Ágrip

Skýrslaþessi fjallarum kynslóðareikningafyrirÍsland en þ á ernú verið að
geraífyrstasinn. Kynslóðareikningargerakleiftað metaá hriffjá rmá lastefnu
hins opinbera á afkomu ólíkra kynslóða. Þ eir sýna ekki aðeins drei…ngu
skattbyrðaogtilfæ rslnamilli kynslóðaogkynjaheldureinnighvernighæ gt
erað beitaaðgerðum íopinberum fjá rmá lum tilað breytadrei…ngu þ essara
þá tta. N iðurstöðurþessareikningagetaþvíverið mikilvæ gthjá lpartæ ki við
að metastefnu hins opinbera. R eikningarnirsegja þó engan veginn tilum
það hvernig stefna hins opinbera mun þ róast og að sjá lfsögðu ekki hvaða
drei…ngopinberragæ ðaséréttlá teðaréttíeinhverjum skilningi. R étterað
takafram að lífeyrissjóðaker…nuerhaldið fyrirutanreikninganaensá há ttur
erhafðurá í öðrum löndum þarsem kynslóðareikningarhafa verið gerðir.
Þ ettagerirþað að verkum að reiknaðurójöfnuðurkynslóðannavirðistmeiri
en búastmá við væ ru lífeyrissjóðirnirhafðirmeð. Íframtíðinni eræ tlunin
að bæ taúrþessu.

0.1

A ðferðafræ ðin
Ístuttu má li byggistaðferðafræ ðin á eftirfarandi þrem þrepum: i) A ‡að er
upplýsingaum það hvernigmismunandi skattará grunná ri (19 9 5) lögðustá
skattgreiðendureftiraldri ogkyni. ii) A ‡að erupplýsingaum það hvernig
opinbergæ ði (vörur, þjónusta og bótagreiðslur) nýtasteinstaklingum með
tilliti tilaldursogkyns. iii) M eð þ víað núvirðatölurnarsem fundnareruíi)
ogii) verðurtilgrunnurað mati á svokallaðri hreinni skattbyrði kynslóðanna.
H rein skattbyrði kynslóðarerskilgreind sem munurinn á heildarskattgreiðslum meðaleinstaklings afhverri kynslóð og heildarútgjöldum til hans y…r

²N iðurstöður kynslóðareikninga fyrir þ æ r kynslóðir sem nú eru á lí…
sýna að hrein skattbyrði er misjöfn milli kynslóða og kynja. H rein
skattbyrði kvennaerað jafnaði munminni enkarlaen það stafarm.a.
afþ ví að í útreikningunum eru bæ turvegna barna tengdarmæ ðrum
en eignarskatturery…rleitttengdurkörlum þ arsem eignirhjóna, s.s.
hlutabréf, eruoftastá nafni eiginmanns. Einnigeruæ vitekjurkvenna,
ogþ.a.l. skattstofn, y…rleittlæ gri enkarla.
²B reytingará tekjum ogútgjöldum hinsopinberahafamjögmismunandi
á hrifá afkomu kynjanna. Þ annigkemurt.d. hæ kkun skattaharðarog
jafnarniðurá körlum en konum. Einnigkemurskerðingá fjá rframlagi
tilmenntaker…sins harðastniðurá ungufólki ená hrifaflæ kkuná fjá rframlagi tilvelferðarker…sins drei…stnokkuð jafntá ungtogmiðaldra
fólk.
²Þ egarskattbyrði núlifandi ogframtíðarkynslóðaerskoðuð kemuríljós
að hrein núvirtlífstíðarskattbyrði einstaklings sem fæ ddistá rið 19 9 5,
sem ergrunná rreikninganna, erað meðaltali 7 13 þ úsund kr. en byrði
einstaklinga afkomandi kynslóðum erað meðaltali 1.86
2 þúsund kr.
M unurinner16
1% . Ef jafnvæ gi á að ná stá milli kynslóðaþarfað auka
skattbyrðarnúlifandi kynslóðaeðadragaúrútgjöldum hins opinbera.
²M argarleiðirerufæ rartilað jafnaafkomumunkynslóðannaá nþessað
hérséeinleið tekinfram y…raðra. H æ gterað aukaheildartekjurhins
opinberaaftekjuskatti ogútsvari um 0,9 1% afvergri landsframleiðslu
(V L F) á rsins 19 9 5 (4,1 milljarða kr.) á á ri. Sama marki mæ tti ná
með því að skerða útgjöld tilmenntaker…sins um 1,01% afV L F (4,6
milljarðakr.). M inni framlögtilmenntunarleiðahins vegarvæ ntanlegatilminni hagvaxtarþegarfram í sæ kirogþ annighefði læ kkun á
framlögum tilmenntaá hrifá allaþjóðfélagsþegnaíframtíðinni.
²N okkuð minni læ kkunþ yrfti að verðaá fjá rframlagi tilvelferðarker…sins
tilað jafnaaðstöðumunkynslóðannaeða0,9 7 % afV L F (4,4 milljarðar

tilmá la‡okkaeins ogvega-, dóms-, orku- ogatvinnumá la.
²Skuldasöfnun hins opinbera hefurverið mikilundanfarin á rog gæ tir
á hrifahennarmjögíkynslóðareikningunum. Efskuldabyrði hins opinbera væ ri engin yrði hrein skattbyrði framtíðarkynslóða neikvæ ð um
tæ par39 8 þúsundkr. Þ að þýðirað efnúverandi fjá rmá lastefnustjórnvalda yrði fylgtí framtíðinni þ á myndu núlifandi kynslóðirgreiða of
mikið ískattamiðað við komandi kynslóðir. L æ kkamæ tti skatta, eða
aukaútgjöld, um alltað 4 milljarðakr. enhaldasamtjafnvæ gi á milli
kynslóðanna. Þ að ójafnvæ gi sem erá skattbyrði núverandi ogkomandi
kynslóðamá þvíað stórum hlutaskrifaá reikningskuldasöfnunarhins
opinberaífortíðinni.
²A ldursdrei…ng þjóðarinnarhefurmikilá hrifá útgjöld og tekjurhins
opinbera. M iðað við mannfjöldaspá rvirðisttekjuaukning hins opinberavegnafjölgunaríaldurshópunum 25-6
4 á raverðameiri enútgjaldaaukningvegnaelstaaldurshópsins (eldri en 6
5 á ra) íframtíðinni.

0.3 Samanburðurvið önnurlönd
Ískýrslunni eralmenntgertrá ð fyrir6% á vöxtunarkröfu. T ilþ ess að gera
alþjóðlegansamanburð kleifanvorureikningarnirendurteknirog5% á vöxtunarkrafanotuð ístaðinn. T ilað gæ tasamræ miseruaðeinssýndirkynslóðareikningar
fyrirkarlaenekki reyndistunntað a‡afullkomlegrasambæ rilegraniðurstaðna
fyrirbæ ði kynin nema í D anmörku. Ítö‡u 0.1 má sjá niðurstöðurþessara
reikninga.

T afla0.1: A lþjóðlegursamanburðurá kynslóðareikningum - núvirði hreinna
meðalskattgreiðslna karla (þúsundirdollara)
Ísland* D anmörk* N oregur Svíþ jóð B anda- Þ ýska- Ítalía
A ldur
ríkin
land
kynslóðar
á rið 19 9 3
N
84
35
110
156
121
19 7
65
5
104
7 7
128
17 9
141
233
80
15
209
229
16
5
231
19 2
334
156
25
308
330
18 5
26
9
224
36
9
205
35
308
29 7
159
26
6
19 7
27 9
145
45
222
17 2
100
211
126
135
34
55
119
0
11
98
9
-7 4
-9 7
65
-16
-134
-57
-9
-108
-16
3 -144
7 5
-9 7
-155
-58
-36
-104
-100
-169
85
-116
-16
9
-32
-21
-7 8
-39
-61
Framtíðarkynslóðir
111
-53
17 1
204
243
250
354
Ó jöfnuður
31%
-56
%
53%
31%
100%
27 % 446
%
* T ölurnarfyrirÍsland og D anmörku eru frá á rinu 19 9 5. Íöllum tilfellum ermiðað
við 1,5% hagvöxtá mann og5% afvöxtunarþ á tt.

Einsogsjá má erbyrði framtíðarkynslóðamisjöfnmilli landa. Íslandstendur
velað vígi í þessum samanburði ogeru íslenskirkarlarframtíðarinnarmeð
sambæ rilegaskattbyrði miðað við nýfæ ddaogkarlaríSvíþjóð ogÞ ýskalandi.
D anskirkarlarvirðast, ólíktsamanburðarþjóðunum, beraofþ ungaskattbyrði
miðað við framtíðarkynslóðir. Efhins vegarójöfnuðurframtíðarkynslóðaer
skoðaður fyrir bæ ði kynin í D anmörku fæ rist hann næ r þ ví sem gerist á
Íslandi eðaí 26
% . A fþ essu má veraljóstað efá vöxtunarkrafan sem notuð
erí kynslóðareikningunum erlæ kkuð í 5% verðurniðurstaðan fyrirÍsland
mjög sambæ rileg við það sem gerist hjá þeim ná grannaþjóðum okkarsem

erviðeigandi. Íreikningunum varmiðað við 6
% enerlendishefuroftast
verið notastvið 5% .
²H agvöxtur. N iðurstöðureru viðkvæ marfyrirþvíhvemiklum hagvexti
gerterrá ð fyrir. T ildæ mis mæ listójafnvæ gi ískattbyrði kynslóðanna
161% ístað 6
4% efgerterrá ð fyrir2% hagvexti ístað 1,5% . Er…tter
að spá fyrirum hagvöxtíframtíðinni. Þ eirsem ge…ð hafaútslíkarspá r
eruþ ó nokkuð sammá laum að hagvöxturverði minni á V esturlöndum
íframtíðinni en hannhefurverið að meðaltali á eftirstríðsá runum. A lgengterað gerará ð fyrirum 1,5% vexti landsframleiðsluá manná á ri
tillangs tímaogerþ að gerthér.
²Eignirhinsopinbera. Þ á tttakahinsopinberaíatvinnustarfsemi ermjög
mismunandi eftirlöndum. Ísumum löndum framleiðirhið opinberanæ r
eingöngugæ ði tilsamneyslueníöðrum fæ stþ að einnigvið framleiðslu
gæ ðatileinkaneyslu. M etaþ arflíkleganarð afstarfsemi ríkisfyrirtæ kja
sem fá stvið framleiðslu gæ ða tileinkaneyslu eða verðmæ ti þeirra ef
þau væ ru seld á markaði. Slíktmaterer…tten fyrirsjá anlegt erað
niðurstöðurþess gæ tu hafttalsverð á hrifá matá heildareignum hins
opinbera.
²H velýsandi ergrunná r?T ekju- ogútgjaldastraumarmiðastvið á kveðið
grunná r. A ð mörgu erað hyggjavið valá grunná ri ograunareræ skilegtað miðað sévið nokkurra á ra tímabilfremuren eittá r. V eler
hugsanlegtað fyrirsjá anlegarséubreytingarsem valdaþvíað á standið á
grunná rinuverðurekki dæ migertfyrirskipanmá laíframtíðinni. D æ mi
um þettaerubreytingartengdarlífeyrissjóðaker…nu. Íframtíðinni eiga
skattará lífeyrisgreiðslureftirað skilahinu opinberaauknum tekjum.
Sömuleiðis á ö‡ugra lífeyrissjóðaker… eftirað draga úrýmsum bótagreiðslum, svosem greiðslum vegnatekjutryggingaralmannatrygginga.
²H agkvæ mni stórrekstrar. Kostnaði vegna samneysluþjónustu eins og
skóla- og heilbrigðisþ jónustu erhérdreiftá einstaklingana með tilliti

ldfk

