
 

Kaup og kjör – sköpun verðmæta til að ná fram jöfnuði 

Efnahagsmál 

Það er heldur að birta til í íslensku efnahagslífi. Spáð er ágætum hagvexti í ár og næstu tvö árin og bata vinnumarkaði. Gert 

er ráð fyrir að stöfum fjölgi og atvinnuleysi minnki þó það verði áfram sögulega mikið. Hætta er á að verðbólga fari vaxandi 

og fari yfir markmið Seðlabanka Íslands á næsta ári sem aftur kallar á hækkun vaxta. Þrátt fyrir ágæta hagvaxtarspá er það 

áhyggjuefni að hagvöxturinn verður að of miklu leyti drifinn áfram af vaxandi einkaneyslu en ekki aukinni verðmætasköpun.  

Þó að hagkerfið sé heldur að rétta úr kútnum stöndum við frammi fyrir mörgum óleystum verkefnum í hagstjórninni. 

Skuldastaða landsins við útlönd er erfið og ekki er til gjaldeyrir til að standa undir erlendum greiðslum nema það takist að 

endurfjármagna hluta af skuldum opinberra aðila á erlendum fjármálamörkuðum. Gjaldeyrishöft eru við lýði og litlar líkur á 

að þeim verði aflétt á næstu misserum eða árum. Þá er óljóst hvaða stefnu við ætlum að taka í peninga- og gjaldmiðilsmálum.  

Þessum óleystu verkefnum í hagstjórninni fylgja margvísleg vandamál. Fjárfestingar eru í sögulegu lágmarki og hafa verið frá 

hruni.  Stærstur hluti erlendrar fjárfestingar á Íslandi hefur verið innan stóriðju þar sem erlendir aðilar hafa verið laðaðir til 

landsins með lágu raforkuverði og skattaívilnunum. Hætt er við að gjaldeyrishöftin takmarki enn frekar möguleika okkar á að 

lokka erlenda fjárfesta til landsins.  

Gjaldeyrishöft takmarka verulega getu 

lífeyrissjóðanna til þess að fjárfesta erlendis og 

því mun hlutdeild erlendra eigna í safni sjóðanna 

að óbreyttu halda áfram að dragast saman á 

næstu árum. Þetta kemur í veg fyrir nauðsynlega 

áhættudreifingu í eignarsafni lífeyrissjóðanna og 

skapar þrýsting á innlendan fjármálamarkað. 

Eignir íslenskra lífeyrissjóða eru nú samtals um 

2.700 milljarðar króna eða sem nemur um einni 

og hálfri landsframleiðslu. Efnahagslegur styrkur 

sjóðanna er því mikill og hann mun vaxa verulega 

næstu ártugina. Samkvæmt nýlegu mati 

Talnakönnunar á þróun lífeyriskerfisins til ársins 

2059 munu eignir sjóðanna halda áfram að vaxa 

allt tímabilið og verða komnar í um 350% af 

landsframleiðu árið 2059. Hlutdeild sjóðanna á innlendum fjármálamarkaði verður því langtum meiri en æskilegt er ef þeim 

verður ekki gert kleift að fjárfesta erlendis. Önnur afleiðing haftanna er hættan á eignabólum í hagkerfinu þegar innlendir 

aðilar hafa úr takmörkuðum fjárfestingarkostum að velja. Við slíkar aðstæður er hætta á að eignaverð hækki meira en 

raunverulegt verðmæti eignanna er. 

Við höfum lengi búið við viðvarandi efnahagslegan óstöðugleika. Miklar sveiflur í genginu og síendurtekin veiking krónunnar 

hafa einkennt íslenskt efnahagslíf. Óstöðugleika krónunnar hefur fylgt mikil verðbólga. Þannig hefur verðlag á Íslandi hækkað 

um 202,4% frá ársbyrjun 1990 á meðan verðlag í Danmörku hækkaði um 64%. Þetta hefur leitt til þess að kaupmáttarþróun 

hér á landi hefur verið mun hægari en í Danmörku. Þannig jókst kaupmáttur í iðnaði í Danmörku um 34% á árunum frá 1990 

til 2012 en á sama tíma jókst kaupmáttur á almennt á Íslandi um 22%.  
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Spurningar til umræðu: 
Hvernig ætlum við að leggja grunn að efnahagslegum stöðugleika? 

Ísland er eina smáríkið (með færri en tvær milljónir íbúa) í heiminum sem heldur úti sjálfstæðri peningastefnu, eigin mynt og 

stefnir að því að gefa fjármagnsflutninga frjálsa og láta verðgildi gjaldmiðilsins ráðast á markaði. Er mögulegt að koma á 

stöðugleika með íslenskri krónu?  

Viljum við halda í krónuna eða taka upp aðra mynt? 

Hvernig viljum við sjá stjórn peningamála? Eigum við að hafa 

verðbólgumarkmið, þ.e. að Seðlabankinn reyni með 

stjórntækjum sínum að halda verðbólgu innan ákveðinna 

marka? Eða á Seðlabankinn að einbeita sér að því að halda 

gengi krónunnar við fyrirfram skilgreind mörk? 

Hvernig löðum við að erlenda fjárfesta? 

Hvernig ætlum við að takast á við gjaldeyrishöftin? 

 

Kjaramál 

Kjarasamningagerð undanfarinna ára hefur sætt gagnrýni. 

Bent hefur verið á að samningsgerð hafi oft dregist á langinn sem að einhverju leyti megi rekja til þess að undirbúningur 

samningsaðila og samningaviðræðurnar hafi ekki verið nægilega markvissar. Þá hefur því verið haldið fram, að umsamdar 

launahækkanir hafi stundum leitt til efnahagslegs óstöðugleika sem aftur hafi valdið því að markmið um kaupmáttaraukningu 

hafi ekki náðst. 

ASÍ og SA lýstu því yfir í tengslum við endurskoðun kjarasamninga árið 2013 að samtökin vildu koma að sameiginlegu borði 

með aðilum opinbera vinnumarkaðarins og setja sér markmið um bætt vinnubrögð við gerð kjarasamninga. Nærtækast töldu 

ASÍ og SA að leita fyrirmynda hjá nágrannalöndunum sem tekist hefur að auka kaupmátt samhliða lágri verðbólgu. Samtökin 

töldu rétt að stefna að því að í sumarbyrjun 2013 yrði til sameiginleg sýn allra aðila vinnumarkaðarins á svigrúm atvinnulífsins 

og samfélagsins til aukins kostnaðar og bættra lífskjara næstu árin. Sú sýn og bætt vinnubrögð við gerð kjarasamninga áttu 

að vera mótandi við gerð kjarasamninga haustið 2013. 

Öll heildarsamtök launafólks á íslenskum vinnumarkaði ásamt fulltrúum Samtaka atvinnulífsins, fjármálaráðuneytisins og 

Sambands sveitarfélaga skoðuðu sameiginlega fyrirkomulag kjarasamninga á hinum Norðurlöndunum á árinu 2013. Þó að 

vinnumarkaðir landana séu um margt ólíkir sem og gerð kjarasamninga þá má segja að eftirfarandi atriði hafi einkennt 

kjarasamningsferlið í öllum löndunum: 

 Mikið er lagt upp úr vönduðum undirbúningi fyrir kjarasamningsgerðina. Efnahagsforsendur eru greindar og vönduð 

gögn tekin saman um þróun launa. Þannig er tryggt að allir samningsaðilar búi yfir sömu upplýsingum um kjara- og 

efnahagsmál. 

 Lögð er áhersla á að byggja upp kaupmátt í hægum en öruggum skrefum án þess að skaða samkeppnisstöðu landanna 

eða auka atvinnuleysi. Launahækkanir verða því að samrýmast stöðugu gengi.  

 Svigrúm til launahækkana í löndunum ræðst af 

stöðu útflutnings- og samkeppnisgreinanna. 

Stundum er talað um „undanfara“ í 

samningsgerðinni en það eru þeir aðilar sem 

fyrstir semja í hverri lotu. Í Danmörku hefjast 

kjarasamningsloturnar með viðræðum Dansk 

Industri (DI) og CO-industri (d. 

gennembrudsområde). Þar er takturinn sleginn 

um launahækkanir enda er um að ræða fyrirtæki 

og félög innan greina í alþjóðlegri samkeppni. 

Samstaða er á vinnumarkaði um að þessar greinar 

séu leiðandi við samningsgerðina. Sjá nánar hér.  
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Jöfnun lífeyrisréttinda 

Opinberir starfsmenn búa við betri lífeyrisréttindi en gerist á almenna vinnumarkaðinum auk þess sem 

réttindi þeirra eru varin með sjóðum ríkis og sveitarfélaga. Í nýlegri stefnumótun ASÍ í lífeyrismálum 

var áréttuð sú skýrlausa krafa að lífeyrisréttindi á almennum vinnumarkaði verði jöfnuð á við réttindi 

opinberra starfsmanna og til verði eitt samræmt lífeyriskerfi á öllum vinnumarkaðnum sem verði 

sjálfbært til framtíðar. 

Opinber starfsmaður sem hefur að meðaltali 

300.000 í mánaðarlaun á starfsævinni og greiðir í 

lífeyrissjóð frá 25 ára aldri fær við 65 ára aldur, 

sem er almennur eftirlaunaaldur opinberra 

starfsmanna, um 228.000 krónur í mánaðarlegan 

ellilífeyrir. Fresti hann töku lífeyris til 67 ára aldurs 

hækkar mánaðarlegur lífeyrir í 280.000 og vinni 

hann til 70 ára aldurs verður mánaðarlegur lífeyrir 

hans um 359.000 sem er hærra en laun hans á 

vinnumarkaði. Launamaður á almennum markaði 

sem einnig hefur 300.000 í mánaðarlaun á 

starfsævinni getur valið að hefja töku lífeyris frá 

65 ára en fær þá einungis um 155.000 að 

meðaltali í mánaðarlegan ellilífeyrir, við 67 ára 

fengi hann tæplega 170.000 og fresti hann 

töku lífeyris til 70 ára fær hann um 230.000 í mánaðarlegan lífeyrir, sem er svipað og opinberi 

starfsmaðurinn fékk við 65 ára aldur.  

Í kjarasamningunum í maí 2011 voru samningsaðilar sammála um að liður í jöfnun og samræmingu 

lífeyriskerfisins væri hækkun iðgjalda til lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði úr 12% í 15,5% til 

samræmis við sjóði opinberra stafsmanna en þetta skyldi gert á árunum 2014-2020. Samkomulagið 

gerði ráð fyrir því að framkvæmd á hækkun iðgjalda kæmi til umræðu við endurskoðun kjarasamninga 

í ársbyrjun 2013 en gert var ráð fyrir að fyrir árslok 2012 lægi fyrir niðurstaða í vinnuhópi um nýtt 

samræmt lífeyriskerfi, enda settu atvinnurekendur þann fyrirvara við hækkun iðgjalda til almennu 

sjóðanna að búið verði að leysa vanda bæði A- og B-deildar LSR. Við endurskoðun kjarasamninga í 

janúar 2013 lá fyrir að vinna við endurskoðun opinbera lífeyriskerfisins hefði dregist m.a. vegna þess 

að ekki náðist samkomulag milli ríkisins og samtaka opinberra starfsmanna um það hvernig tekið yrði 

á fortíðarvanda opinberu sjóðanna. Því var ekki unnt að semja um útfærslu á hækkun iðgjalda í 

almennu sjóðina en samkomulag var um að yfirlýsingin frá 2011 héldi gildi sínu. Fyrir komandi 

kjarasamninga hefur verið lögð fram kröfugerð í lífeyrismálum í samræmi við þá stefnu sem hreyfingin 

mótaði í lífeyrismálum á árunum 2010-2013 og mikilvægt að ljúka samningum um það með hvaða hætti 

hækkun iðgjalda verður útfærð á komandi árum. 

 

Launajafnrétti 

Jafnir möguleikar kvenna og karla til starfa, starfsþróunar og launa er hagsmunamál bæði launafólks 

og fyrirtækja. Verkalýðshreyfingin leggur áherslu á jöfn kjör karla og kvenna í kjarasamningum. Í 

kjarasamningum árið 2008 var samþykkt eftirfarandi bókun: 

„Samningsaðilar hafa sameinast um áherslur í jafnréttismálum. Þar kemur fram að jafnir möguleikar 

kvenna og karla til starfa, starfsþróunar og launa er hagsmunamál launafólks og fyrirtækja. Í því ljósi 
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muni aðilar vinna saman á samningstímanum að: 

 Þróun vottunarferlis sem fyrirtæki geta nýtt sér og feli í sér vottun á framkvæmd stefnu um 

launajafnrétti og jafna möguleika kynjanna til starfa og starfsþróunar. 

 Gera úttekt á launamyndun á vinnumarkaði með sérstöku tilliti til launamyndunar kvenna og karla. 

 Aukin verði fræðsla um jafnrétti á vinnumarkaði með aðgengilegu kynningar‐ og fræðsluefni fyrir 

launafólk og fyrirtæki með það að markmiði að styðja starf fyrirtækja og starfsmanna í 

jafnréttismálum.“ 

Í kjölfar bókunarinnar var ráðist í viðamikla úttekt á óútskýrðum launamun kynjanna á árabilinu 2000 

til 2007 í samvinnu ASÍ, SA og Hagstofu Íslands. Hagstofan annaðist greininguna og gaf út skýrslu um 

verkið og helstu niðurstöður á árinu 2010. Í niðurstöðum skýrslunnar kom fram að á þessu árabili dró 

úr launamun kynjanna en þegar einungis var horft á óútskýrðan1 launamun þá jókst hann úr 6,04% fyrir 

árin 200-2003 í 7,63% fyrir árin 2004-2007. Sjá nánar hér. 

Í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins og opinberra aðila hefur verið lögð mikil vinna í gerð 

jafnlaunastaðals sem er tæki fyrir fyrirtæki og stofnanir til að meta stöðu kynjanna með viðurkenndri 

aðferðarfræði og samræmdum viðmiðunum. Staðallinn var tilbúinn árið 2012 og er mikilvægt að nýta 

hann til að leiðrétta kynbundinn launamun, ef slíkur munur er til staðar.  

 

Spurningar til umræðu um kjaramál: 

Hvernig ætlum við að byggja upp aukin kaupmátt til framtíðar? 

Er eftirsóknarvert að horfa til þess hvernig félagar okkar á hinum Norðurlöndunum hafa byggt upp sín lífskjör? 

Hvaða forsendur þarf til að við getum fengið sambærilega umgjörð um okkar kjarasamninga og frændur okkar á hinum 

Norðurlöndunum? 

Hvernig ætlum við að jafna lífeyrisréttindi milli almenna- og opinbera vinnumarkaðarins?  

Hvernig vinnum við gegn kynbundnum launamun? 

Hvaða áherslur eigum við að gera í jafnréttismálum í kjarasamningum? 

Atvinnu og umhverfismál 
Kraftmikið atvinnulíf og góð lífskjör byggja á stöðugleika og alþjóðlegri samkeppnishæfni.  

Tækifæri til atvinnuuppbyggingar, nýsköpunar og þróunar má finna í ólíkum atvinnugreinum um land allt. Til að nýta tækifærin 

er nauðsynlegt að allir hafi jafnan aðgang að grunnstoðum atvinnulífs óháð búsetu en þar er átt við að öryggi í samgöngum, 

fjarskiptum og raforku sé tryggt. Uppbygging grunnstoða verður að þróast í takt við kröfur nútíma atvinnulífs til að geta skapað 

grundvöll fyrir fjölgun starfa.  

Framþróun í atvinnulífi kallar á aðlögun fyrirtækja, samfélags og byggða að aukinni samkeppni og breyttum aðstæðum. Í slíkri 

aðlögun geta falist ógnanir en einnig mikil tækifæri til aukinnar verðmætasköpunar og útflutnings á alþjóðlega markaði. Hvetja 

og styðja þarf atvinnugreinar og fyrirtæki til að mæta erlendri samkeppni og aðlagast breyttum aðstæðum. Mikilvægt er að 

þróun atvinnulífs eigi sér stað innan allra atvinnugreina um land allt. Þannig þarf að tryggja að hvatar til rannsókna, 

nýsköpunar og þróunar nýtist ólíkum fyrirtækjum hvarvetna en tölur sýna t.d. að mikill minnihluti umsókna um skattaafslátt 

vegna þróunarkostnaðar kemur frá landsbyggðinni. 

                                                           
1 þ.e. þegar búið er að taka tillit til þátta eins og menntun, starfsaldur,aldur stendur eftir óútskýrður launamunur 

http://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=10724


Síbreytilegt atvinnulíf kallar á sveigjanlegan vinnumarkað þar sem 

áhersla er lögð á að aðstoða einstaklinga við að aðlagast nýjum 

aðstæðum. Mikilvægi slíkrar aðlögunar hefur farið vaxandi 

samhliða hraðri þróun í atvinnulífi og örum tæknibreytingum. 

Menntakerfið þarf að taka mið af þörfum bæði einstaklinga og 

vinnumarkaðar, ekki bara í dag heldur til lengri tíma. Gera þarf 

einstaklingum á vinnumarkaði kleift að bæta við sig og öðlast nýja 

færni yfir alla starfsævina. Þetta felur m.a. í sér aðlögun þeirra 

sem koma nýir inn á vinnumarkað erlendis frá en á áratugi hefur 

fjöldi einstaklinga af erlendum uppruna á vinnualdri tvöfaldast 

hérlendis.  

Aðlögun felur ekki síður í sér aðlögun að breyttu umhverfi í loftlagsmálum. Gera þarf einstaklingum og fyrirtækjum auðveldara 

fyrir að aðlagast breyttum aðstæðum með hvötum til orkusparnaðar, notkunar vistvænna orkugjafa og aukinnar 

umhverfisvitundar.  

Við byggjum afkomu okkar á sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda þjóðarinnar. Til náttúruauðlinda í eigu 

þjóðarinnar teljast m.a. nytjastofnar á Íslandsmiðum, auðlindir á, í eða undir hafsbotni svo og náttúruauðlindir í þjóðlendum. 

Mikilvægt er að ströng skilyrði séu sett fyrir nýtingu náttúruauðlinda og að gegn nýtingarleyfum komi endurgjald. Í fyrsta lagi 

til að tryggja þjóðinni hlutdeild í auðlindaarðinum, í öðru lagi vegna kostnaðar ríkisins af eftirliti með nýtingu og að lokum til 

að tryggja hagkvæma nýtingu auðlinda. Þá þurfum við að hafa í huga að sömu auðlindirnar má nýta með mismunandi hætti. 

Nærtækast er að nefna ferðaiðnaðinn, þar sem vaxandi krafa er um verndun sérstakrar náttúru landsins og síðan krafan um 

virkjanir. Nauðsynlegt er að finna jafnvægi þar á milli og þar mega langtímasjónarmið ekki víkja fyrir skammtíma sjónarmiðum. 

Sjá nánar hér. 

 

Spurningar til umræðu um atvinnu- og umhverfismál: 
Hvernig leggjum við grunn að verðmætum störfum til framtíðar? 

Hvert á hlutverk hins opinbera að vera í atvinnuuppbyggingu? 

Hvað getur verkalýðshreyfingin gert til að stuðla að atvinnuuppbyggingu? 

Hvert á hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að vera í umhverfismálum? 

87%

13%

Umsóknir um styrki úr Tækniþróunarsjóði 2011- 2013

Stór - Reykjavíkursvæðið Landsbyggðin

http://www.asi.is/um-asi/almennt/skodun-asi/atvinnumal/

