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Fjórar stoðir ellilífeyris 

• 1. Almennur lífeyrissparnaður  

• 2. Lífeyrir almannatrygginga 

• 3. Viðbótar lífeyrissparnaður 

• 4. Almennur sparnaður 



1. Almennur lífeyrissparnaður  

• Greitt er 12% iðgjald 

• Atvinnurekandi greiðir 8% og 

starfsmaður 4% 

• Réttindi háð aldri við inngreiðslu 

• Hjá Almenna fara 8% í sameign 

og 4% í séreign 

 



2. Lífeyrir almannatrygginga 

• Er háður tekjum úr lífeyrissjóði og 

atvinnutekjum 

• Er hugsaður sem grunnur fyrir þá 

sem eiga lítið annars staðar í 

lífeyrissjóði 

• Er um 180 til 200 þúsund ef menn 

eiga ekki önnur réttindi 



3. Viðbótar lífeyrissparnaður 

• Fer yfirleitt allur í séreign 

• Allt að 2% iðgjald sjóðfélaga 

kemur á móti 2% iðgjaldi 

atvinnurekanda skattfrjálst 

• Leyfilegt er að semja um 

aukagreiðslu í lífeyrissjóð allt að 2 

milljónir króna árlega 



4. Almennur sparnaður 

• Hús, hlutabréf eða aðrar eignir 

• Gott að eiga ef eitthvað kemur 

upp á 

 



Hvað er algengur lífeyrir? 

• Ef litið er á alla lífeyrisþegar fer meðaltal 

greiðslna úr almennum lífeyrissjóðum 

hækkandi á hverju ári  

• Nú er það á milli 120 og 130 þúsund 

krónur á fólk sem fer á ellilífeyri 

• Það hækkar í um 155 þúsund á næstu 10 

árum og í um 200 þúsund á næstu 20 

árum 



Hvað er algengur lífeyrir? 

• Þessi einstaklingur fengi um 95 þúsund 

krónur frá Tryggingastofnun og um 170 

þúsund krónur í tekjur eftir skatta 

• Sá sem á ekkert í lífeyrissjóði fær um 182 

þúsund frá TR og 162 þúsund krónur í 

tekjur eftir skatta 
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Aukning ráðstöfunartekna 
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Núverandi kerfi er 

ósanngjarnt 
• Skerðingar á lífeyri TR eru allt of miklar 

• Ekki borgar sig fyrir launþegann að spara 

nema hann sé kominn með talsverðan 

lífeyri 

• Þess vegna liggja fyrir tillögur um að 

breyta kerfinu þannig að það verði 

einfaldara og sanngjarnara 



Viðbótarsparnaður 

• Séreign erfist og því getur mörgum fallið 

betur að eiga séreignarsparnað 

• Grunnsparnaður miðast við að ná um 56% 

lífeyri á starfsævi frá 25 til 67 ára 

• Margir stefna á 70% lífeyri og því er 

skynsamlegt að spara meira en 12%. 

Hvert aukaprósent gefur um 5% viðbót á 

40 árum 

 



Hægt er að drýgja lífeyri 

• … með því að vinna lengur 

 

• Eitt ár (frá 67 til 68 ára) gefur um 7% 

• Þrjú ár gefa 26% 

• Ástæðan er lengri ávöxtun og meiri 

inngreiðsla 

• En fyrst og fremst styttri tími á lífeyri 



1. Ógnir við lífeyrisþega 

• Við lifum sífellt lengur 

• Það þýðir að við þurfum að láta lífeyrinn 

endast lengur 

• Meðalævin lengist í hvert skipti sem ný 

úttekt er tekin 

• Að undanförnu lengist ólifuð ævi við 67 ára 

aldur um hálft ár á áratug 



Ólifuð meðalævi 67 ára 
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2. Ógnir við lífeyrisþega 

• Vextir gætu lækkað 

• Miklu skiptir að sem best ávöxtun náist 

• Í úttektum er miðað við 3,5% raunvexti 

• Í hruni skertust tekjur og raunávöxtun var 

neikvæð 

• Eftir hrun var ávöxtun slök 2009-2011 

• Ágæt ávöxtun 2012 



3,5% tvísýn ? 
• Hruninn verðbréfamarkaður og gjaldeyrishöft 

• Lokað land 

• Hætta á að slök ávöxtun sé ávísun á frekari 

skerðingar á lífeyri 

• Takmarkaðir fjárfestingarkostir  

• Bréf ríkissjóðs og Íbúðalánasjóðs (takmarkað 

framboð, áhætta í Íbúðalánasjóði) 

• Bankainnstæður 

• Verkefni á vegum ríkis og sveitarfélaga 

• Skýr arðsemiskrafa liggi fyrir um einstök verkefni 

 

 



Lækkun vaxtaviðmiðs? 

• Lægri raunávöxtun þýðir meiri skuld-

bindingar og/eða minni lífeyri 

• Hver yrðu áhrif þess að lækka núv. reikni- 

forsendu vaxta úr 3,5% í 3,0%? 

• Áfallnar skuldbindingar myndu hækka 10-

12% og réttindatöflur lækka samsvarandi. 

Lífeyrir myndi skerðast sem því nemur 

• Skerðing ætti að vera mismikil eftir aldri 



3. Ógnir við lífeyrisþega 

• Erfið staða lífeyrissjóða eftir hrun 

• Sumir sjóðir (margir reyndar) eiga ekki fyrir 

skuldbindingum 

• Staðan batnaði mikið á árinu 2012 

• Fara þarf gætilega í úthlutun bónusstiga á 

næstunni 



4. Ógnir við lífeyrisþega 

• Fjölgun á ellilífeyrisaldri 

• Þá verður geta ríkisins minni til þess að 

greiða lífeyri gegnum Tryggingastofnun 

• Menn verða að treysta á lífeyrissjóðina og 

sjálfa sig 



Skýringin á verðtryggingu 

• Krónan var (og er) svo lélegur gjaldmiðill 

að menn urðu að finna upp nýja einingu, 

þ.e. verðtryggða krónu. 

• Þegar krónan rýrnar stöðugt er hætt við að 

sparnaður fari í steinsteypu, flatskjái og 

aðra hluti sem menn kaupa fyrst og fremst 

til þess að verja verðgildi eigna sinna, ekki 

vegna þess að þeir þurfi þá 



Allir kátir með 

verðtrygginguna 



Peningastefnan virkaði ekki 

Rauða strikið er verðbólgumarkmið Seðlabanka 

Peningastefna byrjaði 

Fastgengi 

Árs verðbólga frá upphafi til loka árs 



Kostir verðtryggingar 

1. Með verðtryggingu er raunvirði höfuðstóls 

haldið föstu 

2. Sparnaður óx og auðvelt var að fá lán 

3. Vaxta- og greiðslubyrði er svipuð ef laun 

og verðlag haldast í hendur 

4. Lífeyrissjóðakerfið byggðist upp 

 



Ókostir verðtryggingar 

1. Höfuðstóll lána gengur hægt niður 

2. Höfuðstóllinn getur hækkað mikið ef 

verðbólga rýkur upp 

3. Greiðslubyrði vex ef laun vaxa hægar en 

verðlag 

4. Peningastefna þar sem vaxtahækkanir 

eiga að hafa áhrif á verðbólgu er 

gagnslítil 

 



Verðtrygging 

• Það er rangt að verðtrygging sé bundin við 

Ísland 

• Hún er til víða um lönd, en er algengari þar 

sem verðlag er óstöðugt 

• Hún er hvergi jafnútbreidd og hér 

• Óverðtryggð lán eru yfirleitt með hærri 

raunvexti en verðtryggð 



Verðtrygging 

• Það er óviðunandi að verðmæti peninga 

sveiflist stöðugt og geti rýrnað um helming 

í einu vetfangi 

• Þess vegna þurfum við stöðugra verðlag, 

stöðugri mynt og minni verðtryggingu 



Hvað getum við gert til þess 

að bæta lífeyri? 

 

• Sparað meira en lögbundin 

12% 

• Byrja sem fyrst að spara 

• Unnið lengur en til 67 ára 



Þinn tími mun koma 



Vertu viðbúinn 


