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Ágrip 

Aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar er að breytast vegna lækkandi fæðingartíðni 

samhliða lengri lífaldri. Ísland er þó hlutfallslega ung þjóð samanborið við önnur OECD lönd og 

því komið styttra í þessari þróun. Breyttri aldurssamsetningu fylgja margar áskoranir og tengjast 

flestar þeirra útgjöldum hins opinbera og vinnumarkaði. Fyrirliggjandi gögn voru nýtt við 

uppsetningu líkans. Þá voru framreikningar gerðir út frá líkaninu og niðurstöður þess sýna áhrif 

breyttrar aldurssamsetningar á útgjöld hins opinbera annars vegar og vinnumarkað hins vegar. 

Útreikningar sýndu fram á að heilbrigðisútgjöld á mann séu hæst í elsta aldurshópnum, þ.e. 65 ára 

og eldri. Einstaklingum í þeim aldurshóp fer fjölgandi og því mætti gera ráð fyrir mikilli 

útgjaldaaukningu til málaflokksins á komandi áratugum. Niðurstöður líkansins voru óvæntar en 

þær sýndu að öldrun þjóðarinnar verði ekki megindrifkraftur aukinna útgjalda en mun koma til 

með að hafa mikil áhrif á vinnumarkað. Framfærsluhlutfallið hækkar og þar með eykst byrði 

einstaklinga á vinnumarkaði.  

Verði ekkert gert er líklegt að ráðstafa verði stórum hluta verðmætaaukningar komandi ára 

til velferðarmála sem getur dregið úr lífskjörum. Það er því óhætt að fullyrða að um sé að ræða eitt 

stærsta hagsmunamál yngri kynslóða þar sem lífskjör þeirra á komandi áratugum ráðast að 

töluverðu leyti af því hvernig brugðist verður við nú. 
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1 Inngangur 

Ein helsta áskorun sem Ísland stendur frammi fyrir á næstu áratugum er öldrun þjóðarinnar. 

Lífaldur er að lengjast og samhliða því er fæðingartíðni að lækka. Þessi þróun lífaldurs er auðvitað 

af hinu góða og sýnir fram á þær miklu framfarir sem hafa orðið í læknavísindum, ásamt betri 

lifnaðarháttum (Agla Eir Vilhjálmsdóttir o.fl., 2020). Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands 

mun fjölgun í aldurshópnum 65 ára og eldri nema um 126% á næstu 40 árum (Hagstofa Íslands, 

e.d.-f). Ásamt því hefur fæðingartíðni síðustu áratugi lækkað og nýjustu spár sýna að þessi þróun 

haldi áfram. Ljóst er að samfara þessari þróun þarf að takast á við ýmsar áskoranir. Meðal þeirra 

er aukið álag á heilbrigðis- og velferðarkerfið og sú staðreynd að hlutfallslega færri einstaklingar 

standa undir grunnkerfum samfélagsins. Annað sem ýtir undir þessa þróun á vinnumarkaði er að 

öryrkjum fer fjölgandi. Frá aldamótum hefur fjöldi einstaklinga með 75% eða hærra örorkumat 

tæplega tvöfaldast (Tryggingastofnun, e.d.). Þessir einstaklingar eru utan vinnumarkaðar og auka 

því álagið á heilbrigðis- og velferðarkerfið enn frekar. Blanda af þessu þrennu, þ.e.a.s. hækkandi 

lífaldur, lægri fæðingartíðni og fjölgun öryrkja, getur reynst kostnaðarsöm fyrir hið opinbera og 

samfélagið í heild. 

Þær breytingar sem að óbreyttu verða á komandi áratugum ýta undir mikilvægi þess að 

stjórnvöld marki stefnu varðandi hvernig tekist verði á við þessa þróun. Í flestum þessara atriða er 

Ísland betur sett en mörg önnur lönd. Það dregur þó ekki úr umfangi þeirra áskorana sem 

framundan eru. 

Þótt ýmsir þættir tengdir öldrun þjóðarinnar hafi verið töluvert í umræðunni hefur lítið 

verið gerð grein fyrir vandanum í heild. Í nýjustu heilbrigðisstefnu Íslands er varpað ljósi á áhrif 

breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar (Heilbrigðisráðuneytið, 2019a). Þar að auki gaf 

heilbrigðisráðuneytið út skýrslu í apríl þessa árs þar sem rekstrarkostnaður hjúkrunarheimila var 

greindur (Heilbrigðisráðuneytið, 2021a). Niðurstöður sýndu að öldrun þjóðar hafi mikil áhrif á 

rekstur hjúkrunarheimila. Í framhaldi af útgáfu skýrslunnar ræddi Svandís Svavarsdóttir 

heilbrigðisráðherra, í viðtali við Fréttastofu RÚV, áhyggjur sínar að ríkissjóður muni tæmast ef 

hjúkrunarheimili verða eina úrræði eldri borgara (Kristín Sigurðardóttir, 2021). Viðskiptaráð 

Íslands hefur einnig lýst yfir áhyggjum vegna öldrunar þjóðarinnar. Í riti sínu Hið opinbera sem 

gefið var út árið 2020 fullyrðir ráðið að öldrun þjóðarinnar sé ein stórra áskorana sem framtíðin 
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ber í skauti sér (Agla Eir Vilhjálmsdóttir o.fl., 2020). Í þessum sem og öðrum umræðum er einungis 

bent á vandann fremur en að rannsaka áhrifin og leita lausna.  

Umræðan hefur verið veigameiri erlendis en þar hafa frekari rannsóknir verið 

framkvæmdar. Þær beinast þó ekki með beinum hætti á áhrif á útgjöld hins opinbera og 

vinnumarkað heldur er viðfangsefnið í flestum tilvikum þrengra. Sem dæmi má nefna eru tvær 

rannsóknir á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar en þær rannsaka einungis áhrif 

öldrunar þjóðar á heilbrigðisútgjöld (Williams o.fl., 2019) (World Health Organization, 2020). 

Einnig hafa rannsóknir verið gerðar á sambandi aldurssamsetningar og þróun hagvaxtar. Dæmi um 

þær er rannsókn þeirra Acemoglu og Restrepo sem ber heitið ,,Secular Stagnation? The Effect of 

Aging on Economic Growth in the Age of Automation”(Acemoglu og Restrepo, 2017) og 

rannsóknin ,,Age structure effects and growth in the OECD, 1950-1990” eftir Lindh og Malmberg 

(Lindh og Malmberg, e.d.).  

Hvað ef ekkert er gert? Svarið er margþætt. Skattahækkanir gætu þurft að eiga sér stað sem 

leiðir af sér lægri ráðstöfunartekjur og lakari samkeppnishæfni. Ásamt því þarf þjóðin að sætta sig 

við að aukning verðmæta, hagvöxtur og tækniframfarir, þurfi í auknum mæli að renna til uppihalds 

sameiginlegra stofnana, s.s. almannatrygginga og heilbrigðisþjónustu. Þar með bætir 

verðmætaaukning lífskjör fólks á vinnumarkaði ekki nema að takmörkuðu leyti. Niðurskurður 

kann að eiga sér stað í opinberri þjónustu sem getur haft slæmar afleiðingar. Þetta eru nokkrar 

þeirra afleiðinga sem fylgja en ljóst er að þær eru þó talsvert fleiri.  

Hvaða lausnir standa til boða? Ein augljós lausn er að lengja starfsævi fólks með hækkun 

eftirlaunaaldurs í takt við hækkandi lífaldur. Einnig má gera breytingar á skólakerfinu sem fela í 

sér styttingu námsferils án þess að draga úr gæðum náms. Þar með fara einstaklingar fyrr út á 

vinnumarkaðinn sem lengir starfsævina. Önnur mótaðgerð gegn öldrun þjóðarinnar er að vinna 

gegn lækkandi fæðingartíðni. Hugarfarsbreytingar samfélagsins þurfa að eiga sér stað, svo að 

konur þurfi ekki að sætta sig við að barneignir komi niður á framgangi þeirra á vinnumarkaði. Hið 

opinbera getur með markvissri stefnu í skattamálum og skipulagi í þjónustu, ekki síst leik- og 

grunnskólum, ýtt undir hækkandi fæðingartíðni. Að lokum eru ýmsar lausnir sem snúa að fjölgun 

einstaklinga með örorkumat, fötlun eða aðrar skerðingar. Þessar lausnir miða fyrst og fremst að 

einstaklingum sem verða öryrkjar á lífsleiðinni, en glíma ekki við meðfædda örorku. Auka má 

fjárfestingu til endurhæfinga, meðferða og annarrar þjónustu.  
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Mikilvægt er að gera grein fyrir stöðunni og hvað framtíðin ber í skauti sér. Því verður 

framkvæmd rannsókn sem leitast við að svara spurningunni: Hver eru áhrif breyttrar 

aldurssamsetningar þjóðarinnar á útgjöld hins opinbera og vinnumarkað?  
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2 Staðan  

Hér verður litið á tölulegar upplýsingar um aldurssamsetningu sem varpa ljósi á stöðu 

samfélagsins sem snerta ýmist á útgjöldum hins opinbera eða vinnumarkaði. 

2.1 Breytt aldurssamsetning 

Jarðarbúum fer stöðugt fjölgandi og hefur vöxturinn verið ör síðustu áratugi. Hlutfallslega 

hefur fólksfjölgun verið mest á Norðurlöndunum. Hins vegar er farið að hægja á vextinum. Ísland 

er ekki undanskilið en fólksfjölgunin hefur verið gríðarlega mikil síðustu þrjá áratugi og raunar 

allt frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Samkvæmt miðspá Hagstofu Íslands verða íbúar landsins 

orðnir 445 þúsund árið 2069, sem er 0,4% vöxtur á ári, samanborið við 1% vöxt á síðastliðnum 

sjö áratugum. Samkvæmt lágspá Hagstofu Íslands er gert ráð fyrir að mannfjöldinn verði 370 

þúsund en 527 þúsund samkvæmt háspánni. Fjölgunin verður að mestu leyti vegna náttúrulegrar 

fólksfjölgunnar en einnig vegna þess að fleiri flytji til landsins en frá því (Hagstofa Íslands, e.d.-

f).  

Íslendingar eru að eldast líkt og flestar aðrar vestrænar þjóðir. Meðalaldurinn fer hækkandi 

og lífslíkur eru að aukast (Hagstofa Íslands, e.d.-b).  Einnig hefur dregið verulega úr 

ungbarnadauða en á 19. öld var talið að um þriðjungur barna hafi látist fyrir eins árs aldur. 

Framfarir í læknavísindum, vitundarvakning um heilbrigði og almennt hreinlæti hafa aukið 

lífslíkur verulega síðustu áratugi. Þá skipta betri lífskjör og ekki síst bættur húsakostur án efa miklu 

máli. Árið 2020 var meðalævilengd kvenna 84,1 ár og meðalævilengd karla 80 ár. Frá árinu 1988 

hefur meðalævilengd karla lengst um rúmlega sex ár og kvenna rúmlega fjögur ár. Árið 2069 er 

hins vegar gert ráð fyrir að meðalaldur kvenna verði 88,7 ár og karla 84,4 ár. 

Mikil fólksfjölgun á Íslandi hefur átt sér stað þrátt fyrir hríðlækkandi fæðingartíðni. Ef litið 

er á tölur Hagstofu Íslands um frjósemi sést þetta skýrt. Mælikvarðinn sem notaður er á frjósemi 

er fjöldi lifandi fæddra barna á ævi hverrar konu. Til lengri tíma litið er miðað við að frjósemi þurfi 

að vera 2,1 barn á hverja konu til þess að viðhalda mannfjöldanum. Árið 2019 var frjósemi kvenna 

1,745 börn sem er hækkun frá árinu 2018, en þá var frjósemin 1,707 sem er sögulegt lágmark frá 

því mælingar hófust. Ýmsar ástæður liggja að baki þeirri þróun. Tilkoma getnaðarvarna spilar 

gríðarlega stórt hlutverk, en fleira kemur til. Konur eru að eignast börn seinna á lífsleiðinni en áður 

fyrr sem styttir þar af leiðandi frjósemistímabil þeirra. Einnig hefur vinnumarkaðurinn mikil áhrif 
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á ákvörðun kvenna um hvenær best sé að eignast börn. Margar konur nú til dags hafa áhyggjur af 

því að barneignir hafi áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaði og neikvæð áhrif á framgang þeirra, sem 

leiðir til frestunar á barneignum. Þessi þróun frjósemi er neikvæð og ljóst er að þjóðin stendur 

frammi fyrir ýmsum áskorunum (Björt Ólafsdóttir, 2015–2016).  

Þessi lækkun á fæðingartíðni og hækkun meðalaldurs veldur því að aldurssamsetning 

þjóðarinnar breytist. Hlutfall barna og ungmenna lækkar á sama tíma og hlutfall einstaklinga á 

eftirlaunaaldri hækkar. Það leiðir til þess að hópur einstaklinga á vinnualdri fer hlutfallslega 

minnkandi. Á mynd 2.1 má sjá hvernig aldurshópar breytast næstu árin samkvæmt miðspá 

Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, e.d.-f). 

Mynd 2.1: Þróun mannfjölda eftir aldurshópum 

 

Á næstu 40 árum má búast við 126% fjölgun í hópnum 65 ára og eldri. Á mynd 2.2 má sjá 

þróun hvers aldurshóps sem hlutfall af heildarmannfjölda (Hagstofa Íslands, e.d.-f). Hér sést með 

skýrum hætti að hlutfall einstaklinga á vinnumarkaði fer stöðugt lækkandi á meðan aldurshópurinn 

65 ára og eldri stækkar ört.  
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Mynd 2.2: Þróun aldurshópa sem hlutfall af heildarmannfjölda 

 

2.2 Örorka 

Á undanförnum áratugum hefur fjöldi þeirra sem fá greiddan örorkulífeyri aukist verulega 

hér á landi en frá aldamótum hefur fjöldi þeirra tvöfaldast. Árið 2000 fengu 10.332 einstaklingar 

greiddan örorkulífeyri en árið 2020 var fjöldinn orðinn 20.096. Á þessu tímabili hefur hlutfall 

þeirra af heildarmannfjölda verið tæp fimm prósent að meðaltali en hlutfallið hefur stöðugt 

hækkað. Mynd 2.3 sýnir hvernig fjöldi þeirra sem eru með 75% eða hærra örorkumat hefur þróast 

síðustu tvo áratugi (Tryggingastofnun, e.d.).1 

 
1 Sjá „Viðauki A – Þróun örorku“ fyrir nánari greiningu.  
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Mynd 2.3: Þróun örorku frá aldamótum 

 

Áframhaldandi fjölgun öryrkja er spáð á næstu árum. KPMG spáði fyrir um fjölgunina til 

ársins 2030 í skýrslu sinni um þróun örorku (Ráðgjafasvið KPMG, 2018). Útreikningar leiddu í 

ljós 1,9% fjölgun öryrkja á ári, að jafnaði, til ársins 2030. Áætlaður fjöldi öryrkja í lok 

spátímabilsins er 22.800, sem er tæp 13,5% hækkun frá árinu 2020.  

Ýmsar ástæður liggja að baki þessari aukningu, einna helst er það aukin tíðni lífsstílstengdra 

sjúkdóma og einnig aukin þekking á geðrænum sjúkdómum. Þá hefur örorka meðal ungmenna 

aukist töluvert. Aukin örorka hefur víðtæk áhrif á samfélagið, fyrir utan skert lífsgæði þeirra sem 

búa við örorku. Álag á heilbrigðiskerfið eykst sem og þrýstingur á útgjöld hins opinbera. Ekki síst 

leiðir aukin örorka til þess að færri eru á vinnumarkaði og því fækkar þeim hlutfallslega sem standa 

undir velferðarkerfinu.  

2.3 Atvinnuþátttaka 

Atvinnuþátttaka hér á landi er mikil samanborið við flest önnur lönd. Nýjustu tölur OECD 

um atvinnuþátttöku eru frá þriðja ársfjórðungi 2020. Samkvæmt þeim er Ísland með mestu 

atvinnuþátttökuna af OECD löndunum eða 81,7% af einstaklingum á vinnualdri. Í löndum OECD 

er atvinnuþátttakan hins vegar aðeins 66,7% í heildina. Af Norðurlöndunum er Svíþjóð næst 

Íslandi en þar er atvinnuþáttakan um 75%.  

Ef aðeins er litið til atvinnuþátttöku kvenna má sjá að Ísland skarar einnig fram úr. Hér á 

landi er atvinnuþátttaka kvenna 80%, samanborið við 60,3% í OECD löndunum í heildina (OECD, 
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e.d.). Mikil atvinnuþátttaka meðal ungs fólks á vinnumarkaði spilar einnig stórt hlutverk í mikilli 

atvinnuþátttöku hérlendis. Samkvæmt tölum OECD eru 68,5% einstaklinga á aldrinum 15-24 ára 

starfandi á Íslandi samanborið við 38,2% í OECD löndunum í heildina (OECD, e.d.-e). 

2.4 Framfærsluhlutfall  

Framfærsluhlutfall er hlutfall aldurshópa sem ekki eru á vinnualdri, þ.e. 0-19 ára annars 

vegar og 65 ára og eldri hins vegar, af þeim sem teljast á vinnualdri, þ.e. 20-64 ára. Þetta er því 

námundað hlutfall framfærðra á móti framfærendum. Mynd 2.4 sýnir þróun framfærsluhlutfallsins 

á árunum 1951-2020 samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. Bláu súlurnar sýna framfærsluhlutfallið 

og appelsínugula línan sýnir breytingu frá fyrra ári (Hagstofa Íslands, e.d.-h). Sjá má að um miðja 

síðustu öld varð hækkun á hlutfallinu en síðan þá hefur það farið stiglækkandi.  

Mynd 2.4: Þróun framfærsluhlutfalls árin 1951-2020 

 

Á mynd 2.5 má sjá skiptingu framfærsluhlutfallsins (Hagstofa Íslands, e.d.-h). Annars 

vegar er hlutfall 0-19 ára af þeim sem teljast á vinnualdri og hins vegar hlutfall 65 ára og eldri af 

þeim sem teljast á vinnualdri. Sjá má að hlutfall yngri hópsins hefur lækkað gríðarlega sem má 

rekja beint til lægri fæðingartíðni. Á móti er hlutfall 65 ára og eldri að hækka, eins og komið hefur 

fram. Þessi hækkun er þó langt frá því að vega upp á móti þeirri lækkun sem hefur orðið á hlutfalli 

yngri einstaklinga.  
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Mynd 2.5: Framfærsluhlutfall eldri og yngri 

 

2.5 Útgjöld hins opinbera 

Breytt aldurssamsetning hefur margvísleg áhrif, þar á meðal á útgjöld hins opinbera. Í töflu 

2.1 má sjá sundurliðun útgjalda hins opinbera eftir málaflokkum í milljónum króna, á verðlagi 

ársins 2019. Almannatryggingar og velferðarmál var stærsti útgjaldaliðurinn árið 2019, eða um 

fjórðungur heildarútgjalda (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Þar á eftir komu heilbrigðismál og almenn 

opinber þjónusta. Þessir þrír stærstu útgjaldaliðir hækka að öllum líkindum samhliða aukinni 

örorku og breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar.  

Ef litið er á þessa þrjá málaflokka árið 1999, á verðlagi ársins 2019, má sjá töluverða 

breytingu. Mikla útgjaldaaukningu er að sjá í málaflokknum almannatryggingar og velferðarmál 

en sú aukning nemur 100,3%. Einnig má sjá talsverða aukningu í útgjöldum til heilbrigðismála en 

ekki jafn umfangsmikla. Þá hafa heildarútgjöld hins opinbera aukist vegna aukinna útgjalda til 

flestra málaflokka.  
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Tafla 2.1: Sundurliðun útgjalda hins opinbera 

 

Þrátt fyrir aukningu útgjalda til heilbrigðismála hafa útgjöldin ekki hækkað sem hlutfall af 

vergri landsframleiðslu (VLF). Ýmsar ástæður geta legið þar að baki. Miklar tækniframfarir hafa 

orðið á sviðum heilbrigðisvísinda og ljóst er að þær muni gegna lykilhlutverki á komandi 

áratugum. Sú tækniþróun sem þegar hefur átt sér stað hefur aukið framleiðni heilbrigðisþjónustu 

og dregið verulega úr kostnaði vegna ýmissa þátta. Óbreytt hlutfall útgjalda til heilbrigðisþjónustu 

má að einhverju leyti rekja til þess. Þá hefur einkavæðing verið að ryðja sér til rúms í 

heilbrigðisgeiranum. Ýmis þjónusta hefur færst frá Landspítalanum yfir á einkareknar stofur, dæmi 

um það er dag- og göngudeildarstarfsemi. Ástæða þess eru erfiðleikar Landspítalans að mæta 

þörfum eldra fólks og langveikra sjúklinga með fjölbreytt heilbrigðisvandamál 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2019a). Á mynd 2.6 má sjá þróun útgjalda hins opinbera vegna örorku og 

fötlunar annars vegar og öldrunar hins vegar í milljónum króna, á verðlagi 2019 (Hagstofa Íslands, 

e.d.-d). Hér má sjá sama mynstur og áður, þ.e. stigvaxandi útgjöld. Þetta má rekja til þeirrar 

þróunar sem hefur átt sér stað síðustu tvo áratugi. 
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Mynd 2.6: Þróun útgjalda hins opinbera vegna örorku og fötlunar annars vegar og öldrunar hins vegar 
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3 Samanburður við önnur lönd 

Þegar tekin er ákvörðun um hvort og hvernig eigi að mæta þeim áskorunum sem framundan 

eru, vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar, er skynsamlegt að líta til stöðu og reynslu 

annarra þjóða. Sex lönd verða tekin til samanburðar; Danmörk, Svíþjóð, Þýskaland, Frakkland, 

Ítalía og Japan. Staða þessara landa er misjöfn en öll eiga þau það sameiginlegt að „vera lengra 

komin“ í þeirri þróun sem að óbreyttu blasir við Íslendingum. Japan er það land sem er komið 

hvað lengst í breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar og má segja að það sé í fremur vandasamri 

stöðu. Tækifæri eru til staðar fyrir Ísland að líta til þróunarinnar í Japan, sem og annarra landa, 

draga lærdóm og grípa til mótvægisaðgerða. 

3.1 Mannfjöldi 

OECD gefur reglulega út mannfjöldaspá til 40 ára og nær nýjasta spáin til ársins 2060 

(OECD, e.d.-i). Í töflu 3.1 má sjá mannfjöldaspá fyrir samanburðarlöndin og Ísland.  

Tafla 3.1: Mannfjöldaspá OECD 

 

Spáin sýnir að fjöldinn vex hraðast á Íslandi og í Svíþjóð. Gert er ráð fyrir að 

heildarmannfjöldi hérlendis hafi aukist um 17,6% í lok spátímabilsins, samanborið við 19,4% í 

Svíþjóð. Áhugavert er að í Þýskalandi, Japan og á Ítalíu er spáð fækkun í heildarmannfjölda. Mesta 

fækkunin er í Japan sem nemur 25,9%. Í aldurshópnum 65 ára og eldri verður hlutfallslega mesta 

fjölgunin á Íslandi eða 108,3%. Þetta er í takt við það sem áður hefur verið vikið að. Í öðrum 

samanburðarlöndum er spáð um 30% hækkun í þessum aldurshóp, að undanskildu Japan og 

Svíþjóð. Á sama tíma spáir OECD að einstaklingum undir 20 ára fækki um 2,1% hér á landi. 

Einnig er spáð fækkun í þessum aldursflokki í Þýskalandi, Ítalíu, Japan og OECD í heildina.   

Ísland er ekki á versta stað sem stendur en samt er þróunin óhagstæð. Þetta tvennt, þ.e. 

gríðarleg aukning í fjölda eldra fólks og fækkun ungs fólks, vinnur saman að breyttri 

aldurssamsetningu þjóðarinnar, með öðrum orðum, þjóðin er að eldast.  



15 
 

 

3.2 Aldurssamsetning 

Hlutfall eldra fólks, þ.e. 65 ára og eldra, er lægst hér á landi af samanburðarlöndunum eða 

14,1%. Japan trónir á toppnum þar sem 28,1% þjóðarinnar er eldra en 65 ára. Ítalía fylgir beint á 

eftir með 22,7% (OECD, e.d.-a). Þegar litið er á aldurshópinn 15 ára og yngri er Japan með lægsta 

hlutfallið af öllum OECD löndunum. Af samanburðarlöndunum er hlutfall 15 ára og yngri hæst á 

Íslandi eða 19,2%. Þetta er sá hópur sem mun koma til með að vera á vinnumarkaði á næstu 

áratugum og því er jákvætt að sjá að hlutfall þeirra er hærra en hlutfall eldra fólks. Þeim mun hærra 

hlutfall sem yngra fólk er af heildarmannfjölda, því betra fyrir framtíðina. Ísland er því í 

hlutfallslega góðri stöðu miðað við samanburðarlöndin (OECD, e.d.-c). 

3.2.1 Fæðingartíðni 

Nýjustu gögn OECD um fæðingartíðni eru frá árinu 2018. Samkvæmt þeim eru Danmörk, 

Frakkland, Þýskaland, Ísland og Svíþjóð með fæðingartíðni á bilinu 1,6-1,8 börn (OECD, e.d.-b). 

Ítalía og Japan hafa hins vegar lægri fæðingartíðni eða 1,3 og 1,4 börn sem er undir OECD 

meðaltalinu. Á mynd 3.1 má sjá fæðingartíðni Íslands og samanburðarlandanna ásamt OECD 

meðaltalinu.  

Mynd 3.1: Fæðingartíðni Íslands og samanburðarlandanna 
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3.3 Eftirlaunaaldur 

Í skýrslu OECD frá árinu 2019, sem ber heitið Pensions at a glance, kemur fram núverandi 

eftirlaunaaldur og spá um þróun hans næstu áratugi í OECD ríkjunum (OECD, 2019a). Þar kemur 

fram að  eftirlaunaaldur hækkar mest í Danmörku, eða um 9 ár. Ítalía kemur þar á eftir með hækkun 

um 4,3 ár. Gert er ráð fyrir að Frakkland hækki um 2,8 ár og Þýskaland um 1,5 ár. Þetta eru stór 

skref sem vinna gegn þeim áhrifum sem breytt aldurssamsetning þjóðar hefur á vinnumarkað. Spáð 

er að eftirlaunaaldur á Íslandi, Svíþjóð og Japan standi í stað. Athyglisvert er að benda á að spá 

um eftirlaunaaldur í OECD í heildina er ekki nema 66,1 ár, sem er lægri en núverandi 

eftirlaunaaldur hér á landi.  

3.4 Framfærsluhlutfall 

Mynd 3.2 sýnir spá OECD um þróun framfærsluhlutfallsins næstu 40 árin (OECD, e.d.-i). 

Líkt og í útreikningum Hagstofu Íslands er þetta hlutfall aldurshópa sem ekki eru á vinnualdri af 

þeim sem teljast á vinnualdri en OECD miðar aftur á móti við aðrar skilgreiningar á aldurshópum. 

Hér höfum við fjölda þeirra sem eru undir 20 ára og yfir 65 ára á móti þeim sem eru á aldrinum 

20-64 ára, samanborið við 0-19 ára og 20-64 ára hjá Hagstofu Íslands. Grunnhugsunin bakvið 

hlutfallið er þó sú sama. Öll lönd fyrir utan Danmörku og Frakkland fara stighækkandi, þ.e. 

hlutfallið, til ársins 2060.  

Mynd 3.2: Spá um framfærsluhlutfall Íslands og samanburðarlandanna 
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Mynd 3.3 sýnir samanburð OECD á framfærsluhlutfalli eldra fólks frá árinu 2020 (OECD, 

e.d.-i). Þá er átt við hlutfall eldra fólks, þ.e. 65 ára og eldra, af þeim sem teljast á vinnualdri eða 

15-64 ára.2 Ísland er með lægsta hlutfallið og er undir OECD að meðaltali. Enn og aftur kemur 

berlega í ljós slæm staða Japans í samanburði við önnur lönd, sem þó standa frammi fyrir 

áskorunum samfara breytti aldurssamsetningu.  

Mynd 3.3: Samanburður á framfærsluhlutfalli eldri einstaklinga 

 

3.5 Atvinnuþátttaka 

Líkt og komið hefur fram er atvinnuþátttaka á Íslandi mest í öllum OECD ríkjunum eða 

81,7% af fólki á vinnualdri. Meiri atvinnuþátttaka stuðlar að lækkun framfærsluhlutfalls. Löndin 

sem hafa lága atvinunnuþátttöku, t.d. Ítalía, verða fyrir enn meiri áhrifum af breyttri 

aldurssamsetningu. Af umræddum löndum er Japan með næst mestu atvinnuþátttökuna eða 77,3% 

af fólki á vinnualdri. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir Japani vegna þess hve langt þeir eru komnir 

í þróuninni og hefur dregið úr þeim neikvæðu áhrifum sem fylgir óhagstæðri aldurssamsetningu.  

3.6 Útgjöld hins opinbera 

Ein helsta áskorun breyttrar og óhagstæðrar aldurssamsetningar þjóða er aukinn þrýstingur 

á útgjöld hins opinbera. Í töflu 3.2 má sjá þróun útgjalda til heilbrigðismála sem hlutfall af VLF á 

 
2 OECD skilgreinir vinnualdur með öðrum hætti en Hagstofa Íslands. OECD miðar við 15-64 ára en Hagstofa 

Íslands 20-64 ára.  
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árunum 1989-2019 (OECD, e.d.-h). Hlutfallið hækkaði í öllum löndunum yfir allt tímabilið. Ekki 

er um að ræða aukningu á ári heldur aukningu yfir allt tímabilið. Hlutfallið hækkar mest í Japan 

en hér á landi er hækkunin þó minnst. Spurning er hvort fylgni sé milli breyttrar 

aldurssamsetningar, aukinnar örorku og útgjalda hins opinbera til heilbrigðismála. Hækkandi 

lífaldur ætti, að öllu öðru óbreyttu, að leiða til aukningar á útgjöldum til heilbrigðismála, hvort 

heldur er hins opinbera eða heimilanna. Rannsókn þessi mun leitast við að svara hvort svo sé eða 

ekki.  

Tafla 3.2: Samanburður á útgjöldum til heilbrigðismála 

 

Hlutfall útgjalda af VLF getur verið villandi. Landsframleiðsla á mann er misjöfn eftir 

löndum og því er einfaldur samanburður á mælikvarða landsframleiðslu ekki einhlýtur. Þá getur 

breyting á hlutfalli útgjalda af landsframleiðslu orðið vegna breytinga á landsframleiðslu, 

samdráttar eða vaxtar, án þess að raunbreyting útgjalda eigi sér stað. 

Þar sem hlutfall útgjalda til heilbrigðismála af VLF eykst í öllum löndunum er áhugavert 

að skoða hvernig þróun aldurssamsetningar er. Tafla 3.3. sýnir hlutfall 65 ára og eldri af 

heildarmannfjölda (OECD, e.d.-d) (Eurostat, e.d.-a). Hlutfallið hækkar í öllum löndunum en það 

hækkar lang mest í Japan líkt og hlutfall heilbrigðisútgjalda gerði. Ef einungis er litið á Japan má 

álykta að fylgni sé á milli öldrunar þjóðar og aukinna heilbrigðisútgjalda. Aftur á móti er ekki að 

sjá sama samband milli hlutfallanna í öllum löndunum. Í Svíþjóð er að sjá minnstu breytinguna á 

hlutfalli aldraðra, en á sama tíma eru hlutfall heilbrigðisútgjalda að aukast mikið. Öfugt samband 

er að sjá í Danmörku, þar hefur þjóðin elst mikið en hlutfall heilbrigðisútgjalda hefur aukist 

lítillega. Þetta setur spurningamerki við hvort fylgni sé milli öldrunar þjóðar og aukinna 

heilbrigðisútgjalda.  
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Tafla 3.3: Hlutfall 65 ára og eldri af heildarmannfjölda 

 

3.7 Samantekt 

Flestar tölulegar staðreyndir, sem áður hafa verið dregnar fram, styðja við þá staðreynd að 

Ísland sé a.m.k. ekki í hlutfallslega vondri stöðu. Þegar áskorunum næstu áratuga er mætt standa 

Íslendingar betur en flestar aðrar þjóðir á sama tíma og Japanir þurfa að glíma við stærri áskoranir 

en aðrar þjóðir innan OECD. Tækifæri er fyrir Ísland að nýta sér þá forréttindastöðu sem það er í 

og grípa inn fyrr en síðar til að snúa þróuninni við. Annars er hættan sú að spírall óhagstæðrar 

aldurssamsetningar, þyngri framfærslubyrði, og hækkandi opinber útgjöld, leiði til verri lífskjara 

þar sem væntanleg aukning framleiðni á hverja unna vinnustund þurfi fremur að renna til aukinna 

útgjalda heldur en launafólks eða arðsemi fjármagns. Fyrir hvert ár sem líður, áður en gripið er til 

aðgerða, versnar staðan og fyrr en varir geta Íslendingar ekki lengur státað okkur á því að vera í 

betri stöðu en önnur lönd. Þar með mun hlutfallsleg samkeppnishæfni Íslands um vinnuafl og 

fjármagn versna.   
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4 Spá um þróun mannfjölda 

Íslendingum fer fjölgandi á komandi áratugum en eins og fram hefur komið verður 

fjölgunin 1% á ári fram til ársins 2069. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands verður 

vöxturinn viðvarandi næstu ár og áratugi. Vöxturinn er að mestu náttúrulegur þ.e. fæðingartíðni er 

hærri en dánartíðni (Hagstofa Íslands, e.d.-f).  

Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands felur í sér reglulegan framreikning mannfjölda til næstu 50 ára. 

Breytur spálíkansins eru byggðar á grundvelli tölfræðilíkana um frjósemi, dánartíðni og 

búferlaflutninga. Þrjú afbrigði framreikninga eru birt, þ.e. lágspá, miðspá og háspá. Þau taka mið 

af mismunandi lýðfræðilegum og efnahagslegum forsendum um mannfjöldaþróun. Nýjasta spáin 

var birt í árslok 2020 en hún nær til ársins 2069. 

Samkvæmt miðspánni verða íbúar landsins orðnir 461 þúsund árið 2069, samanborið við 365 

þúsund í ársbyrjun 2021. Samkvæmt lágspánni verður mannfjöldinn árið 2069 orðinn 370 þúsund 

og 527 þúsund samkvæmt háspánni. Þessi fjölgun er bæði vegna fólksflutninga og náttúrulegra 

ástæðna. Þessa þróun má sjá á mynd 4.1.  

Mynd 4.1: Þróun mannfjölda árið 1961-2069 

 

4.1 Fæddir og dánir 

Fæðingartíðni og frjósemishlutfall hafa verið há hér á landi síðustu áratugi. Árið 1960 átti 

hver kona að meðaltali fjögur börn yfir ævina. Þetta hlutfall hefur aftur á móti farið lækkandi og 
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náði sögulegu lágmarki árið 2018 þegar frjósemi kvenna var 1,7 börn. Árið eftir hækkaði hlutfallið 

í 1,8 börn. Spá Hagstofu Íslands gerir ráð fyrir að hlutfallið breytist lítillega á komandi áratugum 

(Hagstofa Íslands, e.d.-f) (Hagstofa Íslands, e.d.-c) (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Frjósemi verður 1,7 

samkvæmt miðspá, 1,5 samkvæmt lágspá og 1,8 samkvæmt háspá í lok spátímabilsins.  

Dánartíðni hefur haldist tiltölulega stöðug síðustu 60 ár. Á næstu árum gerir Hagstofa 

Íslands ráð fyrir því að dánartíðni muni hækka. Þetta má fyrst og fremst rekja til hækkandi 

meðalaldurs og aukinnar hlutdeildar eldra fólks í mannfjöldanum. Samkvæmt Hagstofu Íslands 

mun meðalaldur bæði karla og kvenna fara hækkandi í öllum afbrigðum mannfjöldaspárinnar. Árið 

2020 var meðalævilengd kvenna 84,1 ár en verður 88,7 ár árið 2069. Hjá körlum var hún 80 ár en 

verður 84,4 ár í lok spátímabilsins. 

Mynd 4.2: Fæddir og dánir 1961-2069 

 

Út frá mynd 4.2 má álykta að náttúruleg fólksfjölgun verði jákvæð allt spátímabilið 

samkvæmt háspánni. Samkvæmt miðspánni deyja aftur á móti fleiri en fæðast frá og með árinu 

2061. Samkvæmt lágspánni mun þetta gerast árið 2038 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

4.2 Búferlaflutningar 

Búferlaflutningar hafa, auk þróunar frjósemis og meðalaldurs, mikil áhrif á mannfjölda og 

aldurssamsetningu þjóðar. Spá Hagstofu Íslands um búferlaflutninga byggir bæði á efnahagslegum 

og félagslegum þáttum.3 Samkvæmt öllum spám munu aðfluttir verða fleiri en brottfluttir hvert ár. 

 
3 Efnahagslegir þættir eru verg landsframleiðsla og atvinnuleysi. Félagslegir þættir eru fjöldi útskriftarnema úr 

framhaldsskólum. 



22 
 

 

Reiknað er með að erlendir ríkisborgarar sem flytjast til landsins verði fleiri en íslenskir 

ríkisborgarar sem flytja frá landinu. Ef litið er til skamms tíma er gert ráð fyrir að flutningsjöfnuður 

verði lægri en undanfarin ár en til langs tíma mun hann ná jafnvægi. Árið 2069 er gert ráð fyrir að 

aðfluttir umfram brottflutta verði 131 manns samkvæmt lágspá, 510 samkvæmt miðspá og 882 

samkvæmt háspá. Gildin geta þó sýnt mikinn breytileika þar sem þau eru háð ýmsum áföllum sem 

tengjast stjórnmálum, efnahag og náttúruvá (Hagstofa Íslands, e.d.-f) (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þróun flutningsjafnaðar má sjá á mynd 4.3.  

Mynd 4.3: Flutningsjöfnuður árin 1961-2069 

 

4.3 Pýramídi verður ferningur 

Vegna þessara þriggja þátta; lægri frjósemi, hækkandi lífaldurs og búferlaflutninga, er 

aldurssamsetning þjóðarinnar að þróast í athyglisverða átt. Í dag er hlutfall aldurshópsins 65 ára 

og eldri 14,7% af heildarmannfjölda á meðan hlutfall 0-19 ára eru tæp 25%. Samkvæmt miðspá 

Hagstofu Íslands má sjá 126% fjölgun í elsta aldurshópnum en árið 2069 verður hann orðinn 26,7% 

af heildarmannfjölda. Hópurinn 65 ára og eldri er þá orðinn hlutfallslega stærri  en yngri hópurinn 

sem verður 21,2% af heildarmannfjölda, samanborið við 25% nú. Helstu breytingarnar samkvæmt 

miðspánni munu eiga sér stað árið 2037. Þá verður 20% mannfjöldans á Íslandi eldri en 65 ára, 

sem er í fyrsta skiptið í sögunni sem eldri hópurinn verður fjölmennari en sá yngri. Ljóst er að um 

miklar breytingar er að ræða á stuttum tíma (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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Samkvæmt lágspá Hagstofu Íslands er gert ráð fyrir enn meiri hlutfallslegri hækkun í 

hópnum 65 ára og eldri, sem mun nema 30% af heildarmannfjölda í lok tímabilsins. Hópurinn 19 

ára og yngri verður þá 18% af heildarmannfjölda.  

Ef litið er á háspána má sjá jafnara hlutfall milli hópanna, en yngri hópurinn mun nema 

23,7% af heildarmannfjölda og sá eldri 24,1% í lok spátímabilsins (Hagstofa Íslands, e.d.-f). Breytt 

aldurssamsetning sést vel þegar borið er saman aldurspýramída þjóðarinnar í upphafi og lok 

spátímabilsins. Á myndum 4.4, 4.5 og 4.6 má sjá þessa þróun (Hagstofa Íslands, e.d.-f) (Hagstofa 

Íslands, e.d.-h). Pýramídinn sýnir glögglega hverjir fjölmennustu aldurshóparnir eru. Ljóst er að 

þróunin sem á sér stað er fordæmalaus þar sem þessi aldurspýramídi er nú að verða ferningur (Sölvi 

Blöndal, e.d.). 

Mynd 4.4: Aldurspýramídi árið 1950 

 

Mynd 4.5: Aldurspýramídi árið 2020 
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Mynd 4.6: Aldurspýramídi árið 2069 

 

4.4 Breytt framfærsluhlutfall 

Áhrif breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar koma skýrt fram í framfærsluhlutfallinu. 

Framfærsluhlutfall yngri hópsins hefur verið hærra en framfærsluhlutfall þess eldri undanfarna 

áratugi. Hlutfallið náði sögulegu lágmarki árið 2009 er það var 48%. Í ársbyrjun 2020 var hlutfallið 

orðið 64,6%. Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands gerir ráð fyrir áframhaldandi fjölgun í hópi eldra 

fólksins og mun hlutfallið því fara hækkandi á næstu áratugum, að öllu öðru óbreyttu. Á mynd 4.7 

má sjá hvenær framfærsluhlutfall eldri hópsins verður hærra en þess yngri (Hagstofa Íslands, e.d.-

h). Ef litið er á miðspána mun það vera árið 2051 en samkvæmt lágspánni árið 2061. Það mun þá 

vera í fyrsta sinn sem yngri aldurshópurinn verður fámennari en sá eldri. Þessi viðsnúningur mun 

þó ekki eiga sér stað í háspánni og verður framfærsluhlutfall yngri hópsins alltaf hærra en þess 

eldri.  

Konur Karlar 
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Mynd 4.7: Framfærsluhlutfall ungra annars vegar og eldri hins vegar árin 1961-2069 

 

4.5 Samantekt 

Árið 2069 má gera ráð fyrir að Íslendingar verði orðnir 370 þúsund samkvæmt lágspá, 461 

þúsund samkvæmt miðspá og 527 þúsund samkvæmt háspá. Fæðingartíðni og frjósemishlutfall 

hafa farið lækkandi síðustu áratugi en frjósemishlutfallið náði sögulegu lágmarki árið 2018 þegar 

hlutfallið var 1,7 börn á hverja konu. Samkvæmt mannfjöldapánni breytist þetta hlutfall lítillega á 

komandi áratugum en árið 2069 verður frjósemi kvenna 1,7 samkvæmt miðspá, 1,5 samkvæmt 

lágspá og 1,8 samkvæmt háspá.  

Síðustu 60 ár hefur dánartíðni haldist tiltölulega stöðug en spá Hagstofu Íslands gerir ráð 

fyrir hækkandi tíðni vegna aukinnar hlutdeildar elsta aldurshópsins í heildarmannfjölda.  

Meðalævilengd bæði karla og kvenna mun lengjast um 5,5% á næstu 50 árum en meðalævilengd 

kvenna verður þá 88,7 ár og karla 84,4 ár.  

Búferlaflutningar skipa einnig stóran sess í breytingu aldurssamsetningar. Samkvæmt 

öllum spám Hagstofu Íslands má sjá jákvæðan flutningsjöfnuð, þ.e. aðfluttir verða fleiri en 

brottfluttir. Það er jákvætt og vinnur gegn því sem áður hefur verið vikið að. 

 Þessir þættir leiða til þess að þróun aldurssamsetningar er að þróast í athyglisverða átt. 

Einstaklingum á vinnualdri fer fækkandi og þar með eru einstaklingar utan vinnumarkaðar 

hlutfallslega fleiri. Árið 2020 var hlutfall aldurshópsins 65 ára og eldri 14,4% af 

heildarmannfjölda. Samkvæmt miðspá Hagstofu Íslands má því sjá 126% fjölgun í þessum elsta 
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aldurshóp en árið 2069 verður hann orðinn 26,7% af heildarmannfjölda. Því er ljóst að miklar 

breytingar eiga sér stað á stuttum tíma.   
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5 Aðferðafræði 

 Hagrannsóknir eru mikilvægar og skipta einstaklinga og samfélagið í heild sinni miklu 

máli. Þegar kemur að þróun samfélagsins eru þær undirstaða upplýstrar umræðu og skynsamlegrar 

ákvarðanatöku (Eiríkur Smári Sigurðarson, 2013). Rannsókn í ritgerð þessari er fólgin í einföldu 

hagrænu líkani sem byggist á mannfjöldaspá Hagstofu Íslands. Framkvæmdur var framreikningur 

út frá líkaninu sem var nýttur við gerð sviðsmynda. Megintilgangur rannsóknarinnar er að gefa 

forsendur fyrir ákvarðanir sem teknar eru á sviði peninga- og fjármálastefnu. Höfundar kusu að 

notast við megindlega aðferðafræði við gerð líkansins. Megindlegar rannsóknir einkennast af 

söfnun tölulegra upplýsinga á kerfisbundinn og hlutlægan hátt (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013).  

Framsetning og túlkun gagna er gerð með tölfræðilegum aðferðum. Þótt rannsóknin sjálf 

sé framkvæmd með megindlegri aðferð þá snerta bæði lausnir og niðurstöður eigindlega þætti.  

Stuðst var við tölfræðilegar greiningaraðferðir á borð við framreikning til að kanna hvort 

orsakasamhengi sé til staðar milli öldrunar þjóðarinnar og útgjalda hins opinbera. Höfundar nýttu 

fyrirliggjandi gögn við framreikninga sem sýnir hvað framtíðin ber í skauti sér hvað varðar útgjöld 

hins opinbera. Við gagnaöflun var að mestu stuðst við tölfræðiupplýsingar frá Hagstofu Íslands, 

OECD og Hagstofu Evrópusambandsins. Tölfræðilegar upplýsingar voru dregnar saman í 

Microsoft Excel, þar sem líkan var smíðað og framreikningur gerður. Upplýsingar um mannfjölda 

og mannfjöldaspá, verga landsframleiðslu, fjármál hins opinbera og fjölda nemenda eru frá 

Hagstofu Íslands. Framfærsluhlutfall, þróun mannafla og útgjalda eru samkvæmt útreikningum 

höfunda.  

Upplýsingar um heilbrigðisútgjöld á mann eftir aldurshópum fyrir Ísland liggja ekki fyrir 

og því voru gögn OECD fyrir Holland árið 2011 nýtt (OECD, e.d.-f). 4  Höfundar byrjuðu á að 

skipta hollensku útgjöldunum í þrjá aldursflokka; 0-19 ára, 20-64 ára og 65 ára og eldri. Útgjöld á 

mann í Hollandi voru fengin með því að deila heildarútgjöldum hvers aldurshóps með fjölda 

einstaklinga innan þess hóps (OECD, e.d.-f) (Eurostat, e.d.-b). Síðan var hlutfallið milli 

heildarútgjalda í Hollandi og heildarútgjalda á Íslandi fundið fyrir árið 2020 (Hagstofa Íslands, 

e.d.-d). Það hlutfall var 3,7 sem síðan var margfaldað með heildarútgjöldum í hverjum aldurshóp 

til að fá heildarútgjöld í hverjum aldurshóp á Íslandi. Þar með var hægt að fá hlutfall útgjalda hvers 

 
4 Um er að ræða nýjustu tölur sem liggja fyrir.  
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aldurshóps af heildarútgjöldum. Hlutfall yngsta hópsins var 10,6%, hlutfall miðjuhópsins var 

48,3% og að lokum var elsti hópurinn 41,1%. Hlutföllin voru margfölduð með 

raunheildarútgjöldum árið 2020 og þar með fengust heildarútgjöld hvers aldurshóps. Þeirri tölu 

var deilt með fjölda í hverjum aldurshópi til að finna útgjöld á mann. Niðurstöður útreikninganna 

leiddu í ljós að útgjöld á mann árið 2020 voru 291.046 krónur í yngsta hópnum, 543.194 krónur í 

miðjuhópnum og að lokum 1.950.422 krónur í þeim elsta. Á mynd 5.1 má sjá hvernig 

heildarútgjöldin skiptast milli aldurshópa.  

Mynd 5.1: Heilbrigðisútgjöld á mann eftir aldurshópum. 

 

Holland varð fyrir valinu af nokkrum ástæðum. Höfundar töldu mikilvægt að velja land 

innan OECD, m.a. vegna aðgengis að gögnum. Einnig er aldurssamsetning Hollands keimlík þeirri 

íslensku (Eurostat, e.d.-b) (Hagstofa Íslands, e.d.-h).5 Síðast en ekki síst er Holland eitt fárra landa 

þar sem gögn um heilbrigðisútgjöld eftir aldurshópum lágu fyrir. Forsendur þeirra breyta sem 

nýttar voru í smíði líkansins má sjá nánar í kafla sex um Sviðsmyndir. Þar má finna ítarlegri 

upplýsingar um það hvernig gögn sem aflað var voru nýtt til framreiknings.  

 
5 Hlutfall ungra, þ.e. 0-19 ára, af heildarmannfjölda eru tæp 22% í Hollandi og tæp 25% á Íslandi. Hlutfall fólks á 

vinnualdri, þ.e. 20-64 ára, eru í kringum 60% í báðum löndum. Elsti hópurinn, 65 ára og eldri, eru tæp 20% í Hollandi 

og rúm 14% hér á landi.  
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6 Sviðsmyndir 

Eins og fram hefur komið eru áhrif breyttrar aldurssamsetningar víðtæk og því nauðsynlegt 

að greina hvar áhrifin eru mest. Hér verða settar fram þrjár sviðsmyndir sem byggja á 

mannfjöldaspá Hagstofu Íslands. Sviðsmyndirnar taka mið af miðspá, lágspá og háspá og eru 

forsendur um mannfjölda grunnbreyta sviðsmyndanna.  

Forsendur: 

- Almannatryggingar og velferðarmál: Um er að ræða stærsta útgjaldalið hins opinbera. 

Einblínt er á einn flokk innan hans sem er öldrun en breytt aldursssamsetning getur haft 

áhrif á aukin útgjöld til flokksins. Einnig hefur þetta áhrif á vinnumarkað með þeim hætti 

að færri halda uppi almannatryggingum sem og velferðarkerfi. Stuðst er við nýjustu tölur 

en þær eru frá árinu 2019 (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Við mat á þróun útgjalda í flokknum 

öldrun er gert ráð fyrir föstu grunnhlutfalli af VLF sem er 3,26%. Hlutfallið er svo 

framreiknað með tilliti til fjölgunar í aldurshópnum 65 ára og eldri sem og 

kaupmáttaraukningar. 

- Framleiðni: Vergri landsframleiðslu er deilt með fjöldanum í aldurshóp 20-64 ára árið 

2020.6 Til einföldunar er gert ráð fyrir að framleiðni haldist föst í sviðsmyndunum 1,33%. 

- Heilbrigðisútgjöld: Í sviðsmyndunum er sýnt fram á tvíþætta þróun heilbrigðisútgjalda. 

Sú fyrri gerir ráð fyrir föstu hlutfalli, 8,46%, af vergri landsframleiðslu sem er frá árinu 

2020 (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Síðari miðar við framreiknuð heilbrigðisútgjöld á mann. 

Stuðst er við tölulegar upplýsingar OECD um heilbrigðisútgjöld fyrir Holland, sem eru 

sundurliðuð eftir aldurshópum, líkt og kemur fram í kafla fimm um aðferðafræði 

rannsóknarinnar (OECD, e.d.-g) (Eurostat, e.d.-b). Á þeim grunni er þróun útgjalda á mann 

framreiknuð með hliðsjón af mannfjöldaspá Hagstofu Íslands sem og kaupmáttaraukningu. 

Sýnt er hvernig hlutfallið þróast í krónum annars vegar og sem hlutfall af VLF hins vegar. 

- Mannafli: Vísitala sem byggir á grunni 100 árið 2020 er notuð. Vísitalan hækkar/lækkar í 

takt við fjöldann í aldurshópnum 20-64 ára (Hagstofa Íslands, e.d.-f).  

- Menntun: Fjöldi nemenda er framreiknaður með tilliti til fjölgunar í aldurshópnum 0-25 

ára. Meðalrekstrarkostnaður á hvern nemenda árið 2019 var 2.019.339 krónur og sú 

 
6 Kórónuveirufaraldurinn hafði mögulega áhrif á þessa tölu, en ef litið er á árið 2019 má sjá svipaða niðurstöðu og 

því gengur upp að nýta árið 2020 við útreikninga. 
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upphæð er notuð til að framreikna þróun heildarkostnaður til menntunar. Útgjöldin eru 

margfölduð með bæði breytingu í þessum aldurshópi og kaupmáttaraukningu (Hagstofa 

Íslands, e.d.-g).  

- Tekjur hins opinbera: Gert er ráð fyrir föstu tekjuhlutfalli sem nemur 44,1% af VLF, sem 

er meðaltal síðasta áratuginn að frátöldu 2016 þar sem það ár er útlagi. Ástæða þess eru 

heimtur ríkisins vegna slitabúa bankanna þriggja (Dr. Ásgeir Jónsson og Dr. Hersir 

Sigurgeirsson, 2016).7 Meðaltal útgjalda árið 2015 og 2017 voru nýtt sem gildi þess árs 

(Hagstofa Íslands, e.d.-d).  

- Verg landsframleiðsla: Framleiðsla á verðlagi ársins 2020 er framreiknuð með 

margföldun hennar með breytingu í mannafla (Hagstofa Íslands, e.d.-e). Þar til viðbótar 

leggst framleiðnin við.  

6.1 Miðspá - sviðsmynd eitt 

Sviðsmynd eitt tekur mið af miðspá Hagstofu Íslands og er grunnsviðsmynd þessarar 

rannsóknar. Mynd 6.1 sýnir þróun útgjalda til heilbrigðismála eftir aldurshópum og ljóst er að þeir 

vega mismikið. Heilbrigðisútgjöld til elsta aldurshópsins rúmlega tvöfaldast í krónutölu á 

spátímabilinu á sama tíma og útgjöld til hinna hópanna standa nánast í stað.  

Mynd 6.1: Heilbrigðisútgjöld eftir aldurshópum í sviðsmynd eitt 

 

 
7 Í kjölfar falls bankanna þriggja árið 2008 varð ríkissjóður Íslands fyrir töluverðum beinum útgjöldum. Sá kostnaður 

var endurheimtur árið 2016 sem myndar því skekkju á útgjöldum hins opinbera það ár. Framlög slitabúanna þriggja 

námu alls 379 milljörðum króna og að teknu tilliti til framlaga minni slitabúa voru heildarheimtur ríkissjóðs 386 

milljarðar króna eða 17,5% af VLF. 
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Einnig er áhugavert að líta á útgjöldin sem hlutfall af VLF þar sem það segir meira til um 

áskorunina sem felst í tiltekenni þróun fremur en í krónutölu. Einnig auðveldar það samanburð 

milli ára og sviðsmynda. Ef litið er á mynd 6.2 má sjá þróun hlutfallsins. Útgjöld til yngsta 

aldurshópsins fara stiglækkandi sem hlutfall af VLF. Hlutfall útgjalda af VLF til aldurshópsins 20-

64 ára tekur mestu breytingunum, en það helmingast á tímabilinu. Hlutfall elsta aldurshópsins 

þróast í athyglisverða átt. Frá árinu 2020 til 2040 eykst hlutfallið en það fer aftur lækkandi á 

árunum 2040-2060. Hlutfallið er þó hærra árið 2060 en það var árið 2020.  

Mynd 6.2: Heilbrigðisútgjöld eftir aldurshópum sem hlutfall af VLF í sviðsmynd eitt 

 

Einnig er áhugavert að rýna í hvernig heildarútgjöld til heilbrigðismála þróast sem hlutfall 

af VLF. Vegna þeirra forsenda að einstaklingum í elsta aldurshópnum fer sífellt fjölgandi ásamt 

því að heilbrigðisútgjöld á hvern einstakling eru hæst í þeim aldurshóp, mætti álykta þá niðurstöðu 

að útgjöld aukist gríðarlega. Athyglisverð niðurstaða þessa líkans er sú að svo er ekki, sem er ólíkt 

því sem í fyrstu var búist við. Hlutfall heildarútgjalda til heilbrigðismála fer lækkandi á tímabilinu, 

en hlutfallið fer úr 8,46% af VLF í 6,62%. Vert er að líta á hlutfall heildarútgjalda til öldrunar, en 

þær niðurstöður eru einnig óvæntar. Hlutfallið er nú 3,4% af VLF en verður 3,31% í lok 

tímabilsins, þ.e. nánast engin breyting.  

Á mynd 6.3 má sjá þróun heildarútgjalda af VLF bæði til menntamála og öldrunar. 

Heildarútgjöld til menntamála eru fengin með því að margfalda meðalrekstrarkostnað hvers 

nemanda með fjölda einstaklinga í aldurshópnum 0-25 ára það ár. Einstaklingum í þessum hóp fer 

fækkandi og þar með lækkar hlutfallið allt spátímabilið, að öllu öðru óbreyttu. Töluverð 
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útgjaldaaukning á sér stað til öldrunar í krónutölu, en útgjöldin tæplega tvöfaldast á tímabilinu. 

Aftur á móti helst hlutfall útgjaldanna af VLF fremur stöðugt. Á myndnni má sjá að hlutfall 

útgjalda til menntamála og öldrunar stefna í að skerast og búast má við að það gerist stuttu eftir að 

spátímabilinu lýkur. 

Mynd 6.3: Útgjöld til menntamála og öldrunar sem hlutfall af VLF í sviðsmynd eitt 

 

Hvers vegna er hlutfall útgjalda af VLF til heilbrigðismála og öldrunar ekki að aukast? 

Möguleg skýring þessarar óvæntu niðurstöðu líkansins er að hlutfalli heilbrigðisútgjalda milli 

aldurshópa er haldið föstu. Breytingar á hlutfallinu gætu leitt til ólíkrar niðurstöðu, til dæmis ef 

hlutfall útgjalda til elsta aldurshópsins hækkar á komandi árum myndu áhrif öldrunar á 

heilbrigðisútgjöld vera meiri en líkanið gerir ráð fyrir (Williams o.fl., 2019) (World Health 

Organization, 2020). Önnur skýring gæti verið að líkanið gerir ráð fyrir fremur hárri framleiðni. 

Vegna þessarar háu framleiðni er vöxtur landsframleiðslu á spátímabilinu hraðari en vöxtur 

útgjalda til heilbrigðismála og öldrunar. Þar með verður hlutfall útgjaldanna af VLF lægra. 

Ekki er hægt að afskrifa öldrun þjóðarinnar sem vanda vegna víðtækra áhrifa sem hún hefur 

umfram áhrifin á fyrrnefnd útgjöld. Þrátt fyrir það að öldrun þjóðarinnar verði ekki 

megindrifkraftur útgjaldaaukningar þá hefur hún áhrif sem erfitt er að spá fyrir um. Jafnvel þó bein 

áhrif öldrunar á útgjöld séu hófstillt, þá mun breytt aldurssamsetning haldast sem lykilþáttur í 

umræðu vegna aukinna útgjalda, þá einna helst heilbrigðisútgjalda. Margir drifkraftar aukinna 

heilbrigðisútgjalda verka á víxl við öldrun, einna helst heilsa einstaklinga, vöxtur þjóðartekna, 

tækniþróun og stefnumál, svo sem varðandi laun og verð (de Meijer o.fl., 2013). 
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Versnandi heilsa þjóðarinnar getur haft margvísleg áhrif, bæði til aukningar eða minnkunar 

útgjalda. Versnandi heilsu fylgir aukin eftirspurn heilbrigðisþjónustu, og þar með aukast útgjöld 

hins opinbera. Aftur á móti gæti dánartíðni hækkað við versnandi heilsu sem dregur úr útgjöldum. 

Auknar þjóðartekjur leiða til aukinnar landsframleiðslu og þar með yrði hlutfall heilbrigðisútgjalda 

af VLF lægra. Tækniþróun hefur sömu áhrif en hún eykur framleiðni, en þetta er þó sú breyta sem 

tekin er inn í framreikninga. Vert er að taka fram að líkanið tekur eingöngu tæknistigið inn í 

útreikninga en ekki þann kostnað sem tækniþróuninni fylgir, t.d. fjárfesting í nýsköpun og aukin 

þörf á sérhæfðu starfsfólki. Verð og laun hafa einnig margþætt áhrif. Laun heilbrigðisstarfsmanna 

skipa stóran sess í útgjöldum til heilbrigðismála og því geta launabreytingar haft mikil áhrif. Einnig 

skiptir verð á tækjum og þjónustu miklu máli hvað varðar útgjöld.  

Þótt bein áhrif öldrunar á útgjöld séu hófstillt er aðra sögu að segja varðandi 

vinnumarkaðinn. Öldrun þjóðarinnar ásamt lágri frjósemi leiðir til þess að hlutfall starfandi 

einstaklinga lækkar. Framfærsluhlutfallið hækkar úr 64,6% í 91,9% á tímabilinu. Að því sögðu 

færist staða vinnumarkaðar úr því að þrír framfærendur haldi uppi hverjum tveimur framfærðum, 

í nánast einn framfæranda á móti hverjum einum framfærðum. Þar með er ljóst að ef miðspá gengur 

eftir mun öldrun þjóðarinnar hafa í för með sér miklar áskoranir.  

6.2 Lágspá - sviðsmynd tvö 

 Sviðsmynd tvö tekur mið af lágspá Hagstofu Íslands. Líkt og í sviðsmynd eitt eru útgjöldin 

í krónutölu að hækka í elsta aldurshópnum en hér má aftur sjá rúmlega tvöföldun útgjalda á 

tímabilinu. Þar sem útgjöld á mann í elsta hópnum eru hæst er ljóst að útgjöld hins opinbera til 

heilbrigðismála munu hækka talsvert í krónutölu á komandi áratugum með breyttri 

aldurssamsetningu. Útgjöld til hinna aldurshópanna fara aftur á móti lækkandi. Í yngsta 

aldurshópnum má sjá hlutfallslega meiri lækkun sem má að mestu leyti rekja til lækkandi 

fæðingartíðni. Á mynd 6.4 má sjá hvernig heildarútgjöldin eftir aldurshópum þróast.  
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Mynd 6.4: Heilbrigðisútgjöld eftir aldurshópum í sviðsmynd tvö 

 

 Á mynd 6.5 má sjá heilbrigðisútgjöld eftir aldurshópum sem hlutfall af VLF. Hlutfallið fer 

stiglækkandi til bæði yngsta aldurshópsins og aldurshópsins 20-64 ára. Hlutfallið fer aftur á móti 

hækkandi til elsta aldurshópsins.  

Mynd 6.5: Heilbrigðisútgjöld eftir aldurshópum sem hlutfall af VLF í sviðsmynd tvö 

 

Þróun heildarheilbrigðisútgjalda sem hlutfall af VLF er svipuð þeirri þróun og í sviðsmynd eitt. Í 

upphafi tímabilsins er hlutfallið 8,46% en hlutfallið lækkar með tímanum og í lok tímabilsins 

verður það 7,01%.  
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 Á mynd 6.6. má sjá þróun hlutfalls heildarútgjalda til menntamála og öldrunar. Hlutfalll 

heildarútgjalda til öldrunar stendur nánast í stað, líkt og í sviðsmynd eitt, en það fer úr 3,40% í 

3,30%. Hlutfall heildarútgjalda til menntamála af VLF fer aftur á móti stiglækkandi en það má 

rekja til forsendunnar um lága frjósemi í lágspánni. Hlutfallið til menntunar er hærra en til öldrunar 

meirihluta spátímabilsins en á árunum 2052-2053 breytist það. Þetta er þá í fyrsta skipti sem 

hlutfall útgjalda til öldrunar er hærra en til menntunar.  

Mynd 6.6: Útgjöld til menntamála og öldrunar sem hlutfall af VLF í sviðsmynd tvö 

 

 Líkt og í sviðsmynd eitt má sjá töluverð áhrif á vinnumarkað. Mikil hækkun á sér stað á 

framfærsluhlutfallinu, en það fer úr 64,6% í 93,2%. Því á það sama við um hlutfall framfærenda á 

móti framfærðum, þ.e. er í lok tímabils mun einn einstaklingur á vinnumarkaði halda uppi hverjum 

einum utan hans. Þar með er ljóst að öldrun þjóðar er einnig áskorun skyldi lágspá ganga eftir.  

6.3 Háspá - sviðsmynd þrjú 

 Sviðsmynd þrjú tekur mið af háspá Hagstofu Íslands. Ef litið er á mynd 6.7 má sjá að 

sviðsmyndin víkur frá þeirri þróun sem sjá mátti í fyrri sviðsmyndum. Hér fara útgjöldin í 

krónutölu hækkandi í öllum aldurshópum. Umfangsmesta hækkunin er í elsta aldurshópnum sem 

nemur um 142% yfir allt spátímabilið. 
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Mynd 6.7: Heilbrigðisútgjöld eftir aldurshópum í sviðsmynd þrjú 

 

 Á mynd 6.8 má sjá heilbrigðisútgjöld eftir aldurshópum sem hlutfall af VLF. Svipaða þróun 

er að sjá hér og í fyrri sviðsmyndum fyrir bæði yngsta aldurshópinn og 20-64 ára, þ.e. hlutföllin 

lækkar. Hlutfall elsta hópsins hækkar sem hlutfall af VLF frá árinu 2020 til 2040 en eftir það 

lækkar það.  

Mynd 6.8: Heilbrigðisútgjöld eftir aldurshópum sem hlutfall af VLF í sviðsmynd þrjú 

 

 Þróun heildarútgjalda sem hlutfall af VLF í sviðsmynd þrjú gefur sömu niðurstöðu og fyrri 

sviðsmyndir, þ.e. öldrun verður ekki megindrifkraftur heildarútgjalda. Hlutfallið lækkar mest í 

sviðsmynd þrjú en það fer úr 8,46% í 6,29% í lok tímabilsins.  
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 Hlutfall heildarútgjalda til öldrunar stendur nánast í stað líkt og í fyrri sviðsmyndum, en 

hér lækkar hlutfallið úr 3,4% í 3,32%, sem sjá má á mynd 6.9. Hlutfall útgjalda til menntamála er 

frábrugðið fyrri sviðsmyndun en hlutfallið hækkar í fyrstu en lækkar frá árinu 2040. Hlutfall 

útgjalda til öldrunar stendur nánast í stað líkt og í fyrri sviðsmyndum. Álykta má að hlutföllin muni 

skerast eftir að spátímabilinu lýkur en það mun þó vera mun seinna en í hinum sviðsmyndunum.  

Mynd 6.9: Útgjöld til menntamála og öldrunar sem hlutfall af VLF í sviðsmynd þrjú.  

 

 Líkt og í hinum sviðsmyndunum hækkar framfærsluhlutfallið. Hér hækkar það úr 64,6% í 

91,7%. Þar með má segja það sama um sviðsmynd þrjú og hinar, þ.e. öldrun fylgja stórar áskoranir 

ef háspá gengur eftir. 

6.4 Samantekt sviðsmynda 

 Athyglisvert er að skoða mismun í þróun útgjalda milli sviðsmynda. Hlutfall útgjalda af 

VLF til yngsta hópsins sem og miðjuhópsins er með svipuðum hætti. Í öllum sviðsmyndunum fara 

bæði hlutföll lækkandi á spátímabilinu. Ef litið er á hlutfallið til elsta aldurshópsins má sjá svipaða 

þróun í sviðsmynd eitt og þrjú, en þar fer hlutfallið fyrst hækkandi en lækkar síðan. Hlutfallið í 

báðum sviðsmyndum  er þó hærra í lok tímabils en það var í upphafi. Í sviðsmynd tvö fer hlutfallið 

þó hækkandi allt spátímabilið. Í lok spátímabilsins er hlutfallið hæst í lágspá og lægst í háspá. Þetta 

stafar af mismunandi forsendum um frjósemi en í háspánni er frjósemishlutfallið hærra sem jafnar 

hlutfallið milli aldurshópa.  



38 
 

 

 Einnig er vert að skoða þróun útgjalda til öldrunar og menntunar. Sviðsmyndir eitt og tvö 

eiga það sameiginlegt að útgjöld til menntunar lækka og útgjöld til öldrunar hækka yfir 

spátímabilið. Sviðsmynd tvö er eina sviðsmyndin sem sýnir fram á að ferlarnir muni skerast á 

tímabilinu en þó má álykta að ferlarnir skerist einnig í miðspánni nokkrum árum eftir að tímabilinu 

lýkur. Sviðsmynd þrjú er ákveðinn útlagi þegar kemur að þessari þróun en þar má sjá aukningu 

útgjalda til beggja málaflokka.  

 Í öllum sviðsmyndum má sjá keimlíka þróun hvað varðar hlutfall heildarsútgjalda af VLF 

til heilbrigðismála og öldrunar. Sviðsmyndirnar sýna allar að öldrun þjóðarinnar sé ekki 

megindrifkraftur aukinna útgjalda, sem er óvænt niðurstaða. Bein áhrif öldrunar á útgjöld eru 

hófstillt en þó eru aðrir þættir, tengdir öldrun þjóðar, sem hafa óbein áhrif á útgjaldaaukningu og 

aðra þætti.  

 Þessi niðurstaða breytir þó ekki þeirri staðreynd að öldrun þjóðarinnar hafi ýmsar áskoranir 

í för með sér. Sama hvaða mannfjöldaspá gengur eftir munu áhrif öldrunar á vinnumarkað vera 

gríðarleg. Framfærsluhlutfallið hækkar verulega í öllum sviðsmyndum. Í upphafi eru þrír 

framfærendur að halda uppi hverjum tveimur framfærðum, en í lok tímabilsins er hlutfallið nánast 

orðið einn á móti einum.  
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7 Tækniþróun 

 Tækniþróun skipar stóran sess í framförum á sviði heilbrigðisvísinda. Hægt er að færa rök 

fyrir því að tækniþróun í heilbrigðisvísindum sé örari samanborið við aðrar greinar. Gert er ráð 

fyrir áframhaldandi nýsköpun á sviði heilbrigðisvísinda samkvæmt könnun breska vikuritsins The 

Economist (The Economist, e.d.). Þessar framfarir geta orðið umfangsmiklar en við þróun 

gervigreindar er til dæmis hægt að greina sjúkdóma sem áður var erfitt að greina, möguleiki á 

nýjum lyfjum á markað, skemmri tími sem fer í greiningu, svo eitthvað sé nefnt (Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl., 2019).  Þessi stytting á ferlinu getur leitt til þess að einstaklingar mæti fyrr til 

vinnu vegna betri líkamlegrar og andlegrar heilsu. Því er ávinningurinn ekki einungis bundinn við 

ákveðinn einstakling heldur birtist hann einnig sem ábati fyrir hagkerfið. 

 Þrátt fyrir að tækniþróun leiði til ábata er einnig mikill kostnaður sem henni fylgir. Með 

aukinni tækni fylgir aukin þörf á ráðningu sérhæfðs starfsfólk sem eykur launakostnað hins 

opinbera. Fjárfesting í nýrri tækni er kostnaðarsöm sem leggst einnig á hið opinbera. Þetta er því 

ákveðin mótsögn að því leyti að tækniþróun leiðir til aukinnar framleiðni og lægri kostnaðar, að 

öllu öðru óbreyttu. Aukin framleiðni á mann skilar sér svo í auknum hagvexti á mann. Hagvöxt 

má skilgreina sem magnbreytingu í landsframleiðslu hagkerfis yfir gefið tímabil. Ef framleiðsla 

eykst mun hagvöxtur aukast og öfugt. Ef tímabundinn samdráttur á sér stað vegna óvæntra eða 

ófyrirséðra atburða mun það þó ekki hafa áhrif á hagvöxt til lengri tíma (Daníel Svavarsson, e.d.). 

7.1 Hagvaxtarlíkan Solow 

 Ýmsar hagfræðikenningar hafa komið fram á sjónarsviðið varðandi hagvöxt. Ein sú 

áhrifamesta er nýklassíska hagvaxtarlíkan Solow. Líkanið er kennt við hagfræðinginn Robert 

Solow sem fékk Nóbelsverðlaun árið 1987 fyrir framtak sitt til hagfræðinnar (Gottfries, 2013). 

Forsendur líkansins um landsframleiðslu byggjast á tveimur framleiðsluþáttum; fjármagni (K) og 

vinnuafli (N). Einnig hefur tæknistig (E) áhrif á framleiðslu þar sem það eykur framleiðni 

vinnuafls. Í líkaninu gerir Solow ráð fyrir lokuðu hagkerfi, þ.e. allar tekjur fara í neyslu eða 

fjárfestingu. Sparnaður (S) er sá hluti tekna sem ekki er varið í neyslu. Þar með fæst að fjárfesting 

(I) er  jöfn sparnaði í líkani Solow. Þar sem hagkerfið er lokað er þjóðarhagslegur sparnaður jafn 

sparnaði einkageira. Önnur forsenda líkansins er sú að neytendur spari ákveðið fast hlutfall tekna 

sinna, sem táknað er með s.  

https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Framtidarnefnd/Fjorda-idnbyltingin-skyrsla.pdf
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Þar með fæst: 

𝐶 = (1 − 𝑠)𝑌 

Fjárfesting er gefin sem: 

𝐼 = 𝑌 − 𝐶 

Ef stungið er jöfnu 1 inn í stað C í jöfnu 2 fæst: 

𝑌 − (1 − 𝑠)𝑌 = 𝑠𝑌 = 𝑠𝐹(𝐾, 𝐸𝑁) 

Ef mannfjöldi og tækni eru fastar breytur ræðst breyting fjármunastofnsins yfir tíma 

eingöngu af afskriftum og sparnaði: 

∆𝐾 = 𝑠𝐹(𝐾, 𝐸𝑁) − 𝛿𝐾 

 Þar sem 𝛿K er það fjármagn sem krafist er til að viðhalda fjármunastofninum. Ef 

upphafsstig fjármunastofns er lágt, þá er sparnaður meiri en afskriftir og þar með mun 

fjármunastofninn og framleiðsla aukast þar til fjármunastofninn nær jafnvægi (e. steady state). Ef 

upphafsstig fjármunastofnins er hátt smanborið við VLF munu afskriftir vera meiri en sparnaður 

og fjármunastofninn mun því minnka. Til langs tíma leitar hagkerfið jafnvægis þar sem 

fjármunastofninn vex ekki og sparnaður nær eingöngu að standa undir afskriftum, þ.e. (Gottfries, 

2013): 

𝑠𝐹(𝐾, 𝐸𝑁) = 𝛿𝐾 

 Á mynd 7.1 má sjá hvernig hagkerfið leitar jafnvægis til langs tíma. Við þá stöðu eru 

fjármunir og framleiðsla á mann í jafnvægisstöðu og það mun ekki breytast við gefið tæknistig. 

Mynd 7.1: Jafnvægi í líkani Solow  

 

(1) 

(2) 
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 Til að kanna áhrif fólksfjölgunar á tæknistig er gert ráð fyrir hagkerfi þar sem hagvöxtur er 

jafn g+n, þar sem g er vöxtur tæknistigs (E) og n er vöxtur vinnuafls (N).  

∆𝑁

𝑁
= 𝑛      og       

∆𝐸

𝐸
= 𝑔 

 Gert er ráð fyrir að þessi vaxtarstig séu haldist óbreytt. Gert er ráð fyrir föstum raunvöxtum 

í hagkerfinu. Því er fjármagni á hvern starfandi einstakling einnig haldið föstu, þar með fæst:  

𝐾 = 𝑘∗𝐸𝑁     og    𝑌 = 𝑓(𝑘∗)𝐸𝑁 

Með þumalputtareglu (e. rule of thumb) fyrir vaxtarhraða má fá:  

∆𝐾

𝐾
=

∆𝑌

𝑌
= 𝑔 + 𝑛 

 Samkvæmt jöfnunni þurfa bæði fjármunastofninn og framleiðsla að vaxa á hraða g+n til 

þess að bæði framleiðni og framleiðsla hvers starfandi einstaklings sé föst.   

 Meginniðurstaða líkans Solow er sú að fjármunir á mann leiti jafnvægis að gefnum 

forsendum hér að ofan. Fjármunir á mann eru einnig í jafnvægi við það stig og sú staða breytist 

ekki nema tækniþróun eigi sér stað. Við tækniþróun hliðrast framleiðsluferillinn, F(K,EN), upp á 

við líkt og sjá má á mynd 7.1. Fjármunastofninn mun leita jafnvægis að nýju við hærra tæknistig 

og meðan á því aðlögunartímabili aukast fjármunir á mann. Fjármunastofninn er stór samanborið 

við VLF og því getur þetta aðlögunartímabil verið langt.  Á meðan þessu tímabili stendur eykst 

hagvöxtur á mann.  

 Í flestum ríkum þjóðum er fólksfjölgun nálægt núlli og vöxtur VLF er um 2,5%. 

Fjármunastofninn er um tvöfalt stærri en VLF hvers árs og vex á sama hraða. Þar með er hlutfall 

fjármunastofns á móti VLF nánast stöðugt. Þetta bendir til þess að hagkerfið sé að nálgast 

jafnvægismyndun. Álykta má að þessi vöxtur í VLF sé í grunninn knúinn áfram af tækniþróun. 

Fjármunastofninn vex í takt við framleiðslu, en megindrifkraftur langtíma hagvaxtar er 

tækniþróun.  

 Í niðurstöðum líkansins má einnig sjá hvað gerist ef einstaklingar verja stærri hlutdeild 

tekna sinna í sparnað, þ.e. s hækkar. Við aukið sparnaðarhlutfall á mann hliðrast 

framleiðsluferillinn upp á við líkt og gerðist við tækniþróunina. Við þetta aukast fjármunir á mann 

og þar með hagvöxtur á mann þar til nýju jafnvægi er náð. Þetta er því einungis tímabundið ástand 

og leiðir því ekki til viðvarandi hagvaxtar á mann. Ástæðan fyrir þessu er lögmálið um minnkandi 

jaðarframleiðslu (Gottfries, 2013).  
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 Út frá þessu líkani má færa rök fyrir því að aukinn sparnaður hins opinbera gangi ekki upp 

til lengri tíma til að standa undir auknum kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. 

Þar með er ljóst að tækniþróun er viðeigandi breyta til að vinna með í frávikagreiningunni 

vegna þess hve mikilvæg hún er fyrir hagvöxt. Áhrif tækniframfara eru þó víðtæk og því er í raun 

flókið og viðamikið verkefni að meta þau. Sumar tækniframfarir geta aukið kostnað á meðan aðrar 

auka framleiðni vinnuafls (Parkin, 2016).  
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8 Frávikagreining 

 Eins og fram hefur komið er tæknivæðing ein helsta forsenda hagvaxtar. Í 

grunnsviðsmyndum er gengið út fá 1,33% fastri framleiðni hvert ár.8 Þó er viðeigandi að gera ráð 

fyrir aukinni tækni næstu áratugi sem eykur framleiðni. Í töflu 8.1 má sjá hver breytingin verður í 

flokkunum verg landsframleiðsla, heilbrigðisútgjöld, menntun og öldrun ef framleiðni er aukin í 

1,5%. Taflan sýnir raunútgjöld í milljónum króna samkvæmt sviðsmynd eitt.9 Dálkurinn Raun 

sýnir hver útgjöldin verða samkvæmt framreikningum líkansins og dálkurinn Spá sýnir hver 

útgjöldin myndu vera ef forsendu um framleiðni er breytt, þ.e. ef hlutfallið er aukið. Nánari 

útskýring á tölunum að baki greiningarinnar má finna í forsendum sviðsmyndakaflans (kafli sex). 

Tafla 8.1: Frávikagreining fyrir miðspá 

 

 Eins og við má búast hækka útgjöld í krónutölu til allra útgjaldaliða við 

framleiðniaukningu. Frávikið helst óbreytt bæði árin fyrir útgjöld til heilbrigðis- og menntamála. 

Ástæðan fyrir því að áhrif framleiðniaukningar á menntamál eru minniháttar samanborið við áhrif 

á öldrun er mismunur vaxtar í viðkomandi aldurshópum. Vöxturinn í aldurshópnum 65 ára og eldri 

er mun meiri og vinnur það ásamt framleiðninni að hækkun útgjalda til öldrunar. Á sama tíma er 

vöxtur í aldurshópnum 25 ára og yngri lítill og því myndast ekki þrýstingur á útgjöldin. 

 Nokkuð ljóst er að framleiðniaukning muni eiga sér stað á komandi áratugum. Það hefur í 

för með sér aukningu á VLF sem er jákvætt fyrir samfélagið. Á móti kemur aukast útgjöld til 

öldrunar töluvert í krónutölu en líkt og allar sviðsmyndir sýna fram á munu hlutfall útgjalda af 

VLF standa í stað.  

 
8 Í forsendu um framleiðni í kafla sex er að finna útskýringu á völdu hlutfalli 
9 Til að gæta skýrleika er frávikagreining einungis gerð út frá miðspá Hagstofu Íslands en þó er að finna greiningu 

fyrir lág- og háspá í viðauka B. 
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9 Umræður 

 Ef litið er á niðurstöður framreikninganna er ljóst að grípa þarf inn í til þess að sporna gegn 

því að allt fari á versta veg. Hægt er að grípa til ýmissa ráða. Vandinn felst í því að taka rétta 

ákvörðun varðandi aðgerðir sem ráðast skal í. Erfitt er að finna hina fullkomnu lausn þar sem 

flestar þeirra draga dilk á eftir sér. Hér verða nefndar nokkrar lausnir sem áhugavert er að rýna í 

og meta.  

9.1 Skattlagning  

 Allar sviðsmyndirnar sýna fram á mikla hækkun framfærsluhlutfallsins. Ef halda á hlutfalli 

tekna af VLF svipuðu og síðustu ár er ljóst að breytingar á innheimtu hins opinbera þurfa að eiga 

sér stað. Öldrun þjóðar hefur þær afleiðingar í för með sér að hópur þeirra sem eru á vinnumarkaði 

minnkar. Þeir sem eru á vinnumarkaði skila hærri skattekjum til ríkisins heldur en þeir sem utan 

hans eru. Lífeyrisþegar borga þó sama skatthlutfall en í flestum tilvikum af lægri upphæð en áður. 

Einnig greiða einstaklingar aðra skatta og þar má til dæmis nefna virðiskaukaskatt. Hærri 

ráðstöfunartekjur leiða í flestum tilvikum til aukinnar neyslu, sem skilar sér í auknum skatttekjum 

ríkisins.  

 Samkvæmt niðurstöðum sviðsmynda munu útgjöld sem hlutfall af VLF ekki aukast vegna 

öldrunar. Þrátt fyrir það gætu útgjöld aukist óbeint vegna hennar, svo sem í gegnum heilsu 

einstaklinga, vöxt þjóðartekna, tækniþróun, verð og laun. Ef útgjaldaaukning yrði veruleg gæti 

þurft að grípa til skattahækkana (Axel Hall o.fl., 2019). 

 Skatttekjur eru bróðurpartur heildartekna ríkisins og því er ein lausn að hækka skatthlutfall 

til að bæta upp fyrir fækkun einstaklinga á vinnumarkaði eða útgjaldaaukningu. Skattlagning getur 

verið bæði bein og óbein sem fer eftir því hvort að skatturinn sé lagður beint á einstaklinga og 

fyrirtæki eða á neyslu og framleiðslu. Skatttekjur hafa mikil áhrif á hegðun einstaklinga og því 

þarf að fara gaumgæfilega í allar ákvarðanir sem teknar eru vegna hennar. Ef ráðist er í 

skattahækkanir ættu tekjur ríkisins að aukast töluvert sem auðveldar undirstöðu útgjaldanna. Þetta 

getur þó haft í för með sér þær afleiðingar að samdráttur verði í atvinnuumsvifum. Þar sem tekjur 

af sköttum eru margfeldi skatthlutfalls og atvinnutekna mun skattahækkun hækka tekjurnar minna 

eftir því sem að umsvifin eru minni. Þetta er samband skatttekna og skatthlutfalls sem Laffer-

kúrfan eftir hagfræðinginn Arthur Laffer sýnir fram á. Ef minnkun skatttekna er meiri en aukning 
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skatthlutfalls, gæti það leitt til þess að tekjur ríkisins af sköttum minnki við hækkun skatthlutfalls. 

Þó svo að sambandið sé af þessu tagi þyrfti hækkun skatthlutfalls að vera mikil svo að þetta eigi 

við. Einn vandi sem blasir þó við er að ekki er vitað hvar á Laffer-kúrfunni samfélagið er þegar 

ákvarðanir eru teknar um skattbreytingar. Það má hins vegar leiða að því líkum að flestar norrænar 

þjóðir og raunar margar aðrar þjóðir Evrópu séu nálægt toppi kúrfunnar, spurningin er bara hvoru 

megin (Sanandaji, 2015) (Trabandt og Uhlig, e.d.). 

 Sambandið má sjá á mynd 9.1 en þar er hámarki skatttekna náð í punkti A (Parkin, 2016). 

Ef skatthlutfallið yrði hækkað umfram punktinn munu tekjurnar dragast saman. Fórnarkostnaður 

frítímans mun lækka þar sem ráðstöfunartekjur eru lægri, því meta einstaklingar frítíma sinn meira 

nú en áður fyrr. Gert er ráð fyrir að staðgönguáhrif (e. eubstitution effect) vegi meira en tekjuáhrif 

(e. income effect) (Parkin, 2016). 

Mynd 9.1: Samband skatttekna og skatthlutfalls 

 

 Ef að skattlagning yrði gerð í formi hækkunar tekjuskattshlutfalls gæti það haft víðtækari 

áhrif en þau sem nefnd voru hér að ofan. Við aukið tekjuskattshlutfall munu ráðstöfunartekjur 

einstaklinga lækka og því mun neysla almennings dragast saman. Þetta gæti leitt til þess að tekjur 

af virðisaukaskatti muni dragast saman (Ehrenberg og Smith, 2018). Hækkun tekjuskattshlutfalls 

gæti því leitt til minnkunar á skatttekjum á tvo vegu. Annars vegar þeir einstaklingar sem sjá ekki 

hvata til að halda áfram á vinnumarkaði og hins vegar samdráttur í neyslu sem skilar sér í lægri 

virðisaukaskattstekjum.  



46 
 

 

 Því miður er staðan í samfélaginu sú að sumir fela tekjur frá ríkinu og eru þar með að svíkja 

undan skatti. Ef skattar yrðu hækkaðir gætu fleiri einstaklingar séð fram á að gera þetta. Þetta er 

gríðarlega slæmt fyrir samfélagið þar sem skattbyrðin verður meiri þar sem hún leggst á færri 

einstaklinga. Ljóst er að þetta er áhyggjuefni sem krefst aukins eftirlits til þess að skattlagningin 

sé sem skilvirkust en það er efni í aðra umræðu.  

9.2 Hugarfarsbreytingar  

 Til að koma í veg fyrir að framfærsluhlutfallið þróist í þá átt sem sviðsmyndirnar spá fyrir 

um þurfa hugarfarsbreytingar að eiga sér stað í samfélaginu. Hér er um tvenns konar 

hugarfarsbreytingar að ræða, annars vegar varðandi lengri starfsævi og hins vegar vegna aukins 

vinnuafls. Til þess að stórar hugarfarsbreytingar á borð við þessar eigi sér stað þurfa undirliggjandi 

hvatar að vera til staðar. Hagrænum hvötum má  skipta í bæði íþyngjandi hvata og ávinning. 

Eftirfarandi hvatar sem ræddir verða eru einna helst íþyngjandi hvatar en þó eru nokkrir sem snúa 

að ávinningi (Parkin, 2016). 

9.2.1 Eftirlaunaaldur 

 Hækkun eftirlaunaaldurs hefur skipað stóran sess í umræðunni undanfarin ár og er það ekki 

að ástæðulausu.10 Staðreyndin er sú, líkt og fram hefur komið, að lífaldur fólks er að lengjast. Fyrir 

nokkrum áratugum átti fólk sem komið var á eftirlaunaaldur von á því að lifa einungis í nokkur ár 

til viðbótar að meðaltali. Þá voru rosknir einstaklingar hvattir til að setjast í helgan stein í stað þess 

að reyna að halda vinnu áfram. Sú speki kemur ekki heim og saman við læknisfræðilega þekkingu 

nútímans. Á þessum tíma var einnig mun algengara en í dag að fólk settist í helgan stein áður en 

eftirlaunaaldri var náð. Ýmsar ástæður liggja þar á baki en þar má til dæmis nefna auknar 

menntunarkröfur atvinnuveganna, hagræðing m.a. vegna tölvuvæðingar er orðin meiri, neikvæðrar 

verkalýðs stefnu fagfélaganna í garð ,,þeirra gömlu”, fjárhagsleg hagkvæmni og að lokum 

félagslegur þrýstingur. Segja má að þessi félagslegi þrýstingur sé enn til staðar í samfélaginu í dag. 

Sá þrýstingur felst í því að eldra fólk eigi að hætta á vinnumarkaði til þess að yngra fólk komist að 

vegna atvinnuleysis (Þingskjal 44, 1988–1989). 

 
10 Til rökstuðnings um að hækkun lífaldurs hafi verið í umræðunni má sjá greinina Hvenær er rétt að hætta að vinna? 

í Morgunblaðinu (Mbl, 2005). Einnig benti Stefán Ólafsson á þetta á málþingi Lífeyrissjóðanna og Aðila 

vinnumarkaðarins (Bára Huld Beck, 2016).  
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 Eftirlaunaaldurinn á Íslandi er, eins og fram hefur komið, við 67 ára aldur. Ef litið er á 

eftirlaunaaldur innan OECD má sjá að Ísland hefur hæsta núverandi eftirlaunaaldurinn ásamt 

Noregi. Þetta er jákvætt að því leyti að einstaklingar eru lengur á vinnumarkaði hérlendis 

samanborið við samanburðarlöndin. Í mörgum OECD löndum er þó spáð hækkun á eftirlaunaaldri 

á komandi árum (OECD, e.d.-j) (OECD, 2019a).11 Frakkland, Ítalía og Danmörk eru á meðal þeirra 

landa. Af samanburðarlöndunum er mestu hækkuninni spáð í Danmörku sem nemur níu árum, eða 

úr 65 ára í 74 ára. Eftirlaunaaldurinn sem hér um ræðir er hinn opinberi og löglegi. Almennt vinna 

einstaklingar ekki mikið lengur en lögin segja til um. Þó eru undantekningar frá því, sumir hætta 

fyrr og sumir vinna mörg ár til viðbótar. Því er mikilvægt að gera greinarmun á lögbundnum 

eftirlaunaaldri og þeim aldri sem einstaklingar setjast í raun í helgan stein.  

 Ýmsir þættir styðja við hækkun eftirlaunaaldurs hérlendis. Til að mynda hafa framfarir í 

læknavísindum leitt til þess að í dag geta einstaklingar gert ráð fyrir að lifa að meðaltali í 15 ár til 

viðbótar eftir að lögbundnum eftirlaunaaldri er náð. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands 

mun vænt ævilengd lengjast enn meir, en um miðja öld geta einstaklingar sem komnir eru á 

eftirlaunaaldur gert ráð fyrir að lifa í að minnsta kosti tvo áratugi til viðbótar að meðaltali.  

 Spá OECD sýnir fram á hækkun á lögbundnum eftirlaunaaldri í rúmlega helming OECD 

landanna (OECD, e.d.-j). Spáin gerir ekki ráð fyrir hækkun eftirlaunaaldurs hérlendis. Ef tekið er 

tillit til sameiginlegra þátta Íslands við mörg þessara landa má segja að það sé raunhæft að hækka 

eftirlaunaaldur hér á landi. Hægt er að líta á enn frekari hækkun eftirlaunaaldurs hérlendis sem 

meiri áskorun en annars staðar vegna þess hve hár hann er nú þegar. Samt sem áður þarf  

hlutfallslega minni hækkun að eiga sér stað hérlendis sem er jákvætt.  

 Helstu rökin sem benda til þess að svigrúm sé til staðar til að hækka eftirlaunaaldur hér á 

landi er yfirgnæfandi atvinnuþátttaka eldra fólks. Ef litið er á tölur OECD yfir atvinnuþátttöku 

einstaklinga á aldrinum 65 til 69 má sjá að Ísland trónir á toppnum. Hlutfallið er 52,6% sem er 

langt yfir OECD meðaltali sem er 22,3% (OECD, e.d.-j). Ísland er nú með hæsta lögbundna 

eftirlaunaaldurinn sem spilar hlutverk í þessari atvinnuþátttöku en samt sem áður má draga þá 

ályktun að sterkur starfsvilji er til staðar innan þessa aldurshóps. Þetta á þó ekki við um alla og því 

þurfa hugarfarsbreytingar að eiga sér stað.  

 
11 Spáin er tekin úr skýrslunni ,,Pensions at a Glance” frá OECD og eru gögnin í skýrslunni frá árinu 2018. Spá um 

eftirlaunaaldur miðast út frá því hvenær einstaklingar sem fara inn á vinnumarkað það ár muni fara á eftirlaun.  
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 Þó er víst að breytingar á borð við þessar gerast ekki á einni nóttu heldur verður verkefni 

næstu ára og áratuga. Þessi eftirlaunaaldur er rótgróinn í íslensku samfélagi og því mun þurfa 

sterka hvata  bæði fyrir atvinnurekendur og einstaklinga, til þess að hækkun eftirlaunaaldurs verði 

skilvirk. Hér verða rædd þrjú skref sem seta verið nýtt til að milda stökkið sem verður við að hækka 

eftirlaunaaldurinn. Þá er hugsunin að skrefin verði nýtt til skamms tíma til þess að hugarfar 

samfélagsins breytist gagnvart því að vinna lengur (OECD, 2019b). 

1) Bæta hvata einstaklinga til að vinna á seinni árum. 

Það er vitað mál að skoðanir einstaklinga eru jafn misjafnar og þær eru margar og á það einnig við 

skoðanir á starfslokum. Rannsóknir hafa sýnt að fjölmargir einstaklingar hafa enn starfsgetu og 

löngun til atvinnuþátttöku þrátt fyrir að hafa náð eftirlaunaaldri. Því er ljóst að auknir hvatar til að 

vinna á efri árum eru ekki nauðsynlegir gagnvart öllum.  Það þarf þó að bæta hvatana fyrir þá 

einstaklinga sem hafa ekki starfslöngun en eru fullfærir til vinnu. Ein leið til bóta væri að bjóða 

upp á sveigjanleg starfslok. Þar með ráða einstaklingar förinni meira sem getur aukið hvatann til 

að vilja vinna lengur.  

2) Draga úr hindrunum vinnuveitenda til að ráða og halda eldra starfsfólki í vinnu. 

Ýmsar hindranir eru til staðar hvað varðar að hafa eldra fólk í vinnu. Sem dæmi má nefna eru mörg 

fyrirtæki með þá reglu í stefnu sinni sem skyldar fólk að hætta að vinna við 67 ára aldur. Þetta er 

stór hindrun sem ætti ekki að vera flókið að fella niður. 

 Ef litið er á tölur frá OECD löndunum sést að flest fyrirtæki eru viljug að halda eldra 

starfsfólki sínu í vinnu. Aftur á móti er lítið um hvata til að ráða eldra fólk og er yngra vinnuafl oft 

ákjósanlegra í augum vinnuveitenda. Þessi hugsun er einnig ríkjandi í samfélaginu hér á landi enda 

er mikill félagslegur þrýstingur til að skipta úr eldra vinnuafli fyrir yngra. Þetta er ein helsta 

hindrunin sem erfitt verður að yfirstíga því um er að ræða þörf á hugarfarsbreytingu heils 

samfélags. 

3) Bæta getu einstaklinga til að vinna með heilsueflandi hvötum. 

Síðustu ár hafa Íslendingar verið meðvitaðri um lífsstíl sem stuðlar að bættri heilsu. Mikill árangur 

hefur náðst við að draga úr skaðlegri neyslu áfengis og tóbaks. Á sama tíma hefur orðið mikil 

vitundarvakning varðandi mikilvægi góðs mataræðis (Heilbrigðisráðuneytið, 2019a). Þó er enn 

langt í land á þessu sviði. Því er seinasta skrefið að grípa inn í heilsufar einstaklinga fyrr. Með 

áherslu á að fyrirbyggja  lífstílstengda sjúkdóma og auðvelda einstaklingum að velja heilbrigðan 

lífsstíl er hægt að draga úr líkum þess að einstaklingar búi við slæma heilsu síðar á æviskeiðinu. 
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Til þess að einstaklingar haldi starfshæfni sem lengst er bæði líkamleg og andleg örvun mikilvæg. 

Því myndu aðgerðir snúa markvisst að því að efla lýðheilsu allrar þjóðarinnar. Starfsorka fer 

óneitanlega þverrandi með árunum en aðgerðir á borð við þessar geta seinkað því ferli (Þingskjal 

44, 1988–1989).  

9.2.2 Aukið vinnuafl 

 Líkt og sviðmsyndirnar sýndu fram á hefur öldrun þjóðarinnar neikvæð áhrif á 

vinnumarkað. Til að vinna á móti þessu þarf að auka framboð vinnuafls, sem hægt er að gera á tvo 

vegu. Annars vegar með hvötum til barneigna og hins vegar breyttri stefnu í innflytjendamálum.  

9.2.2.1 Barneignir 

 Líkt og fram hefur komið hefur frjósemi farið lækkandi síðustu áratugi en í fyrra var 

frjósemi um 1,8 börn á hverja konu. Þessi þróun mun halda áfram næstu áratugi samkvæmt 

mannfjöldaspá Hagstofu Íslands. Til að viðhalda mannfjölda og einstaklingum á vinnualdri er ljóst 

að frjósemishlutfallið má ekki þróast samkvæmt þessum spám. Því þarf að grípa inn í og mynda 

hvata til barneigna. Ýmist er hægt að notast við fjárhagslega hvata en einnig þarf að ráðast í hvata 

varðandi hugarfarsbreytingar.  

 Koma þarf í veg fyrir að framgangur foreldra, þá einna helst móður, sé settur á frost af 

vinnuveitenda vegna barneigna. Atvinnurekendur, einkaaðilar sem og opinberir, þurfa að innleiða 

ný vinnubrögð og nýtt hugarfar. Mikilvægt er að hugarfar atvinnurekenda hindri ekki löngunina 

til að eignast börn þar sem foreldrar gætu misst sinn sess innan vinnustaða. Þó er ekki nóg að 

breytingar eigi sér stað á vinnustöðum heldur þarf hið opinbera líka að styðja betur við verðandi 

foreldra. Gríðarlegur kostnaður fylgir framfærslu barna og eru því miður margir sem sjá ekki fram 

á að eignast barn. Ef stuðningurinn yrði bættur gætu fleiri séð fram á barneignir og aukið þar af 

leiðandi fæðingartíðni.  

9.2.2.2 Erlent vinnuafl 

 Búferlaflutningar hafa, eins og fram hefur komið, mikil áhrif á mannfjölda og 

aldurssamsetningu þjóðarinnar. Jákvæður flutningsjöfnuður getur aukið vinnuafl hérlendis.  Það 

virðist skynsamlegt að sækja erlent vinnuafl, opna landið betur fyrir erlendum ríkisborgurum sem 

hafa sérþekkingu og menntun. Með þessu er hægt að vinna gegn óhagstæðri þróun er varðar 

aldurssamsetningu. 
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 Fjölgun erlendra ríkisborgara á íslenskum vinnumarkaði hefur verið mikil síðustu áratugi 

og störf þeirra skipta verulega miklu máli fyrir íslenskt efnahagslíf. Þetta á ekki síst við í 

atvinnugreinum eins og byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Fjölgun útlendinga á vinnumarkaði 

hefur hins vegar ekki verið vegna fastmótaðrar stefnu stjórnvalda, heldur til að koma til móts við 

skort á vinnuafli í ákveðnum greinum og sá skortur er oft tímabundinn. 

 Markviss stefna í innflytjendamálum þar sem erlendum ríkisborgunum með góða menntun, 

ekki síst á sviði heilbrigðisþjónustu, í tækni- og iðngeiranum, er gert auðveldara að setjast hér að 

til frambúðar, getur orðið mikilvægur þáttur í að vinna gegn óhagstæðri aldurssamsetningu 

þjóðarinnar (Viðskiptaráð Íslands, 2020) (Ásmundur Einar Daðason, 2021). 

9.3 Endurskipulagning útgjaldaliða 

 Ef ekki er ráðist í tekjuaukandi aðgerðir gæti þurft að ráðast í endurskipulagningu 

útgjaldaliða hins opinbera. Breytingar tengdar vinnulagi, þjónustukaupum og almennu skipulagi 

heilbrigðiskerfisins eru dæmi um það. Öldrun þjóðar hefur óbein áhrif á útgjöld í gegnum aðra 

þætti sem taldir voru upp í sviðsmyndunum. Heilsa þjóðarinnar hefur mikil áhrif á 

heilbrigðisútgjöld, t.d. versnandi heilsa getur leitt til þess að útgjöld til þessa málaflokks rjúki upp. 

Ef tækniþróun verður ekki jafn ör og búist er við mun landsframleiðsla ekki þróast með þeim hætti 

sem líkanið gerir ráð fyrir. Þar af leiðandi munu heilbrigðisútgjöld vera hærra hlutfall af VLF en 

við má búast. Ef ekki tekst að nýta það fjármagn sem nú þegar hefur verið  veitt og ýmsar forsendur 

þróast í aðra átt en búist er við, getur það leitt til þess að skerða þarf útgjöld til annarra málaflokka 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2019a). 

 Rýna þarf í sundurliðun útgjalda hvers liðar og afla upplýsinga um hvar sé möguleiki til 

niðurskurðar og hagræðingar. Þá er ekki átt við niðurskurð í formi þess að lækka útgjöld heldur 

fremur að frysta fjárhæðir í ákveðinn tíma og/eða auka kröfur um skilvirkni og hagkvæmari 

nýtingu fjármuna. Þá er möguleiki að nýta fjárhæðir til uppbyggingu nýsköpunar innan 

heilbrigðisgeirans. Sem dæmi má nefna að auka rafræna opinbera þjónustu vegna þess að hún 

vegur gegn útgjaldaþrýstingi (Velferðarráðuneytið, 2016). Mikilvægt er að hagræðing á borð við 

þessa eigi sér stað svo að útgjöld hins opinbera sé úthlutað á skilvirkan hátt. Nauðsynlegt er að 

gera þetta á skipulagðan máta til að koma í veg fyrir niðurskurð á opinberri þjónustu. Raunin er sú 

að útgjaldaaukningin er það mikil að þó svo að þetta takist vel muni það ekki duga til.  
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 Auk þess þarf að gæta að fjármunum sé beint í réttan farveg, til dæmis með því að koma í 

veg fyrir offjárfestingu í hjúkrunarheimilum og nýta þá fjármuni fremur til að auka heimaþjónustu 

sem og heimahjúkrun. Til lengri tíma mun það draga úr útgjöldum hins opinbera til heilbrigðismála 

og öldrunar vegna þess hve stór hluti útgjaldanna fer til reksturs og viðhalds húsnæðis 

hjúkrunarheimilanna. Öldrun þjóðarinnar mun fyrirsjáanlega kalla á fjölgun rýma á 

hjúkrunarheimilum, nema til aðgerða sé gripið. Einnig er meðalaldur einstaklinga á 

hjúkrunarheimilum að hækka sem hefur í för með sér aukna hjúkrunarþyngd og þar með hærri 

rekstrarkostnað á hvert rými. Árið 2020 skipaði heilbrigðisráðherra verkefnahóp til að greina 

rekstrarkostnað hjúkrunarheimila (Heilbrigðisráðuneytið, 2021a). Greiningin tekur til reksturs 

hjúkrunarheimila sem rekin eru fyrir daggjöld og nær hún ekki til hjúkrunarheimila sem rekin eru 

sem hluti af heilbrigðisstofnunum á föstum fjárlögum. Gögnin ná frá árinu 2017 fram á mitt ár 

2020. Niðurstaða greiningarinnar er sú að flest hjúkrunarheimili eru rekin með halla. Það gengur 

ekki að reka vel flest hjúkrunarheimili með halla og því er mikilvægt að grípa til ráðstafana 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2021b). Samkvæmt framreikningum rekstrarkostnaðar hjúkrunar-

heimilanna má sjá fram á hækkun á komandi árum, þá vegur hækkun launakostnaðar langþyngst 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2021a). Aukin fjárfesting í heimahjúkrun og heimaþjónustu gæti dregið úr 

rekstrarkostnaði hjúkrunarheimilanna og þar með dregið úr eða útrýmt þeim halla sem til staðar 

er. Rök fyrir því að auka heimahjúkrun og heimaþjónustu eru til staðar. Utan þess að lækka útgjöld 

hins opinbera til langs tíma þá finnst flestum einstaklingum mikilvægt að halda í sjálfstæði sitt og 

búa í eigin húsnæði á meðan það hefur tök á (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Svo lengi sem 

heimahjúkrun og heimaþjónusta er með þeim hætti að einstaklingar séu öruggir og geti treyst á 

gæði þjónustunnar þá mun aukin fjárfesting í þeim leiða til umbóta. 

 Vegna lækkunar á fæðingartíðni munu hópar nemenda vera minni en þeir hafa verið 

undanfarin ár. Það myndar því tækifæri til þess að draga úr útgjöldum til menntamála án þess þó 

að skerða þjónustuna sem veitt er. Hægt er að sjá skýrt hvers vegna þetta gengur upp á myndum 

6.2, 6.4 og 6.6 sem fylgja sviðsmyndunum. Þó væri umdeilanlegt hvort þetta sé rétt leið. Eflaust 

eru margir á því að fremur verði á komandi árum að auka framlög til menntunnar. Þó ekki síst til 

rannsókna innan háskólasamfélagsins, til að tryggja samkeppnishæfni þjóðarinnar. Þá má einnig 

segja að auka verði kröfur til opinberra aðila um skilvirkni og hagkvæmni, fá meira fyrir hverja 

krónu, til að mæta auknum útgjöldum.  
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 Einnig er vert að skoða möguleikann á styttingu skólakerfisins. Jaðarábati náms á yngstu 

stigum grunnskóla er lægri en á þeim efri. Því er hægt að færa rök fyrir því að samruni námsefnis 

tveggja ára sé hagkvæmur. Styttingin lengir starfsævina þar sem einstaklingar fara fyrr út á 

vinnumarkað. Það jafnar hlutfall vinnandi á móti þeim sem eru utan vinnumarkaðar.  

9.4 Fyrirbyggja þörf á heilbrigðisþjónustu 

 Eftirspurn heilbrigðisþjónustu hefur aukist á síðustu árum. Helstu ástæður þess er aukin 

tíðni lífstílstengdra sjúkdóma sem og öldrun þjóðarinnar. Þessari auknu eftirspurn fylgja aukin 

útgjöld hins opinbera til þessara málaflokka. Búist er við áframhaldandi vexti í tíðni lífsstílstengdra 

sjúkdóma samhliða öldrun þjóðarinnar. Þar með mun eftirspurnin fyrir heilbrigðisþjónustu aukast 

enn meir á komandi áratugum, að öllu öðru óbreyttu.  

 Opinberar fjárveitingar geta leitt til þess að framboð á tiltekinni þjónustu minnkar á sama 

tíma og eftirspurn eykst og biðlistar myndast. Á mynd 9.2 má sjá aðstæður í heilbrigðiskerfi þar 

sem stofnanir eru á föstum fjárlögum, við magn M1. Framboðsferillinn er í þessu tilviki lóðréttur 

sem gefur í skyn að stjórnvöld veita ákveðið fast fjármagn til heilbrigðismála. Því verður 

framboðið ekki fyrir verðáhrifum, enda er verðið einnig ákvarðað af stjórnvöldum. Í reynd stýra 

stjórnvöld bæði verði og magni. Ef verð er sett við v1 myndast umframeftirspurn. Það gæti leitt til 

þess að þjónustan yrði seld á svörtum markaði ef um væri að ræða endurseljanlega þjónustu, sem 

í þessu tilviki er ekki. Þó gæti þrýstingur myndast á lækna og aðra sem veita heilbrigðisþjónustu 

til að veita hana milliliðalaust. Þessi umframeftirspurn mun leiða til myndunar biðlista (Axel Hall 

og Sólveig Fríða Jóhannsdóttir, 2003). 

Mynd 9.2: Framboð og eftirspurn heilbrigðisþjónustu 
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 Nokkrar leiðir standa opinberum aðilum til boða til þess að draga úr lengd biðlistanna. Ein 

leið er að auka fjárveitingar til heilbrigðismála. Þar með myndi framboðsferillinn hliðrast til hægri 

og falla ofan í punktalínuna M2. Það myndi aftur á móti ekki leysa þau vandamál sem komið hefur 

verið inn á, þ.e. þau sem fylgja breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar og aukinni örorku. Annar 

vandi er að verulega fjármunaaukningu þyrfti  til að útrýming eða stytting biðlista væri möguleg. 

Það er vegna þess að kostnaðarþátttaka einstaklinga er oft á tíðum lítil og eru þeir því viðkvæmir 

fyrir verðbreytingum. Einnig gæti aukið framboð laðað að sér fleiri einstaklinga, sem áður hefðu 

ekki leitað aðstoðar, sem myndi fylla biðlistana sem verið er að reyna að stytta. 

 Opinberir aðilar eiga það til að ákvarða hve miklu fjármagni er varið til heilbrigðismála út 

frá sögulegri þróun, ástandi efnahagsmála og aldurssamsetningu þjóðarinnar. Við það hættir 

umræðan að snúast um það hvernig hægt sé að nýta núverandi fjármagn á hagkvæmari máta og 

snýst þá frekar um hversu stóru hlutfalli landsframleiðslu skuli verja til heilbrigðismála. Líkt og 

fram hefur komið mun endurskipulagning útgjaldaliða, þá einna helst heilbrigðisútgjalda, geta haft 

í för með sér hagræðingu. Með því að nýta fyrirliggjandi fjármagn á sem hagkvæmastan máta væri 

m.a. hægt að koma í veg fyrir myndun langra biðlista (Axel Hall og Sólveig Fríða Jóhannsdóttir, 

2003).  

 Hluta þessarar eftirspurnar er þó hægt að koma í veg fyrir með fyrirbyggjandi aðgerðum. 

Lífstílstengdir sjúkdómar eiga þátt í bróðurparti dauðsfalla í Evrópu og má rekja 70-80% alls 

kostnaðar tengdum heilbrigðismálum til þeirra (Heilbrigðisráðuneytið, 2019b). Marga þessara 

sjúkdóma og því dauðsfalla er hægt að fyrirbyggja eða takmarka með ákveðnu forvarnarstarfi. 

Skilvirkast er að einblína á brunavarnir frekar en slökkvistörf. Fjárfesta þarf frekar í baráttu við 

lífstílstengda sjúkdóma heldur en steinsteypu. Líkt og læknarnir Tryggvi Þorgeirsson og Davíð O. 

Arnar bentu á á heilbrigðisþinginu árið 2019 er með öllu óskiljanlegt að Íslendingar verji aðeins 

1,6% af heilbrigðisútgjöldum í forvarnir. Með aukinni fjárfestingu til forvarnarmála væri hægt að 

draga úr útgjöldum til langs tíma ef vel til tekst, að þeirra sögn (Heilbrigðisráðuneytið, 2019b). 

Með aukinni áherslu á bætta heilsu einstaklinga er hægt að slá tvær flugur í einu höggi. Það myndi 

þá lengja starfsaldur, eins og fram hefur komið, og einnig draga úr eftirspurn heilbrigðisþjónustu.  

 Lækkun lyfjakostnaðar gæti verið ein leið til að draga úr eftirspurn heilbrigðisþjónustu. Til 

skamms tíma myndi þetta lægra verð að vísu auka eftirspurn en það væri einungis tímabundið. Til 

langs tíma myndi staðan vera þannig að inngrip lyfjanna myndi draga úr þörf fyrir enn meiri 

læknisþjónustu. Þá er átt við að eftirspurn eins einstaklings dregst saman ef hann leitar sér hjálpar 
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fyrr fremur en síðar. Lækkun lyfjakostnaðar myndi virka sem hvati fyrir einstaklinga að leita sér 

aðstoðar. Hátt verð getur verið fráhrindandi og þar með getur vandamálið undið upp á sig. Eftir 

því sem einstaklingur dregur það á langinn að leita aðstoðar mun kostnaðurinn verða hærri þegar 

hann að lokum neyðist til að þiggja aðstoð. Einnig þarf heilbrigðisþjónustan sjálf að vera rétt 

verðlögð. Skiptar skoðanir eru um hversu stóru hlutverki hið opinbera á að gegna hvað varðar 

greiðslubyrði vegna heilbrigðisþjónustu. Verðlagningin þarf því að vera með þeim hætti að hún 

standi undir kostnaði ríkisins. Hún má ekki skapa óþarfa eftirspurn en þó virka sem hvati  fyrir 

veikt fólk að leitar sér aðstoðar fremur en ekki (Williams o.fl., 2019).  
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10  Samanburður við aðrar rannsóknir 

 Ýmsar rannsóknir tengdar umfjöllunarefni ritgerðar þessarar hafa verið gerðar á síðustu 

árum vegna þess hve mikil áskorun öldrun þjóðar getur orðið og haft veruleg áhrif á lífskjör 

almennings. Árið 2019 gerði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) stutta rannsókn á áhrifum 

öldrunar þjóðar á heilbrigðisútgjöld sem ber nafnið ,,Sustainable health financing with an aging 

population” (Williams o.fl., 2019). Þetta er nátengt þeirri rannsókn sem framkvæmd hefur verið 

hér út frá framreikningum, en svo skýrleika sé gætt verður hún kölluð rannsókn X. Þrátt fyrir 

líkindi þeirra eru þær þó ekki tengdar að öllu leyti. Rannsókn WHO styðst við gögn frá löndum 

innan Evrópusambandsins og taka útreikningar mið af meðallandi. Þar kemur fram að útgjöld á 

hvern einstakling eru há frá aldrinum 0-1 árs, síðan lækka þau eftir það en fara síðan hækkandi frá 

aldrinum 50-90 ára. Eftir 90 ára aldur fara útgjöldin svo lækkandi á ný. Rannsakendur WHO 

komust að þeirri niðurstöðu að öldrun þjóðar verði ekki megindrifkraftur aukinna 

heilbrigðisútgjalda. Niðurstaðan var þó ekki sú að um engin áhrif væri að ræða heldur mjög lítil, 

sem sama niðurstaða og fékkst í rannsókn X. WHO telur að á árunum 2020-2060 muni 

heilbrigðisútgjöld, sem hluti af VLF, aukast um einungis 1,8% í Japan og 1,3% innan Evrópuríkja. 

Þetta er því að meðtaltali 0,05% aukning á ári í Japan og 0,03% í Evrópu. Þó eru ýmsir þættir sem 

aðgreina rannsóknirnar tvær.  

 Rannsókn WHO felur einungis í sér eina óháða breytu sem er öldrun þjóðar. Þó er tekið 

fram að orsakasamhengi sé til staðar með ýmsum öðrum óháðum breytum. Sem dæmi má nefna 

mismunandi aldurssamsetning sem leiðir af sér mismunandi eftirspurn heilbrigðisþjónustu, 

verðlagning á tækni og þjónustu og tæknistig samfélagsins. Þar kemur fram ein möguleg skýring 

mismunar, þar sem rannsókn X tekur tæknistig samfélags inn í útreikninga. Einnig getur 

staðreyndin að Ísland sé ákveðinn útlagi spilað þátt í mismuninum. Ísland er til dæmis lítið land 

miðað við flest önnur Evrópulönd og er aldurssamsetning hér á landi enn hlutfallslega ung. Aðrir 

þættir sem aðgreina rannsóknirnar tvær er að rannsókn X leitar einnig svara við áhrifum breyttrar 

aldurssamsetningar á aðra útgjaldaliði hins opinbera, þ.e. menntamál og öldrun. Hlutfall 

heildarútgjalda af VLF til öldrunar stendur nánast í stað samkvæmt rannsókn X. Hlutfallið til 

menntamála lækkar á öllu spátímabilinu, sem má rekja til öldrunar þjóðar.  

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gaf einnig út skýrslu árið 2020 sem ber nafnið ,,How will 

population ageing affect health expenditure trends in Japan and what are the implications if 
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people age in good health” (World Health Organization, 2020). Rannsóknin er nátengd þeirri fyrri 

en greiningin einangrast við Japan. Niðurstöður hennar eru frábrugðnar þeim fyrri að því leyti að 

öldrun þjóðar er talin áhrifameiri þáttur í aukningu heilbrigðisútgjalda, þó áhrifin séu enn hófstillt.  

Rannsóknirnar þrjár, þ.e. báðar rannsóknir WHO og rannsókn X, komast að þeirri niðurstöðu að 

öldrun þjóðar verði ekki megindrifkraftur útgjaldaaukningar til heilbrigðismála. Hægt er að færa 

rök fyrir því að rannsóknum WHO fylgi ákveðinn vankantur, að því leyti að þær rannsaka ekki 

heildarmyndina. Báðar einangrast við rannsókn á heilbrigðisútgjöldum. Ef taka á afstöðu til þess 

hvort öldrun þjóðar hafi í för með sér áskoranir er mikilvægt að taka fleiri þætti inn í myndina. Það 

gerir rannsókn X en þar má einnig sjá hver áhrifin eru á aðra útgjaldaliði sem og vinnumarkað. 

Höfundar rannsóknar X töldu mikilvægt að kanna áhrif á vinnumarkað. Niðurstöðurnar voru þær 

að áhrif öldrunar þjóðar á vinnumarkað, þ.e. framfærsluhlutfallið, eru umfangsmikil og því má 

álykta að öldrun þjóðar sé í raun mikil áskorun, ólíkt niðurstöðum WHO.  

 Einnig hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar á sambandi aldurssamsetningar og hagvaxtar. 

Til einföldunar heldur rannsókn X hagvexti sem fastri stærð. Þó hafa rannsóknir sýnt fram á að 

ógn stafi af öldrun þjóðar, til að mynda vegna áhrifa hennar á hagvöxt.12 Sem dæmi má nefna 

rannsókn þeirra Acemoglu og Restrepo sem ber heitið ,,Secular Stagnation? The Effect of Aging 

on Economic Growth in the Age of Automation” (Acemoglu og Restrepo, 2017). Niðurstöður 

þeirra eru þær að ekki er neikvætt samband milli öldrunar þjóðar og hagvaxtar á mann. Ástæðan 

sé sú að tæknivæðing vinni gegn þeim neikvæðu áhrifum sem öldrun þjóðar hefur annars á 

hagvöxt. Þessi rannsókn ásamt rannsókn X sýna með mismunandi máta fram á það að ógn stafi af 

öldrun þjóðar. 

  

 
12 Rannsóknin ,,Age structure effects and growth in the OECD, 1950-1990” eftir Lindh og Malmberg er ein þeirra. 

Þessi rannsókn komst að svipaðri niðurstöðu og Acemoglu og Restrepo. Gögn rannsóknarinnar eru þó gömul og 

því ekki samanburðarhæf. Vert er þó að benda hana til að sýna fram á að áhrif öldrunar þjóðar á hagvöxt hefur 

verið í umræðunni (Lindh og Malmberg, e.d.).  
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11  Niðurlag 

 Áhrif breyttrar aldurssamsetningar eru margvísleg og snerta flesta þætti samfélagsins. 

Ísland er reyndar í hlutfallslega góðri stöðu enn sem komið er. Þrátt fyrir það er mikilvægt að grípa 

inn í og snúa þróuninni við til að gæta hlutfallslegrar samkeppnishæfni Íslands um vinnuafl og 

fjármagn. Lengri lífaldur kallar á að eftirlaunaaldur sé í stöðugri endurskoðun til að gæta samræmis 

í fjölda ára á eftirlaunum. Rökrétt er að hækka eftirlaunaaldurinn í takt við lífaldur og með því er 

starfsævin, fjöldi ára á vinnumarkaði, lengd. Mikilvægt er að starfsævi sé ekki einungis hækkuð 

upp á við heldur einnig niður á við með umbyltingu skólakerfis. Sú umbylting felur í sér styttingu 

grunnskólagöngu án þess að það dragi úr skilvirkni skólakerfisins. Breytt aldurssamsetning kallar 

eðli málsins samkvæmt á aukna framleiðni á mann þar sem færri standa undir velferðarkerfinu en 

áður. Því getur stytting skólakerfisins dregið úr þessari miklu þörf þar sem fleiri eru á 

vinnumarkaði. Það bendir allt til að fjárfesting í endurhæfingu sé arðbær fjárhagslega sem og 

fjárfesting í baráttu við lífstílstengda sjúkdóma. Umrædd þróun í örorku, þ.e. mikil aukning, má 

að miklu leyti rekja til aukinnar tíðni lífsstílstengdra sjúkdóma. Barátta gegn þeim getur því dregið 

úr útgjöldum til langs tíma og um leið fjölgað einstaklingum á vinnumarkaði, auk þess sem 

lífsgæði aukast.  

 Við gagnavinnslu var komist að þeirri niðurstöðu að heilbrigðisútgjöld á mann eru lang 

hæst í elsta aldurshópnum. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands mun einstaklingum í þeim 

aldurshópi einnig fara fjölgandi á komandi áratugum. Vegna þessara forsenda hefði mátt álykta að 

heildarútgjöld til heilbrigðismála myndu aukast í komandi framtíð. Rannsóknin sýndi þó fram á 

óvænta niðurstöðu sem stingur í stúf við þessa væntu útkomu. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 

öldrun þjóðar verði ekki megindrifkraftur útgjaldaaukningar, og er möguleg skýring á því að 

hlutfall heilbrigðisútgjalda milli aldurshópa er haldið föstu. Öldrun þjóðar gæti haft óbein áhrif 

gegnum aðra þætti. Þar má nefna heilsu þjóðar, tæknistig og þjóðartekjur. Það eitt og sér útilokar 

þó ekki að öldrun þjóðar sé áskorun. Því er einnig vert að skoða aðra þætti, svo sem vinnumarkað. 

Áhrif breyttrar aldurssamsetningar má sjá í framfærsluhlutfalli þjóðarinnar. Framfærsluhlutfall 

yngri hópsins hefur undanfarna áratugi verið hærra en þess eldri. Samkvæmt bæði mið- og lágspá 

Hagstofu Íslands mun viðsnúningur eiga sér stað. Þetta mun þá vera í fyrsta skipti sem 

framfærsluhlutfall eldri hópsins er hærra en þess yngri. Það hefur í för með sér aukna 

framfærslubyrði þeirra sem eru á vinnumarkaði. Árið 2020 var staðan á vinnumarkaði sú að fyrir 
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hverja tvo einstaklinga utan vinnumarkaðar voru þrír framfærendur. Án inngripa mun hlutfallið 

nálgast einn framfærðan á móti hverjum framfæranda árið 2069. 

 Hægt er að fara í enn frekari tölfræðilegar rannsóknir hvað varðar áhrif inngripanna. Þær 

gætu verið framkvæmdar með sama hætti og sú sem hér hefur verið framkvæmd, þ.e. í formi 

framreiknings. Rannsóknirnar gætu leitt í ljós áhrif hverrar lausnar fyrir sig. Þar með væri hægt að 

nota þær rannsóknir til að taka upplýsta ákvörðun um hvaða aðferðum skuli beita. 

 Verði ekkert gert er líklegt að ráðstafa verði stórum hluta verðmætaaukningar komandi ára, 

þ.e. aukin framleiðni vinnuafls og fjármagn, til velferðarmála sem getur dregið úr lífskjörum. Það 

er því óhætt að fullyrða að um sé að ræða eitt stærsta hagsmunamál yngri kynslóða þar sem lífskjör 

þeirra á komandi áratugum ráðast að töluverðu leyti af því hvernig brugðist verður við nú.  
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13 Viðaukar 

13.1 Viðauki A - Þróun örorku 

Tafla 13.1: Þróun örorku frá aldarmótum 

 

 

 Hér má sjá hvernig fjöldi þeirra sem hafa 75% örorkumat hefur þróast frá aldarmótum13. 

Ef litið er á prósentubreytingu frá fyrra ári gefur ríkjandi grænn litur til kynna samfellda aukningu 

í fjöldanum. Ef síðan er litið á breytingu á breytingunni má sjá að vöxturinn er ekki gríðarlega 

hraður þó svo hann sé viðvarandi. 

 
13 https://www.tr.is/tryggingastofnun/tr-i-tolum/maelabord/ororkulifeyrir 

https://www.tr.is/tryggingastofnun/tr-i-tolum/maelabord/ororkulifeyrir
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13.2 Viðauki B - Frávikagreining   

Tafla 13.2: Frávikagreining fyrir lágspá 

 

 

Tafla 13.3: Frávikagreining fyrir háspá 
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