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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til BS prófs við Háskóla Íslands og er 12 ETCS  

einingar. Hún hluti af 180 ETCS eininga námi í viðskiptafræði með áherslu á Reikningshald 

og fjármál.   

Markmið ritgerðarinnar var að skoða samhengi milli kjarasamninga, kaupmáttar og 

hagvaxtar í landinu og hvort einhver tilgáta myndi vakna sem gæti hámarkað þessar 

stærðir. Lögð var áhersla á að skoða kjarasamninga í tengslum við lengd þeirra, umfang, 

aðdraganda, fjölmiðlaumfjöllun og yfirlýsingar viðsemjanda. Ritgerðin fjallar aðallega um 

hvort kjarasamningar auki kaupmátt og hvaða afleiðingar barátta þeirra hefur á 

atvinnurekstur í landinu á meðan á henni stendur. Ákveðið var að skoða 16 ára tímabil og 

þá frá árinu 2004 til ársins 2019. Þetta tiltekna tímabil varð fyrir valinu þar sem það 

spannar tíma allra nýlegra samninga og yfir nógu lagt tímabil til að fá marktækan fjölda 

kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Einnig var þó lauslega litið yfir eldri sögu og 

reynt nýta reynslu frá þeim tíma sem vísbendingar við rannsóknirnar. Þó að það birtist 

ekki allt hér í lokaverkefninu þá kynnti rannsakandi sér söguna vel og leitaðist við að setja 

söguna í samhengi við sveiflur nútímans.  

Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Rannsakandi sótti námskeið hjá honum sem nefndist 

Vinnumarkaðurinn og þróun hans. Rannsakandi áttaði sig fljótlega á því að Gylfi yrði réttur 

leiðbeinandi fyrir ritgerðarefnið sem hafði verið ákveðið og sóttist því eftir að fá hann sem 

leiðbeinanda. Rannsakandi vill því þakka Gylfa fyrir stuðninginn og leiðbeiningar við 

ritgerðina og áhugann sem hann sýndi verkefninu alveg frá byrjun til enda. Einnig á 

Hagstofan gott hrós skilið fyrir vel aðgengilegt efni og tölur sem voru lykilatriði í því að 

hægt væri að framkvæma rannsóknina. Án Hagstofunnar og talnaefnis þeirra hefði nánast 

verið ómögulegt að bera saman þær stærðir og tölur sem nýttar voru í lokaverkefninu. 

Líklega hefði ekki verið hægt að bera saman alla söguna með tilteknum mælingum sem 

gerðar eru af Hagstofunni fyrir hvern mánuð eða hvert ár alla leið aftur til 2004. Efnið hjá 

Hagstofunni er mjög aðgengilegt og nær langt aftur í tímann þó svo að rannsakandi hafi 

kosið að velja sér þetta tiltekna tímabil.   
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Útdráttur 

Rannsakandi hefur unnið við bókhald síðustu sex árin, nánar tiltekið á bókhaldstofu þar 

sem mörg lítil og meðalstór fyrirtæki ásamt einyrkjum/verktökum sækja sér þjónustu með 

bókhald, launauppgjör, ársuppgjör og annað tengt fjármálarekstri fyrirtækjanna. 

Rannsakandi valdi sér þetta rannsóknarefni þar sem nýliðnar kjaradeilur höfðu verulega 

mikil áhrif á þau fyrirtæki sem hún var að vinna fyrir í starfi sínu. Rannsakandi fylgdist því 

með í beinni útsendingu í fjölmiðlum yfirlýsingum deilenda og svo hver áhrifin voru í 

samdrætti í hagkerfinu. Rannsakandi var að fara í gegnum slíkt tímabil í fyrsta skipti í starfi 

sínu ásamt því að vera samhliða vinnu í námi í viðskiptadeildinni þegar deilur stóðu yfir í 

aðdraganda Lífskjarasamninganna sem undirritaðir voru þann 4. apríl 2019. Kveikti þetta 

mikinn áhuga á því hvort um óvenjulegt tímabil væri að ræða eða hvort um væri að ræða 

endurtekna sögu sem læra mætti af.   

Ritgerð þessi fjallar um samspil kjarasamninga og kaupmáttar. Ásamt því voru skoðaðir 

aðrir þættir sem kjarasamningar hafa áhrif á eins og verðbólga og atvinnuleysi.  Eðli 

kjarasamninga og helstu hugtök hagfræðinnar sem til umfjöllunar eru voru skoðuð og 

skýrð. Allar helstu hagtölur er við koma launum, kaupmætti, verðbólgu og atvinnuleysi 

var steypt saman í eitt líkan til að meta háhrif hverrar stærðar á annað og samspil þessara 

þátta. Lífskjarasamningurinn sem undirritaður var árið 2019 var skoðaður sérstaklega og 

borinn saman við eldri samninga enda var hann að mörgu leyti mjög frábrugðinn fyrri 

samningum.  

Rannsakandi reyndi að sýna fram á beinar afleiðingar kjarasamninganna sjálfra sem oft 

er erfitt þar sem margir aðrir þættir í samfélaginu og heiminum öllum hafa áhrif á 

kaupmátt, verðbólgu og atvinnuleysi.  
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1 Inngangur  

Kjarasamningar eru ein af grunnstoðum hagkerfisins. Þar eru laun nánast allra launþega 

þjóðfélagsins ákvörðuð, hvort sem viðkomandi er á samningslaunum eða launum sem 

launþegi hefur samið um í frjálsum samningum, enda eru allir þættir frjálsra samninga 

annað en laun yfirleitt í kjarasamningum og ekki er leyfilegt að semja um lægri laun en 

kjarasamningar segja til um. Allar launahækkanir í kjarasamningum eiga líka við um frjálsa 

samninga, en samningarnir eru líka mikilvæg breyta í því hvernig hagkerfinu gengur og 

samskiptin við gerð samninganna virðast vera það líka.  

Rannsóknaspurningin sem lá fyrir ritgerðinni var: Hvaða áhrif hafa samningar 

undanfarinna 16 ára haft á kaupmátt?  

Leitast er við að svara þeirri spurningu hvernig hækkun launakostnaðar fyrirtækja í 

tengslum við gerð nýrra kjarasamninga á almennum markaði birtist í íslenska hagkerfinu, 

sem inniheldur alla einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir. 
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2 Kjarasamningar 

Á vefsíðu Alþýðusambands Íslands er hugtakið kjarasamningur skilgreint með eftirfarandi 

hætti:  

Kjarasamningur er skriflegur samningur sem gerður er milli stéttarfélags 
annars vegar og atvinnurekanda, félags atvinnurekanda eða sambands 
atvinnurekenda hins vegar um kaup og kjör og nær til allra þeirra launamanna 
sem vinna á félagssviði stéttarfélagsins (Alþýðusamband Íslands, e.d.-a).  

Oft þegar lýsa á kjarasamningsgerð þá er talað um ferli þar sem fulltrúar atvinnurekanda 

í landinu eins og t.d. Samtök Atvinnulífsins eða Félag Atvinnurekenda eru öðru megin við 

borðið og fulltrúar launafólks hinumegin, eins og þá t.d. stéttarfélögin, til að mynda VR 

og Efling. Þegar þessir aðilar komast að sameiginlegri og reglubindandi niðurstöðu 

varðandi efni og málsmeðferð ráðningarsambandsins, þá nefnist sú niðurstaða og 

sáttmáli þessara félaga kjarasamningur. Samtök þeirra aðila sem koma að 

vinnumarkaðnum eru mjög mikilvæg  og gegna stóru hlutverki í þjóðfélaginu. 

Kjarasamningar sem myndaðir eru hafa meiri þýðingu  en að tilkynna lágmarkskjör á 

vinnumarkaðnum, þýðing þeirra er víðtækari, því að upplýsingar samninganna hafa mikil  

áhrif á efnahagslífið í landinu og þjóðarbúið í heild. Aðilar vinnumarkaðarins hér á landi 

gera kjarasamninga fyrir allar atvinnugreinar á íslenskum vinnumarkaði sama hverskonar 

atvinnugrein það er. Með kjarasamningum er samið um lágmarkslaun sem gilda fyrir allan 

vinnumarkaðinn og er það kallað lágmarksdagvinnutekjutrygging (Halldór Grönvold, 

2014).  

Kjarasamningar hafa að geyma þýðingarmikla þætti sem varða kaup og kjör, en 

kjarasamningar eru samningar þar sem verið er að semja um lágmarks kjör og eru því allir 

samningar sem gerðir eru við launafólk um lakari kjör ógildir. Hver og einn launamaður 

má ávallt semja um sín kjör og réttindi umfram það sem fram kemur í kjarasamningum 

og/eða lögum, en aldrei verri (BHM, 2020). 

Kjarasamningar eru gerðir innan ramma laga sem gilda um vinnumarkaðinn. Þeir fara 

almennt dýpra og nánar í hvert og eitt mál en lögin gera. Almenni vinnumarkaðurinn 

styðst við lög sem nefnast  „Lög um stéttarfélög og vinnudeilur“ Lög nr. 80/1938 (Lög um 

stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938). Nýjasta útfærsla þeirra er þó Lög nr. 130/2016 

og tóku gildi 1. janúar 2017 og nefnast „Lög um kjararáð“(Lög um Kjararáð nr. 130/2016). 
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Í þessari ritgerð verður áhersla lögð á að skoða almenna vinnumarkaðinn og þá helst 

Samtök atvinnulífsins (hér eftir SA) og þau stærstu og helstu aðildarfélög sem SA semur 

við fyrir hönd sinna félaga/atvinnurekenda. Samningar SA og VR verða mikið notaðir, 

einfaldlega vegna þess að VR er eitt af stærstu stéttarfélögum landsins og rannsakandi er 

félagsmaður í VR svo að upplýsingar eru vel aðgengilegar rannsakanda.  

 Í maí 2013 var gefin út skýrsla af vinnuhóp og aðilum vinnumarkaðarins sem fóru í 

svokallaða vettvangsferð til Norðurlandanna til þess að fræðast um kjarasamningagerð á 

hinum norðurlöndunum. Norðurlöndin eru þekkt fyrir það að öll hafa þau frekar hátt 

hlutfall launamanna skráða í stéttarfélagi, en þar hefur Ísland vinninginn. Samkvæmt 

heimildum OECD þar sem gerðar voru rannsóknir á vinnumarkaðnum í kringum 2010 var 

skráð hlutfall launamanna í stéttarfélögum á Íslandi 79%. Finnland mældist 70%, Danmörk 

69% og Svíþjóð 68%. Þetta er mjög hátt hlutfall en til samanburðar er t.d. skráð hlutfall 

innan ESB 30% á sama tíma og OECD-ríkin eru með skráð hlutfall í kringum 17%. En þó svo 

að hlutfallið mælist 79%  á Íslandi að þá eru um 89% launamanna í landinu sem taka laun 

samkvæmt kjarasamningum. Það eru því mun fleiri sem byggja laun sín á kjarasamningum 

en skráðir félagsmenn í stéttarfélögum í landinu.  Sama er á hinum Norðurlöndunum en 

t.d. er Svíþjóð með skráð að 91% launamanna taki laun samkvæmt kjarasamningi og í 

Finnlandi svipað en þar eru 90% launamanna sem taka laun samkvæmt kjarasamningi. 

Vinnumarkaðurinn á Norðurlöndunum hefur oft verið talinn einn sá þróaðasti í heiminum 

og hefur norræna vinnumarkaðsmódelið náð gríðarlegum árangri  fyrir launafólk, 

atvinnulífið og samfélögin í heild og þar er Ísland alls ekkert öðruvísi (Ríkissáttasemjari, 

2013). Verkalýðsbarátta stéttarfélagana á Íslandi hefur náð mjög góðum árangri á sinni 

tíð og hefur margt breyst frá því stéttarfélögin voru stofnuð fyrst. Það hefur alltaf verið 

aðal barátta verkalýðshreyfinga að tryggja öllu launafólki  í landinu mannsæmandi laun 

og starfskjör þar sem reynt er að veita jöfn tækifæri og beita jafnrétti á launamarkaðnum 

svo allir búi við góð og eftirsóknarverð lífsgæði. Þessi grunnur baráttunnar hefur ekki 

breyst þó að áherslurnar hafi verið misjafnar í gegnum tíðina. Starfsemi stéttarfélagana 

hefur svolítið breyst seinustu ár og er í raun orðin tvískipt. Það er annars vegar að tryggja 

launþegum grunnlaun og svo annars konar réttindi sem áunnist hafa í kjarabaráttum 

síðustu tugi ára. Það er stundum kennt við  heildarhyggju þegar gert er ráð fyrir að þarfir 

launþeganna séu allar þær sömu og ekki er því þörf á að gæta einstaklingsbundinna 

hagsmuna. Kröfur launþeganna hafa verið að færast í auknum mæli yfir í það að 
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skilgreinast þá sem einstaklingshyggju en þá er lögð áhersla á sérstöðu einstaklingsins og 

er þá gert ráð fyrir að hagsmunir og þarfir launþega séu ólíkar. Stéttarfélögin hafa verið 

að færa það í auknum mæli inn í kjarasamninga  og starfsemi sína að tryggja 

einstaklingsfrelsi  á vinnumarkaðnum þar sem launamaður sækir sjálfur bætt kjör og aukin 

réttindi t.d. með því að eiga rétt á að minnsta kosti einu launaviðtali við yfirmenn sína á 

ári (Ingibjörg Edvaldsdóttir, 2009). 

Kjarasamningar hafa almennt að geyma ákvæði um laun, launabreytingar, vinnutíma, 

orlof, rétt til launa og veikinda, rétt til launa í slysatilvikum, tryggingar, uppsagnarfrest, 

iðgjöld til lífeyrissjóða, iðgjöld til sjúkra- og starfsmenntasjóða, félagsgjöld, lengd 

vinnuviku, fæðingarorlof, kaffitíma, vinnuaðstöðu og svo mætti lengi telja 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.-a). Í þessari ritgerð verður ekki lagt mat á þá þætti sem ekki 

ná til beinna launahækkana eða þá þætti sem hafa ekki bein áhrif á kaupmátt. Reynt 

verður að nálgast styttingu vinnuviku út frá launagreiðslum fyrir unna vinnustund.  

Stéttarfélög eru frjáls félagasamtök launafólks og þeirra megin hlutverk er að gæta 

hagsmuna félagsmanna sinna og launafólks almennt gagnvart vinnuveitendum sínum og 

þeirra samtaka sem vinna í þágu atvinnurekanda. Oftar en ekki byrjar sú vernd með gerð 

kjarasamninga, þar sem bæði atvinnurekendur og launamaður samþykkja að fara eftir 

samningi. Stéttarfélögin njóta verndar í stjórnarskrá, lögum og alþjóðasamþykktum sem 

Ísland á aðild að, þau hafa heimild til að semja um starfskjör launafólks og ber skylda til 

að setja fram sameiginlegan kjarasamning og hafa heimild til þess að beita verkfalls 

aðgerðum, ef meirihluti félagsmanna samþykkir, til þess að þvinga fram lögmætar 

kjarakröfur (Alþýðusamband Íslands, e.d.-b) 

Árið 1990 var stórt ár á Íslandi hvað varðar kjarasamninga, en þá var undirritaður 

samningur sem hefur fengið nafnið Þjóðarsátt. Þessi samningur er einn lengsti 

kjarasamningur sem gerður hefur verið. Þjóðarsáttarsamningurinn byggðist á skilningi á 

kröfum hvors annars og hófst þá samstarf milli þriggja aðila: atvinnurekanda, launþega og 

ríkisins. Þetta hafði ekki þekkst áður enda hafði verið mikil spenna á vinnumarkaðnum 

fram að þessu. Með þessum samningum höfðu þessir aðilar ákveðið að taka höndum 

saman til að tryggja hagsmuni launþega, vinnuveitenda og þjóðarbúsins. Fram að þessu 

höfðu samskipti aðila á markaði verið heldur óþroskuð og vinnudeilur tíðar. 

Keðjuverkandi áhrif höfðu orðið árin á undan þar sem mikil hækkun launa hafði áhrif á 
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verðlagið og há verðbólga myndaðist þar sem aftur var  þá krafist hærri launa og sama 

gerðist aftur. Segja má að Þjóðarsáttarsamningarnir hafi sett af stað nýtt tímabil í sögu 

íslenska atvinnulífsins þar sem vinnumarkaðurinn einkenndist af trausti og samráði milli 

aðila með það sameiginlega markmið að tryggja hagsmuni launþega, vinnuveitenda og 

þjóðfélagsins í heild með því að semja til lengri tíma en áður þekktist. Með þessum 

samningum má segja að ný viðmið hafi orðið til þar sem skammtímahækkun launa vék 

fyrir því viðhorfi að til lengri tíma væri mikilvægara að auka kaupmátt (Sveinn Agnarsson 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2013). 

2.1 Launahækkanir kjarasamninga 
Kjarasamningar segja til um hver lágmarkskjör í hverri starfsgrein fyrir sig eigi að vera á 

hverju tímabili. Í lögum nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda má finna ákvæði sem á að tryggja að allir launamenn búi við sömu kjör. Í 

1.gr. segir: 

Laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um, 
skulu vera lágmarkskjör, óháð kyni, þjóðerni eða ráðningartíma fyrir alla 
launamenn í viðkomandi starfsgrein á svæði því er samningurinn tekur til. 
Samningar einstakra launamanna og atvinnurekenda um lakari kjör en hinir 
almennu kjarasamningar ákveða skulu ógildir (Lög um starfskjör launafólks og 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda 55/1980).  

Þessi regla hefur svo verið gild frá því hún var rituð í lög. Kjör samkvæmt kjarasamningum 

eru lögbundin sem lágmarkskjör. Það er ekki einungis samið um lágmarkslaun heldur er 

einnig gefin út lágmarkshækkun þeirra reglulegu launa sem hver launamaður nýtur hverju 

sinni, óháð þeim launum sem starfsmaður var á fyrir. Þetta kemur þó ekki í veg fyrir að 

vinnuveitandi flýti launahækkunum kjarasamninga að öllu leyti eða hluta (Samtök 

Atvinnulífsins, 2018).     

Árið 2011 var ákveðið að setja í kjarasamninga SA og aðildarfélaga ASÍ að heimilt væri 

fyrir atvinnurekendur við ákvörðun launa eða launahækkana að flýta óframkomnum 

almennum hækkunum næstu 12 mánaða, en gera verði þó starfsmanni grein fyrir því að 

um flýtta hækkun skv. kjarasamningi sé að ræða (Samtök Atvinnulífsins, 2018). 

Launasetning á íslenskum vinnumarkaði má segja að sé tvíþætt. Annarsvegar opinberi 

vinnumarkaðurinn, sem vinnur meira með miðstýrða launasetningu, og hins vegar 

almenni vinnumarkaðurinn, sem vinnur meira með dreifstýrða launasetningu, en getur 
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þó líka fallið undir miðstýrða launasetningu. Þegar kjarasamningar eru miðstýrðir þá er 

átt við að heildarsamtök launþega gera kjarasamninga við heildarsamtök atvinnurekanda. 

Þegar við tölum svo um dreifstýrða þá er t.d. átt við þegar einstaka stéttarfélög gera 

kjarasamninga við viðsemjendur sína og hafna samfloti heildarsamtaka. Þar mætti t.d. 

nefna VR og Eflingu, en þau stéttarfélög hafa slitið sig frá Alþýðusambandi Íslands sem 

teljast vera heildarsamtök launþega. Hinn almenni vinnumarkaður nýtur oft launaskriðs 

umfram kjarasamningsbundnar hækkanir með t.d. launaviðtölum. Hins vegar nýtur 

opinberi markaðurinn ekki þeirra forréttinda heldur eru þeir samningsbundnir opinberum 

rekstraraðilum samkvæmt launatöflum. Þess vegna mætti segja að almenni markaðurinn 

geti stundum talist dreifstýrður og stundum miðstýrður og fer það oft eftir því hvernig 

árar í efnahagslífinu. Þegar erfiðleikar steðja að þá er launasetningin meira miðstýrð en 

þegar mikil uppsveifla er þá eru stéttarfélögin líklegri til að slíta sig frá heildarsamtökum 

til þess að auka kaupmátt sinna félaga meira en annara stéttarfélaga (Sveinn Agnarsson 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2013).  

Þegar talað er um lágmarkshækkun launa í kjarasamningum er ávallt átt við hækkun 

grunnlauna að lágmarki tiltekið ár og þá er fyrirfram ákveðin dagsetning sett inn í 

kjarasamninga um hvenær sú hækkun muni eiga sér stað, og gildir það jafnt yfir alla innan 

stéttarfélags. Sú hækkun er ætluð til að koma á móti verðbreytingum á vörum og þjónustu 

á markaðnum og á móti verðbólgu hækkunum sem kunna að vera milli ára. En svo eiga 

allir launamenn á almennum vinnumarkaði rétt á launaviðtali að minnsta kosti einu sinni 

á ári þar sem þeir geta samið um sín laun við  sinn yfirmann óháð kjarasamninga 

hækkunum sem eru bundnar í samninga hjá stéttarfélögum og Samtökum atvinnulífsins. 

Lang flestir nýta sér þá fundi þó svo að sumir séu kröfuharðari og ákveðnari en aðrir. Þar 

af leiðandi myndast launamunur á markaðnum þó fólk vinni í sömu atvinnugrein með 

sömu menntun. Í þessum launaviðtölum er oft samið um annarskonar launahækkanir sem 

ekki eru reiknaðar sem hækkun á grunnlaunum. Þetta getur verið fjölgun á 

yfirvinnutímum, bónusar vegna ákveðinna verkefna, ökutækjastyrkur, fæðishlunnindi eða 

íþróttastyrkur og margt fleira. Þegar þetta hefur verið tekið saman er það kallað 

heildarlaun. Þá er búið að taka saman grunnlaun viðkomandi einstaklings með 

yfirvinnutímum og álags greiðslum ásamt öllum þeim auka hlunnindum, bónusum og 

styrkjum sem hann hefur samið um fyrir sjálfan sig ofan á sín grunnlaun. Þess vegna getur 

munurinn á grunnlaunum og heildarlaunum oft verið töluvert mikill þegar þau eru borin 
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saman.  Í þessum kafla ætlum við að nýta okkur samanburð á þessum sjö atvinnugreinum. 

Ekki var búið að birta tölur vegna ársins 2019 þegar þessi ritgerð er skrifuð og því eru tölur 

úr mynd 1 byggðar á gögnum vegna ársins 2018.  

Laun 2018 Miðgildi 
grunnlauna 

Miðgildi 
Heildarlauna 

Stjórnendur  847.000 Kr. 984.000 Kr. 

Sérfræðingar 588.000 Kr. 710.000 Kr. 

Tæknar og sér menntað 
starfsfólk  538.000 Kr. 662.000 Kr. 

Skrifstofustörf 465.000 Kr. 535.000 Kr. 

Þjónustu-, umönnunar- 
og sölustörf 370.000 Kr. 507.000 Kr. 

Störf iðnaðarmanna  513.000 Kr. 755.000 Kr. 

Ósérhæfð störf  310.000 Kr. 464.000 Kr. 

Mynd 1 – Laun 2018 grunnlaun / heildarlaun. – Heimild: Hagstofa Íslands 

Eins og sjá má á  mynd 1 þá sýnir hún okkur mun á miðgildi grunnlauna annarsvegar 

og miðgildi heildarlauna hins vegar árið 2018. Þessar upplýsingar eru teknar af vef 

Hagstofunnar og er þetta yfirskrift vinnuaflshópa, hægt er að fá ítarlegri skiptingu innan 

hvers hóps  á vef Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, e.d.-c).  

Þegar talað hefur verið um umsamdar lágmarks launahækkanir á grunnlaun í 

kjarasamningum hefur tíðkast í gegnum árin að semja um prósentuhækkun. Þá er gefin 

út prósentuhækkun fyrir hvert ár í gildandi kjarasamningi VR við SA (VR, e.d.-c). Ef við 

tökum dæmi um kjarasamningi VR við SA sem tók gildi árið 2016 var samið um hækkun á 

þann hátt að árið 2016 hækkuðu grunnlaun um 6,2%, árið 2017 um 4,5% og árið 2018 um 

3%. Ef við myndum segja að grunnlaun séu 100.000 kr. hækka þau árið 2016 í 106.200 kr., 

2017 í 110.979 kr. og 2018 í 114.308 kr. Samtals hækkun 14.308 kr. Ef við hins vegar 

tökum dæmi um grunnlaunin 200.000 kr. færu launin í 212.400 kr. árið 2016,  221.958 kr. 

árið 2017 og svo 228.617 kr. árið 2018. Samtals hækkun væri þá 28.617 kr. Þetta sýnir 

okkur að því hærri sem grunnlaunin er fyrir hækkanir því meiri hækkun í krónum talið 

bættist ofan á launin. Fjöldinn allur af starfsmönnum á almennum vinnumarkaði seinustu 

árin hefur kvartað yfir þessari aðferð, og þá sérstaklega fólk sem tilheyrir lægri 

launahópunum. Það hefur haldið því fram að með hlutfallshækkunum sé verið að ýta 

undir launamismun milli starfstétta sem tilheyra láglaunahópi og svo þeirra sem eru í 
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meðal- og hálaunahópi. Í síðustu kjarasamningum sem gerðir voru árið 2019, og ganga 

oft undir nafninu Lífskjarasamningarnir, var þessu breytt, t.d. í kjarasamningi VR við SA 

2019 (VR, 2019). Í umræðu var talað mikið fyrir því að breyta þessum vinnubrögðum og 

hafa umsamdar árlegar lágmarkshækkanir grunnlauna í fastri krónutölu en ekki í hlutfalls 

hækkun. Það varð raunin og voru umsamdar hækkanir 17.000 kr. á mánuði árið 2019 og 

18.000 kr. árið 2020 svo 15.750 kr. árið 2021 og að lokum 17.250 kr. árið 2022. Þetta gerir 

það að verkum að grunnlaun sem væru 100.000 kr. yrðu 117.000 kr. Hlutfalls hækkun 

uppá 17% en grunnlaun sem væru 200.000 kr. yrðu 217.000 kr. sem er hlutfallsleg 

hækkun uppá 8,5% og eftir því sem grunnlaunin hækka því lægri verður hlutfallslega 

hækkunin. Einnig var samið um aukalega hækkun launa út frá hagvexti fyrra árs en við 

komum inn á það síðar. Til samanburðar ákvað rannsakandi að taka saman hækkanir á 

bæði grunnlaunum og heildarlaunum frá 2015 til 2016 þar sem umsamin hækkun var 

6,2% og  bera það saman við hækkanir á grunnlaunum sem og heildarlaunum frá árinu 

2018 til ársins 2019 þar sem umsamin hækkun var 17.000 kr. á alla. Mynd 2 ætti þá að 

sýna okkur í grófum dráttum hækkun hvers starfshóps.   

Mynd 2 – Grunnlaun 2015 og 2016. – Heimild: Hagstofa Íslands 
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Á mynd 2 sjáum við þá miðgildi grunnlauna árið 2015 sem eru tölur sem teknar voru 

af síðu Hagstofunnar og til þessa einfalda þetta fyrir okkur er sú tala margfölduð með 

6,2% sem er umsamin hækkun 2016 og sú tala ætti þá að vera miðgildi grunnlauna 2016 

að öllu óbreyttu. Eins og var nefnt hér á undan þá er þetta mikil einföldun einungis til þess 

að sjá hve mikil breyting verður á uppgefnum grunnlaunum eftir kjarasamningshækkanir. 

Á Mynd 2 sjáum við miðgildi grunnlauna flokkað eftir starfsheitum. Ákveðið var að notast 

við miðgildi þar sem meðaltal getur oft verið villandi þá sérstaklega þegar taka á meðaltal 

hjá þeim hærra launuðu þar sem fáir aðilar með mjög há eða mjög lág laun geta skekkt 

alla myndina. Þessi tölfræðiskekkja myndast ekki við miðgildi en þar eru allar launatölur 

teknar og þeim raðað upp í röð eftir gildum þeirra og svo er sú tala sem er nákvæmlega í 

miðjunni tekin og það er kallað miðgildi. Ef sú staða kemur upp að tvær tölur eru í 

miðjunni þá er meðaltal þeirra tekið (Háskóli Íslands, e.d.). Mynd 3 kemur svo til með að 

sýna okkur einnig mikla einföldun, en þar hefur sömu aðferð verið beitt og á mynd 2 nema 

nú ætlum við að skoða breytingarnar sem koma til með að vera með 6,2% hækkun á 

heildarlaunum.  

Mynd 3 – Heildarlaun 2015 og 2016 – Heimild: Hagstofa Íslands 
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 Ef við berum saman mynd 2 og mynd 3 sjáum við að það er umtalsverður munur á 

grunnlaunum og heildarlaunum starfsfólks. Því getur verið skökk mynd að einblína bara á 

grunnlaun eins og svo oft er gert bæði í kjarabaráttu og í fjölmiðlaumfjöllun. Grunnlaun 

sýna afar sjaldan rétt viðmið.  Það sést að töluverður munur er á miðgildi heildarlauna og 

grunnlauna í öllum starfsstéttum þó hann sé mismikill. Við vinnu þessarar ritgerðar hafði 

rannsakandi aðgang að launabókhaldi yfir 300 viðskiptavina Fastlands ehf. og gat nýtt sér 

þann aðgang við skoðun á mun grunnlauna og heildarlauna. Hugleiðingar rannsakanda 

um ástæður á muni grunnlauna og heildarlauna er byggður á þeirri rannsókn.  

Ef við skoðum laun stjórnenda árið 2015, grunnlaun á móti heildarlaunum, er 

munurinn 154.000 kr. Í heildarlaunum eru öll laun stjórnenda eins og t.d. 

bifreiðahlunnindi, bónusgreiðslur og aðrar aukagreiðslur sem um hefur verið samið. Ef við 

skoðum muninn á ósérhæfðum störfum sama ár þá er munurinn 158.000 kr. á 

grunnlaunum og heildarlaunum, en þann mun má í flestum tilfellum rekja til aukins 

vaktaálags eða yfirvinnutíma, kvöld-, nætur- og helgarvinnu. Störf iðnaðarmanna sýna þó 

mesta muninn, en það munar  198.000 kr. Mun þennan má í flestum tilfellum skýra með 

mikilli yfirvinnu eða að greitt sé eftir uppmælingu en ekki í tímakaupi eða föstum 

mánaðarlaunum. Minnsti munurinn er þó á skrifstofustörfum, þar er munurinn á 

grunnlaunum og heildarlaunum árið 2015 er ekki nema 80.000 kr., en lítið er um yfirvinnu 

eða vaktaálag í þeirri starfsgrein. Þó svo að munurinn á ósérhæfðum störfum og 

skrifstofustarfi sé 108.000 kr. í grunnlaunum er munurinn ekki nema 30.000 kr. á 

heildarlaunum. Til að sjá heildarmyndina er því mikilvægt að horfa einnig á heildarlaun 

þegar verið er að skoða launamun frekar en horfa einungis á grunnlaun til viðmiðunar.   

Við sjáum á mynd 2 að 6,2% hækkun grunnlauna sem skráð var í kjarasamninga gefur 

þeim hærra launuðu mun meiri krónutöluhækkun en þeim lægra launuðu. Eins og t.d. ef 

skoðuð eru ósérhæfð störf þá er miðgildi grunnlauna 256.000 kr. árið 2015 og ef við 

bætist 6,2% hækkun ætti miðgildi launa 2016 að fara í 271.872 kr., það er hækkun um 

15.872 kr. á milli ára. Sama er með þjónustu-, umönnunar- og sölustörf þar sem miðgildi 

grunnlauna er 284.000 kr. árið 2015 og að viðbættri 6,2% hækkun kjarasamninga hækka 

launin í 301.608 kr. og árið 2016 gaf launþegunum hækkun í krónutölu uppá 17.608 kr. 

Þessir tveir starfshópar eru í lægstu launaflokkunum og er krónutöluhækkun þeirra þá á 

milli 15.000-18.000 þetta tímabil að lágmarki. Ef við svo skoðum hækkun hjá þeim sem 



 

20 

eru í hæstu launaflokkunum. Fyrst skoðum við stjórnendur þar sem miðgildi grunnlauna 

árið 2015 var 705.000 kr. Að viðbættum 6,2%  ætti miðgildi grunnlauna að fara í 748.710 

kr. árið 2016. Það gefur krónutölu hækkun uppá 43.710 kr. Einnig, ef tekin eru miðgildi 

grunnlauna sérfræðinga árið 2015, sem þá höfðu grunnlaun upp á 480.000 kr., og að 

viðbættum 6,2% ættu miðgildi grunnlauna að vera 509.760 kr. sem er krónutöluhækkun 

uppá 29.760 kr. Þannig að tveir launahæstu hóparnir voru með hækkun frá 29.000-44.000 

krónur á tímabilinu 2015 og 2016 miðað við 6,2% lágmarkshækkun kjarasamninga. En er 

það eina hækkunin sem var almennt hjá starfsstéttunum? Á mynd 4  getum við séð hver 

grunnlaun hefðu a.m.k. átt að verða borið saman við mælingar frá hagstofunni árið 2016, 

hvert miðgildi grunnlauna mældist. Hækkuðu laun starfstéttanna hlutfallslega meira en 

þessi 6,2%?  

Mynd 4 – Laun með útreikningi kjarasamningahækkunar og mælt miðgildi Hagstofunnar. – 
Heimild: Hagstofa Íslands 

Á mynd 4 sjáum við að í öllum starfsgreinum sem notast er við í mælingum hækka allar 

meira en lágmarks hækkun kjarasamninga segir til um, en við sjáum líka að ósérhæfð störf 

hækka ekki nema um 8.128 kr. umfram kjarasamnings hækkunina, sem setur hækkun 

launa á milli ára í 24.000 kr. Þannig er viðbótaraukning auk kjarasamningsbundinnar 

hækkunar þeirra lægst launuðu ekki nema rúmlega helmingur af kjarasamnings hækkun 

þeirra hæst launuðu. Ef við skoðum svo viðbótarhækkun þeirra hæst launuðu sjáum við 

að þeir bæta við sig 20.290 kr. og er þá hækkun stjórnenda á tímabilinu 64.000 kr. eða 
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rúmlega 40.000 kr. meira en  þeir sem starfa í ósérhæfðum störfum. Þetta lítur út fyrir að 

vera mjög slæm skipting en þegar við prufum að athuga hver heildar hlutfallsleg hækkun 

er þá sést að hækkun stjórnenda frá árinu 2015-2016 er 9,08% á meðan hækkun 

ósérhæfðra starfa er 9,38 %. Þannig að hækkun ósérhæfðra er hlutfallslega hærra en 

hækkun stjórnenda. Við sjáum þetta betur hér á mynd 5 þar sem búið er að reikna út 

hlutfallslega hækkun á milli ára í hverri starfsgrein.   

Mynd 5 – hækkun miðgildi launa frá 2015 til 2016. – Heimild: Hagstofa Íslands 

Hér á mynd 5 sést að hlutfallsleg hækkun launa á markaði almennt var mun meiri hjá þeim 

láglaunuðu en þeim hærra launuðu og t.d. voru það tæknar og sérmenntaðir sem 

hækkuðu hlutfallslega minnst þó svo að krónutölu hækkunin hjá þeim hafi verið í heildina 

36.000 kr., þar af var kjarasamningsbundin hækkun 26.660 kr. og viðbótar hækkunin 

9.340 kr. Það var allt öðruvísi farið að þessu í nýjasta kjarasamningi, mynd 6 sýnir þær 

breytingar 
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Mynd 6 – Grunnlaun 2018 og 2019. – Heimild: Hagstofa Íslands 

Mynd 6 er að sýna okkur muninn við það að notast við krónutöluhækkun. Krafa var hjá 

þeim stéttarfélögum sem komu að Lífskjarasamningnum að þessum hækkunaraðferðum 

yrði breytt, en þau félög sem komu að samningunum voru SGS (Starfsgreinasamband 

Íslands), VR og LÍV (Landsamband íslenskra verslunarmanna). En þau sem voru mest 

áberandi í fjölmiðlum voru VR, Efling Stéttarfélag sem tilheyra SGS og Verkalýðsfélag 

Akraness sem einnig tilheyrir SGS. Formenn þessara félaga voru mikið í fjölmiðlum og varð 

fólk vart við að það skipti þau miklu máli að ná þessum breytingum í gegn. Þeim tókst það 

og urðu skráðar hækkanir frá árunum 2019-2022 krónutöluhækkanir. 

Krónutöluhækkunin árið 2019 var því ákveðin 17.000 kr. ofan á grunnlaun allra 

félagsmanna sem féllu undir samninginn. Á mynd 6 sjáum við miðgildi launa árið 2018 

samkvæmt hagstofunni og svo hefur verið bætt 17.000 kr. hækkun til að sjá hvert miðgildi 

2019 ætti að vera eftir lágmarkshækkun samkvæmt kjarasamningum hjá sömu 

starfshópum og skoðað var hér á undan. Svo sjáum við einnig hér á mynd 7 miðgildi 

heildarlauna 2018 og 2019.  
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Mynd 7 – Heildarlaun 2018 og 2019. – Heimild: Hagstofa Íslands 

Á mynd 7 sjáum við hvert miðgildi heildarlauna var árið 2018 samkvæmt hagstofunni og 

svo hvert miðgildi heildarlauna ætti að vera árið 2019 ef einungis lágmarkshækkun 

samninga yrði bætt við. Það sést augljóslega ef horft er á mynd 2 og hún borin saman við 

mynd 7 að seinni myndin sýnir jafnari hækkun á milli ára þar sem allir hækka jafnt. En þá 

er ekki verið að taka tillit til skatta og gjalda sem falla á hvern launamann. En sá sem er 

tekjuhærri borgar hlutfallslega mun meira í skatta en þeir láglaunuðu. Þannig að það sem 

situr eftir af 17.000 kr. hjá þeim tekjuhæstu er mun minna en það sem situr eftir af 17.000 

kr. hjá þeim tekjulægstu, þannig að þó að myndirnar sýni jafnari hækkun er ekki hægt að 

segja að hækkunin sé á endanum jöfn til launþeganna.  

Þó svo að í flestum starfstéttum árið 2019 hafi stór hluti fallið undir sama skattþrep þá 

var einnig ákvæði í Lífskjarasamningunum að skattalögum yrði breytt fyrir árið 2020. 

Ríkisstjórnin varð við þeim kröfum stéttarfélaga að breyta skattalögum og það sem 

ákveðið var að gera var að fjölga skattþrepum úr tveimur þrepum í þrjú, eins og var gert 

eftir fjármálakreppuna 2008, en fram til ársins 2010 hafði um tíma aðeins verið eitt 

skattþrep. Ákvarðanir ríkisstjórnar eftir fjármálakreppuna urðu til þess að árið 2010 urðu 

skattþrepin þrjú, ástæðan fyrir því var sú að ríkisstjórnin ákvað að auka skattbyrði þeirra 

tekjuhærri á meðan halli var á rekstri ríkisins. Árið 2017 var þeim breytt aftur úr þremur í 

tvö, en þá var eitt skattþrep 36,94% sem náði upp í 834.707 og þar tók við skattþrep sem 

oftast hefur verið talað um sem hátekjuskatt en það var á allar þær tekjur sem fóru yfir 
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834.707 kr. og var það 46,24 % eða tæpum 10% hærra en það fyrr nefnda. Nú hefur 

ríkisstjórnin ákveðið að verða við kröfum stéttarfélaga og skattþrepin aftur orðin þrjú árið 

2020. Fyrsta skattþrepið á að ná yfir lágmarkslaunin sem samkvæmt VR eiga að vera 

335.000 árið 2020. Fyrsta skattþrepið er 35,04% og nær upp að tekjum 336.916 kr., eftir 

það kemur miðjuþrepið en það er 37,19% og nær það frá tekjum yfir 336.917 kr. upp að 

945.873 kr., en þá tekur við hátekjuskatturinn eða efsta þrepið sem er þá 46,24% og er 

það af öllum tekjum sem fara yfir 945.873 kr. Þessar aðgerðir eiga að stuðla að 

launajöfnun í landinu (Skatturinn, e.d.). Það sem mynd 8 sýnir er launaseðill fyrir og eftir 

breytingar skattþrepa. 

 
Mynd 8 - Launaseðlar 2019 og 2020 ósérhæfð störf. – Heimild: Hagstofa Íslands   

Mynd 8 er að sýna miðgildi heildarlauna ósérhæfðra starfa árið 2019 og 2020 að viðbættri 

lágmarks krónutöluhækkun samkvæmt kjarasamningum sem eru 18.000 kr. Búið er að 

setja upp miðað við skattalegar breytingar á milli ára. Hér sjáum við að af þessum tekjum 

hækka útborguð laun um 15.124 kr. og skattaleg greiðsla til ríkisins á mánuði hækkar um 

2.156 kr. sem jafngildir 18.000 kr. hækkun. Hlutfall skatta af tekjum lækkar örlítið eða fer 

úr 23,73% árið 2019 í 23,30% árið 2020. Mynd 9 sýnir svo örlítið hærri launaseðil til þess 

að geta séð áhrifin af efsta skattþrepinu. 

Heildarlaun 2019 ósérhæfðstörf 481.000 Heildarlaun 2020 ósérhæfðstörf 499.000
Lífeyrissjóður 4% 19.240 Lífeyrissjóður 4% 19.960
Lífeyrissj. Mótframlag 11,5% 55.315 Lífeyrissj. Mótframlag 11,5% 57.385

Skattstofn 461.760 Skattstofn 479.040
Staðgreiðsla að 927.087 461.760 170.574 Staðgreiðsla að 336.916 336.916 118.055
Staðgreiðsla yfir 927.087 0 Staðgreiðsla að 945.873 142.124 52.856
Persónuafsláttur 56.447 Staðgreiðsla yfir 945.873 0

Persónuafsláttur 54.628

Til útborgunar 347.633 Til útborgunar 362.757
Greiddir skattar 114.127 Greiddir Skattar 116.283
Skattar/Heildarlaunum 23,73% Skattar/Heildarlaunum 23,30%
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Mynd 9 – Launaseðlar 2019 og 2020 stjórnendur. – Heimild: Hagstofa Íslands 

Það sem við sjáum á mynd 9 eru miðgildi heildarlauna stjórnenda sömu ár með 18.000 

kr. hækkun samkvæmt kjarasamningum. Hækkun á útborguðum launum er lægri en hjá 

ósérhæfðum, eða 14.097 kr. og skattalega greiðsla hækkar um 3.183 kr. á mánuði. Einnig 

sést hversu hærra hlutfall af tekjum stjórnenda rennur til í ríkisins í formi skattgreiðslna, 

eða um 30% tekna þeirra hærra launuðu fer í skattgreiðslu, t.d. eins og í þessu tilfelli 

304.865 kr. á mánuði rennur til ríkisins á móti 116.283 kr. hjá þeim lægra launuðu. Þar að 

auki fá þeir sem tilheyra láglaunahópum skattlausar greiðslur frá ríkinu í formi bóta, þar 

mætti telja t.d. barnabætur, húsnæðisbætur og vaxtabætur, en þessar bætur fá ekki þeir 

sem hafa hærri tekjur.  

Heildarlaun 2020 hjá ósérhæfðum störfum á mynd 8 fær 73% af uppgefnum launum 

útborguð en stjórnenda launin 2020 á mynd 9 eru ekki nema 66% af uppgefinni launatölu 

útborguð. Sem segir okkur að stjórnandinn greiðir hærri skatta og gjöld til ríkisins, en þó 

ekki bara hlutfallslega heldur er einnig mun hærri krónutölu en skattgreiðsla stjórnandans 

er 188.582 kr. hærri en hjá hinum ósérhæfða starfsmanni. Þessir peningar eru líklegir til 

að renna síðan skattfrjálst beint yfir til þess lægra launaða í formi einhverskonar bóta frá 

ríkinu sem við nefndum áðan. Á mynd 10 má sjá hlutfallshækkun launa hinna ýmsu 

starfsgreina.  

Heildarlaun 2019 stjórnendur 1.001.000 Heildarlaun 2020 stjórnendur 1.019.000
Lífeyrissjóður 4% 40.040 Lífeyrissjóður 4% 40.760
Lífeyrissj. Mótframlag 11,5% 115.115 Lífeyrissj. Mótframlag 11,5% 117.185

Skattstofn 960.960 Skattstofn 978.240
Staðgreiðsla að 927.087 927.087 342.466 Staðgreiðsla að 336.916 336.916 118.055
Staðgreiðsla yfir 927.087 33.873 15.663 Staðgreiðsla að 945.873 608.957 226.471
Persónuafsláttur 56.447 Staðgreiðsla yfir 945.873 32.367 14.967

Persónuafsláttur 54.628

Til útborgunar 659.278 Til útborgunar 673.375
Greiddir skattar 301.682 Greiddir skattar 304.865
Skattar/Heildarlaunum 30,14% Skattar/Heildarlaunum 29,92%
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Mynd 10 – Hlutfallsleg hækkun á launum 2018 og 2019. – Heimild: Hagstofa Íslands 

Hér sést á mynd 10 að ósérhæfð störf og þjónustu-, umönnunar- og sölustörf fengu 

mestu launahækkanirnar á milli áranna 2018 og 2019 ef skoðuð voru grunnlaun. Þegar 

þessi rannsókn er gerð þá eru tölur frá Hagstofunni um grunnlaun 2019 ekki komnar og 

því ekki hægt að gera sambærilegan samanburð og við sáum gert á mynd 5. Í staðinn eru 

tekin mæld grunnlaun 2018 frá Hagstofunni og bætt ofan á þau 17.000 kr. hækkun 

kjarasamninga til þess að fá samanburðartölur 2019. Þá sjáum við að hlutfallslega er 

hækkun lægst launuðu starfanna talsvert hærri en hjá þeim hærra launuðu. Þeir hærra 

launuðu fá því minnstu launahækkunina, borga hæstu skattana og fá ekki bætur frá ríkinu. 

Þetta gerir það að verkum að millistéttin, sem er rétt yfir meðallaunum, endar oftast verst 

í kerfinu. Millistéttin fellur þannig á milli í kjarasamningunum þar sem stéttin er nógu 

launahá til að eiga ekki rétt á samfélagslegum bótum eins og vaxtabótum og barnabótum, 

en ekki nógu launahá til að eiga afgang sem býr til fjármagnstekjur eða fjárfestingatekjur. 

Stéttin ber samt skatthlutfall sem er töluvert hærra en þeir lægst launuðu sem njóta 

bótanna og borga þar af leiðandi meira til samfélagsins án þess að það komi þeim til tekna 

við skattmat. Undir millistéttina falla allir hinir starfshóparnir í rannsókninni en það eru 

störf iðnaðarmanna, skrifstofustörf, tæknar og sérmenntað starfsfólk og sérfræðingar. Til 

dæmis er hlutfall skatta af miðgildi launa ársins 2020 að viðbættum kjarahækkunum hjá 

skrifstofufólki 24,65% og hjá iðnaðarmönnum 27,87%. 
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3 Hagvöxtur 

Verg landsframleiðsla, hér eftir VLF, er mælikvarði á tekjur og gjöld í hagkerfinu. Það er 

að segja VLF er markaðsvirði allrar vöru og þjónustu sem framleidd er til endanlegra nota 

innanlands á tilteknu tímabili. Hafa ber í huga að VLF inniheldur einungis framleiðslu sem 

seld er á markaði, vörur og þjónusta sem framleidd er á heimilum og kemur aldrei á 

markað, og eins er sú starfsemi sem gengur oft undir nafninu svört starfsemi ekki talin 

með í VLF. Hagstofan gefur út þjóðhagsreikninga á hverju ári og er þeim ætlað að sýna 

fram á einskonar heildarmynd af efnahagsstarfsemi í þjóðarbúskapnum svipað og 

ársreikningi fyrirtækja er ætlað að gera. Lykilstærðin í þjóðhagsreikningnum er 

landsframleiðslan sem sýnir þau verðmæti sem verða til sem afrakstur af starfseminni og 

er ætluð til endanlegra nota.  

Hægt er að meta þessi verðmæti með tvennskonar hætti, annarsvegar þar sem þeim 

er ráðstafað eða þar sem þau myndast. Því er oftast talað annað hvort um 

ráðstöfunaruppgjör eða framleiðsluuppgjör. Báðar þessar aðferðir eiga að sýna fram á 

sömu niðurstöðu enda er verið að mæla það sama. Framleiðsluuppgjörinu er ætlað að 

sýna í hvaða atvinnugreinum framleiðslan fer fram, þá er allt framleiðsluverðmæti í allri 

atvinnustarfsemi lagt saman, þá bæði fyrirtækja, opinberra aðila og annarra og þá tekið 

heildar framleiðsluvirði að frádregnum aðföngum. Ráðstöfunaruppgjör er sú leið sem 

Hagstofan virðist velja að nota frekar. Ráðstöfunaruppgjörið byggist á summu nokkurra 

stærða en þær nefnast einkaneysla, fjármunamyndun, samneysla og hreinn útflutningur. 

Fyrstu þrír liðirnir lagðir saman nefnast þjóðarútgjöld og svo bætist við útflutningurinn. Ef 

við útskýrum í stuttu máli hverja stærð fyrir sig þá er einkaneysla sú stærð þar sem kaup 

heimila á vöru og þjónustu er mæld, fjármunamyndun svo kaup á framleiðslu fyrirtækjum, 

birgðum og nýbyggingum, samneyslan er mælieining á kaupum ríkis og sveitarfélaga á 

vörum og þjónustu og svo er það hreinn útflutningur  en það er stærð sem stendur eftir 

þegar búið er að draga allan innflutning á vörum og þjónustu frá útflutningi (Mankiw og 

Taylor, 2014). Nú þegar við vitum hvernig VLF er reiknuð getum við farið í það hvernig 

hagvöxtur tengist VLF.  

Eins og við komum inná í byrjun þá byggist VLF á því að hún er alltaf mæld sem 

markaðsvirði þess sem framleitt er í hagkerfinu og hagvöxtur skilgreindur sem árlegur 

vöxtur slíkra verðmæta. Hagvöxtur byggir á á framleiðniaukningu eða nánar tiltekið vexti 
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þess magns sem vinnuaflseining (einn maður á klukkustund) getur framleitt. Hefðbundnar 

ástæður framleiðniaukningar eru fjárfesting og efling mannauðs. Þegar talað er um 

eflingu mannauðs er t.d. átt við fjölgun, menntun og þjálfun starfsmanna. Það sem hefur 

líka áhrif á framleiðniaukningu eru tækniframfarir, samþjöppun vinnuafls, sérhæfing, 

bætt nýting náttúruauðlinda og önnur viðskipti sem leiða til framleiðniaukningar. Aukning 

á VLF á Íslandi seinustu ár má segja að verðmætasköpun til framtíðar sé byggð á þekkingu 

og hugviti í meira mæli frekar en aukningu á notkun náttúruauðlinda, enda getur nýting 

hugvits falið í sér meiri virðisauka án neikvæðra áhrifa á umhverfið.  

Allar þjóðir, og þá ekki síst íslenska þjóðin, hafa sömu stefnu en það er að reyna að ná 

sem bestu lífskjörum fyrir íbúa í landinu hverju sinni. Margar aðferðir hafa verið notaðar 

við að reyna mæla lífskjör og er enginn þeirra réttari en önnur og kannski engin sem er 

fullkomlega nákvæm. Sú leið sem hefur oft verið notuð er einmitt mat á 

efnahagsumsvifum, með öðrum orðum að mæla hagvöxt hverju sinni. Hagstofan og 

Seðlabankinn sjá um það í sameiningu hér á landi að skila inn hagvaxtartölum fyrir hvern 

ársfjórðung og svo heildar tölu eftir hvert ár. Hagvaxtarmælingar taka auðvitað ekki tillit 

til allra þeirra þátta sem hafa áhrif á lífskjör, eins og t.d. vellíðan eða lífshamingju. Þó eru 

skýrar vísbendingar um að jákvætt samband sé á milli rauntekna og lífshamingju annars 

vegar og neikvætt samband á milli atvinnuleysis og lífshamingju hins vegar. Aukinn 

hagvöxtur hefur jákvæð áhrif á kaupmátt og atvinnu. Aukinn kaupmáttur og lítið 

atvinnuleysi stuðlar að bættum lífskjörum. Þess vegna eru hagvaxtartölur nauðsynlegar 

og ágæt vísbending um þróun lífskjara (Hreggviður Jónsson, 2012, 12. mars).  
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Mynd 11 – Hagvöxtur. Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári. – Heimild: Hagstofa 
Íslands 

Mynd 11 sýnir yfirlit þar sem er búið að setja upp mældan hagvöxt að meðaltali yfir 

hvert ár á rannsóknartímabilinu. Lítur alls ekki illa út og eiginlega kemur manni á óvart 

hversu fljót við vorum að ná upp hagvextinum aftur eftir efnahagshrunið. Ferðamaðurinn 

á þar stóran part af velgengni en aukinn ferðamannaiðnaður hafði mikil áhrif á hreinan 

útflutning, sem er einmitt ein af stærðunum sem notuð er í útreikningi á VLF. Síðan eigum 

við aðra stærð en þá er talað um VLF á mann og því hagvaxtarauki á mann einnig til. Þar 

er tekið með í reikninginn breytingar á fólksfjölda í tilteknu landi sem hefur þá mestu 

áhrifin. Því er VLF á mann ekki sú sama og VLF. En á mynd 12 sjáum við muninn á þessum 

tveimur mælieiningum.  

7,00%
6,30%

5,20%

9,40%

2,00%

-6,80%

-3,40%

1,90%
1,30%

4,10%

2,10%

4,70%

6,60%

4,50%
3,80%

1,90%



 

30 

Mynd 12 - munur á hagvexti og hagvexti á mann – Heimild: Hagstofa Íslands 

Við sjáum oftast mun meiri mun þegar velgengni er mikil og hagvöxtur jákvæður. Þá er 

erlent vinnuafl líklegra til að flytjast til landsins vegna vinnu eða þá að Íslendingar búsettir 

erlendis eru líklegri til þess að flytja heim aftur. Þá dreifist hagvöxtur á fleiri einstaklinga 

en árið á undan. Því mælist VLF á mann yfirleitt lægri en VLF þegar hagvöxtur er jákvæður. 

Við sjáum t.d. mælingar seinasta árs en þá mælist hagvöxtur 1,9% en hagvöxtur á mann 

mælist -0,3%. Það sama má segja þegar hagvöxtur mælist neikvæður þá mælist hagvöxtur 

á mann yfirleitt hærri en mældur hagvöxtur en það er vegna þess að þá er vinnuaflið 

líklegra til að flytja frá landinu og mannfólkinu fækkar í landinu. Líklegt er að við komum 

til með að sjá mikinn fólksflutning frá Íslandi núna á árinu 2020 og 2021 vegna samdráttar 

á hagvexti.    

3.1 Hagvöxtur tengdur í kjarasamninga 
Í seinasta kjarasamningi, sem var undirritaður árið 2019 og ber nafnið 

Lífskjarasamningurinn, var mikið horft á hagvaxtaraukningu fyrri ára og vildu 

stéttarfélögin hagvaxtartengja launahækkanir til þess að allir myndu njóta góðs af þegar 

um jákvæðan hagvöxt væri að ræða. Ákvæði um hagvaxtaraukann tryggir því launafólki 

hlutdeild í ávinningi þegar landsframleiðsla á hvern íbúa eykst umfram tiltekin mörk. 

Hagstofan birtir tölur um hagvöxt á mann í mars ár hvert (Hagstofa Íslands, e.d.-d) og því 

var ákveðið að launahækkanir myndu eiga sér stað og bætast ofan á útborguð laun 1. maí 
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vegna vinnu í apríl. Árleg samningsbundin launhækkun samanstendur því af 

grunnlaunahækkunum auk hagvaxtaraukningu sem er skoðuð út frá meðal hagvexti ársins 

á undan, en þar er um að ræða hagvaxtar aukningu á mann en ekki almennan hagvöxt.  

Sett var fram tafla í kjarasamningnum sem  sagði til um krónutölu aukningu sem bæta 

átti við fyrir fram ákveðnar hækkanir. Mismunandi krónutölu hækkun eftir því hve hátt 

hagvaxtarstigið væri. Ef hagvaxtarstigið á mann færi yfir 1,0% bætist við 3.000 kr., ef 

hagvaxtarstigið færi í 1,5% bætast við 5.500 kr., ef hagvaxtarstigið færi yfir 2,0% eiga að 

bætast við 8.000 kr., ef það fer yfir 2,5% bætast við  10.500 kr. og seinasta skilyrðið er að 

ef hagvaxtaraukningin er meiri en 3,0% þá bætast við 13.000 kr. Sem sagt að fyrir hvert 

hálft prósent sem bætist við er krónutalan hækkuð um 2.500 kr. en þessar tölur bætast 

einungis við taxtahækkanirnar sem nú þegar eru hærri en almennar hækkanir. 

Hagvaxtaraukinn fer að fullu á taxtalaun en einungis 75% ofan á almennar launahækkanir.  

Ef við skoðum muninn fáum við mynd 13 en hún sýnir hver munurinn hefði getað orðið 

núna 2020 ef hagvaxtar stigið hefði mælst milli 1,5%-1,9%, gefum okkur það bara til þess 

að sjá. 

Mynd 13 – Launaseðlar samkvæmt lámarks hækkun á taxta – Heimild: RSK 

Mynd 13 sýnir okkur þá að lágmarks taxti hefði hækkað um 29.500 kr., eða farið úr 

317.530 kr. í 347.030 kr. Samkvæmt kjarasamningi VR var lágmarks launataxti 

byrjunarlauna skrifstofufólks 317.530 kr. frá 1. Janúar 2020. Lágmarks taxta hækkanir 

voru svo umsamdar í kjarasamningi 24.000 kr., auk þess sem við ætlum að gefa okkur að 

hagvöxtur á mann mælist 1,5%, þó hann hafi raunverulega endað í -0,3%, þannig að þessi 

hækkun mun ekki koma til þetta árið en gæti þó gert það á næstu árum á meðan 

samningurinn er í gildi. 1,5% hækkun segir okkur að við eigum að bæta aukalega við 5.500 

kr. að fullu ofan á taxta hækkanirnar. Þetta gerir það að verkum að launin hækka úr 

31. mars skrifstofulaun lágmarkstaxti 317.530 30. apríl skrifstofulaun lágmarkstaxti 347.030
Lífeyrissjóður 4% 12.701 Lífeyrissjóður 4% 13.881
Lífeyrissj. Mótframlag 11,5% 36.516 Lífeyrissj. Mótframlag 11,5% 39.908

Skattstofn 304.829 Skattstofn 333.149
Staðgreiðsla að 336.916 106.812 Staðgreiðsla að 336.916 116.735
Staðgreiðsla að 945.873 Staðgreiðsla að 945.873 0
Staðgreiðsla yfir 945.873 0 Staðgreiðsla yfir 945.873 0
Persónuafsláttur 54.628 Persónuafsláttur 54.628

Til útborgunar 252.645 Til útborgunar 271.041
Greiddir skattar 52.184 Greiddir skattar 62.107
Skattar/Heildarlaunum 16,43% Skattar/Heildarlaunum 17,90%
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317.530 kr. í 347.030 kr. sem er þar af leiðandi hækkun uppá 29.500 kr. í heildina og því 

hækkun útborgaðra launa 18.397 kr., sem væri þá 9,29% launahækkun. Á mynd 14 sjáum 

við hver munurinn væri á almennum föstum launum. 

Mynd 14 – Launaseðlar samkvæmt hækkun á föstum mánaðarlaunum. – Heimild: RSK 

Hér sjáum við launaseðla fyrir og eftir breytingar. Samkvæmt kjarasamningi VR var 

lágmarks upphæð fastra mánaðarlauna 317.000 kr. þann 1. janúar 2020. 

Lágmarkshækkun almennra fastra mánaðarlauna nam 18.000 kr. þetta ár og þar sem við 

ætlum að gefa okkur að hagvöxtur á mann mælist 1,5% bætist við 75% af 5.500 kr.  sem 

gera 4.125 kr. sem ættu þá að bætast að fullu við lágmarkshækkunina. Þetta gerir það að 

verkum að föst mánaðarlaun fóru úr 317.000 kr. í 339.125 kr., eða hækkun upp á 22.125 

kr. í heildina og því hækkun á útborguðum launum 13.798 kr. Hækkunin væri því 6,98% 

launahækkun á almennum föstum mánaðarlaunum. Þetta sýnir okkur að munurinn er 

þónokkuð mikill hvort sem um er að ræða hækkanir á föstum mánaðarlaunum eða 

hækkun á föstum lágmarkstöxtum. Í mars var lágmarkstaxti 530 kr. hærri á launum fyrir 

skatta, en í apríl er munurinn orðinn 7.905 kr. á launum fyrir skatta og útborguðu launin 

því 4.930 kr. hærri á mánuði. Þarna má finna örlitla skekkju í framsettum breytingum á 

lágmarkshækkunum. Hugsanlega er þarna óréttlæti á ferðinni þar sem eðlilegast þætti að 

ef aukning er í hagvexti á milli ára ætti sú viðbót sem fylgir breytingum á VLF á mann að 

skiptast eins á alla á almenna launamarkaðnum. Eðlilegt væri að allir myndu njóta jafn 

góðs af því. 

31.mars skristofulaun föst Lágmarkslaun 317.000 30.april skristofulaun föst Lágmarkslaun 339.125
Lífeyrissjóður 4% 12.680 Lífeyrissjóður 4% 13.565
Lífeyrissj. Mótframlag 11,5% 36.455 Lífeyrissj. Mótframlag 11,5% 38.999

Skattstofn 304.320 Skattstofn 325.560
Staðgreiðsla að 336.916 106.634 Staðgreiðsla að 336.916 114.076
Staðgreiðsla að 945.873 0 Staðgreiðsla að 945.873 0
Staðgreiðsla yfir 945.873 0 Staðgreiðsla yfir 945.873 0
Persónuafsláttur 54.628 Persónuafsláttur 54.628

Til útborgunar 252.314 Til útborgunar 266.112
Greiddir skattar 52.006 Greiddir skattar 59.448
Skattar/Heildarlaunum 16,41% Skattar/Heildarlaunum 17,53%
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4 Atvinnuleysi 

Eins og nefnt var lítillega í kafla 3 um hagvöxt, eru skýrar vísbendingar um neikvætt 

samband á milli atvinnuleysis og lífshamingju. Lítið atvinnuleysi stuðlar því að bættum 

lífskjörum í landinu.  Þegar atvinnuleysi er mælt hjá Hagstofunni er byrjað á því að taka 

fjölda fólks í landinu á aldrinum 16-74 ára. Þegar sá fjöldi hefur verið fundinn er honum 

skipt í tvennt en það eru annars vegar þeir sem eru utan vinnumarkaðar, t.d. fólk sem er 

af einhverjum ástæðum óstarfhæft, fólk sem hefur ekki áhuga á að vinna, heimavinnandi 

fólk og fólk sem hefur kosið að hætta vinna og farið á eftirlaun. Hins vegar eru síðan þeir 

sem vilja og geta tekið þátt í atvinnulífinu, eða svo kallað vinnuafl. Seinni hópnum er síðan 

skipt í tvennt en það er þá fólk sem er skráð í vinnu og eru því virkir í atvinnulífinu og svo 

atvinnulausir en það er fólk sem er skráð í virkri atvinnuleit (Hagstofa Íslands, 2020, 26. 

mars). Mynd 15 sýnir okkur mælt atvinnuleysi Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

Mynd 15 – Atvinnuleysi á Íslandi meðaltal seinustu 16 ár – Heimild: Hagstofa Íslands 

Hagstofan miðar við skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar á atvinnuleysi 

(ILO). Mynd 15 sýnir mælingar frá Hagstofunni. Skilgreining á atvinnuleysi skv. ILO hljóðar 

svo:  

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku 
könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund 
eða lengur) sem launþegi eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta 
hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan þriggja 
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mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir 
ef þeir uppfylla skilyrðin hér að framan (Hagstofa Íslands, 2020, 26. mars).  

Þegar við skoðum síðan tölur frá Vinnumálastofnun og lítum á meðaltal ársins í 

prósentum komumst við strax að því að það er nokkuð mikið ósamræmi þar á milli eins 

og sjá má þegar myndir 15 og 16 eru bornar saman.  

Tölur Vinnumálastofnunar sýna aðeins þá sem fá greiddar atvinnuleysisbætur á 

tilteknu tímabili sem þýðir að ef viðkomandi er atvinnulaus en ekki á skrá hjá 

Vinnumálastofnun þá telst viðkomandi ekki með í talningum Vinnumálastofunnar. 

Hagstofan gerir vinnumarkaðskönnun og nær þannig einnig til þeirra sem eru 

atvinnulausir en fá ekki atvinnuleysisbætur. Vinnumálastofnun notast við aðrar leiðir en 

Hagstofan til mælinga á atvinnuleysi. Eins og útskýrt var hér að ofan koma 

atvinnuleysistölur Hagstofunnar út frá skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunar. Þær 

tölur segja þó ekki alla söguna um stöðuna á vinnumarkaði t.d. má nefna þá sem sinna 

hlutastarfi en vilja taka að sér meiri vinnu teljast ekki atvinnulausir í rannsóknum 

Hagstofunnar, eða fólk sem er utan vinnumarkaðar en getur ekki hafið störf innan tveggja 

vikna og svo eru auðvitað þeir sem ekki eru skráðir í virka atvinnuleit en eru þó tilbúnir að 

vinna ef rétta starfið býðst. Þeir sem tilheyra seinni tveim hópunum eru heldur ekki 

skilgreindir atvinnulausir samkvæmt skilgreiningu ILO, en þá má flokka sem mögulegt 

vinnuafl þrátt fyrir að vera ekki tekið með í formlegu skilgreiningunni. Það er því hægt að 

segja að töluvert af einstaklingum sem eru atvinnulausir eða fá ekki það magn af vinnu 

sem þeir kjósa en koma hvergi fram sem hluti af atvinnulausum (VR, 2016, janúar). 
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Á mynd 16 sjáum við skráð atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun, en eins og talað var um 

er þar einungis tekið mið af þeim sem eru skráðir á atvinnuleysisskrá. 

Mynd 16 – Skráð Atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun. – Heimild: Vinnumálastofnun 

Myndin sýnir að á þeim rannsóknartíma sem notast er við í gegnum alla ritgerðina mælist 

atvinnuleysi lægst árið 2007, en meðaltal ársins er 1% og ef mánaðarlegar mælingar sama 

ár eru skoðaðar þá eru september-desember lægstir eða allir með mælt atvinnuleysi 

0,8%. Atvinnuleysi 2009 og 2010 jókst mikið enda árin eftir að fjármálakreppan varð í 

heiminum. Atvinnuleysi fer þá í rúm 8% að meðaltali. Ef mánaðarlegar mælingar eru 

skoðaðar þessi ár þá er apríl með hæsta hlutfallið árið 2009 eða 9,1% atvinnuleysi. 

Febrúar og mars ná svo hámarkinu árið 2010 en þá mældist atvinnuleysi 9,3%.  

Þegar hrunið verður þann 7. október 2008 var skráð atvinnuleysi í september ekki 

nema 1,9% sem þykir frekar lágt hlutfall. Ekki mætti segja það sama um skráð atvinnuleysi 

nú á tímum Covid-19 veirunnar, en skráð atvinnuleysi hefur hækkað ört á milli mánaða 

frá því í september 2019. Skráð atvinnuleysi á Íslandi í febrúar 2020 er 5,0% samkvæmt 

Vinnumálastofnun og er það fyrir tíma þar sem áhrifin af völdum Covid-19 byrja að telja, 

en líklegt er að skráð atvinnuleysi fari hratt upp núna á næstu mánuðum en rúmlega 

25.000 umsóknir bárust Vinnumálastofnun um minnkun starfshlutfalls í mars mánuði 

2020. Í janúar árið 2020 mældist atvinnuleysi á Íslandi samkvæmt Vinnumálastofnun 4,8% 

en er það hæsta mæling sem mæld hefur verið frá því í apríl 2013 þegar atvinnuleysið 
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mældist 4,9%. Ætla má því að aukið atvinnuleysi í landinu seinustu sex mánuði megi rekja 

til einhverra annara ytri áhrifa en þau sem koma til með að verða af völdum Covid-19 – 

veirunnar (Vinnumálastofnun, e.d.). 
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5 Verðbólga og vísitala neysluverðs  

Verðbólga er skilgreind sem viðvarandi hækkun almenns verðlags og er oftast mæld sem 

tólf mánaða breyting vístölu neysluverðs en sú vísitala mælir meðalverð vöru og þjónustu 

á markaði.  

5.1 Almennt um vísitölu neysluverðs 
Hagstofa Íslands ber ábyrgð á útreikningi vísitölu neysluverðs. Vísitalan er mæld 

mánaðarlega og við útreikning hennar er verð á vörum og þjónustu sem tilheyra 

neyslukörfunni kannað. Neyslukarfan er reist á niðurstöðum útgjaldarannsókna sem 

Hagstofan framkvæmir einnig reglulega, en þar er kannað hvaða vörur og þjónustu 

neytendur eru að kaupa og í hvaða magni. Niðurstöður útgjaldarannsókna segja þá til um 

hvaða vægi einstakar vörur eða þjónustuþættir hafa í vísitölu neysluverðs. Frá árinu 2000 

hefur útgjaldarannsóknin verið samfelld og eru niðurstöðurnar nýttar við árleg 

grunnskipti. (Seðlabanki Íslands, e.d.-b)  

Lög Um vísitölu neysluverðs tóku gildi 1. mars 1995, þau voru samþykkt á Alþingi 25. 

febrúar sama ár, en þegar þau tóku gildi féllu jafnframt úr gildi lög um vísitölu 

framfærslukostnaðar og skipan Kauplagsnefndar. Í 1.gr. laga um Vísitölu neysluverðs nr. 

12/1995 segir að Hagstofa Íslands skuli reikna og birta vísitölu sem sýnir breytingar á 

verðlagi einkaneyslu. Sú vísitala muni nefnast vísitala neysluverðs. Þessi vísitala eigi að 

vera reist á grunni sem Hagstofan ákveður samkvæmt niðurstöðum neyslukönnunar. Þar 

segir líka að nefnd skuli vera skipuð þremur einstaklingum sem skulu vera sérstakir 

ráðgjafar Hagstofunnar um gerð vísitölunnar og eigi þeir einnig að fylgjast með 

reglubundnum útreikningi hennar. Þessi nefnd skal vera skipuð einum fulltrúa tilnefndum 

af hæstarétti, einum einstaklingi sem er tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands og einum 

tilnefndum af vinnuveitendasambandi Íslands. í 3. gr sömu laga segir að vísitala 

neysluverðs skuli vera reiknuð í mánuði hverjum miðað við verðlag tvo fyrstu virka daga 

hvers mánaðar og vísitalan skuli svo miðast við meðalverðlag í landinu (Lög um vísitölu 

neysluverðs nr. 12/1995). Breyting var gerð á þessari grein með lögum um breytingu á 

vísitölu neysluverðs sem var samþykkt á Alþingi 16. mars 2007. Það eru lög um breytingu 

á lögum um vísitölu neysluverðs og eru þau nr. 27/2007. Þessi lög tóku gildi 1. janúar 2008 

en breytingarnar voru gerðar til þess að samræma útreikning á vísitölunni á Íslandi við 

reiknireglur á vísitölunni samkvæmt EES. 3.gr. laganna orðast þá svona:  
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Vísitala neysluverðs skal reiknuð í mánuði hverjum miðað við verðlag í um það 
bil vikutíma um miðjan hvern mánuð. Heimilt er að safna verðupplýsingum 
yfir lengra tímabil ef verðlag vöru breytist ört. Ef ekki er unnt að miða við 
samtímaupplýsingar um verðlag eða verðbreytingar eða sé það ekki talið eiga 
við er Hagstofu Íslands heimilt að miða við meðaltal mánaðar eða mánaða 
eftir því sem við á. Vísitalan skal svo sem kostur er miðast við meðalverðlag í 
landinu.  (Lög um breytingu á lögum um vísitölu neysluverðs nr. 27/2007).  

Taka skal því tillit til þess í mynd 17 hér fyrir neðan að um breyttar reikniaðferðir er að 

ræða í ársbyrjun 2008 til dagsins í dag. Vísitala neysluverðs telst vera fastgrunnvísitala, en 

fastgrunnvísitala byggjast á því að grunnútgjöldum er haldið föstum við útreikninginn og 

eru þær stundum nefndar hreinar verðvísitölur. Vísitala neysluverðs er til dæmis 

skilgreind sem breytingar á peningaútgjöldum einstaklinga miðað við fasta 

neyslusamsetningu.   Vísitala neysluverðs telst ein algengasta verðvísitalan hún er til að 

mæla verðbreytingar á útgjöldum til einkaneyslu, en mæling á verðbólgu er fólgin í því að 

finna breytingar á verði sem endurspeglar verðþróun og snúast megnið af fræðilegum 

skrifum um vísitölur einmitt um það hvernig sé best að mæla breytingar á verðlagi. Ísland 

hefur ákveðið að notast við vísitölu neysluverðs og því er mikilvægt að útreikningar á 

vísitölunni skili raunhæfum útkomum svo að útreikningar verðbólgu séu sem réttastir 

(Rósmundur Guðnason, 2004). Á mynd 17 sét meðaltal ársins á mældri vísitölu 

neysluverðs hvers mánaðar (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Mynd 17 – meðaltal breytinga yfir árið á vísitölu neysluverðs. – Heimild: Hagstofa Íslands 

Þegar myndin er skoðuð þarf að muna að reiknireglum vísitölunnar var breytt 1.janúar 

2008 en þó er hækkun vístölunnar 2008 frá árinu 2007 ekki bara hægt að rekja til 
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reiknibreytinga en einmitt sama ár var fjármálahrunið og hafði það hrun mikil áhrif á 

vístöluna eins og svo margt annað sem við höfum talað um hér í rannsókninni. Algengasti 

mælikvarðinn á verðlagsbreytingar eru með neysluverðsvísitölum og á Íslandi er yfirleitt 

miðað við vísitölu neysluverðs og er hún notuð til að mæla bæði verðbólgu og svo einnig 

algengasta viðmið verðtryggingarinnar. 

5.2 Almennt um verðbólgu 
Verðbólga er skilgreind sem viðvarandi hækkun almenns verðlags yfir tíma og felur í sér 

að verðgildi peninga minnkar. Það sem er átt við með að verðgildi peninga minnki er að 

minna magn vöru og þjónustu fæst fyrir hverja krónu. Þegar talað er um almennt verðlag 

er átt við meðalverð á vöru og þjónustu á markaði en ekki verð á einstakri vöru eða tegund 

þjónustu. Því hefur það minni áhrif ef ein vara innan vöruhópsins lækkar mikið í verði eða 

öfugt að við bætist vara sem er mun dýrari en aðrar vörur innan vöruhópsins. Þó hefur 

hvorutveggja einhver áhrif í meðaltalsreikningi.  

Þegar talað er um viðvarandi hækkun verðlags er átt við röð hækkana yfir nokkuð langt 

tímabil en ekki hækkun sem stafar af einskiptisbreytingum, en með einskiptisbreytingum 

er t.d. átt við breytingar sem koma til með skattbreytingum á vörur eða þjónustu eða 

vegna betri gæða tiltekinna vara. Þess vegna er ekki hægt að tengja allar verðhækkanir 

við verðbólgu. Til að mynda mætti taka sem dæmi verðbreytingar á eldsneyti, en 

eldsneytisverð hækkar mjög oft þegar dregur á olíubirgðir heimsins og kostnaðarsamara 

er að nálgast olíu, þá eru slíkar verðhækkanir dæmi um breytingar á hlutfallslegu verði en 

ekki verðbólgu. Almennt bregst peningastefnan ekki við verðhækkun sem stafar af slíkum 

þáttum nema þeir hafi áhrif á væntingar um verðbólgu í framtíðinni. Margir þættir geta 

haft áhrif á verðbólgu. Oftar en ekki er hægt að rekja hækkun til þess að aukinn 

framleiðslukostnaður verður á vöru eða þjónustu sem er á markaðnum og má þar einmitt 

nefna aukinn launakostnað starfsmanna í fyrirtækjum. Þegar of mikil hækkun launa á sér 

stað á stuttum tíma er mjög algengt að fyrirtæki þurfa að hækka verð á vöru eða þjónustu. 

Einnig eykst verðbólguþrýstingur ef vöxtur eftirspurnar er meiri en vöxtur framboðs en 

það á sérstaklega við um vörur og þjónustu hvers framboð einskorðast við innlendan 

markað.  

Væntingar um verðbólgu spila einnig hlutverk en það virkar þannig að ef heimili og 

fyrirtæki búast við að verðbólga muni aukast getur það haft með sér keðjumyndandi 
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verkun þar sem heimili og fyrirtæki kynda undir verðbólgu. Það sem getur þá gerst er að 

launafólk krefjist hærri launa og eykst þá verðbólga enn meira. Þetta getur gerst þegar 

kjarasamningar eru t.d. með verðbólgu tengingar. Þá erum við oftar en ekki komin í 

keðjuverkandi verðbólgu. Þá eru fyrirtækin neydd til þess að hækka launin enn meira sem 

gerir það að verkum að þau þurfa að hækka verð á vöru eða þjónustu enn meira og við 

það myndast aukin verðbólga enn og aftur (Seðlabanki Íslands, e.d.-b).  

Eitt af markmiðum Seðlabankans er stöðugt verðlag. Þann 27. mars 2001 var tekið upp 

formlegt verðbólgumarkmið til þess að reyna stuðla að stöðugra verðlagi. Ákveðið var að 

skilgreina stöðugt verðlag með því skrá verðbólgumarkmið sem 2,5% verðbólgu á tólf 

mánuðum og fellur það í hlutverk Seðlabankans að reyna halda verðbólgunni sem næst 

þessu markmiði. Ákveðið var að víki veðbólgan meira en 1,5 prósentustig í aðra hvora 

áttina beri Seðlabanka Íslands að gera ríkistjórninni opinberlega grein fyrir ástæðum þess 

og hvaða leiðum hann mæli með til úrbóta (Seðlabanki Íslands, e.d.-c). Mikil og breytileg 

verðbólga getur haft það í för með sér að fyrirtæki eiga erfiðara með að taka réttar 

fjárfestingarákvarðanir þar afleiðandi verða fyrirtæki líklegri til þess að halda að sér 

höndum á tímum sveiflukenndrar verðbólgu. Rannsóknir hafa bent til þess að mikil 

verðbólga geti leitt til minni hagvaxtar þegar horft er til lengri tíma. Ástæða þess að 

verðbólgumarkmiðið er 2,5% er sú að of lítil verðbólga getur einnig verið slæm fyrir 

þjóðarbúskapinn. Markmið um 0% verðbólgu eykur t.d. hættuna á því að tímabilum 

verðhjöðnunar fjölgi, langvarandi verðhjöðnun getur aukið raungreiðslubyrgði 

útistandandi lána og þannig orsakað efnahagssamdrátt. Ef þetta kæmi til gæti það haft 

áframhaldandi áhrif sem myndu lýsa sér þannig að heimili og fyrirtæki færu að halda að 

sér höndum þegar kemur að útgjaldaákvörðunum þar sem þau myndu vænta þess að 

verðlag lækki enn frekar og þannig myndi það dýpka efnahagssamdráttinn. Of lítil 

verðbólga getur einnig dregið úr sveigjanleika raunlauna sem veldur því að sveiflur aukast 

í atvinnustigi þegar efnahagsáföll dynja yfir. Sama má nefna um raunvexti en of lítil 

verðbólga getur leitt til þess að lækka þurfi nafnvexti undir 0%. Þess vegna hefur 

Seðlabankinn í samstarfi með ríkisstjórninni skilgreint 2,5% verðbólgu sem markmið 

Íslands, en það er einmitt í takt við önnur þróuð ríki þar sem markmiðið er jafnan á bilinu 

2-2,5% (Seðlabanki Íslands, e.d.-a).  
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Á mynd 18 sjáum við verðlagsþróun rannsóknar tímabilsins, en heimildir voru teknar 

úr lifandi skjali sem Seðlabankinn heldur gangandi (Seðlabanki Íslands, e.d.-d).  

Mynd 18 – Verðbólga frá 1.1.2003 til 29.4.2020 – Heimild: Seðlabanki Íslands 

Hér táknar bláa línan tólf mánaða breytingu vísitölu neysluverðs frá 1. janúar 2004 til 

seinustu útgefnu tölu frá Seðlabankanum sem var þann 29. apríl 2020 þegar þessi 

rannsókn er gerð. Rauða línan táknar svo verðbólgumarkmiðið, sem hefur verið 2,5%  frá 

árinu 2001. Þegar við rýnum í myndina sjáum við að árið 2004 var nálægt 

verðbólgumarkmiði og hækkar þaðan hægt og rólega en þá er það ekki fyrr en í janúar 

2005 sem verðbólgan fer í 4%. Seðlabankinn og ríkisstjórnin höfðu ákveðið að ef 

verðbólga færi 1,5% í aðra hvora áttina þyrfti seðlabanki að láta vita og koma með 

ábendingar um lausnir á vandanum. Það virðist sem eitthvað hafi verið gert  í vandanum 

í mars 2005 og lækkar verðbólgan aftur að 2,5% markinu.  Tekur svo fljótt við sér aftur því 

í september 2005 er verðbólgan komin í 4,8%. Svona heldur þetta áfram með hærri og 

hærri toppum og minni dýfum alveg fram til desember en þá mælist  2,5% verðbólga. Það 

endist ekki lengi því í júní 2011 mælist hún 4,2% og er töluvert yfir verðbólgumarkmiðinu 

fram til febrúar 2014. Þá mælist 2,1% verðbólga en þá tekur við annarskonar vandamál 

þar sem verðbólga festist undir markmiði í töluvert langan tíma, en eins og kom fram hér 

á undan þá er það einnig slæm staða ef hún mælist of lítil. Hún fer niður fyrir skekkjumörk  
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í desember 2014 en þá stendur verðbólgan í 0,8%. Seðlabankinn og ríkistjórnin vinna í því 

að koma verðbólgu upp aftur en tekst ekki að ná markmiðinu fyrr en í febrúar/mars árið 

2018 og hefur dansað sitthvoru megin við markmiðslínuna síðan þá með því að fara þó 

aldrei út fyrir sett skekkjumörk sem eru 1,5% í aðra hvora áttina (Seðlabanki Íslands, e.d.-

d).  
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6 Kaupmáttur launa 

Kaupmáttur launa í tilteknum mánuði er fundinn með því að deila vísitölu neysluverðs í 

laun. Ef við ætlum okkur að reikna út breytingu á kaupmætti á sex mánaða tímabili 

myndum við deila vístölu neysluverðs í launin í t.d. janúar mánuði og svo aftur vísitölu 

neysluverðs í júní mánuði í launin okkar þá og athuga hver breytingin er. Breytingin segir 

okkur þá hvort við getum keypt meira eða minna af vörum fyrir launin okkar í lok 

samanburðartímabilsins en í upphafi þess. Eða í þessu tilviki hvort við getum keypt meira 

eða minna af vörum í júní heldur en í janúar. Ef kaupmáttarbreytingin er meiri en 0% eru 

launin að hækka umfram vöruverð en ef í öfuga átt er farið og breytingin er minni en 0% 

þá eru launin að rýrna í samanburði við vöruverð. Aftur, hér sjáum við hversu mikilvæg 

vísitala neysluverðs er (VR, e.d.-b). En eins og hefur verið talað um í kaflanum um vísitölu 

neysluverðs er hún reiknuð af Hagstofunni og þá helst út frá meðal heimili.  

Á nokkurra ára fresti gerir Hagstofan rannsókn á heimilum um hvaða vara og þjónusta 

er mikilvægari en önnur innan heimilanna.  Þessar vörur og þjónustur fá svo ákveðið vægi 

inn í útreikningi vísitölu neysluverðs. Ef heimilin telja t.d. að 2% af árslaunum heimilisins 

fari í áskriftir af fjölmiðlum yfir árið þá fá áskriftir af fjölmiðlum vægi 2% þegar almenn 

vísitala neysluverðs er reiknuð.  Þetta þýðir að þegar Hagstofan gerir rannsóknir á vörum 

og þjónustu í vísitölunni þurfa þau að ákveða út frá gögnunum hversu mikilvæg varan er 

fyrir heimilin í heildar útreikningi á vísitölunni. Þarna verður fyrsta skekkjan í útreikningi 

á kaupmætti oftast því það er jú auðvitað mikill munur á hátekjuheimili og lágtekjuheimili. 

Meðalheimili á auðvitað að vera miðjan og þess vegna notum við það til viðmiðunar. 

Lágtekjuheimili búa mögulega ekki við þann „lúxus“ að geta greitt fyrir áskriftir af 

fjölmiðlum því það fyrir þeim er lúxus vara en ekki forgangsvara. Einnig er mögulega gert 

ráð fyrir 25% að meðaltali af ráðstöfunartekjum meðalheimilis í rekstur á húsnæði. Hjá 

lágtekjuheimilum fer mögulega rúmlega 50% af ráðstöfunartekjum í það að hafa þak yfir 

höfuðið, ef ekki meira. Þarna erum við aftur komin með skekkju á útreikningi kaupmáttar. 

En svo má einnig nefna að eftir því sem ráðstöfunar tekjur heimilanna hækka því hærri og 

meiri verða útgjöld heimilis. Eins og t.d. lágtekjuheimili eru líklegri til að eiga eldri bíl og 

greiða því mikið í viðhald bifreiðar, á meðan hátekjuheimili er líklegra til að hafa tvo 

nýlega bíla til umráða á heimilinu og mögulega báða bílana á lánum og því er minna 
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viðhald en meira í afborganir og vexti af bílalánum. Því getur kaupmáttarútreikningur 

virkað mjög óstöðugur þegar hugsað er um aukið fé inná heimilinu.  

Í raun má hugsa hvert heimili í landinu eins og fyrirtæki, hvert og eitt heimili hefur 

ákveðin fastan kostnað sem það þarf til þess að geta lifað frá mánuði til mánaðar. Það er 

lágmarksverð á því að hafa húsaskjól, það er lágmarksverð fyrir mat til þess að geta lifað 

o.s.fr. Því miður hefur húsnæðisverð og leiguverð á Íslandi hækkað það hratt að mörg 

heimili eiga erfitt með að láta ráðstöfunartekjur mánaðarins duga fyrir þessum svo kallaða 

fasta kostnaði. En svo eru það tekjur sem myndast umfram þennan fasta kostnað. Það má 

ekki halda að allar tekjur umfram þennan fasta kostnað sé hagnaður því að eins og í t.d. 

framleiðslufyrirtæki mun hver framleidd eining hafa ákveðinn kostnað við framleiðslu. 

Það sama gildir um heimilin, því meira sem þau hafa í ráðstöfunartekjur því meiri verða 

útgjöldin. Því hærri sem ráðstöfunartekjur heimilis eru því meira leyfir heimilið sér t.d. 

hærri ráðstöfunartekjur þýðir oftast stærra og dýrara húsnæði og því meiri 

ráðstöfunartekjur því meira fer í mat og þá mögulega dýrari og öðruvísi 

matvælaframleiðslu sem kostar oft meira. Því má segja að aukning kaupmáttar þýði það 

sama fyrir öll heimili í landinu og hafi sömu áhrif hjá öllum þar að segja eftir að fasta 

kostnaði er náð (McQuilkin, 2018, 26. júní). Því miður höfum við enga betri nálgun á 

kaupmátt og því verðum við að láta þessa reikniaðferð duga í bili.  

Á mynd 19 sjáum við breytingu á kaupmætti samkvæmt mælingum hagstofunnar frá 

árinu 2003 til 2019.  
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Mynd 19 – Kaupmáttaraukning launa (útreikningar rannsakanda) 

Á myndinni sést sögulega há kaupmáttaraukning árið 2016 eða nánar tiltekið aukningu 

uppá 9,5% að meðaltali og má þá aukningu líklega rekja helst til lágrar verðbólgu, en eins 

og við sáum í verðbólgu kaflanum að þá var verðbólga undir verðbólgumarkmiði á þessum 

tíma en einnig var mikil aukning í ferðamannaiðnaði sem myndaði töluvert launaskrið hjá 

stéttum sem tengdust þeim iðnaði, auk þess sem atvinnuleysi minnkaði mikið á sama 

tíma. Á sama tíma var mikið innstreymi erlends fjármagns sem fylgdi 

ferðamannaiðnaðinum, sem tryggði hátt gengi krónunnar. Vöxtur á kaupmætti hefur 

lækkað jafnt og þétt á milli ára eftir þann topp sem myndaðist 2016. Kaupmáttaraukning 

launa á milli ára var 1,8% árið 2019 aukning milli áranna 2018 og 2019. Aftur á móti var 

kaupmáttarhækkun lágmarkslauna 3,5% á sama tíma og er það vegna þess að allar götur 

frá 2009 var lögð áhersla á það að hækka lágtekjuhópa hraðar en aðra. Sá hópur hefur 

verið í basli eftir hrunið þegar húsnæðisverð og leiguverð hækkaði mun hraðar en launin 

í landinu sem leiddi til þess að launin hjá lágtekjuaðilum duguðu ekki lengur til að mæta 

þessum fasta kostnaði og hefur það því verið markmiðið að ná þessu aftur í lag.  

Þann 23. janúar 2020 birtu SA frétt þar sem sýnt er fram á kaupmáttaraukningu í 

landinu og þá sérstaklega talað um kaupmáttaraukningu lágmarkslauna umfram mælda 

kaupmáttaraukningu Hagstofunnar, en þar segir að kaupmáttur launa hafi almennt aukist 

um 26% frá árslokum 2014 til ársloka 2019. Benda þeir á að á sama tímabili var 

kaupmáttaraukning lágmarkslauna 32%. Það segir okkur að kaupmáttur launa hafi vaxið 
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að jafnaði um 4,7% árlega en kaupmáttur lágmarkslauna um 5,7% að jafnaði á seinustu 5 

árum. Í sömu frétt skoða þeir söguna alla leið frá 1990, sama ár og undirritun 

Þjóðarsáttarsamningsins átti sér stað, og skoða kaupmáttaraukningu frá þeim tíma til 

ársins 2019 og sýna tölur frá hagstofunni að almennur kaupmáttur launa hafi hækkað um 

82% en kaupmáttur lágmarkslauna um 146%. Það segir okkur að kaupmáttur almennra 

launa hækkaði að jafnaði um 2% á ári á 30 árum og hækkun kaupmáttar á 

lágmarkslaunum hækkaði um 3% á ári að jafnaði á 30 árum (Samtök Atvinnulífsins, 2020, 

23. janúar).  

Rannsakandi ákvað að athuga hvort að svipaðar tölur myndu skila sér fyrir 

rannsóknartímabilið sem var valið í ritgerðinni, þetta 16 ára tímabil sem við höfum verið 

að skoða frá árinu 2004 til ársins 2019. Meðal hækkun hvers árs bæði samkvæmt 

mælingum Hagstofunnar og útreikningum rannsakanda á hækkun lágmarkslauna var svo 

borið saman í línuriti hér á mynd 20.  

 
Mynd 20 -  þróun kaupmáttaraukningar á almennum og lágmarkslaunum á 
rannsóknartímabilinu ( útreikningar rannsakanda)  

Þar kemur í ljós, samkvæmt útreikningum, að á þessu 16 ára tímabili var heildarhækkun 

kaupmáttar almennt miðað við mælingar hagstofunnar 35% og heildar hækkun 

kaupmáttar á lágmarkslaunum var um 54%. Rúmlega tvöföld hækkun á kaupmætti 
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lágmarkslauna á þessu 16 ára tímabili. En lágmarkslaun í ársbyrjun 2004 námu 93.000 kr. 

(núvirði 193.018 kr. apríl 2020) en á sama tíma apríl 2020 voru lágmarkslaun 335.000 kr.    

Eftir að hafa reiknað út kaupmáttar aukninguna að jafnaði yfir þessi 16 ár kom í ljós að 

almennar kaupmáttarhækkanir námu 1,9% að jafnaði frá árinu 2004 en kaupmáttar 

aukning lágmarkslauna var að jafnaði 2,7% á ári þessi 16 ár. Það gefur til kynna að til lengri 

tíma litið er aukningin nær meðaltali 30 áranna en því sem hefur verið seinustu 5 ár 

rannsóknarinnar. Hrun fjármálakerfisins setur þar auðvitað svolítið strik í reikninginn. Eins 

og sést á mynd 20 þá var mikil dýfa í kaupmætti á árunum 2008 til 2010, þó mun meiri 

dýfa í almenna kaupmættinum heldur en lágmarkslaununum, því að eins og sést árið 2008 

var kaupmáttar aukning lágmarkslauna 3,6% en á sama tíma á almenna markaðnum 4,3%. 

Síðan árið 2009 er kaupmáttur á almenna markaðnum í -8,1% en á sama tíma hjá 

lágmarkslaunum ekki nema -3,7%. Þar af leiðandi vildi rannsakandi skoða tímabilið 2011-

2019.  Mynd 21 sýnir okkur tímabilið 2011-2019 eða seinustu 9 ár.  

Mynd 21 – þróun kaupmáttaraukningu almennra og lágmarkslauna eftir hrun. (útreikningar 
rannsakanda) 

Mynd 21 sýnir að lágmarkslaun virðast ekki breytast jafnt og hratt með hagvextinum 

og efnahagsástandinu í landinu, lágmarkslaun virðast taka mun hærri toppa og ekki jafn 

2,8% 2,6%
1,8%

3,8%

5,6%

9,7%

5,0%

3,8%

1,9%

6,3%

0,8%
1,8% 1,9%

14,0%

4,4%

5,9%

4,4%

2,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kaupmáttaraukning almenn- / lágmarkslaun

almenn hækkun kaupmáttar lágmarkslauna hækkun kaupmáttar



 

48 

djúpar dýfur. Í byrjun þeirra ára þar sem nýir samningar taka gildi skjótast lágmarks laun 

langt upp fyrir almennar hækkanir. Einnig þegar dýfurnar koma þá er búið að semja um 

lágmarkslaun fyrirfram og ekki hægt að breyta þeim samningum þannig að þeir hækka 

samkvæmt áætlun sama hver staðan er og ekki er hægt að lækka lágmarkslaun í landinu.   

Samkvæmt útreikningum kemur í ljós að á tímabilinu 2011-2019 (mynd 21) hækkar 

kaupmáttur almenna markaðarins samkvæmt Hagstofunni um 37% yfir tímabilið og 

kaupmáttur lágmarkslauna hækkar um rúm 42% á sama tímabili. Það gera 3,6% að jafnaði 

í kaupmáttaraukningu yfir allt en kaupmáttarhækkun lágmarkslauna hækkar um 4,0%. Í 

öllum tilvikum virðist kaupmáttur lágmarkslauna vera meiri en almenn hækkun á 

markaðnum sama hvaða tímabil eru skoðuð. Það virðist í andstöðu við neikvætt tal um 

ósanngjarna skiptingu í samfélaginu og að misskipting sé aukast. Rannsakandi ákvað að 

setja upp svipaða mynd og SA þar sem áherslan væri rannsóknartímabilið. Útkomuna má 

sjá á mynd 22. 

Mynd 22 – Kaupmáttaraukning lágmarkslauna og kaupmáttaraukning. – Heimild: Hagstofa 
Íslands  

Rannsakandi ákvað að sýna myndrænt með mynd 22 umfram kaupmáttarhækkun 

lágmarkslauna á tímabilinu 2004-2019, en til þess var ákveðið að stilla gildið í 100 árið 

2004 og sjá svo þróunina á kaupmáttaraukningunni til ársins 2019. Eins og fram kom fyrr 
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í þessum kafla að þá var heildar hækkun lágmarkslauna 54% á meðan almenn 

kaupmáttaraukning mældist 35%.  
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7 Launahækkanir 

Hér  er ætlunin að setja saman launahækkanir í prósentum í línuriti og bera saman við 

meðaltals breytingarnar á hverju ári í þeim atriðum sem við höfum skoðað í gegnum 

rannsóknina fram að þessu. Í upphafi skal skoða launahækkanir bornar saman við 

kaupmáttinn og förum vel í það hvernig samninga þróunin hefur verið frá árinu 2004. Þar 

á eftir skal skoða launahækkanir og hagvöxt sett saman í línurit, svo hvernig 

launahækkanir og atvinnuleysi fylgjast að og hvort hægt sé að rekja aukið atvinnuleysi  

eftir að undirritun samninga. Seinast skal setja saman verðbólgu og launahækkanir og 

athuga hvort miklar launhækkanir hafi augljós áhrif á verðbólguna í landinu.    

7.1 Launahækkanir bornar saman við kaupmátt 
Þegar teknar voru saman prósentuhækkanir launa úr kjarasamningum VR við SA frá árinu 

2003 til enda seinustu samninga sem gilda til ársins 2022 og þær bornar saman við 

hlutfallslegar breytingar á mælingu kaupmáttar frá hagstofunni verður til mynd 23.  

Mynd 23 – Launahækkanir og kaupmáttur borið saman. – Heimild: Hagstofa Íslands 

Mikið af upplýsingum er hægt að lesa út frá myndinni og mun allur þessi kafli vitna í þessa 

mynd ásamt töflu 1 þar sem myndrænt hafa verið settar upp upplýsingar tengdar kaflanum.  
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Tafla 1 – Kjarasamningar VR og SA - Heimild: VR 

 

Tafla 1 er sett upp til einföldunar á textanum í þessum kafla, en mikið af upplýsingum koma 

fram í kaflanum um þróun kjarasamninga milli VR og SA á rannsóknartímanum. Heimildir 

koma af vef VR (VR, e.d.-a, e.d.-d).  

Samningaárin voru 2004, 2008, 2011,2015 og 2019. Þegar horft er á þau ár virðist svo 

vera að kaupmáttur fari minnkandi það ár sem samningar losna og nýir samningar taka 

gildi. Eins og sjá má árið 2003 á mynd 23 eru mælingar kaupmáttar og hækkun launa á 

nákvæmlega sama punkti eða í 3,4%. Árið 2004 eru samningar svo lausir þann 1. janúar 

það ár. Ekki tekst að semja fyrr en 16. apríl 2004 og þeir samningar giltu til 31. desember 

2007. Eins og sjá má á mynd 22 fellur kaupmáttur launa niður um 2% stig árið sem 

samningar losna strax árið 2004 eða úr 3,4% í 1,4%. Samningar eru undirritaðir og 

kaupmáttur fer hækkandi aftur smám saman þó en helst hann fyrir neðan 

prósentuhækkanir launa til ársins 2006, en þá eru þau aftur orðin jöfn eða 2,5% 

launahækkun á móti 2,6% aukningu kaupmáttar. Árið 2007, seinasta ár samninga gerist 

það að hækkun kaupmáttar fer fram úr launahækkunum, eða um 3,8% kaupmáttar 

hækkun á móti 2,9% launahækkun. Samningar losna svo aftur 1. janúar 2008 og nýir 

samningar eru undirritaðir 17. febrúar 2008 og eiga þeir samningar að gilda til 30. 

Ár Gildistími 
Samningar 

losna
Undirskrift 
samninga 

Lágmarks 
laun

Kjarsamninga 
hækkanir 

2004 16.04.2004 - 31.12.2007 1.1.2004 16.4.2004 98.500 kr     3,25%
2005 breytingar 15.11.2005 101.500 kr   3,00%
2006 breytingar 22.06.2006 120.000 kr   2,50%
2007 125.000 kr   2,90%
2008 01.02.2008 - 30.11.2010 1.1.2008 17.2.2008 145.000 kr   5,50%
2009 157.000 kr   3,50%
2010 1.12.2010 165.000 kr   2,50%
2011 22.06.2011 - 31.01.2014 22.6.2011 182.000 kr   4,25%
2012 193.000 kr   3,50%
2013 1.12.2013 21.12.2013 204.000 kr   3,25%
2014 01.01.2014 - 28.02.2015 212.000 kr   2,80%
2015 01.05.2015 - 31.12.2018 1.3.2015 29.5.2015 245.000 kr   7,20%
2016 01.01.2016 - 31.12.2018 21.1.2016 260.000 kr   6,20%
2017 280.000 kr   4,50%
2018 300.000 kr   3,00%
2019 1.4.2019 - 01.11.2022 1.1.2019 5.4.2019 317.000 kr   17.000 kr                  
2020 335.000 kr   18.000 kr                  
2021 351.000 kr   15.750 kr                  
2022 1.11.2022 368.000 kr   17.250 kr                  

Kjarasamningar VR og SA  2004 - 2022
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nóvember 2010. Meðalkaupmáttur það ár tekur þá dýfu en hana má ekki einungis rekja 

til kjarasamninga heldur er það ár hrunsins eins og við höfum nú oft komið inn á í 

rannsókninni.  

Lækkun kaupmáttar milli áranna 2007 og 2008 er gífurleg, en kaupmáttur fer úr 3,8% 

í -3,7% sem sagt lækkun um 7,5% á milli ára, en á sama tíma sjáum við að kjarasamningar 

kveða á um mun hærri launahækkun en hefur þekkst í samningum árin á undan, en þeir 

semja um 5,5% hækkun samanber 2,9% hækkun árið á undan. Það er líklega hægt að rekja 

til þess að búist var við þó nokkuð mikilli verðbólgu þessi ár. Við sjáum að launhækkanir 

skila ekki miklu það árið því 2009 heldur kaupmáttur áfram að lækka og fer niður um 3,6% 

í viðbót og stendur því -7,3%. Samningar 2008 eru endurskoðaðir vegna forsendubrests 

af völdum efnahagshrunsins og aukins atvinnuleysis og ákveðið að skipta hækkunum 

ársins 2009 í tvennt en í heildina 3,5%. Árið 2010 seinasta ár þessara samninga fer útlitið 

að batna örlítið þó svo að kaupmáttur standi enn í -0,6% þá er það mikil hækkun frá árinu 

2009 eða um 6,7% hækkun á milli ára og er launahækkunin það ár 2,5% og hefðu 

launhækkanir haldið áfram í takti við árið á undan hefðu kaupmáttur og launhækkanir 

aftur orðið samferða því árið 2011 var kaupmáttur aftur orðin jákvæður eða um 2,6%. 

Þann 30. nóvember 2010 losnuðu samningar aftur og voru þeir lausir til 22. júní 2011 og 

áttu þeir að gilda til 31. janúar 2014, en í janúar 2013 var ákveðið að samningurinn skildi 

standa til 30. nóvember 2013.  

Árið 2011 var samið um hækkun upp á 4,25% á almenna taxta auk breytinga á 

lágmarkslaunum og eingreiðslu upp á 50.000 kr. vegna seinagangs samninga. 4,25% er þó 

nokkuð meira en kaupmátturinn var það  sama ár, en þó jákvæður í fyrsta skipti í nokkur 

ár og mældist hann 2,6%. Árið 2012 stóð kaupmátturinn í stað og mælist að meðaltali 

2,5% yfir árið en launahækkanir nema 3,5%. Þá mælist kaupmáttur undir launahækkunum 

og ekki miklar breytingar verða árið 2013, þá minnkar kaupmáttaraukningin örlítið og fer 

niður í 1,8% og launhækkanir sama ár eru 3,25%. Árið 2013 er veldisaukning á áhuga 

ferðamanna á Íslandi sem hófst eftir gos Eyjafjallajökuls árið 2010. Aukning á 

ferðamannastraumi var 20% á ári, sem hafði áhrif á verðbólgu í landinu og kaupmáttur 

lækkar. Í byrjun desember 2013 er svo í raun ákveðið að framlengja fyrri samning um eitt 

ár og er þá gerður nýr samningur sem hafði gildistímann 1. janúar 2014 til 31. desember 

2014, ekki miklar breytingar frá fyrri samningi,en samningurinn var undirritaður 21. 
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desember 2013 með fyrirvara um mögulegar breytingar. Þann 20. febrúar 2014 var svo 

skrifað undir viðauka sem fól í sér örlitlar breytingar þó einungis á orlofs- og 

desemberuppbót og gildistími var lengdur til 28. febrúar 2015. Almenn launahækkun árið 

2014 var 2,8%  það árið en kaupmáttur rauk upp um 2% og var mældur 3,8% að meðaltali 

yfir árið. Hér má nú nánast segja að 2014 hafi verið seinasta ár samningstímans þar sem 

samningurinn frá 2011 var framlengdur um rúmt ár.  

Eins og sést á mynd 23 þá er þetta árið sem kaupmáttur nær aftur að koma sér yfir 

launahækkun ársins. Svo losna samningar aftur 28. febrúar 2015 og tókst ekki að klára að 

semja fyrr en 29. maí 2015 og voru þá loks undirritaðir samningar sem höfðu gildistímann 

1. maí 2015 til 31. desember 2018. Árið 2015 er samið um hækkun uppá 7,2% á launum 

upp að 300.000 kr. og fór svo stiglækkandi eftir það upp að 750.000 þar sem þá tók við 

3,2% að lágmarki eftir Það. Kaupmáttur mældist 5,5% að meðaltali árið 2015 sem er 

hækkun um 1,7% stig frá árinu á undan en launahækkanir á laun frá 300.000-500.000 

hækkuðu þá meira en kaupmáttaraukningin var þetta árið. Árið 2016 verður svo töluverð 

aukning ferðamanna á Íslandi, gengið var hagstætt og Ísland var komið á kortið sem mjög 

vinsæll áfangastaður og skilaði því árið 2016 mjög góðri kaupmáttar aukningu en 

kaupmáttaraukningin mælist þá 9,5%. Það er það mesta á þessu rannsóknartímabili. 

Sama ár var ein sú hæsta almenna launahækkun sem var ákveðin en hún nam 6,2%.  

Líklega gott að afraksturinn í landinu skilaði svona miklu þetta árið, en ekki er þó hægt 

að segja að þeir sem komu að samningunum hefðu nokkurn tímann getað búist við 9,5% 

kaupmáttar aukningu. Það var mun líklegra að árið myndi endurspegla seinustu ár og vera 

þá milli 3%-5%. Þar af leiðandi hljómar 6,2% almenn hækkun mjög mikið þegar horft er til 

áranna á undan.  Enda  gerist það árið 2017 að kaupmáttur hríðfellur og Ísland fær orð á 

sig fyrir að vera of dýr áfangastaður. Kaupmáttaraukning mælist 5,0% (sem þykir þó enn 

nokkuð hátt þó hann hafi fallið um 4,5% á milli ára). Launahækkanir sama ár eru 4,5% og 

því komið ágætis flæði á almenna markaðnum, mikið erlent fjármagn komið inn í 

efnahagskerfið seinustu ár og allt að nálgast ágætis jafnvægi. En samdrátturinn heldur þó 

áfram inn í árið 2018 og lækkar kaupmáttaraukningin aftur á milli ára og mælist 3,7% að 

meðaltali yfir árið en launahækkanirnar dragast einnig saman á milli ára og eru almennu 

hækkanirnar 3% það sama ár. Svipað bil helst því á milli launahækkana og kaupmáttar 

árið 2017 og 2018 en kaupmáttaraukningin mældist örlítið hærri. Þetta ár klárast 
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samningar og losna aftur 31. desember 2018. Ekki tekst þó að semja í tíma þó svo að 

sögulega, eins sjá má í þessari ritgerð, hefur sjaldan náðst samkomulag áður en samningar 

klárast og nýir samningar oft ekki undirritaðir fyrr en fjórum til sex mánuðum eftir að 

samningar losna.  

Árið 2019 fara fljótlega í gang verkfallsboðanir á almenna markaðnum og verkföll 

hefjast stuttu seinna og mikill þrýstingur myndast frá stéttarfélögunum. Út frá þessari 

kjarabaráttu verður til samningur sá sem er í gildi í dag,  hinn svokallaði 

Lífskjarasamningur, sem hefur oft verið líkt við Þjóðarsáttina sem átti sér stað á sínum 

tíma eða nánar tiltekið árið 1990. Lífskjarasamningurinn var svo loks undirritaður þann 5. 

apríl 2019 og var gildistími hans 1. apríl 2019 til 1. nóvember 2022. Þá gerist það aftur að 

launahækkanir fara yfir kaupmáttinn eins og hefur sýnt sig áður hér á fyrsta samningsári. 

Hækkanirnar voru þó með öðru móti en við þekkjum áður því einungis er talað um 

krónutöluhækkanir á alla og því erfitt að setja þær í sama samhengi og við höfum gert hér 

fram að þessu. Sett var inn í línuritið á mynd 23 hlutfallsleg hækkun á lágmarkslaunum frá 

300.000 kr. upp í 317.000 kr. sem gerir 5,67% hækkun. Töluvert meiri hækkun en 

kaupmáttaraukningin. En það er mögulega ekki alveg rétt að gera það þar sem 

lágmarkslaunahækkun hefur alltaf verið meiri en þær almennu prósentu hækkanir sem 

við höfum talað um hér á undan. Rannsakandi ákvað því að athuga hversu hátt þyrfti að 

fara til þess að 17.000 kr. hækkun mældist 1,8% hækkun, sem er einmitt kaupmáttar 

aukningin að meðaltali yfir árið 2019.  

Það er ekki fyrr en laun sem voru 950.000 kr. og hækkuðu svo upp í 967.000 kr. það 

mælist 1,8% hækkun. Þannig að allir launamenn í landinu sem voru með lægri laun en 

950.000 árið 2018 hækkuðu umfram kaupmáttaraukningu árið 2019, bara mismikið 

umfram en þó allir umfram. Eins og var nefnt hér á undan er þó mikill munur á 

lágmarkslaunahækkunum og almennum launahækkunum, lágmarkslaunahækkanirnar 

eru nú oftast mun hærra hlutafall. Kaupmáttarútreikningur á lágmarkslaunum  sem við 

sáum í  kaflanum um kaupmátt launa á mynd 20 gerir ráð fyrir að línuritið fylgist 

fullkomlega að nema kaupmáttar línan er alltaf rétt neðar í línuritinu um sem nemur 

vísitölu neysluverðs það árið. Með öðrum orðum þá er hlutfallsleg hækkun lágmarkslauna  

á milli ára mínus vísitala neysluverðs jafnt og kaupmáttur lágmarkslauna það árið. Við 

höfum komið inná það nokkrum sinnum að lágmarks launahækkanir eru alltaf hærri en 
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kjarasamningsbundna hækkunin, sem segir okkur að lágmarkslaun hækka í öllum tilfellum 

meira en kaupmáttaraukning. Þannig fá þeir sem eru á lægstu laununum hærra hlutfall 

kaupmáttaraukningarinnar.(VR, e.d.-a, e.d.-d) 

7.2 Launahækkanir bornar saman við hagvöxt. 
Hafa launahækkanir bein áhrif á hagvöxtinn í landinu? Á mynd 24 sést hvorutveggja 

hagvöxtur og hagvöxtur á mann og berum það saman við umsamdar launahækkanir 

samkvæmt kjarasamningum.  

  
Mynd 24 – Hagvöxtur og hagvöxtur á mann borinn saman við launahækkanir – Heimild: 
Hagstofa Íslands 

Þegar við höfum sett þetta saman fáum við mynd 24 og sjáum að fram að 

efnahagshruni var hagvöxtur í landinu mun meiri en umsamdar launahækkanir en eftir 

hrunið hefur það snúist við. Tímalengd á milli samninga virðist ráða því hversu oft 

hagvöxtur sveiflast upp og niður. Launahækkanir hafa verið hærri en mældur hagvöxtur 

nánast öll árin frá hruni fyrir utan 2014, en það er seinasta ár lengsta kjarasamnings sem 

hefur verið gerður. Þó svo að hagvaxtarmælingar hafi verið góðar undanfarin ár og mælst 

jákvæðar frá árinu 2010 hefur kjarabaráttunni tekist að ná fram launahækkunum umfram 

mældan hagvöxt. Slíkt mun ekki ganga upp til lengdar. Á mynd  23 sést að árið 2014 leit allt 

út fyrir að vera á réttri leið og 2015 mældist mesti hagvöxtur sem mælst hefur frá hruni en 
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samningarnir sem undirritaðir voru á 2015 kröfðust það mikillar hækkunar að hækkun þeirra 

fór fram yfir  hagvaxtarmælingar og hefur haldist þar síðan og lítur allt út fyrir að komi til með 

að haldast þar næstu árin með stærra og stærra bili ef ekki verða gerðar neinar breytingar í 

samningaviðræðum í framtíðinni.  

Hækkun launa hefur engan tilgang ef vinnumarkaðurinn þarf að hækka verðlagið sitt í takti 

við launahækkanir. Það skilar engu til neytandans nema hækkun krónutölu á launaseðli. Ef 

hagvöxtur í landinu er lítill eða jafnvel neikvæður er hægt að ætla að meirihluti rekstrar í 

landinu sé rekinn með tapi eða litlum hagnaði, sem segir okkur að það sé lítið svigrúm fyrir 

launahækkanir á þeim tímapunkti. Þannig að með kjarasamningsbundnum hækkunum sjá 

fyrirtæki sér engan annan kost en að hækka hjá sér vöru og þjónustu eða fækka fólki. Það 

gerðist árið 2016 að hækkunin varð gríðarleg og hefur farið upp hægt og rólega síðan sem 

gerði það að verkum að Ísland fékk á sig stimpil í heiminum að hinn almenni ferðamaður hafði 

ekki lengur efni á því að koma til landsins. Ætli þróunin hefði farið öðruvísi ef við hefðum 

haldið áfram í hóflegum launahækkunum í kringum 2,5% á ári frá 2015? Þá hefðu 

launahækkanir samt verið umfram verðbólgu og kaupmáttur líklega mælst hærri.  

7.3 Launahækkanir bornar saman við atvinnuleysi 
Við fyrstu athugun virðist ekki vera nein sérstök fylgni milli launahækkana og mældu 

atvinnuleysi í gegnum tímabilið. En við getum þó sett fram nokkrar yrðingar um hvort 

atvinnuleysi hefði mögulega þróast með öðrum hætti ef ekki hefði komið til 

launahækkana á þeim tíma sem þær koma til. Mynd 25 sýnir mælt atvinnuleysi bæði eftir 

útreikningum Hagstofunnar annarsvegar og Vinnumálastofnunar hins vegar.  
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Mynd 25 – Atvinnuleysi frá Hagstofu Íslands og Vinnumálastofnun borið saman við 
launahækkanir. – Heimild: Hagstofa Íslands og VMST 

Ef litið er á mynd 25 þá er spurning hvort hægt hefði verið að lágmarka atvinnuleysi 

sem verður til árið 2008 ef hóflegri launahækkun hefði verið það ár. Við höfum komið inn 

á það áður að sögulega lágt atvinnuleysi mældist á árunum 2006 og 2007 og alveg framan 

af 2008 eða nánar tiltekið fram í október þegar efnahagshrunið skellur á. Á sama tíma 

mælist hagvöxtur hærri en launahækkanir og kaupmáttur einnig hærri en launahækkanir. 

Þarna má sjá markaðinn í jafnvægi þó svo að allt hafi hrunið á endanum þá var það 

keðjuverkandi efnahagsástand sem hafði áhrif um allan heim sem ekki hefði verið hægt 

að koma í veg fyrir. Einnig er spurning hvort mögulega hefði fljótar náðst lækkun á 

atvinnuleysi ef ekki hefðu komið til tiltölulegu háar launahækkanirnar 2011 og 2012, og 

hvort atvinnuleysi hefði náð aftur niður að 1% ef ekki hefði verið fyrir þá gríðarlega miklu 

hækkun sem fylgdi kjarasamningi 2015. Í samningnum 2015 var ekki einungis gríðarleg 

hækkun launa heldur hækkuðu einnig launatengd gjöld. Samið var um hækkun á 

mótframlagi í lífeyrissjóð í þremur skrefum á þremur árum. Hækkunin nam 3,5%. Þetta 

gerði það að verkum að hækkun launa á samningstímabilinu var ekki einungis beint til 

launmannsins heldur einnig í mótframlagi. Árið 2019 nokkrum árum seinna hefur mikið 

verið talað um að launþeginn sé ekki að fá nógu mikið en atvinnurekandi samt að borga 
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of mikið og að vinnuafl á Íslandi sé orðið mun dýrara en annarstaðar í heiminum. Mætti 

segja að þetta sé upphafið af því. Það er mjög íþyngjandi launakostnaður sem verður til 

þar og atvinnuleysi hækkar og hægt hefur verulega á kaupmáttarhækkun seinustu ár. 

Atvinnuleysið hafði verið á stöðugri niðurleið frá árinu 2010 og náði alveg niður að 

2,2% árið 2017. Árið 2018 byrjar það svo að aukast aftur og samningar 2019 og öll 

umræðan á vinnumarkaðnum í kringum þá samninga er líkleg til þess að hafa ýtt enn 

meira undir aukið og hraðari þróun í atvinnuleysi. En við sjáum að munurinn á atvinnuleysi 

2018 og 2019 er þó nokkuð mikill en atvinnuleysi hækkaði um 1,4% á einu ári. Ef ekki hefði 

komið til þessara kjarasamninga hefðum við þá kannski geta‘ verið betur undirbúin á 

vinnumarkaðnum til að geta tekið á móti covid-19 áhrifunum út frá atvinnuleysi? Þessi 

spurning vakti forvitni rannsakanda í því að athuga nánar þróun atvinnuleysis á tólf 

mánaða tímabili frá undirritun nýrra samninga. Athuga hvort hægt væri að lesa út úr þeim 

tölum einhverja aðra tengingu en sést í svona meðaltals útreikningum eins og sést á mynd 

25. Vinnumálastofnun gefur út skýrslu mánaðarlega um skráð atvinnuleysi í mánuðinum 

sem var að líða og ákveðið var að nýta þær upplýsingar og sjá hvert mælt atvinnuleysi var 

á tólf mánuðum eftir undirritun samninga. Þessar upplýsingar koma fram á mynd 26. sem 

sýnir sérstaklega slæma þróun eftir undirritun nýjasta samningsins, hinum svo kallaða 

Lífskjarasamning.  
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Mynd 26 – atvinnuleysis þróun fyrstu 12 mánuðina frá undirritun samninga hvert ár. – Heimild: 
VMST 

Á mynd 26 sést að þróun atvinnuleysis hefur aukist jafnt og þétt frá undirritun 

samninga. Lokatölur á skráðu atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun í mars síðastliðnum, án 

þess að taka hlutabótaleiðina inn, nam 5,7% og í febrúar mældist atvinnuleysi 5,0%. 

Þessar mælingar eru ekki áhrif sem eru vegna covid-19, því eins og við komum inn á í 

kaflanum um hvernig atvinnuleysi er mælt hjá Vinnumálastofnun, þá taka þeir fjölda 

vinnustunda þeirra sem skráðir eru á atvinnuleysisbætur. Sem segir okkur að þeir sem eru 

skráðir á atvinnuleysisbætur í janúar, febrúar og mars eru einstaklingar sem að öllum 

líkindum misstu vinnuna í október, nóvember og desember á seinasta ári. Ef árið 2008 er 

skoðað þar sem einnig var um einstakt tilvik að ræða um heimskreppu, sjáum við 

greinilega að efnahagskreppan er eina ástæðan fyrir því að atvinnuleysi rýkur upp, því að 

samningar eru undirritaðir í febrúar og engin breyting er á atvinnuleysi fyrr en í nóvember 

og desember, en fyrirtæki fóru að finna fyrir því að eitthvað var að fara að gerast í ágúst-

september sama ár og í október gerðist það og í desember var atvinnuleysi komið í 4,8%. 

Þar er hægt að segja að sé bein tenging í efnahagskreppuna, en sú þróun sem við erum 

að sjá í dag og seinustu tólf mánuði er ekki hægt að setja á heimsfaraldurinn þó svo 

auðvitað hafi hann mjög mikil áhrif eftir mars 2020. Það bendir samt allt til að ekki hafi 
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allt verið í lagi í þó nokkurn tíma á undan. Því er hægt að segja að mynd 26 sýni okkur að 

ekki er endilega sé bein tenging milli atvinnuleysis og launahækkana en við sjáum samt 

að strax eftir undirritun samninga er atvinnuleysi allavega ekki að lækka. Það sem má þó 

sjá þegar allt er borið saman er að ef launahækkanir fara vel umfram hagvöxt, þá kemur 

annað af tvennu í kjölfarið: Atvinnuleysi eða verðbólga. 

7.4 Launahækkanir bornar saman við verðbólgumælingar    
Rannsakandi tók saman í verðlagsreiknivél Hagstofunnar hækkun verðlags frá janúar til 

desember hvers árs á rannsóknartímabilinu (Hagstofa Íslands, e.d.-e). Sú hækkun hvers 

árs er síðan sett ásamt meðaltali verðbólgu í línurit og það borið saman við 

kjarasamningsbundnar launahækkanir. Þá útkomu má svo sjá á mynd 27 . 

Mynd 27 – hækkun verðlags og verðbólga borin saman við launahækkanir. – Heimild: 
Seðlabanki Íslands 

Mynd 27 sýnir að í hvert skipti sem hækkun launa er óveruleg, eins og t.d. topparnir 

sem myndast í hvert skipti sem nýr samningur er undirritaður. Tímalengd á milli samninga 

ræður því hversu oft verðlag sveiflast upp og niður. Verðlag hækkar umfram verðbólgu 

nema eftir seinustu samninga. Hvers vegna skyldi það vera? Hvað er öðruvísi við seinasta 

kjarasamning? Jú, í Lífskjarasamningunum var mikil áhersla lögð á lækkun vaxta, lága 
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verðbólgu og aukinn kaupmátt. Fram kemur á bls. 58 í kjarasamningi VR við SA nokkrar 

forsendur samningsins og er þar forsenda nr. 1 „Kaupmáttur launa hafi aukist á 

samningstímabilinu samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands.“ (VR, 2019). 

Forsendubrestur verður ef vextir eða verðbólga hækka og má þá virkja riftunarákvæði.   

Til þess að stuðla að auknum kaupmætti þarf að hafa stjórn á verðbólgunni, því um leið 

og verðbólga byrjar að fara langt yfir verðbólgumarkmiðið skilar hún sér strax út í 

verðlagið. Seðlabankinn hefur verið að lækka vexti seinustu mánuði og hefur það stuðlað 

að auknum kaupmætti. Árið 1958 birti hagfræðingurinn A.W. Phillips grein þar sem lýst 

er sambandi milli atvinnuleysis og verðbólgu til skamms tíma. Þar sýnir hann fram á öfugt 

samband þessara tveggja stærða. Við mikla verðbólgu er lítið atvinnuleysi og við lága 

verðbólgu er atvinnuleysi mikið (Mankiw og Taylor, 2006). Til skamms tíma getur 

samfélag því farið tvær leiðir þegar mikil launahækkun á sér stað en það er þá annaðhvort 

að lágmarka atvinnuleysi og leyfa verðbólgu að hækka, eða lágmarka verðbólgu og leyfa 

atvinnuleysi að hækka. Ísland hefur hingað til valið fyrri aðferðina, en nú þegar búið er að 

setja í kjarasamninga að lágmarka þurfi verðbólgu er sú leið ekki möguleg. Hér á mynd 28 

sést hver afleiðingin af því hefur verið á fyrstu 12 mánuðum eftir undirritun 

Lífskjarasamnings.  
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Mynd 28 – Þróun verðbólgu og atvinnuleysis frá undirritun Lífskjarasamnings apríl 2019. – 
Heimild: Seðlabanki Íslands og VMST 

 

Oft hefur gjaldþroti WOW verið kennt um atvinnuleysið en ef mynd 28 er skoðuð þá fór 

WOW í gjaldþrot í mars og því ættu þeir starfsmenn allir að vera komnir inn í 

atvinnuleysistölur í júní sem þriðji mánuður samningsins, en þá er engin sérstök aukning, 

heldur er aukningin jöfn allt árið og leggur hraðast af stað í septembermánuði.  
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8 Umræða og lokaorð 

Greinilegt er á rannsókn þessari að mikið samhengi er á milli kjarasamninga, aðdraganda 

kjarasamninga og kaupmáttar, en einnig er mikið samengi með kjarasamningum, 

verðbólgu og atvinnuleysi. Undanfarna áratugi hefur allt verið gert til að forðast 

atvinnuleysi og hefur það tekist enda atvinnuleysi sögulega mjög lágt á Íslandi. Oftast 

hefur verið þokkalegur friður á atvinnumarkaði og sameiginlegt markmið ríkis, launþega 

og atvinnurekenda um að ná fram kjarabótum og sérstaklega þeirra sem eru á lægstu 

laununum. Kaupmáttur þeirra hefur hækkað mun meira en kaupmáttur annarra á því 16 

ára tímabili sem var til skoðunar. Vel hefur tekist til við að jafna kjör í landinu og mikil sátt 

hefur verið um að það hafi þurft að gera. Verkföll hafa verið frekar fátíð þrátt fyrir að 

sjaldan hafa samningar sem losna um áramót klárast jafn snemma árs og árið 2019. 

Í tvö skipti á tímabilinu var samið um mun hærri launahækkanir en 

kaupmáttaraukningu sama tímabils; árin 2008 og 2019. Í fyrra tilfellinu jókst verðbólga 

verulega í kjölfarið og þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir Seðlabanka tókst ekki að ná henni niður 

nema til mjög skamms tíma í senn þar til bankahrunið setti samfélagið hvort sem er úr 

skorðum. Í seinna tilfellinu voru verðbólgumarkmið bundin inn í samningana svo 

verðbólga gat ekki farið af stað. Þrýstingurinn sem myndaðist á vinnumarkaði þurfti því 

að leita eitthvað annað. Atvinnuleysi jókst því stöðugt þar til Covid-19 setti samfélagið úr 

skorðum. Bæði þessi tilfelli eru því og munu verða með brennimerki fordæmalausra 

atburða sem yfirtaka sviðið og enginn mun því tala sérstaklega um áhrif 

kjarasamninganna fyrir þessi tímabil. 

Skoðaðir voru sérstaklega kjarasamningarnir 2019, nefndir Lífskjarasamningurinn. 

Hann  hefur oft verið borinn saman við Þjóðarsáttina frá 1990. Við samanburð þessara 

tveggja samninga var fátt sem þeir áttu sameiginlegt. Árið 1990 var Þjóðarsáttin leið 

samfélagsins út úr óðaverðbólgu sem staðið hafði yfir um áratuga skeið. Þjóðarsáttin gekk 

út á samstöðu launþega, atvinnurekenda og ríkis þar sem allir lögðu sitt til þess að það 

tækist að ná niður verðbólgunni, öllum til heilla. Launahækkanir voru mjög hóflegar og 

minni en í samningum undanfarinna ára. Lykillinn að þessum samningi var samstaða og 

sátt. Lífskjarasamningarnir koma upp úr hörðum deilum, bæði í fjölmiðlum í aðdraganda 

samninganna og erfiðum skæruverkföllum á meðan samningaviðræðum stóð. Mikið gekk 

á og mikill núningur var á milli launþega og viðsemjenda þar sem Lífskjarasamningurinn 
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var niðurstaða deilnanna. Launahækkanir voru talsvert háar og mun hærri en hagvöxtur 

og verðbólga. Ekki er því hægt að segja að samningarnir séu unnir í sátt til að ná 

sameiginlegu markmiði allra. 

Heildarniðurstaða rannsóknarinnar er sú að ef samið er um launahækkanir sem eru 

hærri en innistæða er fyrir á markaði miðað við kaupmátt, hagvöxt og verðbólgu þá gerist 

annað af tvennu: Verðbólga rýkur upp og eyðir launahækkuninni eða atvinnuleysi eykst 

og sumir njóta ekki launahækkananna. Einnig sést ef rýnt er t.d. í mynd 24 að sveiflur í 

hagvexti virðast tengjast upphafi og endalokum kjarasamninga. Tímalengd kjarasamninga 

er því mikill áhrifavaldur á stöðugleika á vinnumarkaði. Fyrir Þjóðarsáttarsamningana voru 

kjarasamningar mjög stuttir og órói á vinnumarkaði mikill, verðbólga há og óvissa 

atvinnurekenda mikil. Nýlunda var í Þjóðarsáttinni að samið var til fjögurra ára sem var 

lykilatriði í þeim samningum. Eftir Þjóðarsáttarsamningana lengdust samningar frá því 

sem áður var en voru eftir það oftast á bilinu 2,5 til 3 ár. Þar af fara yfirleitt um 6 mánuðir 

í aðdraganda samninga og oft upp að 6 mánuðum eftir að samningar renna út í 

samningaviðræður með viðeigandi yfirlýsingum í fjölmiðlum. Órói og óvissa í 

rekstrarumhverfi hægir mjög hratt á hagkerfinu sem snöggkólnar. Ef samningsaðilar settu 

sér það markmið að semja til lengri tíma í senn má leiðar líkur til þess að launþegar og 

atvinnurekendur myndu sameiginlega hagnast á því. 

Á meðan þessi ritgerð var í vinnslu fór faraldur Covid-19 yfir heimsbyggðina og olli 

verulegri aukningu á atvinnuleysi. Samkvæmt rannsóknum rannsakanda þá eru verulegar 

líkur til þess að Lífskjarasamningurinn sem innifelur í sér mjög ströng skilyrði hvað varðar 

verðbólgu og kaupmátt muni því verða til þess að viðhalda atvinnuleysi og hægja á bata 

hagkerfisins ef hægt er að heimfæra fyrri reynslu á framtíðina. Nánari rannsókn á því væri 

þó efni í aðra ritgerð.



 

65 



 

66 

Heimildaskrá 

Alþýðusamband Íslands. (e.d.-a). Kjarasamningar. Sótt af 
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-
vinnudeilur/kjarasamningar/ 

Alþýðusamband Íslands. (e.d.-b). Stéttarfélög. Sótt af 
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-
vinnudeilur/stettarfelog/ 

BHM. (2020). Hvað er kjarasamningur? Sótt af 
https://www.bhm.is/trunadarmenn/samningar/kjarasamningar/ 

Hagstofa Íslands. (2020, 26. mars). Vinnumarkaðurinn  í febrúar 2020. Sótt af 
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/vinnumarkadur/vinnumarkadurinn-i-
februar-2020/ 

Hagstofa Íslands. (e.d.-a). Breytingar á vísitölu neysluverðs frá 1988. Sótt af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__1_visitalaney
sluverds__1_neysluverd/VIS01000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=508fc367-
b487-4ada-9596-803643ce93a1 

Hagstofa Íslands. (e.d.-b). Hlutfall og fjöldi atvinnulausra eftir árum 2003 - 2019. Sótt af 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnu
markadsrannsokn__3_arstolur/VIN00921.px 

Hagstofa Íslands. (e.d.-c). Laun fullvinnandi launamanna eftir starfi og kyni 2014 - 2018. 
Sótt af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__launogtekjur__1_laun__1
_laun/VIN02001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=508fc367-b487-4ada-9596-
803643ce93a1 

Hagstofa Íslands. (e.d.-d). Samandregið yfirlit landsframleiðslu og þjóðartekna 1945 - 
2019. Sótt af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__l
andsframl__1_landsframleidsla/THJ01000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=508fc3
67-b487-4ada-9596-803643ce93a1 

Hagstofa Íslands. (e.d.-e). Verðlagsreiknivél. Sótt af https://hagstofa.is/verdlagsreiknivel 

Halldór Grönvold. (2014). Hverjir eiga að ákveða laun á íslenskum vinnumarkaði og 
hvernig? Sótt af https://www.asi.is/media/156468/Vinnumarkadurinn-og-
lagmarkslaun.pdf 

Háskóli Íslands. (e.d.). Tölfræði frá grunni: miðgildi. Sótt af 
https://edbook.hi.is/tolfraedi_fra_grunni/kafli03_final.html 



 

67 

Hreggviður Jónsson. (2012, 12. mars). Af hverju þarf hagvöxt? Sótt af 
https://www.vi.is/greinar/1475 

Ingibjörg Edvaldsdóttir. (2009). Þróun kjarasamninga VR og VSÍ/SA 1977 - 2008 [MS 
ritgerð]. Sótt af 
https://skemman.is/bitstream/1946/20705/1/Ingibjorg_Edvaldsdottir.pdf 

Lög um breytingu á lögum um vísitölu neysluverðs nr. 27/2007. 

Lög um Kjararáð nr. 130/2016. Sótt af https://www.althingi.is/lagas/148b/2016130.html 

Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda 55/1980. 

Lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938. 

Lög um vísitölu neysluverðs nr. 12/1995. 

Mankiw, N. G. og Taylor, M. P. (2006). Economics. London: Thomson.  

Mankiw, N. G. og Taylor, M. P. (2014). Economics 3e. Andover, Hampshire: Cengage 
Learning EMEA.  

McQuilkin, J. (2018, 26. júní). Kaupmáttur í raun og veru. Sótt af 
https://efling.is/2018/06/26/kaupmattur-i-raun-og-veru/ 

Ríkissáttasemjari. (2013). Kjarasamningar og vinnumarkaður á Norðurlöndum. 
Rikissattasemjari.is. Sótt af https://rikissattasemjari.is/wp-
content/uploads/2017/05/Kjarasamningar_og_vinnumarkadur_a_Nordurlondum_
Web.pdf 

Rósmundur Guðnason. (2004). Hvernig mælum við verðbólgu? Sótt af 
https://hagstofa.is/media/49648/hvernig_maelum_vid_verdbolgu_2004.pdf 

Samtök Atvinnulífsins. (2018). Launabreytingar. Sótt af 
https://sa.vinnumarkadur.is/starfsmannamal/laun-og-
launakostnadur/launabreytingar 

Samtök Atvinnulífsins. (2020, 23. janúar). Mikil kaupmáttaraukning á Íslandi. Sótt af 
https://www.sa.is/frettatengt/frettir/mikil-kaupmattaraukning-a-islandi 

Seðlabanki Íslands. (e.d.-a). Stöðugt verðlag. Sótt af 
https://www.sedlabanki.is/peningastefna/verdbolgumarkmid/stodugt-verdlag/ 

Seðlabanki Íslands. (e.d.-b). Verðbólga. Sótt af 
https://www.sedlabanki.is/peningastefna/verdbolgumarkmid/verdbolga/ 

Seðlabanki Íslands. (e.d.-c). Verðbólgumarkmið. Sótt af 
https://www.sedlabanki.is/peningastefna/verdbolgumarkmid/ 



 

68 

Seðlabanki Íslands. (e.d.-d). Verðlagsþróun. Sótt af 
https://si.data.is/?sid=verdbolga&checked=&b= 

Skatturinn. (e.d.). Staðgreiðsla einstaklinga. Sótt af 
https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/stadgreidsla 

Sveinn Agnarsson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2013). Áhrif 
þjóðarsáttarsamningana á íslenskst samfélag. Reykjavík: Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands.  

Vinnumálastofnun. (e.d.). Atvinnuleysistölur í excelskjölum: Atvinnuleysi frá 1980 - 
mánaðarlegt. Sótt af https://www.vinnumalastofnun.is/maelabord-og-tolulegar-
upplysingar/atvinnuleysi-tolulegar-upplysingar/atvinnuleysistolur-i-excelskjolum 

VR. (2016, janúar). Efnahagsyfirlit VR. Reykjavík. Sótt af 
https://www.vr.is/media/3730/efnahagsyfirlit-vr-januar-2016.pdf 

VR. (2019). Kjarasamningur milli VR og SA. Sótt af 
https://www.vr.is/media/6432/kjarasamningur_vrogsa_vefur.pdf 

VR. (e.d.-a). Eldri Kjarasamningar. Sótt af 
https://www.vr.is/kjaramal/kjarasamningar/eldri-kjarasamningar/ 

VR. (e.d.-b). Hvað þýða hugtökin? Sótt af 
https://www.vr.is/reiknivelar/launathroun/hvad-thyda-hugtokin/ 

VR. (e.d.-c). Launahækkanir - yfirlit. Sótt af www.vr.is/kjaramal/laun/launahaekkanir-
yfirlit/ 

VR. (e.d.-d). Nýlegir kjarasamningar. Sótt af 
https://www.vr.is/kjaramal/kjarasamningar/kjarasamningar-vid-sa-og-fa/ 

 


