
 

 

Þrjár stuttar sögur af kaupmætti 

Fróðlegt er að skoða þróun launa og kaupmáttar á yfirstandandi samningstímabili. Eldri 

kjarasamningar runnu sitt skeið í lok nóvember 2010. Samningar voru því lausir frá 1. desember 2010. 

Erfiðlega gekk að koma á nýjum kjarasamningum og var ekki skrifað undir þá fyrr en 5. maí 2011 og 

komu launahækkanir almennt til framkvæmda 1. júní 2011.  

Launabreytingar eru misjafnar milli einstaklinga og hópa. Því er ekki gerlegt að lýsa launa- og 

kaupmáttarþróun allra með einföldum hætti. Hér eru því raktar launabreytingar nokkurra hópa; þeirra 

sem fengið hafa almennar launahækkanir, þeirra sem þiggja laun samkvæmt lægsta taxta verkafólks, 

þeirra sem eru á lágmarkslaunum (lágmarkstekjur fyrir fullt starf) og þeirra sem hafa hækkað eins og 

launavísitalan (meðalbreytingar reglulegra launa allra á vinnumarkaði).  

Í meðfylgjandi töflum er kaupmáttarþróunin skoðuð miðað við þrjú ólík tímabil. Í fyrsta lagi er dregin 

upp mynd af þróuninni frá því skrifað var undir kjarasamningana í fyrra. Í öðru lagi er þróunin skoðuð 

frá því eldri kjarasamningar runnu sitt skeið. Að lokum er sýnd þróunin það sem af er þessu ári. 

Frá því að skrifað var undir kjarasamninga í fyrra hefur kaupmáttur vaxið. Minnstur er 

kaupmáttaraukinn hjá þeim sem fengið hafa almennar launahækkanir kjarasamninga en mest er 

aukningin hjá þeim sem bjuggu við lágmarkslaun. Hér þarf að hafa í huga að vegna þess hve lengi 

dróst að ganga frá kjarasamningum árið 2011 þá hækkuðu laun tvívegis á 9 mánaða tímabili, þ.e. 

tveggja ára kjarasamningsbundnar hækkanir koma fram á tímabilinu. 

 

Kaupmáttarþróun frá því að skrifað var undir samninga 

Breytingar frá maí 
2011 

Almennar 
launahækkanir 

 
Lægsti taxti 

 
Lágmarkslaun 

 
Launavísitala* 

 
Verðbólga 

Hækkun 7,9% 14,6% 17,0% 12,0% 6,5% 

Kaupmáttaraukning 1,4% 7,6% 9,9% 5,6%  

*miðað við októbergildi 

 

Þegar ávinningur kjarasamninganna er skoðaður þarf að hafa í huga að samningar losnuðu í 

desember 2010 og því ekki úr vegi að skoða þróunina frá þeim tíma. Þá bregður svo við að 

kaupmáttur almennra launahækkana hefur dregist saman um 1,6% en kaupmáttur annarra hefur 

vaxið. 

Frá því að samningar opnuðust í fyrra 

Breytingar frá 
nóvember 2010 

Almennar 
launahækkanir 

 
Lægsti taxti 

 
Lágmarkslaun 

 
Launavísitala* 

 
Verðbólga 

Hækkun 7,9% 14,6% 17,0% 14,0% 9,3% 

Kaupmáttaraukning -1,6% 4,5% 6,7% 4,3%  

*miðað við októbergildi 



Kjarasamningar verða endurskoðaðir í janúar 2013. Samkvæmt forsenduákvæði kjarasamninganna 

verður m.a. horft til þess hvort kaupmáttur mældur með launavísitölu hafi aukist á tímabilinu desember 

2011 til desember 2012. Eins og staðan er nú hefur kaupmátturinn aukist um 0,6% en eftir á að koma í 

ljós hver þróunin verður síðustu þrjá mánuði ársins. 

 

Það sem af er árinu 

Breytingar frá 
desember 2011 

Almennar 
launahækkanir 

 
Lægsti taxti 

 
Lágmarkslaun 

 
Launavísitala* 

 
Verðbólga 

Hækkun 3,5% 6,5% 6,0% 4,5% 4,2% 

Kaupmáttaraukning -0,6% 2,2% 1,8% 0,6%  

*miðað við októbergildi 
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