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Ágætu sjóðfélagar! 

Þegar ég lít yfir liðið ár get ég með stolti sagt að vel hafi tekist til við erfiðar aðstæður og í raun hafi 

unnist nokkur varnarsigur. Þrátt fyrir mikla styrkingu krónunnar og áhrif hennar á erlendar eignir og 

innlend hlutabréf tókst með útsjónarsemi, reynslu og staðfestu að ná jákvæðri ávöxtun eigna sjóðsins 

í heild. En það verður að segjast eins og er að árið 2016 var sjóðnum ekki sérstaklega hagfellt. Á árinu 

var ávöxtun eigna sjóðsins minni en við hefðum viljað.   

Við þurfum ekki að leita lengi að skýringum því þær beinlínis umlykja okkur og allt þjóðfélagið. Sú 

staðreynd að gengi krónunnar hækkaði mikið hefur haft víðtæk áhrif á efnahagslífið og þar á meðal á 

Lífeyrissjóð verzlunarmanna. Gengishækkunin hefur auðvitað sín jákvæðu áhrif og þá ekki síst fyrir 

heimilin í landinu þegar vöruverð lækkar og ódýrara er að ferðast til útlanda. En fyrir lífeyrissjóði 

landsins var gengisstyrkingin erfið og má segja að hún hafi hrifsaði úr höndum okkar annars ágætan 

árangur sjóðsins. Ávöxtun af erlendum eignum sjóðsins var með ágætum en þegar sú ávöxtun er 

umreiknuð í íslenskar krónur hefur gengisþróunin þær afleiðingar að allar tölur lækka og árangurinn 

hverfur að mestu. Þá hafði þessi þróun einnig áhrif á stóran hluta innlendrar hlutafjáreignar sjóðsins 

til lækkunar.  

Við aðstæður sem þessar standa stjórn og stjórnendur sjóðsins frammi fyrir ytri aðstæðum sem engin 

leið er að hafa bein áhrif á. Aðeins er mögulegt að leita allra leiða til að verjast áföllum og vera 

viðbúin því að nýta meðbyrinn þegar hann kemur, því mótbyrinn er aldrei ævarandi.  

Góðir fundarmenn. 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna hefur hrundið af stað miklum og jákvæðum breytingum á íslenskum 

lánamarkaði fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Upphafið má rekja til haustsins 2015 með ákvörðun um 

bætt lánskjör á sjóðfélagalánum. Lán til sjóðfélaga hafa verið einn af hornsteinum starfsemi sjóðsins í 

liðlega 60 ára sögu sjóðsins. Löngum hafa sjóðfélagalánin verið 12-15% af eignasafninu en fóru niður í 

rúm 6% af heildareignum á árinu 2015 og virtist eins og almenningur hefði ekki lengur munað eftir 

þessum lánamöguleika. Í lok árs 2016 var hlutfallið hins vegar komið upp í rúmlega 10% og grípa varð 

til sérstakra ráðstafana til að lánadeildin annaði eftirspurninni. Þetta voru hraðar breytingar og vil ég 

nota tækifærið og hrósa starfsfólki sjóðsins fyrir hve vel hefur tekist að anna lánsfjárþörf 

sjóðfélaganna. 

Á árinu náði sjóðurinn nokkrum merkum áföngum í starfseminni. Til að mynda jókst hrein eign til 

greiðslu lífeyris og fór yfir 600 milljarða króna. Það er nærri tvöföldun frá árinu 2010 og fjórföldun frá 

aldamótum. Greiðandi sjóðfélögum hefur fjölgað og urðu þeir yfir 50 þúsund á árinu og um leið 

náðist sá merki áfangi að lífeyrisgreiðslur urðu hærri en milljarður króna mánaðarlega. Í því sambandi 

má líka nefna að lífeyrisþegum fjölgaði alls um 7,5% en lífeyrisgreiðslur hækkuðu um 10,6%. Það sýnir 

að lífeyrisþegar eru almennt með sterkari lífeyrisrétt en áður sem er fagnaðarefni. 

Við höfum nú fengið niðurstöður athugana sem gerðar voru á vegum Landssamtaka lífeyrissjóða þar 

sem gerður var samanburður á lífeyriskerfum nokkurra ríkja, sem hafa einna líkust kerfi og okkar. 

Samanburðarlöndin eru fjögur: Bretland, Danmörk, Holland og Svíþjóð. Í þessum samanburði voru 

notaðir hlutlægir mælikvarðar, gögn frá Efnahags- og framfarastofnuninni OECD. Íslenska kerfið 

kemur afar vel út úr samanburðinum, meðal annars fyrir það að hér kemur afgerandi hæst hlutfall 

lífeyris úr söfnunarkerfum eða starfstengdum lífeyrissjóðum og séreignarsparnaði. Á Íslandi er 

jöfnuður í tekjum meiri en í hinum löndunum og á Íslandi eru útgjöld hins opinbera til ellilífeyris og 

þjónustu við aldraða mun minni en í hinum löndunum fjórum, hvort sem horft er á hlutfall af 



landsframleiðslu eða hlutfall af launagreiðslum. Þetta er enn ein vísbendingin um að styrkur okkar í 

lífeyrismálum felst ekki síst í því að hafa sjóðsöfnunarkerfi til að standa undir lífeyrisgreiðslum nú og 

sérstaklega í framtíðinni þegar hlutfall 65 ára og eldri verður meira en fjórðungur alls mannfjöldans 

eftir rúmlega 40 ár, en í samanburði er hlutfallið nú um 14%. 

  

Góðir fundarmenn. 

Nú þegar nokkrar háværar gagnrýnisraddir heyrast sem beinast að lífeyrissjóðunum og íslenska 

lífeyrisjóðakerfinu er rétt að rifja upp tilurð og tilgang lífeyrissjóðanna. Ef við hverfum 50 ár aftur í 

tímann varð Ísland fyrir gríðarlegu efnahagslegu áfalli þegar síldin hvarf. Við bættist verðfall á 

mörkuðum og gengisfelling krónunnar. Á sama tíma voru mikil átök á vinnumarkaði sem leiddi meðal 

annars til þess að margar fjölskyldur misstu allt sitt. Það var síðan 1969 sem samkomulag náðist milli 

verkalýðshreyfingarinnar, samtaka vinnuveitenda og stjórnvalda um lífeyrissjóði fyrir alla landsmenn. 

Með því samkomulagi var komið í veg fyrir að þjóðfélagið væri óstarfhæft vegna átaka. 

Samkomulagið um lífeyrissjóðina var staðfest í allsherjarkjarasamningi sem síðar varð uppistaðan í 

lögum frá Alþingi um lífeyrissjóði. 

Ég var svo heppin að á mínu æskuheimili ólust þrjár kynslóðir upp saman þar sem afi var einn af 

fjölskyldumeðlimunum. Ég man þann dag ósköp vel er afi flutti til okkar. Það var 1975 og ég var fimm 

ára. Pabbi hafði sótt afa og allt hans hafurtask á ísbíl og hann flutti inn í eitt herbergi hjá okkur. 

Skýringin sem við systkinin fengum var að afi hefði verið orðinn svo einmana eftir að amma dó og 

þess vegna hefði hann komið til okkar. Það var án efa stór hluti ástæðunnar að hann flutti EN það var 

ekki fyrr en mörgum árum seinna er maður komst á fullorðinsár sjálfur að maður áttaði sig í raun á af 

hverju hann kom. Afi hafði verið bóndi alla sína ævi. Hann átti engan lífeyrissjóð þegar hans starfsævi 

lauk. Ekki krónu. Hann þurfti að lifa af nokkrum krónum sem almannakerfið skaffaði honum og það 

dugði ekki til.  

Fyrir tíma lífeyrissjóðanna hafði meginþorri landsmanna, það er aðrir en opinberir starfsmenn, 

sjómenn og nokkrir fámennir hópar aðrir, ekki annað til viðurværis eftir að starfsævinni lauk en hinn 

svokallaða ellistyrk frá ríkinu eða almannatryggingakerfinu. Í maí 1969 þegar samningurinn um 

lífeyrissjóðina var gerður var ellistyrkurinn 36 krónur á mánuði. Til samanburðar voru meðallaun 

verkamanns 214 krónur. Ellistyrkurinn var sem sagt rétt innan við 17% af meðallaunum fullvinnandi 

verkamanns. Það gæti samsvarað tæplega 70 þúsund krónum í nútímanum. 

Í þessu allsherjarsamkomulagi fólst að samtök launþega annars vegar og vinnuveitenda hins vegar 

tóku að sér að koma á fót þessu sjálfstæða almannatryggingakerfi ef svo mætti kalla það. Áskilið var 

að samtök viðeigandi starfsgreina launþega og vinnuveitenda skipuðu stjórnir sinna sjóða. 

Ávinningurinn skyldi vera afkomuöryggi fyrir launafólkið, almenning, enda var áskilið að 

lífeyrissjóðirnir ættu að vera viðbót við almannatryggingarnar frá ríkinu, en ekki að koma í stað 

þeirra. Fyrir atvinnulífið og ríkisvaldið var ávinningurinn fólginn í að til yrðu öflugir sjóðir sem hefðu 

mátt til að fjármagna rekstur ríkisins með kaupum á ríkistryggðum skuldabréfum og svo síðar 

atvinnulífið með kaupum á hlutafé. Allt hefur þetta gengið eftir – og gengið vel.  

Það var einnig áskilið, og hefur vafalítið þurft staðfestu til af hálfu aðila vinnumarkaðarins, að halda 

stjórnmálamönnunum utan við stjórnir lífeyrissjóðanna og girða fyrir það með samningnum, lögunum 

og samþykktum sjóðanna, að stjórnmálamenn eða aðrir gætu seilst í þessa sjóði almennings til að 

fjármagna sín áhugamál eða gæluverkefni. 



Ég get ekki ímyndað mér að samtök vinnuveitenda né launþega geti samþykkt að þetta góða kerfi, 

sem kostaði á sínum tíma „blóð, svita og tár“ að koma á fót, verði rifið niður eða gerðar á því 

eðlisbreytingar til að þjóna lund einstaklinga eða hagsmunaafla. 

Ekki má skilja orð mín svo að ég sé að mæla gegn öllum breytingum. Því fer fjarri. En breytingarnar 

þurfa að vera vel ígrundaðar og um þær þarf að ríkja sátt. Sumar breytingar eru þó þess eðlis að hægt 

er að gera þær einhliða, ef svo má að orði komast. Þannig var um reglur sem Samtök atvinnulífsins 

settu í byrjun ársins og varða fulltrúa samtaka í atvinnulífinu í stjórnum lífeyrissjóða. Þeir skyldu ekki 

jafnframt sitja í stjórnum fyrirtækja í krafti lífeyrissjóðanna. Að vísu fórst fyrir hjá stjórn SA að kynna 

þessa ákvörðun þangað til nýlega, en þegar tveimur okkar stjórnarmanna hér í sjóðnum varð reglan 

ljós sögðu þeir sig umsvifalaust úr stjórn sjóðsins. 

Þetta varðar vissulega nútímalega stjórnarhætti þar sem rík krafa er gerð um gagnsæi og að allt sé 

uppi á borðum. Fáar ef nokkrar stofnanir eða fyrirtæki í landinu búa við jafn ítarlegar reglur um eftirlit 

og upplýsingagjöf og einmitt lífeyrissjóðirnir. Ég nefni Fjármálaeftirlitið, ytri endurskoðendur, innri 

endurskoðendur, stjórnir, endurskoðunarnefndir, alla starfsmenn sjóðanna, Seðlabankinn kemur líka 

að málum að ógleymdu Alþingi, lögum og reglugerðum sem setja ramma sem farið er eftir. Sjálfsagt 

væri hægt að telja upp fleiri sem fylgjast með starfseminni. 

Góðir fundarmenn. 

Nýverið gerðist það sem lengi hafði verið beðið eftir að höftum á erlenda fjárfestingu lífeyrissjóða var 

aflétt. Það er fagnaðarefni. Ég ætla að leyfa mér þá bjartsýni að gera ráð fyrir að ekki verði nein 

viðlíka styrking krónunnar á þessu ári og á því síðasta. Gangi það eftir má búast við betri afkomu af 

erlendum eignum sjóðsins á árinu. Erfiðara er að sjá fyrir þróunina á innlendum hlutabréfamarkaði og 

um afkomu íslensku fyrirtækjanna. Hins vegar er áhættudreifing sjóðsins afar góð og eignasafnið er 

vel dreift, bæði innanlands og erlendis. 

Afnám haftanna veldur ekki skyndilegri byltingu í fjárfestingum sjóðsins. Áður höfðu verið veittar 

nokkuð rúmar heimildir til erlendra fjárfestinga sem sjóðurinn nýtti að fullu. Líkast til er megin 

breytingin sú að nú getur sjóðurinn ráðið ferðinni hvað varðar tíma og fjárhæðir fjárfestinga og valið 

það sem best hentar hverju sinni. 

Framundan eru stórar áskoranir sem munu reyna á sjóðinn eins og alla aðra lífeyrissjóði landsins. Við 

höfum lengi vitað að hækkandi lífaldur þjóðarinnar muni leiða til meiri lífeyrisbyrðar sjóðanna og í 

undirbúningi er að breyta reglum í því skyni að sjóðirnir þoli aukið álag af þessum sökum. Nú þegar 

hafa verið gerðir kjarasamningar um hækkun iðgjalds í lífeyrissjóðina. Mótframlag launagreiðenda 

hækkar úr 8% í 11,5% þannig að heildariðgjaldið verði 15,5%. Í sumar sem leið hækkaði mótframlagið 

í 8,5%, nú í sumar verður það 10% og loks 2018 verður það 11,5%. Þetta mun auðvelda sjóðunum að 

takast á við aldurshækkunina. Enn er þó ekki ákveðið endanlega með hvaða hætti brugðist verður við 

þróuninni en vonandi verður ekki löng bið á þeim ákvörðunum. 

Tryggingafræðileg staða sjóðsins er áfram sterk, hún er jákvæð um 4,2%. Það gerir sjóðinn betur í 

stakk búinn til að takast á við aukið álag. Ég veit að metnaður bæði stjórnar, stjórnenda og allra 

starfsmanna sjóðsins stendur til þess að bæta enn þessa stöðu þannig að ekki þurfi að grípa til 

lækkunar réttinda í framtíðinni, þótt lífeyrisaldur sjóðfélaga lengist. 

Ég trúi því að framtíðin verði björt fyrir Lífeyrissjóð verzlunarmanna og alla sjóðfélaga hans. Fyrir 

hönd stjórnar vil ég þakka starfsmönnum og sjóðfélögum öllum samfylgdina á árinu og gott samstarf.  

 


