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Umsögn BHM - 10. október 2022



Samantekt
Helsta gagnrýni



Tekjuhliðin: Auka þarf sanngirni í skattkerfinu
Frá 2019 hefur undirliggjandi afkoma verið veikt kerfisbundið vegna breytingar á tekjuskatti einstaklinga, lækkunar bankaskatts og 
tryggingagjalds, hækkunar á frítekjumarki fjármagnstekna og hækkunar á skattfrelsismarki erfðafjárskatts. Ekki hefur verið vilji hjá 
stjórnvöldum til að taka á undirliggjandi afkomuhalla. Það veldur BHM vonbrigðum og sérstaklega ef stjórnvöld vilja sannarlega 
beita ríkisfjármálum gegn verðbólgunni og auka sanngirni í kjölfar heimsfaraldurs og í aðdraganda kjarasamninga.

Tölfræðin
• Er ríkisfjármálum beitt kröftuglega gegn verðbólgu? Ríkissjóður verður í halla 5 árið í röð og afkomuhalli rúmlega 2% af VLF á árinu 2023.
• Allt að 53% verðbólga: Verðbólga hefur mælst tæplega 20% á kjarasamningstímabilinu og 53% í markaðsverði húsnæðis á höfuðborgarsvæði.
• Skattahækkunum velt yfir á almenning á tíma verðbólgu: 12 ma.kr. skattahækkunum er velt yfir á almenning á árinu 2023. Líklegt er að þær 

verði verðbólguvaldandi til skamms tíma og bæti þannig gráu ofan á svart.
• Þreföld aukning ráðstöfunartekna hjá topp 10% árið 2021: Fjármagnstekjur jukust um 46% að raunvirði milli áranna 2020 og 2021 en 

atvinnutekjur um 5%. 81% fjármagnstekna runnu til efstu tekjutíundar á árinu 2021 en það skýrir af hverju ráðstöfunartekjur topp 10% landsmanna 
jukust þrefalt á við hin 90% landsmanna á árinu 2021.

• Mikil kjaragliðnun milli fjármagnseigenda og launafólks á síðasta áratug: Kjaragliðnun hefur átt sér stað milli launafólks og 
fjármagnseigenda frá árinu 2011. Fjármagnstekjur hafa aukist um 120% að raunvirði á 10 árum en atvinnutekjur um 53%. Kaupmáttur meðaltals 
fjármagnstekna hefur aukist um 85% á sama tíma en um 31% í tilfelli meðaltals atvinnutekna.

• Ferðaþjónustan er óðum að ná fyrri styrk: Fjöldi gistinátta janúar-ágúst 2022 voru fleiri en á sama tíma árið 2019. Allt stefnir í að tekjur 
gististaða verði meiri á þessu ári en á árinu 2019.

Tillögurnar
• Girða ætti fyrir tekjutilflutning milli launa og fjármagnstekna: Þegar tekið hefur verið tillit til skatts á hagnað lögaðila og síðan skatts á 

fjármagnstekjur er heildarskattlagning um 38% á móti 46% í kerfi tekjuskatts launa. Um leið er ekki greitt tryggingagjald af útgreiddum arði. Þessu þarf 
að breyta. Hin norræna nálgun um tvíþætt skattkerfi með hlutleysi í skattlagningu fjármagns og vinnuafls ætti að vera leiðarljós í þessum efnum. 
Sérstaklega í ljósi kjaragliðnunar milli launafólks og fjármagnseigenda.

• Draga ætti varanlega lækkun bankaskatts til baka og gistináttaskatt ætti að innleiða aftur. Afar ólíklegt er að slíkt hafi slæm áhrif á 
samkeppnishæfni greinanna eða verðlagningu. Sjónarmið um áhrif þeirra skattahækkana á samkeppnishæfni standa á veikum grunni

• Horfa ber til metafkomu atvinnugreina í þessu samhengi, sjá umsögn BHM um fjármálaáætlun 2023-2027



Útgjaldahliðin: Húsnæðismál, barnabætur og heilbrigðiskerfið

Tölfræðin
^ Hlutfall íbúðaverðs og launa ekki hærra: Hlutfall íbúðaverðs og launa hefur aldrei mælst hærra og hefur hækkað um 20% frá upphafi 

kjaralotunnar.

^ Unga fólkið situr eftir: Ráðstöfunartekjur 30-34 ára jukust um 57% á tímabilinu 2011-2021 en um 93% hjá aldurshópnum 55-64 ára. Á sama 
tíma hækkaði íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu um 135%. Hækkunin milli áranna 2021 og 2022 nemur svo 20%.

^ 2023 gæti reynst heimilum á húsnæðismarkaði erfitt: Um 75 milljarðar af óverðtryggðum lánum með föstum vöxtum koma til
vaxtaendurskoðunar á árinu 2023. Mun það reyna mjög á heimilin.

^ Samdráttur til heilbrigðismála: Framlög til heilbrigðismála dragast saman um 1% af VLF frá 2021-2023.

^ Norðurlönd og heilbrigðisútgjöld: Á árunum 1986-2006 vörðu Íslendingar allt að 20% meiru til rekstrarútgjalda í heilbrigðiskerfi sem 
hlutfall af VLF, en hin Norðurlöndin. Á árunum 2008-2021 vörðu Íslendingar hins vegar allt að 30% minna til heilbrigðiskerfisins en hin 
Norðurlöndin.

^ Þjónustuþyngd að sliga sveitarfélögin: 84% af heildartekjum sveitarfélaga var varið í samneyslu á árinu 2021 en aðeins 45% tekna ríkisins. 
Fólkið sem ber uppi samneyslu sveitarfélaga m.a. háskólamenntaðir sérfræðingar eru lægst launuðustu sérfræðingar landsins.

Tillögurnar
^ Koma þarf til móts við heimili í vanda vegna húsnæðiskostnaðar: Hækka þarf stofnframlög til almenna íbúðakerfisins og beita þarf 

húsnæðisstuðningskerfum markvisst til að hjálpa þeim sem búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað >40%. Framlengja ætti almenna heimild til 
skattlausrar ráðstöfunar séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán til 2025.

^ Barnabætur hætti að vera fátækrastyrkur: Barnabótakerfið þarf að ná lengra upp tekjustigann til að koma til móts við ungt fólk með 
millitekjur og yfir m.a. háskólamenntaða. Endurskoða þarf hlutfallslegan stuðning m.t.t. aldurs barns og sambúðarforms í barnabótakerfinu.

^ Langtímasýn um samneysluna: Marka þarf langtímasýn um fjármögnun heilbrigðiskerfisins og sveitarfélagastigsins. Fullfjármagna þarf 
sveitarfélagastigið og sérstaklega ef takast á að leiðrétta skakkt verðmætamat kvennastarfa á íslenskum vinnumarkaði.



Tekjuhliðin
Hátt útgjaldastig en vannýttir 
tekjustofnar á tíma verðbólgu
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Ríkissjóður í halla fimmta árið í röð
Er ríkisfjármálunum beint markvisst gegn verðbólgunni eins og ríkisstjórnin segir?

Heildargjöld - þjóðhagsgrunnur 
%VLF

Afkoma ríkissjóðs, 
þjóðhagsgrunnur %VLF

Peningamagn í umferð - þriggja 
ára aukning milli ágústmánaða

0,9%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Heimild. Ríkisreikningur, fjárlög 2023 og Seðlabankinn.

Hátt útgjaldastig, ríkissjóður í halla og mikil aukning 
peningamagns á síðustu þremur árum er hættuleg 
samsetning. Afla þarf meiri tekna til að vinna gegn 

þenslu, rétta af undirliggjandi afkomuhalla og stuðla að 
félagslegu réttlæti.



12 milljarða skattahækkanir sem að mestu bitna á almenningi
Verða verðbólguvaldandi til skamms tíma og koma til viðbótar við tæplega 20% verðbólgu á kjarasamningstímabilinu

Hækkun verðlags mars 2019 - september 2022 12 milljarða álögur sem að mestu bitna á almenningi

5,3

0,6

0,7

■ Breytingar á vörugjaldi á ökutæki
■ Breytingar á bifreiðagjaldi
■ Hækkun áfengis- og tóbaksgjalds í tollfrjálsum verslunum
■ Hækkun krónutölugjalda
■ Hækkun nefskatta

Skattahækkanir eru bornar af neytendum og fyrirtækjum. Hversu hár hlutur 
neytenda verður er háð verðteygni eftirspurnar. Áhrif þessara skattahækkana til 

skamms tíma verða til að auka verðbólguna þó svo að áhrifin á eftirspurn vegi upp á 
móti. Líklegt er að skattahækkanirnar verði bornar að mestu af neytendum.

Heimild. Hagstofa Íslands og fjárlög 2023. *Vissulega er þó fylgni á milli innflutningsverðs og verðmyndunar innanlands



Fjármagnstekjur jukust um 46% að raunvirði milli áranna 2020 og 2021 en atvinnutekjur um 5%

81% fjármagnstekna rann í vasa efstu tekjutíundarinnar þ.e. þess 10% landsmanna sem hæstar heildartekjur hefur

Atvinnutekjur og fjármagnstekjur, milljarðar króna 
á verðlagi 2021

Hversu hátt hlutfall fjármagnstekna rennur til 
efstu tekjutíundar?

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Heimild. Hagstofa Íslands og eigin útreikningar
Fjármagnstekjur eru allar vaxtatekjur auk söluhagnaðar, arðs og tekna af atvinnurekstri. Athugið að niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri sem eru skattskyldir á Íslandi.
Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum eftirfarandi. Framteljendur sem eru með handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir 
erlendis samkvæmt þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema hluta úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án þess að hafa hér búsetu, 
eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. Erlendis búsettur telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis.



Ráðstöfunartekjur topp 10% landsmanna jukust enda þrefalt á við aðra árið 2021
Þriðjungur allra ráðstöfunartekna rann til 10% þeirra tekjuhæstu

Ráðstöfunartekjur á verðlagi ársins 2021, milljarðar 
króna

469 480 488

1047 1081 1101 1141

2018 2019 2020 2021

■ 90% landsmanna ■ 10% landsmanna

Heimild. Hagstofa Íslands og eigin útreikningar.
Athugið að hér er horft til samtölu í tíundahlutum ekki meðaltals.



Framhald af lengri tíma þróun en fjármagnstekjur hafa aukist um 120% að raunvirði á 10 árum 
en atvinnutekjur um 53% - vísbending um kjaragliðnun milli fjármagnseigenda og launafólks 
Kaupmáttur meðaltals fjármagnstekna hefur aukist um 85% frá 2011 en um 31% í tilfelli meðaltals atvinnutekna.

Atvinnutekjur og fjármagnstekjur, milljarðar króna 
á verðlagi 2021

Heimild. Hagstofa Íslands og eigin útreikningar. Átt er við skilyrt meðaltöl á mynd til hægri þ.e. eingöngu þá sem höfðu tekjurnar á árinu.
Athugið að niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri sem eru skattskyldir á Íslandi. Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum eftirfarandi. Framteljendur sem eru með 
handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir erlendis samkvæmt þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema 
hluta úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án þess að hafa hér búsetu, eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. 
Erlendis búsettur telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis.



Þótt skattstofn fjármagnstekna blikni í samanburð við atvinnutekjur er auðlindin vannýtt
Það veldur BHM vonbrigðum að ekki séu boðaðar aðgerðir í framlögðu frumvarpi tengt þessum málaflokki

Atvinnutekjur og fjármagnstekjur, á verðlagi 2021, ma.kr.

■ Atvinnutekjur ■ Fjármagnstekjur

Heimild: Hagstofa Íslands og eigin útreikningar.



Af hverju tekur gistináttaskattur ekki gildi fyrr en 2024?
Greinin er óðum að ná fyrri styrk

Velta á gististöðum jan-jún, ma.kr. 2022 verðlag Milljónir gistinátta, jan-ágúst

Heimild. Hagstofa Íslands og eigin útreikningar.



Enn er ekki vilji til að taka á undirliggjandi afkomuhalla og auka sanngirni
Ótækt er að velta skattahækkunum yfir á almenning meðan fjármagnseigendur eru svo til ósnertir

Frá 2019 hefur undirliggjandi afkoma verið veikt kerfisbundið vegna breytingar á tekjuskatti einstaklinga, lækkunar bankaskatts og 
tryggingagjalds, hækkunar á frítekjumarki fjármagnstekna og hækkunar á skattfrelsismarki erfðafjárskatts. Ekki hefur verið vilji hjá 
stjórnvöldum til að taka á þeim undirliggjandi afkomuhalla. Í umsögn BHM um fjármálaáætlun 2023-2027 var þessi þróun gagnrýnd og kallað 
eftir frekari tekjuöflun t.a.m. innleiðingu bankaskatts, hækkun fjármagnstekjuskatts og hvalrekaskatti.

Í ljósi þeirrar kjaragliðnunar sem orðið hefur á milli fjármagnseigenda og launafólks á síðustu árum og aukinnar 
verðbólgu leggur bandalagið til eftirfarandi.

Þegar tekið hefur verið tillit til skatts á 
hagnað lögaðila og síðan skatts á 
fjármagnstekjur er heildarskattlagning um 
38% á móti 46% í kerfi tekjuskatts launa. 
Um leið er ekki greitt tryggingagjald af 
útgreiddum arði. Þessu þarf að breyta.
Girða ætti fyrir tekjutilflutning milli launa 
og fjármagnstekna og sérstaklega í ljósi 
kjaragliðnunar milli launafólks og 
fjármagnseigenda. Hin norræna nálgun 
um tvíþætt skattkerfi með hlutleysi í 
skattlagningu fjármagns og vinnuafls ætti 
að vera leiðarljós í þessum efnum.

Draga ætti varanlega lækkun bankaskatts 
til baka og gistináttaskatt ætti að innleiða 

aftur. Afar ólíklegt er að slíkt hafi slæm 
áhrif á samkeppnishæfni greinanna eða 
verðlagningu. Sjónarmið um vond áhrif 

þessara skattahækkana á 
samkeppnishæfni standa á veikum grunni.

Horfa ber til góðrar afkomu atvinnugreina 
í þessu samhengi m.a. í sjávarútvegi, 

byggingastarfsemi og verslun, sjá umsögn 
BHM um fjármálaætlun 2023-2027



Fyrirvari við umfjöllun um tekjuhlið



BHM er ekki hlynnt skilyrðislausri aukningu í skattheimtu
Háskólamenntaðir greiddu enda 73% beinna skatta á árinu 2020 þrátt fyrir að vera 27% af vinnumarkaðnum

Háskólamenntaðir og skattar

2012 2014 2016 2018 2020

---- Hlutdeild háskólamenntaðra í beinum sköttum að frádregnum tilfærslum

---- Hlutdeild háskólamenntaðra af heildarfjölda

Varast ber að draga þá ályktun af 
umfjölluninni að bandalagið sé hlynnt 
skilyrðislausri aukningu í
skattheimtu. Það vinnur gegn 
hagsmunum launafólks og sérstaklega 
háskólamenntaðra sem greiddu 73% af 
beinum sköttum á árinu 2020 þrátt fyrir að 
vera 27% af vinnumarkaði. Það eru hins 
vegar hagsmunir allra að jafnvægi milli 
skattheimtu á launafólk og
fjármagnseigendur sé aukin og sérstaklega í 
aðdraganda kjarasamninga. Sanngjarnt, 
skilvirkt skattkerfi skyldi vera 
markmiðið á hverjum tíma. Að sama 
skapi skyldi leita allra leiða til að 
auka framleiðni og bæta nýtingu 
skattfjár.

Heimild. Skattframtöl. Hlutdeild háskólamenntaðra í beinum sköttum að frádregnum tilfærslum.



Útgjaldahliðin
Húsnæðismálin, heilbrigðiskerfið og 
sveitarfélagastigið
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Hlutfall íbúðaverðs og launavísitölu hefur ekki verið hærra og unga fólkið situr eftir
Hlutfall íbúðaverðs og launavísitölu er nú 20% hærra en í upphafi kjaralotunnar. Kaupmáttur ungs fólks gagnvart húsnæði dróst saman 
um 35% frá 2011 til 2021. Líklegt er að samdrátturinn standi í 40% á árinu 2022.

Hlutfall íbúðaverðs og launavísitölu
300140

------Hlutfall íbúðaverðs og launavísitölu ........2015=100

Ráðstöfunartekjur og húsnæðisverð, 2011=100
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---- Ráðstöfunartekjur 30-34 ára -----Ráðstöfunartekjur 55-64 ára

---- Íbúðaverð á höfuðborgarsvæði

Heimild. Hagstofa Íslands og eigin útreikningar



2023 gæti reynt mjög á vegna fjölda heimila sem detta út úr föstum óverðtryggðum vöxtum
75 milljarðar verða færðir upp í vöxtum

Upphæð óverðtryggðra fasteignalána með vaxtaendurskoðun á árinu 2023 og vegnir vextir þeirra

14 ma.kr

H12023

Upphæð fasteignalána með fasta vexti

61 ma.kr

H2 2023

Vegnir óverðtryggðir vextir

Heimild. Hagstofa Íslands og eigin útreikningar



Heilbrigðismál: Framlög árið 2023 dragast saman um rúmlega 1% af landsframleiðslu frá 2021
Samdrátturinn nemur nær 20 milljörðum á föstu verðlagi*

Heimild. Fjárlög og eigin útreikningar. *Notuð er vegin vísitala þar sem laun vega 70% og almennt verðlag 30%.



Hið opinbera hefur varið minna til heilbrigðismála en hin Norðurlöndin frá 2008
Þetta hefur m.a. verið skýrt með annarri aldurssamsetningu. En af hverju varði hið opinbera meiru en hin Norðurlöndin í 20 ár?

Rekstrarútgjöld hins opinbera til heilbrigðismála 
%VLF

Rekstrarútgjöld hins opinbera %VLF , Ísland í 
hlutfalli við hin Norðurlönd

10,0%

2,0%

◄---------------------------------------------------------►

1986-2006 vörðu Íslendingar 
meiru til rekstrarútgjalda en 
hin Norðurlönd en minna á 

tímabilinu 1971-1985 og 
2008-2021
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---- Meðaltal hinna Norðurlanda -----Ísland
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Heimild. OECD Health Statistics 2022 og eigin útreikningar. Rekstrarútgjöld eru útgjöld án fjárfestinga.



Taka þarf á vanda sveitarfélaga
Og það verður ekki gert á kostnað þeirra sérfræðinga sem þar vinna, sem eru lægst launuðustu sérfræðingar landsins

Samneysla/heildartekjur

2017 2018 2019 2020 2021

---- Sveitarfélög -----Ríki

Heimild. Hagstofa Íslands og eigin útreikningar.

Heildarlaun fullvinnandi sérfræðinga eftir 
mörkuðum árið 2021

Almennur Ríki Sveitarfélög
vinnumarkaður

---- Neðri fjórðungur Miðgildi Efri fjórðungur



Verja þarf ungt fólk fyrir verðbólgu og marka langtímasýn um heilbrigðiskerfið og barnabætur
Langtímasýn um heilbrigðiskerfið er nátengd framtíðarsýn um fullfjármögnun sveitarfélagastigsins

Fjölmörg heimili horfa fram á aukna fjárhagserfiðleika á næstunni vegna íþyngjandi húsnæðiskostnaðar. Lausnir í húsnæðismálum verða 
lykillinn að farsælum kjarasamningum. Greina þarf sérstaklega stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði og efla tilfærslukerfin til að létta undir 
með barnafólki. Í ljósi þess sem að framan greinir leggur BHM eftirfarandi til.

Hækka þarf stofnframlög til almenna 
íbúðakerfisins og beita 

húsnæðisstuðningskerfum markvisst til að 
hjálpa þeim sem búa við íþyngjandi 

húsnæðiskostnað >40%.

Framlengja ætti almenna heimild til 
skattlausrar ráðstöfunar séreignarsparnaðar 

inn á húsnæðislán til 2025.

Barnabótakerfið þarf að ná lengra 
upp tekjustigann til að koma til 

móts við ungt fólk með millitekjur 
og yfir m.a. háskólamenntaða. 
Endurskoða þarf hlutfallslegan 
stuðning m.t.t. aldurs barns og 

sambúðarforms í 
barnabótakerfinu.

Marka þarf langtímasýn um 
fjármögnun heilbrigðiskerfisins og 

sveitarfélagastigsins.



Að lokum
Horft inn í kjarasamninga



Útkoma kjarasamninga á næstu misserum mun hafa afdrifaríkar 
afleiðingar fyrir hag launafólks og íslenska hagkerfið í heild sinni. 
Málflutningur stjórnmálamanna sem byggir á endurtekningum um 
skilyrðislausan skort á svigrúmi, yfirburði almenna markaðarins og 
sjónarmiðum atvinnulífsins mun hvorki skapa sátt á vinnumarkaði né 
stuðla að hagfelldri útkomu.

Að lokum er fjallað stuttlega um „svigrúmið“ horft inn í kjarasamninga.



Fluttar hafa verið fréttir undanfarið af óæskilega mikilli kaupmáttaraukningu 2012-2021
Í samanburði við Norðurlöndin. Þessi mikla kaupmáttaraukning var þó í raun leiðrétting.

Heimild. Eurostat.

Kaupmáttaraukning síðustu ára gnæfir 
yfir hin Norðurlöndin
Porstemn Fnðrik Halldorsson sknfar 0 8 agust 2022 16:36

Kaupmáttur launafólks á íslands jókst um 57 prósent á tímabilinu 2012 til 2021 en á 
Norðurlöndunum nam kaupmáttaraukning einungis 2-10 prósentum yfir sama 
timabil. Þetta kemur fram í skýrslu Katrinar Ólafsdóttur, dósents í hagfræði og 
nefndarmanns í peningastefnunefnd Seðlabanka íslands. um vinnumarkaðinn en 
skvrslan var unnin að beiðni forsætisráðune\lisins.

Þetta á sér eðlilega skýringu. Í fyrsta lagi var hagvöxtur á Íslandi allt 
að þrisvar sinnum meiri á tímabilinu 2012-2021 en á hinum 
Norðurlöndum og í öðru lagi var launahlutfallið þ.e. hlutdeild 
launþega í verðmætasköpuninni aðeins 56% á árinu 2012 sem er 
mun lægra en áratugina á undan. Þessar umframhækkanir á Íslandi 
á tímabilinu miðað við Norðurlöndin skýrast því helst af 
launaleiðréttingu eftir hrunið og kröftugum hagvexti á Íslandi.



Á árinu 2010 mældist lægsta launahlutfall í skráðri hagsögu á Íslandi. Ráðamenn og forsvarsmenn 
atvinnulífs settu sig þó upp á móti kjaraleiðréttingu á áratugnum 2010-2019.

2015

2017 2019 2022

Svigrúm til launahækkana sé 
jafnvel „á þrotum“
Tveirhagfræðíngar sem Þjóðhagsráð fékk til þess að leggja mat á stöðu mála á v 
kjarasamningalotu segja aö litið syigrúm sé til launahækkana, ef það eígi að verí
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Aldrei var talið svigrúm til launahækkana þrátt fyrir kröftugan hagvöxt 2010-2019
Þrátt fyrir að hagvöxtur hafi verið 44% á almenna markaðnum frá 2010 til 2019

Uppsafnaður hagvöxtur á almennum markaði frá 2010 og orð ráðamanna og 
forsvarsmanna atvinnulífs um svigrúm til launahækkana “Nánast ekkert”

“0,5-2%”

“Ekkert svigrúm”

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lærdómurinn -
Tal um skort á svigrúmi hefur misst 

trúverðugleika

Þrátt fyrir að hagvöxtur hafi mælst 
alls 44% á almenna markaðnum á 
árunum 2010-2019 sögðu ráðamenn 
og forsvarsmenn atvinnulífs nær 
aldrei vera svigrúm til
launahækkana. Hið rétta er að 
raunlaun hefðu getað hækkað um 
44% án þess að hafa teljanleg áhrif á 
atvinnustig og/eða verðlag, alla jafna. 
Hefði verkalýðshreyfingin tekið 
undir sjónarmið stjórnmálanna um 
skort á svigrúmi hefði ójöfnuður 
aukist enn frekar frá árinu 2010 en 
það er mesta ójafnaðarár m.t.t. 
skiptingar verðmæta milli launafólks 
og fjármagnseigenda í sögunni. 
Hefðu stjórnvöld viljað meiri 
ójöfnuð?

Heimild. Hagstofa Íslands, ýmis viðtöl og eigin útreikningar.



Er svigrúm í næstu kjarasamningum?
Já nokkuð svigrúm að meðaltali, en því er misskipt og ytri aðstæður eru stærsti óvissuþátturinn

Heimild. Hagstofa Íslands og eigin útreikningar.

Launahlutfallið svokallaða, hlutdeild 
launafólks í verðmætasköpuninni, var 4% 
lægra á almenna markaðnum árið 2021 en 
fyrir lífskjarasamningana árið 2018. 
Framleiðni þ.e. verðmætasköpun á 
vinnustund hefur því hækkað meira en 
launakostnaður á vinnustund frá 2018. 
Stærstu útflutningsgreinarnar t.d.
framleiðsla málma og sjávarútvegur voru 
mun arðbærari á árinu 2021 en á árinu 
2018.

Vísbendingar eru um að launahlutfallið á 
almenna markaðnum verði enn lægra á 
árinu 2022 en á árinu 2021 m.a. vegna 
raunlaunaskerðingar sem verðbólgan hefur í 
för með sér og góðs gengis 
útflutningsgreinanna. Svigrúmið til
launahækkana til skamms tíma er því 
töluvert í næstu kjarasamningum og meira 
en oft hefur áður verið. Helsti 
óvissuþátturinn tengist framvindu mála í 
Evrópu og þróun verðbólguvæntinga. En 
hvenær hefur ekki verið óvissa í 
efnahagsmálum á Íslandi?



Að lokum

Aðeins um launastig hjá kvennastéttum opinbera markaðarins



Opinbert óréttlæti?
Stjórnmálamenn eiga til að tala niður opinber störf. Meirihluti þessara starfa er unninn af konum. Meðaltímakaup karlkyns sérfræðinga á 
almenna markaðnum er t.a.m. 70% hærra en leikskólakennara og 58% hærra en þroskaþjálfa.

Tímakaup árið 2021 Hlutdeild kvenna af fjölda starfandi 
á aldrinum 25-64 ára. Ágúst 2022

Almennur markaður 
35%

Opinber markaður 
73%

Allt hagkerfið 
47%

50% kvenna á aldrinum 25-64 ára vinna hjá 
hinu opinbera enda er hlutfall þeirra í 
opinberum störfum 73% eða tvisvar sinnum 
hærra en á almenna markaðnum. Fyrir flest 
þessi störf hefur aldrei myndast 
markaðsverð enda eru opinberir aðilar eini 
kaupandi þjónustunnar í mörgum tilfellum. 
Hver væri greiðsluvilji almenna
markaðarins fyrir þroskaþjálfun eða 
sérkennslu? Líklega mun hærri en 4.000 kr. 
á klukkustund!

Heimild. Hagstofa Íslands og eigin útreikningar. Tímakaup er mælt sem regluleg heildarlaun á klukkustund. Regluleg heildarlaun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma ásamt álags-, 

bónus- og kostnaðargreiðslum og tilfallandi yfirvinnu. Í einhverjum tilfellum geta greiddar stundir gefið ónákvæma mynd af raunverulegum vinnutíma og þá sérstaklega þegar pakkalaun eru ráðandi form.



Fyrir hönd BHM,

Friðrik Jónsson, 
Formaður BHM

Vilhjálmur Hilmarsson, 
Hagfræðingur BHM


