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Útdráttur 

Þróaðar þjóðir heims eru að eldast, en lægri frjósemi og meira langlífi orsakar þá þróun. 

Með breyttri aldurssamsetningu hagkerfa er ljóst að breytingar verða á eftirspurnar- og 

framboðshlið hagkerfa. Rannsóknir sem hafa verið gerðar hafa leitt í ljós að sú breyting 

sem er að eiga sér stað í aldurssamsetningu hafi neikvæð áhrif á lykilbreytur hagkerfa.  

 Hérlendis er aldurssamsetningin að taka miklum breytingum, en ljóst er að 

framfærsluhlutfall eldra fólks muni hækka gríðarlega á næstu áratugum með tilheyrandi 

áhrifum á hagkerfið. Samhliða því mun framfærsluhlutfall barna og hlutfall þeirra sem eru 

á vinnualdri lækka. Í ritgerðinni er sett fram líkan sem metur það hvernig umrædd 

breyting í aldurssamsetningu hérlendis hafi áhrif á meðaltal atvinnutekna í 

sveitarfélögum. En til skoðunar voru 11 af 15 fjölmennustu sveitarfélögum landsins. 

Niðurstaðan sem líkanið gaf af sér var sú að með hækkandi framfærsluhlutfalli eldra fólks 

mun meðaltal atvinnutekna lækka. Þá greindi líkanið ekki marktæk áhrif lækkandi 

framfærsluhlutfalls barna. Út frá þessari niðurstöðu er ljóst að með þeirri þróun sem er 

að eiga sér stað í aldurssamsetningu má ætla að meðaltal atvinnutekna muni lækka að 

öðru óbreyttu á næstu áratugum.
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1 Inngangur  

Í þróuðum ríkjum hefur aldurssamsetning samfélaga verið að taka gríðarlegum 

breytingum. En breyting þessi, gjarnan kölluð lýðfræðileg breyting (e. Demographic 

change), orsakast af lægri frjósemi og meira langlífi einstaklinga. Og lýsa breytingarnar sér 

í hlutfallslegri fjölgun á þeim einstaklingum sem eldri eru. Ljóst er að þessi breyting í 

aldurssamsetningu mun hafa áhrif á lykilbreytur í hagkerfinu vegna breytinga á bæði 

framboðs- og eftirspurnarhlið hagkerfisins. En niðurstöður ýmissa rannsókna á áhrifum 

þessara breytinga hafa verið á þá leið að sú lýðfræðilega breyting sem er að eiga sér stað 

hafi neikvæð áhif á hagvöxt og aðrar hagstærðir. 

Í þessari ritgerð verður leitast við því að gera grein fyrir því hvers vegna breytingar 

í aldurssamsetningu hafa áhrif á hagstærðir og hvernig má ætla að þessar breytingar verði 

í framtíðinni. En Ljóst er að gríðarlegar breytingar muni eiga sér stað í aldurssamsetningu 

hagkerfa og þar af leiðandi einnig hagstærðum á næstu áratugum og er þessi ritgerð rituð 

með það að leiðarljósi að skýra hvers vegna og hvernig þær breytingar verða. Þá verður 

fjallað um hvers konar áhrif mismunandi aldurshópar hafa á hagkerfið og hvernig 

hlutfallsleg breyting á aldursskiptingu þessara hópa hefur áhrif á efnahagslega velsæld. 

Einnig verður þróun á hlutfallslegri skiptingu aldurshópa á Íslandi skoðuð með sögulegum 

tölum og mannfjöldaspá Hagstofu Íslands. Að lokum verður fjallað um hvernig sú breyting 

hefur áhrif á hagkerfið. 

 Ritgerðinni er skipt upp í tvo hluta. Í fyrri hluta ritgerðarinnar, kafla 2-4, verður 

fjallað um það helsta er varðar aldurssamsetningu og áhrif þeirrar samsetningar á 

hagkerfið. Í seinni hlutanum verður sett fram hagrannsóknarlíkan sem metur áhrif ýmissa 

aldursbreytna á atvinnutekjur. Í kafla 2 verður fjallað um kenningu Malthusar og 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum þeirrar lýðfræðilegu breytingar sem er að eiga 

sér stað. Kafli 3 fjallar um það hvernig aldurssamsetning þróaðra ríkja hefur breyst á 

undanförnum árum og hvernig sú aldurssamsetning mun halda áfram að taka breytingum 

þá er þróun á aldurssamsetningu Íslendinga borin saman við þróun þróaðra þjóða. Auk 

þess er umfjöllun um hvað orsakar þessa lýðfræðilegu breytingu. Í kafla 4 verður þróun 

framfærsluhlutfallsins hérlendis skoðað, en hlutfallið er lykilbreyta í þeim breytingum 
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sem er að eiga sér stað. Þá verður einnig umfjöllun um hvaða áhrif eldri einstaklingar sem 

og þeir sem yngri eru hafa á hagkerfið. Í kafla 5 verður sett fram hagrannsóknarlíkan sem 

metur áhrif breytingar í aldurssamsetningu á hagkerfið, en líkanið metur áhrif breytingar 

í aldurssamsetningu í 11 sveitarfélögum á Íslandi. 
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2 Kenningar og aðrar rannsóknir 

Hagfræðingar hafa lengi sýnt áhuga á fólksfjölda enda er vinnuafl nátengt fólksfjölda og 

vinnuafl ein helsta forsenda framleiðslu og hagvaxtar. Ein þekktasta kenningin um 

fólksfjölda var sett fram um árið 1800 af Thomas Malthus. Í ritgerðinni An Essay on the 

Principle of Population sem Malthus gaf út árið 1798 fjallar hann um þau lögmál sem hafa 

áhrif á fólksfjölda og setur fram líkan. Megininntak ritgerðar Malthusar er það að land sé 

takmarkað og þar af leiðandi muni framboð af mat að lokum hefta tekjur og fólksfjölgun. 

Í líkani Malthusar segir í fyrsta lagi að hvert samfélag sé með fæðingartíðni sem ákvarðast 

af venjum sem stýra frjósemi, en fæðingartíðni hækkar þegar efnisleg lífsgæði aukast. Í 

öðru lagi segir að hvert samfélag sé með dánartíðni sem lækkar þegar lífsgæði aukast, og 

í þriðja lagi minnka efnisleg lífsgæði þegar fólksfjöldi eykst í samfélaginu (Clark, 2007). Í 

líkani Malthusar ræðst því fólksfjölgun á tekjum eða lífsgæðum. Þegar tekjur eru hæstar 

er fæðingartíðni í hámarki og dánartíðni í lágmarki en við það að fólki fjölgar fer lífsgæðum 

(tekjum) hrakandi sem veldur því að dánartíðni eykst og fæðingartíðni lækkar. Í líkani 

Malthusar er til að mynda ekki tekið tillit til tækniframfara og gerir hann einungis ráð fyrir 

að fólksfjöldi sé takmarkaður af landi, það er að ákveðið landsvæði geti einungis 

brauðfætt ákveðið marga einstaklinga.  

Í líkani Malthusar sem og flestum kenningum innan hagfræðinnar er hagfræðingum 

tíðrætt um fólksfjölda og framleiðni á meðan áhrif aldurssamsetningar innan þess 

fólksfjölda á efnahags þróun hefur fengið minni athygli (Zhang, 2021). Þrátt fyrir það hafa 

verið framkvæmdar hinar ýmsu rannsóknir er varða breytingu á aldurssamsetningu 

tengdum ýmsum breytum innan hagkerfisins. Ein slík rannsókn komst að þeirri niðurstöðu 

að sú þróun sem er að eiga sér stað í aldurssamsetningu, það er lægri frjósemi og meira 

langlífi, hafi neikvæð áhrif á lykilbreytur í þjóðhagfræði. En rannsóknin gerir ráð fyrir 

hægja muni á hagvexti, raunvöxtum og fjárfestingum innan OECD ríkjanna vegna þeirrar 

þróunar sem er að eiga sér stað í aldurssamsetningu (Aksoy o.fl., 2019). Þá sýndi Kögel 

fram á það að neikvæð áhrif eru vegna öldrunar, en hann sýndi að þau neikvæðu áhrif 

væru vegna breytingar í framleiðni, fjárfestingum og lækkunar á sparnaðarhlutfalli (Kögel, 

2005). Þrátt fyrir rannsóknir sem þessar hefur einnig verið sýnt fram á að erfitt sé að meta 
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hvernig breytt aldurssamsetning muni hafa áhrif á hagstærðir. En hin ýmsu rit varðandi 

það komast að því að öldrun þjóða hafi bæði jákvæð og neikvæð áhrif á bæði 

framboðshlið og eftirspurnarhlið hagkerfa (Zhang, 2021). Og því erfitt að sjá fyrir hver 

heildaráhrif breyttrar aldurssamsetningar muni hafa á hagkerfi. 
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3 Breytt aldurssamsetning  

3.1 Breytt aldurssamsetning í þróuðum ríkjum 

Á undanförnum áratugum hefur aldurssamsetning þróaðra hagkerfa tekið breytingum 

sökum lægri fæðingatíðni og meira langlífi. Þjóðir þróaðra ríkja eru að verða eldri. Til 

marks um það var hlutfall þeirra sem eru 60 ára og eldri í mannfjölda þróaðra hagkerfa 

árið 1970 16% af mannfjöldanum en gert er ráð fyrir að árið 2030 verði það hlutfall komið 

upp í 29%. Áhugavert er að þessi 13 prósentu aukning á aldurshópi einstaklinga 60 ára og 

eldri kemur nær öll frá aldurshópnum 0 til 19 ára. En frá 1970 til ársins 2030 er gert ráð 

fyrir að hlutfall þeirra sem eru á aldrinum 0 til 19 ára fari úr um það bil 35% niður í um 

20% (Aksoy o.fl., 2019). 

  

Mynd 1: Aldurssamsetning þróaðra ríkja (United Nations, 2016) 

 

3.2 Meira langlífi og lækkandi frjósemi hérlendis 

Ísland er engin undantekning frá þessari þróun sem fjallað var um að framan, en mikið 

hefur verið fjallað um á undanförnum árum í hinum ýmsu samhengjum að þjóðin er að 

eldast. En hérlendis hefur frjósemi lækkað gríðarlega. Helsti mælikvarðinn á frjósemi er 

fjöldi lifandi fæddra barna á ævi hverrar konu. Til marks um þá lækkun sem hefur átt sér 

stað í frjósemi kvenna hérlendis þá var frjósemi íslenskra kvenna um árið 1960 rúmlega 

fjögur börn, en það þýðir að um 1960 gat hver íslensk kona vænst þess að eignast rúmlega 

Ár 
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fjögur börn yfir ævi sína. Árið 2020 var hins vegar frjósemi íslenskra kvenna komin niður í 

1,72 börn (Hagstofa Íslands, 2021a). Samhliða þessari lækkun á frjósemi hafa lífslíkur 

Íslendinga hækkað. En helsti mælikvarði á lífslíkum er meðalævilengd. En meðalævilengd 

sýnir hve mörg ár einstaklingur á að meðaltali ólifuð við fæðingu, ef miðað er við 

aldursbundna dánartíðni mannfjöldans (Hagstofa Íslands, 2019). Hérlendis hefur 

meðalævilengd karla lengst um tæplega 10 ár frá árinu 1971 og meðalævilengd kvenna 

um tæplega 7 ár. En árið 1971 var ólifuð meðalævi karlmanna við fæðingu 71,6 ár 

samanborið við 81,2 ár árið 2021. Þá var ólifuð meðalævi kvenmanna við fæðingu 77,5 ár 

árið 1971 samanborið við 84,3 ár árið 2021 (Hagstofa Íslands, 2022a). 

 

3.2.1 Hagfræðilegar skýringar lækkandi frjósemi 

Eins og segir hér að ofan hefur frjósemi lækkað gríðarlega í þróuðum ríkjum á síðustu 

áratugum, en á sama tíma hefur landsframleiðsla á mann og þar af leiðandi laun hækkað. 

Þetta kann að hljóma skrýtið, en flestir hefðu líklegast haldið að samhliða því að fólk hafi 

meira milli handanna myndi það eignast fleiri börn, en þessi þróun er í andstöðu við það. 

Hægt er að setja fram hagfræðilegar skýringar á þessari þróun og verður það gert í þessum 

undirundirkafla. 

Samhliða hærri launum í þróuðum ríkjum hefur frjósemi lækkað, en einnig hefur 

verið sýnt fram á að þær fjölskyldur sem hafa meira milli handanna eignist færri börn. Og 

þar með að fjölskyldustærðir og tekjur hafi neikvæða fylgni (Lindo, 2010). Af þeim sökum 

er hægt að álykta að börn séu í raun „óæðri vörur“ (e. Inferior goods). En skilgreiningin á 

óæðri vöru er að þegar tekjur hækka þá minnkar eftirspurn eftir vörunni. Þrátt fyrir þetta 

neikvæða samband sem hefur verið hægt að sýna fram á í þróuðum ríkjum á síðustu 

áratugum, þá eru til dæmi um tímabil í sögu Bandaríkjanna, og eflaust fleiri ríkja, þar sem 

hagvöxtur og frjósemi hafa jákvætt samband. Dæmi um það er tímabilið eftir seinni 

heimsstyrjöldina sem hefur verið kallað „barnasprengja“ (e. Baby boom) (Fajnor, 2018). 

Svo segja má að eftirspurn eftir börnum sé ósamkvæm með tilliti til tekna, vegna 

þess að neikvæð og jákvæð sambönd milli þessara tveggja stærða finnast á mismunandi 

tímabilum í sögunni. Hægt er að útskýra þessa ósamkvæmni vegna þess að kostnaður sem 

fylgir því að eignast börn er ekki aðeins beinn kostnaður, það er kostnaður vegna matar, 

fatnaðar, skóla og þess háttar. Heldur er einnig svokallaður fórnarkostnaður sem fylgir 
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börnum. En skilgreina má fórnarkostnað (e. Opportunity cost) einhvers hlutar sem því 

sem þarf að fórna til þess að fá hlutinn. Og er fórnarkostnaður þess að eignast og ala upp 

börn því meðal annars að missa úr vinnu, minni frítími, og fleira (Lindo, 2010). 

Með því að gera ráð fyrir að allar tekjur fjölskyldu sé annað hvort varið í börn, svo 

sem í mat, fatnað, skóladót og annað nauðsynlegt, eða vörur, svo sem bíl, húsgögn, frí og 

fleira, þá er hægt að setja upp nytjafall (e. Utility function) sem lýsir svokölluðum 

jafngildisferlum. En jafngildisferill sýnir þá neyslumöguleika sem eru jafngildir og lýsir 

nytjafallið því jafngildisferlum, þar sem nytjafallið er hámarkað með því að velja 

neyslusamsetningu sem nær hæsta mögulega jafngildisferli. Hægt er að setja upp 

nytjafallið með Cobb Douglas falli: 

 

(i) 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑎𝑦1−𝑎 

 

Þar sem x táknar börn, y vörur og a er fasti. Til að finna þá samsetningu af börnum 

og vörum sem hámarkar nyt fjölskyldunnar er hægt að nota svokallað „time-cost of 

children“ fall. En það fall gefur lykilskilning á þeirri ósamkvæmni sem hér er reynt að skýra: 

 

(ii) 𝑋 = 𝑤𝑇 + 𝐼 − (𝑝 + 𝑤𝑐)𝑁 

 

Í fallinu eru tekjur skilgreindar sem laun margfaldaðar með tíma (wT) plús 

utanaðkomandi tekjur I, það eru til dæmis fjármagnstekjur, happdrættisvinningar og 

gjafir. Kostnaðurinn er svo skilgreindur sem fastur kostnaður (e. Fixed cost) (p), svo sem 

skólagjöld, leikföng og fleira plús fórnarkostnaður þess að ala upp barn (wc), laun sinnum 

c, margfaldað með fjölda barna N.  

Þetta fall útskýrir hvernig breytingar á utanaðkomandi tekjum (I) og föstum 

kostnaði sem fylgir því að eignast og ala upp börn (p) mun hafa bein áhrif á fjölda barna. 

Það sem er mikilvægara er að jafnan útskýrir hvernig hærri laun auka vilja og getu til að 

eignast fleiri börn á sama tíma og fórnarkostnaður við að eignast og ala upp börn hækkar. 

Fórnarkostnaðurinn er því ástæða þess að frjósemi hefur ekki fasta fylgni við efnahagslega 

velferð. Því eftir því sem laun hækka eykst fórnarkostnaðurinn, vegna þess að verja þarf 

tíma frá vinnu til að vera með barni. Þetta getur skýrt hvers vegna lækkun í frjósemi hefur 
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átt sér stað á sama tíma og laun hafa hækkað. Því þegar laun hækka eykst fórnarkostnaður 

þess að eignast og ala upp börn og því verður dýrara að eignast börn en fyrir 

launahækkun. Þar með lækkar frjósemi þar sem fjölskyldur kaupa frekar vörur (y) í jöfnu 

(i) í stað þess að eignast börn til að hámarka nytjafallið (Fajnor, 2018). 

Út úr jöfnunum er einnig hægt að sjá hvernig frjósemi hækkar samhliða hækkandi 

launum. En ef fastur kostnaður vegna barna (p) er meiri en fórnarkostnaðurinn (wc) Þá 

hagar eftirspurn eftir börnum eins og eftirspurn eftir venjulegum vörum (e. Normal good). 

En skilgreiningin á venjulegri vöru er að þegar tekjur hækka þá eykst eftirspurn eftir 

vörunni. Og þar af leiðandi myndi eftirspurn eftir börnum aukast ef p > wc þegar laun 

hækka. Þar með hefur verið sýnt fram á með þessum jöfnum að hærri laun geta haft í för 

með sér bæði lækkandi og hækkandi frjósemi (Fajnor, 2018). 

Einn galli við að nota þetta líkan eða þessa hugmyndafræði til þess að lýsa 

breytingum á frjósemi heilu þjóðanna er að líkanið lýsir að mestu leyti frjósemi á 

eindahagfræðilegu stigi, það er lýsir aðeins einstaklingum og þar sem einstaklingar hafa 

ekki allir eins nytjaföll eða fórnarkostnað og svo framvegis getur verið villandi að nota 

líkan sem þetta til að skýra lækkandi frjósemi hjá þjóðum (Fajnor, 2018). Þá ætti með 

launuðu fæðingarorlofi og fleiri aðgerðum sem minnka fórnarkostnaðinn að vera hægt að 

koma í veg fyrir þá lækkun í frjósemi sem hefur verið að eiga sér stað í þróuðum ríkjum. 

Þrátt fyrir aðgerðir sem þessar hérlendis hefur frjósemi haldið áfram að lækka. Möguleg 

útskýring á því er að þrátt fyrir þessar aðgerðir er fórnarkostnaðurinn sem fylgir því að 

eignast og ala upp börn enn of hár hjá flestum einstaklingum. Þrátt fyrir þessa galla er 

hægt að sjá þá röksemdarfærslu sem er á bak við líkanið og því hægt að sjá að það skýrir 

að einhverju leyti þá lækkun sem hefur átt sér stað í frjósemi þróaðra ríkja. 

 

3.3 Aldurssamsetning Íslendinga 

Með þessari lækkandi frjósemi og meira langlífi er ljóst að einhver breyting hefur orðið á 

aldurssamsetningu Íslendinga. Ef litið er á gögn frá Hagstofu Íslands varðandi 

aldurssamsetningu Íslendinga frá árinu 1970 til ársins 2030, þar sem miðspá 

mannfjöldaspár Hagstofunnar er notuð eftir árið 2022, sést að þróunin á Íslandi er 

sannarlega í takt við það sem sagt var frá hér að framan varðandi aldurssamsetningu 

þróaðra hagkerfa, þó benda megi á að þróunin hér á landi hafi ekki átt sér stað jafn hratt. 
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Athugið að hér skiptum við mannfjöldanum upp í sömu aldursflokka og á mynd 1, það er 

í 0-19 ára, 20-59 ára og 60 ára og eldri.  

 

Mynd 2: Þróun aldurssamsetningar á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2022b) 

Eins og sést á mynd 2 hér að ofan eru einstaklingar á aldrinum 20-59 ára megin 

uppistaða mannfjöldans hér á landi. Árið 1970 voru einstaklingar á þeim aldri 45,1% 

mannfjöldans, en samkvæmt miðspá mannfjöldaspár Hagstofunnar er gert ráð fyrir að 

einstaklingar á aldrinum 20-59 ára verði árið 2030 orðnir 53,2% af mannfjöldanum. Þá 

hefur þróunin á aldurshópnum 0-19 ára verið mikil. En árið 1970 voru einstaklingar í 

yngsta aldurshópnum, 0-19 ára, 42,7% en hefur lækkað stöðugt frá því ári og gerir spá 

Hagstofunnar fyrir árið 2030 ráð fyrir að einstaklingar á aldrinum 0-19 ára verði einungis 

23,6% mannfjöldans. Mesta hækkunin er hjá einstaklingum eldri en 60 ára. En árið 1970 

töldu þeir einstaklingar aðeins 12,3% mannfjöldans og hefur sú prósentutala hækkað 

stöðugt frá því ári og gerir Hagstofan ráð fyrir að einstaklingar eldri en 60 ára verði 23,2% 

mannfjöldans árið 2030. 

Með þessa þróun til hliðsjónar er eðlilegt að spyrja hver möguleg áhrif breyttrar 

aldurssamsetningar er á þau hagkerfi sem eru að ganga í gegnum þessa svokölluðu 

lýðfræðilegu breytingu (e. Demographic change). Í fyrsta lagi ætti áhrifa að gæta þar sem 

framfærsluhlutfallið (e. Dependency ratio), það er hlutfall þeirra sem eru utan vinnandi 

aldurs (börn og ellilífeyrisþegar) á móti fjölda þeirra sem eru á vinnandi aldri, tekur 

breytingum samhliða þessum lýðfræðilegu breytingum. En hærra framfærsluhlutfall, það 
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er hlutfallslega færri vinnandi hendur, hefur neikvæð áhrif á verga landsframleiðslu (VLF) 

á mann (Cruz og Ahmed , 2018). Einnig er ljóst að aldurssamsetning vinnuaflsins skiptir 

máli vegna þess að sýnt hefur verið fram á að ólíkir aldurshópar hafa ólík framleiðnistig. 

Til marks um það benti Vegard Skirbekk á það að almennt fylgir framleiðnistig einstaklinga 

öfugum U-laga ferli yfir ævina. Það þýðir að til að byrja með er framleiðni einstaklinga lítil 

en með hækkandi aldri hækkar framleiðni og nær framleiðni einstaklinga hámarki áður 

en veruleg lækkun á sér stað eftir 50 ára aldur (Skirbekk, 2004).  

Því er ljóst að breyting á aldurssamsetningu þjóða og hagkerfa þar sem þeim sem 

eldri eru fjölgar gríðarlega getur haft víðtæk áhrif á þróun hagstærða eins og VLF á mann. 

Hér í þessari ritgerð verður þó horft til sveitarfélaga hérlendis og skoðað hvernig breytt 

aldurssamsetning innan þessara sveitarfélaga hefur áhrif á stærðir eins og atvinnutekjur.  
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4 Framfærsluhlutfall og möguleg áhrif breyttrar 
aldurssamsetningar 

4.1 Þróun framfærsluhlutfalls hérlendis 

Ef framfærsluhlutfallið hérlendis frá árunum 1900-2050 er teiknað upp á graf, eins og á 

mynd 3, sést að það hefur tekið breytingum í gegnum árin en þrátt fyrir það mun hlutfallið 

breytast lítillega í sögulegu samhengi á næstu tæpu þrjátíu árum ef miðað er við 

mannfjöldaspá Hagstofunnar. Framfærsluhlutfallið mælir hversu mörgum einstaklingum 

hver maður á vinnualdri þarf að framfæra. Það er hlutfall þeirra einstaklinga sem eru utan 

vinnualdurs, ungt og eldra fólk, af einstaklingum á vinnualdri. Hér er notast við 

skilgreiningar Hagstofunnar, en samkvæmt Hagstofunni eru einstaklingar á vinnualdri 20-

64 ára (Hagstofa Íslands, 2018). Og því eru einstaklingar sem eru utan vinnualdurs 0-19 

ára og 65 ára og eldri. 

 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑓æ𝑟𝑠𝑙𝑢ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑒. 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) =  
(0 − 19 á𝑟𝑎) + (65 á𝑟𝑎 𝑜𝑔 𝑒𝑙𝑑𝑟𝑖)

20 − 64 á𝑟𝑎
 

 

 

 Þar af leiðandi má segja að framfærsluhlutfall mæli fjárhagslegan þrýsting (e. 

Budgetary pressure) sem settur er á samfélagið í heild sökum þess að færri vinnandi 

hendur eru á hvern einstakling (Lee og Mason, 2017). Því hærra sem framfærsluhlutfallið 

er því færri einstaklingar eru á vinnandi aldri fyrir hvern einstakling utan vinnualdurs, og 

þar af leiðandi eru færri að fjármagna neyslu þeirra sem neyta meira en þau framleiða, 

en börn og eldri borgarar neyta meira en þau framleiða. Þar af leiðandi eru börn og að 

einhverju leyti eldri borgarar upp á fólk á vinnualdri komið. Þeir einstaklingar sem eru á 

vinnualdri, og þá helst á aldrinum 25-59 ára neyta nefnilega minna en þau framleiða. Svo 

ef framfærsluhlutfallið hækkar þarf annað hvort að neyta minna eða auka 

vinnuaflsframboð, til dæmis með því að hækka eftirlaunaaldur (Lee og Mason, 2017). 
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Mynd 3: Fólksfjöldi og framfærsluhlutfall á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2022b) 

Á mynd 3 sést einnig hvernig fólksfjöldi hefur þróast hérlendis og hvernig hann mun 

þróast samkvæmt spá Hagstofunnar. En þar sést að mannfjöldinn hérlendis hefur vaxið 

nánast línulega á tímabilinu sem hér er til skoðunar, einnig sést að mannfjöldinn mun 

halda áfram að aukast á næstu árum ef marka má spá Hagstofunnar. Ef rýnt er í 

framfærsluhlutfallið á grafinu sést að frá aldamótum 2000 hefur framfærsluhlutfallið ekki 

tekið miklum breytingum í sögulegu samhengi frá árinu 1900. En á 20. öldinni sveiflaðist 

framfærsluhlutfallið hæst upp í 109,3% árið 1966 en var það lægst árið 2000, þá var 

hlutfallið 74,5%. Ef þróunin á hlutfallinu er svo skoðuð eftir árið 2000 sést eins og segir 

hér á undan að hlutfallið tekur ekki ýkja miklum breytingum. En á tímabilinu 2001-2022 

fór hlutfallið hæst upp í 73,3% í upphafi tímabilsins árið 2001 og lægst í 64,6% árið 2020 

áður en hlutfallið hækkaði árin 2021 og 2022. Spá Hagstofunnar gerir svo ráð fyrir að 

hlutfallið hækki samfellt til ársins 2039, en þá mun hlutfallið vera 77,4%.  

 

4.1.1 Framfærsluhlutfall barna og eldra fólks 

Eins og segir hér að ofan er framfærsluhlutfallið hlutfall þeirra sem eru yngri en 20 ára og 

eldri en 64 ára af einstaklingum sem eru á vinnualdri (20-64 ára). Þar af leiðandi getum 

við skipt framfærsluhlutfallinu í tvennt, það er annars vegar í framfærsluhlutfall barna (e. 

Child dependency rate) og framfærsluhlutfalli eldra fólks (e. Old age dependency ratio). 

Þessir tveir hópar eru efnahagslega háðir þeim sem eru vinnandi enda þiggja þeir 

þjónustu á kostnað þeirra sem greiða skatta (United Nations, 2007). Sem dæmi þurfa börn 
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skólakerfi og myndi því hærra framfærsluhlutfall barna leiða til þess að meira fjármagn 

þarf í menntakerfið (United Nations, 2007). Þá eru þeir sem eldri eru, 65 ára og eldri, háðir 

þeim sem eru vinnandi í gegnum umönnunar- og heilbrigðisþjónustu. En einstaklingar 

sem eru 65 ára og eldri sækja heilbrigðisþjónustu í mun meira mæli en þeir sem yngri eru. 

Til marks um það námu heilbrigðisútgjöld 65 ára og eldri um 48% af öllum 

heilbrigðisútgjöldum hins opinbera árið 2019 þrátt fyrir að einungis 14,2% þjóðarinnar var 

í aldurshópnum 65 ára og eldri (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2021). 

Ef litið er á mynd 4 sést að þróun þessara tveggja framfærsluhlutfalla, það er 

framfærsluhlutfalli barna og eldra fólks, hefur ekki verið sú sama. En með þeirri minnkandi 

frjósemi sem hefur átt sér stað frá um 1960 hefur þeim sem eru í yngsta aldurshópnum 

hlutfallslega fækkað og þar af leiðandi hefur framfærsluhlutfalli barna lækkað sem og 

heildarframfærsluhlutfallið (Hagstofa Íslands, 2020). En færri börn fædd þýðir að fleiri eru 

á vinnualdri fyrir hvert barn. Samhliða lækkandi frjósemi og framfara í læknavísindum, og 

þar af leiðandi meira langlífi, hefur þeim sem eru í elsta aldurshópnum, 65 ára og eldri, 

hlutfallslega fjölgað. 

 

Mynd 4: Framfærsluhlutfall barna og þeirra sem eldri eru (Hagstofa Íslands, 2022b) 

Þá sést einnig á mynd 4 að heildar framfærsluhlutfallið hefur algjörlega fylgt 

framfærsluhlutfalli barna þar til núna árið 2022. En ef miðað er við spá Hagstofunnar sést 

að á næstu árum mun framfærsluhlutfall eldra fólks hækka gríðarlega, en núna árið 2022 
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er hlutfallið 24,8% og mun það hækka upp í 40,8% árið 2050. Á sama tíma mun 

framfærsluhlutfalli barna lækka úr 40,8% í 37,9% og heildarframfærsluhlutfallið hækka úr 

65,6% upp í 78,6%.   

Ljóst er að framfærsluhlutfallið muni hækka á næstu árum vegna breyttrar 

aldurssamsetningar. Hærra framfærsluhlutfall þýðir að hlutfallslega færri hendur vinna 

sem þýðir að færri afla tekna og þar af leiðandi greiða færri skatta (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2021). Og því hægt að færa rök fyrir því að VLF á mann ætti að lækka 

samhliða hærra framfærsluhlutfalli. Auk þess er ljóst að þær breytingar sem munu eiga 

sér stað á næstu árum í framfærsluhlutföllunum mun hafa áhrif á samneysluútgjöldin. En 

samneysla eru útgjöld opinberra aðila til kaupa á vöru og þjónustu til eigin nota. Með 

hækkandi hlutfalli eldra fólks mun þurfa að verja meiri fjármunum í ummönnunar- og 

heilbrigðisþjónustu, og með hlutfallslega færri einstaklingum á skólaaldri, munu útgjöld 

til menntamála minnka (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2021). Hafa þarf þó gætur á 

því að framfærsluhlutfall segir ekki alla söguna en einn galli við hlutfallið er sá að það 

hunsar misleitni atvinnuþátttöku einstaklinga yfir aldur vegna þess að hlutfallið byggir á 

föstum aldursmörkum (Hammer o.fl., 2015). En sem dæmi gerir hlutfallið ráð fyrir því að 

allir þeir einstaklingar sem eru utan vinnualdurs (20-64 ára) séu efnahagslega háðir 

einstaklingum á vinnualdri, sem er að öllum líkindum rangt. Þá hefur verið bent á að 

samkvæmt mælingum séu einstaklingar fimm árum lengur að meðaltali efnahagslega 

háðir öðrum en til nítján ára aldurs eins og hlutfallið gerir ráð fyrir. Og enn frekar verða 

einstaklingar að meðaltali um sex árum fyrr efnahagslega háðir öðrum þegar á eldri árin 

er komið en aldursmörkin í hlutfallinu gerir ráð fyrir (Hammer o.fl., 2015). Þrátt fyrir þessa 

galla við hlutfallið er augljós kostur þess að það er einfalt í notkun og auðvelt að sjá 

rökfræðina á bak við notkun á hlutfallinu. Þar af leiðandi verður meðal annars notast við 

framfærsluhlutfall í þessari ritgerð. 

 

4.2 Áhrif þeirra sem eldri eru á hagkerfið 

Þrátt fyrir að gera megi ráð fyrir að hærri lífslíkur, þ.e. meira langlífi, auki lífsgæði eykur 

það einnig þann tíma sem þeir sem eldri eru þurfa að þiggja þjónustu á kostnað 

skattgreiðenda (Sheiner, 2018). En eins og komið hefur verið inn á neyta þeir sem eldri 

eru meira en þeir framleiða og eru því efnahagslega háðir þeim sem eru á vinnualdri. 
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Hækkun á framfærsluhlutfalli eldra fólks felur því í sér ýmsar áskoranir. En öldrun þjóðar 

felur í sér áskoranir meðal annars fyrir sjúkratryggingakerfið og almannatrygginga- og 

lífeyriskerfið vegna þess að kerfi sem þessi reiða sig á skatttekjur til að fjármagna 

útgjöldin. Og skatttekjurnar eru háðar því hve margir eru á vinnualdri, þar af leiðandi er 

framfærsluhlutfall lykilstærð í kerfum sem þessum (Sheiner, 2018). Hér á Íslandi er 

nokkuð ljóst að breytt aldurssamsetning mun hafa í för með sér töluverða aukningu 

heilbrigðisútgjalda. En árið 2019 voru 48% heilbrigðisútgjalda hins opinbera vegna 

einstaklinga á aldrinum 65 ára og eldri. Þá er vert að taka fram að eftir því sem 

einstaklingar verða eldri þeim mun meiri verða útgjöld til heilbrigðismála hjá hinu 

opinbera. En ef heilbrigðisútgjöld á mann hjá hinu opinbera eftir aldri eru skoðuð sést að 

einstaklingar 85 ára og eldri kosta ríkið um 6 sinnum meira en einstaklingar á aldrinum 

65-69 ára (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2021). Einnig má vænta þess að breytt 

aldurssamsetning hafi áhrif á örorkulífeyriskerfið hérlendis. En með hækkandi aldri aukast 

örorkulíkur og eru líkurnar hæstar hjá aldurshópnum 60-66 ára (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2021). Þar kemur því inn enn einn kostnaður við hlutfallslega 

aukningu eldri einstaklinga.  

Þrátt fyrir þessa kostnaðarliði eru einnig fjölmörg jákvæð áhrif sem fylgja eldri 

einstaklingum. En skýrsla frá Oxford Economics frá árinu 2016 varpar ljósi á hvernig 

einstaklingar 50 ára og eldri knýja áfram efnahagsleg virði (e. Economic value) og 

samfélagsvirði (e. Social value). Þar kemur fram einstaklingar yfir fimmtugsaldri verja mun 

meira fjármagni en einstaklingar undir fimmtugsaldri í nær alla þjónustu og vörur, en með 

því ýta einstaklingar á þeim aldri undir hina ýmsu atvinnustarfsemi. Til marks um það er 

sagt frá því í skýrslunni að einstaklingar 50 ára og eldri studdu við um 61% starfa í 

Bandaríkjunum árið 2015, eða 89,4 milljón starfa, með eyðslu sinni þrátt fyrir að vera 

aðeins um þriðjungur af mannfjöldanum. En eins og gefur að skilja þá á eldra fólk meira 

af eignum og hefur því greiðari aðgang að lánsfé sem gerir aldurshópnum kleift að verja 

meira í vörur, þjónustu og fjárfestingar en yngra fólk. En um 83% af eignum bandarískra 

heimila eru í eigu fólks yfir fimmtugu. Þá er einnig fjallað um það hvernig einstaklingar 50 

ára og eldri leggja mikið af mörkum til góðgerðarmála og vinna sjálfboðaliðastörf í mun 

meiri mæli en þeir sem yngri eru (Oxford Economics, 2016). Einnig vinna einstaklingar á 

þessum aldri fjölmörg störf inn á heimilinu, eins og til dæmis að sjá um barnabörn og 
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margt fleira. En sjálfboðaliðastörf og störf innan heimilis telja ekki beint til 

landsframleiðslu þar sem sá mælikvarði er markaðsmiðuð nálgun (Athow, 2018). 

Af þessu er ljóst að eldri einstaklingar hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif á aðra 

einstaklinga í hagkerfinu. En samhliða hækkandi aldri hækkar kostnaður við eldri 

einstaklinga til dæmis vegna heilbrigðisþjónustu, en þessi kostnaður sem greiddur er 

oftast af hluta til af hinu opinbera endar sem kostnaður fyrir aðra einstaklinga í 

hagkerfinu. Á móti þessum kostnaði kemur öll sú neysla sem eldri einstaklingar standa 

fyrir og má segja að þeir knýi fram hin ýmsu störf og þar af leiðandi tekjur annarra yngri 

einstaklinga. Annar jákvæður þáttur við eldri einstaklinga eru sjálfboðaliðastörf og störf 

inn á heimili, en segja má að þeim sé enginn greiði gerður með mælikvörðum eins og 

landsframleiðslu. Sökum þess að sá mælikvarði nær ekki utan um þessi störf. Því er erfitt 

að halda því fram að einstaklingar 60 ára og eldri hafi neikvæð áhrif á aðra í hagkerfinu 

einungis út frá mælikvörðum eins og landsframleiðslu. 

 

4.3 Áhrif þeirra sem yngri eru á hagkerfið 

Meðal þeirra áhrifa sem barneignir hafa á aðra en þá sem þau eignast eru kostnaður sem 

fylgir því að missa einstaklinga úr vinnu til þess að sjá um börn, til dæmis vegna 

fæðingarorlofs og vegna veikinda barna. En einstaklingar sem eignast börn eru oftast á 

þeim aldri sem skilgreindur er „starfsmenn á besta aldri“ (e. Prime-age workers). 

Starfsmenn á besta aldri eru einstaklingar á aldrinum 25 - 54 ára. Einstaklingar á þessum 

aldri eru oftast í vinnu, það er búnir að mennta sig og ekki komnir á eftirlaunaaldur (Zhang, 

2021). Af þessu er ljóst að einstaklingar sem eignast börn missa oftast tíma úr vinnu sem 

ætti að koma niður á öðrum í hagkerfinu, en til marks um það var meðalaldur mæðra að 

fæða sitt fyrsta barn hérlendis 28,6 ár árið 2019 (Hagstofa Íslands, 2020). Út frá því er 

hægt að sjá að meðalaldur kvenna að eignast börn er hærri en 29 ár og því eru að minnsta 

kosti mæður að missa út tíma frá vinnu. Annar kostnaður fyrir samfélög vegna barna er 

meðal annars kostnaður vegna menntakerfisins. En útgjöld hins opinbera vegna 

menntamála voru um 7,2% af VLF árið 2019 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2021). 

Þrátt fyrir þennan kostnað, má líta á kostnað sem fylgir börnum sem fjárfestingu til 

framtíðar en því til stuðnings má nefna að því lengur sem börn eru í menntakerfinu því 

framleiðnari verða þau, og þar af leiðandi er hægt að horfa á kostnað í menntakerfinu 
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sem langtíma fjárfestingu í framtíðinni (Pirani, 2014). Þá er augljóst að án fæðinga barna 

mun engin verða framleiðandi framtíðarinnar og þar af leiðandi ljóst að samfélög manna 

myndu deyja út. 

Eins og hefur verið komið inn á mun með hlutfallslega fleiri eldri einstaklingum vera 

hlutfallslega færri vinnandi hendur í hagkerfinu. Auk þess hefur að sýnt hefur verið fram 

á að eftir fimmtugsaldurinn minnkar framleiðni einstaklinga. Af þessum tveimur ástæðum 

má því gera ráð fyrir að með hlutfallslega færri vinnandi hendur og að þær hendur sem 

eru vinnandi eru óframleiðnari, sökum þess að fleiri eldri einstaklingar eru í vinnuaflinu 

muni sú breytta aldurssamsetning sem er að eiga sér stað hafa neikvæð áhrif á 

mælikvarða eins og VLF. Í seinni hluta þessarar ritgerðar verður farið yfir hagrannsókn 

sem framkvæmd var í þeim tilgangi að kanna hvort þessar hugmyndir eigi við rök að 

styðjast með gögnum frá Íslandi. 
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5 Hagrannsókn 

Í köflunum sem hér á undan koma hefur alltaf verið rætt um aldurssamsetningu landa 

eða margra þjóða saman, eins og aldurssamsetningu á Íslandi eða í þróuðum ríkjum. Í 

þeirri greiningu sem hér mun fylgja á eftir verður hins vegar aldurssamsetning 

sveitarfélaga á Íslandi skoðuð. En þess má geta að flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar 

varðandi áhrif aldurssamsetningar á hagkerfi hafa verið gerðar með einstaklingsbundin 

gögn eða með alþjóðlegum samanburði. Aðferðir sem þessar hunsa alfarið þá 

svæðisbundnu aldurssamsetningu sem getur verið innan hvers lands. En til dæmis er 

svæðisbundin aldurssamsetning í Bandaríkjunum gríðarleg. Til að mynda eru bæir eins og 

Provo-orem í Utah og Ames í Iowa með miðgildi aldurs í kringum 25 ár. Á meðan bæir eins 

og The Village og Punta Gorda í Flórída ríki með meðalaldur í kringum 70 ár (Zhang, 2021). 

Af þessum ástæðum verður áhrif aldurssamsetningar á hagkerfi skoðuð í sveitarfélögum 

í þeirri hagrannsókn sem hér verður framkvæmd. 

 

5.1 Gögn 

Þau sveitarfélög sem ákveðið var að skoða í líkaninu hér á eftir voru 15 fjölmennustu 

sveitarfélögin á Íslandi árið 2021. Af þeim var þó tekin ákvörðun um að sleppa fjórum 

þeirra sökum sameininga og yfirtöku á sveitarfélögum yfir það tímabil sem var til 

skoðunar. Þeim sveitarfélögum sem var sleppt sökum þess voru Garðabær, Fjarðabyggð, 

Múlaþing og Borgarbyggð. Þau 11 sveitarfélög sem eru til skoðunar eru því eftirfarandi: 

Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Seltjarnarnesbær, Hafnarfjarðarkaupstaður, 

Mosfellsbær, Reykjanesbær, Akraneskaupstaður, Sveitarfélagið Skagafjörður, 

Akureyrarbær, Vestmannaeyjabær og Sveitarfélagið Árborg. Tímabilið sem var tekið til 

skoðunar voru árin 1998-2020. En þau ár voru skoðuð sökum þess að þau gögn sem voru 

notuð náðu ekki lengra aftur í tímann en til ársins 1997, þá voru Sveitarfélagið 

Skagafjörður og Sveitarfélagið Árborg stofnuð árið 1998 og því athuganir fyrir þau 

takmörkuð við það ár. 
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5.2 Skýribreytur 

Þær skýribreytur sem voru notaðar til þess að ná utan um þá breytingu sem breytt 

aldurssamsetning kann að hafa á hagkerfi voru meðalaldur, hlutfall þeirra sem eru á besta 

vinnualdri (e. Prime age workers) (25-54 ára), framfærsluhlutfall eldra fólks og 

framfærsluhlutfall barna.  

Fyrsta skýribreytan er „meðalaldur“, en breytan nær eins og gefur að skilja utan 

um dreifingu á aldurssamsetningu samfélaga í eina tölu. Og ætti því að gefa skýra mynd 

hvernig meðalaldur hefur áhrif á hagkerfi þegar búið er að taka út áhrif hinna 

skýribreytanna. Grafið hér að neðan á mynd 5 sýnir þá þróun sem hefur verið á meðalaldri 

hjá þeim sveitarfélögum sem eru til skoðunar á því tímabili sem er til skoðunar. 

 

Mynd 5: Þróun meðalaldurs (Hagstofa Íslands, 2022b) 

Eins og sést á grafinu hefur meðalaldur í öllum sveitarfélögum hækkað á tímabilinu 

1998-2020. Þá er vert að taka eftir því að meðalaldur í elsta sveitarfélaginu árið 1998 er 

lægri en meðalaldur í yngsta sveitarfélaginu árið 2020. 

Önnur skýribreytan í líkaninu er breytan „hlutfall þeirra sem eru á besta 

vinnualdri“. En breytan er skilgreind sem hlutfall einstaklinga á aldrinum 25-54 ára af fólki 

sem eru á vinnualdri (20-64 ára). Breytan hefur nokkra kosti, en einn af þeim er sá að fólk 
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á þessum aldri er oftast búið að mennta sig og hefur ekki komist á þann aldur að það á 

kost á því að þiggja ellilífeyri. Þar af leiðandi má gera ráð fyrir því að einstaklingar á 

þessum aldri eru nær oftast í vinnu og hefur hvatningu til að vera við vinnu til þess að 

framfleyta sér vegna þess að þeir eru ekki komnir á þann aldur að geta þáð ellilífeyri. 

Annar kostur við breytuna er sá að fólk á besta vinnualdri er oftast með hærri laun en ef 

allur vinnualdurinn (20-64 ára) væri tekinn saman, vegna þess að flestir háskólanemar eru 

ekki eru utan besta vinnualdurs (Zhang, 2021). Þá hefur verið sýnt fram á, eins og var farið 

yfir í fyrri hluta ritgerðar að einstaklingar á þessum aldri eru framleiðnari en þeir sem eldri 

eru. Af þessum ástæðum, það er að fólk á þessum aldri er við vinnu og sé framleiðnara 

má vænta þess að ef hlutfallslega fleiri eru á þessum svokallaða besta vinnualdri ætti það 

að hafa jákvæð áhrif í för með sér fyrir hagkerfið. Hér að neðan má sjá hvernig breytan 

hefur þróast hjá sveitarfélögunum 11 á því tímabili sem er til skoðunar. 

 

Mynd 6: Hlutfall einstaklinga á besta vinnualdri af þeim sem eru á vinnualdri (Hagstofa Íslands, 2022b) 

Þriðja skýribreytan í líkaninu er breytan „framfærsluhlutfall eldra fólks“. En eins 

og farið var yfir í fyrri hluta ritgerðar mælir hlutfallið hve mörgum einstaklingum 65 ára 

og eldri hver maður á vinnualdri þarf að framfæra. Og er því hlutfallið fjöldi þeirra sem 

eru á aldrinum 65 ára og eldri á móti þeim sem eru á vinnualdri, eða 20-64 ára. Þegar 

59.0%

61.0%

63.0%

65.0%

67.0%

69.0%

71.0%

73.0%

75.0%

77.0%

Hlutfall þeirra sem eru á besta vinnualdri 

Reykjavik Kópavogur Seltjarnarnes Hafnarfjörður

Mosfellsbær Reykjanesbær Akranes Skagafjörður

Akureyri Vestmannaeyjar Árborg



28 

hlutfallið hækkar eru hlutfallslega fleiri einstaklingar 65 ára og eldri miðað við einstaklinga 

á vinnualdri og ætti því, ef þær hugmyndir sem hefur verið fjallað um, hærra 

framfærsluhlutfall eldra fólks að hafa neikvæð áhrif á hagkerfi. Þar sem hlutfallslega færri 

hendur eru vinnandi. Hér að neðan má sjá hvernig þróunin hefur verið á hlutfallinu yfir 

tímabilið sem er til skoðunar. 

 

Mynd 7: Framfærsluhlutfall eldra fólks (Hagstofa Íslands, 2022b) 

Eins og sjá má hefur hlutfallið hækkað á tímabilinu hjá öllum sveitarfélögunum að 

undanskildum Reykjavík og Reykjanesbæ. En í Reykjavík var hlutfallið bæði 22,4% í 

upphafi og lok tímabils, Þá hefur hlutfallið lækkað í Reykjanesbæ úr 17,1% árið 1998 í 

16,5% árið 2020. Og skýrist það líklegast af erlendu vinnuafli. 

Fjórða og síðasta skýribreytan í líkaninu er framfærsluhlutfall barna. En hlutfallið 

er fjöldi einstaklinga á aldrinum 0-20 ára á móti einstaklingum á vinnualdri, það er 20-64 

ára. Eins og farið var yfir í fyrri hluta ritgerða má ætla að hærra hlutfall barna í hagkerfum 

hafi neikvæð áhrif á hagkerfi. En börn neyta meira en þau framleiða þar sem þau 

framleiða ekkert. Þá hafa börn neikvæð hagræn áhrif á foreldra þar sem foreldrar meðal 

annars missa úr vinnu vegna fæðingarorlofs og veikindadaga barna. Þróunina á hlutfallinu 

má sjá á mynd 8 hér að neðan. 
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Mynd 8: Framfærsluhlutfall barna (Hagstofa Íslands, 2022b) 

Eins og sést á grafinu hefur framfærsluhlutfall barna lækkað í öllum 11 sveitarfélögunum. 

 Til samans telur höfundur að þessar fjórar skýribreytur ættu að fanga það hvernig 

sú breyting sem hefur verið að eiga sér stað í aldurssamsetningu sveitarfélaganna hefur 

áhrif á hagkerfi þeirra. Þá telur höfundur að saman varpa þessar fjórar skýribreytur ljósi á 

það hvernig breytt aldurssamsetning í heild hefur áhrif á hagkerfi sveitarfélaganna sem 

og hvernig breytt hlutföll einstakra aldurshópa hefur áhrif hagkerfin. 

 

5.3 Háða breytan 

Sú háða breyta, það er sú breyta sem líkanið reynir að útskýra, sem hér verður notuð er 

meðaltal ársatvinnutekna á föstu verðlagi miðað við verðlag árið 2021. En upplýsingar um 

meðaltal atvinnutekna voru fengnar af vef Hagstofunnar. Og eru atvinnutekjur 

launatekjur og aðrar starfstengdar tekjur, ökutækjastyrkur, dagpeningar og hlunnindi. En 

meðaltal teknanna er meðaltal þeirra sem eru framtalsskyldir, á Íslandi eru allir 16 ára og 

eldri sem eru skattskyldir framtalsskyldir (Hagstofa Íslands, 2021b). Þá voru upplýsingar 

um verðlag einnig fengnar af vef hagstofunnar, en vísitala neysluverðs var notuð við það 
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að setja atvinnutekjur á fast verðlag (Hagstofa Íslands, 2022c). Höfundur telur að betra 

hefði verið að nota upplýsingar um heildarframleiðslu hvers sveitarfélags. En þar sem þær 

upplýsingar eru ekki til telur höfundur að upplýsingar um atvinnutekjur séu það næsta 

sem kemst því. Þá hefði höfundur geta valið um að nota meðaltal heildartekna í stað 

atvinnutekna, en þar sem fjármagnstekjur og aðrar tekjur eru taldar með þar telur 

höfundur atvinnutekjur nær því að mælikvarða eins og VLF. Af þeim sökum voru meðaltal 

atvinnutekna valdar.  

Þess má geta að í rannsókn sem þessari þar sem meta á áhrif einhverja stærða á 

velsæld eða lífsgæði hagkerfa er ekki ákjósanlegt að nota eina stærð eins og hér er gert. 

En þeir mælikvarðar sem hagfræðingar hafa lengst af notað til að mæla lífsgæði eru 

mælikvarðar eins og landsframleiðsla á mann eða hagvöxtur. Verg landsframleiðsla (VLF) 

er mælikvarði yfir verðmæti alls þess sem framleitt er af vörum og þjónustu í ákveðnu 

hagkerfi á ákveðnum tíma. VLF á mann er síðan eins og gefur að skilja VLF deilt með fjölda 

íbúa hagkerfisins. Þessi mælikvarði hefur verið notaður til þess að bera saman lífskjör milli 

landa. Mikilvægt er þó að taka fram að þessi mælikvarði, VLF á mann, er langt frá því að 

vera fullkominn mælikvarði á lífsgæði. Því að ekki er alltaf hægt að túlka hærri VLF sem 

jákvæðan hlut fyrir lífsgæði, þar sem atriði eins og vændiskaup, fíkniefnakaup, kaup á 

bensíni og fleira leiða til hærri VLF en ekki endilega betri lífsgæða. Auk þess gerir 

mælikvarðinn ráð fyrir því að meira sé alltaf betra, og væri því jákvætt ef að flugvél hrapi, 

því að þá þyrfti að framleiða nýja (Pilling, 2018). Ljóst er að hægt er að benda á ýmsa galla 

þegar kemur að því að nota VLF til þess að mæla lífsgæði, enda var upphafsmaður 

mælikvarðans, Simon Kuznets, meðvitaður um gallana og enn fremur ósammála því að 

nota VLF til þess að meta lífskjör (Costanza o.fl., 2009). Þrátt fyrir þessa galla er VLF 

þægilegur mælikvarði í notkun, mælikvarðinn er einfaldur og tiltölulega auðvelt er að 

bera VLF á mann milli þjóða. Auk þessa er hægt að gefa sér það að hagkerfi með háa VLF 

geti varið meira fjármagni í heilbrigðiskerfi, menntakerfi o.s.frv. svo segja má að VLF mæli 

þessa liði óbeint (Mankiw, 2014). Hér í þessari rannsókn verður þó eins og hefur verið 

nefnt notaður mælikvarði sambærilegur VLF, þ.e. meðaltal atvinnutekna í sveitarfélögum.  

Þróun á meðaltali atvinnutekna á föstu verðlagi miðað við verðlag árið 2021 eftir 

sveitarfélögum árin 1998-2020 má sjá hér að neðan. 
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Mynd 9: Meðaltal atvinnutekna á föstu verðlagi miðað við verðlag 2021 í þúsundum króna. (Hagstofa 
Íslands, 2021b) og (Hagstofa Íslands, 2022c) 

 

5.4 Matsaðferðir 

Þar sem hér er unnið með margvíð þversniðsgögn (e. Panel data), það er ítrekaðar 

athuganir fyrir sömu sveitarfélög yfir tíma og athuganir fyrir sömu sveitarfélög eru háðar 

yfir tíma, það er ekki óháðar og einsdreifðar (e. Independent and identically distributed) 

verður unnið með svokallað Fixed effects líkan. En fixed effects líkan tekur tillit til þess að 

athuganir eru ekki óháðar það er þær eru háðar. Eins og hér þar sem sömu athuganir fyrir 

sama sveitarfélag eru háðar yfir tíma, sökum þess að hvert sveitarfélag hefur einhverja 

eiginleika sem breytast lítið yfir tíma. Fixed effects líkan tekur tillit til þessara þátta með 

því að bæta við fasta í líkanið, fastinn getur tekið ólík gildi fyrir mismunandi sveitarfélög. 

Þar af leiðandi lítur líkanið út á eftirfarandi hátt: 

 

𝑌 =  𝛼𝑖 + 𝛽1𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑎𝑙𝑑𝑢𝑟 + 𝛽2𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 + 𝛽3𝑆𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 + 𝛽4𝐵𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 + 𝑢𝑖  
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Þar sem  

• 𝑌      =  Meðaltal atvinnutekna á föstu verðlagi 

• 𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑎𝑙𝑑𝑢𝑟    =  Meðalaldur íbúa í sveitarfélagi 

• 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒      =  Hlutfall þeirra sem eru á besta vinnualdri 

• 𝑆𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦   =  Framfærsluhlutfall eldra fólks 

• 𝐵𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦  =  Framfærsluhlutfall barna 

 

Fastarnir 𝛽1, 𝛽2,..., 𝛽4 eru stikar (e. Parameter) og lýsa bæði stefnu og styrk sambandsins 

milli skýribreytna og háðubreytunnar. 𝛼𝑖 er fastinn í líkaninu og er hann almennt kallaður 

„fixed effect“. En í fastanum er búið að taka öll þau áhrif sem eru föst yfir tíma úr 

leifarliðnum þannig að leifarliðurinn er ekki háður skýribreytunum. Hvert sveitarfélag 

hefur sinn eigin fasta, við höfum þó ekki áhuga á að vita hver fastinn er fyrir hvert 

sveitarfélag þar sem það myndi eyða upp frígráðunum okkar. Við höfum frekar áhuga á 

að vita hverjir stikarnir eru (Wooldridge, 2019). 

 

5.5 Niðurstöður líkans 

Sjá má af þeim niðurstöðum sem líkanið gefur af sér að breytt aldurssamsetning hefur í 

för með sér marktæk áhrif á meðaltal atvinnutekna þeirra sem eru framtalsskyldir í 

sveitarfélögum. En niðurstöður fixed effects líkansins má sjá í töflu 1. Ef stuðlamatið á 

stikunum er skoðað sést að ef meðalaldur sveitarfélags hækkar um eitt ár þá gerir líkanið 

ráð fyrir að meðaltal atvinnutekna í sveitarfélagi hækki um 370.620 krónur. Stuðullinn við 

𝛽2 er 144,73 en það þýðir að ef hlutfall þeirra sem eru á besta vinnualdri hækkar um eina 

prósentu má gera ráð fyrir því að meðaltal atvinnutekna hækki um 144.730 krónur. Þá 

segir líkanið okkur að ef framfærsluhlutfall eldra fólks hækkar um eina prósentu þá má 

gera ráð fyrir að meðaltal atvinnutekna lækki um 43.650 krónur, auk þess gerir líkanið ráð 

fyrir því að meðaltal atvinnutekna lækki um 27.880 krónur ef framfærsluhlutfall barna 

hækkar um eina prósentu. Í líkaninu eru aðeins tvær skýribreytur marktækt frábrugðnar 

núlli miðað við 99% marktæknikröfu en það eru skýribreyturnar 𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑎𝑙𝑑𝑢𝑟 og 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒. 

Þá er skýribreytan 𝑆𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 (framfærsluhlutfall eldra fólks) marktækt frábrugðin 

núlli miðað við 90% marktæknikröfu. En skýribreytan 𝐵𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 (framfærsluhlutfall 
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barna) er ekki marktækt frábrugðin núlli miðað við 90% marktæknikröfu, en skilja má það 

þannig að líkanið gerir ekki ráð fyrir því að breyting í framfærsluhlutfalli barna hafi 

marktæk áhrif á háðu breytuna okkar, atvinnutekjur. (Wooldridge, 2019) 

Tafla 1: Niðurstöður á stuðlamati Fixed effects líkans 

Stiki Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi Marktækni 

   𝛽1 370,62 97,20 3,81 0,00 *** 

   𝛽2 144,73 21,61 6,70 <0,00001 *** 

   𝛽3 -43,65 23,58 -1,85 0,07 * 

   𝛽4 -27,88 18,20 -1,53 0,13 
 

Ath: *= marktækur stuðull við 90% mörk, **= 95% mörk, ***= 99% mörk 

 

R2 líkansins er 0,397 en það segir okkur að breytingar skýribreytum líkansins útskýri 39,7% 

af breytileikanum í háðu breytunni. En komast má þannig að orði að útskýringarmáttur 

líkansins sé 39,7%. 

 Segja má að niðurstöður líkansins séu í takt við það sem við mátti búast. En ef 

meðalaldur sveitarfélags hækkar má gera ráð fyrir að fleiri einstaklingar séu á þeim aldri 

að vera á vinnualdri og framtalsskyldir og þar af leiðandi ættu atvinnutekjur að aukast. Þá 

segir líkanið að hlutfall einstaklinga á besta vinnualdri hafi marktæk jákvæð áhrif á 

atvinnutekjur, en það er í takt við þá umfjöllun sem farið var yfir í fyrri hluta 

ritgerðarinnar. En því fleiri einstaklingar sem eru á besta vinnualdri, því framleiðnari er 

vinnuaflið og því fleiri eru á þeim aldri að vera búnir að mennta sig og ekki komnir á þann 

aldur að eiga kost á því að þiggja ellilífeyri. Einnig segir líkanið eins og áður segir að 

hlutfallsleg aukning á eldri einstaklingum miðað við einstaklinga á vinnualdri hafi marktæk 

neikvæð áhrif miðað við 90% marktæknikröfu. En það er einnig í takt við fyrri umfjöllun. 

Þá nemur líkanið engin marktæk áhrif framfærsluhlutalls barna á atvinnutekjur en það 

kann að koma á óvart miðað við fyrri umfjöllun þar sem fjallað var um að börn hafa 

neikvæð áhrif á foreldra og þar af leiðandi á einstaklinga á besta vinnualdri. En hér að 

framan var farið yfir það hvernig fæðingarorlof og veikindi barna myndu hafa neikvæð 

hagræn áhrif á hagkerfið. 
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna þá breytingu sem hefur verið á undanförnum 

árum og er að eiga sér stað í aldurssamsetningu íslensku þjóðarinnar og reynt að gera 

grein fyrir því hvernig sú breyting hefur áhrif á hagkerfið. Farið var yfir það hvernig 

aldurssamsetning þróaðra ríkja hefur verið að taka breytingum og borið saman við 

breytinguna í aldurssamsetningu hérlendis. Þegar samanburðurinn er skoðaður er ljóst 

að Ísland er engin undantekning á þessari breytingu í aldurssamsetningu sem hefur verið 

að eiga sér stað í þróuðum ríkjum. Þá var lauslega farið yfir niðurstöður rannsókna á þau 

áhrif sem aldurssamsetning hefur á hagkerfi. En flestar eru þær í þá átt að samhliða öldrun 

þjóðar muni hægja á hagvexti sem og öðrum lykilbreytum hagkerfa. Þó að óljóst sé í 

gegnum hvaða breytur heildarbreyting verður, er ljóst að breyting í aldurssamsetningu 

hefur gríðarlega breytingu í för með sér hvort sem það er á framboðs- eða eftirspurnarhlið 

hagkerfisins.  

Þá var farið yfir það hvernig framfærsluhlutfallið hefur þróast og hvernig það muni 

taka breytingum til ársins 2050. Hægt er að líta á framfærsluhlutfallið sem lykilbreytu í 

breyttri aldurssamsetningu, vegna þess að hlutfallið lýsir því hversu mörgum 

einstaklingum hver einstaklingur á vinnualdri þarf að framfæra. En gera má ráð fyrir því 

að hækkandi framfærsluhlutfall hafi í för með sér neikvæð áhrif á hagvöxt. Mannfjöldaspá 

Hagstofunnar gerir ráð fyrir að hlutfallið muni hækka úr 65,6% árið 2022 í 78,6% árið 

2050. Það er þó ekki mikið miðað við þær sveiflur sem áttu sér stað í hlutfallinu á síðustu 

öld. Það sem er hins vegar áhugavert er það að gríðarleg breyting hefur verið og mun eiga 

sér stað í framfærsluhlutföllum eldri einstaklinga sem og barna. En mannfjöldaspáin gerir 

ráð fyrir því að framfærsluhlutfall eldri einstaklinga muni hækka úr 24,8% árið 2022 í 

40,8% árið 2050, en breyting sem þessi í framfærsluhlutfalli eldri einstaklinga er áður 

óséð. Þá mun framfærsluhlutfall barna lækka úr 40,8% í 37,9% á sama tímabili. Sagt var 

frá því að þessi breyting í aldurssamsetningu er afleiðing af lægri frjósemi og meira langlífi. 

En frjósemi hefur lækkað gríðarlega hérlendis á síðustu áratugum samhliða hækkunar á 

meðalævilengd.  
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Í ritgerðinni var reynt að skýra hver möguleg áhrif hlutfallslega fleiri eldri 

einstaklinga eru, og rakið hvernig áhrif eldri einstaklingar hafa á hagkerfið. Í þeirri 

umfjöllun var sagt frá því hvernig eldri einstaklingar hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif á 

hagkerfið, en þar var meðal annars komið inn á að eldri einstaklingar hafa í för með sér 

gríðarlegan kostnað fyrir ríkið í tengslum við heilbrigðiskostnað, auk þess sem eldri 

einstaklingar framleiða minna en þau neyta og hafa því lítil áhrif á framboðshlið hagkerfa. 

Hins vegar verja eldri einstaklingar mun meira fjármagni í vörur og þjónustur og var sagt 

frá því hvernig neysla einstaklinga yfir 50 ára knýr fram meirihluta starfa í Bandaríkjunum. 

Einnig var farið yfir það hver áhrif barna eru á hagkerfið. En þar var helsta umfjöllunin um 

neikvæð áhrif barna á atvinnu foreldra sem ætti að skila sér í neikvæðum áhrifum á 

hagkerfið í heild.  

 Með það sem fjallað hefur verið um hér á undan að leiðarljósi var sett upp fixed 

effects líkan þar sem metin voru áhrif skýribreytna, sem fólu í sér aldurssamsetningu á 

hagkerfið. En sú breyta sem var notuð sem háða breytan var meðaltal atvinnutekna. 

Áhrifin voru metin fyrir sveitarfélög en með því, í stað þess að meta áhrifin fyrir landið 

allt, tekur líkanið tillit til þeirrar svæðisbundnu aldurssamsetningar sem kann að vera til 

staðar. Meginniðurstöður líkansins voru í takt við það sem við mátti búast, en líkanið gerir 

ráð fyrir því að hlutfallsleg aukning eldri einstaklinga miðað við einstaklinga á vinnualdri 

hafi neikvæð áhrif á hagkerfið. Hins vegar greindi líkanið ekki marktæk áhrif hlutfallslegrar 

breytingar barna miðað við einstaklinga á vinnualdri, en það var í andstöðu við það sem 

hafði verið fjallað um áður í ritgerðinni. 

 Af þeirri niðurstöðu sem líkanið sem hér var sett fram og þeirrar umfjöllunar sem 

rakin hefur verið í þessari ritgerð er ljóst að ætla megi að sú breyting sem er að eiga sér 

stað í aldurssamsetningu muni hafa neikvæð áhrif á hagstærðir. Og verður því áhugavert 

að fylgjast með því hvernig hagstæðir í þeim hagkerfum sem eru að ganga í gegnum 

þessar breytingar muni þróast á næstu áratugum.
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