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Áhrif þjóðarsáttarsamninganna á íslenskt 
samfélag 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson  
Sveinn Agnarsson 

Árið 1990 markaði ákveðin tímamót á íslenskum vinnumarkaði og í íslensku 

efnahagslífi þegar hinir svokölluðu þjóðarsáttarsamningar voru gerðir. Verkfallstíðni á 

Íslandi á almennum vinnumarkaði var mjög mikill fyrir 1990 en hefur lækkað mikið 

síðustu áratugi. Það er óhætt að segja að með þjóðarsáttarsamningunum hafi hafist 

nýtt skeið í samskiptum á milli aðila vinnumarkaðarins sem byggðist á auknu trausti og 

gagnkvæmum skilningi á kröfum hvors annars þó þríhliða samstarf aðila vinnumark-

aðarins og ríkisvaldsins hafi þekkst áður. Í kjölfarið jókst samráð aðila vinnumarkaðar-

ins og aðilar vinnumarkaðarins urðu samhuga um að bindast höndum um að tryggja 

hagsmuni launþega, vinnuveitenda og þjóðarbússins. Eftir efnahagshrunið hefur verið 

mikill þrýstingur á aðila vinnumarkaðarins að gera kjarasamninga til styttri tíma m.a. 

vegna mikillar óvissu og óstöðugleika í efnahagsmálum. Samtök atvinnulífsins hafa 

lagt á áherslu á kjarasamninga með hóflegum kauphækkunum, stöðugleika í verðlags-

málum og tryggingu kaupmáttar. Í þessari grein er dregið fram hvaða áhrif þjóðar-

sáttarsamningarnir höfðu á íslenskan vinnumarkað og íslenskt samfélag. Fjallað er 

almennt um hagþróun á Íslandi síðustu áratugi og varpað ljósi á hvaða þjóðfélags- og 

efnahagsleg áhrif þjóðarsáttin hafði, bæði til lengri og skemmri tíma m.t.t. atvinnu-

leysis, kaupmáttar og verðbólgu. Meginmarkmiðið er að draga fram hvort sá ávinn-

ingur sem þjóðarsáttinn hafði í för með sér styðji ekki við þær hugmyndir sem uppi 

eru um nýja þjóðarsátt.  

Kjarasamningar 

Kjarasamningar skipta mjög miklu máli fyrir lífsafkomu launþega, enda er í þeim verið 

að taka ákvörðun um kaup og kjör. Kjarasamningar eru samningar sem stéttarfélög og 

atvinnurekendur eða samtök þeirra gera sín á milli. Lára V. Júlíusdóttir (2007) skil-

greinir hugtakið kjarasamning sem skriflegan kjarasamning sem gerður er milli stéttar-

félags (í umboði félagsmanna) og atvinnurekenda. Allir félagsbundnir launþegar á 

Íslandi starfa eftir kjarasamningum og um 89% launtaka á Íslandi byggja kjör sín á 

kjarasamningi (Kjarasamningar og vinnumarkaður á Norðurlöndum, 2013). Í 5. grein 

vinnulöggjafarinnar l. nr. 80/1938 segir að stéttarfélög séu lögformlegur samningsaðili 

um kaup og kjör meðlima sinna, enda hafi stéttarfélagið í samþykktum sínum ákveðið 

að láta slík mál til sín taka (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). Kjarasamningar eru 

nokkurs konar ferli þar sem samningsaðilar komast að samkomulagi að undan-

gengnum kjarasamningaviðræðum um gagnkvæmar kröfur (Gylfi Dalmann Aðalsteins-

son, 2008b). Í kjarasamningum eru gjarnan ákvæði um laun fyrir dag- og yfirvinnu, 

vinnutíma, veikinda- og orlofsrétt, uppsagnarfrest, fræðslu- og starfsmenntamál og 

greiðslur í ýmsa sjóði svo sem lífeyrissjóði og sjóði stéttarfélaga eins og sjúkrasjóði, 

fræðslusjóði og orlofssjóði. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2008b) hefur bent á að 

samskipti á vinnumarkaði hér á landi einkennist af margræðishyggju en hún gengur m.a. 

út á lögmæti átaka og að í samskiptum milli aðila er eðlilegt að ágreiningur komi upp. 

Svo hægt sé að koma böndum á þennan ágreining er búið að stofnanabinda átök þ.e. 

samþykkt hefur verið sérstök löggjöf sem myndar ramma utan um kjarasamningaferlið. 
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Þessi lagarammi, lög nr. 80/1938, ákvarðar m.a. leikreglur aðila vinnumarkaðarins í 

tengslum við gerð kjarasamninga og verkföll. Kjarasamningaferlið hér á landi er ýmist 

dreifstýrt eða miðstýrt (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006 og 2008b). Um dreifstýrða 

kjarasamninga er t.d. að ræða þegar einstök stéttarfélög gera kjarasamninga við 

viðsemjendur sína og hafna samfloti heildarsamtaka. Kjarasamningar eru miðstýrðir 

þegar heildarsamtök launþega, eins og Alþýðusamband Íslands, ASÍ eða landssam-

bönd stéttarfélaga svo sem Landssamband íslenskra verslunarmanna, LÍV, gera kjara-

samning við heildarsamtök atvinnurekenda eins og Samtök atvinnulífsins, SA, og 

Félag atvinnurekenda, FA (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008b). Hvort um mið-

stýrða eða dreifstýrða leið er að ræða fer oft eftir því hvernig árar í efnahagslífinu 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008b). Þegar erfiðleikar steðja að efnahagslífinu og 

verkalýðshreyfingin leggur áherslu á að standa vörð um störf félagsmanna sinna og 

verja kaupmátt er gjarnan áhersla á miðstýrða kjarasamninga. Á hinn bóginn þegar 

uppsveifla er í atvinnulífinu er meira um dreifstýrða kjarasamninga þar sem einstök 

stéttarfélög reyna að auka kaupmátt síns félags án samflots (Gylfi Dalmann Aðal-

steinsson, 2008).  

Samráðskerfi í tengslum við gerð kjarasamninga á íslenskum vinnumarkaði á sér 

talsvert langa sögu. Colin Crouch (1982) skilgreinir þennan samráðsvettang þannig að 

ríkisvaldið býður fram ákveðnar lausnir til að liðka fyrir gerð kjarasamninga. Þannig 

verður ríkisvaldið einn aðili kjarasamningsferilsins. Með slíkri aðkomu getur ríkisvaldið 

boðið upp á einstaka þætti sem liðkað geta fyrir gerð kjarasamninga sem annars væri 

ekki hægt að ná fram í samningum milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. 

Sumarliði R. Ísleifsson (2013) lýsir þríhliða samstarfi, stjórnvalda, vinnuveitenda og 

verkalýðshreyfingarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga með þeim hætti að mótun 

kröfugerðar eigi sér stað hjá aðildarfélögum Alþýðusambandsins, samtímis ræða 

aðildarfélögin stöðu sinna félagsmanna og það sem helst á þeim brennur og tengjast 

oft ákvörðunum sveitarfélaga og ríkisvaldsins. Krafa verkalýðshreyfingarinnar snýr 

oftast að velferðarmálum og skattamálum. Verkalýðshreyfingin hefur í gegnum tíðina 

áttað sig á því að heildarsamflot aðildarfélaga Alþýðusambandsins gagnvart opinberum 

aðilum og vinnuveitendum sé vænlegast til árangurs (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). 

Samráðslíkanið hefur verið við lýði hér á landi í all langan tíma þ.e. sérstök aðkoma 

ríkisvaldsins að kjarasamningum sem auðveldar aðilum vinnumarkaðarins að ná 

lendingu í kjarasamningagerðinni. Vorið 1964 vildi miðstjórn Alþýðusambandsins 

samstarf við ríkisstjórnina til að stöðva óðaverðbólgu og ná fram réttlátum kjarabótum 

(Guðmundur Magnússon, 2004; Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). Árangur þess samstarfs 

kom í ljós snemmsumars þegar heildarsamtök launþega undir forystu Alþýðu-

sambandsins skrifuðu í fyrsta sinn undir kjarasamning í nafni allra aðildarfélaga 

sambandsins (Guðmundur Magnússon, 2004), svonefnt „júnísamkomulag“ en það 

markaði ákveðin kaflaskil í kjarasamningum hérlendis. Ríkisstjórnin lofaði að beita sér 

fyrir lengingu orlofs launafólks, setja lög um vinnuvernd og gera sérstakt átak í hús-

næðismálum til að mæta mikilli þörf efnaminni fjölskyldna til að eignast eigið húsnæði 

(Guðmundur Magnússon, 2004). Sá háttur virðist vera hafður á að þegar kjara-

samningagerðin er langt komin gefi ríkisvaldið út yfirlýsingu þar sem kveðið er á um til 

hvaða atriða verðið gripið svo að kjarasamningar haldist. Oftast er hér um að ræða 

ýmis konar samfélagslegar umbætur. Þessar yfirlýsingar hafa aðallega falið í sér átak í 

verðlags- og efnahagsmálum, aðgerðir sem tengjast gengismálum og verðbólgu, 

breytingar á skattkerfi, ýmsar forsendur um þróun launa og verðlags, húsnæðismál, líf-

eyrismál, átak til að sporna gegn atvinnuleysi í formi atvinnuskapandi verkefna, bætur 

vegna almannatrygginga, átak til að sporna gegn gerviverktöku, úrlausnir fyrir 

atvinnuleitendur, fæðingar- og foreldraorlof, vaxtamál, þátttaka almennings í heil-

brigðiskostnaði, lækkun á verði á eldsneyti, tollalækkanir t.d. á bílum og hjólbörðum, 

átak í verðgæslu og verðkönnunum og menntamál (VR, 1976, 1977, 1978, 1981, 1984, 

1985, 1986, 1987, 1990. 1993, 1994, 1995 og 1996). 
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Þjóðarsáttin 

Nokkuð hefur verið skrifað um þjóðarsáttarsamninganna, ekki síst hin síðustu ár. Árni 

H. Kristjánsson (2009) fjallar um aðdragana og tilurð þjóðarsáttarsamninganna, hverjir 

séu höfundar hennar, hverjir áttu þátt í að gera hana mögulega og loks hver 

ávinningurinn var af henni. Árni gagnrýnir m.a. að ekkert hefur verið fjallað um 

hugmyndir Dagsbrúnarmann árið 1985 um svokallaða lífskjarasamninga, einkum og 

sér í lagi aðkomu Guðmundar J. Guðmundssonar formanns Dagbrúnar og Þrastar 

Ólafssonar framkvæmdastjóra Dagsbrúnar. Guðmundur Magnússon (2004) gerir 

ítarlega grein fyrir þjóðarsáttarsamningunum og ræðir m.a. um aðkomu ríkisvaldsins 

að gerð samninganna. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2006 og 2008a) hefur fjallað um 

þjóðarsáttarsamninganna í tengslum við vinnulöggjöfina og verkföll og verkfallstíðni á 

íslenskum vinnumarkaði. Hann hefur m.a. sýnt fram á hvaða áhrif þjóðarsáttar-

samningarnir og kjarasamningar sem gerðir voru í kjölfarið hafa haft á verkföll og 

kjarasamninga landverkfólks. Gylfi (2006 og 2008a) bendir á að fram að gerð 

þjóðarsáttarsamninganna 1990 hafi samskipti aðila vinnumarkaðarins verið fremur 

óþroskuð, vinnudeilur tíðar og vegna mikils óstöðugleika í efnahagsmálum voru kjara-

samningar gerðir til stutts tíma með áralöngum víxlverkunum launa og verðlags með 

tilheyrandi gengisfellingum og hárri verðbólgu. Þjóðarsáttarsamningarnir byggðu á 

samstilltu átaki aðila vinnumarkaðarins og ríkisvaldsins til að tryggja efnahagslegan 

stöðugleika og brjóta á bak aftur þessa víxlverkun og ná tökum á verðbólgunni. 

Aðdraganda þjóðarsáttarsamninganna má rekja til kjarasamninga sem gerðir voru árið 

1986 og hafa þessir samningar stundum verið nefndir þjóðarsáttarsamningarnir hinir 

fyrri (Guðmundur Magnússon, 2004). Guðmundur (2004) heldur því fram að á 9. 

áratug síðustu aldar hafi aðilar vinnumarkaðarins verið stefnumótandi í íslensku 

efnahagslífi. Aðilar vinnumarkaðarins settu á laggirnar efnahagsnefnd með hópi sér-

fræðinga sem hafði það hlutverk að meta efnahagslegar forsendur kjarasamninga m.t.t. 

gengismála, skattamála, vaxtastigs, kaupmáttar og verðlagsþróunar almennt. Ríkis-

stjórnin átti að taka tillit til og miða stefnu sína í efnahagsmálum við forsendur þær 

sem aðilar vinnumarkaðarins voru sammála um að myndu gagnast launþegum og 

vinnuveitendum (Guðmundur Magnússon, 2004). Markmið þjóðarsáttarsaminganna 

var að tryggja sameiginlega hagsmuni launþega, vinnuveitenda og samfélagsins alls 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Í kjölfar þjóðarsáttarsamninganna, sem bygðust 

á gagnkvæmu trausti forystumanna aðila vinnumarkaðarins, voru kjarasamningar loks 

gerðir til langs tíma eða allt upp í fjögur ár. Eitt af því sem einkennir íslenskan 

vinnumarkað er friðarskyldan. Með friðarskyldunni er átt við að á meðan kjarasamn-

ingur er í gildi geta þeir sem bundnir eru af kjarasamningi ekki efnt til vinnustöðvanna 

til framgangs krafna, alger friður ríkir á vinnumarkaði á meðan kjarasamningur er í 

gildi (Lára V. Júlíusdóttir, 2007). Fyrir atvinnulífið er þetta einn af grundvallarþáttum 

varðandi stöðugleika og stefnumótun til framtíðar. Eitt af megineinkennum kjara-

samninga síðustu tvo áratugi er langur gildistími þeirra. Sem dæmi má nefna að á 

árunum 1976-2004 gerði VR 18 kjarasamninga við Samtök atvinnulífsins (áður Vinnu-

veitendasamband Íslands). Sá stysti var gerður árið 1985 og gilti hann í rúmlega 3 

mánuði og sá lengsti, sem var gerður árið 2000, gilti í 48 mánuði. Á árunum 1976-1985 

voru gerðir 8 kjarasamningar og meðalgildistími þeirra var 13,4 mánuðir. Árin 1986-

1995 voru gerðir 7 kjarasamningar og meðalgildistími þeirra var 19,1 mánuður og frá 

2000-2006 hafa 3 kjarasamningar verið gerðir og meðallengd þeirra er 45,9 mánuðir.. 

Þegar efnahagskreppan skall á haustið 2008 voru kjarasamningar VR nýafstaðnir, þeir 

tóku gildi 1.2.2008 og giltu til 30.11.2010 eða í 34 mánuði. Kjarasamningar VR sem nú 

eru í gildi og renna út 31.1.2014 voru gerðir 2.6.2011 og er gildistími þeirra um 19 

mánuðir. Meðalfjöldi vinnustöðvunardaga landverkafólks á árunum 1970-1989 voru 

50.332 en árin 1990-2009 var meðaltalið 2.244. Síðasta verkfall sem VR tók þátt í var 
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árið 1988. Segja má að með þjóðarsáttarsamningunum hafi hafist nýtt skeið í sam-

skiptum aðila vinnumarkaðarins sem einkenndist af trausti og samráði á milli aðila þar 

sem sameiginlegt markmið var að tryggja hagsmuni launþega, vinnuveitenda og þjóð-

félagsins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

Hagþróun á Íslandi 

Íslenskri hagþróun eftir seinna stríð verður líklega best lýst með orðinu „óstöðugleiki“. 

Sveiflur í hagvexti hafa verið meiri en í öllum öðrum OECD löndum, að Írlandi einu 

undanskildu, (Bjarni G. Einarsson, Gudjón Emilsson, Svava J. Haraldsdóttir, Þórarinn 

G. Pétursson og Rósa B. Sveinsdóttir, 2013) og almennt verðlag sveiflast meira til í en 

helstu samanburðarlöndum. Þessar sveiflur má að verulegu leyti rekja til þeirrar stað-

reyndar að Ísland er lítið, opið hagkerfi með tiltölulega einhæfa útflutningsframleiðslu 

og áföll á borð við hækkun á verði mikilvægra innflutningsvörutegunda, verðfall á út-

flutningsvörum og aflabrest hafa því haft mikil áhrif. Algengustu viðbrögð stjórnvalda 

við þessum ytri áföllum voru að lækka gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum 

gjaldmiðlum sem aftur leiddi til þess að verðlag innanlands hækkaði (Jóhannes Nordal 

og Ólafur Tómasson, 1984). Enda þótt gengisstefnunni hafi þannig verið fyrst og 

fremst ætlað að bregðast við sveiflum í afla og viðskiptakjörum kom hún þó einnig í 

veg fyrir að raunlaun hækkuðu umfram það sem íslensk fyrirtæki réðu við. Að auki 

lögðu stjórnvöld ríka áherslu á að halda uppi háu atvinnustigi, en lögðu minna upp úr 

verðstöðugleika (Andersen og Guðmundsson, 1998). Þetta samtryggingarfyrirkomulag 

sem fólst í sveigjanlegu gengi og sveiflukenndri verðbólgu fól í sér markaðsbrest sem 

leiddi til þess að verðbólga var að jafnaði meiri en ella (Gylfi Zoëga, 2004). Launþegar 

höfðu allt að vinna og engu að tapa þegar þeir settu fram kröfur um hærri laun; þeir 

vissu að atvinnu yrði haldið uppi með eftirgefanlegri gengisstefnu. 

Eftir heimsstyrjöldina seinni var komið á svokölluðu Bretton-Woods samkomulagi 

í gengismálum. Í stað gulls áttu önnur lönd að festa gengi síns gjaldmiðils við 

Bandaríkjadal og freista þess að halda því þannig með aðstoð vaxta og fjármagnshafta. 

Gengisfellingar voru þó leyfðar ef brýn ástæða bar við. Meðan þetta kerfi hélst var 

verðbólga hérlendis að jafnaði 8-10% á ári, en þegar Bretton-Woods samstarfið 

liðaðist í sundur misstu Íslendingar í Bandaríkjadal það nafngengisakkeri sem þeir 

höfðu áður haft (Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson og Valdimar Ármann, 2012). 

Þetta hafði afdrifaríkar afleiðingar á því þensluskeiði sem fór í hönd. Verðbólga 

stigmagnaðist og náði hæstu hæðum árið 1983, en þá hækkaði vísitala neysluverðs um 

84,3% frá árinu áður (sjá mynd 1). Á níunda áratugnum dró aftur úr verðbólgu og árið 

1991 var hún orðin áþekk og hún hafði verið 1971, eða 6,8%. Undanfarin 30 ár hefur 

verðbólga að jafnaði verið undir 5%, meðaltalið er raunar 4% ef árunum 2008 og 2009 

er sleppt. 
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Mynd 1. Breytingar á vísitölu neysluverðs frá árinu á undan á tímabilinu 1946-2012, 

hlutfallstölur (Hagstofa Íslands) 

 

Svo sem sjá má á mynd 2 sveifluðust raunlaun mikið til á níunda áratugnum, en í lok 

hans voru þau eingöngu 2% hærri en þau höfðu verið 1980. Fyrstu árin eftir 

þjóðarsáttin varð ekki mikil breyting hér á og árið 1993 var kaupmáttur t.d. nær hinn 

sami og þremur árum áður. Næstu árum óx hins vegar kaupmáttur stórum og var við 

þúsaldamót orðinn 36% meiri en áratug áður. Við lok góðærisins árið 2007 var 

kaupmáttur nærri 75% hærri en árið 1990 og hafði vaxið um 3,3% á ári. Til 

samanburðar óx framleiðni vinnuafls á sama tíma um 1,8%. 

 

 

Mynd 2. Þróun raunlauna og framleiðni vinnuafls árin 1980-2012 (Seðlabanki Íslands)  

 

Þessi miklu umskipti í verðlagsþróun hafa stundum verið rakin til þjóðarsáttar-

samningana. Þótt áður hefðu verið gerðar tilraunir til að brjótast út úr vítahring 

verðbólgu og kauphækkana var það fyrst þá sem markmiðið um lægri verðbólgu gekk 

eftir – og verðlag hélst stöðugt til lengri tíma. Með þeim samningum má segja að ný 

viðmið hafi orðið ofan á; sjónarmiðið um skammtímahækkun launa vék fyrir því 

viðhorfi að til lengri tíma væri mikilvægara að auka kaupmátt.  

Enginn vafi leikur á að þjóðarsáttarsamningarnir mörkuðu ákveðin tímamót, en ekki 

er rétt líta eingöngu svo á sem breytt hugarfar hafi ráðið för. Sú stefnubreyting sem 

samningarnir fólu í sér var óhjákvæmileg aðlögun að þeim veruleika sem við blasti í 

íslensku hagkerfi á seinni hluta níunda áratugarins.. Skulu hér tilgreindir fjórir veigamiklir 

þættir; hækkun raunvaxta, breytt gengisstefna, almennur samdráttur í hagkerfinu og það 

aukna atvinnuleysi og lægri atvinnuþátttaka sem af samdrættinum leiddi. 
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Með lögum 13/1979 um stjórn efnahagsmála o.fl. (Ólafslögum) var heimilað að 

verðtryggja fjárskuldbindingar. Á árunum 1984-1986 fengu bankar frelsi til að ákveða 

vexti og hækkuðu þá raunvextir verulega. Svo sem fram kemur á mynd 3 fóru raunvextir 

almennra útlána innlánastofnana úr því að vera -14% árið 1983 í nærri 12% fimm árum 

síðar. Þessi aukni fjármagnskostnaður breytti rekstrarstöðu fyrirtækja mikið og mörg 

útflutningsfyrirtæki stríddu við mikla erfiðleika á síðari hluta níunda áratugarins. Erfið 

staða þeirra dró verulega úr svigrúmi til launahækkana.  

 

 

Mynd 3. Raunvextir og ársávöxtun almennra útlána innlánsstofnana árin 1980-2012, 

hlutfallstölur (Seðlabanki Íslands) 

 

Árið 1989 varð breyting á gengisstefnu Íslendinga er stjórnvöld ákváðu að binda gengi 

krónunnar við körfu erlendra gjaldmiðla og síðar við ECU, forvera evrunnar. Þetta 

fastgengi hélt og togaði verðlag á Íslandi niður á nokkrum árum (Ásgeir Jónsson o. fl., 

2012).  

Þrátt fyrir óstöðugt verðlag var hagvöxtur góður á áttunda og níunda áratugnum svo 

sem lýst er á mynd 4. Landsframleiðsla á mann jókst á tímablinu 1972-1987 að meðaltali 

um 3,7% á ári og samdráttarárin voru aðeins tvö, 1975 og 1983. Eftir skattlausa árið 

1987, þegar landsframleiðsla á mann jókst um 7,3%, tóku aftur á móti við erfið ár. VLF 

dróst saman bæði 1988 og 1989 og raunar ríkti nær stöðnun í íslensku hagkerfi allt fram 

til ársins 1995.  

 

 

Mynd 4. Þróun landsframleiðslu (vísitala, 1945=100) og hagvaxtar (hlutfallstölur) á 
mann árin 1945-2012 (Hagstofa Íslands) 
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Atvinnuleysi hefur lengstum á Íslandi verið hverfandi og atvinnuþátttaka mikil, en á 

þessu varð mikil breyting á erfiðleikaárunum 1988 og 1989 (sjá mynd 5). Atvinnuleysi 

ríflega fjórfaldaðist og fór úr 0,4% árið 1987 og í 1,7% árið 1989 og átti enn eftir að 

aukast næstu árin þar á eftir. Sú veigamikla breyting varð einnig á frá fyrri tíð að 

atvinnuleysi var lengi að minnka á ný og hélst til að mynda 4,4-5% árin 1993-1996. 

Atvinnuþátttaka náði hámarki árið 1987 og stóð þá í 86,5%, en minnkaði árið eftir í 82% 

og hélt áfram að lækka næstu ár. Hún hélst síðan 78-79% alveg fram að lokum 

góðærisins en hefur síðan verið nokkru minni. 

 

 

Mynd 5. Atvinnuleysi (vinstri ás) og atvinnuþáttaka (hægri ás), hlutfallstölur 
(Seðlabanki Íslands) 

Lokaorð 

Sporin hræða, Íslendingar hafa reynslu af kjarasamningum sem hafa skilað samning-

aðilum litlu. Það er eðlilegt í ljósi óvissunar sem ríkir í efnahagsmálum þjóðarinnar að 

aðilar vinnumarkaðarins séu varkárir og vilji stíga varlega til jarðar í tengslum við gerð 

kjarasamninga. VR hefur gert drög að viðræðuáætlun þar sem lögð er áhersla á þróun 

helstu efnahagstærða og að kjarasamningaviðræður munu byggja á greiningu sam-

starfsnefndar heildarsamtaka á vinnumarkaði um launaupplýsingar og efnahagsfor-

sendur kjarasamninga áður en umræður um einstaka launaliði hefjist (VR, 2013) 

Starfsgreinasambandið leggur áherslu á að vegna óvissunar um framhald kjara-

samningaviðræðna sem m.a. má rekja til óvissu varðandi ákvarðanir ríkisstjórnarinnar í 

efnahagsmálum verður að gera kjarasamninga til stutts tíma (Starfsgreinsambandið, 

2013). Þrátt fyrir óvissuna í efnahagsmálum bendir Starfsgreinasamabandið á að staða 

margra hópa innan sambandsins sé sterk og svigrúm til að bæta kjör ýmissa hópa svo 

sem fiskvinnslufólks og annarra sem starfi í útflutningsgreinum. Samtök atvinnulífsins 

leggja á það áherslu að verðbólga á næstu árum muni ráðast af niðurstöðu kjara-

samninga og að kjarasamningar taki mið af verðbólgumarkmiðum (Samtök atvinnu-

lífsins, 2013. Atvinnurekendur leggja á það áherslu að gerðir verða kjarasamningar 

með hóflegum kauphækkunum sem skili lágri verðbólgu, lágum vöxtum, auknum 

kaupmætti og stöðugu gengi.  

Á undanförnum misserum hefur verið rætt um að þörf sé fyrir nýja þjóðarsátt. En 

hvers eðlis er sú sátt? Í 1. maí ávarpi sínum taldi forseti Alþýðusambands Íslands að 

slík sátt þyrfti að vera um efnahagslegan stöðugleika og aukinn kaupmátt, auknar fjár-

festingar í atvinnulífinu og fleiri störf, eflingu heilbrigðis- og velferðarkerfisins og nýtt 

húsnæðiskerfi (Gylfi Arnbjörnsson, 2013). Sátt sem byggði á þessum sjónarmiðum 

værir eðlilega mun víðfeðmari en þjóðarsáttin frá febrúar 1990. Af hálfu ríkisins virðist 
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hugtakið þjóðarsátt aftur á móti vera skilgreint á þrengri hátt, sbr. þau orð fjármála-

ráðherra að það sé vilji hjá ríkisstjórninni að stuðla að því með aðilum vinnu-

markaðarins að verðbólga nái sé ekki á strik með heldur að tryggð verði stígandi lukka 

(Bjarni Benediktsson, 2013).  

Aðstæður á þjóðarheimilinu eru hins vegar að mörgu leyti aðrar nú en fyrir tæpum 

aldarfjórðungi. Verðbólga var tvöfalt til þrefalt meiri en hún hefur verið síðustu ár, og 

raunlaun drógust saman 1988 og 1989. Útflutningsgreinarnar áttu undir högg að sækja, 

enda höfðu stjórnvöld ráðist í umfangsmiklar aðgerðir til að halda þeim gangandi. 

Undanfarin ár hefur hagkerfið aftur á móti byrjað að rétta úr kútnum, þótt hagvöxtur 

sé enn minni en vera þyrfti. Sérstaklega virðist ganga vel í sjávarútvegi og ferðamanna-

greinum. Í ársbyrjun 1990 fór útlit dökknandi á vinnumarkaði, en síðustu misseri hefur 

tekið að rofa til eftir hrunið 2008 og raunlaun hafa hækkað. Þrengingar síðustu ára 

hafa reynst mörgum erfiðar og því er trúlegt að meiri óþreyju gæti nú hjá mörgum en 

áður sem gæti komið í veg fyrir að haldið yrði tryggð við þá hugmyndafræði sem fólst 

í þjóðarsáttinni 1990. Slíkt væri skaði því ljóst má vera að íslenska kjarasamnings-

líkanið sem byggir á langtímahugsun og þríhliða samstarfi aðila vinnumarkaðarins og 

ríkisvaldins er vænlegast til árangur, það hefur reynslan sýnt. 
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