
23. september 2016

Til: Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 

Frá: Samtökum fjármálafyrirtækja/Yngvi Erni

Varðar: Frumvarp til breytinga á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda ofl. nr. 127/1997 
(fjárfestingaheimildir)

Vísað er til fundar fulltrúa Samtaka fjármálafyrirtækja með efnahags- og viðskiptanefnd í morgun.

Á fundinum var meðal annars rætt um þá tillögu nefndarinnar að fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða í
innlánum og fjármálagerningum útgefnum bönkum og sparisjóðum væru áfram bundnar við 10% af
eignum sjóðanna. Á fundinum var haldið fram að óþarft væri að hækka þessar heimildir að svo
stöddu þar sem nægjanlegt svigrúm væri innan þessa marks. Svo er ekki.

1. Heildareignir lífeyrissjóða voru um 3.300 ma.kr. í lok júlí 2016. Heimildin samsvarar því 330 
ma.kr. sé hún fullnýtt.

2. Innlán lífeyrissjóða í innlendum bönkum og sparisjóðum voru 133 ma.kr. í lok júlí 2016.
3. Heildarútgáfa (útistandandi) banka og sparisjóða á sértryggðum skuldabréfum var 270 ma.kr. í 

lok júní sl. (nýjustu tölur).
4. Ekki er hægt að greina af opinberum tölum hversu mikið af útistandandi sértryggðum 

skuldabréfum er í eigu lífeyrissjóða en lifeyrissjóðir eru langstærsti kaupandinn. Lauslega má ætla 
að um 170 -  200 ma.kr. sértryggðum skuldabréfum séu í eigu lífeyrissjóða.

5. Þá er ekki hægt að greina í opinberum gögnum hversu mikið lífeyrissjóðir eiga af öðrum 
fjármálagerningum en sértryggðum skuldabréfum sem útgefnir eru af fjármálafyrirtækjum þ.m.t. 
bönkum og sparisjóðum. Það kunna að vera umtalsverðar fjárhæðir.

6. Ný húsnæðislán banka og sparisjóða hafa numið um 184 ma.kr. undanfarin tvö ár, þar af um 50 
ma.kr. síðustu 12 mánuði. Stór hluti þeirra kallar á sértryggða skuldabréfafjármögnun.

7. Auk nýrrar útgáfu sértryggðra skuldabréfa getur komið til sölu á hlutafé í bönkum á næstu 
misserum. Þá myndi þrengja ennfrekar að heimildum lífeyrissjóða til að eiga kröfur á 
fjármálafyrirtæki.

Samandregið:

Svigrúm skv. 10% viðmiði 330 ma.kr.

Nýtt vegna innlána 133 ma.kr.

Heildarútgáfa sértryggðra skuldabréfa 270 ma.kr.

Þar af í eigu lífeyrirsjóða, lauslega áætlað 170 -  200 ma.kr.
?

Önnur eign lífeyrissjóða á fjármálagerningum fjármálafyrirtækja ?

Svigrúm til frekari kaupa Lítið eða ekkert


