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Skýrslaþessi fjallarum kynslóðareikningafyrirÍslandenþá ernú verið að
geraífyrstasinn. Kynslóðareikningargerakleiftaðmetaáhriffjá rmá lastefnu
hins opinbera á afkomu ólíkrakynslóða. Þeirsýnaekki aðeins drei…ngu
skattbyrðaogtilfæ rslnamilli kynslóðaogkynjaheldureinnighvernighæ gt
erað beitaaðgerðum íopinberumfjármá lumtilað breytadrei…nguþessara
þá tta. N iðurstöðurþessareikningagetaþvíverið mikilvæ gthjá lpartæ ki við
að metastefnuhins opinbera. R eikningarnirsegjaþó enganveginntilum
það hvernigstefnahins opinberamun þróastogað sjá lfsögðu ekki hvaða
drei…ngopinberragæ ðaséréttlá teðaréttíeinhverjumskilningi. R étterað
takaframað lífeyrissjóðaker…nuerhaldið fyrirutanreikninganaensá há ttur
erhafðurá í öðrum löndum þarsem kynslóðareikningarhafaverið gerðir.
Þ ettagerirþað að verkumað reiknaðurójöfnuðurkynslóðannavirðistmeiri
enbúastmá við væ rulífeyrissjóðirnirhafðirmeð. Íframtíðinni eræ tlunin
að bæ taúrþessu.

0.1 A ðferðafræ ðin
Ístuttumá li byggistaðferðafræ ðin á eftirfarandi þrem þrepum: i) A ‡að er
upplýsingaum það hvernigmismunandi skattará grunnári (19 9 5) lögðustá
skattgreiðendureftiraldri ogkyni. ii) A ‡að erupplýsingaum það hvernig
opinbergæ ði (vörur, þjónustaogbótagreiðslur) nýtasteinstaklingum með
tilliti tilaldursogkyns. iii) M eð þvíað núvirðatölurnarsemfundnareruíi)
ogii)verðurtilgrunnurað mati á svokallaðrihreinni skattbyrðikynslóðanna.
H reinskattbyrði kynslóðarerskilgreindsemmunurinná heildarskattgreiðs-
lum meðaleinstaklings afhverri kynslóð ogheildarútgjöldum tilhans y…r



²N iðurstöðurkynslóðareikningafyrirþæ rkynslóðirsem nú eru á lí…
sýnaað hrein skattbyrði ermisjöfn milli kynslóðaogkynja. H rein
skattbyrði kvennaerað jafnaði munminni enkarlaenþað stafarm.a.
afþvíað í útreikningunum erubæ turvegnabarnatengdarmæ ðrum
eneignarskatturery…rleitttengdurkörlum þarsem eignirhjóna, s.s.
hlutabréf, eruoftastá nafni eiginmanns. Einnigeruæ vitekjurkvenna,
ogþ.a.l. skattstofn, y…rleittlæ gri enkarla.

²B reytingará tekjumogútgjöldumhinsopinberahafamjögmismunandi
á hrifá afkomukynjanna. Þannigkemurt.d. hæ kkunskattaharðarog
jafnarniðurá körlumenkonum. Einnigkemurskerðingá fjá rframlagi
tilmenntaker…sinsharðastniðurá ungufólki ená hrifaflæ kkuná fjá r-
framlagi tilvelferðarker…sinsdrei…stnokkuð jafntá ungtogmiðaldra
fólk.

²Þegarskattbyrði núlifandi ogframtíðarkynslóðaerskoðuð kemuríljós
að hreinnúvirtlífstíðarskattbyrði einstaklings sem fæ ddistárið 19 9 5,
sem ergrunná rreikninganna, erað meðaltali 7 13 þúsundkr. enbyrði
einstaklingaafkomandi kynslóðum erað meðaltali 1.862 þúsundkr.
M unurinner161% . Efjafnvæ gi á að ná stá millikynslóðaþarfað auka
skattbyrðarnúlifandi kynslóðaeðadragaúrútgjöldumhinsopinbera.

²M argarleiðirerufæ rartilað jafnaafkomumunkynslóðannaánþessað
hérséeinleið tekinframy…raðra. H æ gterað aukaheildartekjurhins
opinberaaftekjuskatti ogútsvari um 0,9 1% afvergri landsframleiðslu
(V L F) á rsins 19 9 5 (4,1 milljarðakr.) á á ri. Samamarki mæ tti ná
með þvíað skerðaútgjöldtilmenntaker…sins um 1,01% afV L F (4,6
milljarðakr.). M inni framlögtilmenntunarleiðahinsvegarvæ ntan-
legatilminni hagvaxtarþegarfram ísæ kirogþannighefði læ kkun á
framlögumtilmenntaá hrifá allaþjóðfélagsþegnaíframtíðinni.

²N okkuðminnilæ kkunþyrftiað verðaá fjá rframlagitilvelferðarker…sins
tilað jafnaaðstöðumunkynslóðannaeða0,9 7 % afV L F(4,4milljarðar



tilmá la‡okkaeinsogvega-, dóms-, orku- ogatvinnumá la.

²Skuldasöfnunhins opinberahefurverið mikilundanfarin ároggæ tir
áhrifahennarmjögíkynslóðareikningunum. Efskuldabyrði hinsopin-
beravæ ri enginyrði hrein skattbyrði framtíðarkynslóðaneikvæ ð um
tæ par39 8 þúsundkr. Það þýðirað efnúverandi fjá rmá lastefnustjórn-
valdayrði fylgtíframtíðinni þ á myndunúlifandi kynslóðirgreiðaof
mikið ískattamiðað við komandi kynslóðir. L æ kkamæ tti skatta, eða
aukaútgjöld, umalltað 4milljarðakr. enhaldasamtjafnvæ gi á milli
kynslóðanna. Það ójafnvæ gi semerá skattbyrði núverandi ogkomandi
kynslóðamá þvíað stórumhlutaskrifaá reikningskuldasöfnunarhins
opinberaífortíðinni.

²A ldursdrei…ngþjóðarinnarhefurmikilá hrifá útgjöld ogtekjurhins
opinbera. M iðað við mannfjöldaspá rvirðisttekjuaukninghins opin-
beravegnafjölgunaríaldurshópunum 25-64á raverðameiri enútgjal-
daaukningvegnaelstaaldurshópsins(eldri en65 ára) íframtíðinni.

0.3 Samanburðurvið önnurlönd
Ískýrslunni eralmenntgertrá ð fyrir6% á vöxtunarkröfu. T ilþess að gera
alþjóðlegansamanburð kleifanvorureikningarnirendurteknirog5% á vöxtu-
narkrafanotuð ístaðinn. T ilað gæ tasamræ miseruaðeinssýndirkynslóðareikningar
fyrirkarlaenekkireyndistunntaða‡afullkomlegrasambæ rilegraniðurstaðna
fyrirbæ ði kyninnemaíD anmörku. Ítö‡u 0.1 má sjá niðurstöðurþessara
reikninga.



Tafla0.1: A lþjóðlegursamanburðurá kynslóðareikningum- núvirðihreinna
meðalskattgreiðslnakarla (þúsundirdollara)
A ldur
kynslóðar
á rið 19 9 3

Ísland* D anmörk* N oregur Svíþjóð B anda-
ríkin

Þ ýska-
land

Ítalía

N 84 35 110 156 121 19 7 65
5 104 7 7 128 17 9 141 233 80
15 209 229 165 231 19 2 334 156
25 308 330 185 269 224 369 205
35 308 29 7 159 266 19 7 27 9 145
45 222 17 2 100 211 126 135 34
55 119 0 11 9 8 9 - 7 4 -9 7
65 -16 -134 -57 -9 -108 -163 -144
7 5 -9 7 -155 -58 -36 -104 -100 -169
85 -116 -169 -32 -21 -7 8 -39 -61
Framtíðar-
kynslóðir 111 -53 17 1 204 243 250 354
Ó jöfnuður 31% -56% 53% 31% 100% 27 % 446%
* T ölurnarfyrirÍslandogD anmörkuerufrá á rinu19 9 5. Íöllum tilfellum ermiðað
við 1,5% hagvöxtá mannog5% afvöxtunarþá tt.

Einsogsjá má erbyrði framtíðarkynslóðamisjöfnmilli landa. Íslandstendur
velað vígi íþessum samanburði ogeruíslenskirkarlarframtíðarinnarmeð
sambæ rilegaskattbyrðimiðað við nýfæ ddaogkarlaríSvíþjóð ogÞ ýskalandi.
D anskirkarlarvirðast, ólíktsamanburðarþjóðunum, beraofþungaskattbyrði
miðað við framtíðarkynslóðir. Efhinsvegarójöfnuðurframtíðarkynslóðaer
skoðaðurfyrirbæ ði kynin í D anmörku fæ risthann næ rþví sem geristá
Íslandi eðaí26% . A fþessumá veraljóstað efá vöxtunarkrafansem notuð
eríkynslóðareikningunum erlæ kkuð í 5% verðurniðurstaðanfyrirÍsland
mjögsambæ rilegvið það sem geristhjá þeim nágrannaþjóðum okkarsem



erviðeigandi. Íreikningunumvarmiðað við 6% enerlendishefuroftast
verið notastvið 5% .

²H agvöxtur. N iðurstöðureruviðkvæ marfyrirþvíhvemiklum hagvexti
gerterrá ð fyrir. T ildæ mismæ listójafnvæ gi ískattbyrði kynslóðanna
161% ístað 64% efgerterrá ð fyrir2% hagvexti ístað 1,5% . Er…tter
að spá fyrirumhagvöxtíframtíðinni. Þ eirsemge…ð hafaútslíkarspár
eruþó nokkuð sammá laumað hagvöxturverði minni á Vesturlöndum
íframtíðinni enhannhefurverið að meðaltali á eftirstríðsá runum. A l-
gengterað gerará ð fyrirum 1,5% vexti landsframleiðsluá manná á ri
tillangstímaogerþað gerthér.

²Eignirhinsopinbera. Þ á tttakahinsopinberaíatvinnustarfsemiermjög
mismunandieftirlöndum. Ísumumlöndumframleiðirhið opinberanæ r
eingöngugæ ði tilsamneyslueníöðrumfæ stþað einnigvið framleiðslu
gæ ðatileinkaneyslu. M etaþarflíkleganarð afstarfsemiríkisfyrirtæ kja
sem fá stvið framleiðslugæ ðatileinkaneyslueðaverðmæ ti þeirraef
þauvæ ru seld á markaði. Slíktmaterer…ttenfyrirsjá anlegterað
niðurstöðurþess gæ tuhafttalsverð á hrifá matá heildareignum hins
opinbera.

²H velýsandiergrunná r?Tekju- ogútgjaldastraumarmiðastvið á kveðið
grunnár. A ð mörguerað hyggjavið valá grunná ri ograunareræ ski-
legtað miðað sévið nokkurra áratímabilfremureneittá r. Veler
hugsanlegtað fyrirsjá anlegarséubreytingarsemvaldaþvíað á standið á
grunnárinuverðurekkidæ migertfyrirskipanmá laíframtíðinni. D æ mi
umþettaerubreytingartengdarlífeyrissjóðaker…nu. Íframtíðinni eiga
skattará lífeyrisgreiðslureftirað skilahinuopinberaauknum tekjum.
Sömuleiðis á ö‡ugralífeyrissjóðaker… eftirað dragaúrýmsum bóta-
greiðslum, svosemgreiðslumvegnatekjutryggingaralmannatrygginga.

²H agkvæ mni stórrekstrar. Kostnaði vegnasamneysluþjónustu eins og
skóla- ogheilbrigðisþjónustuerhérdreiftá einstaklinganameð tilliti



ldfk


