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Stefán Sveinbjörnsson formaður stjórnar: 
 
Kæru sjóðsfélagar, ég bíð ykkur velkomin á ársfund Lífeyrissjóðs verzlunarmanna. 
 

Árið 2020 var um margt mjög sérstakt í starfi Lífeyrissjóðs verzlunarmanna. Fyrst 
má nefna heimsfaraldur vegna COVID 19 og þá áskorun að fylgja eftir einu besta 
ári í sögu sjóðsins. Það verður að segjast eins og er að ekki leit alltaf vel út með að 
það gæti tekist, en að endingu var þetta eitt besta ár í sögu sjóðsins. En 
raunávöxtun samtryggingadeildar var 10,8% á síðasta ári. Heildareignir sjóðsins 
náðu því marki í lok árs af fara yfir 1.000 milljarðana.  Sjóðurinn hefur vaxtið hratt 
undanfarin ár en eignir sjóðsins hafa tvöfaldast á 6 árum. 
 
Árið 2020 var um margt óvenjulegt ár. Í ársbyrjun voru blikur á loft þegar fregnir 
fóru að berast af skæðri veiru sem vart hefði orðið, fyrst í Asíu en ekki leið á löngu 
þar til hún hafði numið land í Evrópu og loks öllum heiminum. Skæður 
heimsfaraldur var orðinn staðreynd á fyrsta fjórðungi ársins. Við slíkar aðstæður 
eru miklar líkur á allskyns áföllum í þjóðlífinu, ekki síst á eignamörkuðum eins og 
lífeyrissjóðurinn starfar á. Það jók enn á þá ógn sem stafaði af faraldrinum að 
áhrifin voru um allan heiminn, ekki bundin við okkar land eða heimshluta. Enda 
kom það á daginn að mikill samdráttur varð í efnahagslífi flestra landa, kannski 
ekki síst hér á landi þar sem landsframleiðslan hvílir að svo stórum hluta á einni 
viðkvæmustu atvinnugreininni Ferðaþjónustunni. Skemmst er frá því að segja að 
þrátt fyrir COVID 19 heimsfaraldur og áhrif hans hér á landi tókst okkur að stýra 
lífeyrissjóðnum ótrúlega farsællega í gegnum það ástand.  
 
Kostir mikillar dreifingar eignasafna komu vel í ljós. Þegar upp var staðið hafði 
lífeyrissjóðurinn ávaxtast vel í árslok, ekki aðeins á mælikvarða eins árs, heldur og 
ekki síður til langs tíma. Þannig er meðal raunávöxtun til 30 ára 5,4% sem verður 
að teljast vera nokkuð gott.  
 
Ávöxtun á lífeyri er langhlaup en ekki spretthlaup. Ávöxtun á lífeyri þarf að hugsa 
til langs tíma þar sem sjóðfélagi er að greiða inn í sjóðinn jafnvel 50 árum áður en 
hann fer að taka út lífeyri. Fjárfestingar lífeyrissjóða eru langtímafjárfestingar en 
ekki skammtímafjárfestingar. Ljóst er að verðbréfamarkaðir geta sveiflast mikið 
bæði hækkað og lækkað. Með því að fjárfesta til langs tíma getur Lífeyrissjóður 
verzlunarmanna tekið á sig sveiflur sem verða á verðbréfamörkuðum þannig að 
ávöxtun fjármuna verði góð þegar til lengri tíma er litið. Sú stefna sem hefur verið 
viðhöfð hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna að fjárfesta til lengri tíma og vera ekki að 
elta skammtímasveiflur hefur reynst gæfurík eins og ávöxtunartölur sína. En 
miklar sveiflur hafa verið á síðustu 30 árum þar sem lægsta ávöxtun árið 2008 var 
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mínus 24,2% og sú hæsta plús 16,1% árið 2005. En meðalraunávöxtun á 30 ára 
tímabili verður að teljast vera mjög góð eða 5,4%  
 
Tryggingafræðileg staða sjóðsins er sterk en hún var 10,9% í lok síðasta árs.  
Tryggingafræðileg staða segir okkur hver staða sjóðsins er til að standa við 
skuldbindingar sínar það er að greiða elli,- örorku, maka og barnalífeyri. Í einfaldri 
mynd má segja að eignir sjóðsins séu um 140 milljarðar króna umfram 
skuldbindingar hans og samkvæmt lögum verður sjóðurinn að jafna stöðu eigna 
og skuldbindinga ef tryggingafræðileg staða er umfram 10% sem er í tilfelli okkar. 
Á næstu misserum er þess vegna óhjákvæmilegt að gripið verði til aðgerða til að 
jafna tryggingafræðilega stöðu sjóðsins og hefur stjórnin þegar hafið þá vinnu.  
 
Íslendingar standa nú frammi fyrir því að laga verður lífeyriskerfið að hækkandi 
aldri þjóðarinnar. Hækkandi meðalaldur, það er lengri lífslíkur við fæðingu, er 
þróun sem hefur orðið á mörgum undanförnum áratugum og leiðir til þess að 
lífeyrissjóðir þurfa að greiða sjóðfélögum sínum lífeyri mun lengur en gert var ráð 
fyrir við stofnun kerfisins. Í raun má segja að lífeyrir sjóðfélaga hafi hækkað á 
heildina litið því að við lifum lengur og fáum því lífeyri greiddan í lengri tíma en 
áður. Stór breyta við útreikning á skuldbindingum lífeyrissjóða er að áætla hvað 
við lifum lengi. Byggt hefur verið á fortíðinni um hvað áætlað er að við lifum lengi. 
En ljóst er að sú spá hefur ekki gefið rétta mynd þar sem við lifum alltaf lengur og 
lengur. Vegna þess hefur Félag íslenskra tryggingastærðfræðinga birt nýja spá 
með framtíðar lífslíkum. En sú spá reiknar með að við munum lifa enn lengur en 
við gerum í dag.  Sem leiðir aftur til þess að lífeyrissjóðir þurfa að eiga meiri eignir 
eða að fá hærri iðgjöld til að geta staðið við skuldbindingar sínar í framtíðinni. 
Ljóst er að á næstu árum verður að gera ráð fyrir hærri aldri sjóðfélaga sem getur 
leitt til þess að innvinnsla réttinda getur orðið lægri en hún er í dag. Lífeyrissjóður 
verzlunarmanna býr svo vel eftir góð undanfarin ár, að eignastaðan er það góð að 
til er inneign fyrir hluta þeirra aðgerða sem grípa verður til. Það skýrist vonandi 
sem fyrst hvað gert verður en vænta má þess að þær aðgerðir verði samræmdar 
fyrir alla sjóði á almennum vinnumarkaði en þessi breyting ætti að hafa minni 
áhrif á réttindi sjóðsfélaga Lífeyrissjóðs verzlunarmanna en annarra lífeyrissjóða 
vegna sterkrar stöðu hans. 
 

Lífeyrissjóður er í eðli sínu hægfara en skriðþungt fyrirbæri, snöggar breytingar 

eru ekki einkenni á starfsemi hans. Þó verða breytingar og þegar litið er til baka 

um nokkur ár virðast þær hafa gerst nokkuð fljótt. Hér má helst nefna það hve 

sjálfbærni er með vaxandi þunga og hraða að öðlast veigamikinn sess í öllu starfi 

sjóðsins. Tekin hafa verið stór og afgerandi skref til að innleiða ábyrgar og 



Síða 3 af 4 
 

sjálfbærar fjárfestingar. Með ábyrgum fjárfestingum er vísað til þess að samþætta 

mat á umhverfisþáttum, félagslegum þáttum og stjórnarháttum í 

fjárfestingaferlinu, við umsýslu eignasafns sjóðsins og framkvæmd á 

eigendastefnu. Þannig er með ábyrgum fjárfestingum lögð áhersla á að stjórn og 

stjórnendur fyrirtækja hagi stefnumótum, rekstri og tekjuöflun með þeim hætti að 

starfsemin sé sem mest sjálfbær. Sjálfbær í þeim skilningi að hún sé umhverfislega 

sjálfbær, virði félagsleg grunngildi sem flestir eru sammála um og sé efnahagslega 

sjálfbær  

 
Í samræmi við stefnu sjóðsins um sjálfbærni gerir hann kröfu um að fyrirtæki sem 
hann fjárfestir í fylgi lögum og reglum sem gilda um starfsemi þeirra og virði 
lagareglur og viðmið um siðferði, séu meðvituð um þátt þess á umhverfið og 
sporni við hvers kyns spillingu. Við mat á fjárfestingakostum hjá sjóðnum hefur 
verið lögð aukin áhersla á greiningu á umhverfis-, félags- og stjórnháttum en ljóst 
er að ein stærsta áskorun komandi ára snýr að umhverfismálum. Ef sjóðir og 
fyrirtæki sem leita eftir fjármagni taka þessi mál ekki alvarlega er hætt við að 
fjármögnunin verði á verri kjörum eða hreinlega þau geti ekki fjármagnað sig ef 
þau fylgja ekki þessari þróun. 
 
Í raun má segja að taka tillit til fleiri þátta en fjárhagslegra við fjárfestingar sé hluti 
af góðri áhættustýringu. Lífeyrissjóður verzlunarmanna hefur stigið ákveðin skref í 
kröfum til fjárfestinga varðandi sjálfbærni og reikna má með að þær kröfur muni 
aukast á næstu árum.  
 
Erlendar eignir eru alltaf að verða stærri og stærri hluti af eignasafni Lífeyrissjóðs 

verzlunarmanna og voru þær 43% af eignasafninu um síðustu áramót og hafa 

vaxið úr því að vera 26% árið 2015. Ávöxtun á erlendum eignum sjóðsins hefur 

verið góð á undanförnum árum. Ljóst er að fjárfestingar erlendis auk mjög 

áhættudreifingu sjóðsins sem og val á fjárfestingakostum. Eins er góð áhættuvörn 

í erlendum fjárfestingum gagnvart skuldbindingu sjóðsins en þær fylgja vísitölu 

neysluverðs. Stærsti einstaki liðurinn sem hefur áhrif á vísitölu neysluverðs er 

gengi íslensku krónunnar þannig að ef íslenska krónan veikist þá hækka erlendar 

eignir sjóðsins. Sama vísitala hækkar skuldbindingar sjóðsins því lífeyri sem 

sjóðurinn greiðir er verðtryggður. Einnig má nefna að góð áhættudreifing er fyrir 

sjóðfélaga að lífeyrissparnaður þeirra sé ávaxtaður í öðru hagkerfi en þeir fá sín 

laun frá. Í íslenskum lögum er hámark á erlendar eignir lífeyrissjóða 50% af 

eignasafni þeirra. Lífeyrissjóður verzlunarmanna nálgast 50% markið en eins og 
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áður kom fram eru um 43% af eignum sjóðsins nú ávaxtaðar utan Íslands. Ef 

sjóðurinn á áfram að geta dreift sínum fjárfestingum og náð fram góðri 

áhættudreifingu er nauðsynlegt að lögum verði breytt þannig að þak á erlendar 

eignir verði hækkað. 

 
2020 var gott ár, en krefjandi tímar eru framundan þar sem vextir eru í sögulegu 
lágmarki um nánast allan heim. En slíkt getur leitt til þess að stærri hluti af eignum 
sjóðsins þarf að vera í áhættusamari eignaflokkum til að viðunandi ávöxtun náist. 
Eins er glíman við heimsfaraldurinn ekki lokið þó við sjáum fyrir endann á þeirri 
glímu þá er óljóst hvar sá endi er og hvenær hann verður. 
 
Að því sögðu þakka ég fyrir hönd stjórnar sjóðfélögum samfylgdina á árinu og 
starfsfólki sjóðsins fyrir ánægjulegt og árangursríkt samstarf. 
 


