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gagnlegar athugasemdir við vinnslu ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka Hersi 

Sigurgeirssyni, dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, fyrir að svara nokkrum 

spurningum tengdum efni ritgerðarinnar gegnum tölvupóst. Ásgeiri Jónssyni, dósent við 

Hagfræðideild Háskóla Íslands og Gunnari Baldvinssyni, framkvæmdastjóra Almenna 

lífeyrissjóðsins, vil ég þakka fyrir að veita mér viðtal til að svara spurningum mínum um 

efnið. Bjarna Benedikt Björnssyni íslenskufræðingi vil ég þakka fyrir prófarkalestur. Að 

lokum vil ég þakka föður mínum fyrir góðrar ábendingar og yfirlestur.  
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Útdráttur 

Á Íslandi gilda lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Árið 1997 var lágmarksiðgjaldið 

10% af iðgjaldsstofni. Sú prósenta hækkaði í 12% árið 2007. Með SALEK-samkomulaginu 

mun sú prósenta hækka enn frekar, eða í 15,5%, sem er sama prósenta og opinberir 

starfsmenn hafa verið með.  

 Sparnaður er mikilvægur fyrir alla sem trygging fyrir framtíðina og er yfirleitt 

talað um hann í jákvæðu samhengi. Hins vegar er spurningin sem lagt er upp með í 

þessari ritgerð: „Hvenær er mikið of mikið?“ Með öðrum orðum, hvenær verður 

skyldusparnaður lífeyris það mikill að hann skerði lífsgæði fólks á fyrri hluta 

starfsævinnar til þess eins að hinir sömu geti búið við afar góðan lífeyri að lokinni 

starfsævi?  

Í þessari ritgerð verður lögð sérstök áhersla á að skoða áhrif hækkandi lágmarks 

skylduiðgjalds í lífeyrissjóðunum á ungt fólk, en einnig verða efnahagsleg áhrif á 

samfélagið skoðuð. Franco Modigliani og Richard Brumberg sýndu með 

lífshlaupslíkaninu að hámarks ánægja (nyt) næðist með neyslujöfnun yfir tímann.  

Skoðaður er efnahagur einstaklings gegnum árin, staða íslensku lífeyrissjóðanna 

ásamt stöðu lífeyrissjóða í öðrum löndum. Í lokin eru settar fram mögulegar lausnir sem 

gætu leitt til þess að hækkunin hefði ekki eins íþyngjandi áhrif á ungt fólk og hún getur 

haft að öðru óbreyttu. 
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1  Inngangur 

Allir þurfa að spara á lífsleiðinni, hvort sem það er til að spara fyrir einhverju sem 

viðkomandi hefur ekki efni á núna eða spara sem tryggingu til framtíðar. Lífeyrissjóðir 

eru gríðarlega mikilvægir fyrir langtímasparnað. Þeir tryggja sjóðsfélögum ellilífeyri en 

einnig eru þeir vörn gegn tekjumissi vegna andláts eða örorku með því að greiða 

áfallalífeyri.  

Núverandi lífeyriskerfi hér á landi má rekja til kjarasamnings milli Alþýðusambands 

Íslands (ASÍ) og samtaka atvinnurekenda sem tók gildi 1. janúar 1970. Þá var kveðið á 

um atvinnutengdan lífeyrissjóð með skylduaðild (Lífeyrismál, e.d.; Alþýðusamband 

Íslands, e.d.-b). Það kerfi hefur þróast í gegnum tíðina bæði í samningum milli aðila 

vinnumarkaðarins og með lögum.  

Með hinu svonefnda SALEK-samkomulagi munu lágmarkslífeyrisiðgjöld 

(heildarframlag launagreiðanda og launþega) á almenna vinnumarkaðinum hækka úr 

12% af launum í 15,5%, eða verða sama hlutfall og nú er hjá opinberum starfsmönnum.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að meta hver áhrifin af auknum 

lífeyrisskyldusparnaði verða á bæði einstaklinga og efnahagslífið á Íslandi og möguleg 

áhrif hækkandi hlutfalls lífeyrisskyldusparnaðar á frjálsan sparnað, auk þess að skoða 

möguleg tengsl mikils lífeyrisskyldusparnaðar annars vegar og skuldsetningu heimila 

hins vegar. Lögð verður sérstök áhersla á að skoða þau áhrif sem hækkun lágmarks 

skylduiðgjalds í lífeyrissjóðina hefur á ungt fólk. 

Einnig verður rætt um stöðu íslenska lífeyriskerfisins og það borið saman við 

lífeyriskerfi annarra landa og möguleg framtíðarvandamál.  

Að lokum eru hugmyndir um mögulegar lausnir settar fram.  
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2 Hækkun lífeyrissjóðsframlaga samkvæmt SALEK-
samkomulaginu 

Árið 1997 voru samþykkt lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða. Lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs, þ.e. heildarframlag launagreiðanda og 

launþega, var þá a.m.k. 10% af iðgjaldsstofni (lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, 2. gr. Útgáfa 122a.). Frá 1. janúar 2007 hækkaði 

lágmarksiðgjaldið í 12% (lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr.129/1997, 2.gr. Útgáfa 133a.). SALEK-samkomulagið er skammstöfun 

fyrir SAmstarf um Launaupplýsingar og Efnahagsforsendur Kjarasamninga 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.-a). Samkomulagið hefur tvíþætt markmið. Annars vegar 

„að laga launa- og kjarabreytingar áranna 2016-2018 að rammasamkomulagi aðila 

vinnumarkaðarins frá 27. október 2015“ (Samband stjórnendafélaga, 2017) og hins 

vegar að jafna út lífeyrisréttindi á almennum og opinberum vinnumarkaði með því að 

hækka heildariðgjaldið á almenna markaðinum úr 12% í 15,5% (Alþýðusamband Íslands, 

e.d.-a). Það er meðal annars gert til þess að allir standi jafnfætis gagnvart 

almannatryggingum þegar kemur að því að fá greiddan út lífeyri. 

Hækkunin á sér stað í þremur áföngum, þar sem mótframlag frá launagreiðanda 

hækkaði um 0,5% þann 1. júlí 2016, þá aftur um 1,5% þann 1. júlí 2017 og loks er gert 

ráð fyrir hækkun upp á 1,5% þann 1. júlí 2018. Þessi 3,5% hækkun leiðir til þess að 

mótframlag frá atvinnurekanda verður komið upp í 11,5% þann 1. júlí 2018, en iðgjald 

launþega helst óbreytt í 4% (Alþýðusamband Íslands, 2016). 

Huga þarf að því að launagreiðandi notar ákveðið hlutfall af rekstrartekjum til að 

greiða starfsfólki laun og starfstengd hlunnindi, þ.m.t. framlag í lífeyrissjóð. Með því að 

hækka mótframlag launagreiðanda í lífeyrissjóð má því segja að stærri hluti af 

heildarframlaginu sem launagreiðandi hefur til ráðstöfunar til þess að borga beint eða 

óbeint fyrir vinnuframlag til launþega fari í lífeyrissjóð og minnki því hlutfallslega þann 

hlut sem rennur beint til launþegans í formi launa.  

Samkomulag ASÍ og Samtaka atvinnulífsins (SA) frá 21. janúar 2017 kveður á um að 

sjóðsfélagi geti sjálfur valið hvort hann vilji að allur eða hluti af hækkuninni fari í 
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samtryggingasjóð eða í nýja gerð af séreign sem kölluð er „tilgreind séreign“. Ef ekkert 

er valið fer hækkunin sjálfkrafa í samtryggingarsjóð (Lífeyrissjóður verslunarmanna, 

e.d.). 

SALEK-samkomulagið nær til þeirra launþega sem eru í stéttarfélögum sem tilheyra 

ASÍ eða starfa hjá fyrirtækjum sem eiga aðild að SA. Sjálfstæðum atvinnurekendum er 

einnig frjálst að taka upp SALEK-samkomulagið (Frjálsi Lífeyrissjóðurinn, e.d.). Því er ljóst 

að samkomulagið mun ná til alls þorra launþega á almennum vinnumarkaði, óháð aðild 

launþega eða vinnuveitenda að fyrrgreindum samtökum. 

 

2.1 Séreign eða samtrygging 

Sjóðsfélagar hafa val um að setja viðbótariðgjaldið, 3,5%, í tilgreinda séreign að hluta 

eða að öllu leyti. Séreignin er einkaeign viðkomandi sjóðsfélaga. Hún eykur svigrúm um 

ellilífeyri, auk þess að hún dreifir áhættu. Í henni felst hins vegar engin trygging ef t.d. 

einstaklingurinn lendir í slysi eða einhverju sem veldur heilsubresti. Þar að auki, ólíkt 

valfrjálsum séreignarsparnaði, erfist eignin ekki til maka og barna við andlát 

sjóðsfélagans.  

Samtryggingin er hins vegar nokkurs konar andstæða séreignar. Þar fer iðgjaldið í 

samtryggingu sjóðsfélaga. Örorkulífeyrir er greiddur vegna heilsubrests og þar fá makar 

og börn tryggðan lífeyri við ótímabært andlát sjóðsfélagans. Sjóðsfélagar fá þá einnig 

eftirlaun til æviloka en ekki aðeins á ákveðnu tímabili. Sjóðsfélagar þurfa því að taka 

upplýsta ákvörðun um hvor leiðin hentar þeim best (Hrafn Magnússon, 2017). 

Tilgreind séreign hentar því helst þeim sem vilja auka sveigjanleika um töku eftirlauna 

og auka áhættudreifingu. Mikilvægt er þó að huga að tryggingarréttindum, þá 

sérstaklega fyrir ungt fólk sem þarf að gera ráðstafanir til að verja sig fyrir mögulegum 

tekjumissi. Ef miðað er við þær forsendur að starfsævin sé á milli 25 og 66 ára aldurs og 

að það sé 3,5% raunávöxtun á ári, þá fá þeir sem greiða 15,5% iðgjald í samtryggingu á 

bilinu 55%-91% í ellilífeyri við 67 ára aldur. Ef einstaklingurinn verður öryrki við 45 ára 

aldur fær hann bætur er nema 62%-80% launa. Ef hann hins vegar leggur 12% í 

samtryggingu og 3,5% í tilgreinda séreign lækkar prósentan niður í 42%-70% í ellilífeyri 

og 50%-65% í örorku við 45 ára aldur. Hins vegar bætist þá við eign við 67 ára aldur upp 

á 3,3-3,6 árslaun eða 0,8-1,1 árslaun ef miðað er við örorku við 45 ára aldur. Ungt fólk, 
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sem á enn þá eftir að greiða af lánum og má ekki við áhættunni á tekjumissi seinna á 

lífsleiðinni, ætti því frekar að velja að greiða 15,5% í samtryggingu til að öðlast 

tryggingarréttindin. (Gunnar Baldvinsson, munnleg heimild, 4. desember 2017). 
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3 Íslenska lífeyriskerfið 

Lífeyriskerfi eru ólík milli landa. Oftast má þó flokka kerfin í tvo flokka, 

sjóðsöfnunarkerfi og gegnumstreymiskerfi. Í sjóðsöfnunarkerfum sparar hver kynslóð 

fyrir sig sjálfa og getur tekið út lífeyrinn á eftirlaunaárunum. Kosturinn við það er að þá 

eru eldri kynslóðir ekki að leggja þungar byrðar á þær kynslóðir sem eru á 

vinnumarkaðinum á hverjum tíma. Gallinn er að það tekur langan tíma að byggja upp 

góðan eftirlaunasjóð. Í gegnumstreymiskerfinu greiðir hins vegar vinnandi kynslóð lífeyri 

til þeirra sem eru komnir á eftirlaunaaldur. Kosturinn er að það er hægt að fá góðan 

lífeyri strax í upphafi og það er ódýrt í rekstri. Það kerfi getur hins vegar reynst vinnandi 

kynslóðum erfitt þegar hlutfall aldraðra miðað við unga eykst eins og hefur verið að 

gerast síðustu árin og mun gerast í auknum mæli á komandi áratugum. Þá fylgir 

gegnumstreymiskerfinu verulegur freistnivandi. Það er mun auðveldara að lofa fólki 

góðum tekjum (lífeyri) í framtíðinni og láta aðra um að efna loforðið, en að þurfa að 

fjármagna eigin loforð. Flest kerfi eru þó ekki alfarið annað hvort kerfið heldur nokkurs 

konar blanda af þessum tveimur, þó mismikið. Þetta er þó ekki einhlítt, því það má með 

sanni segja að þegar lífeyrissjóðir kaupi ríkisskuldabréf til þess að standa undir 

lífeyrisskuldbindingum sínum, þá myndist nokkurs konar afleitt gegnumstreymiskerfi inn 

í sjóðsöfnunarkerfi (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 189). 

Þrátt fyrir þessa skiptingu eru lífeyriskerfin oftast eins og fram hefur komið, blanda af 

þessu tvennu. Hluti er greiddur af sköttum sem byggist á gegnumstreymiskerfi og hinn 

hlutinn úr lífeyrissjóðum eða öðrum frjálsum lífeyrissparnaði sem byggist á sjóðsöfnun 

(Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 190). 

Árið 1994 gaf Alþjóðabankinn út skýrslu að nafni Averting the Old-Age Crisis. Þar var 

lagt til að lífeyriskerfi landa væri byggt á þremur stoðum (Landssamtök lífeyrissjóða, 

2017) og þær væru: 

Stoð 1: Opinbert almannatryggingakerfi með skylduaðild, fjármagnað með sköttum. 

Stoð 2: Lífeyrissparnaðarkerfi með skylduaðild sem byggðist á sjóðsöfnun í 

einstaklingsbundnu eða starfstengdu sparnaðarkerfi. 

Stoð 3: Frjáls lífeyrissparnaður. 
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Í íslenska lífeyriskerfinu er talað um almannatryggingar (Tryggingastofnun) sem stoð 

1, lífeyrissjóðina (samtryggingarsjóði) sem stoð 2 og séreignarsparnaðinn (hjá 

lífeyrissjóðum, bönkum og tryggingafélögum) sem stoð 3 (Landssamtök lífeyrissjóða, 

2017). 

Stoð 1: Almannatryggingar (Landssamtök lífeyrissjóða, 2017). 

Eftirlaunaaldur Eftirlaunaaldur er 67 ára. Þó má flýta töku lífeyris til 65 ára 

aldurs eða fresta allt til 80 ára aldurs. Þar að auki er hægt að 

taka helming lífeyris og vera áfram í hlutastarfi. 

Ávinnsla réttinda Fullur réttur til grunnlífeyris og uppbóta næst við fjörutíu ára 

búsetu en hlutfallslegur réttur stofnast eftir þriggja ára búsetu.  

Lágmarkslífeyrir er til staðar þar sem lífeyrir skerðist um 45% af 

öllum öðrum tekjum. Frítekjumarkið er 25 þúsund krónur á 

mánuði.  

Iðgjöld Engin iðgjöld né krafa um skattgreiðslur. 

Fjármögnun Skattfé af samtímagreiðslum. 

Annað Örorkulífeyrir og eftirlifendalífeyrir. 

 

Stoð 2: Skylduaðild að starfstengdum lífeyrissjóði 

Eftirlaunaaldur 67 ára á almennum markaði. 

65 ára hjá opinberum starfsmönnum. 

Mismunandi eftir sjóðum/starfsgreinum. Allt frá 60 ára til 75 ára 

aldurs. 

Ávinnsla réttinda Skilgreind réttindi: Eldri deildir (B-deildir) lífeyrissjóða opinberra 

starfsmanna eru með eftirmannsreglu þar sem lífeyrisgreiðslur 

eru greiddar miðað við það starf sem lífeyrisþeginn starfaði síðast 

við eða miðað við hærra launað starf en lokastarf samtals í meira 

en 10 ár. 
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Skilgreind iðgjöld: Nýrri deildir (A-deildir) lífeyrissjóða opinberra 

starfsmanna og allir lífeyrissjóðir á almennum vinnumarkaði hafa 

nú þessa reglu. Þá er lagaákvæði um lágmarksiðgjöld, 

lágmarksávinnslu og verðtryggingu sem myndar samtryggingu. 

 

Samkvæmt lögum er lífeyrir verðtryggður. Þó má skerða lífeyri ef 

tryggingafræðileg staða lífeyrissjóðsins fer undir lögbundið 

lágmark. Með öðrum orðum er framlag til lífeyrissjóðs skilgreint, 

en áhættan af ávöxtun sjóðsins dreifist meðal allra 

lífeyrissjóðsfélaga í hlutfalli við áunnin réttindi hvers og eins. 

Iðgjöld Samkvæmt lögum greiða launþegar og launagreiðendur lágmarks 

iðgjald (12%). Hins vegar mega greiðslurnar vera hærri á 

grundvelli kjara- eða ráðningarsamninga, t.d. SALEK-

samkomulagið sem hækkar þær í 15,5%. 

Í nokkrum tilfellum hafa stéttarfélög samið um hærra framlag; 

þetta á sérstaklega við um atvinnugreinar þar sem starfslok eru 

lögboðin fyrr (t.d. flugmenn). 

 

Iðgjöld og mótframlög eru frádráttarbær frá skattstofni. 

Fjármögnun Iðgjöld frá launþega og launagreiðanda og ávöxtun eigna. 

Opinberir starfsmenn eru með ábyrgð frá launagreiðenda sínum 

um að mótframlagið þeirra muni bæta það upp ef það vantar upp 

á ávöxtunina. 

Annað Áfallatryggingar í formi barna- , maka- og örorkulífeyris. 

Réttindi til lífeyris erfast ekki. 
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Stoð 3: Séreignasparnaður (valfrjáls) 

Eftirlaunaaldur Má taka út eign við 60 ára aldur. Þó má taka út fyrr við fráfall eða 

örorku. Tilgreinda séreign má taka út við 62 ára aldur. 

Ávinnsla réttinda Eignin ræðst af ávöxtun. 

Iðgjöld Iðgjöld sjóðsfélaga auk mótframlags frá launagreiðanda. 

Fjármögnun Iðgjöld frá sjóðsfélaga og mótframlag launagreiðanda, auk 

ávöxtunar eigna. 

Annað Eignin erfist. 
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Mynd 1. Iðgjöld í lífeyrissjóði. 

 

Mynd 1 sýnir í einfaldri mynd hlutföll iðgjalda í lífeyrissjóðina og skiptinguna milli 

launagreiðanda og launþega. Lágmarksiðgjaldið verður með SALEK-samkomulaginu 

komið upp í 15,5% af launum. Einstaklingar hafa val um að greiða 

viðbótarlífeyrissparnað, allt frá 2-4% til að fá 2% auka mótframlag frá vinnuveitenda. Þó 

má túlka þennan sparnað sem þvingaðan sparnað, þar sem launþegi missir af 2% 

launahækkun ef hann leggur ekki í viðbótarlífeyrissparnað. Þar með eru komin a.m.k. 

19,5% eða tæplega 1/5 af upphaflegum launum.  
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4 Lífshlaupslíkanið 

Árið 1954 settu Franco Modigliani og Richard Brumberg fram lífshlaupslíkanið (e. life 

cycle hypothesis). Meginforsenda þess er neyslujöfnun eða fallandi jaðarnyt. Fallandi 

jaðarnyt segir að hver viðbótareining í neyslu auki ánægju (nyt) fólks en að hlutfallslega 

minnki aukning ánægju eftir því sem einingum fjölgar. Heildaránægjan (nytin) myndi því 

vera meiri af því að neyta 5 nytja alla daga en 10 nytja helminginn af dögunum og 0 hinn 

helminginn. Á sama hátt má segja að heildaránægja fólks í lífinu yrði hámörkuð ef það 

myndi dreifa neyslu sinni yfir tíma. Á Mynd 2 má því sjá dæmigerða manneskju 

(einföldun) í iðnvæddum löndum sem lifir á foreldrum/forráðamönnum sínum fyrsta 

hluta ævinnar, fær tekjur og myndar sparnað á starfsævinni (miðhluta ævinnar) og lifir 

síðan á sparnaðinum á lokaárunum (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014, bls. 

24-25). 

 

Mynd 2. Eyðsla og sparnaður yfir meðalævi (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). 

Tveimur árum seinna, árið 1956, bætti Milton Friedman við líkan þeirra Modigliani og 

Brumberg með kenningu sinni um varanlegar tekjur (e. permanent income hypothesis) 

þar sem hann lýsti því að fólk vildi jafna út tekjum sínum sem færu í neyslu yfir ævina til 

þess að hámarka nyt (e. utility) eða ánægju í lífinu. Neysla hvers og eins réðist því ekki 

aðeins af núverandi tekjum heldur einnig af væntanlegum tekjum í framtíðinni. Ef 

óvæntar eða tímabundnar tekjur bættust við myndi fólk leggja þær til hliðar til að ná 

neyslujöfnun í stað þess að taka „neysluæði“. Þetta sýnir að sparnaður á starfsævinni er 

mikilvægur til að ná neyslujöfnun yfir ævina (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 

2014, bls. 25-26). 
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Mynd 3. Tekjur, neysla og eignastaða meðalmanneskju (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). 

Seinna í ritgerðinni verður sýnt fram á í grafi að hækkun skyldulífeyrisframlags um 

3,5% leiðir til þess að ellilífeyrir getur orðið hærri en lokalaun, en það stríðir gegn 

kenningunni um neyslujöfnun og hámarks nyt. 
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5 Efnahagur einstaklinga í gegnum árin 

Eignir og skuldir einstaklinga breytast að jafnaði með aldrinum, eins og sjá má á Mynd 4. 

Fyrstu tvo áratugi ævinnar búa langflestir ófjárráða einstaklingar í foreldrahúsum eða 

hjá öðrum forráðamönnum sem sjá þeim fyrir framfærslu. Margir búa jafnvel mun 

lengur hjá foreldrum sínum. Árið 2015 bjuggu 56,9% ungs fólks á aldrinum 20-24 ára í 

foreldrahúsum og 21,4% fólks á aldrinum 25-29 ára. (Hagstofa Íslands, 2016). Á þessum 

fyrstu tveimur áratugum ævinnar eru eignir og skuldir flest allra nánast engar, auk þess 

sem útgjöld fólks á þessum aldri eru fremur lítil í samanburði við þá sem reka eigin 

heimili.  

Á þrítugsaldri stofna flestir sitt fyrsta heimili. Því fylgir hár stofnkostnaður sem eykur 

fjárþörf þessara einstaklinga verulega. Húsnæðiskostnaður er yfirleitt stærsti 

útgjaldaliður heimilanna, sérstaklega fyrstu áratugi nýstofnaðs heimilis, hvort sem fólk 

leigir eða kaupir eigið íbúðarhúsnæði. Þeir sem kaupa eigið íbúðarhúsnæði og greiða 

reglulega vexti og afborganir af húsnæðislánum, finna fyrir hlutfallslegri lækkun 

húsnæðiskostnaðar þegar líður á síðari hluta starfsævinnar, eftir því sem rauntekjur 

hækka og höfuðstóll húsnæðislána lækkar, og búa flestir við hlutfallslega lágan 

húsnæðiskostnað við og eftir starfslok. Hann takmarkast þá oftast við viðhaldskostnað, 

tryggingar og fasteignagjöld. Aðrir kostnaðarliðir heimilishalds eru matvæli og aðrar 

neysluvörur, orka til heimilisnota, fjarskipti og önnur þjónusta, samgöngur (þ.m.t. 

rekstur bifreiða) og tómstundir. Þá fylgir mikill kostnaður fæðingu og uppeldi barna og í 

sumum tilfellum skerðast tekjur heimilis tímabundið samfara fæðingu barns.  

Eftirfarandi súlu- og línurit, Mynd 4, sýnir mjög skýrt hvernig eignir og skuldir 

íslenskra heimila þróast eftir aldri. 
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Mynd 4. Eignir og skuldir Íslendinga 2015 (Hagstofa Íslands, 2017a). 
 

Árið 2015 var meðalaldur kvenna við fæðingu fyrsta barns á Íslandi 27,4 ár (Hagstofa 

Íslands, 2016, bls. 1). Það er því ljóst að á þrítugsaldri og á fyrstu árum fertugsaldurs eru 

útgjöld flestra heimila afar mikil. Fjármagnsþörfin er mikil og skuldir flestra aukast hratt, 

sérstaklega þeirra sem eru að eignast eigið húsnæði. Eignamyndun hefst á sama tíma og 

eykst eftir því sem launatekjur hækka. Laun allflestra eru lægri fyrstu starfsárin, vegna 

takmarkaðrar reynslu viðkomandi aðila. Því er hrein eign á fyrstu árum starfsævinnar, 

eins og sjá má í Mynd 41 afar lítil, og neikvæð í sumum tilfellum.  

Eins og sjá má á eftirfarandi súluriti, Mynd 5, þá aukast atvinnutekjur að jafnaði með 

aldrinum. Starfsreynsla hefur hér áhrif og leiðir til meiri framleiðni á hverja klukkustund, 

auk þess að fólk tekst á við meiri ábyrgð eftir því sem það eldist, en slíkri ábyrgð fylgja 

almennt hærri laun. Flestir ná hámarki atvinnutekna á fimmtugsaldri. Á þeim tíma eru 

eignir flestra orðnar mun meiri en skuldir og eiginfjárstaðan fer því batnandi. Líkt og í 

öðrum þróuðum hagkerfum eykst hrein eign Íslendinga að meðaltali með aldrinum, sbr. 

Mynd 4, og nær hámarki við upphaf eftirlaunaaldurs. Mynd 5 sýnir ekki aðeins 

launamun á mismunandi aldri, heldur endurspeglar hún einnig atvinnuþátttöku, sem er 

                                                      

1 Lífeyrissparnaður er ekki talinn með í þessum tölum um eignir. Það að telja lífeyrissparnað ekki með 

eignum vanmetur í raun eignir heimila, sérstaklega þeirra sem eldri eru. 
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mun minni, annars vegar hjá yngstu hópunum vegna náms og hins vegar hjá eldra fólki, 

þar sem hluti þessa hóps er hættur að vinna eða hefur minnkað við sig vinnu.  

 

Mynd 5. Atvinnutekjur einstaklinga 2015 (Hagstofa Íslands, 2017b). 

 

Þá ætti einnig að hafa mannauð í huga. Mannauður er almennt ekki metinn til fjár, en 

getur verið mikill, sérstaklega hjá ungu fólki. Þá er hann almennt meiri hjá þeim sem eru 

menntaðir en hjá öðrum. Menntunin sjálf skapar ekki mannauðinn, heldur getur hún 

nýst vel til að skapa hann. Þannig er einstaklingur sem fer í nám, en nýtir námið lítið eða 

ekkert, ekki endilega með ríkan mannauð. Þetta er mikilvægt atriði að hafa í huga þar 

sem þetta getur þýtt að ungur einstaklingur með há námslán og góða menntun er í raun 

ágætlega staddur, þótt peningalegar eignir séu litlar eða jafnvel engar og skuldir 

töluverðar ef það er metið út frá núverandi stöðu hans og því spáð að það muni koma 

bjartari tímar hjá honum fjárhagslega.  

 

5.1 Sparnaður 

Á starfsævinni er mikilvægt að huga að því að sparað sé til langs tíma svo það sé hægt 

að hafa það gott á eftirlaunaárunum, en einnig til að verja sig gegn áföllum vegna slysa 

eða veikinda á lífsleiðinni.  
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Hins vegar, eins og sjá má á Mynd 4, þá er efnahagur fólks veikastur þegar það er 

ungt. Útgjöld eru mikil og lítið má fara úrskeiðis til þess að fólk lendi ekki í 

fjárhagsvanda. Með hækkandi skyldusparnaði minnka ráðstöfunartekjur ungs fólks enn 

meira. Það er því spurning hvenær skyldusparnaður lífeyris sé orðinn það hár að hann 

skerði lífsgæði fólks á fyrri hluta starfsævinnar til þess eins að það geti búið við afar 

góðan lífeyri að lokinni starfsævi. Einnig má hafa í huga að reyndar ná ekki allir þeim 

aldri að geta notið lífeyris.  

Með hærri skyldulífeyrissparnaði og samsvarandi minnkandi ráðstöfunartekjum er 

einnig hætta á því að frjáls sparnaður fólks minnki. Það er a.m.k. ekki ólíklegt að það 

gerist hjá ungu fólki sem hefur mikla fjárþörf til að byggja upp heimili og ala upp börn, 

þar sem lánsfjárþörf þessa hóps, eða neikvæður sparnaður, eykst. Með minni frjálsum 

sparnaði heimila dreifist mest allt sparifé landsmanna til fjárfestinga í gegnum þröngan 

farveg einsleitra og fárra sjóðsstjóra lífeyrissjóða, sem kann að auka 

samþjöppunaráhættu í hagkerfinu. Sparnaðarþörfin minnkar hjá fólki og þar með einnig 

sparnaðarvitundin. Á móti má segja að sparnaður í gegnum lífeyrissjóði gefi öllum 

almenningi aðild að dreifðara safni fjárfestinga innanlands og utan, en fólk gæti annars 

eignast sjálft með jafn litlum tilkostnaði, og hærra framlag til lífeyrissjóða stuðlar án efa 

til aukins og dreifðari sparnaðar þeirra einstaklinga sem eru með takmarkað 

fjármálalæsi og sem myndu án þess líklega spara mun minna. Þetta leysir því 

laumufarþegavandann hjá þeim aðilum sem myndu annars reyna að komast hjá því að 

borga sjálfir í lífeyrissjóði vegna vissu um að skattgreiðendur muni sjá fyrir fólki í ellinni 

sem á ekkert sjálft.  

 

5.2 Lántökur 

Flestallir einstaklingar þurfa einhvern tímann á lífsleiðinni að taka lán. Þetta á 

sérstaklega við um þá sem ætla sér að eignast eigið íbúðarhúsnæði í stað þess að vera á 

leigumarkaði alla ævi. Þegar fjárþörfin er meiri en nemur þeim sparnaði sem fólk á, þarf 

fólk að taka lán til þess að geta keypt fasteign, bifreið, atvinnutæki, o.s.frv. Það er því 

ljóst að flestir þurfa að taka lán þegar þeir eru ungir. Hins vegar felst kostnaður í 

lántöku. Fyrir utan að þurfa að endurgreiða höfuðstól láns, þarf að greiða vexti af 

höfuðstólnum, auk lántökugjalds og annarra þjónustugjalda lánveitanda. Lánskjör geta 
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verið ólík frá einum tíma til annars, frá einum lánveitanda til annars, og lán geta verið 

verðtryggð eða óverðtryggð (og þá oftast með hærri nafnvöxtum eða breytilegum 

vöxtum, sem leiða til hærri greiðslubyrði á fyrri hluta lánstíma). Í öllum tilfellum leiðir 

lántaka til kostnaðar fyrir þann sem lánið tekur og því æskilegt að takmarka lántökur 

eins mikið og unnt er. Þá eru þeir sem skulda háar upphæðir mun viðkvæmari fyrir 

efnahagssveiflum og óvæntum atvikum í einkalífi, svo sem veikindum eða atvinnumissi, 

samanborið við þá sem skulda lítið eða ekkert. 

Hækkandi hlutfall tekna sem skylda er að leggja til hliðar í lífeyrissjóð ýtir undir aukna 

þörf fyrir skuldsetningu í formi lána, þ.e. að brúttóskuldir heimila aukast meira en vera 

þyrfti ef framlag í lífeyrissjóð væri lægra, sérstaklega á þeim hluta starfsævi fólks þegar 

laun eru lægri, en fjárþörfin mikil. Þó svo að nettóskuldir heimila hækki ekki með hærra 

framlagi í lífeyrissjóð eða lækki jafnvel, þar sem eign í lífeyrissjóði er óbein eign heimila í 

landinu2, þá leiðir slíkt til hærri brúttóskulda heimila í landinu að öðru óbreyttu. Heimili 

eru því viðkvæmari en áður fyrir áföllum með hækkun framlaga.  

Að auki má bæta við að „það virkar ekki mjög skynsamlegt að ungt fólk sé að greiða 

háar fjárhæðir í lífeyrissjóði á sama tíma og það þarf að taka há lán til að eignast 

fasteign, jafnvel hjá sínum eigin lífeyrissjóði. Það má líta á þetta sem svo að 

lífeyrissjóðirnir séu kostnaðarsamir milliliðir í þessu, taka við iðgjöldum með þeim 

kostnaði sem því tilheyrir, og lána sjóðsfélögum sömu fjármuni með háum vöxtum, 

lántökugjöldum, innheimtukostnaði og fleira tilheyrandi.“ (Hersir Sigurgeirsson, 

tölvupóstur, 26. nóvember 2017). 

 

                                                      

2 Lífeyrisréttindi eru óvenjuleg eign, vegna samtryggingarinnar sem kerfið byggir á. Erfitt að vita hver 

réttindi hvers og eins verða í framtíðinni. Séreignasparnaður er hins vegar bein eign hvers og eins. 
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5.3 Dæmi um áhrif mishás skylduiðgjalds 

Tafla 1. Par með annars vegar 12% skylduiðgjald og hins vegar 15,5% skylduiðgjald. 

Skylduiðgjald 12% 15,50%

Á mann Par Á mann Par

Laun á mánuði 350.000 700.000 350.000 700.000

4% lögbundið lífeyrisframlag 14.000 28.000 14.000 28.000

336.000 672.000 336.000 672.000

Skatthlutfall 36,94% 124.118 248.237 124.118 248.237

Persónuafsláttur 52.907 105.814 52.907 105.814

Útborguð laun beint til launþega 264.789 529.577 264.789 529.577

Mótframlag launagreiðanda í lífeyrissjóð 28.000 56.000 40.250 80.500

Lífeyrir á mánuði 42.000 84.000 54.250 108.500

Samtals lífeyrir á ári 504.000 1.008.000 651.000 1.302.000

Mismunurinn fyrir parið fyrir og eftir er : ISK 24.500 á mánuði

ISK 294.000 á ári

 

Í Tafla 1 eru borin saman tvö ung pör. Annað parið greiðir 12% skylduiðgjald (eigið 

framlag og framlag launagreiðanda) en hitt 15,5% skylduiðgjald í lífeyrissjóð. Gert er ráð 

fyrir að hver einstaklingur fái 350 þúsund krónur í mánaðarlaun, samtals 700 þúsund á 

par. Lögbundið lífeyrisframlag launþega er 4% af upphafslaunum. Skatthlutfallið í 

staðgreiðslu3, 36,94% er dregið frá laununum (Ríkisskattstjóri, 2017). Persónuafsláttur 

eins mánaðar er 52.907 kr. sem er dreginn frá upphæðinni eftir að skatthlutfallið er 

reiknað. Bæði pörin standa þá eftir með samtals 529.577 kr. í ráðstöfunartekjur eftir 

skatta og framlag í lífeyrissjóð, sem fer beint í þeirra vasa. Munurinn á pörunum er hins 

vegar mótframlag vegna lífeyris. Parið sem greiðir 12% skylduiðgjald greiðir samtals 84 

þúsund kr. á mánuði í lífeyrisiðgjald (eigið framlag og framlag launagreiðanda) en parið 

sem greiðir 15,5% skylduiðgjald greiðir samtals 108.500 kr. á mánuði í lífeyrisiðgjald. 

Mismunurinn milli paranna er 24.500 kr. á mánuði eða 294.000 kr. á ári. Parið sem 

greiðir 15,5% skylduiðgjald hefði því getað fengið 294.000 kr. launahækkun á ári í stað 

hærra framlags í lífeyrissjóð, ef hægt hefði verið að velja um hvernig viðbótarframlagi 

launagreiðanda væri hagað. Þar eð tekjuskatti af framlagi í lífeyrissjóð er frestað þar til 

                                                      

3 Skatthlutfall í staðgreiðslu er 36,94% af mánaðartekjum 0-834.707 kr. en 46,24% af mánaðartekjum 

yfir 834.707 kr. (Ríkisskattsstjóri, 2017). Staðgreiðsluskattur = tekjuskattur + útsvar. 



 

24 

lífeyrir er tekinn út úr sjóðnum, þá má gera ráð fyrir að í fyrrgreindu dæmi hefðu 

ráðstöfunartekjur parsins eftir skatta getað hækkað á ári hverju um 185.396 kr., eftir 

skatta. Sú upphæð getur skipt gríðarlegu máli fyrir unga einstaklinga. 

 

5.4 Fyrsta fasteignin 

Fyrstu fasteignakaup eru hjá flestum stærsta og veigamesta fjárfestingin. Eins og fyrr 

kom fram þá mun 3,5% hækkun mótframlags launagreiðanda annað hvort fara í 

samtryggingu eða tilgreinda séreign. Tilgreind séreign er þó ólík hefðbundna 

séreignarsparnaðinum þar sem ekki er hægt að nýta tilgreinda séreign til að safna 

skattfrjálst til húsnæðiskaupa eða greiða skattfrjálst niður húsnæðislán. Ungt fólk er því 

þvingað til að spara meira til framtíðarinnar, sem leiðir til þess að það er ekki jafn 

samkeppnishæft á húsnæðismarkaðinum og með lægri ráðstöfunartekjur en ella. Þó svo 

að mótframlagshækkunin eigi við um alla aldurshópa þá hefur hún mest áhrif á lífsgæði 

unga fólksins. Áhrif hækkandi mótframlags væru eflaust ekki eins mikil ef nýta mætti 

tilgreinda séreign til að fjármagna kaup á fyrstu fasteign líkt og hægt er að gera með 

séreignarlífeyri. Það myndi hvetja til sparnaðar sem myndi létta undir afborganir á fyrstu 

fasteigninni.  
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6 Eftirlaun hærri en lokalaun 

Önnur hlið á þessari sömu færslu ráðstöfunarfjár heimila frá þeim tíma sem fólk er að 

stofna heimili til þess tíma að fólk fer á eftirlaun er að kaupmáttur eftirlauna getur orðið 

hærri en lokalaun launþega síðustu starfsárin, en með hækkun skylduiðgjalda til 

lífeyrissjóðs úr 12% í 15,5% geta eftirlaun orðið hærri en lokalaun. Þetta sýndi Gunnar 

Baldvinsson (2016) fram á í grein sem birtist í Viðskiptablaðinu 8. janúar 2016. 

  

Mynd 6. Rífleg eftirlaun (Gunnar Baldvinsson, 2016). 

Dæmi var tekið um einstakling sem greiðir 15,5% af launum sínum í lífeyrissjóð frá 

aldrinum 25 til 65 ára og laun hans eru samkvæmt almennri launaþróun.4 Þar að auki er 

hann öll 40 árin með viðbótarlífeyrissparnað, þar sem hann leggur fyrir 2% af launum til 

að fá 2% mótframlag launagreiðanda. Í heildina fara því 19,5% af launum í lífeyrissjóð. Ef 

                                                      

4 Lesið úr skattframtölum 
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síðan er gert ráð fyrir 3% ávöxtun mun viðbótarlífeyrissparnaðurinn veita honum sjóð 

sem nemur um 3,7 árslaunum eða 30% af lokalaunum í 15 ár. Það er spurning hvort 

þessi eftirlaun séu ekki orðin óþarflega há.  

Ef litið er á Mynd 4Mynd 4. Eignir og skuldir Íslendinga 2015 (Hagstofa Íslands, 

2017a). má sjá að hrein eign Íslendinga á aldrinum 67 ára og eldri er að meðaltali um 37 

milljónir króna, þ.e. meðal heildareignir eru 42 milljónir króna og meðal heildarskuldir 

um 5 milljónir króna. Stærstur hluti þessara eigna er eigið íbúðarhúsnæði. Samkvæmt 

gögnum Hagstofu Íslands (2017c) fyrir árið 2014 bjuggu 74% landsmanna í eigin 

húsnæði, en 26% voru á leigumarkaði – 18,9% landsmanna áttu eigið húsnæði 

skuldlaust. Ef horft er til landsmanna 64 ára og eldri hækkar hlutfall þeirra sem búa í 

eigin húsnæði í 89,6% og þar af áttu 48,2% heimili sín skuldlaust. Aðeins 10,4% 

landsmanna eldri en 64 ára voru á leigumarkaði. 

Þessar tölur sýna að líklega er óþarfi að hafa svona háan lífeyri. Ef stór hluti fólks á 

húsnæðið sem það býr í þá verður húsnæðiskostnaður þessa fólks mun lægri en ella, 

sem minnkar enn frekar fjárþörf eldra fólks á Íslandi. Þá lækka útgjöld heimila yfirleitt 

við að fólk hættir að sækja vinnu og fer á eftirlaun, sérstaklega í þeim löndum þar sem 

bein kostnaðarþátttaka heimilanna í heilbrigðisþjónustu er afar takmörkuð, eins og 

hérlendis. 

 

 

Dæmisaga Esóps 

 

Íkorni gekk í þjónustu ljónsins, konungs dýranna, gegn loforði um að fá vagnhlass af hnetum. Hann 

þrælaði árum saman og þoldi hungur og skort – og horfði álengdar á félaga sína leika sér í skóginum. 

Þegar íkorninn var orðinn gamall – leysti ljónið hann undan þjónustu og gaf honum vagnhlass af 

hnetum. En þá var íkorninn orðinn tannlaus.  

 

Dæmisaga Esóps (Aesop‘s fables – A cartload of almonds). 

Þýðing: Ásgeir Jónsson. 
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7 Efnahagsleg áhrif á samfélagið 

Með hækkandi skylduiðgjaldi munu lífeyrissjóðirnir stækka enn frekar. Áhrif þess að 

hafa stóra efnahagsreikninga lífeyrissjóðanna hvetur sjóði til þess að fjárfesta meira 

utanlands, m.a. til þess að forðast eignabólur á innlendum eignamarkaði, en erlendar 

fjárfestingar lífeyrissjóða stuðla líka að aukinni áhættudreifingu með tilliti til 

atvinnugreina og landa. Þar að auki er óvíst að nægilega margar arðbærar fjárfestingar 

verði hér á landi miðað við umfang lífeyrissjóðanna. Óarðbærar innlendar fjárfestingar 

myndu leiða lífeyrissjóðina í mikinn vanda í framtíðinni. Auknar fjárfestingar 

lífeyrissjóðanna utanlands ýta hins vegar undir hærri afgang á viðskiptajöfnuði og/eða 

hvetja til meiri fjárfestinga útlendinga á Íslandi. Með því má halda aftur af ofstyrkingu 

krónunnar og efla þannig áhættudreifingu alls hagkerfisins. 

Hins vegar eru líkur til þess að hækkandi skylduiðgjald geti haft neikvæð áhrif á 

frjálsan sparnað heimilanna, þar sem stór hluti sparnaðar er stofnanavæddur í 

lífeyrissjóðum og minna verður því eftir til beinna fjárfestinga einstaklinga í skulda- og 

hlutabréfum. Hvatinn til frjáls sparnaðar minnkar þegar lífeyrissjóðsiðgjaldið hækkar og 

ráðstöfunarfé minnkar. 

Lífeyrissjóðir víða um heim eru komnir í vanda með að borga lífeyrisþegum sínum 

þann lífeyri sem þeim hefur verið lofaður. Meginástæður þessa eru annars vegar 

hækkandi lífaldur og hins vegar lágir vextir.  

Hver kynslóð lifir lengur en kynslóðin á undan. Eins og sjá má á Mynd 7 er íslenska 

þjóðin að eldast. Með bættu húsnæði, mataræði, hreinlæti og vinnuaðstöðu, svo og 

framförum í læknavísindum og lyfjum, hefur lífaldur fólks hækkað stöðugt síðustu eina 

og hálfa öldina. Á sama tíma eignast fólk að meðaltali færri börn en áður eftir því sem 

auður þjóða eykst. Vegna mjög stórra árganga sem fæddust á Vesturlöndum (og víðar) á 

fyrstu tveimur áratugum eftir síðari heimsstyrjöldina, og samdráttar í barnsfæðingum 

frá miðjum sjöunda áratug síðustu aldar, fer hlutfall ellilífeyrisþega á móti vinnandi fólki 

hækkandi víðast um heim. Hærri lífaldur leiðir einnig til þess að greiða þarf fleirum 

lífeyri í fleiri ár en áður var ætlað og verður það vart leyst nema með því að hækka 

lífeyristökualdur ellegar lækka útborgaðan lífeyri hvers árs. 

Á síðasta áratug hefur vaxtastig víðast í heiminum verið í sögulegu lágmarki, t.d. í 

flestum Evrópulöndum, Bandaríkjunum og í Japan nálægt 0%. Annars vegar hafa 
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seðlabankar haldið stýrivöxtum við núll og í sumum tilfellum neikvæðum, og hins vegar 

hafa seðlabankar lækkað ávöxtunarkröfu langtíma markaðsverðbréfa með víðtækum 

inngripum í formi magntækrar íhlutunar. Af því leiðir að ávöxtun lífeyrissjóðanna er lág 

og núvirði framtíðarskuldbindinga þeirra hefur hækkað víðast hvar, en þó minna á 

Íslandi. Núverandi ávinningur atvinnulífsins og þess hluta heimilanna sem skulda lán af 

lágvaxtastefnu seðlabankanna, er því óbeint á kostnað lífeyrisþega í nútíð og framtíð, 

ellegar þeirra ríkja eða fyrirtækja, eftir því sem við á, sem gengist hafa í ábyrgð fyrir 

mögulega vanfjármögnun lífeyrisréttinda. Lágvaxtastefnan hefur reyndar leitt til mikillar 

hækkunar hlutabréfa víðast hvar um heim, svo og fasteignaverðs í nokkrum löndum, 

þannig að eignir lífeyrissjóða í hlutabréfum og fasteignum hafa hækkað að markaðsvirði. 

Það er hins vegar óvíst hvort þetta háa verð haldist þegar að því kemur að losa þessar 

eignir til þess að greiða stórum árgöngum út lífeyrisréttindi sín á næstu áratugum. 
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Mynd 7. Fjöldi Íslendinga eftir aldri árið 2017, 2040 og 2060 samkvæmt mannfjöldaspá (miðspá) 
Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2017d).5 

 

                                                      

5 Hagstofa Íslands spáir því að fjöldi aðfluttra verði meiri en brottfluttra á næstu árum og þá aðallega 

fólk á miðjum aldri. Með árunum er spáð að þjóðin eldist. 
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7.1 Staða íslensku lífeyrissjóðanna 

Í árslok 2016 voru eignir alls lífeyriskerfisins á Íslandi um 3,7 billjónir króna sem er 

154% af vergri landsframleiðslu (VLF). Eignir lífeyriskerfisins sem hlutfalls af VLF lækkuðu 

um 3% frá árinu á undan annars vegar vegna lægri ávöxtunar sjóðanna og hins vegar 

vegna aukinnar landsframleiðslu. Fasteignir voru lengi vel stærsta fjárhagslega eign 

heimilanna á Íslandi, en nú er lífeyriseignin orðin sú stærsta (Hagfræðideild 

Landsbankans, 2016). 

Eignir samtryggingadeilda lífeyrissjóða voru um 3,2 billjónir króna í árslok 2016. 

Séreignasparnaðurinn var um 340 milljarðar króna í vörslu lífeyrissjóða, sem er aukning 

um 6% frá fyrra ári og um 192 milljarða hjá öðrum vörsluaðilum séreignasparnaðar, sem 

er aukning um 8% frá fyrra ári. 

Aðeins 22,7% af eignum samtryggingadeilda voru eignir í erlendri mynt, sem þýðir að 

enn er alltof stór hluti eigna lífeyriskerfisins innanlands. Af því leiðir að það er veruleg 

kerfisáhætta í lífeyrissjóðskerfinu. Miðað við vænt útgjöld lífeyrisþega í framtíðinni, þá 

skortir erlendar eignir og tekjur af þeim til að standa undir innflutningi lífeyrisþega í 

framtíðinni (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014, bls. 50-51).  

Útreikningar á framtíðar skuldbindingum lífeyrissjóðanna miðast við 3,5% 

raunávöxtun eigna til lengri tíma litið. Árið 2015 var hrein raunávöxtun 

samtryggingadeilda lífeyrissjóðanna um 8%. Hún versnaði síðan verulega árið 2016 og 

var 0%. Þegar litið er á vegið meðaltal raunávöxtunar síðastliðin 25 ára var hún hins 

vegar 4,3%, sem er yfir langtímaviðmiði sem er 3,5% árleg ávöxtun. Hrein raunávöxtun 

séreignadeilda lífeyrissjóða árið 2016 var 0,7% en 2% hjá öðrum vörsluaðilum. 

Veruleg aukning var á árinu á skuldabréfum sem er stærsti eignaflokkur í 

efnahagsreikningum samtryggingadeilda lífeyrissjóðanna. Útlán til sjóðsfélaga voru árið 

2016 um 56 milljarðar króna eða um 6,5% af heildareignum samtryggingadeilda 

lífeyrissjóðanna, sem er gríðarleg aukning.  

 Tryggingafræðileg staða sjóða með ábyrgð ríkis og sveitarfélaga var neikvæð um 

36,4% í árslok 2016. Hins vegar var hún neikvæð um 0,6% hjá sjóðum á almennum 

vinnumarkaði. Heildar tryggingafræðileg staða lífeyrissjóðanna versnaði um 177 

milljarða króna frá árinu á undan.  
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Ástæðuna má rekja til slakrar ávöxtunar og aukinna skuldbindinga vegna nýrra 

líftaflna sem juku skuldbindingarnar um 1,7%. Ljóst er að hækkandi lífaldur mun hafa 

neikvæð áhrif á samtryggingadeildir lífeyrissjóðanna. Hækkandi lífaldur mun leiða til 

hærri skuldbindinga sem mun leiða til versnandi tryggingafræðilegrar stöðu sjóðanna að 

öðru óbreyttu (Fjármálaeftirlitið, 2017). 

 

7.2 Heildareignir lífeyrissjóða og skuldir heimila í nokkrum löndum 

Samkvæmt OECD eru Holland, Ísland og Sviss með þrjú stærstu 

sparnaðarlífeyrissjóðakerfi heims, þegar lífeyrissparnaður er reiknaður sem hlutfall af 

landsframleiðslu. Meira gagnsæi felst í lífeyrisskuldbindingum þessara landa en í þeim 

löndum þar sem lífeyrissjóðirnir eru fjármagnaðir með gegnumstreymi frá 

skattborgurum hvers tíma.  

 

Mynd 8. Heildareignir lífeyrissjóða og skuldir heimila í nokkrum löndum sem prósenta af VLF árið 2014 
(OECD, 2017; Stjórnarráð Íslands, 2015; The Global Economy, 2017). 

Eins og sjá má á Mynd 8 þá hafa þessi þrjú lönd það einnig sameiginlegt að hafa 

nokkuð hátt hlutfall skulda heimila – á Íslandi hefur þetta hlutfall batnað mikið frá 2014, 

m.v. það sem áður var. Því má velta fyrir sér hvort það að spara mikið í lífeyrissjóð leiði 

einnig til aukinnar skuldsetningar heimila. Með öðrum orðum eru nettóskuldir 

heimilanna afar lágar í þessum ríkum, þegar heildareignir heimilanna í lífeyrissjóðum eru 
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dregnar frá heildarskuldum heimilanna, en heildarskuldir sem hlutfall af VLF verða mjög 

miklar. Jákvæða stöðu íslenskra heimila í alþjóðlegum samanburði, sem verður enn 

jákvæðari þegar eignum heimilanna í eigin húsnæði er bætt við, má rekja til öflugs 

hagvaxtar og aukins kaupmáttar, sem hefur gert fólki kleift að minnka skuldir á síðustu 

árum. 

 

7.3 Duldar skuldir  

Í flestum ríkjum Evrópu eru ófjármagnaðar opinberar lífeyrisskuldbindingar rétt innan 

við tvöfalt hærri en nemur upphæð opinberra skulda, sem fram koma í opinberum 

hagtölum (Citigroup, 2016). 

Mynd 9. Ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar í framtíðinni sem % af VLF (Citigroup, 2016). 

Á Mynd 9 má sjá þær ófjármögnuðu lífeyrisskuldbindingar sem einstök ríki þurfa að 

greiða í framtíðinni sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Vegið meðaltal 

lífeyrisskuldbindinga þessara 20 ríkja sem sjá má á myndinni á móti VLF er um 190% af 

VLF. Opinberar ríkisskuldir þessara sömu ríkja eru hins vegar um 109% af VLF, sem 

almennt er talið nokkuð hátt hlutfall.  
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Mælt í dollurum er samtala ríkisskulda og ófjármagnaðrar lífeyrisskuldbindingar 

viðkomandi 20 ríkja um $78 billjónir (trilljónir skv. amerískri málhefð), borið saman við 

$44 billjónir ríkisskulda sem gefnar eru upp opinberlega. 

Mesti vandinn er í þeim Evrópuríkjum sem hafa stór ríkisrekin 

gegnumstreymislífeyriskerfi. Þannig eru lífeyrisskuldbindingar í Þýskalandi, Frakklandi, 

Bretlandi og Portúgal, auk Ítalíu og Spánar, meira en 300% af VLF. Þar að auki hafa flest 

ríki, að undanskildum Japan, Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu, ófyrirséðar opinberar 

lífeyrisskuldbindingar sem eru 2-3 sinnum hærri en opinbert hlutfall skulda af VLF.  

Það að „viðurkenna“ ekki skuldbindingar sem þarf að greiða í framtíðinni getur haft 

gríðarlega slæm áhrif. Það skekkir það áhættumat ríkisins að taka ekki skuldbindingarnar 

með í reikninginn (Citigroup, 2016). Á vissan hátt má segja að þessar miklu duldu 

ríkisskuldir annarra OECD-ríkja geti ógnað greiðslugetu íslenskra lífeyrissjóða í 

framtíðinni, þar eð þessi skuldsetning mun draga úr hagvexti í heiminum á komandi 

áratugum. 

 

7.4 Gegnumstreymiskerfi eða sjóðsöfnunarkerfi? 

Öll kerfin, hvort sem það er sjóðsöfnunarkerfi eða gegnumstreymiskerfi eða blanda 

af þeim báðum, eru viðkvæm fyrir lýðfræðilegum breytingum. Ástæðan er að 

verðmætasköpunin á sér alltaf stað hjá þeim sem eru vinnandi hverju sinni. Ef vinnandi 

fólki fækkar gríðarlega í hlutfalli við þá sem þarfnast umönnunar vegna aldurs (börn og 

aldraða), svo sem vegna breytinga á stærð kynslóða eða hækkun lífaldurs, þá er ljóst að 

stór hluti vinnuaflsins, sem getur verið lítill hluti íbúa landsins, þarf að skapa öll 

verðmætin fyrir alla íbúa landsins. Það getur reynst hópi á vinnualdri erfitt. 

Þar sem lífeyriskerfi snúast fyrst og fremst um viðskipti milli kynslóða er ljóst að með 

hækkandi skyldusparnaði mun skuldsetning annarra hækka á móti. Í sjóðsöfnunarkerfi 

kaupir fólk á vinnumarkaðinum kröfur á yngra fólk, innanlands eða utan, hvort sem það 

er beint eða óbeint, og innleysir síðan kröfurnar þegar það kemst á eftirlaunaaldur.  

Unga fólkið tekur lán fyrir fasteign sem eldra fólkið lánar, beint eða óbeint í gegnum 

lífeyriskerfið. Greiðslur unga fólksins enda síðan í vasa eldra fólksins á ellilífeyrisárunum. 

Þetta má einnig sjá með hlutafé, þar sem fólk á vinnumarkaði kaupir hlutafé sem það 
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síðan selur kynslóðinni á eftir þegar það er komið á elliárin. Þetta gangverk fer kynslóð 

eftir kynslóð og virkar eins lengi og hver kynslóð getur keypt nægilega miklar kröfur á 

kynslóðina á eftir.  

Að lokum er það alltaf unga kynslóðin sem þarf að borga núverandi greiðslur. Það 

þarf því alltaf að vera einhver sem er tilbúinn að skuldsetja sig svo að aðrir geti eignast 

kröfu á hann. 

Aukning skyldusparnaðar í lífeyrissjóðum sem eykur umfang sjóðanna hvetur þannig 

til aukningar skuldsetningar annarra, innanlands eða utan. Hins vegar eru takmörk á því 

hver mikið fólk, fyrirtæki og ríki eru reiðubúin til að skuldsetja sig. Þá má ljóst vera að 

verði skuldir of miklar veikir það greiðslugetu skuldara og það er til lítils að eiga kröfu á 

aðila sem geta ekki staðið í skilum þegar á reynir. Skuldir hins opinbera og heimilanna 

hérlendis hafa farið minnkandi á síðustu árin sem er jákvætt. Skuldir heimilanna náðu 

hámarki árið 2009, eða um 125% af VLF. Mikil skuldsetning heimila og fyrirtækja, 

samhliða gjaldeyrisspákaupmennsku í formi lántöku í erlendum gjaldmiðlum, átti stóran 

þátt í bankahruninu 2008 og efnahagsþrengingunum sem fylgdu í kjölfarið. Í kjölfar 

bankahrunsins jukust svo skuldir ríkisins þegar skatttekjur rýrnuðu hratt og fjármagna 

þurfti endurreisn bankanna.  

Hærra framlag í lífeyrissjóði mun leiða til þess að staða lífeyrissjóðanna verður þröng 

hér á landi þar sem fjárfestingakostirnir innanlands munu eflaust ekki ná að mæta 

fjárfestingaþörf sjóðanna á næstu áratugum. Innlendar eignir munu ólíklega vaxa eins 

hratt og vöxtur sjóðanna. Niðurstaðan verður því að leita fyrir utan landsteina. Það 

getur verið jákvætt þar sem áhættudreifing felst í því að dreifa áhættunni á fleiri aðila, 

bæði innan- og utanlands, auk þess að ná atvinnugreinadreifingu sem næst ekki 

einungis á Íslandi. Það felst veruleg kerfisáhætta í að hafa of stórt hlutfall sparnaðar í 

litlu hagkerfi eins og Íslandi. Þar sem Íslendingar flytja einnig mikið inn af 

neysluvörunum er jákvætt að lífeyristekjur verði í sömu gjaldmiðlum og framtíðar 

innkaup. Umdeilanlegt er hvort gengisáhætta felist í því fyrir lífeyrissjóðina að fjárfesta í 

erlendum eignum. Meiri áhætta væri þó að hafa allar eignirnar í einum gjaldmiðli en 

dreifðu gjaldmiðlasafni. 

Gegnumstreymiskerfið er hins vegar lífeyriskerfi þar sem lífeyrir er greiddur jafnóðum 

á hverjum tíma með iðgjöldum eða sköttum þeirra sem yngri eru. Þar er augljósara að 
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sjá hvernig ójöfn aldursdreifing hefur slæm áhrif ef iðgjöld fárra einstaklinga á 

vinnumarkaði þurfa að standa undir lífeyrisgreiðslum margra aldraðra. Hins vegar, eins 

og áður kom fram, þá er það í lokin alltaf vinnandi fólk á hverjum tíma sem sér um að 

framleiða allar vörur og þjónustu, hvort sem um gegnumstreymis- eða sjóðsöfnunarkerfi 

er að ræða (Gylfi Magnússon, 2017). Aldraðir nærast á brauðinu sem bakað er í dag, en 

ekki því sem bakað var áratugum fyrr.  
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8 Mögulegar lausnir 

Það getur verið hagkvæmara að leyfa fólki að nýta hluta af lífeyrinum fyrr á 

lífsleiðinni, t.d. með því að gera 4% framlag launþega valkvætt í einhverju formi (t.d. við 

innborgun eða með því að heimila skilyrta útborgun við tilteknar aðstæður) fram að 35 

ára aldri, en láta framlag launagreiðenda haldast óbreytt. Þannig gæti ungt fólk aukið 

ráðstöfunarfé sitt nokkuð á þeim árum sem verið er að stofna fjölskyldu og þannig 

dregið úr lántökuþörf sinni. Þess í stað mætti heimila þeim sem eru 35 ára og eldri að 

leggja meira fyrir en 8% (4% skylduframlag + 4% frjálst framlag) í lífeyrissjóð og fresta 

þannig ráðstöfunarfé sínu á hátekjuárum sínum (35-60 ára) fram á eftirlaunaárin þannig 

að það verði hagstætt fyrir einstaklinginn, en samkvæmt núverandi skattalögum er 

iðgjald umfram heimild í skattalögum (8%) skattlagt við greiðslu í lífeyrissjóð eða til 

viðbótarlífeyrissparnaðar og aftur við útborgun, m.ö.o. er umfram iðgjald tvískattlagt og 

því ekki hagkvæmt fyrir launþega. Launagreiðendur mega hins vegar greiða hæst 12% af 

launum auk 2 milljóna kr. á ári fyrir hvern launþega. Heimilt er að semja um hærra 

iðgjald ef samið er um það í kjarasamningum eða það er bundið í lögum (Almenni 

lífeyrissjóðurinn, 2015). Einstaklingar ættu því eindregið að nýta sér það úrræði ef áhugi 

er að auka við eftirlaunin og samþykki fæst hjá launagreiðanda.  

Önnur leið væri að skoða svissnesku aðferðina. Í Sviss er önnur stoð lífeyriskerfisins 

aldurstengd, þ.e.a.s. að iðgjöld til ellilífeyris eru breytileg eftir aldri. Þar er iðgjaldið 7% 

af launum fyrir einstaklinga 25-34 ára, 10% fyrir 35-44 ára, 15% fyrir 45-54 ára og að 

lokum 18% fyrir 54-64/65 ára, þar sem konur borga til 64 ára aldurs en karlar til 65 ára 

aldurs (OECD, 2015, bls. 358-359). 

Þrátt fyrir að nákvæmlega þessar prósentur myndu mögulega ekki henta hér á Íslandi 

þá væri þetta verðug aðferð til að skoða. Hugmyndin er að hafa lægra 

lágmarksskylduiðgjald fyrir unga einstaklinga, þá sérstaklega fyrir þá sem eru á aldrinum 

16-35 ára og hafa mikla fjármagnsþörf en tekjur eru ekki komnar í hámark, en auka það 

síðan smám saman með aldrinum. Hins vegar væri þá leyfilegt, ef fólk hefði áhuga, að 

borga hærri iðgjaldsprósentu strax frá unga aldri ef geta væri til þess. Persónumiðað 

lífeyriskerfi myndi þá geta aukið sveigjanleika fólks til að spara eða fjárfesta á þeim tíma 

sem það hentar því best.  
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Hins vegar eru gallar við þessa leið þar sem að einstaklingurinn missir af verðmætum 

sparnaðarárum að því leyti að því lengur sem að sparnaður fær að ávaxtast því meiri 

áhrif hafa vextir og þar að auki verður því möguleiki á að tryggingarréttindi verði því 

minni við lægra gjald. Að auki er einfaldara að hafa fast iðgjald en að hafa þrepaskipt 

kerfi (Gunnar Baldvinsson, munnleg heimild, 4. desember 2017). 

Skilvirkasta leiðin til að komast hjá því að hækkun lágmarks skylduiðgjalds í 

lífeyrissjóðunum hafi ekki íþyngjandi áhrif á unga fólkið er, eins og fyrr hefur komið 

fram, að leyfa 3,5% hækkuninni að verða að séreignarsparnaði sem nýta má í 

húsnæðisúrræði. Víkka mætti leyfið á að nýta séreignarsparnaðinn, þannig að það ætti 

ekki einungis við um fyrstu íbúð. Fyrsta íbúðin gæti verið ákveðinn tími sem hægt er að 

nýta gegn því að fá sparnaðinn óskattlagðan (eins og er nú), en síðan mætti einnig nýta 

sér séreignina í íbúð tvö eða þrjú, en þá ef til vill án þess að fá skattafslátt (Gunnar 

Baldvinsson, munnleg heimild, 4. desember 2017). Þessi sveigjanleiki myndi eflaust 

einnig auka frekar sparnaðarvitund fólks.  
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9 Niðurstöður og umræða 

Þegar á heildina er litið er ljóst að sparnaður er mikilvægur fyrir alla og góð trygging. 

Hins vegar, eins og sýnt hefur verið fram á með rökum, getur sparnaður orðið of mikill. 

Modigliani og Brumberg sýndu með lífshlaupslíkaninu að hámark ánægju (nyt) næst 

með jafnri neyslu yfir lífstíðina. Með hækkun skylduiðgjalda til lífeyrissjóðs úr 12% í 

15,5% geta eftirlaunin orðið hærri en lokalaun, sérstaklega ef launþegar nýta sér 

viðbótar séreignarsparnað. Fjárhagsstaðan er oft erfiðust hjá ungu fólki sem er að stofna 

sitt fyrsta heimili og enn þá frekar þegar börn koma inn í spilið. Hækkun 

lífeyrisframlagsins getur því reynst þessum aldurshópi erfið, þegar fjármagnsþörfin er 

mikil, þ.e. að því gefnu að viðbótarframlag vinnuveitenda rýri að einhverju leyti 

útborguð laun launþega.  

 Hækkun skylduiðgjalds mun einnig leiða til stækkunar lífeyrissjóða og ekki er víst 

að nægilega margar arðbærar fjárfestingar verði innanlands til að viðhalda ávöxtuninni 

og því muni þeir þurfa að leita erlendis. Þá er hætta á því að hækkunin hafi letjandi áhrif 

á frjálsan sparnað landsmanna og að stór hluti sparnaðar verði stofnanavæddur í 

lífeyrissjóðunum en það getur dregið úr áhættudreifingu í landinu.  

  Þrjú stærstu sparnaðarlífeyrissjóðakerfi heims hafa það sameiginlegt að hafa 

hátt hlutfall skulda heimila, en jákvætt er að gagnsæi lífeyrisskuldbindinga þessara landa 

er meira en þeirra landa sem hafa gegnumstreymiskerfi. Lönd eins og Þýskaland, Ítalía 

og Frakkland sem hafa duldar skuldir og viðurkenna ekki framtíðar skuldbindingar eru að 

öllum líkindum í lakari stöðu en almennt er talið.  

 Lífeyrissjóðir víða um heim eru komnir í erfiða stöðu til að borga lífeyrisþegum 

sínum þann lífeyri sem var lofað vegna hækkandi lífaldurs fólks um allan heim og lágra 

vaxta. Hvort sem gegnumstreymiskerfi eða sjóðsöfnunarkerfi eða blanda af þeim báðum 

er til staðar þá eru þau öll viðkvæm fyrir lýðfræðilegum breytingum. Aukinn sparnaður í 

lífeyrissjóðunum mun á sama tíma leiða til aukinnar skuldsetningar, hvort sem það 

verður þá innan- eða utanlands. Sparnaður eins er ávallt skuld annars. Of mikill 

sparnaður og skuldsetning getur reynst núverandi og framtíðarkynslóðum erfitt þar sem 

að lokum er það alltaf unga kynslóðin sem borgar núverandi greiðslur.  

 Hverri reglu eða lagabreytingu sem gerð er fylgja einhvers konar áhrif og 

stundum er erfitt að sjá fyrir fram hverjar afleiðingarnar verða. Með SALEK-
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samkomulaginu mun skylduiðgjaldið í lífeyrissjóðunum hækka um 3,5 prósentustig. Sú 

breyting hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif og er mikilvægt að skoða allar hliðar og 

hver áhrifin verða í framtíðinni. 

 Að auka val einstaklinga á hlutfallslegu framlagi í lífeyrissjóði eftir aldri gæti 

reynst mörgum vel. Mikilvægast og að öllum líkindum auðveldasta viðbótin við SALEK-

samkomulagið væri að 3,5% hækkunin yrði gerð að séreignarsparnaði sem nýta mætti til 

að fjármagna kaup á eigin húsnæði.  

 



 

39 

Heimildaskrá 

Almenni lífeyrissjóðurinn. (2015, október). Fræðsla og ráðgjöf. Ábót á viðbót getur verið 
góð búbót. Sótt af https://www.almenni.is/wp-
content/uploads/frettir/A%CC%81bo%CC%81t-a%CC%81-vi%C3%B0bo%CC%81t-
getur-veri%C3%B0-g%C3%B3%C3%B0-b%C3%BAb%C3%B3t-1.pdf 

Alþýðusamband Íslands. (e.d-a). Spurt og svarað um SALEK. Sótt af 
http://www.asi.is/media/243038/Spurt-og-svarad-um-SALEK-GA.pdf 

Alþýðusamband Íslands. (e.d.-b). Söguágrip. Sótt af 
http://www.asi.is/media/3157/lifeyrissjodirsagan.pdf  

Alþýðusamband Íslands. (2016). Árið í hnotskurn 2016. Sótt af 
http://www.asi.is/media/312787/arid-i-hnotskurn2016.pdf 

Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson. (2014). Áhættudreifing eða einangrun. Um 
tengsl lífeyrissparnaðar, greiðslujafnaðar og erlenda fjárfestinga. Reykjavík: 
Landssamtök lífeyrissjóða. 

Citigroup. (2016, mars). The coming pensions crisis – Recommendations for Keeping the 
Global Pensions System Afloat. Sótt af 
http://www.apapr.ro/images/BIBLIOTECA/reformageneralitati/2016%20citi.pdf 

Fjármálaeftirlitið. (2017). Staða lífeyrissjóðanna við árslok 2016. Sótt af 
https://www.fme.is/media/frettir/Frettatilkynning---stada-lifeyrissjodanna-vid-
arslok-2016.pdf 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn. (e.d.) Spurt og svarað um skyldu- og viðbótarlífeyrissparnað: 
Hækkað mótframlag samkvæmt SALEK. Sótt af 
http://www.frjalsi.is/forsida/skyldusparnadur/spurt-og-svarad/ 

Gunnar Baldvinsson. (2004). Verðmætasta eignin. Reykjavík: Íslandsbanki. 

Gunnar Baldvinsson. (2016, 8. janúar). Hvenær verður mikið of mikið? Viðskiptablaðið. 
Sótt af http://www.vb.is/skodun/hvenaer-verdur-mikid-mikid/123919/ 

Gylfi Magnússon. (2017). Streyma eða safna? Vísbending, 35(39), 1-4.  

Hagfræðideild Landsbankans. (2016, 12. október). Hagsjá – Lífeyrismál. Íslenska 
lífeyriskerfið er næstum einstakt. Sótt af 
https://www.landsbankinn.is/library/Documents/Hagfraedideild/Hagsja/2016-10-
12-Lifeyrissjodir.pdf 

Hagstofa Íslands. (2016). Félagsvísar: Ungt fólk í foreldrahúsum. Hagtíðindi: Lífskjör, 
101(31), 1-10. Sótt af https://hagstofa.is/media/50162/hag_161121.pdf 

http://www.asi.is/media/243038/Spurt-og-svarad-um-SALEK-GA.pdf
http://www.asi.is/media/3157/lifeyrissjodirsagan.pdf
http://www.asi.is/media/312787/arid-i-hnotskurn2016.pdf
http://www.apapr.ro/images/BIBLIOTECA/reformageneralitati/2016%20citi.pdf
http://www.frjalsi.is/forsida/skyldusparnadur/spurt-og-svarad/
http://www.vb.is/skodun/hvenaer-verdur-mikid-mikid/123919/
https://www.landsbankinn.is/library/Documents/Hagfraedideild/Hagsja/2016-10-12-Lifeyrissjodir.pdf
https://www.landsbankinn.is/library/Documents/Hagfraedideild/Hagsja/2016-10-12-Lifeyrissjodir.pdf
https://hagstofa.is/media/50162/hag_161121.pdf


 

40 

Hagstofa Íslands. (2017a). Talnaefni: Skuldir, eignir og eiginfjárstaða einstaklinga eftir 
fjölskyldugerð, aldri og búsetu 1997-2016. Sótt af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__s
kuldastada_heimili/THJ09000.px/ 

Hagstofa Íslands. (2017b). Talnaefni: Tekjur og gjöld einstaklinga eftir fjölskyldugerð, 
aldri og búsetu 1997-2016. Sótt af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__s
kuldastada_heimili/THJ09001.px/ 

Hagstofa Íslands. (2017c). Talnaefni: Staða á húsnæðismarkaði eftir aldri 2004-2014. 
Sótt af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__lifskjor__4_husnaedismal
__husnaedileiga/LIF03211.px/ 

Hagstofa Íslands. (2017d). Talnaefni: Spá um mannfjölda eftir kyni og aldri 2017-2066. 
Sótt af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldaspa/MAN09010.px/ 

Hrafn Magnússon. (2017, 17. ágúst). Séreign er sýnd veiði en ekki gefin. Morgunblaðið, 
bls. 32. 

Landssamtök lífeyrissjóða. (2017). Samanburður lífeyriskerfa fimm landa: Ísland, 
Bretland, Danmörk, Holland, Svíþjóð. Samantekt frá gögnum frá OECD (Efnahags- 
og framfarastofnuninni) og öðrum opinberum aðilum. Sótt af 
https://www.lifeyrismal.is/static/files/Skyrslur/samanburdur-lifeyriskerfa-fimm-
landa-loka-med-heimildum-1.pdf 

Lífeyrismál. (e.d.). Tilgangur, hlutverk og saga. Sótt af https://www.lifeyrismal.is/is/um-
lifeyrissjodakerfid/tilgangur-hlutverk-og-saga 

Lífeyrissjóður verslunarmanna. (e.d.). Samtrygging: Með greiðslum í samtryggingu 
ávinnur sjóðfélagi sér rétt til ævilangs lífeyris, örorku-, maka- og barnalífeyri. Sótt af 
https://www.live.is/sofnun/tilgreind-sereign/samtrygging/  

Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, útgáfa 
122a [aðgengilegt á netinu: https://www.althingi.is/lagas/122a/1997129.html] 

Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, útgáfa 
133a [aðgengilegt á netinu: https://www.althingi.is/lagas/133a/1997129.html]  

OECD. (2015). Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators. Sótt af 
http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en  

OECD. (2017). Data: Pension funds’ assets. Sótt af 
https://data.oecd.org/pension/pension-funds-assets.htm 

Ríkisskattstjóri. (2017). Staðgreiðsla 2017. Sótt af 
https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/stadgreidsla/2017#tab2 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__skuldastada_heimili/THJ09000.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__skuldastada_heimili/THJ09000.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__skuldastada_heimili/THJ09001.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__skuldastada_heimili/THJ09001.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__lifskjor__4_husnaedismal__husnaedileiga/LIF03211.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__lifskjor__4_husnaedismal__husnaedileiga/LIF03211.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldaspa/MAN09010.px/
https://www.lifeyrismal.is/static/files/Skyrslur/samanburdur-lifeyriskerfa-fimm-landa-loka-med-heimildum-1.pdf
https://www.lifeyrismal.is/static/files/Skyrslur/samanburdur-lifeyriskerfa-fimm-landa-loka-med-heimildum-1.pdf
https://www.lifeyrismal.is/is/um-lifeyrissjodakerfid/tilgangur-hlutverk-og-saga
https://www.lifeyrismal.is/is/um-lifeyrissjodakerfid/tilgangur-hlutverk-og-saga
https://www.althingi.is/lagas/122a/1997129.html
https://www.althingi.is/lagas/133a/1997129.html
http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en
https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/stadgreidsla/2017#tab2


 

41 

Samband stjórnendafélaga. (2017, 22. febrúar). Til upplýsinga um nýgerða 
kjarasamninga (SALEK). Sótt af http://www.vssi.is/utgefid-efni/tilkynningar/318-til-
upplysinga-um-nygerdha-kjarasamninga-salek 

Stjórnarráð Íslands. (2015, 7. maí). Skuldir heimilanna lækka. Sótt af 
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/05/07/Skuldir-
heimilanna-laekka/ 
 
The Global Economy. (2017). Household debt to GDP - country rankings. Sótt af 
http://www.theglobaleconomy.com/rankings/household_debt_gdp/ 

http://www.vssi.is/utgefid-efni/tilkynningar/318-til-upplysinga-um-nygerdha-kjarasamninga-salek
http://www.vssi.is/utgefid-efni/tilkynningar/318-til-upplysinga-um-nygerdha-kjarasamninga-salek
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/05/07/Skuldir-heimilanna-laekka/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/05/07/Skuldir-heimilanna-laekka/
http://www.theglobaleconomy.com/rankings/household_debt_gdp/

