
 
 

Forsetabréf - af vettvangi kjaramála 
Hagstofa Íslands birti nýverið nýjustu mælingar sínar um hækkun verðlags og reyndist verðbólgan m.v. 

síðustu 12 mánuði hafa hækkað um 1% og ef horft er framhjá áhrifum húsnæðisverðs hafði almennt 

verðlag lækkað um 0,3% á sama tíma. Hefur verðbólgan nú samfellt í 10 mánuði verið undir 

verðbólgumarkmiði Seðlabankans og er þetta jafnframt lægsta verðbólga sem mælst hefur í 16 ár. Þó 

vissulega megi rekja þetta lága verðbólgustig til hagstæðra ytri skilyrða – einkum lág verðbólga í 

samkeppnislöndum og lækkandi olíuverð – er enginn vafi á því að meginástæða þessarar þróunar eru 

þeir kjarasamningar sem gerðir voru á vetrarsólstöðum á síðasta ári. Markmið þeirra samninga var tilraun 

til þess að skapa breiða sátt um að fara sambærilega leið og frændur okkar á Norðurlöndunum hafa farið 

við að bæta lífskjörin. Það hafa þeir gert á grundvelli heldur hægari takti launahækkana á grundvelli 

ábyrgrar efnahagsstefnu, stöðugs gengis, lægri verðbólgu og vöxtum. Í forsendum kjarasamninganna var 

gert ráð fyrir því að kaupmáttur á þessu ári myndi vaxa um 1,7% en vegna hagstæðari ytri skilyrða hefur 

hann vaxið heldur meira. Á þann mælikvarða er því enginn vafi á því að markmið þessara kjarasamninga 

um stöðugleika, lága verðbólgu og aukinn kaupmátt hafa staðist og í raun lagt okkur góðan grunn að 

frekari árangri við að byggja upp bætt lífskjör á varanlegum grunni. 

Þessir kjarasamningar aðildarfélaga ASÍ frá því í desember í fyrra voru byggðir á tiltölulega skýrum 

forsendum til viðbótar við stöðugleika og lága verðbólgu.  

Í fyrsta lagi að um þessa leið yrði sæmileg sátt þannig að ekki kæmi til verulegra frávika í launaþróun 

einstakra hópa. Óhætt er að segja að þessi forsenda  hefur ekki staðist, en frá því að gengið var frá 

kjarasamningum flestra aðildarfélaga ASÍ og BSRB breyttust viðhorf fulltrúa atvinnurekenda og samið var 

um umtalsvert meiri hækkanir en félagsmenn þessara sambanda nutu. Fullyrða má að liðin er um 

aldarfjórðungur síðan svo mikill munur hefur orðið á hækkun launa á grundvelli kjarasamninga, þó við 

höfum oft þurft að glíma við afleiðingar mikils launaskriðs og ójafnaðar í launaþróun.  

Í öðru lagi byggðu kjarasamningarnir á yfirlýstu loforði stjórnvalda um að aðgerðir þeirra í 

efnahagsmálum styddu við markmiðið um stöðugt gengi og lága verðbólgu. Að mati AGS og Seðlabanka 

eru miklar líkur á því að umfangsmiklar aðgerðir stjórnvalda í leiðréttingu skulda heimilanna muni leiða til 

lakari viðskiptajafnaðar og aukins þrýstings á verðlag sem reynslan kennir okkur að muni á endanum 

grafa undan gengi íslensku krónunnar. Því kann lág verðbólga nú að skila sér í ,,verðbólguskoti‘‘ síðar – 

líklega á árinu 2016. 

Í þriðja lagi byggðu þessir kjarasamningar á því að sæmileg sátt yrði um uppbyggingu velferðarkerfisins 

og réttláta tekjuskiptingu, þar með talið sátt um skattkerfið. Óhætt er að fullyrða að framganga 



stjórnvalda í frumvarpi til fjárlaga eru algjört griðrof hvað þessa forsendu varðar. Bæði er gengið mjög 

harkalega fram gagnvart hagsmunum þeirra á vinnumarkaði sem lögðu mest af mörkum við að ná niður 

verðbólgu. Á ég þar við um áform ríkisstjórnarinnar um hækkun skatta á lífsnauðsynjar til að fjármagna 

lækkun á ýmsum lúxussvarningi, deiluna um framlög til starfsendurhæfingar, boðað afnám framlaga til 

jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóðanna sem mun leiða til skerðingar lífeyrisréttinda félagsmanna ASÍ og 

styttingu bótatímabils í atvinnuleysi um sex mánuði sem samsvarar um einni milljón króna skerðingu á 

tekjum allt að 1200 félagsmanna ASÍ á næsta ári.  

Nú vill svo til að hagstæð ytri skilyrði í verðlagsmálum geta, ef rétt er á málum haldið, gert okkur kleift að 

jafna þann mikla mun sem orðið hefur á launahækkunum og leggja nýjan grunn að breiðari sátt á 

vinnumarkaði til lengri tíma. Að sama skapi getum við ekki gefist upp fyrir þeirri áskorun að fá stjórnvöld 

til að fylgja ábyrgri stefnu í efnahagsmálum og hætta að grafa undan forsendum gengisins. Til þess þarf 

breytt viðhorf ríkisstjórnarinnar til uppbyggingar velferðarkerfis og réttlátari tekjuskiptingu og það beinir 

athyglinni að yfirstandandi fjárlagavinnu. 

Aðildarfélög ASÍ, miðstjórn ASÍ og 41. þing ASÍ hafa gagnrýnt ríkisstjórnina mjög harðlega fyrir þau áform 

sem birtust í fjárlagafrumvarpinu fyrir næsta ár. Forysta aðildarsamtaka ASÍ fundaði nýverið með 

forystumönnum ríkisstjórnarinnar, þar sem þessi mynd var dregin upp og gengið eftir því hvernig þeir 

sæju fyrir sér framhaldið. Afstaða ASÍ er skýr. Vilji ríkisstjórnin gera sér einhverjar vonir um að hægt verði 

að ná samkomulagi á breiðum grunni verður hún einfaldlega að falla frá öllum áformum um skerðingu 

umsaminna og áunninna réttinda félagsmanna okkar. Það er hvorki staða né vilji til þess að fara að 

,,kaupa aftur‘‘ réttindi sem þegar hafa verið keypt dýru verði! Forysta verkalýðshreyfingarinnar hefur 

beðið viðbragða ríkisstjórnarinnar við þessum fundi, en ef framkomnar tillögur um breytingar á frumvarpi 

til fjárlaga í 2. umræðu eru svarið, er ljóst að þessi von er úti og þá verða aðildarfélög ASÍ að hafa 

lokaundirbúningi viðræðna við Samtök atvinnulífsins í því ljósi. 
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