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Efni: Umsögn Gildis-lífeyrissjóðs um 631. mál á 145. löggjafarþingi 2015-2016,
þingskjal 1054.

Gildi-lífeyrissjóður (Gildi) óskar þess að koma á framfæri umsögn þessari um 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum (fjárfestingarheimildir).

Gildi vill nýta tækifærið og þakka fyrir þá tímabæru vinnu sem fram hefur farið 
varðandi endurskoðun á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða og felst í því frumvarpi 
sem nú hefur verið lagt fram fyrir Alþingi. Það er hins vegar afstaða Gildis að 
frumvarpið í núverandi mynd þarfnist breytinga, ekki síst er snýr að vísireglum um 
fjárfestingarstefnu, áhættustýringu, hámarkseign í félögum og sjóðum, sem og 
reglum um mótaðilaáhættu. Sjóðurinn vill láta þess getið að hann tekur undir þau 
sjónarmið sem fram koma í umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða og þær tillögur að 
breytingum sem þar eru gerðar, sem myndu að mati sjóðsins bæta fyrirliggjandi 
frumvarp. Verður hér tæpt nánar á völdum efnisatriðum frumvarpsins til frekari 
skýringar á afstöðu og sjónarmiðum Gildis til frumvarpsins.

a. Leiðbeiningarreglur varðandi gerð fjárfestingarstefnu (4. gr. frv.)

Ákvæði 4. gr. fyrirliggjandi frumvarps mælir fyrir um breytingar á 36. gr. laganna og 
felur í sér að stjórn lífeyrissjóðs skuli móta og kunngera fjárfestingarstefnu og ávaxta 
fé sjóðs í samræmi við þær reglur og innan þeirra marka sem tilgreind eru í 
ákvæðinu.

Athugasemdir eru gerðar við orðalag 3. og 4. tl. ákvæðisins í fyrirliggjandi frumvarpi. 
Horfa mætti til þess að um sé að ræða atriði sem hafa eigi í huga við gerð 
fjárfestingarstefnu og eftir atvikum atriði sem útfæra mætti nánar þar. Orðalag er á 
köflum óskýrt og annars staðar heldur afdráttarlaust þegar hafðar eru í huga 
takmarkanir sem leiða af öðrum ákvæðum frumvarpsins og ætlað er að ná sömu 
markmiðum.
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Ákvæði 3. töluliðar mælir fyrir um að allar fjárfestingar skuli byggðar á viðeigandi 
greiningu á upplýsingum með öryggi, gæðiy lausafjárstöðu og arðsemi safnsins í heild 
í huga. Ákvæðið fjallar raunverulega um tvö atriði. Annars vegar að greina skuli 
hverja fjárfestingu með viðeigandi hætti. Hins vegar að þegar eignir eru valdar skuli 
það gert með það í huga að eignasafnið í heild sinni verði nægjanlega öruggt, af 
nægjanlegum gæðum; með fullnægjandi lausafjárstöðu og kröfu um arðsemi. Bæði 
þessi atriði tengjast en eru ekki endilega hluti af sama ferli þegar 
fjárfestingarákvörðun er tekin. Óljóst er sem dæmi hvernig staðreyna mætti þessi 
atriði í hverju tilfelli með öðrum hætti en að líta til þess hvort viðkomandi fjárfesting 
rúmist innan fjárfestingarstefnu. Fjárfestingarstefna er mótuð með það markmið að 
tryggja að eignasafn í heild hafi fullnægjandi öryggi, gæði, lausafjárstöðu og arðsemi. 
Þarfnast frumvarpsdrögin því endurskoðunar hvað þetta snertir.

Ákvæði 4. töluliðar segir m.a. að lífeyrissjóður skuli gæta þess að eignir sjóðsins séu 
nægilega fjölbreyttar til að komið sé í veg fyrir samþjöppun og uppsöfnun áhættu í 
eignasafninu. Óhjákvæmilegt er að gera athugasemd við orðalagið „komið sé í veg 
fyrir". Það getur verið illframkvæmanlegt að koma algerlega í veg fyrir þau atriði sem 
tilgreind eru í ákvæðinu, með hliðsjón af þeim fjárfestingarkostum sem 
lífeyrissjóðum standa til boða, þótt vissulega sé hægt að draga úr eða takmarka áhrif 
einstakra þátta eins og kostur er. í þessu samhengi verður einnig að líta til þess að 
frumvarpsdrögin sjálf hafa að geyma takmarkanir hvað þetta atriði snertir á öðrum 
stöðum. Velta má því fyrir sér hvort þörf sé á ákvæðinu og hvort takmarkanir annars 
staðar séu ekki fullnægjandi til þess að ná fram þeim markmiðum sem að er stefnt.

b. Um áhættustýringu

Gildi tekur undir með Landssamtökum lífeyrissjóða að efnisreglur um áhættustýringu 
lífeyrissjóða eins og þær birtast í frumvarpinu séu ekki fullnægjandi og þarfnist 
frekari umræðu og skoðunar. Þetta á sérstaklega við um 3. gr. frumvarpsins, þar sem 
ekki er nægjanlegur greinarmunur gerður á stýringu áhættu innan lífeyrissjóðs 
annars vegar og eftirliti með henni hins vegar.

í tilfelli Gildis fer þetta fram með þeim hætti að stjórn sjóðsins setur 
fjárfestingarstefnu fyrir sjóðinn. ífjárfestingarstefnu er meðal annars:

• Sett markmið um ávöxtun og áhættu heildarsafns, leyfilega eignaflokka, 
viðmiðunarhlutföll og vikmörk eignaflokka og viðmið hvað varðar ávöxtun og 
áhættu eignaflokka.

• Skilgreind helstu viðmið og skorður sem unnið er út frá í fjárhagslegri 
áhættustýringu sjóðsins og skýrslugjöf.

Rétt er að vekja athygli á því að fjárfestingarstefna er grundvallarskjal varðandi 
dreifingu og stýringu á fjárhagslegri áhættu lífeyrissjóða. Áhættustefna sjóðsins bætir 
síðan við viðmiðum og skorðum þar sem fjárfestingarstefnunni sleppir.

í skipulagi Gildis er til staðar sérstakt starfssvið, áhættueftirlit, sem heyrir beint undir 
framkvæmdastjóra. Áhættueftirlit sinnir eftirliti bæði er varðar fjárhags- og 
rekstrarlega áhættu, áhættumælingum á eignasafni sjóðsins og skráningu frávika og
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eftirfylgni með þeim. Áhættueftirlit skal milliliðalaust geta lagt fram skýrslu til 
stjórnar um niðurstöður sínar og lagt til viðeigandi ráðstafanir varðandi fjárfestingar- 
takmarkanir. Eignastýring sjóðsins hefur hins vegar það hlutverk að stýra 
fjárhagslegri áhættu sjóðsins með ákvörðunum um kaup og sölu verðbréfa, í samráði 
við framkvæmdastjóra og stjórn sjóðsins eins og við á hverju sinni, innan ramma 
fjárfestingarstefnunnar og heimilda sem stjórn hefur veitt til fjárfestinga. Með þessu 
móti er náð fram aðgreiningu á milli þeirra starfsmanna sem hafa eftirlit með og 
mæla áhættu í starfsemi sjóðsins (þ.e. áhættueftirlit) og þeirra sem taka áhættu með 
ákvörðunum fyrir sjóðinn (þ.e. eignastýring og framkvæmdastjóri).

Framkvæmdastjóri og aðrir aðilar er sinna áhættueftirliti og áhættustýringu Gildis 
upplýsa stjórn reglulega um árangur og áhættu fjárfestingarstarfseminnar og 
ákvarðanir er varða áhættueftirlit og áhættustýringu. Endurskoðunarnefnd sjóðsins 
metur skilvirkni og fyrirkomulag áhættustefnu. Innri endurskoðandi sannreynir 
árlega hvort starfsemi sjóðsins sé í samræmi við áhættustefnu.

Þess ber að geta að hjá Gildi er áhættustýring skilgreind sem þær áherslur, reglur, 
verkferlar, verklag, aðferðafræði og samantekt upplýsinga sem beitt er til að greina, 
mæla, meta, stýra og fylgjast með áhættu í eignasafni og starfsemi sjóðsins (í víðu 
samhengi). Áhættustýring, ekki síst stýring á fjárhagslegri áhættu í því samhengi, er 
með öðrum orðum viðamikið ferli sem framkvæmt er á grundvelli fyrirmæla sem 
stjórn setur (fjárfestingarstefna og áhættustefna) og fjölmargir starfsmenn koma að 
framkvæmd á, bæði er snýr að greiningu, mati, vöktun og ákvörðunartöku.

Það eru að mati Gildis ekki aðkallandi ástæður til lagabreytinga er snúa að 
áhættustýringu á þessu stigi, ekki síst í Ijósi þess að fullnægjandi umræða hefur ekki 
farið fram um markmið og tilgang fyrirliggjandi tillagna að breytingum.

c. Um hámarkseign í félögum og sjóðum (7. mgr. 6. gr. b. frv.)

Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi er það lagt til að lífeyrissjóði sé ekki heimilt að 
eiga meira en 15% af hlutafé í hverju fyrirtæki eða hlutdeildarskírteinum eða hlutum 
annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu eða einstakri deild þeirra. Þetta ákvæði 
kemur fram í kafla um mótaðilaáhættu og er þá væntanlega markmið ákvæðisins að 
draga úr áhættu og tryggja fullnægjandi eignadreifingu.

Gildi lítur svo á að ekki hafi verið færð fram fullnægjandi rök fyrir víðtækri takmörkun 
af þessu tagi. Tiltekið hlutfall hlutafjár í félagi gefur mjög svo takmarkaðar 
vísbendingar um undirliggjandi fjárhagslega áhættu lífeyrissjóðs, enda veltur það á 
endanum m.a. á stærð viðkomandi fjárfestingar og eðli hennar. Fjárhæð fjárfestingar 
í hlutfallslegu samhengi við stærð lífeyrissjóðs virðist mun betri mælikvarði á 
fjárhagslega áhættu lífeyrissjóðs í þessu samhengi. Takmarkanir af þessu tagi, sem 
líta til forms umfram efni, geta einnig dregið úr möguleikum lífeyrissjóða til 
eignadreifingar, til dæmis með fjárfestingu í litlum og meðalstórum fyrirtækjum og 
fjárfestingarsjóðum.
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Aö öðru leyti er tekið undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögn Landssamtaka 
lífeyrissjóða hvað þetta varðar. Óskað er eftir breytingum á ákvæðinu í samræmi við 
það sem þar kemur fram.

Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi skulu aðilar sem teljast til sömu samstæðu eða 
tilheyra hópi tengdra viðskiptavina, sbr. lög um fjármálafyrirtæki, teljast einn aðili við 
útreikning samkvæmt ákvæðinu.

Gildi tekur undir þau sjónarmið sem fram eru færð af hálfu Landssamtaka 
lífeyrissjóða í þessu sambandi. Lífeyrissjóðir hafa ekki eiginlega viðskiptavini og 
takmarkaða ef nokkra möguleika á því að meta tengsl þeirra á milli með þeim hætti 
sem ráð er fyrir gert varðandi fjármálafyrirtæki. Verði frumvarpsákvæðið að lögum 
verða lagðar skyldur á lífeyrissjóði sem eru óframkvæmanlegar þegar á reynir.

e. Annað

Tekið er undir sjónarmið Landssamtaka lífeyrissjóða varðandi ákvæði um 
afleiðusamninga, fjárfestingarheimildir séreignarleiða, gildistökuákvæði og 
bráðabirgðaákvæði frumvarpsins.

d. Um mótaðilaáhættu og tengda viðskiptavini (6. gr. b. frv.)

Virðingarfyllst, 
f.h. Gildis-lífeyrissjóðs

Árni Guðmundsson framkvæmdastjóri
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