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Eignir lífeyrissjóðanna
2008 til 2010 (febrúar) 





Eignir lífeyrissjóðanna

• September 2008 1.771 ma.kr.

• Mars 2010 1.846 ma.kr.

• Hækkun eigna 4,2%

• Vísitala neysluverðs 315,5 (09 2008)

• Vísitala neysluverðs 362,9 (03 2010)

• Hækkun vísitölunnar 15.0%







Staðan gagnvart bönkunum

7. til 10. okt. 2008 99,0 ma.kr. Skuldabréf bankanna
- þarf af víkjandi 19.0 ma.kr.
Nettófjárhæð 80.0 ma.kr.

Gjaldmiðlavarnarsamningar gvt. 175 var tapstaðan 68 ma.kr.
Af þeirri upphæð nýtist 40 ma. kr. við skuldajöfnun
Krafa bankanna miðað við þessar forsendur 28 ma.kr,Krafa bankanna miðað við þessar forsendur 28 ma.kr,

en krafa lífeyrissjóðanna 40 ma.kr. sem ekki nýtist til skuldajöfnunar.

Fulltrúar skilanefndanna hafa lýst kröfum 
vegna gjaldmiðlavarnarsamninga sem nemur 
allt að tvöföldun tapstöðu m.v. gvt. 175 eða 130 til 140 ma.kr. (gvt. 220-225)

Lýstar ítrustu heildarkröfur lífeyrissjóðanna við innköllun á kröfum bankanna eru 
hins vegar 238 ma.kr. mv. gvt. 126,5 í janúar/febrúar 2008.

•

»



Fjárfestingatækifæri 
lífeyrissjóðanna

• Tækifæri lífeyrissjóðanna til arðvænlegra 
fjárfestinga eru um þessar mundir mjög fá og 
einsleit

• Erlendar fjárfestingar eru ekki leyfðar• Erlendar fjárfestingar eru ekki leyfðar

• Markaður með innlend skráð hlutabréf er í 
skötulíki

• Innlend fyrirtæki eru mjög skuldsett 

• Lán til sjóðfélaga eru í lágmarki



Aðkoma lífeyrissjóðanna að 
endurreisnarstarfinu 

• Mannaflsfrekar og helst sjálfbær verkefni á 
vegum hins opinbera, sbr. ákvæði í  
stöðugleikasáttmálanum frá s.l. sumristöðugleikasáttmálanum frá s.l. sumri

• Framtakssjóður Íslands á vegum 
lífeyrissjóðanna, sem nemur 30 ma. kr. 

Innköllun fjármagns á árunum 2010 til 2012



Verkefni á vegum hins opinbera

• Bygging nýs Landspítala  
Undirituð viljayfirlýsing 4. nóvember 2009.

• Samgöngumiðstöð í Reykjavík

• Búðarhálsvirkjun• Búðarhálsvirkjun

• Framkvæmdir í vegagerð

• Stækkun flugstöðvar á Akureyri

• Átak í viðhaldi opinberra bygginga.

• Vaðlaheiðagöng



Fjármagn lífeyrissjóðanna

• Uppspretta fjármagns lífeyrissjóðanna er 
takmörkum háð

• Af og frá að lífeyrissjóðirnir geti komið að mjög 
mörgum fjárfrekum atvinnuskapandi mörgum fjárfrekum atvinnuskapandi 
verkefnum 

• Ráðstöfunarfé lífeyrissjóðanna hefur 
snarminnkað



Áætlað hreint ráðstöfunarfé
lífeyrissjóðanna eftir greiðslu lífeyris

• 2010 110 ma.kr.

• 2011 100 ma.kr.

• 2012 95 ma.kr.• 2012 95 ma.kr.

• 2013 100 ma.kr.

• 2014 80 ma.kr.

• Í lok febrúar 2010 námu bankainnistæður
lífeyrissjóðanna um 152 ma.kr.





Lærdómur lífeyrissjóða
af hruninu 2008-2009

• Nefnd á vegum Landssamtaka lífeyrissjóða 
hefur samið skýrslu um nauðsynlegar og 
æskilegar úrbætur á viðskiptaháttum á æskilegar úrbætur á viðskiptaháttum á 
verðbréfamarkaði, regluverki og 
starfsumhverfi lífeyrissjóða. Nefndin leitaðist í 
störfum sínum við að draga lærdóm af því sem 
komið hefur á daginn eftir hrun 
fjármálakerfisins á árunum 2008-2009.



Úr skýrslu lærdómsnefndar LL
• Herða þarf skilmála verðbréfa og fjármálagerninga til að 

verja þann rétt og þá stöðu sem lífeyrissjóðir hafa er kaupin 
fara fram.

• Knýja þarf á um tafarlausa skráningu verðbréfa og eflingu 
upplýsingagjafar í kauphöll um útgefendur og umfang og 
eðli viðskipta.eðli viðskipta.

• Stuðla þarf að bættum stjórnarháttum fyrirtækja og standa 
vörð um hagsmuni smárra hluthafa.

• Skipa þarf fastanefndir LL um grunnþætti 
fjármálamarkaðarins til að fylgjast með þróun og veita 
aðhald, s.s. um markaðsútboð og skilmála skuldabréfa, 
upplýsingagjöf útgefenda og miðlara o.fl

• Skipaður verði skipaður fulltrúi kröfuhafa (e. bondholder 
agent) að erlendri  fyrirmynd.





Öflugt lífeyriskerfi

• Aðilar vinnumarkaðarins verða alltaf bakhjarlar 
lífeyriskerfisins í sókn og vörn

• Stjórnskipulag og val í stjórnir lífeyrissjóða er svipað 
því sem almennt tíðkast í Evrópu.

• Við búum við öflugt lífeyriskerfi hér á landi, sem • Við búum við öflugt lífeyriskerfi hér á landi, sem 
stendur ótrúlega vel, þrátt fyrir kerfishrun á  
fjármálamarkaði, þar sem allir viðskiptabankarnir og 
sparisjóðirnir fóru á hliðina, auk þess sem flest skráð 
fyrirtæki á verðbréfamarkaði hafa lent í 
nauðasamningum eða gjaldþroti.



Útlán og verðbréfaeign lífeyrissjóða 
2000 til 2009



Kærar þakkir!


