallup framkvæmir fyrir 

Seðlabankann ársfjórðungslega. Önnur þeirra kannar verðbólguvæntingar heimila og hin 

kannar verðbólguvæntingar 400 stærstu fyrirtækjanna á landinu. Í fyrirtækjakönnuninni er 

einnig spurt almennt um stöðu og horfur fyrirtækja og er hún gerð í samstarfi við SA 

(Seðlabankinn, e.d.). 

2.4 Lágvaxtaumhverfi 

Vextir hafa farið lækkandi víðsvegar í heiminum eftir fjármálakreppuna árið 2008. Við lækkun 

vaxta eykst núvirt tekjustreymi fjárfestinga, fjármagnskostnaður lækkar og leitar fjármagn 

fjárfesta frekar í aðrar fjárfestingar heldur en skuldabréf og innlán. Núvirt tekjustreymi er 

reiknað með eftirfarandi jöfnu. 

𝑃𝑉 =
𝐶𝐹

(1 + 𝑖)
 

Þar sem núvirði (PV) er fengið út frá framtíðar tekjustreymi (CF), vöxtum (i) sem koma fram 

sem árleg ávöxtun og tímalengd tekjustreymis (n). 

Til lengri tíma litið geta lágir vextir haft þær afleiðingar að innlánsvextir fari lækkandi og hvati 

til sparnaðar minnki. Við slíkar aðstæður gætu fjárfestar þurft að leita í meiri áhættu til að ná 

ávöxtunarmarkmiðum sínum. Ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa getur haft áhrif á hvernig 
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lífeyrissjóðir haga sínum fjárfestingum og gætu iðgjöld hækkað eða réttindi skerst (Yngvi Örn 

Kristinsson, e.d.). 

Lágir vextir til lengri tíma litið geta haft áhrif á lífeyrissjóði og aðra stofnfjárfesta bæði á eignir 

og skuldbindingar. Þeir myndu auka skuldir stofnfjárfesta, þar sem lækkun vaxta hefur ekki 

endurspeglast að fullu í tryggingafræðilegri úttekt og myndi það draga úr ávöxtun í framtíðinni. 

Samsetningin umhverfis með lágum vöxtum og auknum lífslíkum veldur áhyggjum, þar sem 

lágir vextir auka núvirta framtíðarskuldbindingu. Þess vegna eru þessar stofnanir líklegar til 

þess að draga úr loforðum um ávinning í framtíðinni, með neikvæðum afleiðingum fyrir 

lífeyrisþega. 

Lífeyrissjóðir hafa ýmis tæki til að takast á við áhættuna af viðvarandi lágvaxtaumhverfi. Í 

fyrsta lagi, geta þeir leitast við að lengja líftíma eigna til þess að tryggja betra líftímasambands 

á milli eigna og skulda. Í öðru lagi geta lífeyrissjóðir breytt skilmálum s.s. með hækkun 

eftirlaunaaldurs og þar með lækkað skuldir smám saman og boðið nýjum sjóðsfélögum skert 

kjör. 

Frá sjónarhóli fjármálastöðugleika er aðal áhyggjuefnið að lífeyrissjóðir sem eru undir áhrifum 

lágra vaxta munu leita hærri ávöxtunar með áhættusamari fjárfestingu. Slíkar aðgerðir eru 

sérstaklega varasamar í sameignarsjóði þar sem sjóðsfélagar sjálfir bera alla áhættuna. Einnig 

geta langvarandi lágir vextir haft neikvæð áhrif á sjóði sem treysta á vaxtatekjur til að viðhalda 

arðsemi. 

3 Peningastefna Seðlabanka Íslands 

Seðlabankinn framfylgir peningastefnu með það að markmiði að halda verðlagi stöðugu 

(Seðlabanki Íslands, 2008). Með peningastefnu reynir seðlabanki að stjórna framboði á 

peningum í samfélaginu, sem veldur því að peningamagn í umferð og vöxtur peningamagns 

breytist. 

Til þess að peningastefnan geti skilað tiltækum árangri til lengri tímalitið þurfa stjórntæki 

seðlabanka að duga til þess að geta náð settum markmiðum (Seðlabanki Íslands, e.d.). Til 

skamms tíma getur Seðlabankinn dregið úr hagsveiflum s.s. með lækkun vaxta og inngripum á 

gjaldeyrismarkaði. Væntingar spila stóran þátt í peningastefnu og skiptir því máli að stjórnvöld 

og seðlabankar vinni saman að langtímamarkmiðum. Mynd 2 sýnir hvernig stýrivextir hafa áhrif 

á hagkerfið, þó ber að geta að áhrifin geta verið mismikil og tekið mislangan tíma að skila sér í 

ákveðna þætti hagkerfisins. 
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Mynd 2 Miðlunarferli peningastefnunnar (Þórarinn G. Pétursson, 2001) 

3.1 Verðbólgumarkmið 

Eins og fram hefur komið er eitt af markmiðum Seðlabankans að halda verðlagi stöðugu. Árið 

2001 var tekið upp formlegt verðbólgumarkmið sem skilgreinir stöðugt verðlag sem 2,5% 

verðbólgu á tólf mánaðar tímabili (Seðlabankinn, 2021). 

Samkvæmt Alþjóðabankanum (e. International Monetary Fund) þurfa seðlabankar að hafa 

tvennt til þess að geta framfylgt verðbólgumarkmiðum. Í fyrsta lagi þarf bankinn að hafa 

sjálfstæða peningastefnu, löggjafinn má ekki hafa áhrif á hvaða stjórntæki bankinn beitir hverju 

sinni. Mikilvægt er þó að Seðlabankinn og löggjafinn starfi saman að langtímamarkmiðum. Í 

öðru lagi þarf Seðlabankinn að geta fórnað öðrum markmiðum s.s. launaþróun, atvinnuþáttöku 

og gengi gjaldmiðilsins til þess að ná fram verðbólgumarkmiði (Jahan, e.d.). 

3.2 Stjórntæki Seðlabanka 

Seðlabankinn framfylgir peningastefnu einkum með því að stýra vöxtum á markaði með 

ákvörðun stýrivaxta. Með stýrivöxtum hefur Seðlabankinn áhrif á vexti sem lánastofnanir þurfa 

að greiða Seðlabanka gegn veði. Við lækkun stýrivaxta eiga vextir af útlánum lánastofnana að 

lækka og þ.a.l. auka eftirspurn eftir fjármagni sem síðar örvar hagkerfið (Fabozzi o.fl., 2010). 

Þessi breyting á stýrivöxtum hefur einnig þau áhrif að vaxtamunur lánastofnanir minnkar sem 

hefur áhrif á arðsemi lánastofnana. 

3.2.1 Bindiskylda 

Eitt af þeim stjórntækjum sem hefur bein áhrif á lánastofnanir er bindiskylda. Bindiskyldan 

segir til um þær lausafjáreignir sem bankinn þarf að binda hjá Seðlabankanum í hlutfalli við 
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skuldbindingar. Með aukinni bindiskyldu dregur úr peningamagni þar sem lánastofnanir þurfa 

að binda hærra hlutfall eigna sinna, með þeim afleiðingum að framboð lánsfjármagns minnkar. 

3.2.2 Gjaldeyrisinngrip 

Seðlabankinn býr yfir gjaldeyrisforða sem hann getur beitt til að mæta gjaldeyrissveiflum með 

kaupum eða sölu gjaldeyris. Seðlabankinn getur einnig haft áhrif á gengi gjaldmiðils með 

gjaldeyrisinngripum . Með því að kaupa eða selja krónueignir hefur Seðlabankinn áhrif á 

framboð og eftirspurn á gjaldeyrismarkaðnum. Með þessum inngripum getur Seðlabankinn 

styrkt eða veikt gengi krónunnar og stuðlað að stöðuleika hennar (Baillie & Osterberg, 1997). 

3.2.3 Magnbundin íhlutun 

Magnbundin íhlutun (e. Quantitative easing) felst í því að seðlabanki kaupir ríkisskuldabréf og 

eða skuldabréf einkaaðila með það að markmiði að dæla peningum í hagkerfið til að endurvekja 

útgjöld (Benford o.fl., 2009). Með þessu er Seðlabankinn að beita efnahagsreikningi sínum, 

kaupin eru fjármögnuð með peningaprentun og eykst þá skuldahlið efnahagsreiknings á móti 

kaupunum. 

Seðlabanki Íslands hefur þó ekki enn þurft að grípa til magnbundinnar íhlutunar, en það 

stjórntæki er yfirleitt notað þegar stýrivextir eru komnir nálægt núlli og hættir að hafa tilskyld 

áhrif. 

4 Lífeyriskerfi og tilgangur þeirra 

Lífeyriskerfum (e. pension funds) má skipta upp í tvo flokka þ.e. formlegt og óformlegt 

lífeyriskerfi. Óformleg lífeyriskerfi er algengt meðal stórfjölskylda og þekkist aðallega í 

þróunarlöndum, kerfið byggir á því að aðilar treysta á stórfjölskylduna til þess að sjá fyrir því í 

ellinni. Slík kerfi hafa tilhneigingu til þess að brotna niður með aukinni iðnvæðingu og 

borgarmyndun (Már Guðmundsson, 2000). 

Formleg lífeyriskerfi byggja á lögum eða formlegum samningum og eru þessi kerfi algengust í 

þróuðum ríkjum og sækja einnig hratt á í þróunarríkjum. Formleg lífeyriskerfi eru t.d. opinber 

almannatrygging, lífeyrissjóðskerfi og einkasparnaður, annað hvort frjáls eða lögbundinn. 

Fjallað verður um þrjár tegundir lífeyriskerfa sem skipta mestu máli þegar litið er á Ísland og 

byggja þau öll á formlegu lífeyriskerfi, þ.e. opinbert gegnumstreymiskerfi, samningsbundin eða 

lögskyld lífeyriskerfi og frjáls sparnaður. 
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4.1 Gegnumstreymi og sjóðsöfnun 

Opinber gegnumstreymiskerfi hafa verið algengustu lífeyriskerfin meðal þjóða heims. Slík kerfi 

byggja á því að hið opinbera greiðir lífeyrisþegum beinan lífeyri á kostnað tekna vinnandi fólks 

eða með skattlagningu. Þessi kerfi henta illa til lengri tíma litið sökum þess að hlutfall eldri 

borgara fer vaxtandi í samanburði við þá sem eru á vinnumarkaði (World Bank, 1994). Mörgum 

af þessum kerfum var komið á fót þegar fólksfjöldi og raunlaun jukust mun hraðar en gerist í 

dag. Það var því hægt að greiða fyrstu kynslóðum lífeyrisþega háan lífeyri með tiltölulega 

lágum iðgjöldum. Í dag þarf hið opinbera að auka skatta og gjöld á fólk á vinnumarkaði til að 

vega á móti vaxandi öldrunarbyrgði. Mynd 3 sýnir hlutfall fólks yfir 65 ára af fólki á 

vinnufærum aldri 15-64 ára í nokkrum löndum. 

 

Mynd 3 Öldrunarbyrði (OECD, e.d.; World Bank, e.d.). 

Ef fólksfjölgun og raunlaunaaukning er meiri en raunávöxtun, verður ávöxtun 

gegnumstreymiskerfis meiri til lengri tíma heldur en sjóðsöfnun, og öfugt ef raunávöxtun er 

hærri. Lífeyrisgreiðslur í gegnumstreymiskerfi þar sem iðgjald er fast í hlutfalli við laun, veltur 

á því hversu há laun eru og hversu margir lífeyrisþegar eru í hlutfalli við þá sem eru vinnandi 

eins og sést á Mynd 3. Iðgjaldið sem viðkomandi greiddi á sínum tíma rann beint til lífeyrisþega 

þess tíma en veitti réttindi til að fá samskonar greiðslu þegar viðkomandi færi á eftirlaun. 

Ávöxtun á iðgjöld veltur á því hvernig laun breytast frá því að það er greitt þar til viðkomandi 

fer að fá lífeyri, ásamt því hvernig hlutfall lífeyrisþega og vinnandi þróast. Ávöxtun í sjóðsöfnun 
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veltur hins vegar beint á þeirri ávöxtun sem hægt er að fá fyrir greidd iðgjöld (Már 

Guðmundsson, 2000). 

4.2 Þriggja stoða lífeyriskerfi 

Alþjóðabankinn hefur reynt að stuðla að framförum og endurbótum á almannatrygginga- og 

lífeyriskerfum heimsins. Aukin fólksfjölgun og hækkandi meðalaldur eru helstu drifkraftar 

Alþjóðabankans að þriggja stoða lífeyriskerfi (Holzmann & Hinz, 2005). 

Þriggja stoða kerfi Alþjóðabankans miðar að því að aðskilja gegnumstreymiskerfið frá 

sjóðsöfnunarkerfi. Þ.e.a.s. tvær stoðir sem miða að skylduaðild, annars vegar með opinbert kerfi 

sem er fjármagnað með samtímasköttum launafólk og hins vegar sjálfstætt kerfi með fullri 

sjóðsöfnun. Þriðja stoðin leggur síðan áherslu á frjálsan sparnað (World Bank, 1994). 

Fyrsta stoðin byggir á opinberu kerfi með skylduaðild, sem greiði flatan grunnlífeyri eða 

tekjutengdan lágmarkslífeyri sem fjármagnaður er með sköttum. Meginmarkmið þessa kerfis 

skal vera tekjujöfnun og samtrygging (Már Guðmundsson, 2000). 

Önnur stoðin er skyldukerfi undir opinberu eftirliti, sem rekið er utan opinbera geirans og 

byggir á fullri sjóðsöfnun í einstaklingsbundnu eða atvinnutengdu sparnaðarkerfi. 

Meginmarkmið þessa kerfis er að sparnaður standi undir ellilífeyri og samtryggingu (World 

Bank, 1994). 

Þriðja stoðin er frjáls einstaklingsbundinn eða vinnutengdur sparnaður. Meginmarkmið hans 

eru sparnaður til elliáranna og einstaklingsbundin elli- og örorkutrygging (Már Guðmundsson, 

2000; World Bank, 1994). 

Rök Alþjóðabankans fyrir þriggja stoða lífeyriskerfi byggir á því að ellilífeyriskerfi eigi að vera 

bæði örvandi fyrir hagvöxt og vera félagslegt öryggisnet. Kerfið á að aðstoða aldraða við að 

færa tekjur frá stafsævi sinni yfir á efri árin (Gunnar Baldvinsson, 2004), einnig á kerfið að 

stuðla að tekjujöfnun án þess að valda öfugsnúinni tekjutilfærslu innan kynslóða eða ótilætlaðri 

tekjufærslu milli kynslóða (Már Guðmundsson, 2000). 

Lífeyriskerfin eiga að hjálpa hagkerfinu í heild með því að lágmarka dulinn kostnað sem dregur 

úr hagvexti. Lífeyriskerfin þurfa að vera sjálfbær og grundvallast af langtímaáætlunum. Í þriðja 

lagi eiga lífeyriskerfin að vera gagnsæ og ónæm fyrir pólitískum áhrifum og auðvelda 

almennum borgurum og stefnumótandi aðilum að taka vel ígrundaðar ákvarðanir (Már 

Guðmundsson, 2000). Tafla 1 sýnir hlutverk, form og fjármögnun stoðanna þriggja. 
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 Opinbert kerfi með 
skylduaðild 

Óopinbert kerfi með 
skylduaðild 

Frjálst kerfi 

Hlutverk Tekjutilfærsla/Samtrygging Sparnaður/Samtrygging Sparnaður/Trygging 

Form Tekjutengdur lágmarkslífeyrir 
eða flatur grunnlífeyrir 

Einstaklingsbundinn eða 
atvinnutengdur sparnaður 

Einstaklingsbundinn eða 
atvinnutengdur 

sparnaður 

Fjármögnun Skattar Full sjóðsöfnun með 
opinberu eftirliti 

Full sjóðsöfnun 

 

Tafla 1 Þriggja stoða lífeyriskerfi Alþjóðabankans (Már Guðmundsson, 2000). 

4.3 Lífeyrissjóðir 

Íslenska lífeyriskerfið má rekja aftur til ársins 1996 þegar aðilar á vinnumarkaði sömdu um að 

setja á laggirnar atvinnutengda lífeyrissjóði með skylduaðild. Lífeyrissjóðum fjölgaði hratt á 

Íslandi og er talið að þeir hafi verið um 100 talsins þegar þeir voru flestir (Már Guðmundsson, 

2000). 

Íslenska lífeyriskerfið er á margan hátt svipað og þriggja stoða lífeyriskerfið sem sett var fram 

af Alþjóðabankanum sjá kafla 4.2. Á Íslandi er opinbert kerfi með skylduaðild sem hugsað er 

sem opinbert gegnumstreymiskerfi og skyldukerfi undir opinberu eftirliti sem byggt er á 

sjóðsöfnunarkerfi. Síðast má nefna frjálst sjóðsöfnunarkerfi sem oft er kallaður 

séreignasparnaður eða viðbótalífeyrissparnaður og er hann valfrjáls. 

Lífeyrissjóðir eru fjármálastofnanir sem taka við peningum launþega og ávaxta honum til lengri 

tíma með það að markmiði að endurgreiða til sjóðsfélaga í formi lífeyris. Lífeyrissjóðir geta 

verið mismunandi hvað varðar samband iðgjalda og réttinda, áhættubyrði getur verið 

mismunandi vegna breytilegrar ávöxtunar, umfangi samtrygginga og mismunandi tengsla við 

hið opinbera. 

Í flestum þróuðum löndum eru til afbrigði af lífeyrissjóðum, þeir eru skilgreindir sem 

stofnanafjárfestar og eru umsvifamiklir þátttakendur á fjármálamörkuðum og eru orðnir 

mikilvægir samfélaginu af ýmsum ástæðum. Eftir seinni heimsstyrjöld hafa tekjur og auður í 

heiminum vaxið stöðugt, sem hefur orðið til þess að fólk hefur meiri langtíma sparnað. 
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Meðalævi fólks hefur lengst sem hefur leitt til aukinnar eftirspurnar eftir fjármagni á 

ellilífeyrisárum (Fabozzi o.fl., 2010). 

Lífeyrissjóðir byggja á annað hvort fastréttindasjóði (e. defined benefit funds) og 

fastiðgjaldasjóði (e. defined contributions funds). Í fastréttindasjóðum er sjóðsmeðlimum lofað 

ákveðnum gefnum réttindum á grundvelli fyrirfram ákvarðaðs iðgjalds. Í fastiðgjaldasjóðum 

ráðast réttindin af því hvaða ávöxtun fæst af iðgjöldum. Munurinn á þessum tveimur tegundum 

sjóða liggur í áhættunni á því að viðunandi ávöxtun fáist. Í fastréttindasjóðum eru oft bakhjarlar 

sem ber þessa áhættu s.s. launagreiðandi. En í fastiðgjaldasjóðum er það hinsvegar 

sjóðsfélaginn sem ber alla áhættuna. Í fastréttindasjóðum þar sem launagreiðandi ber enga 

ábyrgð eru það sjóðsfélagar sem bera sameiginlega áhættuna, bæði innan kynslóða og á milli 

kynslóða. Þá þarf að koma til sameiginlegra breytinga á iðgjöldum og réttindum ef eignir og 

skuldbindingar standast ekki (Már Guðmundsson, 2000). 

Önnur flokkun lífeyrissjóða á Íslandi eru annarsvegar samtryggingasjóðir og séreignasjóðir. 

Með sameignarsjóð er átt við iðgjald sem greitt er í sameiginlegan sjóð með það að markmiði 

að sjóðsfélagi öðlist réttinda til greiðslu vegna elli- , örorku- og fjölskyldulífeyris. Það er 

misjafnt hvernig réttindin dreifast til sjóðsfélaga þar sem um samtryggingu er að ræða, því getur 

einn sjóðsfélagi öðlast hlutfallslega meiri eða minni rétt en annar sjóðsfélagi. Andstæða 

sameignarsjóðs er séreignasjóður, þar sem hver sjóðsfélagi leggur iðgjöld á reikning sem er í 

eigu sjóðsfélaga, þannig að hann og afkomendur hans fái ekki greitt meira né minna en sem 

nemur iðgjöldum og ávöxtun séreignasjóðsins. 

Sameignarsjóðir eru skilgreindir sem fastréttindasjóðir á meðan  séreignasjóðir eru skilgreindir 

sem fastiðgjaldasjóðir. 

4.4 Hlutverk ríkisins 

Í bók sem gefin var út af Alþjóðabankanum (World Bank, 1994) eru færð ýmis rök fyrir 

afskiptum ríkisins til lífeyriskerfa. 

Fyrst má nefna að sumt fólk er ekki nægilega forsjált til að spara til ellinnar og endar því byrgðin 

á þjóðfélaginu þegar að því kemur. Brestir geta orðið á starfsemi tryggingafélaga, hrakval og 

áhættusækni á milli einstaklinga gerir það að verkum að tryggingar gegn margskyns áhættu eru 

ófáanlegar (t.d. langlífi, örorku, verðbólgu og samdrætti) á almennum markaði. Ríkið getur 

hinsvegar brugðist við með rekstri opinbers lífeyriskerfis með lögum um skylduaðild og með 

því að mynda skattalega hvata og hagstætt umhverfi fyrir frjálsan lífeyrissparnað einstaklinga. 
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Í löndum þar sem sparnaðarmöguleikar eru ófullnægjandi vegna efnahagslegs óstöðuleika eða 

annara þátta. Hefur ríkið það hlutverk að skapa stöðugleika og stuðla að þróun á 

fjármagnsmarkaði, leggja til lagaramma fyrir traustar fjármálastofnanir og skapa hagstætt 

umhverfi fyrir sparnað (Már Guðmundsson, 2000). 

Upplýsingaskortur gerir fólki erfiðara fyrir að meta langtíma gjaldhæfni mismunandi 

fjárfestingaleiða og ógerlegt að taka aftur ákvarðanir þegar mistök uppgötvast seinna meir. 

Þessi vandamál kalla á öflugt opinbert fjármálaeftirlit, þar á meðal með starfsemi lífeyrissjóða. 

4.5 Lífshlaupslíkanið 

Lífeyrissjóðir aðstoða einstaklinga við að spara hluta af tekjum sínum fyrir komandi neyslu eftir 

að starfsæfi þeirra lýkur og þeir fara á eftirlaun. Þetta byggir á hugmyndum hagfræðinga að 

neysla sé að færast á milli lífsskeiða og kallast lífshlaupslíkanið. Lífshlaupslíkanið (e. life cycle 

hypothesis) miðar að því að einstaklingur reynir að skipuleggja neyslu- og sparnaðarhugsun 

yfir líftíma sinn og gerir líkanið ráð fyrir starfsævi meðalmanneskju sem nær háum aldri. 

Líkanið skilgreinir einstaka hegðun hjá einstaklingum sem reyna að jafna út neyslu sína á sem 

skynsamlegasta hátt yfir ævina óháð tekjum. Á fyrsta hluta lífsævi er gert ráð fyrir því að 

einstaklingur mennti sig og vinni lítið sem ekkert og reiðir sig á sparnað annarra. Eftir tvítugt 

fara útgjöldin að aukast með fjárfestingum í fasteign, stofnun fjölskyldu og upphafi starfsferils. 

Á þessu stigi fá flestir lán    til að geta staðið undir útgjöldum. Um miðja lífsævi ætti 

einstaklingurinn að vera búinn að jafna út neysluútgjöld og mögulega kominn með aukatekjur. 

Á þessum tímapunkti fer einstaklingur að greiða niður lánin sem hann hefur tekið yfir ævina og 

safnar fyrir eftirlaunaárum. 

Einstaklingar safna inn fjármagni þegar þeir fara út á vinnumarkaðinn og eyða því þegar þeir 

fara á eftirlaun. Á þeim tíma dregur úr neysluútgjöldum ásamt því að tekjur lækka töluvert, á 

þessu æviskeiði lifir einstaklingurinn á sínum eigin sparnaði til dauðadags. 

Lífshlaupslíkanið leggur upp sterka röksemd fyrir því af hverju lífeyrissjóðir eigi að stunda 

fjárfestingar erlendis þar sem óhagkvæmt er að láta sveiflur í fólksfjölgun stjórna framboði af 

fjármagni í litlu lokuðu hagkerfi. Á einum tímapunkti verður offramboð á fjármagni til þess að 

ráðast í margar óhagkvæmar fjárfestingar en snýst síðan við þegar kynslóðaskipti verða og 

fjármagnsskortur verður í hagkerfinu sem veldur því að mörg fjárfestingarverkefni komast ekki 

úr burðarliðnum (Ásgeir Jónsson, e.d.). 
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5 Ávöxtun og eignir lífeyrissjóða 

5.1 Áhættudreifing 

5.1.1 Framfall (e. efficient frontier) 

Markmið eignastýringar felst í því að dreifa og lágmarka áhættu með það að markmiði að 

hámarka hagnað. Bandaríski hagfræðingurinn Harry Markowitz vann að líkani um framfall (e. 

efficient frontier) þar sem markmiðið er að lágmarka fyrirtækjaáhættu (e. idiosyncratic risk) 

með dreifingu eignasafns hlutabréfa yfir á mismunandi fyrirtæki á mismunandi mörkuðum, til 

að minnka heildar áhættu eignasafnsins. Í nútíma eignastýringu (e. modern portfolio theory) er 

notast við nýlegar aðferðir innan fjármálastærðfræði til þess að meta hagkvæmasta eignasafnið, 

þar sem lína er fundin sem snertir framfallið með tilliti til diffrunar falls til að finna sem 

hagkvæmustu eignasamsetninguna. 

Framfallskenningin segir til um að ekki sé ákjósanlegast að líta til stakra hlutabréfa vegna 

fyrirtækjaáhættu (e. idiosyncratic risk). Horfa þarf frekar til stakra þátta sem eina heild af 

samsettu eignasafni þar sem heildar samsetning hlutabréfa skiptir máli. Kenningin gerir ráð 

fyrir því að fjárfestar séu með næmt áhættuþol og horfi frekar á áhættulitlar fjárfestinga miðað 

við ákveðna ávöxtun sem þeir telja ásættanlega. Kenningin sýnir hversu vel hægt er að dreifa 

eignasafni og minnka þannig áhættu sem safnið getur orðið fyrir (Markowitz, 1952). 

5.1.2 CAPM (e. Capital Asset Pricing Model ) 

Capital Asset Pricing Model er mikið notað í fjárfestingum og spáir það fyrir um samband 

áhættu og væntrar ávöxtunar. Annars vegar gefur líkanið fjárfestum hugmynd um 

ávöxtunarkröfu á fjárfestingu sem gefur fjárfestum hugmynd um hvort vænt ávöxtun sé meiri 

eða minni en vænt ávöxtun m.t.t. áhættu. Hins vegar hjálpar líkanið fjárfestum að taka upplýsta 

ákvörðun um vænta ávöxtun (Bodie o.fl., 2014). 

Vænt ávöxtun er sú ávöxtun sem vænst er af hlutabréfinu á næsta tímabili. Til að afla upplýsinga 

um vænta ávöxtun er hægt að skoða útreikninga miðað við væntingar um afrakstur fyrirtækja í 

framtíðinni og sögulegt meðaltal ávöxtunar. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt er að spá fyrir um vænta ávöxtun á hlutabréfum að 

einhverju leyti. Það eru ekki allir sammála um hvaða leið eða aðferð er best að beita, en margir 

vilja meina að breyting á ávöxtunarkröfu sem knúin er af efnahagslegum forsendum sé forsenda 

þess að hægt sé að spá fyrir um vænta ávöxtun. 
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CAPM (e. Capital Asset Pricing Model) er dæmi um líkan sem reiknar út vænta ávöxtun 

einstaka hlutabréfa miðað við áhættu bréfsins á markaði. Líkanið krefst þriggja stærða til þess 

að reikna út vænta ávöxtun og lítur jafnan svona út. 

ER  =  R +   (ER – R ) 

Þar sem ER  er vænt ávöxtun, R  eru áhættulausir vextir,   er Beta eignar með tilliti til 

markaðarins og ER  sem er vænt ávöxtun á markaði. 

Samkvæmt kenningunni hefur Beta jákvætt samband við ávöxtun, því hærri sem Betan er því 

hærri ætti vænt ávöxtun að vera samkvæmt CAPM. 

5.2 Fjárfestingar lífeyrissjóða 

Íslenskir lífeyrissjóðir byrjuðu að fjárfesta í erlendum verðbréfum eftir að Ísland gekk í EES 

árið 1994. Fyrir það ár höfðu erlendar eignir lífeyrissjóða verið nær engar þó svo að heimild 

hafi verið fyrir fjárfestingum erlendis frá 1991-1993 í aðdraganda aðildar Íslands að EES-

samningnum. Í lögum (1997 nr. 129, 1997) er kveðið á um fjárfestingastefnu sjóðanna og 

takmarkanir settar við fjárfestingu í einstökum tegundum verðbréfa, m.a. um takmörkun áhættu 

í erlendum gjaldmiðlum. Með þessum lögum höfðu lífeyrissjóðir heimild til að fjárfesta erlendis 

sem nemur 40% af hreinni eign, árið 2000 var þessi heimild síðan rýmkuð í 50% (Kristíana 

Baldursdóttir, 2000). 

 Lífeyrissjóðirnir nýttu sér þessa heimild að miklum krafti og árið 2000 var erlend fjárfesting 

orðin fjórðungur af heildareigna lífeyrissjóða. Hlutfall erlendrar eigna dróst síðan saman næstu 

árin og var orðin 14% af heildareign árið 2003, þessi samdráttur stóð ekki lengi yfir og náði 

hlutfallið 30% árið 2006 (sjá Mynd 4). 
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Mynd 4 Hlutfall erlendra eigna lífeyrissjóða 

Þegar fjármagnskreppan skall á árið 2007 voru sett á fjármagnshöft sem gerði það að verkum 

að lífeyrissjóðir gátu ekki nýtt iðgjöld sjóðsfélaga til þess að kaupa erlendar eignir nema með 

sölu á öðrum erlendum eignum. Þar með dró úr fjárfestingum erlendis m.a. vegna þátttöku 

sjóðanna í gjaldeyrisútboðum Seðlabanka Íslands. 

Árið 2015 fór Seðlabanki Íslands að veita lífeyrissjóðum heimild til að fjárfesta erlendis fyrir 

ákveðnar upphæðir. Leyfð heildarfjárfesting erlendis nam 95 mö. króna árin 2015 og 2016. 

Hlutfall erlendra eigna lífeyrissjóða breyttist lítið frá árunum 2011-2016 þar sem styrking 

íslensku krónunnar hefur vegið talsvert á móti. Árið 2017 var hlutfall erlendra eigna komið í 

24% og hefur hlutfallið vaxið að meðaltali um 23% frá sama ári til ársins 2020 þar sem hlutfallið 

stóð í tæpum 34% eins og sést á Mynd 4.  

Þann 21.mars árið 2017 var skipaður starfshópur um erlenda fjárfestingu lífeyrissjóða og voru 

niðurstöður þeirra birtar árið 2017 (Gylfi Magnússon o.fl., 2017). Verkefni hópsins var að 

kortleggja fjárfestingagetu íslenskra lífeyrissjóða og setja fram æskilegt markmið um erlendar 

eignir þeirra og áætlun um hversu hratt þeir geti náð þeim markmiðum. Hópnum var einnig 

falið að meta hvort æskilegt væri að breyta löggjöf um erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða og 

hvort setja þurfi lágmark eða hámark yfir fjárfestingar þeirra erlendis. 
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Eignir lífeyrissjóðskerfisins hafa vaxið hratt sem hefur gert sjóðina að eigendum stórs hluta 

innlendra eigna, sérstaklega verðbréfa. Þannig eru sjóðirnir orðnir stærstu eigendur allra skráðra 

hluta bæði í Kauphöll Íslands og á skuldabréfamarkaði, lífeyrissjóðir eru einnig umsvifamiklir 

á útlánamarkaði. 

Til að gera sér betur grein fyrir umsvifum lífeyrissjóða á markaði má geta þess að árið 2016 

áttu sjóðirnir eignir að verðmæti 3.514 ma. króna sem á þeim dugði til þess að kaupa öll skráð 

innlendra verðbréfa sem þá voru metin á 3.437 ma. króna (Gylfi Magnússon o.fl., 2017). 

Áhrif lífeyrissjóðskerfisins eru mjög mikil á íslenskum fjármálamarkaði, ákvarðanir um kaup 

og sölu geta haft veruleg áhrif á markaðsverð flestra eigna. Einnig geta ákvarðanir sjóðanna um 

kaup og sölu á gjaldeyri haft umtalsverð áhrif á gengi krónunnar. 

Stórt eignarhald lífeyrissjóða í mörgum íslenskum fyrirtækjum getur leitt til lárétts eignarhalds. 

Lárétt eignarhald (e. horizontal ownership) er þegar sami aðilinn á hlut í tveimur eða fleiri 

fyrirtækjum sem keppa á sama markaði . Þetta kann að leiða til hagsmunaárekstra þar sem 

hagsmunir eins fyrirtækisins gætu þurft að lúta hagsmunum annars fyrirtækis. 

Mynd 5 Eignir lífeyrissjóða sem % af VLF 

 

 

Segja má að lífeyrissjóðirnir séu stór fiskur í lítilli tjörn þegar horft er á íslenskan markað. Smæð 

markaðarins gerir lífeyrissjóðum erfiðara fyrir að athafna sig og leita nýrra fjárfestingatækifæra. 
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Það er í raun fyrirsjáanlegt að lífeyrissjóðir geti ekki haft jafnhátt hlutfall af eignum í ávöxtun 

á Íslandi vegna fyrirsjáanlegrar stækkunar þeirra og þurfa þeir því að leita út fyrir landsteinana 

til að ávaxta eignir sjóðsfélaga (Guðmundur Guðmundsson & Kristíana Baldursdóttir, 2005). 

5.3 Þróun eigna og vöxtur lífeyrissjóða 

Fyrirsjáanlegt er að eignir lífeyrissjóða á Íslandi munu vaxa verulega á næstu áratugum. Ætla 

má að þessi hraði vöxtur sé tilkominn vegna hagstæðrar aldursamsetningar þjóðarinnar og 

hversu ungt lífeyriskerfið er á Íslandi. Mikil óvissa ríkir þó um hversu mikill vöxturinn verður 

og veltir það á því hvernig ávöxtun sjóðanna kemur til með að vera, einnig hafa breytur um 

launaþróun og lýðfræðilegar breytur eins og aldursdreifing mikil áhrif á iðgjöld í lífeyrissjóði.  

Árlegar iðgjaldagreiðslur í lífeyrissjóðina árið 2019 voru um 300 ma. króna og eru því hærri en 

sem nemur árlegum útgreiðslum sem voru um 150 ma. króna sama ár og hefur það valdið 

þessum öra vexti ásamt öðrum þáttum sem nefndir voru hér að ofan (Svava Óskarsdóttir, 2011). 

Hrein eign lífeyrissjóða sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (VLF), var árið 2000 80%. Hæst 

er hlutfallið árið 2020 194% og hefur því vaxið um 142% á síðustu 20 árum (sjá Mynd 5 Eignir 

lífeyrissjóða sem % af VLF). 

Íslenska lífeyrissjóðakerfið er stórt í alþjóðlegum samanburði. Samkvæmt úttekt OECD á 

eignum lífeyrissjóða í hlutfalli við verga landsframleiðslu var Ísland í þriðja sæti af OECD 

ríkjum hvað varðar stært lífeyrissjóðakerfis, aðeins Danmörk og Holland voru með hærra 

hlutfall (sjá Mynd 6). 
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Mynd 6 Eignir níu stærstu lífeyriskerfa OECD sem % af VLF árið 2019 (OECD, 2020). 

 

Þróun eigna og ávöxtunar lífeyrissjóða skiptir miklu um lífeyrisréttindi sem sjóðirnir þurfa að 

standa undir í framtíðinni (Már Guðmundsson, 2000). Eignir lífeyrissjóða hafa vaxið mikið á 

síðustu árum og má rekja það m.a. til hækkunar launa á almennum vinnumarkaði sem skilar sér 

í auknum iðgjöldum. Allir launamenn greiða 4% af heildarlaunum sínum í lífeyrissjóð. Einnig 

hefur mótframlag atvinnurekenda hækkað úr 8,5% árið 2016 í 11,5% árið 2018 þar sem það 

stendur í dag (VR, 2021). Séreignasparnaður hefur einnig sitt að segja þar sem launamenn 

greiða 2-4% af launum í sparnað og atvinnurekandi 2% í mótframlag. Líkja má 
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séreignasparnaði við þriðju stoð Alþjóðabankans og því er hann valfrjáls. Mynd 7 sýnir hvernig 

eignir lífeyrissjóða hafa þróast frá árinu 1998. 

 

Mynd 7 Eignasafn lífeyrissjóða, árlegt yfirlit (Lífeyrismál.is, e.d.-b). 

5.3.1 Fjárfestingastefna 

Lífeyrissjóðum eru settar ákveðnar skorður með lögum um lífeyrissjóði, hver sjóður mótar sína 

fjárfestingastefnu á grundvelli laga nr. 129/1997  (1997 nr. 129, 1997). 

Með fjárfestingastefnu er átt við markmið um eignasamsetningu lífeyrissjóðs, hana skal gera 

árlega og getur falið í sér markmiðasetningu til lengri tíma en eins árs. Í stefnunni skal koma 

fram áætlun um eignasamsetningu og hvenær henni verði náð. Stefnan skal vera gerð af 

stjórnendum með þátttöku stafsfólks sem sér um eigna- og áhættustýringu. Stefnan er leiðarvísir 

fyrir stjórn, starfsfólk og aðra þjónustuaðila sem stýra eignum fyrir sjóðinn og skal vera kynnt 

sjóðsfélögum á ársfundum. Lífeyrissjóðir setja sér þannig markmið og vikmörk fyrir ákveðna 

eignaflokka, bæði innlenda og erlenda. 

5.3.2 Heimabjögun (e. home bias) 

Eins og fram hefur komið er skynsamlegt að dreifa eignarsafni sem mest. Þá er átt við að 

fjárfesta eigi í ólíkum eignaflokkum. Þannig má draga úr óvissu um heildarafkomu að gefinni 

ávöxtun, eða fá meiri ávöxtun með aukinni áhættu. Í vel dreifðu eignasafni ætti hlutdeild 

heimalands að vera nærri hlutdeild þess í heimsframleiðslu. En reyndin er sú að margir halda 

sig aðallega við innlendar eignir (Obstfeld & Rogoff, 2005). Þetta á við um bæði 

stofnanafjárfesta eins og aðra. Ef of stóru hlutfalli eignasafns er fjárfest innanlands getur það 

stuðlað að miklum sveiflur á markaði, þar sem um mjög einsleitt eignasafn er að ræða, 
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sérstaklega á litlum mörkuðum eins og á Íslandi. Einnig geta miklar fjárfestingar lífeyrissjóða 

innanlands þrýst eignaverði upp (Sigurður Jóhannesson & Ágúst Arnórsson, 2017). 

Árið 2020 var hrein eign íslenskra lífeyrissjóða 5,7 billjón króna eða um 190% af 

landsframleiðslu. Erlendar eignir lífeyrissjóða á sama tíma voru 1,9 billjónir króna eða 

þriðjungur af heildareignasafni (sjá Mynd 8). 

 

Mynd 8 Hrein eign íslenskra lífeyrissjóða (Lífeyrismál.is, e.d.-a)  

Rannsóknir OECD hafa bent á að lífeyrissjóðir um allan heim verði fyrir því sem nefnt er 

heimabjögun (e. home bias). Það lýsir sér þannig að fjárfestar eiga frekar til að fjárfesta 

hlutfallslega minna erlendis, þá eru menn að beina fjárfestingum sínum á ákveðið landsvæði 

frekar en að líta á markaðinn í heild. Ástæður fyrir þessari bjögun eru margar en t.a.m. má 

nefna: 

 Menn þekkja betur til heima fyrir og reyna að forðast óvissu. 

 Með því að fjárfesta erlendis eru þeir berskjaldaðir fyrir gjaldeyrisáhættu, það getur 

verið dýrt að skipta úr einum gjaldmiðli yfir í annan. 

 Innlendar eignir tryggja best innlendan kostnað. 

 Pólitísk óvissa, eignaréttur útlendinga stendur ekki alltaf jafn traustum fótum og réttur 

heimamanna (OECD, 2017). 

Sveiflurnar á markaði eru mestar hjá þeim þjóðum sem eru með eigin gjaldmiðil. Auðveldasta 

leiðin til að verjast raungengissveiflum og tryggja lífeyrisþegum aðgang að þjónustu á efri árum 

er að kaupa innlendar eignir (Sigurður Jóhannesson & Ágúst Arnórsson, 2017). 
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Þrátt fyrir ýmsar hindranir í fjárfestingum erlendis eru þær ekki óyfirstíganlegar. Erfitt er hins 

vegar að komast fram hjá lögum um hámark á erlendum eignum lífeyrissjóða. 

5.4 Ávöxtunarviðmið og skuldbindingar 

Í 19.grein reglugerð nr. 391/1998 (Fjármálaráðuneytið, e.d.) kemur fram að við 

núvirðisreikning væntanlegs lífeyris og framtíðariðgjalda skal nota 3,5% vaxtaviðmiðun 

umfram vísitölu neysluverðs. Viðmiðið virðist fyrst koma fram hjá nefnd sem starfaði á árunum 

1985-1987 að tillögu um endurskoðun á lífeyriskerfinu. Það er síðan staðfest í samningum á 

milli aðila vinnumarkaðsins, Alþýðusambands Íslands og Vinnuveitendasambands Íslands árið 

1995.  Þar var álitið að viðmiðið væri nægilega hátt til þess að lífeyrissjóðir gætu staðist kröfuna 

um að eignir væru jafnar skuldbindingum, en þó ekki svo hátt að sjóðirnir gætu ekki ávaxtað 

eignir sínar til lengri tíma litið. 

Tryggingafræðileg athugun hefur þann tilgang að bera saman eignir og skuldir lífeyrissjóðs. Þá 

er reynt að meta fjárskuldbindingar og bera saman við eignir og væntanleg iðgjöld og 

vaxtatekjur. Lífeyrissjóðum ber skylda til að gera árlega athugun á tryggingafræðilegri stöðu 

sinni sbr. (1997 nr. 129, 1997). Í 39.grein sömu laga kemur fram að ef tryggingafræðileg 

athugun leiðir í ljós meira en 10% mun á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga er honum 

skylt að gera tillögu til úrbóta til stjórnar og gera fjármálaeftirlitinu viðvart. Sama gildir ef 

munur á milli eignaliða og lífeyrisskuldbindinga hefur haldist meiri en 5% samfellt í fimm ár. 

Eins og fjallað var um í kafla 4.2 byggja lífeyriskerfi í Evrópu á þremur stoðum út frá 

hugmyndum Alþjóðabankans. Fyrsta stoðin byggir á gegnumstreymi og þriðja stoðin á séreign. 

Önnur stoðin er sú sem verður fyrir mestum áhrifum af breytingu á ávöxtunarkröfu, þ.e. 

lögbundin sjóðsöfnun undir opinberu eftirliti (Analytica, 2011). 

 Íslenska kerfið er þannig að ef lífeyrisgreiðslur úr annarri stoðinni minnkar þá geta 

útgjöld fyrstu stoðarinnar aukist upp að vissu marki. Umframávöxtun fjárfestinga 

lífeyrissjóðs í annarri stoð gerir sjóðnum mögulegt að auka réttindi sjóðsfélaga, þetta 

þýðir að sjóðsfélagar fá hagnaðinn. Ef réttindi lenda undir ákveðnu lágmarki þá hleypur 

ríkið undir bagga og tekur á sig tapið, þ.e. fyrsta stoðin. Ástæða er fyrir því að meta 

skuldbindingar og markmið ávöxtunar lífeyrissjóða þannig að ekki sé til staðar hvati til 

óhóflegrar áhættutöku á milli stoða kerfisins. Með öðrum orðum að þá þarf 

ávöxtunarviðmið að gæta samhengis á milli fyrstu og annarrar stoðar (Analytica, 2011). 

Vandamál Íslenska lífeyriskerfisins felst í því að tryggingafræðileg staða flestra 

lífeyrissjóða er neikvæð eins og sést á Mynd 9 og þurfa því lífeyrissjóðir að bregðast við 
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með einhverjum hætti. Þær leiðir sem færar eru til þess að bæta tryggingafræðilega stöðu 

lífeyrissjóða hafa mismunandi áhrif á milli kynslóða en þær eru: 

 Hækkun eftirlaunaaldurs (sjá kafla 4.1). 

 Skerðing réttinda. 

 Hækkun iðgjalda. 

 Auka ávöxtun eigna með tilheyrandi áhættu (sjá kafla 5.1). 

 Breyta uppgjörsaðferðum (Analytica, 2011). 

Mynd 9 Tryggingafræðileg staða allra lífeyrissjóða á Íslandi í árslok 

 

Að treysta á ávöxtun eigna lífeyrissjóða til að bæta tryggingafræðilega stöðu sjóðanna er ekki 

heppileg leið til lengri tíma litið, þar sem umframávöxtun kallar á meiri áhættu. Aukin ávöxtun 

lífeyrissjóðs með neikvæða tryggingafræðilega stöðu getur aukið vandann þannig að 

viðkomandi sjóður geti ekki staðið við skuldbindingar á gjalddaga (Analytica, 2011). Það kunna 

hins vegar að vera aðstæður þar sem umframávöxtun leiðir til bættrar tryggingafræðilegrar 

stöðu á eðlilegan hátt. Í Hollandi er þessi leið bönnuð þar sem fátt bendir til þess að 

umframávöxtun í hollenska lífeyriskerfinu sé vænleg leið til þess að bæta stöðu kerfisins þar í 

landi. Samkvæmt útreikningum Jens Høj árið 2011 þurfti hollenska kerfið meira en 15 ár til að 

jafna tryggingafræðilega stöðu sína (Jens Høj, 2011). Óskynsamlegasta leiðin er sú að breyta 

uppgjörsaðferðum, þ.e. að meta eignir meira virði eða skuldir minna virði en þær eru. Líkja má 
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þeirri aðferð við að breyta fjarlægðum með því að eiga við metrakerfið. Breytingar á 

uppgjörsaðferðum sem stuðla að sannara virði eru hins vegar eðlilegar. 

Eins og fram kom í kafla 4.2 byggja lífeyrissjóðir annað hvort á fastréttindasjóði eða 

fastiðgjaldasjóði. Mikilvægt er að gera grein fyrir eðlismuni á lífeyriskerfum þar sem það getur 

haft áhrif á ávöxtunarkröfu sem notuð er til að núvirða lífeyrisskuldbindingar. Ástæðan er sú 

að ávöxtunarviðmiðið þarf að taka tillit til áhættustigs sjóðstreymisins. Því áhættusamara sem 

sjóðstreymið er því hærri er ávöxtunarkrafan og öfugt. 

Í fastréttindasjóðum er oft einhver bakhjarl, ríkið eða launagreiðandi sem ábyrgist réttindi sem 

sjóðsfélaga hafa unnið sér inn. Bakhjarlinn ábyrgist þannig framkvæmd fjárfestinga. Þegar ríkið 

er bakhjarl eru lífeyrisgreiðslur áhættulausar frá sjónarhóli lífeyrisþega. Ef bakhjarl er annar en 

ríkið er áhættan háð fjárfestingastefnu og eignastöðu, áætlaðri tryggingastöðu og fjárhagsstöðu 

bakhjarls. 

Í fastiðgjaldakerfum eru iðgjöld og iðgjaldaregla ákveðin fyrirfram og ráðast réttindi 

sjóðsfélaga af þeim ásamt fjárfestingastefnu og eignastöðu. Í þessu tilviki eru sjóðsfélagar 

sjálfir bakhjarlar og eru einu leiðirnar til þess að bæta tryggingafræðilega stöðu annaðhvort að 

hækka iðgjöld eða að skerða réttindi. Í þessu tilviki er sjóðstreymið áhættusamara þar sem 

breytur eins og lífslíkur skipta miklu máli. Áhættustigið er háð fjárfestingastefnu, væntri 

ávöxtun og lífslíkum. 

5.4.1 Áhættuþættir 

Markmið í rekstri lífeyrissjóða taka sífelldum breytingum, t.d. vegna breytinga á 

fjármálamörkuðum, tækniframfarir, breytingar á stjórnmálum og breytingar á 

aldursamsetningu. Því er rekstrarumhverfi lífeyrissjóða síbreytilegt og er mikilvægt að aðlaga 

markmiðin að umhverfinu. Helstu áhættuþættir í rekstrarumhverfi lífeyrissjóða má flokka á 

eftirfarandi hátt: 

1. Lagaumhverfi og eftirlit 

Lög og reglugerðir geta verið settar sem eru andsnúnar markmiðum lífeyrissjóða. Það 

er nauðsynlegt að vissu marki vegna eftirlits og getu til reglulegra lífeyrisgreiðsla. 

Langtímamarkmið um ávöxtun kann að líða fyrir skammtímaeftirliti þannig að brú 

myndast á milli hagrænna markmiða lífeyrissjóða og markmiða löggjafans og aðra 

eftirlitsaðila. Óljóst er hvernig samrýma má langtíma- og skammtímasjónarmið í einni 

tiltekni ávöxtunarkröfu eða ferli og eru tvær ávöxtunarkröfur notaðar í sumum ríkjum 

þ.e. eina vegna lífeyrisþega og aðra vegna yngri sjóðsfélaga (Analytica, 2011). 
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2. Eignasafn 

Ávöxtun lífeyrissjóðs á ákveðnu eignasafni kann að vera lakari en gert hafi ráð fyrir. 

Það sem mestu ræður um það hversu mikil áhrif óvæntar breytingar hafa á ávöxtun eigna 

eru: eignasamsetning, fjárfestingasjónarmið, áhættustýringar og að hversu miklu leyti 

fjárfestingar eru skuldbindingamiðaðar (Analytica, 2011). Með því að auka vænta 

ávöxtun eykst áhættan á því að á einhverjum tímapunkti séu eignir orðnar minna virði 

en skuldir að það ógni getu sjóðsins til að greiða út lífeyri. Hlutabréf eru áhættumeiri en 

ríkisskuldabréf og bera að meðaltali hærri ávöxtun til langs tíma. Einnig eru sveiflur af 

hlutabréfum meiri en af ríkisskuldabréfum eins og sést á Mynd 10. Því er varúðarvert 

að beita hærri ávöxtunarkröfu í núvirðingu á grundvelli aukinnar væntrar ávöxtunar 

umfram áhættulausa ávöxtun. 

Mynd 10 sýnir raunávöxtun hlutabréfa (OMXI 10) og meðalraunávöxtun 10 ára 

ríkisskuldabréfa frá 2009 til 2020. Staðalfrávik hlutabréfa á þessu tímabili er 16,6% á 

meðan staðalfrávik ríkisskuldabréfa er 2,45%. 

Hlutabréf eru áhættumeiri þar sem erfiðara getur reynst að spá fyrir um vænta ávöxtun. 

Því er skynsamlegt fyrir lífeyrissjóði að fjárfesta í ríkisskuldabréfum til að tryggja betur 

framtíðarskuldbindingar sínar. Ávöxtun af ríkisskuldabréfum eru yfirleitt lægri en af 

hlutabréfum, því getur reynst erfitt fyrir lífeyrissjóði að ná ávöxtunarviðmiði án þess að 

auka hlutdeild í áhættumeiri eignum eins og hlutabréfum. 
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Mynd 10 raunávöxtun OMXI 10 samanborið við 10 ára ríkisskuldabréfa (Nasdaq, e.d.; 

OECD, 1992). 

3. Skuldbindingar 

Skuldbindingar geta reynst hærri en gert var ráð fyrir. Ástæðan getur verið óvænt 

langlífi eða örorka eða óvæntar greiðslur maka og barna sjóðsfélaga. Sum ríki taka tillit 

til aukins lífaldurs sjóðsfélaga í framtíðinni. 

 

4. Tryggingafræðileg staða 

Vaxtastig, þ.e. áhættulausir vextir og verðbólga getur haft neikvæð áhrif á raunstöðu 

lífeyrissjóða. Sum ríki hafa lagt til skuldbindingarmiðaða fjárfestingu þar sem 

lífeyrisgreiðslur eru varðar (e. hedged). Á Íslandi hefur það tíðkast að fjárfesta í 

verðtryggðum ríkisskuldabréfum til að verja fjárfestingar, það er þó ekki unnt að verja 

fjárfestingar langt inn í framtíðina. Mismunurinn á milli líftíma eigna og skulda veldur 

viðkvæmni á tryggingafræðilegri stöðu m.t.t. vaxtabreytinga. Því þarf löng og traust 

skuldabréf til að verjast endurfjárfestingaráhættu (Analytica, 2011). 

Mynd 11 sýnir hvernig ávöxtun 10 ára íslenskra ríkisskuldabréfa hefur þróast frá árinu 

1992. 
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Mynd 11 Nafn- og raunávöxtun 10 ára íslenskra ríkisskuldabréfa (Hagstofan, 2020; OECD, 

1992).  

5. Rekstraráhætta 

Meðferð á eignum og skuldum lífeyrissjóða getur miðast að því að fullnægja settum 

lögum og reglum sem getur haft áhrif á fjárfestingarmarkmið sjóðanna. Ástæður taps 

vegna rekstraráhættu geta verið: stjórnarhættir, gallaðir ferlar og gölluð kerfi og gögn 

sem ákvarðanir eru byggðar á (Analytica, 2011). 

5.4.2 Stöðugleiki 

Miklu máli skiptir fyrir sjóðsfélaga að lífeyrisgreiðslur séu stöðugar þannig að þeir verði ekki 

fyrir óþægindum vegna breytinga á stöðu viðkomandi sjóðs. Skyndilegar breytingar á 

tryggingafræðilegri stöðu sjóða sem endurspeglast samstundis í greiðslum í og úr sjóði eru 

óæskilegar, þá er óhjákvæmilegt að iðgjöld og lífeyrisgreiðslur kunni að breytast í framtíðinni. 

Það er því þörf á varúðarsjónarmiðum þegar meta á eignir og skuldbindingar lífeyrissjóða svo 

að ekki þurfi að breyta réttindum og skyldum sjóðsfélaga reglulega. 

Í skýrslu Analytica sem gerð var fyrir Stjórnarráðið árið 2011 (Analytica, 2011) kemur fram að 

unnt sé að útfæra varúðarsjónarmið með þrennum hætti til að tryggja ákveðnar líkur á því að 

sjóðir hafi jákvætt tryggingafræðilegt mat: 

1. Varkárt mat eigna. 

2. Varkárt mat á skuldbindingum. 
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3. Að tryggingafræðileg staða sé hærri en nauðsynlegt er til að standa undir 

skuldbindingum. 

Mat á eignum og skuldbindingum og þ.a.l. tryggingafræðilegri stöðu er háð óvissu þar sem 

raunverulegar stærðir koma ekki í ljós fyrr en í framtíðinni. Þó er hægt að draga úr áhættu með 

t.d. eignadreifingu (e. diversification)  eins og fjallað var um í kafla 5.1. 

Eignir lífeyrissjóða eru oft mjög fjölbreyttar og er í sumum tilvikum ekki hægt að verðmeta 

eignir út frá markaðsverði. Bókhaldsleg meðferð eigna á að vera þannig að ekki sé gefin 

óraunsæ mynd af fjárhagslegri stöðu og að hún sé í samræmi við verð á markaði þegar kostur 

er. 

Skuldir lífeyrissjóða byggja á væntu sjóðstreymi til sjóðsfélaga út frá lífeyrisgreiðslum og 

örorkubótum. Skuldbindingar eru frekar einsleitar og er því einfalt að vera varkár við mat á 

þeim. Þegar vextir á markaði eru hærri en ávöxtunarkrafan felur það í sér að staða lífeyrissjóða 

er metin varkárt. Hins vegar eru skuldbindingar vanmetnar og tryggingastaða ofmetin þegar 

markaðsvextir verða lægri en ávöxtunarkrafan sem beitt er við núvirðingu skuldbindinga. Þegar 

vextir breytast ört og eignir eru metnar á gangvirði er erfitt að henda reiður á hversu varkárt 

eignamat eigna er og matið getur orðið óhóflega bjartsýnt (Analytica, 2011). Helsti gallinn við 

þessa leið er að matið getur breyst hratt og ófyrirséð hversu mikil varkárni er í mati á 

tryggingafræðilegri stöðu. 

5.4.3 Útfærsla ávöxtunarviðmiðs 

Ýmsar leiðir eru til þess að útfæra ávöxtunarviðmið og verður einblínt á þrjár aðferðir; Raun- 

eða nafnviðmið, föst tala og tala sem er uppfærð reglulega. 

5.4.3.1 Raunviðmið eða nafnviðmið 

Markmið lífeyrissjóða er að tryggja sjóðsfélögum viðunandi lífeyri þegar starfsævi þeirra lýkur. 

Því ættu lífeyrissjóðir að stefna að viðunandi raunávöxtun fyrir sjóðsfélaga og meta 

skuldbindingar sínar með raunávöxtun þegar þess er kostur. Í þeim löndum þar sem viðmiðið 

miðar að nafnávöxtun er oft skortur á viðeigandi fjármálagerningum, s.s. verðtryggðum 

skuldabréfum sem hægt er að nota til markaðsvirðingu og sem fjárfestingakost. 

Það telst mjög ósennilegt að lífeyrissjóðir á Íslandi muni hverfa frá raunávöxtunarviðmiði þar 

sem verðbólga hefur verið vandamál í gegnum tíðina. Eins hefur ekki verið skortur á 

verðtryggðum skuldabréfum. Raunávöxtunarviðmið er í samræmi við sjónarmið 

Alþjóðabankans eins og fjallað var um í kafla 4.2. 



 

28 

 

5.4.3.2 Föst tala 

Á Íslandi er notast við fasta ávöxtunarkröfu eins og fjallað var um í kafla 5.4, slíkt getur haft í 

för með sér að lífeyrissjóðir verði mjög háðir vaxtaáhættu. Þessi hætta getur rýrt eignir 

sjóðsfélaga, þá er mikilvægt að eftirlitsaðilar hafi góða yfirsýn yfir mögulega vaxtaáhættu 

(Amenc o.fl., 2009). Ef ávöxtunarviðmið er ekki uppfært reglulega er það tæplega framsýnt, 

það er þá ekki í samræmi við markaðsaðstæður eða til þess fallið að gefa yfirsýn yfir 

raunverulega stöðu sjóðanna. 

Það er nánast öruggt að vaxtastigið sem lífeyrissjóðum býðst á markaði verði annað en 

ávöxtunarkrafan sem ákveðin er í reglugerðum. Þetta leiðir til mismununar lífeyrisþega eftir 

kynslóðum þar sem regluverkið gerir sjóðum erfiðara fyrir að jafna kynslóðaáhættu þannig að 

þeir geti staðið við skuldbindingar gagnvart öllum sjóðsfélögum. Fast ávöxtunarviðmið getur 

haft í för með sér minni hvata fyrir sjóðina til að taka tillit til tímalengdar skuldbindinga í 

fjárfestingastefnu sinni. Ástæða þess er að tryggingafræðileg staða sjóðanna batnar ekki við það 

að sjóðurinn verji framtíðargreiðslur fyrir mögulegum vaxtabreytingum. Þannig er 

skuldbindingasjónarmið við stýringu lífeyrissjóða ekki til staðar og byggir fjárfestingastefnan 

þá ekki á þremur þáttum, þ.e. lausafé, eignasafni sem ver skuldbindingar gegn vaxtaáhættu (e. 

hedge) og eignastýringu sem byggir á ákjósanlegasta eignasafni (e. optimal investmant 

portfolio). 

5.4.3.3 Tala sem er uppfærð reglulega 

Í löndum þar sem lífeyrissjóðir nota mismunandi ávöxtunarviðmið fyrir skuldbindingar eru 

lífeyrissjóðir að verja getu sína til að standast skuldbindingar gagnvart lífeyrisþegum. 

Lífeyrissjóðir búa við mislangan meðallíftíma skuldbindinga. Ef notuð er ein föst tala til að 

meta skuldbindingar hefur það í för með sér að vaxtaáhættur lífeyrissjóða koma ekki fram í 

skýrslum til eftirlitsaðila. Þá hafa þeir aðilar sem hafa eftirlit með stöðu lífeyrissjóða ekki skýra 

sýn á áhættu einstaka sjóða m.t.t. tryggingafræðilegrar úttektar (Analytica, 2011). 

Ef vaxtaferill er notaður til að meta skuldbindingar gætu lífeyrissjóðir varið sig gegn 

vaxtaáhættu. Núvirt skuldbinding væri þá sambærileg á milli sjóða þar sem gerð væri grein fyrir 

mismunandi aldurssamsetningu og þar með tímalengd skuldbindinga. Í regluumhverfi væri ekki 

innbyggð hætta á að skuldbindingar sé rangt metnar yfir tíma með skipulegum hætti. Þá má 

benda á að ýmis ríki nota eina tölu í stað ferils og er þá ætlast til að lífeyrissjóðir noti 

skynsamlega og varkára leið til að finna viðeigandi ávöxtunarviðmið. Slík tala þarf að vera 

grundvölluð af markaðsaðstæðum og taka tillit til tímalengdar skuldbindinga. Það hefur í för 
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með sér að tímalengd vaxtaviðmiðs, t.d. ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa er látin passa við 

meðallíftíma skuldbindinga. Þá er ekki innbyggð skekkja sem fylgir því að nota eina tölu svo 

lengi sem mismunandi sjóðir geti aðlagað töluna að sínum aðstæðum. Það gerir það hinsvegar 

að verkum að flækjustigið eykst og gagnsæið verður minna (Analytica, 2011). Ein tala gerir 

það að verkum að vaxtaáhætta verður breytileg og háð vaxtastigi. Staðlaður vaxtaferill sem 

ákvarðaður er á markaði eða á grundvelli markaðsvaxta dregur úr flækjum án þess að skekkja 

stöðu lífeyrissjóða og er hann bæði framsýnn og gagnsær svo lengi sem allir sjóðir noti sama 

feril. 
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6 Niðurstöður 

Fjölbreyttir fjárfestingakostir eru nauðsynlegir fyrir lífeyrissjóði til þess að dreifa eignasafni og 

minnka áhættu, Ísland er lítið hagkerfi þar sem fjárfestingarkostir eru takmarkaðir.  

Föst ávöxtunarkrafa til núvirðingar gefur ranga mynd af tryggingafræðilegri stöðu þar sem ekki 

er tekið tillit til markaðsvaxta. Til lengri tíma litið er óraunhæft að notast við fasta tölu fyrir 

ávöxtunarviðmið og núvirðingu, slíkt viðmið kallar á of mikla áhættusækni, sérstaklega á 

tímum lágra vaxta.  

Samsetning umhverfis með lágum vöxtum og auknum lífslíkum veldur áhyggjum, þar sem lágir 

vextir auka framtíðarskuldbindingar lífeyrissjóða. Lífeyrissjóðir eru því líklegir til þess að 

draga úr loforðum um ávinning í framtíðinni, með neikvæðum áhrifum á lífeyrisþega. 

Efnahagskerfið á Íslandi er ekki jafn sveiflukennt og áður fyrr, en þó er það sveiflukenndara en 

víða annars staðar. Eins hefur verðbólga ekki verið jafn mikið vandamál og hún var. 

Breytilegt ávöxtunarviðmið gefur sannara mat á eignum og skuldbindingum lífeyrissjóða, hægt 

er að meta viðmiðið út frá markaðsvöxtum og væntri ávöxtun af eignasafni. 
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7 Lokaorð og umræða 

Undanfarin ár hafa vextir í hinum vestræna heimi farið lækkandi og eru víða neikvæðir. Þessar 

vaxtalækkanir hafa áhrif á hvernig fólk fjárfestir, það á líka við um stofnfjárfesta eins og 

lífeyrissjóði. Það dugar ekki að setja peninginn í innlánsreikninga þar sem ávöxtun er orðin lítil 

og jafnvel neikvæð. 

Leitin að öruggari fjárfestingu hefur haft mikil áhrif á lífeyrissjóði og aðra stofnfjárfesta sem 

fjárfesta til lengri tíma. Fjármagn hefur færst að miklu leiti yfir í hlutabréf og aðrar eignir sem 

gefa af sér hærri ávöxtun en eru um leið áhættumeiri. 

Eignir lífeyrissjóða hafa vaxið hratt og stefna þær í að verða tvöföld verg landsframleiðsla. 

Þessi mikla aukning getur haft margar afleiðingar í för með sér, sérstaklega í litlu hagkerfi þar 

sem fjárfestingakostir eru af skornum skammti.  

Ávöxtunarkrafa íslenskra lífeyrissjóða miðast við 3,5% raunávöxtun sem erfitt getur reynst að 

uppfylla, sér í lagi ef vextir halda áfram að lækka. 

Eru eignir lífeyrissjóða mögulega ofmetnar og skuldir vanmetnar ef notast er við fasta 

ávöxtunarkröfu sem breytist ekki, þarf ekki að gera grein fyrir vaxtastigi í þeim löndum sem 

lífeyrissjóðir fjárfesta? 

Lífeyrissjóðir á Íslandi eru stór fiskur í lítilli tjörn, miklar fjárfestingar innanlands geta þrýst 

upp eignaverði, lárétt eignarhald kann að leiða til hagsmunaárekstra milli fyrirtækja sem ógnað 

getur samkeppni. Fyrirsjáanlegt er að lífeyrissjóðir þurfa að auka fjárfestingar sínar erlendis, 

þar sem íslenskur markaður heldur ekki í við þennan mikla vöxt. 

Auður fólks hefur vaxið stöðugt eftir seinni heimsstyrjöld, sem hefur orðið til þess að fólk hefur 

meiri langtíma sparnað. Meðalævi fólks hefur lengst sem hefur leitt til aukinnar eftirspurnar 

eftir fjármagni, þetta er talin ein ástæða lægri vaxta í heiminum. Neysluhegðun fólks hefur 

breyst og sparnaður aukist. 

Lífeyrissjóðir ábyrgjast skuldbindingar sínar með eignum sínum, þessar eignir þarf sjóðurinn 

að ávaxta. Það skiptir miklu máli að eignum lífeyrissjóða sé fjárfest með öruggum hætti, því á 

endanum bera sjóðsfélagar alla ábyrgð. 

  



 

32 

 

Til að geta svarað rannsóknarspurningunni enn betur hefði verið hægt að bera saman vexti þegar 

viðmiðinu var komið á laggirnar. Hvernig vaxtaumhverfið var á þeim tíma og bera saman við 

vaxtaumhverfi í dag, til að fá dýpri skilning á því hvers vegna þessi ávöxtunarkrafa varð fyrir 

valinu. Gott hefði verið að gera næmnigreiningu á tryggingafræðilega úttekt með mismunandi 

ávöxtunarkröfum. Nánari samanburður við önnur lönd, t.d. Holland og hvernig þeir haga sýnu 

lífeyriskerfi. 
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