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rannsóknarefni. Auk þess vil ég þakka Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur og Úlfi Einarssyni fyrir 

aðstoð við  yfirlestur og góðar ábendingar. 
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Útdráttur 

 
Framleiðni og laun þróuðust nokkurn veginn á sama hraða í Bandaríkjunum eftir  

heimsstyrjöldina síðari og fram á áttunda áratug síðustu aldar. Eftir það hafa laun 

hækkað miklu hægar en framleiðni og bil framleiðnistigs og launa breikkað. Höfundar 

greinarinnar Raising America‘s Pay telja þessa þróun vera eina helstu ástæðu aukins 

ójafnaðar í Bandaríkjunum sem  hefur haft margvísleg áhrif á samfélag og hagkerfi og 

leitt til fjölgunar í hópi þeirra sem eru óánægðir með hlutskipti sitt. Þessi þróun hefur 

margvísleg áhrif á samfélög og hagkerfi. Samanburður launa- og framleiðniþróunar 

hefur ekki verið gerður á Íslandi.  

Markmið þessarar ritgerðar er að rekja framleiðni- og launaþróun á Íslandi 

síðustu 45 ára á tímabilinu 1973-2018, og skoða hvort sambærileg þróun hafi átt sér 

stað á Íslandi og í Bandaríkjunum. Til þess að svara rannsóknarspurningunni verður 

stuðst við hagvaxtarbókhalds Solows. Auk þess verður fjallað um rannsóknir á þróun 

ójafnaðar frá 10. áratug síðustu aldar og ástæður þeirra breytinga.  

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að laun á Íslandi jukust umfram framleiðni á 

árunum 1973-2018, öfugt við Bandaríkin. Þessarar þróunar fór að gæta seint á síðustu 

öld. Þegar tekjuskipting er skoðuð á því tímabili kemur í ljós að ójöfnuður jókst á 

tímabilinu þó heldur hafi dregið úr misskiptingunni á síðustu árum. Vaxandi ójöfnuð má 

fyrst og fremst rekja til skattkerfisbreytinga því ójöfnuður ráðstöfunartekna jókst 

umfram ójöfnuð heildartekna.  
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1  Inngangur 

Stjórnmál á Vesturlöndum eru að breytast. Jarðvegur hefur skapast fyrir lýðskrumara sem 

bjóða einfaldar lausnir fyrir sívaxandi hópa fólks sem eru ósáttir við kjör sín og finnst þeir 

hafa setið eftir síðustu áratugi. Flokkar sem ala á hræðslu og andúð við útlendinga og 

einangrunarhyggju hafa styrkst. Economic Policy Institute (EPI) gaf út skýrslu eftir Josh 

Bivens, Elise Gould, Lawrence Mishel og Heidi Shierholz með heitinu  „Raising America‘s 

Pay – Why It‘s Our Central Economic Policy Challenge“. Í skýrslunni  er fjallað um þróun 

launa og framleiðni í Bandaríkjunum frá miðri 20. öld til ársins 2013. Samkvæmt henni er 

helsta ástæða aukins ójafnaðar í Bandaríkjunum sú að launavöxtur síðustu áratuga hefur 

verið hægur og ójafn og ekki haldið í  við aukna framleiðni. Eins og sjá má á mynd 1 var 

hlutfallsleg aukning meðaltímakaups og framleiðni á klukkustund nokkurn veginn sú sama 

frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar fram til ársins 1979. Síðan þá hefur hægt á 

launaþróun og bilið á milli vinnuaflsframleiðni og tímakaups aukist. Raunlaun meirihluta 

Bandaríkjamanna hafa lítið sem ekkert hækkað á þessu tímabili, þrátt fyrir aukna 

framleiðni flestra framleiðslugreina í hagkerfinu. Ef sambandið milli hagvaxtar og 

minnkunar fátæktar hefði verið jafnsterkt eftir 1979 til dagsins í dag og það var á 

tímabilinu 1959-1979 væri svo gott sem búið að útrýma fátækt í Bandaríkjunum. Það 

hefur ekki gerst heldur hefur hlutfall fátækra aukist úr 11,7% árið 1979 í 15% árið 2012. 

Samkvæmt skýrslunni útskýrir aukinn ójöfnuður stóran hluta þessarar hækkunar á 

fátæktarhlutfalli landsins (Bivens o.fl. 2014). 

Með aukinni framleiðni eykst framleiðsla á hverja vinnustund. Að jafnaði eykst 

launagreiðslugeta framleiðenda samhliða aukinni framleiðni. Af hverju endar ekki 

eitthvað af þessari verðmætaaukningu í vasa launafólks? Óviðráðanlegum ytri öflum eða 

blindum  markaðsöflum hefur lengi verið kennt um. Sem dæmi um útskýringar má nefna 

áhrif  hraðrar tækniþróunar, alþjóðavæðingar, sífellt aukinnar samkeppni um sérhæft 

vinnuafl og minna framboð á störfum fyrir ófaglært eða óþjálfað vinnuafl. Rannsóknir 

benda þó til þess að breytingar á opinberum reglum um vinnumarkaðinn og 
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fyrirtækjarekstur, breytingar á skattalögum og fleira þessu tengt leiki stærra hlutverk í því 

að útskýra þessa tekjuþróun en áður var talið. 

Framleiðni jókst langt umfram laun frá 8. áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum. Hver 

var þróunin á Íslandi? Hefur ójöfnuður aukist? Ef svo er, hverjar eru ástæður þess? Hér að 

neðan verður launa- og framleiðniþróun á Íslandi skoðuð síðustu 45 ár, á tímabilinu 1973-

2018. Teiknað verður upp línurit að fyrirmynd línuritsins úr Raising America‘s Pay  sem sjá 

má á mynd 1 og sýnir tekju- og framleiðniþróun. Til þess þarf að safna gögnum um tekju- 

og framleiðniþróun frá árinu 1973-2018. Stuðst verður við svokallaða fjölþáttaframleiðni 

sem fundin er með hagvaxtarbókhaldi. Ritgerðin hefst á umfjöllun um framleiðni og síðan 

verður gert grein fyrir aðferðum og niðurstöðum rannsóknar á breytingum á launum og 

framleiðni. Auk þess verður fjallað um þróun ójafnaðar á Íslandi og mögulegar ástæður 

hans og að lokum verða niðurstöðurnar reifaðar. 
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Tímakaup Framleiðni

Mynd 1. Þróun tímakaups og framleiðni í Bandaríkjunum 1946-2013. Heimild: Bivens o.fl. 2014 
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2 Framleiðni 

Framleiðni vinnuafls er einn mælikvarða á hversu hratt og vel hagkerfi umbreytir 

framleiðsluþáttum í verðmæti og er mæld sem verg landsframleiðsla á hverja unna 

vinnustund. Verg landsframleiðsla er það sem framleitt er í viðkomandi landi yfir ákveðið 

tímabil, oft almannaksárið. Hagvöxtur er breyting á vergri landsframleiðslu á milli 

tímabila. Framleiðni er lykilþáttur til að viðhalda hagvexti.  

2.1 Framleiðsluþættir 

Þegar vermætasöpun framleiðsluþátta eykst er um framleiðniaukningu að ræða. Þeir 

þættir sem hafa áhrif á framleiðni hagkerfis eru fjármunaeign, vinnuafl, náttúruauðlindir 

og tæknibreytingar. Náttúruauðlindir eru þó hvorki nauðsynlegur né nægilegur þáttur í 

hagvaxtarþróun. Þær geta jafnvel dregið úr hagvexti og framleiðniþróun og ýtt undir 

spillingu og misskiptingu. Hvort það gerist veltur á öðrum innviðum samfélagsins og 

stjórnarfari. Með tæknibreytingum er ekki aðeins átt við tækniframfarir heldur hefur 

þessi stærð verið notuð sem hálfgerð afgangsstærð fyrir það sem er erfitt að mæla 

sérstaklega en hefur áhrif á getu lands til þess að framleiða vöru og þjónustu. Þessir 

illmælanlegu þættir eru meðal annars skilvirkni stjórnarfars, gæði lagasetningar, skilvirkni 

og almenn virkni dómskerfisins og fleira sem stundum er kallað félagsauður. Þessir þættir 

hafa þróast í hverju landi yfir langan tíma og mótast af reglusetningum og 

stefnubreytingum ráðamanna, trausti sem þeir hafa aflað o.s.frv. Það er því ekki að undra 

að þrátt fyrir að alþjóðavæðing og að tæknistig vestrænna ríkja sé svipað, að framleiðni 

sé ekki sú sama. Reglusetning eins ríkis getur einnig haft áhrif á önnur ríki, ekki síst í sí 

minnkandi heimi þar sem sífellt verður styttra á milli markaða í tíma og rúmi. Það veltur 

síðan á mannauðinum að nýta og miðla tækniþekkingu. 

2.2 Tekjur og framleiðni 

Þegar framleiðni eykst skapa einstaklingar meiri verðmæti á hverja tímaeiningu en áður. 

Vissulega eru einstaklingar misframleiðnir og skila því mismikilli framleiðslu til 

samfélagsins. Það væri því hægt að leiða líkum að því að einstaklingar ættu að njóta ábata 
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framleiðniaukningarinnar í samræmi við það. Samkvæmt vinnumarkaðskenningum er  

það þó  ekki talið æskilegt, heldur að launastigsþróun sé nokkuð jöfn þvert á 

atvinnugreinar í hagkerfinu þrátt fyrir mismunandi framleiðni. Til þess að jaðarvörur (e. 

marginal products) séu jafnar í öllum greinum vinnumarkaðarins þurfa launahlutföll að 

haldast nokkuð jöfn. Annað leiðir til velferðartaps (Latreille, P., Sloane, P. og O’Leary 

Nigel, 2013) 

Ef framleiðni eykst meira en meðalraunlaun er um að ræða ábataaukningu sem ekki 

er að skila sér til vinnuaflsins. Það er vísbending um að ójöfnuður hafi aukist í hagkerfinu. 

Ef laun hækka hraðar en framleiðniþróun þá er líklegt að sú hækkun, sem er umfram 

framleiðni valdi hækkun verðlags sem verðbólga. Hvorugur þessara tveggja kosta eru 

æskilegir. Það væri því farsælast ef meðaltímakaup í hagkerfinu myndi þróast í samræmi 

við aukna framleiðni (Þorvaldur Gylfason, 2019). 

Árið 1939 spáði John Maynard Keynes fyrir um framleiðniþróun næstu hundrað ára, 

eða til 2039. Hingað til hefur spá hans gengið nokkuð vel eftir. Framleiðni hefur aukist í 

takt við tækniframfarir og fleiri breytur. Keynes taldi að meðfram þessari 

framleiðniaukningu myndi vikulegum meðalvinnustundum meðalmannsins fækka. Hann 

gaf sér þá forsendu, að með aukinni framleiðni, það er aukinni verðmætasköpun á hverja 

unna klukkustund myndi tímakaup hækka í samræmi við það og því þyrfti fólk að vinna 

minna til að að geta verið með sömu ráðstöfunartekjur og áður og þannig haldið sama 

nytjastigi (Skidelsky, E. og Skidelsky, R. 2012). Vinnuvika meðalmannsins hefur ekki styst 

mikið á þessu tímabili en þess í stað hefur orlofsdögum fjölgað, veikindaréttindi aukist 

o.þ.h. Tölur um meðal unnar stundir á ári í vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands sýna 

að einstaklingar vinna almennt færri stundir.  Erfitt getur þó verið að áætla fjölda unninna 

vinnustunda. Tölurnar byggja á spurningakönnunum þar sem einstaklingar svara til um 

virkar vinnustundir þeirra. Það eru því ónákvæmar tölur. Ýmislegt getur orsakað þá 

ónákvæmni og ber þar fyrst að nefna að svarendur gætu haft tilhneigingu til að ýkja 

vinnuframlag sitt. Lengi hefur sú hugmynd verið uppi að á Íslandi, umfram mörg önnur 

lönd, sé það talin dyggð að vinna mikið, samanber málshátturinn: „Vinnan göfgar 

manninn“. Það kann að leiða til þess að fólk vilji  vera þekkt fyrir að vinna meira en 

meðalmaðurinn. Einnig má telja líklegt að svarendur dvelji ekki lengi við spurningarnar 
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sem lagðar eru fyrir, heldur svari þeim í fljótu bragði og án mikillar umhugsunar, enda sjái 

þeir sér ekki hag í öðru. Hvað sem því líður gefa þessar tölur okkur mynd af þróun yfir 

langt tímabil sem sýnir að meðalvinnustundum á ári fari fækkandi. Mynd 2 sýnir þróun 

meðalvinnustunda á árunum 1973-2018 (OECD, 2019b). 

2.3 Rannsóknir á framleiðni á Íslandi 

Framleiðniþróun á Íslandi hefur verið skoðuð áður. Árið 1997 kom út skýrsla á vegum 

Hagfræðistofnunar Íslands sem ber heitið Framleiðni innan atvinnugreina á Íslandi 1973-

1994: Samanburður við Dannmörku og Bandaríkin. Árið 1999 kom út framhald af þeirri 

skýrslu sem skoðaði framleiðniþróun árin 1993-1997. Bar sú skýrsla heitið Framleiðni 

íslenskra atvinnuvega og tekur sú skýrsla jafnframt tillit til niðurstaðna þeirrar fyrri. Þar 

er rakin fjölþátta- og einþáttaframleiðniþróun allra helstu atvinnugreina á Íslandi. Notast 

var við hagvaxtarbókhald til þess að reikna fjölþáttaframleiðni líkt og í þessari rannsókn. 

Þessar skýrslur voru skrifaðar með það markmið að skoða framleiðni á Íslandi samanborið 

við önnur lönd. Það var ekki verið að athuga þetta með tilliti til launafólks og hlutdeildar 

þeirra í verðmætum framleiðniaukningarinnar. Niðurstaða skýrslunnar var að 

meðalvöxtur fjölþáttaframleiðni hafi veriðum 0,8% á ári á árunum 1973-1996/97 

(Verzlunarmannafélag Reykjavíkur, 1999). 

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

19
7

3

19
7

5

19
7

7

19
7

9

19
8

1

19
8

3

19
8

5

19
8

7

19
8

9

19
9

1

19
9

3

19
9

5

19
9

7

19
9

9

20
0

1

20
0

3

20
0

5

20
0

7

20
0

9

20
1

1

20
1

3

20
1

5

20
1

7

Vinnustundir mann

Mynd 2. Vinnustundir á mann á Íslandi 1973-2018. Heimild: OECD, 2019b 
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2.4 Hagvaxtarbókhald 

Hægt er að mæla framleiðni fjármagns og framleiðni vinnuafls eða fjölþáttaframleiðni. 

Fjölþáttaframleiðni er framleiðni bæði fjármagns og vinnuafls. Hér að neðan verður 

fjölþáttaframleiðni skoðuð fyrir tímabilið 1973-2018 á Íslandi. Það verður gert með 

svokölluðu hagvaxtarbókhaldi (e. growth accounting) sem Robert Solow kynnti til 

sögunnar á 6. áratug síðustu aldar í grein sinni Technical Change and the Aggregate 

Production Function árið 1957.  Hagvaxtarbókhald er aðferð til að greina þá þætti sem 

hagvöxtur grundvallast á. Þeir þættir eru: Þróun fjármunaeignar, vinnuaflsþróun og 

afgangsstærð sem endurspeglar breytingar í tækni1. Þessi afgangsstærð hefur fengið 

heitið afgangsstærð Solows (e. Solow resudial). Þessi stærð getur verið neikvæð, ef 

aðstæður í því tiltekna landi eru þannig. Afgangsstærð Solows metur því 

framleiðniaukningu sem stafar ekki af aukinni fjárfestinu eða aukningu vinnuafls.  

Hagvaxtarlíkan Solows gerir ráð fyrir staðkvæmd milli vinnuafls og fjármuna. Oft er 

framleiðslufall líkansins sett fram sem Cobb-Douglas fall. Cobb-Douglas föll gera ráð fyrir 

fastri stærðarhagkvæmni í framleiðslu. Gert er ráð fyrir að báðir framleiðsluþættir séu 

nauðsynlegir eina og jafnan sýnir. 

𝐹(0,0) = 𝐹(𝐾, 0) = 𝐹 = (0, 𝐿) = 0 

Jaðarframleiðni fjármagns og vinnuafls er jafnfram jákvæð og minnkandi. 

𝐹𝐾 > 0, 𝐹𝐿 > 0, 𝐹𝐾𝐾 < 0, 𝐹𝐿𝐿 < 0 

Þetta þýðir að auking fjármagns eða vinnuafls leiðir alltaf til aukningar í framleiðslu en 

minnkandi aukningar. Framleiðslufallið lítur svona út: 

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

1−𝛼 

Þar sem 𝑌𝑡 merkir verga landsframleiðslu á tíma t, 𝐴𝑡 afgangsstærð Solow á tíma t, 𝐾𝑡  

fjármagn á tíma t og 𝐿𝑡 vinnuafl á tíma t. Stærðin  er hlutfall fjármuna í vergri 

landsframleiðslu og (1 − ) hlutfall vinnuafls. 

Þá er framleiðslufallinu heildardiffrað með tilliti til tíma og deilt í gegn með Y. Jafnan sem 

Solow setur að endingu fram er þessi: 

�̇�

𝑌
=

�̇�

𝐴
+  ×

�̇�

𝐾
+ (1 − ) ×

�̇�

𝐿
 

 
1 Eins og áður hefur verið minnst á er með breytingum í tækni ekki aðeins átt við þær tækniframfarir sem 
eiga sér stað yfir ákveðið tímabil heldur líka hversu vel land er í stakk búið til að innleiða nýja tækni og nýta 
þá tækni sem til staðar er til að bæta framleiðslu. Það er ýmislegt sem hefur áhrif á þá getu, til dæmis 
menntun, stjórnarfar, breytt framleiðslutækni og menning í landinu. 
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�̇� er framleiðsla diffruð með tilliti til tíma, �̇� afgangsstræð Solow diffruð með tilliti til tíma 

og �̇� vinnuafl diffrað með tilliti til tíma. Þessa jöfnu er hægt að leysa fyrir hlutfallslegar 

tæknibreytingar (Solow, R. M. 1957).  

�̇�

𝐴
=

�̇�

𝑌
−  ×

�̇�

𝐾
− (1 − ) ×

�̇�

𝐿
 

Einnig er hægt að rita jöfnuna svona: 

∆𝐴 = ∆𝑉𝐿𝐹𝑡 − 𝛼 × ∆𝐾𝑡 − (1 − 𝛼) × ∆𝐿𝑡 

Þessi jafna verður notuð til þess að áætla framleiðniþróun á Íslandi á árnum 1973-2018 

hér að neðan. Þá er tekið tillit til fjármunaaukningar og aukins vinnuafls. 
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3 Rannsókn á framleiðni- og launaþróun á Íslandi 1973-2018 

3.1 Gögn 

Upplýsingar um launaþróun á tímabilinu 1973-2018 er að finna í  Hagskinnu og á 

heimasíðu Hagstofu Íslands. Það talnaefni sem aflað var til að reikna fjölþáttaframleiðni 

eru hagvöxtur á milli ára, fjármunaeign hvers árs og hlutfall launakostnaðar af vergum 

þjóðartekjum. Þessar upplýsingar fengust af heimasíðu Hagstofu Íslands. Nánar er fjallað 

um öflun og úrvinnslu þeirra hér að neðan. 

3.2  Launaþróun 

Upplýsingar um heildarárstekjur á tímabilinu 1973-2018 eru byggðar á skattframtölum 

einstaklinga. Vert er að nefna að þetta eru heildartekjur fyrir skatta og gjöld. Með sköttum 

er átt við tekjuskatt, útsvar og lögbundin iðgjöld til lífeyrissjóða. Framkvæmd 

skattlagningar á Íslandi hefur breyst á tímabilinu og því eru gögnin ekki endilega fyllilega 

sambærileg milli ára. Þær breytingar geta haft mikil áhrif á ráðstöfunartekjur  einstaklinga 

og dreifingu tekna og verður nánar fjallað um þessar breytingar og áhrif þeirra í kaflanum 

um ójöfnuð á Íslandi hér að neðan.  

Frá árunum 1973-1990 eru tölur fengar úr 12. kafla í Hagskinnu (1997). 

Meðaltekjur á árunum 1973-1979 eru fengnar úr töflu 12.10 (Hagskinna, 1997) og eiga 

við um  meðalbrúttótekjur einstaklinga í þúsundum gamalla króna. Árið 1981 var verðgildi 

krónunnar fellt um tvö núll þannig að hundrað gamlar krónur samsvöruðu einni nýrri. 

Upplýsingar um meðaltekjur árin 1980-1990 eru í töflu 12.12 á bls. 620. Þetta eru 

heildarmeðaltekjur á framteljanda frá 16 ára aldri, að tekjulausum undanskildum. Til 

heildartekna teljast launatekjur og hlunnindi, tekjur af atvinnurekstri, húsaleigutekjur, 

skattskyldar vaxtatekjur, arður af hlutabréfum, tekjur barna yngri en 16 ára og bóta frá 

almannatryggingum (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

Fyrir tímabilið 1990-2018 var stuðst við talnaefni frá Hagstofu Íslands (Hagstofa 

Íslands, 2019c). Þær tölur eiga einnig við um heildarmeðaltekjur einstaklinga. Með 

heildartekjum er átt við samtölu atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna. Það 

hefði gefið betri mynd af ráðstöfunartekjum  einstaklinga að hafa upplýsingar um 

útborguð laun, frekar en tekjur fyrir skatta og önnur gjöld. Þær tölur liggja þó ekki fyrir.  
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Allar tekjuupplýsingar eru á nafnvirði, það er á verðlagi hvers árs. Leiðrétt var fyrir 

verðlag og fjárhæðir uppreiknaðar til verðlags ársins 2018 með almennri verðlagsvísitölu 

Hagstofu Íslands. Notast var við eftirfarandi jöfnu.  

𝑉𝑒𝑟ð𝑙𝑎𝑔2018 = 𝑁𝑎𝑓𝑛𝑣𝑒𝑟ð𝑡 ×
𝑉𝑉2018

𝑉𝑉𝑡
 

VVt er verðlagsvísitala hvers árs.Verðlagsuppfærslan gerir mögulegt að skoða hlutfallslega 

breytingu heildartekna einstaklinga á milli ára. Til þess að sýna launaþróun sem feril í 

línuriti var reiknuð  uppsöfnuð hlutfallsleg breyting milli ára frá árinu 1973. Þar með fékkst 

vísitala tekna, með árinu 1973 sem grunnár. Breyting vísitölu launaþróunnar er sýnd á 

mynd 6.  

 

 

Mynd 3. Vísitala launaþróunnar 1973-2018 á Íslandi. Heimild: Hagstofa Íslands, 2019c 

Meðalárstekjur einstaklinga á föstu verðlagi rúmlega tvöfaldast á tímabilinu en 

það jafngildir 1,6% árlegri aukningu. Það segir þó ekki alla söguna. Þetta eru 

meðalárstekjur allra  tekjuhópa. Það er ekki þar með sagt að allir hafi rúmlega tvöfaldað 

tekjur sínar. Ferillinn sýnir almenna launaþróun en ekki breytingar í tekjudreyfingu milli 

tekjuhópa. 

Samkvæmt Efnahags- og framfarastofnuninni, OECD fækkar unnun vinnustundum 

á ári að meðaltali á tímabilinu. Því hefur meðaltímakaup hækkað meira en breytingar í 

árstekjum  segja til um. Þessar tölur eiga við um heildarfjölda unninna stunda deilt með 
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meðalfjölda starfandi á vinnumarkaði á ári.2 OECD setur þann fyrirvara, að þessum 

gögnum sé ætlað að skoða leitni yfir tíma en ekki einstaka ár. Á mynd 2 hér að ofan sáum 

við  á línuriti þróun meðalunninna stunda frá árunum 1973-2018 (OECD, 2019b). 

3.3 Framleiðni 

Hagvaxtarbókhald Solows var notað til að reikna framleiðnibreytingu á milli ára. 

Til þess að reikna það út þarf gögn um breytingu á vergri landsframleiðslu á milli ára, með 

öðrum orðum hagvöxt, breytingu á fjármunaeign milli ára, breytingu á vinnuafli og hlutfall 

fjármuna í framleiðslu á landinu og hlutfall vinnuaflans. Notast er við 

hagvaxtarbókhaldsjöfnuna:  

%∆𝑉𝐿𝐹𝑡 = 𝛼 × %∆𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑎𝑒𝑖𝑔𝑛𝑡 + (1 − 𝛼) × %∆𝑠𝑡𝑎𝑟𝑓𝑎𝑛𝑑𝑖𝑡 + %∆𝐴𝑡 

 Upplýsingar um breytingar á vergri landsframleiðslu, hagvöxt, milli ára voru 

fengnar af heimasíðu Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2017). Gagnasafnið náði þó 

aðeins til ársins 2016 en upplýsingar um hagvöxt fyrir árin  2017 og 2018 lágu fyrir í 

fréttatilkynningum á heimsíðu Hagstofunnar. Hagvöxtur hvers árs er þá %∆𝑉𝐿𝐹𝑡 í 

jöfnunni hér að ofan.  

Upplýsingar um breytingar á fjármunaeign á tímabilinu 1973-1990 þurfti að reikna 

sérstaklega því tölur fyrir þau ár voru aðeins til á verðlagi hvers árs. Verðvísitala 

fjármunaeignar var því útbúin svo  hægt væri að reikna fjármunaeign á föstu verðlagi yfir 

allt tímabilið 1973-2018.  Til þess var stuðst við magnvísitölu fjármunaeignar og 

fjármunaeign hvers árs með upplýsingum af heimasíðu Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 

2007, „Atvinnuvegir alls“). Reiknaðar voru breytingar á magnvísitölu fjármunaeignar á 

milli ára og breytingar á fjármunaeign milli ára á verðlagi hvers árs. Hlutfallsleg breyting 

magnvísitölu fjármunaeignar var síðan dregin frá hlutfallslegri breytingu vísitölu 

fjármunaeignar á verðlagi hvers árs. Sú niðurstaða var nýtt til þess að reikna á verðlagi 

ársins 1990. Það var gert með jöfnunni  
𝑉𝑉1990

𝑉𝑉𝑡
. Þá var hægt að deila fjármunaeign á 

verðlagi hvers árs með þeirri verðlagsvísitölu sem gaf fjármunaeign á verðlagi ársins 1990. 

Tölur um fjármunaeign á árunum 1990-2018 fengust einnig frá heimasíðu Hagstofu 

 
2 Unninn stund á við um reglulegan vinnutíma hjá einstaklingum í fullu starfi eða hlutastarfi, yfirvinnu og 
unnar stundir í annarri vinnu. Þær stundir sem ekki eru unnar vegna frídaga, orlofs, veikinda, tæknibilanna, 
verkfalla, veðurs og annarra ástæðna eru ekki taldar með. Gögnin eiga við um launafólk og sjálfstætt 
starfandi einstaklinga. 
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Íslands en þær tölur voru á verðlagi ársins 2005 og því óþarfi að útbúa verðlagsvísitölu 

fyrir þær (Hagstofa Íslands, 2019a). Loks var hægt að reikna breytingar á fjármunaeign á 

milli ára, %∆𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑎𝑒𝑖𝑔𝑛𝑡 í jöfnunni hér að ofan.  

Til að reikna breytingar á vinnuafli í hagvaxtarbókhaldinu er yfirleitt notast við 

fjölda unninna stunda. Þær upplýsingar sem til eru hér á landi um unnar stundir 

einstaklinga eru fengnar með spurningakönnunum og eru því nokkuð ónákvæmar. Því 

verður notast við breytingar á fjölda starfandi á milli ára. Þær tölur fengust af heimasíðu 

OECD (OECD, 2019a). Til starfandi teljast allir þeir einstaklingar sem eru á aldrinum 15-64 

ára  og eru að fá tekjur, sem launmenn eða sjálfstætt starfandi. Þeir einstaklingar sem eru 

frá vinnu vegna veikinda, orlofs eða annarra ástæðna en eru með tekjur eru taldir með. 

Reiknuð var hlutfallsleg breyting starfandi einstaklinga á milli ára. Þær tölur eru  

%∆𝑠𝑡𝑎𝑟𝑓𝑎𝑛𝑑𝑖𝑡  í jöfnunni hér að ofan.  

Stærðin 𝛼 er mælikvarði á hlutfall fjármunaeignar í framleiðslu í landinu og 

stærðin (1 − 𝛼) er mælikvarði á hlutdeild vinnuafls í framleiðslunni.  Hlutdeild 

vinnuaflsins er hægt að finna með því að reikna hlutfall launakostnaðar af vergum 

þjóðartekjum. Launakostnaður er allur kostnaður vegna vinnuaflsins, ekki aðeins greidd 

laun heldur öll þau gjöld og tryggingar sem þeim tengjast. Til þess að finna (1 − 𝛼) ,og í 

leiðinni 𝛼, var tekjuskiptingaruppgjör á árunum 2000-2017 á heimasíðu Hagstofunnar 

skoðað (Hagstofa Íslands, 2019b).Vergar þjóðartekjur eru frábrugðnar vergri 

landsframleiðslu að því leiti að þær telja einnig þann launakostnað sem íslenskir 

ríkisborgarar afla erlendis og sá launakostnaður sem skapast hérlendis af erlendum 

ríkisborgurum er dreginn frá. Hlutfall launa og launtengdra gjalda af vergum þjóðartekjum 

er (1 − 𝛼). Þar sem ekki eru til upplýsingar um þetta hlutfall fyrir tímabilið 1973-2000 og 

áirð 2018 var búið til dæmigert hlutfall úr þeim gögnum sem aðgengileg eru. Hlutfallið var 

nokkuð svipað allt tímabilið 2000-2017 fyrir utan árið 2008. Það ár var mjög óvenjulegt á 

Íslandi vegna efnahagshrunsins. Því ári var sleppt enda er ekki gott að notast við tölur frá 

því ári fyrir hlutföll sem eiga að vera dæmigerð yfir langt tímabil. Tekið var meðaltal af 

hlutfalli launakostnaðar af vergum þjóðartekjum á árunum 2000-2017 að árinu 2008 

undanskildu. Þá fæst  (1 − 𝛼) = 54,56% og því er 𝛼 = 45,44%. Breytingu á framleiðni, 

%∆𝐴𝑡 er því hægt að reikna sem: 

%∆𝐴 = %∆𝑉𝐿𝐹 − 𝛼 × %∆𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑎𝑒𝑖𝑔𝑛 − (1 − 𝛼) × %∆𝑠𝑡𝑎𝑟𝑓𝑎𝑛𝑑𝑖 
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Þannig fáum við framleiðnibreytingu á milli ára sem tekur tillit til breytinga á fjármunaeign 

og fjölda starfandi og hægt er að reikna vísitölu framleiðni fyrir tímabilið 1973-2018 með 

árinu 1973 sem grunnári. Vísitala framleiðni er sýnd á  mynd 4. Í viðauka 1 má sjá tölurnar 

sem notaðar voru. 

 

Mynd 4. Vísitala framleiðni 1973-2018 á Íslandi 

Myndin sýnir að framleiðni jókst nokkuð jafnt og þétt yfir tímabilið. Samkvæmt þessum 

útreikningum var um 52% framleðniaukning á tímabilinu 1973-2018 á Íslandi. 

3.4 Framleiðni- og launaþróun 

Eitt helsta markmið rannsóknarinnar er að teikna upp línurit fyrir Ísland sem svipar til þess 

sem sett var fram í skýrslu Raising Americas‘s Pay um framleiðni- og launaþróun í 

Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 5 hér að neðan. Hún sýnir að  launastig 

hefur vaxið hraðar en framleiðni á Íslandi, öfugt við þróunina í Bandaríkjunum.  Rétt er að 

ítreka að myndirnar fyrir  Ísland (mynd 5) og í Bandaríkin (mynd 1) eru ekki alveg 

sambærilegar því í Bandaríkjunum er notast við tímakaup en þar sem þau gögn voru ekki 

nægilega áræðanleg fyrir Ísland er notast við árstekjur til að sýna þróun launa hér á landi. 
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Eins og nefnt var hér að ofan getur misskipting aukist ef framleiðni vex hraðar en 

laun. Ef hins vegar laun aukast hraðar en framleiðni, eins og á Íslandi, getur það valdið 

verðbólgu.  
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Vísitala framleiðni Vísitala launa

Mynd 5. Vísitölur framleiðni- og launaþróunnar 1973-2018 á Íslandi 

Mynd 6. Verðbólga 1974-2018 á Íslandi, ársmeðaltal (%). Heimild: Hagstofa Íslands, 2019d. 
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Mynd 6 sýnir verðbólguþróun á Íslandi 1974-2018. Á 10. áratug síðustu aldar 

hægir mjög á verðbólgu eftir langt tímabil óðaverðbólgu. Athygli vekur að á sama tímabili 

fara laun að aukast umfram framleiðni eins og mynd 5 sýnir. Hækkun launa umfram 

framleiðni síðustu áratugi virðist því ekki hafa haft áhrif til aukinnar verðbólgu. Ekki verður 

fjallað nánar um þetta samband hér (Hagstofa Íslands, 2019d).  

Þó að laun hafi hækkað umfram framleiðni á Íslandi frá lokum síðustu aldar er ekki 

hægt  að fullyrða um,að laun séu of eða nægilega há í öllum tekjuhópum. Meðallaunastig 

gefur ekki upplýsingar um tekjudreyfingu og vel kann að vera að einstaklingar í hæstu 

tekjuhópunum séu með tekjur langt umfram verðmætasköpun vinnuframlags þeirra 

miðað við aðra tekjuhópa. Erlendar rannsóknir sýna að laun forstjóra og stjórnenda hafa 

hækkað mikið umfram laun annarra (Hargreaves, D. 2019). 

Í næsta kafla verður fjallað um niðurstöður íslenskra rannsókna á tekjudreyfingu 

frá 10. Áratugnum, einmitt á því tímabili sem laun hækkuðu hraðar en framleiðni.  
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4 Ójöfnuður 

Eftir seinni heimstyrjöldina og fram á 8. áratug síðustu aldar var þróunin í átt að auknum 

tekjujöfnuði í flestum vestrænum löndum. Eftir það snýst sú þróun við í Bretlandi og 

Bandaríkjunum og önnur lönd fylgja eftir. Hvað olli þessari breytingu á þróun 

tekjujafnaðar? Á þessum tíma var Ronald Reagan forseti Bandaríkjanna og Margaret 

Thatcher forsætisráðherra Bretlands. Rekja má þessa þróun til stefnubreytingar 

ríkistjórnar þessara leiðtoga. Stefnan einkenndist af markaðshyggju þar sem slakað var á 

reglugerðum, markaðsvæðingu æ fleiri þátta hagkerfanna, skattalækkunum og samdrætti 

í opinberum útgjöldum til tekju- og aðstöðujöfnunar. Þessara áhrifa gætti síðan í öðrum 

löndum nokkrum árum seinna (Skidelsky og Skidelsky, 2012). Mismunur á lífskjörum 

innan samfélaga er kallaður  ójöfnuður eða misskipting. Tekjur ráðast af aldri, menntun, 

heilsu, starfsreynslu, og starfsvettvangi, svo nokkur dæmi séu nefnd. Þessum eiginleikum 

er ójafnt dreift á mannfjöldann og skýra því ójafna tekjudreifingu upp að vissu marki. Það 

er hins vegar áhyggjuefni ef ójöfnuður er mjög mikill eða eykst mjög mikið. Ójöfnuður 

eykst þegar þeir ríku verða ríkari og/eða þeir fátæku fátækari. Fátækramörk eru skilgreind 

sem það hlutfall mannaflans sem á ekki fyrir grunnþörfum (alger fátækt) eða er með 

tekjur undir ákveðnu hlutfalli meðaltekna (hlutfallsleg fátækt). Með auknum ójöfnuði 

eykst yfirleitt hlutfall fátækra sem er áhyggjuefni (Stefán Ólafsson, 2006). 

4.1  Mælieiningar misskiptingar 

Misskipting er hlufallslegt fyrirbæri. Því þarf mælikvarða til að bera saman ójöfnuð milli 

tímabila í sama landi og á milli landa. Ýmsar aðferðir eru viðurkenndar til þess að mæla 

hann og hér verður notast við hinn svokallaða Gini-stuðul.  

Gini-stuðullinn er tala á bilinu 0-1 þar sem 0 er fullkominn jöfnuður, það er að allir 

væru með nákvæmlega jafnháar tekjur. 1 samsvarar fullkomnum ójöfnuði, einn 

einstaklingur eða hópur sæti um allar tekjurnar. Til þess að reikna Gini-stuðulinn er stuðst 

við Lorenz-kúrfuna sem sýnir dreifingu heildartekna milli tekjuhópa. Lórenz-ferillinn sýnir 

hlutdeild tekjubila (t.d. tekjutíunda) af heldartekjum með því að raða hlutfalli 

fólksfjöldans á lárétta ásinn (x-ás) og hlutfalli tekna á lóðrétta ásinn (y-ás). Sé um 

fullkominn jöfnuð að ræða er Lorenzferillinn 45 gráðu lína. Gini-stuðullinn er skilgreindur 
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sem tvöfalt það flatarmál sem er á milli 45 gráðu línunnar og raunverulega mældrar 

Lorenz kúrfu. Þeim mun stærra sem flatarmálið er því meiri ójöfnuður (Schutz, 1951).  

4.2 Afleiðing ójafnaðar 

Í erindinu Misskipting grefur undan lýðræði og hagvexti fjallar Þorvaldur Gylfason, 

hagfræðiprófessor um ójöfnuð og afleiðingu hans á hagkerfið og lýðræði. Það erindi 

byggir á grein Þorvaldar Inequality Undermines Democracy and Growth. Þar kemur einnig 

fram að viðhorf margra hagfræðinga og stjórnmálamanna gagnvart misskiptingu auðs er 

að breytast. Hagfræðingar hafa lengi verið á öndverðum meiði um hvort misskipting sé af 

hinu illa eða ekki. Áður var talið að hún væri órjúfanlegur hluti nútíma hagkerfis og hefði 

ekki neinar sérstakar afleiðingar í för með sér. Sú hugmynd er þó að verða útbreiddari, að 

misskipting hafi slæmar afleiðingar fyrir hagkerfi. Hagkerfi starfa betur þegar sátt er um 

skiptingu verðmætasköpunar. Vantraust eða óánægja þegnanna tekur tíma og orku og 

minnkar hagkvæmni. Þegar kökunni er sífellt ójafnar skipt, eykst vantraust og óánægja í 

samfélaginu. Sú óánægja litar stjórnmálalandslagið og afdráttarlausar stjórnmálaskoðanir 

verða háværari (Þorvaldur Gylfason, 2019). Popúlismi eða orðræða og áróður 

lýðskrumara nær gjarnan fótfestu við þessar aðstæður. Lýðskrum einkennist af einföldum 

og yfirborðskenndum lausnum þar sem höfðað er til þess hóps fólks sem er ósáttur við  

hlutskipti sitt í samfélaginu. Samfélagsbreytingum sem orðið hafa á síðustu áratugum er 

kennt um bága stöðu þeirra. Þetta eru yfirborðskenndar útkýringar á flóknum 

vandamálum. Fjölgun innflytjenda, aukin atvinnuþátttaka kvenna, aukið umburðalyndi 

gagnvart jaðarhópum og breytt gildi sem fært hafa samfélög til aukinna mannréttinda eru 

notuð sem helstu ástæður „óheppilegra“ þjóðfélagsbreytinga (Dustmann, C., 

Eichengreen, B., Otten, S., Sapir, A., Tabellini, G. og Zoega, G. 2017). 

Eins og fram kemur í skýrslunni Raising America‘s Pay er ójöfnuður í Bandaríkjunum 

að aukast. Samtímis stendur lýðræði þar höllum fæti, stjórnmálafræðingar skilgreina nú 

Bandaríkin sem fáræðisríki og Freedom house hefur lækkað lýðræðiseinkunn 

Bandaríkjanna úr 94 í 86 frá árinu 2008. Í fáræðisríkjum brjóta stjórnvöld kerfislægt á vilja 

almennings. Höfundar rekja þessa neikvæðu lýðræðisþróun til þess að bilið milli 

framleiðniaukningar og tekjuaukningar sé sífellt að breikka. Báðir þessir þættir leita upp 

á við en framleiðniaukning á mun meiri hraða en tekjuaukning (Þorvaldur Gylfason, 2019) 
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4.3 Ójöfnuður á Íslandi 

Samkvæmt skýrslu Stefáns Ólafssonar prófessors í félagsfræði, frá árinu 2006, Aukinn 

ójöfnuður á Íslandi – áhrif stjórnmála og markaðar í fjölþjóðlegum samanburði jókst 

ójöfnuður umtalsvert á árunum 1995-2005. Þar segir að þrátt fyrir aukinn ójöfnuð í 

flestum vestrænum ríkjum á þessu tímabili vegna alþjóðavæðingar megi helst kenna 

stefnu stjónvalda um þessa þróun á Íslandi, þá helst vegna breytinga á  

skattafyrirkomulagi. Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands benti á þá 

staðreynd árið 2005 að skipting launatekna án skatta, trygginga og fjármagnstekna hafði 

nokkurnveginn staðið í stað á tímabilinu 1995-2005 (Stefán Ólafsson, 2006). Hagdeild ASÍ 

komst að álíka niðurstöðu um málið vorið 2007 í rannsókn sem birt var í skýslu sem ber 

heitið Aukin misskipting í góðæri. Þar er tímabilið 1990-2005 á Íslandi skoðað. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar jókst ójöfnuður mikið á því tímabili vegna breytinga á 

skattkerfinu í hag þeirra tekjuhæstu, aukinna fjármagnstekna sem báru lægri skatt en 

aðrar tekjur, afnáms hátekjuskatts og hlutfallslegrar lækkunar barnabóta og 

persónuafsláttar (Alþýðursamband Íslands, 2007). Aukningu ójafnaðar yfir tímabilið má 

því rekja til breytinga á skatta- og tilfærslu kerfum. Skattleysismörk er sú fjárhæð tekna 

sem ekki er reiknaður skattur af. Ef tekjur einstaklings er undir skattleysismörkum þarf 

viðkomandi ekki að greiða skatta. Um leið og tekjurnar ná umfram þau mörk byrjar fólk 

að greiða skatt af tekjum sínum. Persónuafsláttur er sá skattafláttur sem hver og einn fær 

af tekjum sínum og ákvarðar fjárhæð hans því skattleysismörk.3 Skattleysismörk skipta 

tekjulægri hópa meira máli en þá tekjuhærri vegna þess að þau eru föst fjárhæð en ekki 

hlutfallsleg. Til eru útreikningar á Gini-stuðli fyrir einhleypa og samskattaða á Íslandi á 

árunum 1993-2005. Samskattaðir eru þeir sem eru í hjónabandi eða skráðir í sambúð. Gini 

stuðull er reiknaður bæði fyrir skatta og bætur og eftir skatta og bætur. Þar sem stór hluti 

einhleypra eru ungt fólk í hlutastarfi skoðum við þróun Gini-stuðulsins hjá samsköttuðum. 

Samkvæmt tölum sem birstust í skýrslu Stefáns og eru fengnar frá Ríkisskattstjóra var 

aukning ójafnaðar hjá samsköttuðum á tímabilinu 1993-2005 40,7% en ójöfnuður jókst 

um 71,4% þegar búið var að taka tillit til skatta og bóta eins og sjá má á mynd 7 hér að 

neðan. Vert er að nefna að hlutdeild fjármagnstekna í heildartekjum jókst á þessu tímabili. 

Fjármagnstekjur báru þá aðeins 10% skatt á meðan skattar á atvinnutekjur voru að 

 
3 Í umfjölluninni er ekki tekið tillit til vaxta- og barnabóta og áhrifa þeirra á skattleysismörk. 



 

25 

meðaltali um 38%. Tekjuhærri einstaklingar eru líklegri til þess að fá fjármagnstekjur, því 

þeir hafa betra svigrúm til þess að fjárfesta. Fjármagnstekjuskattur hefur þó hækkað 

töluvert síðan þá. Árið 1997 var fjármagnstekjuskattur  lögfestur á Íslandi og var þá 10% 

og hélst óbreytturallt til ársins 2009. Í kjölfar efnahagshrunsins var hann hækkaður í 

nokkrum þrepum. Nú er hann 22%. Árið 2009 hækkaði hann í 15% og svo strax aftur 2010 

í 18%. Frá 2011 til ársloka 2017 var hann 20%. 2018 hækkaði fjármagnstekjuskattur upp í 

22% (Ríkisskattstjóri, e.d.). Áhrifin af lægra skatthlutfalli fjármagnstekna á ójöfnuð 

ráðstöfunartekna hafa því eflaust minnkað. Óskandi væri að tölfræði um Gini-stuðulinn 

fyrir og eftir skatta og bætur á Íslandi væri til fyrir lengra tímabil, þá helst 1973-2018, en 

svo er ekki. Flest bendir þó til þess að tekjuskipting hérlendis hafi verið nokkuð stöðug til 

ársins 1990. Eftir það hafi ójöfnuður byrjað að aukast og með auknum hraða eftir 1995. 

Þessi tiltekna tölfræði er aðeins til fyrir árin 1993-2005 (Stefán Ólafsson, 2006). Þetta 

bendir til þess, að með tilkomu hlutabréfamarkaðarnis og þróun í fjármálageiranum á 

þessum árum hafi skapast aukinn ójöfnuður, bæði tekjuskiptingar fyrir og eftir skatta og 

bætur, sérstaklega í ljósi þess að hlutfall fjármagnstekjuskatts var aðeins 10% til ársins 

2009. Mynd 2 sýnir Gini-stuðul heildartekna (blái ferillinn) og ráðstöfunartekna 

(appelsínuguli ferillinn). Fram til 1996 hækka stuðlarnir lítið en eftir það taka þeir að 
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hækka og Gini-stuðull ráðstöfunartekna meira en heildartekna á tímabilinu og  ójöfnuður 

fór því vaxandi eftir miðjan 10. áratug 20. aldar hér á landi.  

Hagstofa Íslands gaf út tölur um Gini-stuðul fyrir tímabilið 2004-2018 sem sjá má á mynd 

8. Athyglisvert er að bera saman tölur frá árunum 2004 og 2005 sem eru á báðum 

myndum. Eins og sjá má eru tölurnar mjög ólíkar. Á mynd 7, tölur frá skýrslu Stefáns 

Ólafssonar er Gini-stuðullin 0,34 fyrir skatta en 0,24 samkvæmt Hagstofunni. Árið 2005 

0,38 á þeirri fyrri en 0,25 á þeirri síðari .Í rannsókn ASÍ er stuðullinn 0,31 fyrir árið 2005. 

Þessi mismunur endurspeglar að Gini-stuðullinn er mjög breytilegur eftir því hvaða 

tekjuhugtak er notað og hvaða hópa er verið að skoða. Ríkisskattstjóri tók til að mynda 

ekki tillit til barnabóta fyrir árið 1997 (Stefán Ólafsson, 2006; Alþýðusamband Íslands, 

2007). Því skal varast að rýna í tölurnar, heldur skoða breytinguna á milli ára. Þrjár 

ofangreindar heimildir bera allar vitni um svipaða þróun á tímabilinu. Mynd 8 sýnir að 

Gini-stuðullinn hélt áfram að hækka frá árinu 2005 og misskipting jókst fram yfir 

efnahagshrunið til ársins 2009.  

Mynd 7. Gini-stuðull samskattaðra á Íslandi 1993-2005. Heimild: Stefán Ólafsson, 2006. 
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Mynd 8. Gini-stuðull á Íslandi 2004-2018. Heimild: Hagstofa Íslands, 2015. 

 Eftir efnahagshrunið 2008 voru gerðar umfangsmiklar breytingar í 

efnahagsmálum. Meðal þeirra var áðurnefnd hækkun fjármagnstekjuskatts. Á tímabilinu 

2010-2018 lækkaði Gini-stuðullinn aftur en var þó svipaður og árið 2004. Hann er enn 

mun hærri en árið 1993. Því er ljóst að misskipting hefur aukist á Íslandi samhliða því sem 

launastig hefur hækkað umfram framleiðni. 
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5  Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að teikna upp línurit fyrir Ísland sem svipar til þess sem sett 

var fram í skýrslu Raising Americas‘s Pay um framleiðni- og launaþróun í Bandaríkjunum. 

Niðurstöðurnar eru þær að launastig hefur vaxið hraðar en framleiðni á Íslandi eftir 

miðjan 10. áratug síðustu aldar, öfugt við þróunina í Bandaríkjunum.  Þegar 

framleiðniþróun er hraðari en launaþróun getur það leitt til aukinnar misskiptingar. Ef 

hins vegar laun aukast umfram framleiðni getur það valdið verðbólgu. Á 10. áratug síðustu 

aldar hægir mjög á verðbólgu eftir langt tímabil óðaverðbólgu þó verðbólga hér á landi sé 

yfirleitt hærri en í viðskiptalöndum okkar. Athygli vekur að þetta er á sama tímabili og 

laun fara að aukast umfram framleiðni hér á landi. Hækkun launa umfram framleiðni 

síðustu áratugi virðist því ekki hafa haft áhrif til aukinnar verðbólgu. Mikilvægt er að áhrif 

launa- og framleiðniþróunar á verðbólgu hér á landi verði rannsökuð nánar.  

Þó að meðallaunastig hækki umfram framleiðni þarf að fara varlega í að fullyrða 

um að laun séu of eða nægilega há í öllum tekjuhópum. Þróun Gini-stuðulsins á Íslandi frá 

1990 sýnir að ójöfnuður tók að aukast upp úr miðjum 10. áratug 20. aldar. Um svipað leyti 

tóku fjármagnstekjur að aukast og árið 1997 var fjármagnstekjuskattur settur á sem 

viðbragð við auknum umsvifum á fjármálamörkuðum. Hann var þó aðeins 10% og mun 

lægri en á aðrar tekjur. Á þessum tíma varð líka raunlækkun á persónuafslætti og 

barnabótum sem kom hlutfallslega verr niður á tekjulægri hópum. Eftir efnahagshrunið 

2008 voru gerðar umfangsmiklar breytingar í efnahagsmálum. Meðal þeirra var 

áðurnefnd hækkun fjármagnstekjuskatts. Á tímabilinu 2010-2018 lækkaði Gini-stuðullinn 

aftur en var þó svipaður og árið 2004. Hann er enn mun hærri en árið 1993. Því er ljóst að 

misskipting hefur aukist á Íslandi samhliða því sem launastig hefur hækkað umfram 

framleiðni. 
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