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Så mye av en pensjonist finansieres av én arbeidstaker
Dette er forsørgelsesbyrden til fremtidens generasjoner. 
Figuren viser hvor stor andel av én person over 67 år som 
finansieres av én arbeidstaker.
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Utviklingen uten innvandring

Utviklingen etter regjeringens hovedalternativ

I 2060 forsørger en 
arbeidstaker alene  
40 % av en person 
over 67 år, dersom 
hovedalternativet 
legges til grunn.
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INSTITUTT FOR ØKONOMI ved Uni-
versitetet i Bergen tar i tre artikler 
for seg vår fremtidige pensjons-
ordning. Dagens artikkel er  
skrevet av:
  
ASTRID GRASDAL, 
førsteamanuensis i 
samfunnsøkonomi 
og tilknyttet Grup-
pe for Trygdeøko-
nomi på institutt 
for økonomi. Hun 
arbeider med sta-
tistiske analyser innen trygde- og 
arbeidsmarkedsøkonomi, og eva-
luering av helse og sysselsettings-

tiltak rettet mot grupper med svak 
arbeidsmarkedstilknytning.

ESPEN BRATBERG, 
professor i sam-
funnsøkonomi og 
tilknyttet Gruppe 
for trygdeøkonomi 
på Institutt for 
økonomi. Han ar-
beider mest med 
statistiske analyser. Det viktigste 
forskningsfeltet er  
arbeidsmarkeds økonomi, særlig 
spørsmål knyttet til sykefravær og 
uføretrygd. 

Økonomisk  
ordliste
 
NASJONALFORMUE:  Det er 
først og fremst menneskelige 

ressurser – arbeidskraf-
ten eller humankapi-
talen – som gjør 
Norge til et rikt 
land.  

Beregninger av nasjo-
nalformuen viser at olje- og 
gassreservene utgjør ca. 8 
prosent av nasjonalformuen i 
2010, men humankapitalen 
utgjør hele 81 prosent.  
Nasjonalformue er summen 
av nettoformuene til alle  
økonomiske enheter i et land 
– både privatpersoner, selska-
per og offentlige institusjoner. 
Den er lik disses realkapital, 
pluss deres netto fordring på 
(eller minus netto gjeld til) 
økonomiske enheter i andre 
land. 

OLJE- OG GASSVERDIER:  
Samlet olje- og gassforekomst 
– måles i oljeekvivalenter.  

Oljedirektoratet anslår at 
Norge har produsert og 
solgt i alt seks milliar-
der standard-
kubikkmeter oljeekvi-

valenter. Oppdagede 
gjenværende ressurser er 

ca. fem milliarder kubikk, 
mens uoppdagede ressurser 
er anslått til 2,6 milliarder ku-
bikk.  
I prognosene for hvor stort 
beløp handlingsregelen åpner 
for at årlig kan tilføres stats-
budsjettet, er både verdien av 
allerede utvunnet olje og gass 
og det som etter hvert utvin-
nes tatt inn i beregningen.

STATENS PENSJONSFOND: Sta-
tens pensjonsfond består av 

Statens pensjonsfond 
utland (tidligere Pe-
troleumsfondet) og 
Statens pensjons-
fond Norge (Folke-

trygdfondet). Statens 
pensjonsfond utland investe-
rer i internasjonale verdipapi-
rer og eiendom i utlandet.  
Markedsverdien er ventet å 
passere 4000 milliarder nor-
ske kroner i løpet av 2013. 
Statens pensjonsfond Norge 
investerer kun i Norge og de 
andre nordiske landene.  
Detter fondets egenkapital  
var pr. juni 2012 på 135,5  
milliarder norske kroner.

HANDLINGSREGELEN:  For at 
oljeformuen skal komme 

både nålevende og fremti-
dige generasjoner til 
gode innførte Stolten-
berg-regjeringen i 2001 
en handlingsregel for 
bruken av statens pen-

sjonsfond.  
Regelen sier at staten som et 
gjennomsnitt over konjunktur-
syklusen kan bruke en forven-
tet realavkastning  
av fondet, som anslås til fire 
prosent. Denne regelen har 
oppslutning fra alle partier på 
Stortinget, unntatt  
Fremskrittspartiet.

Dagens unge kan bli nødt til å jobbe 165 timer mer i året
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Dette er forsørgelsesbyrden til fremtidens generasjoner
Så mange pensjonister må 10 arbeidstakere finansiere.
Figuren viser hvor mange pensjonister over 67 år det 
finnes for hver 10. person  i alderen 20-66 år. 
Andelen eldre øker dramatisk i årene som kommer.

Utviklingen uten innvandrin
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Utviklingen etter SSBs hovedalternativ
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I 2013 er det 2,2 
personer over 67 år 
for hver 10. person 
i yrkesaktiv alder.

I 2060 er det fire 
personer over 67 år 
for hver 10. person 
i yrkesaktiv alder.

Antall pensjonister

Hvis vi om 50 år frem-
deles skal bo i et av 
verdens beste land, må 
vi muligens være 
forberedt på å jobbe 
mer. 

Om 50 år vil det være 2,5 yrkes-
aktive for hver pensjonist her 
i landet. Samtidig får vi stadig 
mindre inntekter fra olje og 
gass. Hvordan skal vi da klare å 
beholde velstanden?

Kan vi fremdeles unne oss sta-
dig mer fritid, slik vi har gjort de 
siste tiårene?

Norge kan opprettholde et 
høyt velferdsnivå i mange år 
fremover. Det var budskapet 
da regjeringen i vinter la frem 
Perspektivmeldingen. Forutset-
ningen er at vi må jobbe mer og 
lenger.

Hvis ikke må våre barn og bar-
nebarn velge mellom drastiske 
velferdskutt eller høyere skatter.

Eldrebølgen er over oss
Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
beregnet at antall eldre i for-
hold til yrkesaktive vil dobles de  
neste 50 årene.

I dag er det omtrent 2,2 per-
soner over 67 år for hver tiende 
person i yrkesaktiv alder. I 2060 
vil dette nesten fordobles, til 
fire personer over 67 år for hver 
tiende yrkesaktiv.

Økt levealder viser at vi får 
det bedre. Men det betyr også 
økte utgifter til pensjoner og 
større etterspørsel etter helse- 
og omsorgstjenester.

Hvorfor er det et problem at 
det blir flere pensjonister pr. 
yrkesaktiv?

Tenk deg at forholdet mellom 
unge og gamle ikke forandret 
seg. Da du var ung, delte du og 
tre andre på å forsørge en pen-
sjonist. Da du ble gammel, var 
det fire unge til å forsørge deg.

Men hvis det bare er to yrkes-
aktive som står klare, går ikke 
regnestykket opp hvis de skal 
jobbe like mye eller mindre enn 
du gjorde da du var ung.

Hva betyr dette?
Enten må flere bli yrkesakti-

ve, eller så må de som er i arbeid 
jobbe flere timer. Hvis andelen 
som jobber skal være som i 
dag, må gjennomsnittlig årlig 
arbeidstid øke fra 1430 timer i 
dag til 1595 i 2060.

Usikkerhet om innvandring
Prognoser for så mye som 50 år 
er usikre. Norge anno 2060 kan 
være preget av begivenheter vi 
ikke aner noe om 
nå. Men prognose-
ne et viktig hjelpe-
middel for å forstå 
hvordan de valgene 
vi tar i dag påvirker 
mulighetene i har 
fremtiden.

SSB gjør bereg-
ninger av fremtidens befolk-
ningsutvikling med antakelser 
om utviklingen av fødselstall, 
levealder og innvandring.

Fødselstallene sank kraftig fra 
1960 til utpå 70-tallet. Etter det 
har fødselstallene vært ganske 
stabile, samtidig som levealde-
ren har økt. 

Perspektivmeldingen har 
ulike beskrivelser for fremtiden. 
I hovedscenarioet tror forskerne 
at fruktbarheten vil gå svakt ned 
og levealderen fortsette å øke.

Hvis dagens og fremtidens 
unge får færre barn, slik at 
fruktbarheten synker mer enn 
det vi nå tror, får de som er i 
yrkesaktiv alder en enda større 
forsørgelsesbyrde.

Størst usikkerhet er knyttet til 
innvandring. Den viktigste fak-
toren er om den økonomiske 
utviklingen i Norge fortsetter å 
være så god at folk i andre land 
ønsker å flytte hit. Økt etterspør-
sel etter personell i omsorgs- og 
helsesektoren kan også gi økt 
innvandring.

Nok en utfordring
I Norge har vi vært heldige fordi 
olje- og gassrikdommen har gitt 
oss muligheten til å leve godt 
med høyt forbruk og stadig 
mer fritid. I tillegg har vi 
nytt godt av at vi klarer 
å jobbe mer effektivt.

Men nå får vi enda 
en stor utfordring: 
Oljealderen går mot 
slutten. Inntektene fra 
olje og gassproduksjonen 
vil gå nedover og må erstat-
tes av eksportinntekter fra 
andre næringer.

Vi har plassert store 
deler av oljeinntektene i 
pensjonsfondet. Men det 
er langt fra stort nok til å 
løse utfordringene med en 
aldrende befolkning.

Derfor kan vi ikke tillate 
oss kortere arbeidsuker, len-
gre ferier og tidligere pen-
sjonering hvis vi samtidig 
skal beholde en av verdens 
høyeste levestandarder.

Vi trenger milliarder
I Perspektivmeldingen 
anslås at vi må skaffe inn-
tekter tilsvarende rundt 
seks prosent av verdiskapin-
gen i fastlandsøkonomien 
frem mot 2060.

Det tilsvarer om lag 140 
milliarder kroner i året, 
eller nesten hele budsjettet 
til Helse- og omsorgsdepar-
tementet.

Men den gode nyheten er, 
tross alt, at det ikke er oljen som 
er grunnlaget for vår velferd. Det 
er vår felles arbeidsinnsats. Og 
nettopp arbeidsinnsatsen kan 
hjelpe oss ut av problemene.

Hvor mye mer 
må vi jobbe der-
som vi skal fortset-
te å leve i ett land 
med velferdstilbud 
i verdenstoppen?

For å skaffe nød-
vendige ekstra-
milliarder, må for 

eksempel yrkesdeltakelsen for 
befolkningen i alderen 15–74 
øke fra dagens nivå på 71,5 pro-
sent til 75,5 prosent i 2060.

Fordi den norske økonomien 
er inne i en høykonjunktur har 
man likevel budsjettert med 
å bruke bare 125,3 milliarder, 
eller 3,3 prosent avkastning av 
fondet. Under finanskrisen i 
2009, og under lavkonjunkturen 
tidlig på 2000-tallet brukte man 
betydelig mer enn handlingsre-
gelen tilsier. 

125,3 milliarder er et stort 
beløp. Det er for eksempel 13,3 
milliarder mer enn budsjettert 
til landets regionale helsefor-
etak og mer enn tre ganger så 
mye som budsjettert til folke-
trygdens utgifter til sykepenger. 
Men ca. 37 milliarder mindre 

enn utgiftene til alderspensjo-
ner i 2013. 

Alt i dag bruker vi altså store 
oljeinntekter til å betale offent-
lige utgifter. Avkastningen fra 
pensjonsfondet skaper rom for 
velferdsgoder som ellers måtte 
finansieres gjennom økte skat-
ter eller statlig låneopptak.

Følges handlingsregelen vil 
fondsavkastningen gi økt roms-
lighet i budsjettpolitikken i 
årene som kommer, men selv 
om fondet blir større og avkast-
ningen økende vil dette likevel 
ikke være nok til å dekke vek-
sten i offentlige utgifter.

Hvis flere  
jobber fulltid, vil 
gjennomsnittlig 

arbeidstid øke

Vi reddes ikke a v oljeformuen fremtidens pensjon og trygd – IAlternativt kan vi oppnå 
noenlunde det samme ved at 
hver sysselsatt jobber 165 timer 
mer i 2060, enn i 2011.

Flere kan bidra
Men mange kan bidra, og vi kan 
løse det totale antall arbeidsti-
mer på flere måter:
n Norge har svært mange som 
jobber deltid: Hvis flere job-
ber fulltid, vil gjennomsnittlig 
arbeidstid øke.
n Om lag 10 prosent av befolk-
ningen i arbeidsfør alder er på 
uførepensjon. Får vi flere av 
disse ut i arbeidslivet, vil det 
være et stort bidrag.
n Sysselsettingen til innvandre-
re er lavere enn i befolkningen 

for øvrig. En økning i inn-
vandrernes sysselsetting opp 

til gjennomsnittet i befolknin-
gen vil også øke arbeidstilbudet 
vesentlig.
n Pensjonsreformen gjør at 
det nå lønner seg å stå lenger i 
jobb. Denne tendensen vil øke 
når reformen slår inn for fullt.  
Likevel vil vi ikke nødvendigvis 
se så mange flere 75-åringer i 
jobb enn i dag.
n Om noen står noe lengre i 
arbeid før de går av med pen-
sjon, innvandreres arbeidskraft 
og restarbeidsevnen blant de 
med nedsatt funksjonsevne 
utnyttes noe bedre kommer vi 
i mål hvis vi i fremtiden i gjen-
nomsnitt arbeider drøyt 100 
timer mer i året enn i dag.

Oljeformuen alene løser ikke 
morgendagens utfordringer.

Rundt halve den formuen som 
olje- og gassforekomstene på 
norsk sokkel representerer, er 
hentet opp fra grunnen og satt 
på bok i Statens pensjonsfond 
utland. Markedsverdien er ven-
tet å passere 4000 milliarder 
kroner i løpet av 2013. 

Handlingsregelen åpner for 
at fondets årlige realavkastning 
kan brukes over statsbudsjettet. 
Med en antatt avkastning på fire 
prosent åpner dette for at man 
i statsbudsjettet for 2013 kan 
bruke 151,7 milliarder kroner.


