
Sterkur grundvöllur í lífeyrismÆlum þjóðarinnar 
Eignir íslendinga í lífeyrisrØttindum 

indum og lífeyrissparnaði nema 
nœ rœmum 1 milljörðum 
króna og hafa vaxið œr rœmum 
300 milljörðum Æ síðastliðnum 

tíu Ærum Einn helsti styrkur 

íslenska lífeyriskerfisins er sÆ 

að það er svokallað þriggja stoða 

lífeyriskerfi sem byggist Æ tekjutengdum 

tengdum lífeyri frÆ almannatryggingum 

tryggingum almennri aðild að 

sjóðmynduðu samtryggingarkefi 
lífeyrissjóðanna og viðbótarlífeyrissparnaði 

eyrissparnaði í sØreign Þetta 

fyrirkomulag er í samræmi við 

rÆðleggingar Alþjóðabankans 
Þótt meðalaldur hØr Æ landi sØ 

mun lægri en í flestum nÆgrannaríkjunum 

ríkjunum fjölgar ˘˝nstaklingum 
í eldri hópum hraðar en í þeim 

yngri Gert er rÆð fyrir því að 

fram til Ærsins 2040 muni vinnandi 

andi mönnum Æ íslandi 18 til 67 

Æra fækka uiii helming í hlutfalli 
við ellilífeyrisþega Nœ eru um 
sex einstaklingar Æ vinnumarkaði 

aði Æ móti hverjum ellilífeyrisþega 

þega en urn 2040 verður það hlutfall 

fall komið niður í þrjÆ vinnandi 

einstaklinga Æ hvern ellilífeyrisþega 

þega Af þessari Æstæðu verður 

sífellt mikilvægara að byggja 

upp sjóðmyndandi lífeyrissjóði 
því að öðrum kosti þarf að leggja 

þyngri byrðar Æ skattgreiðendur 

f ramtíðarinnar eða bœa við skertan 

an lífeyri 

í þessu sambandi erum við 
í öfundsverðri stöðu sÆmanbörið 

ið við mörg nÆgrannaríki okkar 

sem byggja lífeyriskerfi sitt 
|  Æð verulegu leyti Æ svo kölluðu 

:  gegnumstreymiskerf i þannig 
I að skattgreiðslur renna beint til 

að greiða lífeyri i stað þess að 

|  lífeyrisgreiðslur myndi sjóð til 

framtíðar Þjóðverjar eiga til að 

mynda ekki nema sem nemur um 
f jórum prósentum af landsframleiðslu 

leiðslu sinni í lífeyrissjóðum og 
Danir rœmlega þriðjung Til sam- 

I 
anburðar nÆmu eignir Islendinga 

[  í lífeyrissjóðum um 123 present- 

1 
um af landsframleiðslu Ærið 2005 
sem er næst hæsta hlutfall albra 

OECD ríkjanna Þessi staða mun 
bæta samkeppnisstöðu okkar 

gag ivart mörgum af samkeppnislöndum 

islöndum okkar í framtíðinni þar 

seir atvinnulífið í þessum löndum 

um mun þurfa að standa undir 

aukinni skattbyrði til að bera 

kostnað vegna aukinna lífeyrisskuldbindinga 

skuldbindinga 

HVA— R˘—UR MESTU UM FJ`R- 

HAGSLEGA STÖ—U VI— STARFSLOK 
Þótí staða íslensku þjóðarinnar í 

heild sØ öfundsverð hyað lífeyrismÆl 

ismÆl varðar þÆ þurfa einstaklingarnir 

ingarnir sjÆlfir að taka Æbyrgð Æ 

eigin lífeyrisafkomu Það mÆ vel 
færa rök fyrir því að f jÆrhagsleg 
kjör okkar við starf slokbyggist byggist 

ekki síður Æ þeirri fyrirhyggju 

sem við sýnum í þessum mÆlum 
en Æ menntun okkar og launum 
sem við höfum yfir starfsævina 
HØr hafa margir þættir Æhrif í 

því sambandi er vert að huga að 

-því hvort lÆgmarksiðgjald sem nœ 

er greitt sØ nóg til að byggja upp 
þann lífeyri sem við sækjœmst 
eftir við starfslok Þetta skiptir 

ekki síst mÆli þegar haft er í 

huga að líf slíkur hafa almennt 
aukist 

MIKILV˘GI SAMSPILS SAM- 

TRYGGINGAR OG SÉREIGNAR 
í lífeyrissjóðalögunum er miðað 
við að menn Ævinni sØr að lÆgmarki 

marki rœinlega helming af launum 

um miðað við að þeir greiði 

iðgjald til lífeyrissjóðs yfir heila 

starfsævi þ f jörutíu Ær 

Svo dæmi sØ tekið um Æunnin 
rØttindi hjÆ stórum lífeyrissjóði 

þÆ mÆ sÆ sem greiðir tolf prösenta 

senta iðgjald af 250 kr launum 

um frÆ 27 Æra til 67 Æra aldurs 

gera rÆð fyrir að fÆ sem nemur 
um sextíu prósentum af þeim 

launum (m 3 prósenta Ævöxt- 

Ævöxtun 

un Her mÆ þó hafa í hugað að 

í flestum tilvikum eru laun við 

lok stÆrfsævi nokkuð hærri en 

meðallaun yfir alia starfsævina 

og því mÆ gera rÆð fyrir því að 

lífeyrir samkvæmt þessu verði 

nokkuð minni en sextíu present 
af lokalaunum Til að vega upp 

.  Æ móti þessari tekjuskerðingu 
kjósa margir að byggja upp 
viðbótÆrlífeyrissparnað í sØreign 

eign Miðað við sömu forsendur 

næmu œtgreiðslur sex prósenta 

viðbótarlífeyrissparnaðar um 35 

prósentum af launum miðað við 

að uppsafnaðnr sparnaður 15 
milljönir króna sØ tekinn œt Æ 

tuttugu Ærum frÆ 67 til 87 Æra 

aldurs Hann hækkar því lífeyri 

upp í sem nemur 95 prósentum 
af þeim launum sem gert er rÆð 

fyrir í dæminu Þetta dæmi sýnir 
þótt með nokkurri einföldun sØ 

að ekki er nóg að leggja til hliðar 

tólf prósent af launum nema viðkomandi 

komandi sØ reiðubœinn að taka Æ 

.  sig allnokkra tekjuskerðingu við 
lok starf ssevinnar 

Með þessum orðum er alls 

ekki verið að draga œr mikilvægi 
sÆmtryggingarkerfisins Þvert Æ 

móti er bví hØr haldið fram að 

rØttindi í samtryggingardeildum 
sØu mikUvæg og nauðsynleg til 
að tryggja okkur ævilangan lífeyri 

eyri Tilgangurinn er einungis 

sÆ að benda Æ að með eðlilegu 

samspili rØttinda í sameign og 
sØreign getur hver og einn tryggt 

sØr traustan lífeyri og varið sig 

betur fyrir Æhrifum breytinga 
sem hann hefœr engin Æhrif Æ 

svO sem aukihni örorkubyrði lífeyrissjóða 

eyrissjóða og hækkandi lífaldri 
Auk þessa gefur sØreignarlífeyrir 

eyrir okkur aukinn möguleika Æ 
svØigjanlegum starf slokum 

Mikilvægi þess að huga að 

framlagi til uppbyggingar lífeyris 

is Æ ekki síður við um þÆ sem eru 
sjÆlfstæðir atvinnurekendur og 
taka hluta tekna sinna œt í formi 

arðs af rekstri eða með öðrum 
hætti þar sem framlag til öflunar 

lífeyrisrØttinda og lífeyrissparnaðar 

aðar er hlutfall af skattskyldum 
launum 
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