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Nýr veruleiki. Ljóst er að forsendur um verðmætasköpun þjóðarbúsins sem lágu að baki 
Lífskjarasamningi eru brostnar. Mikil óvissa ríkir um framhaldið.

 Við undirritun Lífskjarasamnings í apríl 2019 var hagvaxtar að vænta á komandi árum og vonir stóðu til þess að atvinnulífið gæti staðið undir 
þeim launahækkunum sem um var samið. Nú eru forsendur brostnar. Dökk efnahagsmynd hefur verið dregin upp af Hagstofunni, 
Seðlabankanum og stjórnvöldum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Gjörbreytt staða og óvissa um efnahagsframvindu kalla á viðbrögð. 
Ábyrgðin liggur nú hjá aðilum vinnumarkaðarins.

 Lífskjarasamningi var ætlað að deila aukinni verðmætasköpun með ákveðnum hætti miðað við gefnar forsendur. Nú er myndin önnur og óvissan 
mikil. Vænt verðmætasköpun verður ríflega 300 milljörðum króna minni á árinu 2021 en gert var ráð fyrir við undirritun samninga. Við blasir að 
lítil sem engin innistæða er fyrir 45 milljarða króna launahækkunum við núverandi aðstæður.

 Afleiðingar Kórónukreppunnar eru víðtækar og hefur faraldurinn áhrif, með beinum eða óbeinum hætti, á flestar ef ekki allar atvinnugreinar. 
Könnun SA bendir til þess að flest fyrirtæki sjái fram á samdrátt. Aukning atvinnuleysis mælist nú þvert á atvinnugreinar, þó ferðaþjónustan og 
tengdar greinar finni fyrir mesta högginu um þessar mundir. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að atvinnuleysi aukist frekar á komandi mánuðum. 

 Síðustu ár hafa einkennst af efnahagslegum stöðugleika sem skapað hefur færi á vaxtalækkunum, auknum kaupmætti og bættum lífskjörum. 
Miðað við óbreytta stefnu er slíkum stöðugleika ógnað. Frekari launahækkanir á meðan óvissa varir og djúp efnahagskreppa gengur yfir munu 
gera stöðuna enn verri. Atvinnuleysi mun aukast, verðbólga mun aukast og samdrátturinn í efnahagslífinu verður enn meiri. Afleiðingarnar eru 
augljósar: lakari lífskjör allra. Sé vilji til að standa vörð um störf og stöðugleika í landinu þarf að bregðast við.

Í þessum kynningarpakka eru níu atriði dregin fram sem varpa ljósi á þá efnahagsmynd sem við blasir



Efnahagshorfur hafa versnað til muna

Lífskjarasamningar byggðu á væntingum sem verða ekki að veruleika

Mikill tekjusamdráttur er fyrirséður, þvert á atvinnugreinar

Mikilvægt er að draga lærdóm af efnahagsþrengingum fortíðar

Lítil innistæða er fyrir launahækkunum við núverandi aðstæður

Aukning í atvinnuleysi þegar orðið í öllum atvinnugreinum

Síðustu ár hafa einkennst af efnahagslegum stöðugleika

Forsendur eru brostnar víðar en einungis í atvinnulífinu

Verkefnið framundan er að verja störf og viðhalda stöðugleika
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Efnahagshorfur hafa versnað til muna og mikil óvissa ríkir um framhaldið. 
Landsframleiðslan á árinu 2021 verður 300 milljörðum lægri en gert var ráð fyrir. 

Heimild: Hagstofa Íslands

 Við undirritun Lífskjarasamnings í apríl 2019 leit út fyrir að hagvaxtar væri að vænta næstu ár og að íslenska hagkerfið sigldi í gegnum eitt lengsta 
hagvaxtarskeið sögunnar. Þessar aðstæður gáfu fyrirheit um að innistæða væri fyrir umsömdum launahækkunum. Staðan er breytt og er nú útlit fyrir að 
landsframleiðslan á árinu 2021 verði 300 milljörðum króna lægri en gert var ráð fyrir við undirritun kjarasamnings.

 Hagvaxtarhorfur breytast nú hratt. Aðstæður hafa gjörbreyst til hins verra og efnahagslegar forsendur kjarasamninga brostnar. Lítið sem ekkert svigrúm 
er til launahækkana eins og sakir standa.
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Lífskjarasamningi var ætlað að deila aukinni verðmætasköpun með ákveðnum hætti 
miðað við gefnar forsendur. Nú er myndin önnur og óvissan er mikil.

Heimild: Hagstofa Íslands, útreikningar efnahagssviðs SA m.v. Meðaheildarlaunakostnað upp á 930 þúsund árið 2020
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Afleiðingar Kórónukreppunnar eru víðtækar. Flest fyrirtæki sjá fram á tekjusamdrátt, 
óháð því hvort þau tilheyra stórum eða smáum atvinnugreinum.

Heimild: Hagstofa Íslands, Könnun SA og Maskínu í ágúst 2020
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Heimild: Vinnumálastofnun

Aukning í atvinnuleysi er þvert á atvinnugreinar. Atvinnuleysið mælist mest í einkennandi 
greinum ferðaþjónustu og tengdum greinum.

Atvinnulausir eftir atvinnugreinum í ágúst 2020
Hlutfall af heildaratvinnuleysi (%)
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 Áhrifin eru víðtæk og ná til ólíkra 
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Síðustu ár hafa einkennst af efnahagslegum stöðugleika sem skapaði færi á 
vaxtalækkunum, auknum kaupmætti og bættum lífskjörum.

Heimild: Seðlabanki Íslands, Hagstofa Íslands, Macrobond
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Við getum dregið lærdóm af afleiðingum þeirra efnahagsþrenginga sem íslenska 
hagkerfið hefur áður gengið í gegnum. Verðstöðugleiki stenst ekki fyrri reynslu.

Heimild: Kjaratölfræðinefnd,Seðlabanki Íslands, Hagstofa Íslands, Vinnumálastofnun
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Heimild: Könnun Gallup fyrir SA og Seðlabanka Íslands, Seðlabanki Íslands

Verkefnið framundan er að verja störf og viðhalda stöðugleika. Launahækkanir nú munu 
leiða til aukins verðbólguþrýstings og atvinnuleysis.
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Ljóst er að lítil innistæða er fyrir launahækkunum – 90% fyrirtækja telja lítið eða ekkert 
svigrúm til launahækkana.

Heimild: Hagstofa Íslands, OECD, Könnun SA og Maskínu (Könnunin var lögð fyrir forsvarsmenn fyrirtækja sem eiga aðild að SA. Könnunin fór fram dagana 19. ti l  24. ágúst 2020 og voru svarendur 738 
talsins sem gerir 41,8% svarhlutfall)
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Tímakaup heildarlauna hækkaði um 6,7% hér á landi á 2. 
ársfjórðungi 2020. Launahækkanir annarra Norðurlanda hafa 
verið umtalsvert minni þó þær geti einnig talist miklar í 
samhengi við núverandi efnahagsástand.

Vísitala heildarlauna fyrir almennan vinnumarkaði frá Hagstofu Íslands, OECD Hourly earnings –
private sector fyrir Svíþjóð og Danmörku, OECD Hourly earnings – manufacturing fyrir Noreg. 
Vísitölur OECD endurspegla þróun meðalheildarlauna á vinnustund á hvern starfsmann, þar með 
talið yfirvinnugreiðslur og aðrar greiðslur. Vísitölurnar eru þannig svo ti l  sambærilegar vísitölu 
heildarlauna frá Hagstofu íslands.
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Forsendur eru brostnar víðar. Ríkissjóður og sveitarfélög sjá fram á mikinn hallarekstur og 
skuldsöfnun. Staðan er snúin og erfið. Ljóst er að mörg ár mun taka að vinna upp tapið.

Heimild: Hagstofa Íslands, Fjármála- og efnahagsráðuneytið, útreikningar efnahagssviðs
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Í aðdraganda kjarasamninga var varað við innistæðulausum launahækkunum sem 
ógnuðu ríkjandi stöðugleika. Gjörbreytt staða og óvissa um framvinduna kalla á viðbrögð.

Efnahagslegar forsendur kjarasamninga brostnar
 Eftir að íslenska hagkerfið hóf að vaxa á ný árið 2011 eftir 

hremmingar fjármálahrunsins hófst óvenjulangt hagvaxtarskeið. 
 Hefðu spár gengið eftir hefði hagvöxtur verið viðvarandi frá árinu 

2011 til ársins 2023 hið minnsta, eða í 13 ár samfleytt. 
 Voru þetta þær forsendur sem horft var til í aðdraganda undirritunar 

Lífskjarasamnings og gáfu fyrirheit um að innistæða væri fyrir 
umsömdum launahækkunum.

 SA vöruðu þó við því að innistæðulausar launahækkanir myndu grafa 
undan efnahagslegum stöðugleika, draga úr samkeppnishæfni og 
ógna nýfundnu jafnvægi. 

 Nú hafa efnahagslegar forsendur kjarasamninga brostið og aðstæður 
gjörbreyst til hins verra meðan óvissa ríkir um hvort og hvenær 
bóluefni finnst. 

Að mati SA er óábyrgt að bregðast ekki við!
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