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Skýrsla þessi fjallar um kynslóðareikninga fyrir Ísland en þá er nú verið að
gera í fyrst a sinn. Kynslóðareikningar gera kleift að met a áhrif fjármálast efnu
hins opinbera á afkomu ólíkra kynslóða. Þeir sýna ekki aðeins drei…ngu
skat t byrða og t ilfærslna milli kynslóða og kynja heldur einnig hvernig hægt
er að beit a aðgerðum í opinberum fjármálum t il að breyt a drei…ngu þessara
þát ta. Niðurst öður þessa reikninga get a því verið mikilvægt hjálpart æki við
að met a st efnu hins opinbera. Reikningarnir segja þó engan veginn t il um
það hvernig st efna hins opinbera mun þróast og að sjálfsögðu ekki hvaða
drei…ng opinberra gæða sé rét t lát eða rét t í einhverjum skilningi. Rét t er að
t aka fram að lífeyrissjóðaker…nu er haldið fyrir ut an reikningana en sá hát t ur
er hafður á í öðrum löndum þar sem kynslóðareikningar hafa verið gerðir.
Þet t a gerir það að verkum að reiknaður ójöfnuður kynslóðanna virðist meiri
en búast má við væru lífeyrissjóðirnir hafðir með. Í framt íðinni er æt lunin
að bæt a úr þessu.

0.1

A ðfer ðafr æðin
Í st ut t u máli byggist aðferðafræðin á eft irfarandi þrem þrepum: i) A‡að er
upplýsinga um það hvernig mismunandi skat t ar á grunnári (1995) lögðust á
skat t greiðendur eft ir aldri og kyni. ii) A‡að er upplýsinga um það hvernig
opinber gæði (vörur, þjónust a og bót agreiðslur) nýt ast einst aklingum með
t illit i t il aldurs og kyns. iii) Með því að núvirða t ölurnar sem fundnar eru í i)
og ii) verður t il grunnur að mat i á svokallaðri hreinni skat t byrði kynslóðanna.
Hrein skat t byrði kynslóðar er skilgreind sem munurinn á heildarskat t greiðslum meðaleinst aklings af hverri kynslóð og heildarút gjöldum t il hans y…r

² Niðurst öður kynslóðareikninga fyrir þær kynslóðir sem nú eru á lí…
sýna að hrein skat t byrði er misjöfn milli kynslóða og kynja. Hrein
skat t byrði kvenna er að jafnaði mun minni en karla en það st afar m.a.
af því að í út reikningunum eru bæt ur vegna barna t engdar mæðrum
en eignarskat t ur er y…rleit t t engdur körlum þar sem eignir hjóna, s.s.
hlut abréf, eru oft ast á nafni eiginmanns. Einnig eru ævit ekjur kvenna,
og þ.a.l. skat t st ofn, y…rleit t lægri en karla.
² Breyt ingar á t ekjum og út gjöldum hins opinbera hafa mjög mismunandi
áhrif á afkomu kynjanna. Þannig kemur t .d. hækkun skat t a harðar og
jafnar niður á körlum en konum. Einnig kemur skerðing á fjárframlagi
t il mennt aker…sins harðast niður á ungu fólki en áhrif af lækkun á fjárframlagi t il velferðarker…sins drei…st nokkuð jafnt á ungt og miðaldra
fólk.
² Þegar skat t byrði núlifandi og framt íðarkynslóða er skoðuð kemur í ljós
að hrein núvirt lífst íðarskat t byrði einst aklings sem fæddist árið 1995,
sem er grunnár reikninganna, er að meðalt ali 713 þúsund kr. en byrði
einst aklinga af komandi kynslóðum er að meðalt ali 1.862 þúsund kr.
Munurinn er 161%. Ef jafnvægi á að nást á milli kynslóða þarf að auka
skat t byrðar núlifandi kynslóða eða draga úr út gjöldum hins opinbera.
² Margar leiðir eru færar til að jafna afkomumun kynslóðanna án þess að
hér sé ein leið tekin fram y…r aðra. Hægt er að auka heildart ekjur hins
opinbera af t ekjuskat t i og út svari um 0,91% af vergri landsframleiðslu
(VLF) ársins 1995 (4,1 milljarða kr.) á ári. Sama marki mæt t i ná
með því að skerða út gjöld t il mennt aker…sins um 1,01% af VLF (4,6
milljarða kr.). Minni framlög t il mennt unar leiða hins vegar vænt anlega t il minni hagvaxt ar þegar fram í sækir og þannig hefði lækkun á
framlögum t il mennt a áhrif á alla þjóðfélagsþegna í framt íðinni.
² Nokkuð minni lækkun þyrft i að verða á fjárframlagi t il velferðarker…sins
t il að jafna aðst öðumun kynslóðanna eða 0,97% af VLF (4,4 milljarðar

t il mála‡okka eins og vega-, dóms-, orku- og at vinnumála.
² Skuldasöfnun hins opinbera hefur verið mikil undanfarin ár og gætir
áhrifa hennar mjög í kynslóðareikningunum. Ef skuldabyrði hins opinbera væri engin yrði hrein skat t byrði framt íðarkynslóða neikvæð um
t æpar 398 þúsund kr. Það þýðir að ef núverandi fjármálast efnu st jórnvalda yrði fylgt í framt íðinni þá myndu núlifandi kynslóðir greiða of
mikið í skat t a miðað við komandi kynslóðir. Lækka mæt t i skat t a, eða
auka út gjöld, um allt að 4 milljarða kr. en halda samt jafnvægi á milli
kynslóðanna. Það ójafnvægi sem er á skat t byrði núverandi og komandi
kynslóða má því að st órum hlut a skrifa á reikning skuldasöfnunar hins
opinbera í fortíðinni.
² Aldursdrei…ng þjóðarinnar hefur mikil áhrif á út gjöld og t ekjur hins
opinbera. Miðað við mannfjöldaspár virðist t ekjuaukning hins opinbera vegna fjölgunar í aldurshópunum 25-64 ára verða meiri en út gjaldaaukning vegna elst a aldurshópsins (eldri en 65 ára) í framt íðinni.

0.3

Sam anbur ður við önnur lönd
Í skýrslunni er almennt gert ráð fyrir 6% ávöxt unarkröfu. Til þess að gera
alþjóðlegan samanburð kleifan voru reikningarnir endurt eknir og 5% ávöxt unarkrafa not uð í st aðinn. Til að gæt a samræmiseru aðeinssýndir kynslóðareikningar
fyrir karla en ekki reyndist unnt að a‡a fullkomlegra sambærilegra niðurst aðna
fyrir bæði kynin nema í Danmörku. Í t ö‡u 0.1 má sjá niðurst öður þessara
reikninga.

Taf l a 0.1: Alþjóðlegur samanburður á kynslóðareikningum - núvirði hreinna
meðalskattgreiðslna karla (þúsundir dollara)
Aldur
kynslóðar
árið 1993
N
5
15
25
35
45
55
65
75
85
Framt íðarkynslóðir
Ójöfnuður

Ísland* Danmörk* Noregur Svíþjóð

Bandaríkin

Þýskaland

Ít alía

84
104
209
308
308
222
119
-16
-97
-116

35
77
229
330
297
172
0
-134
-155
-169

110
128
165
185
159
100
11
-57
-58
-32

156
179
231
269
266
211
98
-9
-36
-21

121
141
192
224
197
126
9
-108
-104
-78

197
233
334
369
279
135
-74
-163
-100
-39

65
80
156
205
145
34
-97
-144
-169
-61

111
31%

-53
-56%

171
53%

204
31%

243
100%

250
27%

354
446%

* T ölurnar fyrir Ísland og Danmörku eru frá árinu 1995. Í öllum t ilfellum er miðað
við 1,5% hagvöxt á mann og 5% afvöxt unarþát t .

Eins og sjá má er byrði framt íðarkynslóða misjöfn milli landa. Ísland st endur
vel að vígi í þessum samanburði og eru íslenskir karlar framt íðarinnar með
sambærilega skat t byrði miðað við nýfædda og karlar í Svíþjóð og Þýskalandi.
Danskir karlar virðast , ólíkt samanburðarþjóðunum, bera of þunga skat t byrði
miðað við framt íðarkynslóðir. Ef hins vegar ójöfnuður framt íðarkynslóða er
skoðaður fyrir bæði kynin í Danmörku færist hann nær því sem gerist á
Íslandi eða í 26%. Af þessu má vera ljóst að ef ávöxt unarkrafan sem not uð
er í kynslóðareikningunum er lækkuð í 5% verður niðurst aðan fyrir Ísland
mjög sambærileg við það sem gerist hjá þeim nágrannaþjóðum okkar sem

er viðeigandi. Í reikningunum var miðað við 6% en erlendis hefur oft ast
verið not ast við 5%.
² Hagvöxtur. Niðurst öður eru viðkvæmar fyrir því hve miklum hagvext i
gert er ráð fyrir. T il dæmis mælist ójafnvægi í skat t byrði kynslóðanna
161% í st að 64% ef gert er ráð fyrir 2% hagvext i í st að 1,5%. Er…tt er
að spá fyrir um hagvöxt í framt íðinni. Þeir sem ge…ð hafa út slíkar spár
eru þó nokkuð sammála um að hagvöxt ur verði minni á Vest urlöndum
í framt íðinni en hann hefur verið að meðalt ali á eft irst ríðsárunum. Algengt er að gera ráð fyrir um 1,5% vext i landsframleiðslu á mann á ári
t il langs t íma og er það gert hér.
² Eignir hins opinbera. Þát t t aka hins opinbera í at vinnust arfsemi er mjög
mismunandi eft ir löndum. Í sumum löndum framleiðir hið opinbera nær
eingöngu gæði t il samneyslu en í öðrum fæst það einnig við framleiðslu
gæða t il einkaneyslu. Met a þarf líklegan arð af st arfsemi ríkisfyrirt ækja
sem fást við framleiðslu gæða t il einkaneyslu eða verðmæt i þeirra ef
þau væru seld á markaði. Slíkt mat er er…tt en fyrirsjáanlegt er að
niðurst öður þess gæt u haft t alsverð áhrif á mat á heildareignum hins
opinbera.
² Hve lýsandi er grunnár ? Tekju- og út gjaldast raumar miðast við ákveðið
grunnár. Að mörgu er að hyggja við val á grunnári og raunar er æskilegt að miðað sé við nokkurra ára t ímabil fremur en eit t ár. Vel er
hugsanlegt að fyrirsjáanlegar séu breyt ingar sem valda því að ást andið á
grunnárinu verður ekki dæmigert fyrir skipan mála í framt íðinni. Dæmi
um þet t a eru breyt ingar tengdar lífeyrissjóðaker…nu. Í framt íðinni eiga
skat t ar á lífeyrisgreiðslur eft ir að skila hinu opinbera auknum t ekjum.
Sömuleiðis á ö‡ugra lífeyrissjóðaker…eft ir að draga úr ýmsum bót agreiðslum, svo sem greiðslum vegna t ekjut ryggingar almannat rygginga.
² Hagkvæmni stórrekstrar. Kost naði vegna samneysluþjónust u eins og
skóla- og heilbrigðisþjónust u er hér dreift á einst aklingana með t illit i
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