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Ágrip 
Lífeyriskerfi skipa mikilvægan sess í félagslegum öryggisnetum þjóða. Hlutverk þeirra er að veita veit 

öldruðum fjárhagslegt öryggi þegar að starfsæfi þeirra lýkur. Flest lífeyriskerfi byggja á hugmynd 

Alþjóðabankans að þriggja stoða lífeyris kerfi. Íslenska lífeyriskerfið er reist á þremur stoðum. Í fyrsta 

lagi opinbert gegnumstreymiskerfi almannatrygginga, í öðru lagi óopinbert sjóðsöfnunarkerfi með 

opinberu eftirliti og í þriðjalagi valfrjáls viðbótarlífeyrissparnaður. Fyrstu stoðirnar tvær hafa 

skylduaðild en meginstoðin er óopinbera sjóðssöfnunarkerfið.  

Flest lífeyriskerfi í heiminum standa nú frammi fyrir endurbótum sem stafar af breyttri 

aldurssamsetningu. Í þessari ritgerð eru áhrif breyttrar aldurssamsetningar á skuldbindingar 

lífeyrissjóða rannsökuð. Hér er gert grein fyrir þriggja stoða hugmynd alþjóða bankans og muninum á 

gegnumstreymi og sjóðssöfnun. Gert er grein fyrir eignum og skuldbindingum lífeyrissjóða og þróun 

mannfjölda rakin aftur í tíman ásamt framtíðarspá Hagstofunnar.  

Niðurstöður sýna fram á að hækkun lífslíkna um eitt ár veldur um 5% hækkun skuldbindinga 

lífeyrissjóða.  

Leiðrétting lífeyrissjóðakerfisins getur farið á þrennan hátt og þar af eru tvær takmarkaðar 

skammtímalausnir. Þriðja lausnin, hækkun ellilífeyrisaldurs, er ótakmörkuð langtímalausn. Til að 

koma til móts við breyttar forsendur þarf að hækka ellilífeyrisaldurinn um 3 ár. 

Þriðja leiðin, hækkun ellilífeyrisaldurs, er ákjósanlegasta lausnin til frambúðar. Hún tryggir stöðu 

lífeyrissjóðanna gagnvart breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar. 
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1. Inngangur  
Allir eiga sér von um áhyggjulaust ævikvöld. Lífeyriskerfi heims hafa það hlutverk að sjá öldruðum 

farboða í ellinni. Fyrr á öldum var það óformlegt hlutverk stórfjölskyldunnar að sjá fyrir öldruðum og 

var það fyrirkomulag gjarnan kallað kynslóðasáttmáli. Í iðnbyltingunni urðu gífurlegar 

samfélagsbreytingar sem ollu því að stórfjölskyldan var ekki lengur fær um annast þá sem komnir 

voru á efri árin. Í kjölfar þess stofnuðu þjóðir heims formleg lífeyriskerfi til að veita þeim sem 

óvinnufærir voru vegna öldrunar fjárhagslegt öryggi. Í fyrstu veittu þessi lífeyriskerfi einungis 

takmarkaða vernd gegn fátækt en með þrotlausri verkalýðsbaráttu í gegnum árin hafa orðið miklar 

framfarir.  

Hér á landi náði baráttan hæst árið 1969 þegar lögð voru drög að stofnun fyrstu almennu 

lífeyrissjóðanna í kjarasamningum. Fyrstu ár almenna lífeyrissjóðskerfisins voru afar erfið  vegna 

hárrar verðbólgu sem rýrði eignir sjóðanna en ávöxtun var gjarnan neikvæð af þeim sökum. Með 

tilkomu Ólafslaganna voru eignir sjóðanna tryggðar fyrir verðbólgu og sjóðirnir komust fljótt á legg. 

Nú  eru lífeyrissjóðirnir megin uppistaða íslenska lífeyriskerfisins og hafa greiðslur úr þeim farið fram 

úr greiðslum almannatrygginga. Auk þess að vera stærsti liðurinn í því að tryggja öldruðum 

fjárhagslegt öryggi eru íslensku lífeyrissjóðirnir einn stærsti aðilinn á verðbréfamörkuðum hér á landi 

og gegna sjóðirnir gjarnan lykil hlutverk í fjármögnun á innviðum landsins. Eignir íslensku 

lífeyrissjóðanna sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eru þær næst mestu í heiminum og eru útgjöld  

íslenska ríkisins til lífeyrismála meðal þess lægsta sem þekkist meðal OECD ríkja.  

Á vesturlöndum hafa útgjöld flestra ríkja til lífeyrismála farið hækkandi á undanförnum árum og er 

gert ráð fyrir áframhaldandi aukningu um ókomna tíð. Ástæður þessa eru að miklar breytingar eiga 

sér stað á mannfjöldaþróun í heiminum. Þessar breytingar eru einsdæmi í mannkynssögunni og eru 

þær fólgnar í því að þjóðir heims eru að eldast. Lægri fæðingartíðni og auknar lífslíkur hafa leitt til 

þess að forsendur gömlu lífeyriskerfanna hafa breyst og standa margar þjóðir frammi fyrir því að  

þurfa að gera rótækar breytinga ef ekki á illa að fara.  

Þar sem að íslenska lífeyriskerfið byggir að mestu leiti á sjóðssöfnunarkerfi með skylduaðild og 

opinberu eftirliti en ekki opinberu gegnumstreymiskerfi stendur lífeyriskerfið í heild betur að vígi en 

kerfi margra annarra ríkja sem nú standa mörg í gagngerum endurbótum. Líkt og flest önnur vestræn 

ríki er íslenska þjóðin að eldast og þar meðaldurssamsetning hennar. Áhugavert að skoða hvaða áhrif 

það hefur á íslenska lífeyrissjóðskerfi.  
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2. Aðferðafræði 
Aðferðafræðin þessarar rannsóknar styðst við sex skrefa aðferðafræði Phillip Kotler og Kevin Lane 

Keller sem finna má í bók þeirra Marketing Management. Var aðferðafræðin notuð til að afmarka 

viðfangsefnið og síðan móta rannsóknarspurninguna. Ferlinu er lýst á mynd 1 hér að neðan.  

2.1 Viðfangsefni skilgreint og rannsóknar áætlun 

mótuð 
Við upphaf rannsóknarinnar var viðfangsefnið skilgreint. Markmið 

rannsóknarinnar var að komast að því hvaða áhrif breytt aldurssamsetning 

íslensku þjóðarinnar hefði á íslensku lífeyrissjóðina. Þá var einungis 

markmiðið að skoða áhrifin á lífeyrissjóðina en ekki lífeyriskerfið í held. Eftir 

að hafa skilgreint viðfangsefnið var eftirfarandi rannsóknarspurning mótuð:  

Hvaða áhrif hefur breytt aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar á 

skuldbindingar íslensku lífeyrissjóðanna? 

2.2 Heimildasöfnun 
Við upplýsinga og heimildaöflun var stuðst við afleiddar heimildir. Flest 

gögnin voru sótt í töflur Hagstofu Íslands, Seðlabanka Íslands og 

Fjármálaeftirlitsins. Einnig er stuðst við aðrar skýrslur gefnar út af 

Landssamtökum lífeyrissjóða, Alþýðusamandi Íslands og Samtökum 

atvinnulífsins. Þá hafði höfundur samband við Vigfús Ásgeirsson 

tryggingastærðfræðing. Til viðbótar byggir hluti rannsóknarinnar á viðtölum 

sem tekin voru við Bjarna Þórðarson og Hrafn Magnússon annars vegar og 

Pétur Blöndal Alþingismann hinsvegar. Viðtölin voru liður í öðru verkefni 

höfundar en þau má finna í viðauka. Í viðtölunum kemur fram álit 

sérfræðinga á stöðu lífeyrissjóðanna og skoðun þeirra almennt hvað beri að 

gera í lífeyrismálum á Íslandi.  

2.3 Úrvinnsla heimilda og framsetning 
Við úrvinnslu heimilda var leitast eftir að gera grein fyrir sögu og tilgangi lífeyriskerfa í heiminum og 

gerður greinar munur tveimur tegundum lífeyriskerfa. Þá var hugmyndin að útskýra tilkomu íslensku 

lífeyrissjóðanna, sögu þeirra og mikilvægu hlutverk þeirra í íslenska lífeyriskerfinu.  

Viðfangsefni 
skilgreint

Rannsóknar-
áætlun mótuð

Heimildasöfnun

Úrvinnsla 
heimilda 

Niðurstöður

Umfjöllun 
lausna

Mynd 1 - Sex skrefa 
aðferðarfræði (Kotler & 

Keller, 2006). 
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Til þess var leitast eftir að gera grein fyrir hugmynd Alþjóðabankans að þriggja stoða lífeyriskerfi sem 

Íslenska lífeyriskerfið byggir á. Saga íslenska lífeyriskerfisins og lífeyrissjóðanna var rakin og 

uppbygging þeirra. Þá var uppbygging nokkurra lífeyriskerfa í Evrópu skoðuð til að setja sérstöðu 

íslenska kerfisins í alþjóðlegt samhengi. Starfsemi lífeyrissjóðanna var skoðuð og eignir og 

skuldbindingar skilgreindar á samt því sem gert var grein fyrir helstu áhrifaþáttum á skuldbindingar 

lífeyrissjóða.  

Að lokum var þróun mannfjölda á Íslandi skoðuð fimmtíu ár aftur í tímann og mannfjöldaspá 

Hagstofunnar skoðuð til næstu fimmtíu ára til að varpa ljósi á þær breytingar sem eru að eiga sér stað 

í aldurssamsetningu Íslensku þjóðarinnar.  

2.4 Niðurstöður 
Í niðurstöðukafla rannsóknarinnar var stuðst við gögn úr skýrslu Samtaka atvinnulífsins og mati 

sérfræðinga. Þar er gert grein fyrir áhrifum breyttrar aldurssamsetningar íslensku þjóðarinnar á 

skuldbindingar lífeyrissjóðanna.  

2.5 Umfjöllun lausna 
Þegar gerð hefur verið grein fyrir niðurstöðunum verður fjallað fræðilega um þær þrjár leiðir sem 

sérfræðingar hafa gjarnan nefnt til leiðréttinga á áhrifum öldrunar á lífeyrissjóðina.  
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3. Lífeyriskerfi 
Lífeyriskerfi eru til í mörgum ólíkum myndum í heiminum en í grunninn ganga þau öll út á ákveðinn 

„kynslóðasáttmála“. Með þessu er átt við að foreldrar hugsa um börn sín í æsku en svo hugsa börnin 

um foreldrana í ellinni. Lífeyrissjóðakerfi geta verið formleg eða óformleg. Þau kerfi sem ekki byggja á 

lögum eða regluverki eru óformleg. Þekktasta dæmið um óformlegt kerfi er stórfjölskyldan þar sem 

afkomendur sjá foreldrum sínum farborða í ellinni (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

Óformleg kerfi eins og fyrirkomulag stórfjölskyldunnar eru enn við líði í dag víðast hvar í minna 

þróuðum löndum.  

3.1 Formleg Lífeyriskerfi 
Kerfi sem notast er við hér á Íslandi, og í flestum löndum í kringum okkur, er formlegt 

lífeyrissjóðakerfi sem byggir á flóknum lögum og regluverki (Már Guðmundsson, 2000). Tilkoma 

formlegra kerfa á rætur sínar að rekja til mótunar borgarasamfélagsins í Evrópu þegar afkomendur 

bænda flúðu sveitamenninguna og skildu foreldra sína eina eftir í ellinni. Til að bregðast við þessari 

þróun fóru lönd í Evrópu að móta kerfi til að sjá fyrir öldruðum (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 9. 

apríl 2010).  Fyrsta almenna kerfið af þessu tagi má rekja til Þýskalands á níunda áratug nítjándu 

aldar. Því var komið á af þáverandi kanslara Þýskalands Ottó Von Bismarck og var liður í aðgerðum 

kanslarans til að hnekkja á öldu sósíalisma í landinu. Kerfið var fjármagnað með skattlagningu 

vinnuafls og fyrirtækja. Lífeyrisþegar Þurftu að hafa náð 70 ára aldri og vera varanlega óvinnufærir 

sökum öldrunar til að njóta þeirra fátæklegu réttinda sem kerfið bauð upp á. Það voru hins vegar fáir 

sem nutu þessara réttinda því meðal verkamaður náði ekki 60 ára aldri á þeim tíma (Armin 

Schwienbacher & Enrico Perotti, 2007). 

Formlegum lífeyriskerfum má skipta í tvo megin flokka, annarsvegar sjóðssöfnunarkerfi eins og 

tíðkast á Íslandi og hins vegar gegnumstreymiskerfi sem eru algengust í löndunum Evrópu. 

3.2 Gegnumstreymiskerfi 
Opinber gegnumstreymiskerfi hafa í gegnum árin verið algengustu lífeyriskerfin meðal þjóða heims. 

Með gegnumstreymiskerfi beitir hið opinbera starfandi fólki skattlagningu eða lögþvingun til að 

fjármagna greiðslur til lífeyrisþega. Þannig eru það vinnandi einstaklingar sem framfleyta 

lífeyrisþegum með samtímatekjum sínum og ganga út frá því að vinnandi kynslóðir framtíðarinnar 

framfleyti þeim á sama átt þegar þeir eldast. Í gegnumstreymiskerfum greiða tekjuhærri einstaklingar 

hæstu greiðslurnar og fá einnig hæstu greiðslurnar frá kerfunum. Þeir njóta þó ekki jafnhárra réttinda 

og greiðslur þeirra á starfsævinni því gegnumstreymiskerfin eru oft notuð til tekjujöfnunar. 

Gegnumstreymiskerfi hafa þann kost að vera einföld og ódýr í rekstri sökum stærðar hagkvæmni og 
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fer reksturinn oft fram í gegnum eftirlitskerfi skattsins (Alþjóðabankinn, 1994). Kerfi þessi hafa 

hentað mjög vel þar sem fólksfjölgun og raunlaunaaukning eru meiri en raunvextir (Már 

Guðmundsson, 2000).  

Þegar flestum formlegum lífeyriskerfum var komið á meðal vestrænna þjóða var fólksfjölgun 

tiltölulega mikil og þróun raunlauna einnig jákvæð. Þetta þýddi að tiltekið iðgjald gaf hærri ávöxtun 

þar sem iðgjaldsgreiðendur máttu eiga von á því að þegar þeir færu á eftirlaun yrðu 

iðgjaldagreiðendur hlutfallslega fleiri og laun þeirra hærri. Framan af gáfu gegnumstreymiskerfi því 

hærri ávöxtun á tiltekið iðgjald heldur en raunávöxtun sjóðssöfnunarkerfa. Reynslan hefur hinsvegar 

sýnt fram á það að til lengri tíma litið er ávöxtun gegnumstreymis lakari heldur en sjóðssöfnunar 

sökum þess að þróun mannfjölda hefur verið gegnumstreymiskerfunum óhagstæð (Alþjóðabankinn, 

1994). 

Opin gegnumstreymiskerfi hafa þann galla að þau eru ekki að fullu verðtryggð. Þegar almenn 

eftirspurn í hagkerfinu eykst og verður umfram það sem eðlilegt þykir og verðbólga fer gerir vart við 

sig, rýrna lífeyrisréttindi opinberra gegnumstreymiskerfa. Skattahækkanir eða niðurskurður eru leiðir 

sem gjarnan eru farnar til að bregðast við afleiðingu slíkra áfalla en slíkt leiðir af sér aukinn kostnað 

vinnuafls og minni framleiðslu (Alþjóðabankinn, 1994).  

Sökum breyttra forsenda, sem að kerfin byggðu á í upphafi, standa gegnumstreymiskerfin frammi 

fyrir gríðarstóru vandamáli. Kerfin gera meðal annars ráð fyrir því að fólksfjölgun og 

raunlaunaaukning haldist stöðugt vaxandi. Þróunin hefur hinsvegar verið sú að meðalaldur fer sífellt 

hækkandi á Vesturlöndum samfara lækkandi fæðingartíðni. Afleiðingarnar eru ört hækkandi 

öldrunarbyrði á gegnumstreymiskerfum sökum þess að færri vinnandi einstaklingar halda uppi 

hverjum lífeyrisþega (Már Guðmundsson, 2000) 

3.3 Sjóðssöfnunarkerfi 
Sjóðssöfnunarkerfi ganga út á það að vinnandi kynslóðir leggja fyrir hluta af tekjum sínum til að eiga 

til afnota þegar að starfsævi þerra líkur. Þessar greiðslur kallast iðgjöld og leggjast inn í 

fjármálastofnanir sem nefnast lífeyrissjóðir og eru undirstaðan sjóðssöfnunarkerfa. Það er svo 

hlutverk lífeyrissjóðanna að ávaxta lífeyrinn.  

Lífeyrissjóðum má skipta í tvo megin flokka, annarsvegar fastréttindasjóði og hins vegar 

fastiðgjaldasjóði. Fastréttindasjóðir byggja á gefnum réttindum. Meðlimum slíkra sjóða er lofað 

ákveðnum gefnum réttindum í lok starfsævinnar. Slíkum loforðum fylgir talsverð áhætta og þarf þess 

vegna utanaðkomandi bakhjarl til að og hlaupa undir bagga ef sjóðsöfnunin dugir ekki fyrir 
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réttindunum. Í fastréttindasjóðum þar sem engin bakhjarl er til staðar eru það sjóðsfélagar sjálfir sem 

taka á sig ábyrgðina. Í slíkum sjóðum þarf að koma til breyting á iðgjöldum ef misræmi verður á milli 

eigna og skuldbindinga. Þannig getur sjóðsöfnunin í fastréttindasjóðum verið breytileg (Már 

Guðmundsson, 2000). 

Fastiðgjaldasjóðir byggja á gefnum iðgjöldum. Í slíkum sjóðum greiða félagar föst iðgjöld til sjóðsins 

og sjálfir sem bera ábyrgðina. Ef misræmi verður á milli eigna sjóðsins og skuldbindinga hans við 

félaga hans kemur til breytinga á réttindum félaganna. Þannig er talað um að slíkir sjóðir séu með 

fulla sjóðssöfnun þar réttindin eru að fullu fjármögnuð með sjóðsöfnuninni og engir utanaðkomandi 

aðilar koma að henni (Már Guðmundsson, 2000).  

Einnig má flokka lífeyrissjóði í sameignarsjóði og séreignarsjóði. Í sameignarsjóðum myndast ákveðin 

samtrygging. Félagar í sameignarlífeyrissjóðum greiða hlutfall af sínum launum í sjóðinn en mynda 

ekki ákveðna peningalega séreign innan hans. Félagarnir eiga síðan rétt á greiðslum frá sjóðnum og 

velta þær greiðslur á meðallaunum viðkomandi yfir starfsævina. Verði breytinga á stöðu sjóðsins 

sökum breyttrar ávöxtunar eigna, örorkulíkna eða lífslíkna kemur það jafnt niður á öllum félögum 

sjóðsins (Már Guðmundsson, 2000). Dæmi um slíka sjóði eru almennu lífeyrissjóðirnir hér á landi.  

Einnig hafa Íslendingar reynslu af séreignarlífeyrissjóðum í einkageiranum. Í séreignarsjóðum á hver 

og einn félagi sérstakan reikning. Félagarnir og afkomendur þeirra eiga rétt á þeirri upphæð sem 

félaginn hefur safnað í sjóðinn að viðbættri ávöxtun. Að því leiti teljast séreignarsjóðir til 

fastiðgjaldasjóða (Már Guðmundsson, 2000).  

Helstu kostir sjóðssöfnunar eru þeir að kerfið getur dregið úr neyslu hjá starfandi stéttum og einnig 

virkar kerfið hvetjandi á sparnað. Þá geta ráðandi aðilar beitt lagasetningu og komið í veg fyrir að 

óforsjálir einstaklingar leggi ekki til hliðar fé til efri áranna.  Slíkt eykur þjóðhagslegan sparnað og 

getur aukið landsframleiðslu með auknum fjárfestingum (Tryggvi Thor Herbertsson, J Michael Orszag 

& Peter R. Orszag, 2000). Sjóðssöfnun veitir einnig hærri ávöxtun í löndum þar sem raunávöxtun er 

hærri heldur en fólksfjölgun og raunlaunaaukning. Mikil umræða hefur verið á undanförnum árum 

um að auka hlut sjóðssöfnunar á kostnað almennra gegnumstreymiskerfa í  lífeyriskerfum landa og 

má búast við að herða megi á þeirri þróun (Már Guðmundsson, 2000).  

Helstu ókostir sjóðsöfnunarkerfa eru þeir að slíkum kerfum hættir oft til að vera misnotuð í 

pólitískum tilgangi. Undir slíkum kringumstæðum hafa fjárfestingar sjóðanna verið eingöngu 

takmarkaðar við ríkisskuldabréf. Slíkt hefur í gegnum tíðina gefið stjórnvöldum aðgang að meira og 

ódýrara fjármagni en þeim annars hefði boðist og afleiðingarnar eru lægri ávöxtun sjóðanna og 

jafnvel neikvæð ávöxtun (Alþjóðabankinn, 1994).  
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Tafla 1 sýnir helstu einkenni fastiðgjalda og fastréttinda sjóða. Fastiðgjalda sjóðir eru algengasta 

formið hérlendis og eru um 25 slíkir starfandi hér á landi. Að auki er allur viðbótarlífeyrissparnaður á 

Íslandi í fastiðgjaldasjóðum. Fastréttindasjóðir með ábyrgð laungreiðenda eru algengastir meðal 

starfsgreina ríkis og sveitafélaga hér á landi (Fjármálaeftirlitið, 2010). Þessi tegund sjóða er einnig 

algengust í löndunum í kringum okkur (Gunnar Baldvinsson, 2004). Fastréttindasjóðir án ábyrgðar 

annarra eru fágætir og þekkjast ekki lengur hér á landi (Fjármálaeftirlitið, 2010).  

Tafla 1 – Samanburður á fastiðgjalda- og fastréttindasjóðum. 

 Fastiðgjaldasjóðir Fastréttindasjóðir með 
ábyrgð annarra 

Fastréttindasjóðir án 
ábyrgðar annarra 

Bakhjarlar Engir bakhjarlar Laungreiðendur Engir bakhjarlar 

Iðgjöld Gefin iðgjöld Föst iðgjöld Breytileg iðgjöld 

Réttindi Breytileg réttindi Gefin réttindi Gefin réttindi 

Ábyrgð Ábyrgð sjóðsfélaga Ábyrgð laungreiðenda Ábyrgð sjóðsfélaga 

Sjóðsöfnun Full sjóðsöfnun Breytileg sjóðsöfnun Full sjóðsöfnun 
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4. Hugmynd Alþjóðabankans að þriggja stoða lífeyriskerfi 
Síðan um miðjan níunda áratug síðustu aldar hefur Alþjóðabankinn reynt að stuðla að framförum og 

endurbótum á almannatrygginga- og lífeyriskerfum víða um heim, þó aðallega í þróunarlöndum. 

Breytingar á fjölskylduhögum, hækkandi meðalaldur og vanhæfi eldri lífeyriskerfa til að takast á við 

þessar breytingar er aðal drifkraftur hugmyndar Alþjóðabankans að þriggja stofa lífeyriskerfi (Robert 

Holzmann & Richard Hinz, 2005).  

Hugmyndir Alþjóðabankans ganga ekki út á það að til sé einhver ein heildar fyrirmyndarlausn að góðu 

lífeyriskerfi sem virkar fyrir allar þjóðir. Þvert á móti ganga hugmyndir alþjóðabankans út á ákveðinn 

ramma af stefnum sem skoðar getu hagkerfis til að standa undir ákveðnum megin viðfangsefnum. Til 

þess að leysa þessi viðfangsefni hefur Aljóðabankinn lagt að leiðarljósi hugmyndina um fjölstoða 

lífeyriskerfi sem er breytilegt og sérsniðið að  efnahag og þörfum hverrar þjóðar (Robert Holzmann & 

Richard Hinz, 2005).  

Við mótun lífeyriskerfis að forskrift Alþjóðabankans þarf að taka tillit til efnahags og lýðfræðilegra 

þátta í hverju landi fyrir sig. Efnahagur landa og aðstæður þurfa að hafa aðföng og bolmagn til að 

geta staðið undir öflugu lífeyriskerfi. Einnig verður að skoða hlutverk og tilgang lífeyriskerfis í víðara 

samhengi og taka verður tillit til annarra samfélagshópa. Lífeyriskerfi má ekki koma niður á öðrum 

samfélagshópum sem eru hugsanlega verr staddir og lifa við meiri fátækt en aldraðir (Robert 

Holzmann & Richard Hinz, 2005).  

Þriggja stoða kerfi Alþjóðabankans miðar að algerum aðskilnaði gegnumstreymis- og 

sjóðsöfnunarkerfa. Þetta þýðir tvær megin stoðir með skylduaðild, annars vegar opinbert kerfi sem er 

að fullu fjármagnað með samtímasköttum og hins vegar sjálfstætt kerfi með fullri sjóðsöfnun. Til 

viðbótar bætist svo þriðja stoðin sem er frjáls sparnaður (Alþjóðabankinn, 1994). 

Fyrsta stoðin – Opinbert kerfi með skylduaðild 

Hlutverk opinberra gegnumstreymiskerfisins er að sporna við fátækt meðal aldraðra. Kerfið skal vera  

fjármagnað með sköttum af samtímalaunum og greiða flatan grunnlífeyri eða tekjutengdan 

lágmarkslífeyri. Þá á kerfið að bjóða upp á möguleika til tekjujöfnunnar og samtryggingar. Auk þess á 

kerfið að virka sem trygging lífeyrisþega gegn niðursveiflutímabilum og markaðsbrestum þegar 

ávöxtun sparnaðar lækkar (Alþjóðabankinn, 1994).  

Önnur stoðin – Skyldukerfi undir opinberu eftirliti  

Skyldukerfi með opinberu eftirliti á að vera fjármagnað með fullri sjóðsöfnun og vera rekið sjálfstætt 

utan opinbera geirans. Kerfið á að bjóða upp á einstaklingsbundinn eða atvinnutengdan sparnað. 
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Meginmarkmiðið er að vera sparnaður til að standa undir ellilífeyri og samtryggingu (Alþjóðabankinn, 

1994; Már Guðmundsson, 2000). 

Þriðja stoðin – Frjáls einstaklingsbundinn eða vinnutengdur sparnaður 

Meginmarkmið þriðju stoðarinnar er að vera sparnaður til elli áranna. Slíkur sparnaður er 

fjármagnaður með framlagi einstaklinga eða vinnuveitanda. Þriðja stoðin er hugsuð sem viðbótar 

trygging fyrir einstaklinga gagnvart hverskyns áföllum sem hinar tvær stoðirnar kunna að verða fyrir 

(Alþjóðabankinn, 1994).  

Megin rök Alþjóðabankans fyrir þriggja stoða lífeyriskerfi eru þær að lífeyriskerfi eigi ekki einungis að 

vera félagslegt öryggisnet heldur eigi það líka að örva hagvöxt. Þá eiga lífeyriskerfi að hjálpa 

öldruðum með því að gefa þeim kost á því að færa tekjur frá starfsævi sinni yfir á efri árin (Gunnar 

Baldvinsson, 2004). Einnig á kerfið að stuðla að tekjujöfnun án þess að valda öfugsnúinni 

tekjutilfærslu innan kynslóða eða ótilætlaðri tekjufærslu milli kynslóða (Már Guðmundsson, 2000).  

Lífeyriskerfin eiga að hjálpa hagkerfinu í heild með því að lágmarka dulinn kostnað sem dregið getur 

úr hagvexti. Þá eiga lífeyriskerfi einnig að vera sjálfbær og grundvallast af langtímaáætlunum. Í þriðja 

lagi eiga lífeyriskerfi að vera gegnsæ og ónæm fyrir pólitískum áhrifum og auðvelda almennum 

borgurum og stefnumótandi aðilum að taka vel ígrundaðar ákvarðanir (Már Guðmundsson, 2000).   

Þá eru það rök Alþjóðabankans að eitt lífeyriskerfi sé ófært um að uppfylla ofangreindarkröfur 

samtímis. Tafla 2 sýnir hvernig þriggja stoða lífeyriskerfi með sjóðssöfnunarkerfi sem megin stoð lítur 

út.  

Tafla 2 – Þriggja stoða lífeyriskerfi Alþjóðabankans.  
Heimild: (Már Guðmundsson, 2000).  

Kerfi 
Opinbert kerfi með 

skylduaðild 
Óopinbert kerfi með 

skylduaðild 
Frjálst kerfi 

Hlutverk /markmið 
Tekjutilfærsla og 
samtrygging 

Sparnaður og 
samtrygging 

Sparnaður og trygging 

Form 

Tekjutengdur lámarks 
lífeyrir eða flatur 
grunnlífeyrir 

Einstaklingsbundinn 
eða atvinnutengdur 
sparnaður 

Einstaklingsbundinn 
eða atvinnutengdur 
sparnaður 

Fjármögnun 
Skattar Full sjóðsöfnun og 

opinbert eftirlit 
Full sjóðsöfnun 
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5. Íslenska lífeyriskerfið 
Íslenska lífeyrissjóðskerfið byggir á þriggja stoða kerfi Aljóðabankans. Það sem gerir það frábrugðið 

flestum lífeyriskerfum í heiminum er það að önnur stoðin, lífeyrissjóðir með sjóðsöfnun, er megin 

stoðin í kerfinu. Greiðslur frá þeim eru almennt hærri til lífeyrisþega en greiðslur 

almannatryggingakerfisins (Hrafn Magnússon, 2003). Lífeyrissjóðirnir eiga sér langa forsögu á Íslandi. 

Þó að fyrsta almenna lífeyriskerfið megi rekja til Þýskalands voru á sama tíma uppi svipaðar 

hugmyndir í öðrum löndum, þar á meðal á Íslandi.  

5.1 Saga Íslenska lífeyriskerfisins.  
Fyrsti vísir að formlegu lífeyriskerfi á Íslandi má rekja allt til ársins 1851, þegar lög voru sett um 

skyldur embættismanna til  að sjá ekkjum sínum farboða með fjárstyrk eftir fráfall þeirra. Árið 1921 

voru svo sett lög um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra. Voru þessi lög fyrsti vísirinn að 

lífeyrissjóðskerfi á Íslandi en eins og lögin frá 1851 náði lífeyrissjóður þessi einungis til fámenns hóps 

starfsmanna ríkisins sem töldust til embættismanna. Þegar Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins var 

stofnaður með lögum frá Alþingi árið 1943 voru stigin stór skref í lífeyrismálum á Íslandi. Þremur 

árum seinna voru sett lög á Alþingi um almannatryggingar. Þá voru starfræktir 15 lífeyrissjóðir á 

landinu sem náðu til starfsmanna ríkisins og nokkurra bæjarfélaga, banka og stærri fyrirtækja (Hrafn 

Magnússon, 2003). Með endurskoðun laga um almannatryggingar hafði verið slegið upp öryggisneti 

fyrir almenna verkamenn. Þrátt fyrir þessar framfarir og  rýmkun bótaréttinda voru 

grunnlífeyrisgreiðslur frá almannatryggingum afar takmarkaðar. Áætlað er að greiðslurnar hafi numið 

u.þ.b. 17% af meðaltekjum verkamanns á þeim tíma. Með tímanum rýrði verðbólga þessi réttindi enn 

frekar (Már Guðmundsson, 2000).  

Stærsta skrefið í sögu íslenska lífeyriskerfisins var hins vegar tekið árið 1969 þegar samkomulag 

náðist í almennum kjarasamningum um stofnun almennu lífeyrissjóðanna. Niðurstaða 

kjarasamninganna má rekja til þess hve lágur grunnlífeyririnn var orðinn.  Í byrjun næsta árs voru 

stofnaðir atvinnutengdir lífeyrissjóðir með fullri sjóðsöfnun. Talið er að lífeyrisþegar sem fengu 

greiddan lífeyri árið 1994 eftir að hafa verið félagar í sjóðunum frá upphafi með meðallaun 

verkamanns, hafi fengið greidd u.þ.b. 60-70% af heildarlaunum fullvinnandi fólks (Már 

Guðmundsson, 2000). Árið 1974 voru síðan sett lög sem skylduðu launafólk og atvinnurekendur 

þeirra til að greiða 10% iðgjöld til lögbundinna eða viðurkenndra lífeyrissjóða. Sex árum seinna var 

ákveðið á Alþingi að þessi lög skildu einnig ná yfir sjálfstætt starfandi einstaklinga. Árið 1986 voru 

iðgjöld í fyrsta sinn frá stofnun lífeyrissjóðanna ekki aðeins reiknuð af daglaunum heldur heildar 

launum.  
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Lífeyrissjóðskerfið á Íslandi var í raun sett upp í tvennum tilgangi. Annars vegar sem hefðbundið 

lífeyrissjóðskerfi til að tryggja sjóðsfélögum fjárhagslegt frelsi á sínu ævikvöldi og hins vegar sem 

einskonar lánakerfi þar sem íslenskir bankar voru tregir til að lána almenningi fjármagn. Ástæður þess 

má rekja til  þess að raunvextir höfðu reynst neikvæðir í mörg undangengin ár og lækkaði því 

verðmæti lána eftir því sem á leið. Í ljósi þess var eftirspurn eftir lánsfjármagni mjög mikil án þess að 

framboðið væri nálægt því að fullnægja henni. Jákvæðri raunávöxtun lífeyrissjóðanna var síðan komið 

á til frambúðar með lögum nr. 13/1979 um verðtryggingu skulda (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 9. 

apríl 2010). 

Áttundi áratugur síðustu aldar reyndist hinu nýja lífeyrissjóðakerfi afar erfiður. Gífurleg verðbólga var 

á þessum árum sem át upp megnið af sparifé landsmanna. Talið er að raunávöxtun almennra 

sparisjóðsbóka hafi á þessum tíma verið neikvæð um 14,5% (Tryggvi Þór Herbertsson, 2004). 

Verðbætishlutfall lækkaði mjög á árunum 1970 – 1980 eða úr tæpum 90% niður í tæp 50%. Með 

tilkomu verðtryggingar með setningu Ólafslaganna svokölluðu árið 1979 snérist þessi þróun 

hinsvegar við og árið 1989 var hlutfallið orðið 93,5% (Tryggvi Þór Herbertsson, 2004). 

Árið 1991 voru svo samþykkt lög á Alþingi um ársreikninga og endurskoðun lífeyrissjóða. Þetta leiddi 

það af sér að mikil samræming varð í ársreikningagerð fyrirtækja almennt og þar með töldum 

lífeyrissjóðunum ásamt því að miklar framfarir urðu á skýrslugerð um sjóðina. Þetta leiddi til þess að 

endurskoðun og eftirlit með sjóðunum hefur batnað til muna og almennt er aukinn þrýstingur á 

aðgerðir á hendur lífeyrissjóðum sem ekki standa undir skuldbindingum sínum (Hrafn Magnússon, 

2003).  

Árið 1997 var svo síðasta stóra áfanganum í lífeyrismálum á Íslandi náð. Það ár voru samþykkt lög um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Lögin höfðu verið í bígerð allt frá árinu 1976 

en sökum ágreinings um lagaákvæði sem tengdist lífeyrissjóðum með ábyrgð laungreiðenda hafði 

aldrei náðst samkomulag. Stærsti áfanginn með þessari lagasetningu var rammalöggjöf um frjálsan en 

skilyrtan lífeyrissparnað. Með þeirri löggjöf uppfyllti Íslenska lífeyriskerfið þriggja stoða kerfi 

Alþjóðabankans (Hrafn Magnússon, 2003).  

5.2 Íslenska lífeyriskerfið í dag 
Eins og fram hefur komið byggir íslenska lífeyriskerfið í dag á þriggja stoða kerfi Alþjóðabankans. 

Megin stoðir íslenska lífeyriskerfisins eru opinberar almannatyggingar, lífeyrissjóðir og 

einstaklingsbundinn lífeyrissparnaður (Hrafn Magnússon, 2003). Eins og fram hefur komið voru 

lífeyrisgreiðslur almannatrygginga einu réttindin sem almennu verkafólki bauðst fram til ársins 1970. 
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Með tilkomu lífeyrissjóðanna hefur staðan batnað til muna og höfðu greiðslur lífeyrissjóðanna til 

lífeyrisþega farið fram úr greiðslum almannatrygginga árið 2002 (Hagstofa íslands, 2010 g).  

 

Mynd 2 – Greiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða til ellilífeyrisþega í milljónum króna á árunum 1998 til 2009 

Heimild: (Hagstofa íslands, 2010 g) 

5.2.1 Almannatryggingar 

Á Íslandi er rekið opinbert almannatryggingakerfi. Eitt af hlutverkum almannatryggingakerfisins er að 

greiða út samskonar lífeyri og almennu lífeyrissjóðirnir greiða út til sjóðsfélaga. Kerfið er fjármagnað 

með sköttum en ekki sérstökum iðgjöldum eins og tíðkast í mörgum löndum í kringum okkur. 

Ellilífeyririnn sem almannatryggingarnar greiða út skiptist í grunnlífeyri, tekjutryggingu og 

heimilisuppbót (Tryggingamálastofnun, 2010). Ellilífeyrir almannatrygginga er fastur en ekki 

breytilegur eftir iðgjöldum einstaklinga eins og tíðkast sums staðar í Evrópu.  

Rétt til greiðslu lífeyris hafa þeir sem náð hafa 67 ára aldri og hafa búið hér á landi óskert í 40 ár á 

aldursbilinu 16-67 ára. Þeir sem hafa búið hér á landi skemur, njóta skertra réttinda sem metin eru 

hlutfallslega. Réttindin skerðast um 2,5% fyrir hvert ár sem einstaklingur býr erlendis. Undanskyldir 

þessari reglu eru sjómenn. Sjómenn sem lögskráðir hafa verið á Íslensk skip eða skipt gert út á Íslandi 

lengur en 25 ár eiga rétt á greiðslu ellilífeyris frá 60 ára aldri (Tryggingamálastofnun, 2010). Ef 

einstaklingur velur hins vegar að hefja töku lífeyris seinna en við 67 ára aldurinn eykst lífeyrir 

viðkomandi um 6% á árs grundvelli þar til einstaklingurinn nær 72 ára aldri. Þessi hækkun takmarkast 

þó við 30% hækkun. 

Hámarksupphæð grunnlífeyris sem almannatryggingar greiða út eru 29.294 en sú uppæð skerðist 

mánaðar tekjur einstaklinga fara yfir kr. 214.602 og skerðast að fullu ef einstaklingar hafa tekjur 
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umfram kr. 331.778. Einstaklingar sem hafa mánaðartekjur undir kr. 205.224 eiga hins vegar rétt á 

tekjutryggingu sem mest getur verið kr. 92.299. Þeir sem hinsvegar búa einir eiga rétt á 

heimilisuppbót upp á kr. 27.242 á mánuði og skerðast þau réttindi á sama hátt og tekjutryggingin.  

 

Tafla 3 – Taflan sýnir mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur almannatrygginga til ellilífeyrisþega árið 2010.  
Heimild: (Tryggingastofnun Ríkisins, 2010) 

Ellilífeyrir almannatrygginga Hámarks 
greiðslur 

Frítekjumörk Greiðslur falla 
niður 

Ellilífeyrir / grunnlífeyrir 29.294 214.602 331.778 

Tekjutrygging 92.441 0 205.424 

Heimilisuppbót 27.242 0 27.242 

5.2.2 Lífeyrissjóðir með skylduaðild 

Í 2.gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 eru lífeyrissjóðir 

skilgreindir sem félag eða stofnun sem veitir viðtöku iðgjalds til greiðslu lífeyris vegna elli til æviloka, 

örorku eða andláts (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). 

Óhætt er að segja að lífeyrissjóðirnir séu megin stoðin í íslenska lífeyriskerfinu og sérstaða þess út á 

við. Lífeyrissjóðskerfið er annarsvegar hluti af samtryggingarkerfi þjóðfélagsins og hinsvegar hluti af 

réttindakerfi launafólks.  Lífeyrissjóðirnir á Íslandi teljast til svokallaðra fastiðgjaldasjóða, þar sem 

réttindi sjóðsfélaga ráðast af ávöxtun sjóðsins hverju sinni (Hrafn Magnússon, 2003). Oft er sagt til 

einföldunar að íslensku lífeyrissjóðirnir byggi á „þremur S-um“ en þau eru skylduaðild, sjóðsöfnun og 

samtrygging.  

Með skylduaðild er vísað til þess að öllum launamönnum sem og sjálfstætt starfandi 

atvinnurekendum er skylt að greiða  12% lágmarksiðgjald reiknað af heildarfjárhæð launa eða 

endurgjaldi fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu. Það er síðan ákveðið í kjarasamningum 

hvernig þessum 12% er skipt á milli launþega og laungreiðanda (Lög um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). Skylduaðildin tryggir að allir séu með og er í 

raun forsenda þess að kerfið bjóði upp á áhættudreifingu auk þess sem hún kemur í veg fyrir 

mismunun (Alþýðusamband Íslands).  

Íslensku lífeyrissjóðirnir byggja á fullri sjóðssöfnun þar sem enginn utanaðkomandi aðili kemur að 

fjármögnun sjóðanna og sjóðsfélagar bera sameiginlega alla áhættu af ávöxtuninni sjálfir (Bjarni 
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Þórðarson & Hrafn Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 2010). Þó eru til undantekningar eins og B-

deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitafélaga en í þeim deildum 

bera laungreiðendurnir, ríkið og sveitafélög, ábyrgð á föstum réttindum (Fjármálaeftirlitið, 2010).  

Samtryggingin tryggir alla sjóðsfélaga gegn sama iðgjaldi óháð aldri, kyni, starfi eða öðrum 

áhættuþáttum sem hafa áhrif á örorku- eða dánarlíkur. Þannig geta sjóðirnir með þátttöku allra 

meðlima tryggt afkomu þeirra sem verða fyrir áfalli sökum sjúkdóma eða slysa og séð fjölskyldum 

þeirra meðlima sem falla frá fyrir afkomu eftir þeirra dag (Alþýðusamband Íslands).  

Þó íslensku lífeyrissjóðirnir séu almennt taldir til fastiðgjaldasjóða vill Már Guðmundsson fara varlega 

í þær sakir að segja að almennu sjóðirnir á Íslandi séu fastiðgjaldasjóðir. Í skýrslu sinni „Íslenska 

lífeyriskerfið“ frá árinu 2000 segir hann að ekki sé nægilega lýsandi fyrir sjóðina að kalla þá 

fastiðgjaldasjóði. Vill hann þá meina að meðlimir sjóðanna upplifi réttindi sín ekki þannig að þau velti 

eingöngu á því hvaða ávöxtun fæst á innborgunartíma. Að auki séu sjóðirnir í langflestum tilfellum 

langt frá því að vera tryggingafræðilega réttlátir þar sem réttindi sjóðsfélaga velti ekki á áhættu 

tengdir hverjum og einum (Már Guðmundsson, 2000). Réttindavinnsla sjóðanna er línulega en ekki 

háð því hversu lengi viðkomandi iðgjald er í ávöxtun sjóðsins. Að auki er reglugerðum um réttindi 

sjóðsfélaga er breytt fyrir sjóðsfélagana í heild (Már Guðmundsson, 2000).  

Í árslok 2009 voru hér á landi starfandi 37 lífeyrissjóðir í 87 deildum. Af þessum 37 lífeyrissjóðum voru 

6 sjóðir sem hættir eru að taka við iðgjöldum. Full starfandi sjóðir eru því 31 talsins (Fjármálaeftirlitið, 

2010). Af heildarfjölda starfandi lífeyrissjóða eru 25 án ábyrgðar annarra á móti 12 sem teljast vera 

með fulla ábyrgð annarra. Að auki eru 2 sjóðir sem hafa mismunandi ábyrgð milli deilda en það eru 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður starfsmanna sveitafélaga sem nefndir voru hér að 

framan (Fjármálaeftirlitið, 2010).  

Hrein eign lífeyrissjóðanna undir lok ársins 2009 voru 1.775 milljarðar króna. Af þessari upphæð 

skiptast 47,27% niður á þrjá særstu lífeyrissjóðina. Þeir eru Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins sem á 

328 milljarða eða rúm 18,51% af hreinum eignum sjóðanna, Lífeyrissjóður verslunarmanna (283 

milljarðar) og Gildi lífeyrissjóður (227 milljarðar) (Fjármálaeftirlitið, 2010).  

Lámarkstryggingavernd sem lífeyrissjóðirnir greiða út eru 56% af þeim mánaðarlaunum sem greitt er 

af í mánaðarlegan lífeyri. Þetta miðast við að iðgjald hafi verið greitt til 40 ára en hafi sjóðsfélagi 

greitt í færri ár skerðast réttindin hlutfallslega um hvert ár sem upp á vantar.  

Sú hefð hefur  fest sig í sessi hér á landi að skipta greiðslu iðgjaldsins milli launþega og vinnuveitenda. 

Þessi hefð gefur ekki skýra mynd við mat á launum starfsfólks og kostnaði við að hafa einstakling í 
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vinnu. Kemur þetta til vegna þess hve litlu það breytir hvort vinnuveitandi greiði starfsmanni laun 

sem  síðan eru dregin af iðgjöld til greiðslu í lífeyrissjóðina eða hvort vinnuveitandi greiði iðgjöldin og 

minnki launagreiðslu viðkomandi starfsmanns um hið sama (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 9. apríl 

2010). 

5.2.3 Séreignarlífeyrissparnaður 

Þriðja stoð íslenska lífeyriskerfisins er séreignarlífeyrissparnaður eða viðbótarlífeyrissparnaður.    

Séreignarlífeyrissparnaður er frjáls einstaklingsbundinn sparnaður með fullri sjóðsöfnun.  Hugmyndin 

að séreignarlífeyrissparnaði byggir á sparnaði einstaklingsins ólíkt skyldutryggingunni sem er hugsuð 

sem lámarks tryggingarvernd (Landssamtök lífeyrissjóða, 2006). Viðbótar lífeyrissparnaður er séreign 

hvers sjóðsfélaga og falli viðkomandi frá áður en réttindi hans eru að fullu greidd út gengur hún til 

erfingja viðkomandi (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997).   

Einstaklingur getur hafið töku séreignarlífeyris við 60 ára aldur. Inneignin greiðist út á minnst 7 árum 

en sjóðsfélagi getur valið um dreifa greiðslunum á lengri tíma. Velji sjóðsfélagi hins vegar að fresta 

móttöku séreignarinnar styttist endurgreiðslutíminn sem því nemur. Ákveði sjóðsfélagi að hefja 

móttöku séreignar við 67 ára aldur hefur hann þar með rétt á að fá endurgreiðslu séreignarinnar í 

heilu lagi. Sjóðsfélagi á að sama skapi rétt á að dreifa greiðslunum yfir lengra tímabil frá 67 ára aldri, 

óski hann eftir því (Landssamtök lífeyrissjóða, 2006).  

Viðbótarlífeyrissparnaður gefur þannig fólki möguleika á sveigjanlegri starfslokum og auðveldar fólki 

að draga úr vinnu á síðustu árum starfsævinnar án þess að skerða bætur frá almannatryggingum 

(Landssamtök lífeyrissjóða, 2006).  

Launþegar og sjálfstæðir atvinnurekendur eiga þess kost að greiða annað hvort 2% eða 4% 

viðbótariðgjald til lífeyrissparnaðar. Á móti er flestum laungreiðendum skylt samkvæmt 

kjarasamningum að greiða allt að 2% mótframlag til viðbótarlífeyrissparnaðar launamanna sem nýta 

sér þessi réttindi. Ef launamaður nýtir ekki rétt sinn til viðbótarlífeyrissparnaðar er laungreiðanda 

samt sem áður skylt að greiða 1% viðbótariðgjald í lífeyrissparnað launamanns (Landssamtök 

lífeyrissjóða, 2006).   

Launafólki er ekki skylt að greiða viðbótariðgjald til sama lífeyrissjóðs og þeir greiða iðgjöld 

skyldutryggingarinnar til. Þeim stendur til boða að leggja sparnað sinn inn hjá viðskiptabönkum, 

sparisjóðum, verbréfafyrirtækjum, líftryggingarfyrirtækjum og lífeyrissjóðum. Allir þessir aðilar geta 

uppfyllt skilyrði til að bjóða upp á séreignarlífeyrissparnað (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997).  
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6. Lífeyriskerfi erlendis  
Flest lífeyriskerfi vestrænna landa byggja á þriggja stoða hugmynd Alþjóðabankans. Nálgun þjóðanna 

að hugmyndinni er hinsvegar jafn misjöfn og lífeyriskerfin eru mörg. Mörg lífeyriskerfi Evrópu reiða 

sig enn að mestu leiti á gegnumstreymiskerfin. Miklar breytingar eru þó í gangi á skipan lífeyriskerfa 

almennt og eru margar þjóðir farnar að fikra sig meira í átt að sjóðssöfnun. Flest lífeyriskerfi reiða sig 

á einhverja blöndu af þessu tvennu. Það er einnig algengt að einstaka stoðir séu blanda af 

gegnumstreymi og sjóðssöfnun (Gunnar Baldvinsson, 2004). Hér verða skoðuð lífeyriskerfi Hollands, 

Danmerkur, Svíþjóðar, Finnlands og Þýskalands.  

6.1 Holland 
Hollenska lífeyriskerfið er hvað líkast því íslenska. Kerfið byggir á þriggja stoða fyrirmynd 

Alþjóðabankans. Í grunninn hefur kerfið tvær megin stoðir, annarsvegar opinbert 

gegnumstreymiskerfi og hins vegar frjálst sjóðssöfnunarkerfi (OECD, 2009).  

Opinbera gegnumstreymiskerfið greiðir flatan grunnlífeyri sem nemur um 30% af meðaltekjum á 

almennum vinnumarkaði eða 70% af lámarkslaunum. Stoðin nær til allra starfandi einstaklinga á 

aldrinum 16-65 ára og er lífeyririnn greiddur út á hálfs árs fresti (OECD, 2009). Einstaklingar vinna sér 

inn 2% af réttindum á ári sem þýðir að einstaklingur sem unnið hefur fulla starfsævi frá 16 ára aldri 

öðlast 100% réttindi við 65 ára aldur.  

Önnur stoðin sem er frjálst sjóðssöfnunarkerfi með opinberu eftirliti er langstærsta stoðin. 

Sjóðssöfnunarkerfinu tilheyra um 767 sjóðir og eru 103 þessara sjóða svokallaðir iðngreinasjóðir sem 

ná til allra starfsmanna tiltekinnar iðngreinar, svipaðir þeim sem við þekkjum hér heima. Sjöhundruð 

af þessum sjóðum eru sjóðir einstakra fyrirtækja en laungreiðendur geta valið á milli þess að greiða 

lífeyri til iðngreinasjóða eða halda út einkasjóði sem tryggir sambærileg réttindi. Tryggingafélög halda 

úti um 46 sjóðum. Almenn þátttaka í lífeyrissjóðskerfinu er um 91% og eru 97% af lífeyrissjóðunum 

fastréttindasjóðir tryggðir af vinnuveitendum (OECD, 2009).  

Þriðja stoð hollenska lífeyriskerfisins er frjáls lífeyrissparnaður sem haldið eru úti af 

tryggingarfyrirtækjum (OECD, 2009).  

6.2 Danmörk 
Danska lífeyriskerfið byggir á þremur stoðum. Fyrsta stoðin er síðan 1968 og kallast ATP en SP bættist 

við árið 1999. Önnur stoðin er sjóðsöfnunarkerfi með skylduaðild en hún kom til með 

kjarasamningum árið 1989. Þriðja stoðin er valfrjáls viðbótarsparnaður (Gunnar Baldvinsson, 2004). 
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Danska almannatryggingakerfið skiptist í tvennt annars vegar ATP sem greiðir út tekjutengdan 

lámarkslífeyri fjármagnaðan með gegnumstreymi og hinsvegar SP sem er viðbótarlífeyrir, 

fjármagnaður með sjóðsöfnun og nær yfir alla  launþega sem vinna yfir níu klukkustundir á viku. SP 

kerfinu var komið á árið 1999. Það sem gerir Danska kerfið frábrugðið flestum öðrum kerfum í Evrópu 

er að kerfið er að óverulegum hluta fjármagnaður með beinum iðgjöldum laungreiðenda og 

launþega. Í staðinn er ellilífeyrir og aðrar bætur að stórum hluta greiddar út af almennum tekjum 

ríkissjóðs (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Skylduaðild er að danska almannatryggingakerfinu og réttindi á lífeyrisgreiðslum frá 

almannatryggingakerfinu eiga allir Danir sem búið hafa í Danmörku í 40 ár á aldrinum 15-65 ára. 

Iðgjöld til ATP kerfisins er fast mánaðarlegt iðgjald sem skiptist niður á laungreiðendur og launþega 

en iðgjöld til SP kerfisins er 1% af mánaðarlaunum. Lífeyrisaldur í ATP kerfinu miðast við 67 ára aldur 

en 65 í SP kerfinu (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Önnur stoð danska lífeyriskerfisins er fastiðgjaldakerfi fjármagnað með sjóðssöfnun. Sjóðirnir eru 

yfirleitt starfsgreinasjóðir eða fyrirtækjasjóðir. Sjóðsfélagar greiða 12-15% af heildarlaunum í iðgjöld 

og er talið að um 80% af vinnandi einstaklingum séu þátttakendur en þessi stoð nær ekki utan um 

sjálfstæða atvinnurekendur. Launagreiðendur greiða tvo þriðju af iðgjaldinu (Gunnar Baldvinsson, 

2004).    

Þriðja stoð danska lífeyriskerfisins er frjáls viðbótarlífeyrissparnaður án aðkomu laungreiðenda. En sú 

stoð byggir á sjóðssöfnun. Greiðslur réttinda miðast oftast við 60 ára aldur (Gunnar Baldvinsson, 

2004).  

6.3 Finnland 
Lífeyriskerfið í Finnlandi byggir á þremur stoðum sem eru almannatryggingakerfi, sjálfstætt 

lífeyriskerfi með þátttöku launagreiðenda og viðbótarlífeyrissparnaður sem er sjálfstætt kerfi án 

þátttöku laungreiðenda. Ellilífeyrisaldur í Finnlandi er 65 ára en félagar í starfsgreinasjóðum gefst 

kostur á að flýta upptöku til sextugs.  

Almannatryggingakerfið í Finnlandi nær yfir alla íbúa landsins og þar með talið útlendinga sem búið 

hafa þar í að minnsta kosti fimm ár. Kerfið er gegnumstreymiskerfi sem greiðir lágmarkslífeyri til 

þeirra ellilífeyrisþega sem litlar eða engar greiðslur fá frá starfsgreinasjóðum. Ellilífeyrisgreiðslur 

almannatryggingakerfisins eru 20-24% af launum og eru þær tengdar tekjum frá starfsgreinasjóðum 

(Gunnar Baldvinsson, 2004).  
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Önnur stoðin er starfsgreinasjóðir með skylduaðild. Ólíkt starfsgreinasjóðum á Íslandi geta finnsku 

lífeyrissjóðirnir bæði verið fjármagnaðir með gegnum streymi og sjóðsöfnun en  algengasta 

fyrirkomulagið er blanda af þessu tvennu. Ekkert þak er á iðgjöldum og greiða launagreiðendur að 

meðaltali 16,7% iðgjald af launum en launþegar 4,4% (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Þriðja stoðin er sjálfstætt starfandi  viðbótarlífeyrissparnaður án þátttöku launagreiðenda. Kerfið er 

fastiðgjaldakerfi fjármagnað með sjóðsöfnun. 

6.4 Svíþjóð 
Sænska almannatryggingakerfið var stofnað árið 1947 og var fyrsta eftirlaunakerfið sem ekki byggðist 

á tekjutengingum. Allir íbúar Svíþjóðar sem búið hafa í landinu í 40 ár eða greitt iðgjald til 

almannatryggingakerfisins í 30 ár eiga rétt á greiðslum frá kerfinu. Greiðslur lífeyris frá 

almannatryggingakerfinu skiptast í þrennt (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Í fyrsta lagi er það grunnlífeyrir sem greiddur er út á grundvelli iðgjalda sem greidd hafa verið til 

gegnumstreymiskerfis yfir starfsævina.  

Í öðru lagi er það viðbótarlífeyrir sem fjármagnaður er með sjóðsöfnun. Upphæð greiðslna 

viðbótarlífeyrissins ræðst af greiddum iðgjöldum og ávöxtun (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Almannatryggingakerfið greiðir einnig út lágmarkslífeyri til þeirra sem haft hafa tekjur undir lágmarki 

eða engar tekjur yfir starfsævina (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Iðgjöld til almannatryggingakerfisins eru 18% af heildarlaunum og þar af fara 2,5% af laununum til 

viðbótarlífeyrisins (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Önnur stoð sænska lífeyriskerfisins er starfstengt lífeyriskerfi með þátttöku laungreiðenda. Rúmlega 

90% launþegar Svíþjóðar eru með skylduaðild að kerfinu í gegnum kjarasamninga. Flestir þeirra eru 

aðilar að svokölluðu ITP kerfi sem er iðnaðar- og verslunarfólk en það kerfi er fjármagnað eingöngu af 

laungreiðendum. Iðgjöld eru einstaklingsbundin en meðal iðgjöld eru 12,5% af launum. Full réttindi 

úr ITP kerfinu eiga þeir sem greitt hafa í það í 30 ár (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Starfstengd lífeyriskerfi opinberra starfsmanna er stjórnað af sveitarfélögum eða opinberum 

fyrirtækjum og eru þau kerfi fjármögnuð með gegnumstreymi (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Þriðja stoð sænska lífeyriskerfisins er sjálfstætt starfandi  viðbótarlífeyrissparnaður án þátttöku 

laungreiðenda. Kerfið er fastiðgjaldakerfi fjármagnað með sjóðsöfnun og eru iðgjöldin 

einstaklingsbundin (Gunnar Baldvinsson, 2004). 



19 
 

6.5 Þýskaland 
Lífeyriskerfi Þýskalands byggir á þremur megin stoðum, almannatryggingakerfi er megin stoðin sem 

greiðir út 70% af öllum lífeyri, sjálfstætt starfandi, starfstengt lífeyrissjóðskerfi með þátttöku 

laungreiðenda sem greiðir 7% af öllum lífeyri og Frjáls viðbótarlífeyrissparnaður án þátttöku 

launagreiðenda (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Skylduaðild er að almannatryggingakerfinu sem rekið er af mörgum ríkis- og svæðisbundnum 

stofnunum sem allar eru sjálfstætt starfandi lögaðilar. Kerfið er fjármagnað með gegnumstreymi og 

iðgjöld þess eru 19,5% af launum sem skiptist til helminga á milli launþega og launagreiðenda. 

Ellilífeyrisaldur almannatrygginga er 65 ára og ræðst fjárhæð greiðslna af fjölda ára og tekjum sem 

greitt er af. Meðaltekjur einstaklinga sem greitt hafa í 45 ár til kerfisins eru um 35% af lokalaunum 

(Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Önnur stoð þýska kerfisins er sjálfstætt lífeyriskerfi með þátttöku launagreiðenda. Kerfið er hugsað 

sem stuðningur við almannatryggingakerfið og er fjármagnað með sjóðstreymi. Launagreiðendur 

greiða full iðgjöld af launum undir viðmiðunarmarki almannatrygginga en launþegar greiða 5-6% 

iðgjald af launum umfram viðmiðið. Sjóðirnir eru ýmist fastréttinda eða fastiðgjalda sjóðir. 

Lífeyrisaldur þessa kerfis er 65 ára en býður upp á snemmtöku lífeyris allt niður að 60 ára aldri 

(Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Þriðja stoðin er sjálfstætt starfandi  viðbótarlífeyrissparnaður án þátttöku launagreiðenda. Kerfið er 

fastiðgjaldakerfi fjármagnað með sjóðsöfnun og gilda mismunandi reglur um binditíma og 

fjárfestingaráhættu (Gunnar Baldvinsson, 2004). 

6.6 Útgjöld OECD þjóða til lífeyrismála 
Þegar útgjöld þjóða til lífeyrismála eru skoðuð stendur Ísland framarlega í samanburði. Útgjöld 

Íslands til lífeyrismála námu um 2,0% af vergri landsframleiðslu árið 2009 en það er vel undir 

meðaltali OECD sem er 7,2%. Efstir á listanum eru Ítalir en þeir vörðu um 14% til lífeyrismála árið 

2009. Af þeim löndum sem hér voru nefnd að framan hefur Holland lægstu útgjöldin eða 5,0% af 

vergri landsframleiðslu, þar næst Danmörk með 5,4%. Svíþjóð fylgir í kjölfarið með 7,7%, Finnland 

með 8,4% og Þýskaland er í 6. sæti yfir hæstu útgjöldin til lífeyrismála með 11,4% af vergri 

landsframleiðslu (OECD, 2009).  
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7. Eignir og skuldbindingar lífeyrissjóða 
Eignir lífeyrissjóðanna samanstanda af hreinni eign og verðmæti framtíðariðgjalda. Hafa eignir 

lífeyrissjóðanna vaxið jafnt og þétt frá upptöku Ólafslagana. 

7.1 Hrein eign 
Hrein eign lífeyrissjóða eru eignir eða fjármagn sem lífeyrissjóðirnir hafa til að standa við 

skuldbindingar sínar. Nánar tiltekið heildar eignir að frádregnum skuldum (Kristíana Baldursdóttir, 

2000).   

Eignir lífeyrissjóðanna voru umtalsverðar á síðasta ári og nam hrein eign lífeyrissjóðanna í lok ársins 

1.775 milljarðar (Fjármálaeftirlitið, 2010). Eins og sjá má á mynd 4 er þetta gríðarleg aukning frá árinu 

1997 þegar að lögin um skyldutryggingu og starfsemi lífeyrissjóða voru sett. Hrein eign 

lífeyrissjóðanna lækkaði reyndar árið 2008 frá árinu áður. Ástæðuna má rekja til afleiðinga 

bankahrunsins en við hrunið töpuðust eignir lífeyrissjóðanna í bönkunum auk þess sem mikið þurfti 

að niðurfæra af skuldabréfum (Fjármálaeftirlitið, 2009). Þrátt fyrir það hafa hreinar eignir 

lífeyrissjóðanna rúmlega fimmfaldast á 12 árum. Þetta sést hvað best þegar að hrein eign 

lífeyrissjóðanna er skoðuð sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Árið 1997 námu eignir 

lífeyrissjóðanna 67% af vergri landsframleiðslu en hlutfallið hefur hækkað gríðarlega síðan þá og var 

það orðið 118% af vergri landsframleiðslu í lok síðasta árs (Fjármálaeftirlitið, 2010). 

 

Mynd 3 – Eignir lífeyrissjóðanna í milljörðum króna og sem hlutfall af vergri landsframleiðslu árin 1997 til 2009. 
Heimild: (Fjármálaeftirlitið, 2010) 

Eignir lífeyrissjóðanna eru einnig miklar þegar þær eru bornar saman við eignir sjóða meðal annarra 

þjóða sem komið hafa á fót sjóðsöfnunarkerfi til greiðslu lífeyris. Ein eins og mynd 5  sýnir þá er 

Ísland með næst hæsta hlutfall hreinnar eignar lífeyrissjóða af vergri landsframleiðslu á eftir Hollandi 
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meðal OECD ríkja. Hrein eign lífeyrissjóðskerfa meðal OECD ríkja er að meðaltali 67,1% af vergri 

landsframleiðslu.  Ráðstöfunarfé sjóðanna til kaupa á verðbréfum og annarri fjárfestingu námu 411 

milljörðum árið 2009 (Fjármálaeftirlitið, 2010). Sjóðirnir eru því mikið afl á verðbréfa- og 

hlutabréfamarkaði auk þess að vera megin uppspretta sparnaðar í landinu (Samtök Atvinnulífsins, 

2006).  

 
Mynd 4 – Eignir lífeyrissjóða sem hlutfall af vergri landsframleiðslu meðal OECD ríkja árið 2009.  
Heimild: (OECD, 2010) 

7.2 Raunávöxtun 
Raunávöxtun lífeyrissjóðanna er ávöxtun eigna lífeyrissjóðanna og aðrar tekjur að frádregnum 

kostnaði með tilliti til vístölu neysluverðs (Kristíana Baldursdóttir, 2000). Eins og sést á mynd 6 hefur 

raunávöxtun lífeyrissjóðanna verið neikvæð síðustu ár frá því að kreppan skall á. Á síðasta ári var 

raunávöxtun sjóðanna neikvæð upp á -1,67% og árið 2008 var um -21,8% sem var sú fjórða lægsta 

meðal OECD ríkjanna (Fjármálaeftirlitið, 2010).  

Það verður að segjast eins og er að þessi neikvæða ávöxtun sem verið hefur á lífeyrissjóðunum undan 

farin ár er talsvert áhyggju efni. Til að lífeyrissjóðirnir geti staðið undir skuldbindingum sínum þarf 

meðal raunávöxtun til lengri tíma að vera 3,5%. Sérfræðingar gera ráð fyrir því að til lengri tíma geta 

afleiðingar hrunsins leitt til þess að meðal raunávöxtunin til lengri tíma fari undir það viðmið (Bjarni 

Þórðarson & Hrafn Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 2010). 
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Mynd 5 – Raunávöxtun íslensku lífeyrissjóðanna árin 1997-2009.  
Heimild: (Fjármálaeftirlitið, 2010) 

7.3 Fjárfestingastefna 
Það er hlutverk lífeyrissjóða að taka við iðgjöldum sjóðsfélaga og ávaxta eftir bestu getu innan þeirra 

marka sem lög um fjárfestingar lífeyrissjóða setja þeim að teknu tilliti til áhættu. Lagaramminn sem 

lífeyrissjóðirnir starfa innan setur lífeyrissjóðunum skýrar reglur til fjárfestinga. Með það í huga er 

stjórnum lífeyrissjóða skylt að móta fjárfestingastefnu með hliðsjón af þeim kjörum sem í boði eru á 

hverjum tíma með tilliti tilávöxtunar og áhættu (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 129/1997). Samkvæmt lögunum nr. 129/1997 er lífeyrissjóðum heimilt að ávaxta fé 

sitt með eftirfarandi hætti: 

1. Í ríkisvíxlum, ríkisskuldabréfum og skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð 
ríkissjóðs. 

2. Í Skuldabréfum og víxlum sveitarfélaga og Lánasjóðs sveitafarfélaga ohf. og 
skuldabréfum og víxlum sem tryggð eru með ábyrgð þessara aðila. 

3. Í skuldabréfum tryggðum með veði í annað hvort íbúðar fasteign að hámarki 75% 
af metnu markaðsvirði eða atvinnuhúsnæði með veði að hámarki 35% af 
markaðsvirði.  

4. Með innlánum í bönkum og sparisjóðum.  

5. Í skuldabréfum og víxlum banka, sparisjóða og annarra lánastofnanna sem lúta 
eftirliti opinbers matsaðila.  

6. Í hlutabréfum fyrirtækja. 

7. Í hlutdeildarskírteinum eða hlutum verðbréfasjóða eða fjarfestingasjóða.  

8. Í hlutdeildarskírteinum eða hlutum annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu.  
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9. Í öðrum verðbréfum 

10. Með afleiðusamningum sem draga úr áhættu sjóðsins.  

Skilgreiningin á verðbréfum er raða upp samkvæmt fyrstu grein sjöunda kafla laga nr. 129/1997 um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Lögin kveða einnig skýrt á um hversu miklu 

sjóðunum er heimilt að verja til hverrar tegundar verðbréfa. Einstaka sjóði er heimilt að verja sem 

nemur 20% af hreinni eign til verðbréfa sem eru óskráð og falla undir töluliði 1, 2, 5, 6, 8 og 9. Þá er 

lífeyrissjóðum einungis heimilt að fjárfesta 50% af hreinni eign sinni í einstökum tegundum verðbréfa 

samkvæmt töluliðum 2, 5, 8 og 9. Eign lífeyrissjóðs í hlutabréfum fyrirtækja samkvæmt 6. tölulið má 

ekki vera meir en 60% af hreinni eign sjóðsins.  

Þá er takmarkað hversu miklu sjóðir mega fjárfesta í verðbréfum gefnum út af sama aðila. Samanlögð 

eign lífeyrissjóðs í verðbréfum gefnum út af sama aðila má ekki fara umfram 10% af hreinni eign 

sjóðsins og ekki meira en 5% af hreinni eign má ráðstafa í öðrum verðbréfum gefnum út af sama 

aðila. Þetta gildir þó ekki um ríkissverðbréf. 

Lífeyrissjóði er ekki heimilt að eiga meira 15% hlut í einstaka fyrirtæki. eða í hlutdeildarskírteinum 

annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu. Þá er lífeyrissjóðum ekki heimilt að eiga meira en 25% af 

hlutdeildarskírteinum útgefnum af sama verðbréfasjóði eða fjárfestingarsjóði eða einstakri deild 

hans.  

Þá er lífeyrissjóði óheimilt að fjárfesta í erlendum verðbréfum meira en sem nemur 50% af hreinni 

eign sjóðsins.  

7.4 Eignasamsetning lífeyrissjóða 
Eigna samsetning sjóðanna hefur breyst talsvert í gegnum tíðina en þær breytingar eru flestar í anda 

þeirra breytinga sem átt hafa sér stað í íslensku fjármálaumhverfi á síðustu tveimur áratugum. 

Lífeyrissjóðirnir starfa nú í mun fjölbreyttara og alþjóðlegra umhverfi en þeir gerðu fyrir tuttugu 

árum. Framan af voru fjárfestingar lífeyrissjóðanna að mestu leiti lán til sjóðsfélaga og ríkistryggð 

skuldabréf. Hlutafé í félögum var afar lágt hlutfall af eignum sjóðanna og erlendar eignir litlar sem 

engar. Þetta hefur breyst verulega með tímanum (Már Guðmundsson, 2000). 

Eins og sést á mynd 7 voru sjóðsfélagalán og verðbréf tengd húsnæðiskerfinu stærsti hlutinn af 

eignum lífeyrissjóðanna árið 1980. Sjóðsfélagalán var stærsti flokkur eigna sjóðanna og taldi um 41% 

af hreinni eign sjóðanna árið 1980. Hlutfall sjóðsfélagalána hefur dregist saman með tímanum og í 

upphafi tíunda áratugarins hafði það helmingast. Árið 2007 töldu sjóðsfélagalán einungis um 8% af 

hreinni eign lífeyrissjóðanna (Seðlabanki Íslands, á. á.).  
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Verðbréf tengd húsnæðiskerfinu voru um 37% af hreinni eign sjóðanna við upphaf níunda 

áratugarins. Hlutfall þessara verðbréfa hefur heldur dregist saman með tímanum og árið 2007 var 

hlutfall húsnæðisbréfanna 15% af hreinni eign sjóðanna (Seðlabanki Íslands, á. á.).   

Eign sjóðanna í hlutabréfum og hlutadeildarskírteinum verðbréfasjóða er enginn fram til ársins 1986 

og verður í raun ekki teljandi fyrr en árið 1995 en þá eru eignir sjóðanna í hlutabréfum 

hlutdeildarskírteinum orðnar um 5% og þar af 2% í erlendum eignum. Frá því ári hækkar hlutfallið ört 

og árið 2007 töldu hlutabréf og hlutdeildarskírteini sjóðanna tæplega helming eigna þeirra, þar af eru 

26% erlendar eignir (Seðlabanki Íslands, á. á.).  

 

Mynd 6 – Samsetning eigna lífeyrissjóða árin 1980 til 2007 
Heimild: (Seðlabanki Íslands, á. á.) 
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sölugengi á skipulögðum verðbréfamarkaði OECD ríkjanna og ríkja EES. Flestar eignir lífeyrissjóðanna í 

dag eru svokölluð skráð verðbréf með föstum tekjum en um 46% af hreinni eign sjóðanna falla undir 

þann flokk. Skráð verðbréf með föstum breytilegum tekjum telja um 29% af eignum sjóðanna. Óskráð 

verðbréf eru um 11% af heildar eignum lífeyrissjóðanna, 5% með föstum tekjum og 6% með 

breytilegum. Um 12% af hreinni eign lífeyrissjóðanna eru veðlán og 3% falla undir aðrar eignir 

(Fjármálaeftirlitið, 2010). Mynd 8 sýnir þessa skiptingu.  
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Mynd 7 - Samsetning eigna íslensku lífeyrissjóðanna eftir tegundum verðbréfa árið 2009.  
Heimild: (Fjármálaeftirlitið, 2010). 

Verðbréf með breytilegum tekjum eru framseljanleg verðbréf á borð við hlutabréf, 

hlutdeildarskírteini og önnur verðbréf með breytilegum tekjum eða verðbréf sem háð eru afkomu 

útgefenda. Verðbréf með föstum tekjum eru framseljanleg skuldabréf og önnur verðbréf sem gefin 

eru út af lánastofnunum, opinberum aðilum eða öðrum félögum. Til þessa flokks geta talist bréf sem 

bundin eru við vísitölu eða gengi gjaldmiðla hvort sem vextir bréfanna eru fastir eða með tiltekna 

vaxtaviðmiðun. Veðlán eru útlán sem veitt eru til einstaklinga eða félaga með veði í fasteignum. 

Sjóðsfélagalán teljast meðal annars til veðlána (Lífeyrissjóður Bænda, á.á.). Skráð verðbréf eru 

verðbréf sem skráð eru á skipulögðum verðbréfamarkaði og eru þau eignfærð á markaðsverði í árslok 

á verði síðasta skráningardags ársins. Óskráð verðbréf eru eignfærð á  framreiknuðu kaupverði eða 

áætluðu markaðsverði hvort sem lægra reiknast undir árslok (Lífeyrissjóður Bænda, á.á.). Önnur útlán 

eru breytileg eftir lífeyrissjóðum.  

7.5 Erlendar eignir  
Eins og fram kom í umfjölluninni hér að ofan þekktist það ekki framan af að lífeyrissjóðir á Íslandi 

ættu erlendar eignir. Það var í raun ekki fyrr en um miðjan tíunda áratug  síðustu aldar, í kjölfar 

aðildar Íslands að Evrópska Efnahagssvæðinu (EES) að lífeyrissjóðir hér á landi fóru að ávaxta eignir 

sínar erlendis að einhverju marki. Með aðild Íslands að EES voru hömlur fárflæðis á milli Íslands og 

aðildarlanda EES svæðisins afnumdar og fjármálafyrirtæki almennt áttu greiðari aðgang að 

verðbréfamörkuðum erlendis (Utanríkisráðuneitið, 2007).  

Eins og sést á mynd 9 voru erlendar eignir lífeyrissjóðanna einungis um 2% af hreinni eign sjóðanna 

árið 1994. Erlendar eignir lífeyrissjóðanna jukust jafnt og þétt eftir því sem á leið tíunda áratuginn og 

árið 2000 voru erlendar eignir lífeyrissjóðanna orðnar 23% af hreinni eign sjóðanna árið 2000 

(Seðlabanki Íslands, á. á.). Erlendar eignir sjóðanna drógust saman í á árunum 2001 og 2002 í kjölfar 

óvissu sem skapaðist vegna hruns á erlendum verðbréfamörkuðum sem orsakaðist af netbólunni 
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svokölluðu. Lífeyrissjóðir hafa þó haldið áfram að auka hlutfall erlendra eigna í eignasafni sínu og á 

síðasta ári voru eignir sjóðanna í erlendri mynt orðnar 32% af hreinni eign sjóðanna 

(Fjármálaeftirlitið, 2010).  

 

Mynd 8 – Hlutfall erlendra eigna af hreinni eign lífeyrissjóða árin 1994 til 2009  
Heimild: (Seðlabanki Íslands, á. á.), * (Fjármálaeftirlitið, 2010) 

Það verður að teljast athyglisvert að þrátt fyrir að fjárfestingar íslensku lífeyrissjóðanna í erlendum 

eignum séu núna í sögulegu hámarki eru þær ekki nálægt því að fylla upp í þá heimild sem sjóðirnir 

hafa gagnvart lögum. En eins og fram hefur komið er sjóðunum heimilt að fárfesta allt að 50% af 

hreinni eign í erlendum verðbréfum.  

Helsti kostur lífeyrissjóða við fjárfestingar í erlendum eignum er aukin dreifing í eignasafni. Íslenska 

hagkerfið er afar smátt í sniðum og viðkvæmt fyrir áföllum. Með því að dreifa eignum sínum á fleiri 

markaði geta lífeyrissjóðirnir betur varið sig gagnvart áhættu sem takmörkuð er  við íslenskan 

markað. Að auki hefur í seinni tíð skapast vandamál sökum þess að íslenskir fjármálamarkaðir eru 

einfaldlega of smáir og ekki er nægilega mikið til af eignum hér á landi fyrir lífeyrissjóðina að fjárfesta 

í (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 9. apríl 2010). Til dæmis má nefna að fyrir hrun Íslenska 

bankakerfisins árið 2008 voru verðmæti útgefinna verðtryggðra ríkisskuldabréfa um 690 milljarðar 

króna og þar af áttu lífeyrissjóðirnir um 400 milljarða eða 58% af öllum útgefnum verðtryggðum 

ríkisskuldabréfum (Gunnar Baldvinsson, 2010).  

Gallinn er hins vegar sá að verðbréfamarkaðir um allan heim eru orðnir samgrónir og áhrif áfalla í 

einstaka landi gætir á verðbréfamörkuðum hvarvetna í heiminum. Þá hefur óstöðugt gengi krónunnar 

einnig áhrif á til hækkunar áhættu erlendra eigna. Mikið flökt á gengi krónunnar gagnvart 

gjaldmiðlum erlendra eigna skapar aukna gengisáhættu. 

2% 2% 3%
7%

12%

19%
23% 21%

15%
19%

22%
24%

29%
27%

31% 32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



27 
 

7.6 Skuldbindingar lífeyrissjóða og tryggingafræðileg úttekt 
Heildar skuldbindingar lífeyrissjóðanna eru flokkaðar í tvennt. Annarsvegar áfallnar skuldbindingar og 

hins vegar framtíðar skuldbindingar. Áfallnar skuldbindingar eru lífeyrisréttindi sem sjóðsfélagar hafa 

nú þegar unnið sér inn með greiðslu iðgjalda. Einnig tilheyrir áætlaður framtíðarrekstrarkostnaður 

þessum flokki. Til framtíðarskuldbindinga teljast vænt núvirt framtíðariðgjöld (Fjármálaeftirlitið, 

2010).  

Skuldbindingar lífeyrissjóðs = Áunnin lífeyrisréttindi sjóðfélaga + framtíðarskuldbindingar 

(Alþýðusamband Íslands, á. á.) 

Við tryggingafræðilega úttekt er tekin saman áfallin staða lífeyrissjóða og framtíðarstaða þeirra. 

Áfallin staða lífeyrissjóðanna er reiknuð sem hrein eign lífeyrissjóða á móti áföllnum skuldbindingum 

þeirra. Að auki eru framtíðarskuldbindingar reiknaðar og bornar saman við framtíðariðgjöld. 

Framtíðariðgjöldin eru núvirtar áætlaðar iðgjaldagreiðslur sjóðsfélaga. Vaxtaviðmiðunin sem notuð er 

við að reikna út núvirði framtíðariðgjalda og framtíðarskuldbindinga er 3,5% umfram vísitölu 

neysluverðs (Fjármálaeftirlitið, 2010).  

Heildarstaða lífeyrissjóðanna er síðan reiknuð sem hlutfall af skuldbindingum þeirra. Verði meira en 

10% munur á eignum lífeyrissjóðs og skuldbindingum hans verður stjórn sjóðsins að gera breytingar á 

samþykktum hans. Fari það hlutfall neðar en -5% eða yfir 5% á fimm ára tímabili ber lífeyrissjóð 

samkvæmt lögum að gera ráðstafanir og gera breytingar á réttindum sjóðsfélaga (Lög um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997).  

Árið 2009 var áfallin staða lífeyrissjóðanna neikvæð upp á 606 milljónir og framtíðarstaða sjóðanna 

neikvæð um 138 milljónir. Heildar staða í lok ársins var því neikvæð um 744 milljónir sem var um -

20,8% af heildar skuldbindingum sjóðsins yfir árið (Fjármálaeftirlitið, 2010).  

Tryggingafræðilegar úttektir eru framkvæmdar árlega. Við útreikninga á skuldbindingum er notaður 

núvirðingarstuðull fyrir verðmæti lífeyrisréttinda eftir kyni og aldurshópum. Skuldbindingin er í 

grófum dráttum margfeldi stuðulsins og lífeyrisréttindanna.  Núvirðingarstuðullinn fer eftir 

vaxtaforsendum (óbreytt 3,5% raunávöxtun til margra ára), lífslíkum, örorkulíkum, hjúskaparlíkum og 

barneignarlíkum (Vigfús Ásgeirsson, munnleg heimild, 19. nóvember 2010). 

Sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóðanna er langtíma 

raunávöxtun eigna sjóðanna, því næst koma lífslíkur sjóðsfélaga  og þar á eftir örorkulíkur 

sjóðsfélaga. Hjúskapar- og barneignarlíkur hafa einnig áhrif á skuldbindingar lífeyrissjóða en áhrif 
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þeirra eru óveruleg í samanburði við fyrrgreinda þætti og verða áhrif þeirra því ekki rakin frekar 

(Bjarni Þórðarson & Hrafn Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

Raunávöxtun eigna lífeyrissjóða spilar stóran þátt í tryggingarfræðilegri stöðu þeirra. Meira en 

helmingur réttinda lífeyris sem er greiddur út til lífeyrisþega er ávöxtun iðgjaldanna sem sjóðsfélagar 

greiða. Þessi 3,5% raunávöxtun, sem miðað er við hérlendis, er ein sú hæsta sem gerist meðal þjóða í 

heiminum.  Samkvæmt tryggingafræðingum lífeyrissjóðanna þá leiðir 0,25% lækkun á raunávöxtun til 

5% lækkunar á meðal réttindum sjóðsfélaga. Lækkun raunávöxtunar upp á 1% leiðir að samaskapi af 

sér lækkun meðalréttinda upp á 20% (Bjarni Þórðarson & Hrafn Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 

2010). Lægri raunávöxtun eigna lífeyrissjóða til lengri tíma þýðir minnkandi hlutfall eigna til greiðslu 

lífeyris á móti skuldbindingum.  

Örorkulíkur spila mikinn þátt í skuldbindingum lífeyrissjóða. Lífeyrissjóður sem greiðir út hátt hlutfall 

örorkulífeyris til sjóðsfélaga stendur ekki jafn vel og sjóður sem greiðir hlutfallslega mjög lágan 

örorkulífeyri í hlutfalli við heildarlífeyrisgreiðslur. Tafla 4 hér að neðan sýnir áhrif örorkutíðni á 

réttindi lífeyrissjóða miðað við þrjár mismunandi tíðnir örorku. Örorkutíðnin er meðalörorkutíðni 

almennu lífeyrissjóðanna á tímabilinu 1998 til 2002. Sjóður sem hefur 100% örorkutíðni er að greiða 

út 100% af meðalgreiðslu almennra lífeyrissjóða. Sjóður sem hefur 70% örorkulíkur greiðir einungis 

70% af þeim lífeyri sem meðal lífeyrissjóður greiðir til örorku og lífeyrissjóður með 130% örorkulíkur 

er að greiða örorkulífeyri sem er 30% umfram það hlutfall sem meðal lífeyrissjóður er að greiða út í 

örorkulífeyri (Bjarni Þórðarson & Hrafn Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 2010).  

Tafla 4 – Vísitala réttinda miðað við mismunandi örorkutíðni árin 1986 til 2005.  
Heimild: (Bjarni Þórðarson, 2008) 

Örorkutíðni 70% 100% 130% 

1986-1990 100 92 86 

1996-2000 95 88 82 

2001-2005 90 84 78 

Ef tímabilið frá 2001-2005 er skoðað sést að lífeyrissjóður með 70% örorkutíðni  greiðir að jafnaði 

90% af þeim réttindum sem hann greiddi á tímabilinu 1986-1990. Sjóður með 100% örorkutíðni 

greiðir 84% af sömu réttindum eða um 7% lægri réttindi en sjóður með 70% örorkutíðni. Sjóður með 

130% örorkutíðni greiðir 78% af sömu réttindum eða um 13% lægri réttindi en sjóður með 70% 

örorkutíðni.  
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Í grófum dráttum þýðir þetta að sjóðir sem hafa hærri örorkutíðni greiða út hærra hlutfall 

örorkulífeyris af heildar lífeyrisgreiðslum. Á móti kemur  að örorkulífeyrisþegar hafa ekki fastar tekjur 

og greiða þess vegna engin iðgjöld. Auknar örorkulíkur fyrir lífeyrissjóði þýða því aukin útgjöld og 

lægri tekjur.  

Auknar lífslíkur við 67 ára aldur valda því  að fólk verður að jafnaði lengur á ellilífeyri. Réttindi 

sjóðsfélaga á hverjum tíma gera ráð fyrir ákveðnum lífslíkum meðal sjóðsfélaga sem þiggja ellilífeyri. 

Breytast lífslíkur fólks við 67 ára aldur þýðir það að misræmi verður á milli eigna lífeyrissjóðanna og 

skuldbindinga (Bjarni Þórðarson & Hrafn Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 2010). Nánar verður 

farið í áhrif aukinna lífslíkna í kafla 10.  
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8. Þróun mannfjölda í heiminum 
Fólki fer stöðugt fjölgandi í heiminum og er áætlað að mannfjöldi í heiminum í dag sé um 6,7 

milljarðar. Mannfjöldaspá Sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir því að þessi öra mannfjölgun muni 

halda áfram og að árið 2050 megi gera ráð fyrir því að heildar fjöldi jarðarbúa verði orðinn um 9 

milljarðar (Samtök Atvinnulífsins, 2007). Mest mun fólksfjölgunin verða meðal minna þróaðra þjóða.  

Á undanförnum árum hefur sú þróun orðið í heiminum að fæðingar- og dánartíðni fer lækkandi. Þetta 

er þróun sem á sér ekki fordæmi í sögu mannkyns en hún leiðir af sér hlutfallslega aukningu eldra 

fólks af mannfjöldanum og gera mannfjöldaspár ráð fyrir því að meðalaldur fari hækkandi í 

framtíðinni (Samtök Atvinnulífsins, 2007).  

Gert er ráð fyrir því að rúmlega helmingur fólksfjölgunar fram til ársins 2050 muni stafa af fjölgun 65 

ára og eldri en á móti er gert ráð fyrir því að hlutfalli barna yngri en 15 ára muni lækka talsvert. Árið 

2050 er gert ráð fyrir því að fólk 65 ára og eldri verði orðið um fjórðungur eða 26% af heildar 

mannfjölda í þróuðum ríkjum (Samtök Atvinnulífsins, 2006).  Stafar sú þróun meðal annars af því að 

lífslíkur eftir 65 ára aldur fara vaxandi og er hraðasti vöxturinn hjá fólki sem komið er yfir 80 ár meðal 

þróaðra þjóða.  Áætlað er að hlutdeild þessa hóps sé í dag orðin 24% af fólksfjölda yfir 65 ára en gert 

er ráð fyrir því að hlutdeild þerra verði 36% árið 2050 (Samtök Atvinnulífsins, 2007).  

Megin skýring hækkandi meðalaldurs má rekja til minnkandi frjósemishlutfalls. Frjósemishlutfallið er 

fjöldi barna á hverja konu á barneignar aldri og hefur hlutfallið lækkað úr 5,0 börnum að meðaltali á 

hverja konu á heimsvísu niður í 2,7 börn. Það hlutfall sem hinsvegar þarf til að viðhalda óbreyttum 

mannfjölda er 2,1 barn (Samtök Atvinnulífsins, 2007). Ef aðeins eru skoðuð lönd sem teljast til 

þróaðra ríkja hefur frjósemishlutfalli fallið úr 2,7 frá því um miðja síðustu öld niður í 1,5 á síðustu 

árum (Samtök Atvinnulífsins, 2007).  

Lækkandi dánartíðni er einnig stór þáttur í hækkandi meðalaldri. Lífslíkur fólks 65 ára og eldri fara 

sífellt vaxandi en þessir tveir þættir hafa gert það að verkum að hlutfall fólks á vinnufærum aldri, 15-

65 ára, eru núna 9 á hvern einstakling á ellilífeyrisaldri en var um miðja síðustu öld 12 á hvern 

einstakling á ellilífeyrisaldri. Gert er ráð fyrir því í mannfjöldaspá Sameinuðu þjóðanna að hlutfallið 

verði orði 4 á móti einum árið 2050 (Samtök Atvinnulífsins, 2007). 
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9. Þróun mannfjölda á íslandi 
Íslendingum er stöðugt að fjölga og hefur fjölgunin verið talsvert ör undanfarna áratugi. Árið 1960 

voru Íslendingar um 173.855 talsins en eru nú 50 árum síðar orðnir 317.630 samkvæmt tölum 

Hagstofunnar frá janúar síðastliðnum (Hagstofa Íslands, 2010 a).  Hefur aukningin að mestu leiti 

stafað af náttúrulegum ástæðum, þ.e. að á ári hverju fæðast fleiri en deyja hér á landi.  

Hagstofa Íslands gerir reglulega mannfjöldaspá þar sem ákveðnar lýðfræðilegar breytur eru skoðaðar 

og framreiknaðar til fimmtíu ára. Fyrsta mannfjöldaspáin spáin var gerð árið 1961 og hafa síðan þá 

verið gerðar átta slíkar með óreglulegu millibili en ætlun Hagstofunnar er að framkvæma slíka spá 

árlega framvegis (Hagstofa Íslands, 2010 e).  

Framreikningur Hagstofu Íslands á mannfjölda byggjast á svokallaðri þáttagreiningu þar sem notast er 

við lýðfræðilegar breytur mannfjöldans og hvert ár er reiknað út frá eftirfarandi jöfnu: 

Mannfjöldi í upphafi árs + lifandi fæddir – dánir + aðfluttir – brottfluttir = mannfjöldi í lok árs 

(Hagstofa íslands, 2010 c) 

Í mannfjöldaspá Hagstofunnar er gert ráð fyrir áframhaldandi fólksfjölgun. Spáin nær til ársins 2060 

og birtir Hagstofan þrjú afbrigði af spá um mannfjöldaþróun, lágspá, miðspá og háspá. Afbrigðin 

byggja á mismunandi forsendum um frjósemi og búferla flutninga (Hagstofa íslands, 2010 c). Allar 

þrjár spár mannfjöldaþróunar Hagstofunnar gera ráð fyrir áframhaldandi minni háttar fólksfækkun 

árið 2010 en að síðan verði fólksfjölgun árið 2011. Þá gerir lágspáin ráð fyrir því að íbúar á Íslandi 

verði orðnir 386.500 árið 2060. Miðspáin gerir ráð fyrir að íbúar verði 436.500 sama ár og samkvæm 

háspánni verður fólksfjöldinn kominn upp í 493.800 (Hagstofa Íslands, 2010 b). Mynd 10 sýnir þessa 

þróun.  
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Mynd 9 – Fólksfjöldi á Íslandi á árin 1960 – 2060  
Heimild: (Hagstofa Íslands, 2010 b) 

9.1 Fólksfjölgun 
Eins og kom fram hér að framan hefur fólksfjölgun síðustu hálfa öldina að mestu skýrst af náttúrulegri 

fjölgun. En þó hefur flutningsjöfnuður spilað stórt hlutverk í fólksfjölgun hér á landi í seinni tíð. Mynd 

11 sýnir fólksfjölgunarhlutfallið frá 1960 til 2010. Einnig sýnir myndin hvernig fólksfjölgun mun þróast 

til ársins 2060 samkvæmt mannfjöldaspá hagstofunnar. 

 

Mynd 10 – Fólksfjölgunarhlutfall á Íslandi árin 1960 til 2060.  
Heimild: (Hagstofa Íslands, 2010 b) 

Fæddir og dánir  

Fæðingartíðni og frjósemishlutfall hefur lengi verið há á Íslandi samanborið við nágrannalöndin. Árið 

1960 gat meðal kona átt von á því að eignast rúm fjögur börn á ævi sinni. Þetta hlutfall hefur þó farið 

lækkandi með tímanum og getur meðal kona á Íslandi í dag vænst þess að eignast um 2 börn á 
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lífsleiðinni.  Í spá Hagstofunnar er gert ráð fyrir því að þessi tala lækki lítillega. Fæðingar tíðnin hefur 

að sama skapi farið lækkandi í gegnum árin. Árið 1960 fæddust rúmlega 28 börn á hverja 1000 íbúa 

og hefur sú tala lækkað á síðustu fimmtíu árum en þó minna síðasta áratug og fæddust tæplega 16 

börn á hverja 1000 íbúa árið 2009. Hagstofan gerir ráð fyrir því að þetta hlutfall fari lækkandi til 

næstu fimmtíu ára og gerir lágspáin ráð fyrir að rétt rúmlega 10 börn munu fæðast á hverja 1000 íbúa 

árið 2060. Miðspáin gerir ráð fyrir því að þessi tala verði tæplega 12 og háspáin 13,5 á börn á hverja 

1000 íbúa. 

Dánartíðnin hefur haldist tiltölulega stöðug síðustu fimmtíu árin. Árið 1960 dóu 6,6 einstaklingar á 

hverja 1000 íbúa en meðaltalið hefur verið 6,7 einstaklingar á hverja 1000 íbúa síðustu fimmtíu árin 

og er gert ráð fyrir því að þeir verði 6,3 á þessu ári. Þá geri mannfjöldaspá Hagstofunnar ráð fyrir því 

að dánar tíðni fari hægt vaxandi næstu fimmtíu árin. Samkvæmt lágspá verður dánartíðni árið 2060  

11 dánir á hverja 1000 íbúa, miðspáin gerir ráð fyrir 10 en háspáin gerir ráð fyrir tæplega 9 dánum á 

hverja 1000 íbúa.  

 

Mynd 11 - Fæðingar- og dánartíðni á Íslandi árin 1960 til 2060 (á hverja 1000 íbúa).  
Heimild: (Hagstofa Íslands, 2010 b) 

Samkvæmt lágspá Hagstofunnar um mannfjölda til 1960 er gert ráð fyrir því að tala fæddra umfram 

dána muni verða neikvæð árið 2052. Þetta þíðir að fleiri munu deyja á því ári en fæðast gangi spáin 

eftir. Mynd 12 sýnir þessa þróun. 

9.1.1 Flutningsjöfnuður 

Flutningsjöfnuður á Íslandi var jafnan neikvæður framan af. Frá árinu 1960 til 1980 náði 

flutningsjöfnuðurinn einungis að verða jákvæður í 3 ár af 20. Næstu tuttugu ár frá 1980 til 1999 var 

flutningsjöfnuður jákvæður í 9 ár (Hagstofa íslands, 2010 c). Síðasta áratuginn hefur flutningsjöfnuður 
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verið jákvæður í sjö ár af tíu. Gert er ráð fyrir því að flutningsjöfnuður verði neikvæður upp á heil -

12,5‰ á þessu ári en gert er ráð fyrir því að árið 2013 verði flutningsjöfnuðurinn orðinn jákvæður 

upp á 0,57‰ en frá því gerir lágspá ráð fyrir því að jafnaði 0,97‰ fram að árinu 2060, miðspáin gerir 

ráð fyrir 1,95‰ og háspáin 2,68‰ (Hagstofa Íslands, 2010 f).  

 

Mynd 12 – Flutningsjöfnuður á Íslandi árin 1960 til 2060 (á hverja 1000 íbúa).   
Heimild: (Hagstofa Íslands, 2010 b) 

9.2 Auknar lífslíkur 
Líkt og aðrar vestrænar þjóðir eru Íslendingar að eldast. Meðal aldur fer hækkandi og lífslíkur hafa 

aukist þó nokkuð á undanförnum áratugum. Framan af öldum hrjáði hár ungbarnadauði íslensku 

þjóðina og var með þeim hæsta sem þekktist á vesturlöndum á 19. öld og er áætlað að um þriðjungur 

barna hafi dáið fyrir eins árs aldur. Þau börn sem komust á legg áttu hinsvegar á hættu að verða 

hinum ýmsu sjúkdómum að bráð. Nýfædd sveinbörn um miðja nítjándu öldina gat átt von á því að 

verða 31 árs og stúlkubörn 36 ára (Heimur hf., 2006). Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjáfar. 

Framfarir í læknavísindum á síðustu öld og aukin vakning á mikilvægi almenns heilbrigðis hafa bætt 

lífslíkur og aukið lífsgæði fólks á seinni árum (Heimur hf., 2009).   

Árið 1971, árið eftir að almennu lífeyrissjóðirnir voru stofnaðir, mátti nýfætt stúlkubarn eiga von á því 

að verða 77,5 ára og meðal sveinbarn mátti eiga von á því að verða 71,6 ára (Hagstofa Íslands, 2010 

d). Árið 2009 gat meðal stúlkubarn átt von á því að lifa í 83,3 ár frá fæðingu og meðal sveinbarn 79,7 

ár (Hagstofa Íslands, 2010 d). Þetta er hækkun lífslíkna upp á 7,97 ár fyrir karlmenn eða 11,1% og 

hækkun upp á  5,57 ár fyrir konur eða 7,18%.  
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Mynd 13 – Lífslíkur á karla og kvenna við fæðingu á Íslandi árin 1971 til 2060.  
Heimild: (Hagstofa Íslands, 2010 b). 

Mannfjöldaspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir því að lífslíkur komi til með að hækka jafnvel enn meira. Í 

spánni er gert ráð fyrir því að stúlkubarn sem fæðist árið 2060 megi gera ráð fyrir því að lifa í 87 ár frá 

fæðingu og sveinbarn fætt á sama ári megi eiga von á að verða 85 ára (Hagstofa Íslands, 2010 b). Ef 

spáin gengur eftir er þetta hækkun upp á 5,4 ár fyrir sveinbörn eða 6,79% og hækkun upp á 4 ár fyrir 

stúlkubörn eða 4,87%. 

Lífslíkur við 67 ára aldur hafa aukist, þó sérstaklega síðustu fjóra áratugi. Á árunum 1971-1975 mátti 

meðal karlmaður sem nýstiginn var á ellilífeyrisaldur eiga von á því að lifa í 13,8 ár að jafnaði. Kona á 

sama aldri mátti eiga von á því að lifa að jafnaði í 16,3 ár. Árið 2009 mátti 67 ára maður eiga von á því 

að lifa í 16,7 ár og kona á sama aldri eiga von á því að lifa í 18,8 ár. Þetta er hækkun upp á 2,9 á ár eða 

21,01% yfir tæplega fjóra áratugi hjá körlum en 2,5 ár eða 15,34% hjá konum (Hagstofa Íslands, 2010 

b).  

Oft vaknar upp spurningin hvort þessi þróun eigi sér einhver takmörk eða hvort lífslíkur komi til með 

að hækka um ókomna tíð þar sem nær allar þjóðir sem ekki búa við stöðugan ófrið eða næringarskort 

verða eldri með hverju árinu. Læknar telja þó að þessi þróun eigi sér takmörk og að á henni muni 

hægja í framtíðinni. Hver takmörkin eru liggur hins vegar ekki ljóst fyrir (Heimur hf., 2009). 

9.3 Breytt aldurssamsetning 
Vegna þess hversu langlífir Íslendingar eru orðnir og hversu fá börn konur að jafnaði að eignast hefur 

aldurssamsetning þjóðarinnar þróast í afar athyglisverða átt. Árið 1960 voru um 51% landsmanna á 
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vinnufærum aldri eða á bilinu 19 til 66 ára. Börn og unglingar töldu um 43% af landsmönnum en 

Íslendingar á eftirlaunaaldri töldu ekki nema 7% af allri þjóðinni.  

 Aldurssamsetning þjóðarinnar hefur þróast töluvert á síðustu 50 árum. Hlutfall barna og unglinga er 

að lækka og hluti aldraðra er að hækka. Á þessu ári eru börn og unglingar einungis 28% en fólk á 

vinnufærum aldri er 61% af heildarmannfjölda. Aldraðir, það er þeir sem eru á eftirlaunaaldri 67 ára 

og eldri, telja nú 10% af öllum Íslendingum.  

Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands geri hins vegar ráð fyrir áframhaldandi öldrun þjóðarinnar. Gert er 

ráð fyrir því að fjöldi fólks á eftirlaunaaldri muni aukast í hlutfalli við heildarfjölda þjóðarinnar. 

Samkvæmt lágspá Hagstofunnar um mannfjölda eftir kyni og aldri verður hlutfall barna og unglinga á 

aldrinum 0 til 19 ára komið niður í 22% af heildar mannfjölda árið 2060. Hluti einstaklinga á 

vinnufærum aldri, 20 til 66 ára, mun lækka niður í 55%. Hlutfall fólks á eftirlaunaaldri, 67 ára og eldri, 

munu meira en tvöfaldast og verða 23% af heildar mannfjölda. Samkvæmt miðspánni verður hlutfall 

19 ára og yngri 24% árið 2060 og hlutfall fólks á aldrinum 20 til 66 ára mun vera það sama og í 

lágspánni en miðspáin gerir ráð fyrir því að hlutfall 67 ára og eldri verði 21%. Háspáin gerir ráð fyrir 

því að árið 2060 verði hlutfall barna og unglinga yngri en 19 ára 26%, hlutfall fólks á aldrinum 20 til 66 

ára verði 55% og að hlutfall fólks á eftirlaunaaldri, 67 ára og eldri verði 19%. 
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Mynd 14 – Aldurssamsetning á Íslandi árin 1960, 2010 og 2060. 
Heimild: (Hagstofa Íslands, 2010 b) 
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9.3.1 Breytt framfærsluhlutfall  

Þessi breyting aldurssamsetningar sem orðið hefur og gert er ráð fyrir að halda muni áfram að þróast 

næstu fimmtíu árin leiðir til breytinga á framfærslu hlutfalli þjóðarinnar. Framfærslu hlutfall er best 

útskýrt sem hlutfall þeirra sem standa utan við vinnu af fólki á vinnufærum aldri. Með hlutfalli þeirra 

sem standa utan vinnu er átt við börn og aldraða. Hlutfallið er yfirleitt margfaldað með 100 þannig að 

ef hlutfallið er hærra en 100 þýðir það að börn og aldraðir eru fleiri en fólk á vinnufærum aldri 

(Hagstofa íslands, 2010 c). Framfærslu hlutfall ungs fólks er hlutfall barna og ungmenna yngir en 19 

ára af fjölda fólks á vinnufærum aldri, 20 til 66 ára. Að sama skapi er framfærsluhlutfall aldraðra 

hlutfall 67 ára og eldri af fjölda fólks á aldrinum 20 til 66 ára.  

Í upphafi sjöunda áratugarins var framfærsluhlutfallið á Íslandi um 97,56 það átti síðan eftir að hækka 

þegar á leið áratuginn. Það stóð hæst í 103,96 árið 1966 sem þýðir að börn og aldraðir hafa verið 

fleiri en fólk á vinnufærum aldri. Framfærsluhlutfall ungra var mjög hátt á sjöunda áratugnum og var í 

upphafi hans 84,33. Framfærsluhlutfall aldraðra var aftur á móti ekki nema 13,23. 

Framfærsluhlutfallið hefur síðan lækkað með tímanum og í dag stendur það í 63,54. Ef marka má 

mynd 16 má sjá að framfærslu hlutfallið er að lækka fyrst og fremst vegna  framfærsluhlutfalls ungra 

sem  stendur í 46,49. Framfærsluhlutfall aldraðra hefur lítillega hækkað og stendur í 17,05 í dag.  

 

Mynd 15 – Framfærsluhlutfall aldraðra og ungra ásamt heildar framfærsluhlutfalli.  
Heimild: (Hagstofa Íslands, 2010 b) 

Samkvæmt mannfjöldaspá hagstofunnar mun framfærsluhlutfallið hækka á næstu fimmtíu árum. 

Spáin gerir ráð fyrir því að árið 2060 muni það standa í 81,77. Lágspáin gerir ráð fyrir því að 

framfærsluhlutfall aldraðra muni fara fram úr hlutfalli ungra. Ef sú spá gengur upp má gera ráð fyrir 

því að hlutfall aldraðra af fjölda vinnandi verði 42,54 og að hlutfall ungra verið 39,22. Miðspáin gerir 
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ráð fyrir því að saman dragi með framfærsluhlutfalli ungra og aldraðra þannig að hlutfall ungra verði 

42,83 en hlutfall aldraðra verði  38,26. Háspáin gerir ráð fyrir því að framfærsluhlutföllin verði 47,35 

fyrir unga og 34,60 fyrir aldraða.  

9.4 Samantekt 
Þegar litið er til framtíðar má gera ráð fyrir því að Íslendingar verði orðnir á bilinu 386.500 til  493.800 

árið 2060. Gangi spáin eftir fjölgar þjóðinni um 22-55% yfir 50 ára tímabil.  

Þrátt fyrir að vera kvenna frjósamastar á vesturlöndum eignast íslenskar konur færri börn en þær 

gerðu fyrir fimmtíu árum síðan. Af þeim sökum hefur fæðingarhlutfall á hverja þúsund íbúa dregist 

saman um 47% yfir fimm áratuga skeið og gerir Hagstofan ráð fyrir því að hlutfallið muni enn dragast 

saman um 11-32%.  

Á móti hefur dánartíðni haldist tiltölulega óbreytt á síðustu 50 árum. Hagstofan gerir ráð fyrir því í 

spám sínum að dánartíðni muni aukast um 42-76% og að hugsanlega muni fleiri deyja en fæðast hér á 

landi um miðja þessa öld.  

Lífslíkur á Íslandi eru einnig að aukast til muna og hafa lífslíkur við fæðingu sveinbarna aukist um 7,92 

ár frá árinu 1971 og 5,6 ár fyrir stúlkubörn á sama tímabili. Þá gera spár Hagstofunnar ráð fyrir því að 

lífslíkur muni aukast um rúmlega fimm ár fyrir sveinbörn á næstu fimmtíu árum og  rúmlega 4 fyrir 

stúlkubörn. Aukningin er enn meiri þegar litið er til fólks á ellilífeyrisaldri en lífslíkur meðal 

einstaklinga sem hefja töku lífeyris við 67 ára aldur hafa aukist um 2,5 ár hjá körlum á þeim aldri og 

2,5 ár hjá konum.  

Þessi þróun leiðir það af sér að þjóðin er að eldast. Yfir fimmtíu ára tímabilið sem skoðað var hér að 

framan hefur hlutfall fólks eldra en 67 ára af heildar mannfjölda aukist um 56%. Árið 1960 voru að 

jafnaði 7,56 vinnandi menn á hvern ellilífeyrisþega en í dag er þessi tala að jafnaði 5,87. Spár 

Hagstofunnar gera ráð fyrir því að árið 2060 verði einungis á bilinu 2,35 til 2,89 vinnandi einstaklingar 

á hvern ellilífeyrisþega.  
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10. Áhrifin á skuldbindingar lífeyrissjóðanna 
Það er ljóst að mannfjöldaþróun og þróun aldurssamsetningar þjóða heims taka nú óvæntum 

breytingum sem eru einsdæmi í mannkynssögunni. Þar sem samfélög dagsins í dag byggja á lögum, 

reglum og gildum fyrri tíma má gera ráð fyrir því að þróun lík þeirri sem hefur átt sér stað á 

aldurssamsetningu þjóða geti ollið talsverðri röskun á högum þjóða. Áhrifanna gætir víða og ekki 

hvað síst á lífeyriskerfum þjóða og þar er Ísland engin undantekning.  

10.1 Áhrifin á lífeyriskerfi erlendis 
Til að skoða áhrif breyttrar aldurssamsetningar íslensku þjóðarinnar á almenna lífeyriskerfið ber að 

líta til annarra landa fyrst og athuga hvaða áhrif samskonar breytingar hafa í nágrannalöndunum í til 

samanburðar. Flest lönd OECD ríkjanna hafa tekið upp þriggja stoða lífeyriskerfi í einhverri mynd. 

Fæstum þeirra hefur þó tekist að aðgreina gegnumstreymiskerfin og sjóðstreymiskerfin að fullu og 

mörg lönd eru enn skammt á veg komin með að innleiða sjóðsöfnun (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

Til þess að gegnumstreymiskerfin standi undir sér þarf raunlaunaaukning og þróun hlutfalls vinnuafls 

að vera jákvæð. Eins fram kom hér að framan hefur þróun mannfjölda verið gegnumstreymiskerfum 

óhagstæð.  Hlutfall 65 ára og eldri af heildar mannfjölda meðal þjóða Evrópusambandsins hefur 

hækkað um 28% á síðustu tveimur áratugum á meðan hlutfall vinnandi hefur haldist að mestu 

óbreytt (OECD, 2010). Afleiðingarnar eru þær að lífeyrisbyrði gegnumstreymiskerfanna eykst sökum 

hlutfallslega færri vinnandi einstaklinga sem að greiða iðgjöld. Á móti fer hlutfall þeirra sem þiggja 

greiðslur sífellt hækkandi. Leiðir þetta til skertra réttinda lífeyrisþega og aukinna útgjalda ríkja til 

lífeyrismála.  

10.2 Áhrifin á íslenska lífeyrissjóðskerfið  
Ástandið á Íslandi er frábrugðið því sem gerist í löndunum í kringum okkur og stafar það af þremur 

þáttum. Í fyrsta lagi er íslenska þjóðin mun yngri en flestar þjóðir á Vesturlöndum og frjósemishlutfall 

og fæðingartíðni mun hærri en almennt gerist meðal vestrænna þjóða. Í öðru lagi er íslenska 

lífeyriskerfið frábrugðið flestum öðrum lífeyriskerfum að því leitinu til að kerfið byggir að mestu á 

annarri stoð þess sem er skylduaðildarkerfi með opinberu eftirliti og sjóðsöfnun á meðan flest 

lífeyriskerfa í kringum okkur byggja á opinberum gegnumstreymiskerfum fjármögnuð með 

samtímasköttum. Í þriðja lagi er ellilífeyrisaldur mun hærri hér á landi en víðast hvar á vesturlöndum 

ásamt því að atvinnu þátttaka er mun hærri hér á landi meðal einstaklinga sem að nálgast eða jafnvel 

komnir á ellilífeyrisaldur (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 9. apríl 2010).  

Af þessum sökum stendur íslenska lífeyrissjóðskerfið mun betur að vígi en flest lífeyriskerfin í kringum 

okkur. Þar sem íslensku lífeyrissjóðirnir eru fjarmagnaðir með sjóðssöfnun en ekki gegnumstreymi 
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hafa breytingarnar sem átt hafa sérstað á framfærsluhlutfalli aldraðra ekki teljandi áhrif á 

skuldbindingar sjóðanna (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 9. apríl 2010). Almanntryggingakerfið 

spilar einungis lítið hlutverk í íslenska lífeyriskerfinu og hefur þann eina tilgang að greiða út 

lágmarkslífeyri til tekjutryggingar. 

Íslensku lífeyrissjóðirnir eru þó ekki að fullu lausir við aðsteðjandi hættur breyttrar 

aldurssamsetningar. Eins og fram kom í umfjölluninni hér að ofan, um tryggingafræðilegar úttektir á 

stöðu lífeyrissjóða, spila lífslíkur stóran þátt í stöðu framtíðaskuldbindinga lífeyrisjóðanna. Má því 

ætla að hækkandi líflíkur á Íslandi geti haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir íslenska lífeyrissjóðskerfi. Til 

að einfalda þetta samband má benda á að sjóðsfélagar lífeyrissjóðs greiða iðgjöld á starfsævi sinni til 

sjóðsins miðað við gefnar lífslíkur. Þegar lífslíkur fara hækkandi en gera má ráð fyrir því að meðal 

sjóðsfélagi lifi lengur en forsendur upprunalega gerðu ráð fyrir, dugar sú upphæð sem sjóðsfélagarnir 

söfnuðu í lífeyrissjóðinn ekki fyrir þessum viðbótar árum sem meðal sjóðsfélagi lifir.  

Í skýrslu Samtaka atvinnulífsins, „Íslenska lífeyriskerfið í umbreytingu“, frá árinu 2006 greinir frá 

könnun samtakanna á tryggingafræðilegum uppgjörum 15 lífeyrissjóða. Við framkvæmd 

tryggingafræðilegra uppgjöra sjóðanna árið 2004 voru notaðar nýjar forsendur um ævilíkur. Áður 

höfðu forsendurnar stuðst við reynslu frá árunum 1996-2000 en í uppgjörum árið 2004 var stuðst við 

reynslu áranna 2001-2003 (Samtök Atvinnulífsins, 2006).  

Yfir tímabilið 2001-2003 höfðu lífslíkur bæði karla og kvenna við 65 ára aldur aukist um eitt ár. 

Samanburður á niðurstöðum uppgjörs ársins 2004 með upprunalegum forsendum um lífslíkur frá 

árunum 1996-2000 og breyttum forsendum um lífslíkur frá árunum 2001-2003 sýndi fram á að 

hækkun forsendna um lífslíkur um eitt ár höfðu þær afleiðingar að skuldbindingar sjóðanna vegna 

ellilífeyris jukust um 5% (Samtök Atvinnulífsins, 2006). 
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11. Þrjár leiðir til leiðréttingar 
Þrjár leiðir hafa verið nefndar til að koma til móts við breyttar samfélagsaðstæður. Þær eru skerðing 

réttinda, hækkun iðgjalda og hækkun eftirlaunaaldurs (Bjarni Þórðarson & Hrafn Magnússon, 

munnleg heimild, 9. apríl 2010). Allar hafa þessar þrjár leiðir mismunandi áhrif og afleiðingar út á við.  

11.1 Skerðing réttinda 
Með skerðingu réttinda er ekki verði að leiðrétta aukna skuldbindingu lífeyrissjóðanna sökum 

hækkandi meðal ævilengdar með því að stækka þá. Í staðinn yrðu réttindi sjóðsfélaga skert 

umtalsvert og stærð sjóðanna héldist hlutfallslega sú sama að öðrum forsendum óbreyttum. Skerðing 

réttinda er leið sem gripið hefur verið til áður til að sporna við áhrifum frá öðrum forsendum. Eins og 

fram hefur komið er áætlað að langtímaávöxtun lífeyrissjóðanna hér á landi sé 3,50% yfir 40 ára 

tímabil. Þetta er sú ávöxtun sem sjóðirnir þurfa að uppfylla til að standa undir skuldbindingum sínum. 

Sérfræðingar áætla að langtímaáhrif efnahagskreppunnar sem skall á í október 2008 muni hafa 

varanleg áhrif á langtímaávöxtun íslensku sjóðanna. Gera sérfræðingar þá ráð fyrir að 

langtímaávöxtun muni nálgast 3,25% (Bjarni Þórðarson & Hrafn Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 

2010). Þetta er lækkun ávöxtunar upp á 0,25% til 35 ára sem samsvarar um það bil 5,00% lækkun 

útgreiðslu meðalréttinda til sjóðsfélaga.  

Til þess að halda óbreyttum kjörum árið 2005 miðað við aldursskiptingu þjóðarinnar 1970 þyrfti 

langtímaávöxtun að ná 3,90% og örorkutíðni sjóðsins að vera 70,00% (Bjarni Þórðarson, 2008). Því 

gætu lífeyrissjóðir landsins staðið frammi fyrir því að þurfa að lækka greiðslur til sjóðsfélaga um 

5,00% til þess að koma til móts við breytt efnahagsástand eða finna aðrar aðferðir til að takast á við 

vandann. Skerðing réttinda er af þessum sökum ekki ákjósanleg leið til að leiðrétta skuldbindingar 

lífeyrissjóðanna vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar. Skerðing réttinda er leið sem oftast 

er notuð til að koma til móts við laka raunávöxtun.  

Skerðing réttinda kemur hart niður á þeim sem reiða sig alfarið á greiðslur úr lífeyrissjóðum. 

Ellilífeyrisþegar hafa þarfir eins og aðrir og þurfa að greiða fyrir hvers kyns vörur og þjónustu sem 

vinnandi kynslóðir þurfa líka. Skerðist réttindi þeirra hafa ellilífeyrisþegar hafa minni tekjur til að eyða 

í almenna neyslu. Þar sem spár gera ráð fyrir því að aldraðir verði stærri hópur af samfélaginu má 

gera ráð fyrir því að minni neysla aldraðra geti haft skaðleg áhrif á hagvöxt í framtíðinni (Pétur 

Blöndal, munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

Sú ákvörðun að skerða réttindi ellilífeyrisþega er skammtímalausn á stóru vandamáli sem bitnar á 

eldri kynslóðinni samstundis. Að lokum er um takmarkaða lausn að ræða því ekki er hægt að skerða 

réttindi ótakmarkað. 
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11.2 Hækkun iðgjalda  
Með hækkun iðgjalda verða lífeyrissjóðirnir stækkaðir til að koma til móts við auknar skuldbindingar 

sem orsakast af hækkandi lífslíkum. Árið 1960 þegar samið var um stofnun almennu lífeyrissjóðanna, 

var samið um 10% iðgjald. Með breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða 129/1997 árið 2006 var samið um að iðgjöld skyldu hækkuð í 12% árið 2007 (Samtök 

Atvinnulífsins, 2007). Með hækkun iðgjalda má koma í veg fyrir að sjóðsfélagar verið fyrir skerðingu 

lífeyrisréttinda þegar að starfsævi líkur. Í staðinn greiða félagarnir hærri iðgjöld af launum sínum á 

meðan á starfsævinni stendur til að leiðrétta stöðu sjóðanna. Ástæður þessarar 20% hækkunar á 

iðgjöldum sem varð árið 2007 má rekja til tveggja ástæðna. Með hækkuninni var í fyrsta lagi verði að 

koma til móts við aukna örorkubyrði lífeyrissjóðanna og að hluta til við auknar lífslíkur og 

kaupmáttaraukningu (Bjarni Þórðarson & Hrafn Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 2010).  

Hækkun er þó ekki lausn til frambúðar þar sem að hún tekur ekki á vandamálum ellilífeyrisþega 

samtímans. Fari meðal ævilengd áfram hækkandi, eins og spá hagstofunnar gerir ráð fyrir,  má gera 

ráð fyrir því að á endanum komi til enn frekari hækkunar iðgjalda í framtíðinni.  

Eins og áður hefur komið fram skiptast iðgjöld á milli launþega og laungreiðenda. Af þeim sökum 

getur verið erfitt fyrir launþega að átta sig á því hver áhrif aukinna iðgjalda hafa á hagi hans. Þar af 

leiðandi ber að hafa það í huga að aukin iðgjöld hafa í raun sömu áhrif á samtíma tekjur og hækkun 

tekjuskatts. Aukin gjaldtaka getur leitt til undanskots undan skatti og iðgjöldum sem grefur undan 

upprunalegu markmiði iðgjaldahækkunar, þ.e. að auka greiðslur til sjóðanna (Alþjóðabankinn, 1994). 

Samkvæmt kenningum hagfræðinnar mun aukin skattheimta virka letjandi á vinnumarkaðinn sem 

gæti brugðist við með minni atvinnuþátttöku og þar með minni verðmætasköpun. Afleiðingar gætu 

orðið stóraukin byrði á almannatryggingakerfinu vegna minnkandi áhuga á þátttöku á vinnumarkaði 

(Pétur Blöndal, munnleg heimild, 9. apríl 2010).  

Af þessum sökum getur reynst varasamt að hækka iðgjöld á erfiðum tímum eins og þeim sem Ísland 

gengur í gegnum núna. Fólk finnur mun meira fyrir minniháttar skerðingu á tekjum sínum á 

krepputímum en það myndi annars gera á uppvaxtartímum þegar efnahagslífið er á uppleið og kjör 

vinnandi fólks vaxa hraðar. Hækkun iðgjalda myndi því þrengja enn frekar að heimilum landsins 

(Bjarni Þórðarson & Hrafn Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

Hækkun iðgjalda verður því að teljast afar óhentug leið. Þó hún hlífi ellilífeyrisþegum við skerðingu 

réttinda getur hún komið hart niður á vinnandi kynslóðum og heimilum í landinu.  
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11.3 Hækkun ellilífeyrisaldurs 
Greiðslur ellilífeyris úr lífeyrissjóðum á Íslandi miðast við 67 ára aldur sem er með því hæsta sem 

gerist meðal iðnvæddra ríkja.   

Kostir þess að hækka ellilífeyrisaldur eru þó nokkrir að mati sérfræðinga. Með hækkun 

ellilífeyrisaldust er hægt leiðrétta auknar skuldbindingar lífeyrissjóðanna með því að stækka þá án 

þess að til aukinnar skattlagningu á vinnandi fólk kæmi. Einnig væri hægt að komast hjá því að refsa 

eldri borgurum með skerðingu tekna þeirra eftir að starfsævi þeirra lýkur.  Hækkun ellilífeyrisaldurs 

hefur þannig jákvæð áhrif út á við. Ólíkt skerðingu réttinda myndi hækkun ellilífeyrisaldurs vinna með 

atvinnulífinu og stuðla að auknum hagvexti með aukinni atvinnuþátttöku (Bjarni Þórðarson & Hrafn 

Magnússon, munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

Með því að hækka ellilífeyrisaldurinn um eitt ár lækkar skuldbinding lífeyrissjóðanna um 5% til 6% að 

teknu tilliti til réttindaauka og aukins örorkulífeyris. Því má sjá að vilji stjórnendur sjóðanna ná fram 

15,73% til 18,67% lækkun skuldbindinga vegna breytinga á aldurssamsetningu þjóðarinnar á 

undanförnum rúmum 30 árum, má fá þær breytingar í gegn með hækkun á ellilífeyrisaldri um 3 ár 

(Bjarni Þórðarson, 2008). 

Skyndilega hækkun ellilífeyrisaldurs mætti túlka sem trúnaðarbrest við sjóðsfélaga sem nálgast 

ellilífeyrisaldur ef ekki er varlega farið. Þegar hækkun ellilífeyrisaldurs er skoðuð er eðlilegt að hún 

gerist fram í tímann og yfir nógu langt tímabil til þess að koma í veg fyrir fjárhagslegt óöryggi. 

Nágrannalönd okkar stefna að því að hækka ellilífeyrisaldurinn í þrepum á löngu tímabili meðal 

annars vegna þessara sjónarmiða (Landssamtök lífeyrissjóða, 2007). 

Færa má rök fyrir því hins vegar að vandamál gæti skapast ef ellilífeyrisaldur yrði hækkaður um 3 ár. 

Við þá breytingu yrðu vinnandi einstaklingar almennt þremur árum lengur úti á vinnumarkaðinum 

sem skapar aukið framboð af vinnuafli. Við slíkar aðstæður mætti gera ráð fyrir auknu atvinnuleysi 

þar sem fjöldi starfa héldist óbreyttur en fleiri væru um hvert starf. Reynsla erlendis  hefur hins vegar 

sýnt fram á annað. Fyrir nokkrum árum reyndu stjórnvöld í Þýskalandi að stemma stigum við 

atvinnuleysi með því að lækka ellilífeyrisaldurinn niður í 60 ár til að losa þannig um störf fyrir yngri 

kynslóðir. Reyndin varð önnur því áhrif þessar breytinga á lífeyriskerfinu höfðu lítil sem engin áhrif á 

atvinnuleysið þar sem markaðurinn leitaði í nýtt jafnvægi við lægri fjölda starfa. Af þeim skökum ætti 

ekki að líta á íslenskan efnahag sem ákveðna stærð með ákveðnum fjölda starfa sem launþegar 

berjast um. Sannleikurinn er sá að atvinnumarkaðurinn er sveigjanlegur og lýtur lögmálum margra 

áhrifa valda. Þess vegna er ekki hægt að gera ráð fyrir því að breytingar á ellilífeyrisaldri leiði til 

beinnar aukningar eða fækkunar starfa heldur aðlagist markaðurinn sífellt breyttum aðstæðum og 
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leitar að nýju jafnvægi (Pétur Blöndal, munnleg heimild, 9. apríl 2010). Mætti því draga þá ályktun að 

fjölgun vinnandi einstaklinga hér á landi í kjölfar hækkunar ellilífeyrisaldurs myndi hafa lítil áhrif á 

atvinnuleysi og ber því ekki að hafa of miklar áhyggjur af áhrifum þess (Pétur Blöndal, munnleg 

heimild, 9. apríl 2010). 
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12. Lokaorð 
Áhrif breyttrar aldurssamsetningar á íslenskt samfélag koma víða við. Einna helst mun breytt 

aldurssamsetning koma hart niður á íslenska heilbrigðiskerfinu þar sem framfærsluhlutfall aldraðra er 

að aukast, sem þýðir aukinn kostnaður fyrir ríkið. Að sama skapi kemur breytt aldurssamsetning niður 

á íslenska lífeyriskerfinu.  

Íslenska lífeyriskerfið á sér rúmlega hundrað ára forsögu. Íslenska lífeyrissjóðakerfið má þó rekja til 

stofnun almennu lífeyrissjóðanna árið 1970. Íslenska lífeyriskerfið byggir á hugmynd Alþjóðabankans 

um þriggja stoða lífeyriskerfi og eru lífeyrissjóðirnir megin stoð þess. Lífeyrissjóðir hafa spilað 

mikilvægt hlutverk í kjarabaráttu launafólks hér á landi og eiga stærstan þátt í því að veita öldruðum 

fjárhagslegt öryggi eftir að starfsævi lýkur.  

Eignir íslensku lífeyrissjóðanna sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eru meðal þeirra mestu meðal 

OECD ríkja. Lífeyrissjóðirnir eiga samanlagt stærstan hluta útgefinna ríkisskuldabréfa og spila stórt 

hlutverk á innlendum verðbréfamarkaði. Að auki koma lífeyrissjóðir að fjármögnun á innviði landsins 

og hafa lengi komið að fjármögnun húsnæðis á Íslandi. Allt er þetta liður í því að veita sjóðsfélögum 

sem besta og traustasta ávöxtun á iðgjöldum mögulega. Starfssemi lífeyrissjóða á Íslandi lýtur 

þröngum lagaramma sem ætlað er að tryggja hagsmuni allra sjóðsfélaga. Skiptir þá mestu máli að 

fjárfestingastefna sjóðanna tryggi þeim 3,5% raunávöxtun til lengri tíma.  

Raunávöxtun hreinna eigna lífeyrissjóðanna ræður hvað mestu um tryggingafræðilega stöðu 

sjóðanna og þar af leiðandi skuldbindingar þeirra. Líflíkur hafa einnig mikil áhrif á skuldbindingar 

lífeyrissjóðanna. Þróun síðustu ára á aldurssamsetningu þjóðarinnar er því talsvert áhyggju efni fyrir 

Íslensku lífeyrissjóðina. Þjóðin eldist og þrátt fyrir að vera með þeim hærri á Vesturlöndum fer 

fæðingartíðni og  frjósemi minnkandi hér á landi. Framfærsluhlutfall aldraðra hækkar sem er sú 

þróun sem veldur miklum usla fyrir lífeyriskerfi OECD þjóða. Það sem veldur sérfræðingum hér heima 

mestum áhyggjum eru auknar lífslíkur þjóðarinnar. Lífslíkur Íslendinga fara hækkandi og sérstaklega 

meðal einstaklinga sem komnir eru á eftirlaun.  

Samkvæmt úttekt Samtaka atvinnulífsins á 15 lífeyrissjóðum veldur hækkun lífslíkna um eitt ár 5% 

aukningu á skuldbindingum lífeyrissjóða. Það er einnig mat Vigfúsar Ásgeirssonar tryggingafræðings 

að skuldbindingar lífeyrissjóða aukist að jafnaði um 1% í hvert skipti sem lífslíkur eru reiknaðar upp í 

tryggingafræðilegum úttektum. Samkvæmt Bjarna Þórðarsyni  tryggingafræðingi og Hrafni 

Magnússyni formanni Landssamtaka lífeyrissjóða er þetta þróun sem vert er að hafa góðar gætur á 

og hefur hún nú þegar leitt til hækkunar iðgjalda einu sinni. Verði ekkert að gert muni staða 

lífeyrissjóðanna versna og munur eigna og skuldbindinga aukast. Mun það leiða til skerðingar réttinda 
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á endanum verði ekki tekið til annarra ráðstafana. Það er hins vegar mat þeirra að eðlilegasta leiðin til 

leiðréttingar af þeim þrem sem nefndar hafa verið hér að framan sé hækkun ellilífeyrisaldurs. Þá 

benda þeir einnig á að eðlilegast sé að bregðast við breytingum hverju sinni og hækka eftirlaunaaldur 

í takt við þær breytingar sem átt hafa sér stað í stað þess að reyna að áætla lífslíkur fram í tímann og 

reyna að bregðast við fyrirfram.   

Pétur Blöndal Alþingismaður tekur í sama streng og bendir á að hækkun ellilífeyris sé langsamlega 

hentugasta leiðin til að koma til móts við hækkandi lífslíkur. Hann bendir hins vegar á að hækkun 

lífslíkna sé þróun sem eigi sér stað yfir lengri tíma og að nægur tími sé til að bregðast við. Á móti 

bendir hann á að menn hér á landi séu full rólegir yfir vaxandi örorku sem sé mun skaðlegar 

lífeyrissjóðum en auknar lífslíkur.  

Allir eru þeir þó sammála um mikilvægi þess að standa vörð um lífeyrissjóðina. Þeir þjóna mikilvægu 

félagslegu og fjárhagslegu hlutverki að verja aldraða fyrir fátækt á efri árunum. Sérstaða þeirra er 

jafnan öfundsverð á alþjóðavettvangi og að auki eru sjóðirnir veigamikill þáttur í sparnaði 

þjóðarinnar. Há þátttaka launafólks í lífeyrissjóðskerfinu ber merki um það traust sem borið er til 

sjóðanna og ekki að ástæðulausu að sjóðirnir séu gjarnan nefndir verðmætasta eign þjóðarinnar. Því 

er mikilvægt að hafa gætur á þeim utanaðkomandi þáttum og breytingum sem lífeyrissjóðunum 

stafar ógn af.  
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14. Viðauki 
 

Sæll Kristmundur,  
 
ég vil fyrst benda þér á eftirfarandi greinar í Vísbendingu  
2010, 17. tbl.  
2009, 14. tbl.  
2007, 7. tbl.  
2006, 1. tbl.  
 
Hvaða þættir eru það helst sem hafa áhrif á skuldbindingar lífeyrissjóðanna?  
 
Líofeyrissjóðir fá iðgjöld vegna einstaklinga og reglur sjóðanna segja síðan til um hvaða réttindi 
einstaklingarnir fá fyrir iðgjöldin.  
 
Hjá opinberu sjóðunum eru réttindin tryggð (e. Defined Benefit) en í almennum sjóðum ráðast réttindin 
af afkomu sjóðanna (e. Definded Contribution)  
 
Að vísu er í lögum og samþykktum  lífeyrissjóða sagt að lífeyrisréttindi séu verðtryggð miðað við 
vísitölu neysluverðs, en það hefur í reynd enga þýðingu hjá almennu sjóðunum þar sem þeir verða 
einfaldlega að breyta réttindum sjóðfélaga ef eignir og skuldbindingar standast á.  
 
Skuldbindingar sjóðanna eru reiknaðar þannig að fundinn er núvirðisfaktor fyrir verðmæti 
lífeyrisréttinda eftir kyni og aldurshópum og er skuldbindingin einfaldlega margfeldi núvirðisfaktorsins 
og lífeyrisréttindanna. Því er augljóst að hækkun lífeyrisréttinda hefur bein áhrif á skuldbindingarnar, 
að öðru óbreyttu þá kemur vísitöluhækkun beint fram sem hækkun skuldbindinga (sem getur leitt til 
þess hjá almennu sjóðunum að það þurfi að skerða réttindi, en hjá opinberu sjóðunum þurfa 
launagreiðendur að bæta sjóðunum upp tapið).  
Núvirðisfaktorinn fer eftir vaxtaforsendum (óbreytt í fjölda ára, 3,5% vextir verðtryggt miðað við vísitölu 
neysluverðs), lífslíkum, örorkulíkum, hjúskaparlíkum og barneignalíkum. Vaxtaforsendan er vegur 
mest, síðan lífslíkurnar og þar á eftir örorkulíkurnar. Ef vaxtaforsendan yrði lækkuð þá myndu 
skuldbindingar lífeyrissjóðanna aukast verulega. Eins hafa skuldbindingar lífeyrissjóðanna aukist um 
ca 1% í hvert skipti sem nýjar líftöflur eru teknar upp.  
 
 
Samkvæmt gögnum sem ég hef frá Fjármálaeftirlitinu og ASÍ samanstanda skuldbindingar 
lífeyrissjóða ef eftirfarandi þáttum: Áunnin réttindi sjóðsfélaga og framtíðarskuldbindingar. Hvernig 
eru framtíðarskuldbindingar sjóðanna reiknaðar og hver eru áhrif aukinna lífslíkna á þær?  
 
Framtíðarskuldbindingar lífeyrissjóðanna eru reiknaðar út frá þeim sjóðfe´lögum sem greiddu iðgjöld á 
liðnu ári. Þá er reiknað með að þeir munu greiða sömu iðgjöld út starfsævina, ef líf og heils leyfir. Það 
er reiknað hversu mikil lífeyrisréttindi þeir munu fá fyrir iðgjöldin og skuldbindingar vegna þessara 
réttinda eru reiknaðar á nákvæmlega sama hátt og fyrir áunnin réttindi. Núvirði iðgjaldanna er líka 
reiknað og ef réttindatöflur lífeyrissjóðs eru rétt upp byggðar þá á að vera jafnvægi á milli núvirðis 
framtíðarskuldbindinga og framtíaðriðgjalda. Auknar lífslíkur auka þessar skuldbindingar jafnt sem 
skuldbindinga vegna áfallinna réttinda.  
 
Eru hækkandi lífslíkur almennt skoðaðar þegar gerðar eru tryggingafræðilegar úttektir á 
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lífeyrissjóðum?  
 
hingað til hefur það ekki verið gert á Íslandi.  
 
Samkvæmt Hagstofunni hafa meðal lífslíkur hækkað um 6,8 ár frá árinu 1971 til 2010 og gert er ráð 
fyrir því að lífslíkur muni koma til með að hækka um 4,7 ár til ársins 2060. Hvaða háhrif hefur þessi 
hækkun á skuldbindingar lífeyrissjóðanna?  
 
Ég hef ekki reiknað það.  
 
Hafa verið gerðir einhverjir framreikningar á tryggingafræðilegri stöðu sjóða þar sem tekið er tillit til 
breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar?  
 
Aldurs- og kynjasamsetning hvers sjóðs er alltaf notuð þegar skuldbindingar sjóðs eru reiknaðar. 
Þannig eru t.d.  ellilífeyrisskuldbindingar tiltölulega hærri í kvennasjóðum heldur en karlasjóðum  
 
Hversu oft eru tryggingafræðilegar úttektir gerðar á lífeyrissjóðum?  
 
Árlega  
 
Er einhvers staðar hægt að nálgast þessar úttektir í skýrsluformi?  
 
Margir sjóðir birta þessar skýrslur á heimasíðum sínum. Sjá ll.is til að finna heimasíður íslenskra 
lífeyrissjóða.  
 
kv.  
v,  
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