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Sammendrag: 
I denne avhandlingen studeres hvordan ulike pensjonssystemer påvirker økonomisk vekst. Et 

hovedresultat er at sammenhengen mellom pensjonssystem og økonomisk vekst ikke er 

entydig, men avhenger av hva som driver den økonomiske veksten. Flere land opplever i dag 

en aldring av befolkningen som følge av høyere levealder og mindre fødselskull. Samtidig har 

flere av disse landene et såkalt pay-as-you-go pensjonssystem. Dette systemet innebærer at 

de som er yrkesaktive løpende finansierer pensjonsutbetalingene til de pensjonerte. I tilfellet 

med befolkningsaldring vil dette systemet ikke være bærekraftig, ettersom det da stadig blir 

færre yrkesaktive til å finansiere en voksende andel pensjonerte. Pensjonsreformer har 

således blitt et hett tema.  

Utformingen av pensjonssystemet påvirker den økonomiske veksten. I avhandlingen skilles 

det mellom ulike fondsbaserte systemer og pay-as-you-go. Det vises hvordan et fondsbasert 

system entydig gir høyere økonomisk vekst, dersom veksten er drevet av investering i 

realkapital. Dersom veksten heller er drevet av investering i utdanning og humankapital blir 

resultatet mindre sikkert. I dette tilfellet er det ikke gitt hvilket system som gir høyest 

økonomisk vekst. I praksis vil veksten forklares både med investering i realkapital og 

humankapital. Derfor vil flere momenter trekke i retning av at et fondsbasert system er å 

foretrekke, dersom målet er økonomisk vekst. Disse hovedresultatene er relevante for flere 

økonomier som i disse tider vurderer ulike pensjonsreformer. Spesielt er resultatet omkring 

investering i humankapital og vekst interessant. Det skyldes at investering i humankapital 

kan bli stimulert gjennom pensjonssystemet, dersom utdanning gir pensjonspoeng.  

Et annet hett tema i pensjonsdebatten er senere pensjonsalder. Dersom folk står lenger i 

jobben sin vil dette både øke innbetalingene til pensjonssystemet, og redusere utbetalingene. 

I avhandlingen vises det derfor hvordan den økonomiske veksten påvirkes av at eldre velger 

pensjonsalder selv. Hovedfunnet i dette arbeidet, som anvender en svært stilisert modell, er 

at pensjonssystemet ikke påvirker den økonomiske veksten dersom eldre selv velger hvor 

lenge de vil jobbe.   

 


