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Á 60. afmælisári kynnum við sjóðfélögum sérlega sterka stöðu sjóðsins 

Ræða á ársfundi Lífeyrissjóðs verslunarmanna 15. mars 2016. 

Ásta Rut Jónasdóttir stjórnarformaður 

 

Ágætu sjóðfélagar. 

Eins og endranær hefur tíminn frá síðasta ársfundi Lífeyrissjóðs 

verzlunarmanna verið viðburðaríkur í málefnum sjóðsins. Sjóðurinn fagnaði 

60 ára afmæli sínu fyrsta febrúar síðastliðinn en á 60 ára starfstíma sjóðsins 

hafa orðið miklar breytingar á samfélaginu og eðilega skipst á skin og skúrir 

í lífi þjóðarinnar. Þó er ljóst að í heild hefur þróunin verið afar jákvæð, hagur 

fólks hefur batnað hvort sem mælt er á efnahagslegan mælikvarða, 

félagslegan eða heilsufarslegan. Nú á 60 ára afmælisári Lífeyirssjóðs 

verzlunarmanna kynnum við sjóðfélögum sérstaklega sterka stöðu sjóðsins 

til að standa undir skuldbindingum sínum. 

Tryggingafræðileg staða sjóðsins, sem er helsti mælikvarðinn á styrk hans og 

getu til að standa undir skuldbindingum sínum, var um áramót jákvæð sem 

nemur 8,7% samanborið við 5,1% árinu áður. Hrein raunávöxtun sjóðsins fyrir 

árið 2015 var 10,2% og fimm ára meðalraunávöxtun 7,3%.  Allir eignaflokkar 

sjóðsins skiluðu jákvæðri raunávöxtun á síðasta ári. 

 Ávöxtun sjóðsins síðustu ár hefur verið góð og til upprifjunar þá var 

raunávöxtun árið 2014 8.7%, árið 2013 6,3%  og árið 2012 var raunávöxtun 

8,5%. Einnig hefur langtíma árangur verið góður af starfsemi sjóðsins eins og 

best sést af því að skoða meðaltals raunávöxtun undanfarin 20 ár en hún er 

4,9% sem hlýtur að teljast vera ákaflega góður árangur. Til samanburðar þá 

var meðalraunávöxtun annarra samtryggingarsjóða að jafnaði um 4% 

undanfarna tvo áratugi og er árangur sjóðsins því nokkuð yfir meðaltali 

annarra samtryggingasjóða.  

Við höfum orðið vör við ánægju meðal sjóðfélaga með þá góðu ávöxtun sem 

sjóðurinn náði á síðasta ári og þá sterku stöðu sem sjóðurinn býr að. Hrein 
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eign til greiðslu lífeyris var um síðastliðin áramót 584 milljarðar króna, 75 

milljörðum hærri en  árið áður. Sjóðurinn hefur því hvorttveggja aukist að 

stærð og styrk undanfarin ár.  

Í því ljósi að sjóðurinn hefur styrkst mjög og þar sem tryggingafræðileg 

staða hans er jákvæð um 8,7% er eðlilegt að spyrja hvort ekki sé rétt að auka 

við réttindi sjóðfélaga. Sjóðurinn er í stöðu til þess að auka réttindi en stjórn 

sjóðsins taldi óábyrgt að fara í slíkar breytingar núna. Fyrir liggur að við 

lifum lengur og betur og að nýjar spár um lífslíkur verða notaðar við 

tryggingafræðilegt uppgjör á næstunni. Sú sterka tryggingafræðileg staða 

sem sjóðurinn býr við mun gera hann betur í stakk búinn að takast á við 

hækkandi lífaldur. Tryggingafræðingur sjóðsins mun stikla á stóru varðandi 

þessar breytingar hér á eftir.  

 

Góðir sjóðfélagar  

Við vitum að í fjárfestingum felst áhætta og við vitum að það er eðli markaða 

að sveiflast, því er mikilvægt að lífeyrissjóðir nái góðum langtímaárangri. 

Ástæða er því til að fagna jafnt góðum árangri síðastliðinna ára ásamt 

langtíma árangri Lífeyirssjóðs verzlunarmanna.  

Það hefur verið fjallað um það áður að raunávöxtun innlendrar 

hlutabréfaeignar sjóðsins frá því að sjóðurinn fór fyrst að fjárfesta í 

íslenskum hlutabréfum árið 1980 hefur verið afar góð. Á þessum þremur og 

hálfa áratug hefur gengið á með skini og skúrum þar sem íslenskt 

efnahagslíf hefur gengið í gegnum uppsveiflur og áföll og allt þar á milli.  En 

niðurstöðurnar tala sínu máli og er reyndin sú að innlend 

hlutabréfafjárfesting sjóðsins hefur skilað 10,7% raunávöxtun að meðaltali á 

ári frá upphafi fjárfestinga í íslenskum hlutabréfum. 

Mikilvægt er að minnast þessa aftur hér þar sem þessar niðurstöður sýna að 

þeir sem hafa mótað stefnu sjóðsins og stýrt honum í gegnum árin og 

áratugina hafa sýnt framsýni og fagmennsku. Eitt mikilvægasta hlutverk 
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nýrrar stjórnar verður að leita áfram arðsamra tækifæra til fjárfestinga í 

íslensku atvinnulífi til hagsbóta fyrir sjóðfélagana.  

Þegar rætt er um fjárfestingar verður ekki hjá því komist að minnast á eitt 

mikilvægasta efnahagsmál samtímans sem varðar erlendar eignir sjóðsins og 

afnám gjaldeyrishafta. Gjaldeyrishöftin hafa dregið úr möguleikum sjóðsins 

til fjárfestinga erlendis. Þegar mest lét var rétt um þriðjungur eignasafns 

Lífeyrissjóðs verzlunarmanna erlend verðbréf en við árslok 2015 voru erlend 

verðbréf um 26% af heildareignasafninu. Smá, en mikilvæg, skref voru tekin á 

síðasta ári til að lífeyrissjóðir landsins gætu fjárfest erlendis, samtals fyrir 10 

milljarða króna, og nýtti Lífeyrissjóður verzlunarmanna sinn hluta þeirrar 

heimildar til fulls. Stjórnvöld hafa ákveðið að auka við þessa heimild á þessu 

ári og er það vel, enda nauðsynlegt lífeyrissjóðunum að auka 

áhættudreifingu sína með þeim hætti að fjárfesta bæði á innlendum og 

erlendum mörkuðum. Á meðan gjaldeyrishöft vara er mikilvægt að stjórnvöld 

veiti lífeyrissjóðum ríflega og varanlega heimild til fjárfestinga erlendis til að 

draga úr óvissu og svo hægt sé að stýra fjárfestingastefnu og eignasöfnum  

með sem bestum hætti.  

Eitt af mörgun viðfangsefnum stjórnar, stórnenda og starfsmanna sjóðsins á 

undanförnum árum hefur verið að vinna úr ýmsum flóknum málum er varða 

óvissu um uppgjör á eignum sem myndaðist eftir hrun. Þessi uppgjörsmál 

hafa tekið tíma en þeim er nú öllum lokið. Viðunanndi samningar hafa náðst í 

þessum málum en það er einkum tvennt sem skiptir máli varðandi þessi uppgjör. Í 

fyrsta lagi er óvissu eytt í ársreikningi sjóðsins varðandi uppgjör þessara mála og er 

áritun ársreiknings nú eins og í fyrra án ábendingar frá endurskoðenda. Í öðru lagi 

hefur sjóðurinn getað tekjufært hagnað þar sem uppgjör hafa verið betri en gert var 

ráð fyrir. Mikilvægt er að þessum málum er nú lokið með góðum árangri fyrir 

sjóðinn og sjóðfélaga en einhverjir höfðu áður talað með þeim hætti að sjóðurinn 

ætti eftir að færa eignir enn frekar niður vegna hrunsins, þær úrtöluraddir höfðu 

ekki rétt fyrir sér.   

Ágætu fundargestir, 
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Góður árangur sjóðsins skiptir máli því mikill fjöldi fólks á hagsmuna að 

gæta. Lífeyrisgreiðslur hafa aukist jafnt og þétt frá ári til árs. Það gerist 

hvorttveggja vegna hækkandi aldurs sjóðfélaganna og þá um leið fjölgunar 

lífeyrisþega, en einnig vegna þess að hver árgangur hefur að jafnaði áunnið 

sé meiri réttindi en fyrri árgangar. Á liðnu ári greiddi sjóðurinn tæplega tíu 

og hálfan milljarð í lífeyri til um fjórtán þúsund lífeyrisþega og var aukning 

lífeyrisgreiðsla 9,4%, eða um 900 milljóna króna hækkun á milli ára. Og ef 

svo mætti að orði komast þá var Lífeyrissjóður verzlunarmanna einn af stærri 

launagreiðendum landsins á síðasta ári. Hafa ber í huga að mikill meirihluti 

sjóðfélaga er enn að byggja upp réttindi sín til lífeyris og því eru inngreidd 

iðgjöld enn hærri fjárhæð en útgreiddur lífeyrir. 

Mikilvægt er að lífeyriskerfið aðlagist breyttu samfélagi og verkefni næstu 

missera verða umræður um það kerfjandi viðfangsefni sem bíður stjórnvalda, 

aðila vinnumarkaðarins, lífeyirssjóða sem og sjóðfélaganna: 

Hvernig bregðast skuli við hækkandi aldri þjóðarinnar.   

Ljóst er að hærri aldur, sem í sjálfum sér er góð tíðindi, veldur því að enn 

meiri nauðsyn verður á því en nokkru sinni fyrr að lífeyrissjóðir nái góðum 

árangri, þar sem þeir þurfa að standa undir lífeyrisgreiðslum í lengri tíma en 

áður. Samfélagið hér hefur þróast með svipuðum hætti og í 

nágrannalöndunum og er lífaldur nú mun hærri en hann var til að mynda við 

stofnun Lífeyrissjóðs verzlunarmanna. Samkvæmt mannfjöldaspá 

Hagstofunnar er gert ráð fyrir því árið 2035 að hlutfall 65 ára og eldri verði 

yfir 20% mannfjöldans og að árið 2061 verði þetta hlutfall komið yfir 25%. Til 

samanburðar þá er þetta hlutfall í dag 13,5%. 

Hingað til hefur það verið þannig að nýjar töflur um lífslíkur hafa verið teknar 

með í tryggingafræðilegt uppgjör á nokkra ára fresti en líklegt er að það 

muni taka breytingum og að í framtíðinni verði spár um lífslíkur notaðar við 

tryggingafræðilegt uppgjör. Ekki er búið að útfæra nákvæmlega hvernig 

brugðist verður við hækkandi aldri þjóðarinnar en hugmyndir eru uppi um að 

hækka eftirlaunaaldur uppí 70 ár yfir langan tíma. Það verður viðfangsefni 
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stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins, lífeyrissjóða sem og sjóðfélaganna að 

útfæra með hvaða hætti eftirlaunaaldur verður hækkaður og er ein hugmynd 

sú að hækkun á eftirlaunaaldri verði einn til tveir mánuðir á hverju ári næstu 

24 árin. 

Eins og ég kom að áðan þá er Lífeyrissjóður verzlunarmanna tiltölulega vel 

undir það verkefni búinn að takast á við breyttar lífslíkur þjóðarinnar og veita 

sjóðfélögum fjárhagslegan stöðuleika við starfslok vegna sterkrar 

tryggingafræðilegrar stöðu sjóðsins. 

Ársskýrsla og ársreikningur fyrir árið 2015 er nú mun ítarlegri en verið hefur 

og er Lífeyrissjóður verzlunarmanna fyrsti lífeyrissjóðurinn sem birtir 

ársreikning samkvæmt nýjum ársreikningareglum Fjármálaeftirlitsins. Í 

ársskýrslunni er m.a. að finna stjórnarháttayfirlýsing, upplýsingar um 

fjárfestingastefnu sjóðsins, upplýsingar um áhættustýringu sjóðsins og 

hluthafastefnu svo fátt eitt sé nefnt. Í ársreikningnum eru svo mun ítarlegri 

skýringar varðandi rekstur sjóðsins sjóðfélögum til upplýsingar. Ástæða er til 

að nefna þetta hér þar sem þessar upplýsingar eru einn partur af bættum 

stjórnarháttum en á síðustu árum hefur í vaxandi mæli verið lögð áhersla á 

góða stjórnarhætti.  

Lífeyrissjóður verzlunarmanna hefur átt samleið með þjóðinni í 60 ár og átt 

sinn þátt í margþættri jákvæðri þróun sem orðið hefur á samfélaginu. 

Sjóðurinn hóf strax á fyrsta starfsári sínu að lána sjóðfélögum til íbúðakaupa. 

Á þeim tíma voru afar litlir möguleikar fyrir almenning að fjármagna 

íbúðakaup og kom sjóðurinn til móts við brýna þörf sjóðfélaganna. Stjórn 

sjóðsins samþykkti á síðasta ári umtalsverðar breytingar á kjörum nýrra 

sjóðfélagalána. Breytingarnar miðuðu að því að auðvelda sjóðfélögum 

langtímafjármögnun heimilisins og var m.a. veðhlutfall á lánum hækkað í allt 

að 75%, vextir nýrra verðtryggðra lána með föstum vöxtum voru lækkaðir í 

3,6%, lántökukostnaður var lækkaður ásamt því sem sjóðurinn býður nú upp 

á óverðtryggð íbúðalán. Breytingarnar mæltust strax vel fyrir og af 

viðbrögðum er ljóst að þær komu vel til móts við þörf sjóðfélaga fyrir 

fjármögnun heimilisins.  
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Að lokum: 

Hjá sjóðnum hefur ávallt verið unnið af heilindum að verkefnum sjóðsins 

með hagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi. Samstarf innan stjórnar og við 

starfmenn sjóðsins hefur verið gott, farsælt og árangursríkt. Það hefur verið 

lærdómsríkt en jafnframt krefjandi að sitja í stjórn sjóðsins þar sem 

viðfangsefnin eru afar ólík, þar sem fjárfestingar og fjárfestingaumhverfi eru 

eitt en réttindi og réttindaávinnsla annað. Með sanni má segja að 60 ár séu 

ekki hár aldur lífeyrissjóðs en mikilvægt er að stöðugleiki og hæfileg 

íhaldssemi ríki um starfsemina þar sem starfsemi lífeyrissjóða er viðkvæm en 

verkefnin mikilvæg. Ég vil þakka starfsmönnum og stjórn fyrir farsælt 

samstarf á liðnum árum.  

Að þessu sögðu fyrir hönd stjórnar óska ég Lífeyrissjóði verzlunarmanna og 

sjóðfélögum öllum velfarnaðar á komandi árum. 


