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Tveir mikilvægir þættir í 
framvindu efnahagslífsins 
eru þróun framleiðslu og 
tekna

Það er líklegra til að 
viðhalda stöðugleika ef 
laun þróast í takt við fram-
leiðni

Skipting afraksturs af 
hinu efnahagslega starfi 
felur ævinlega í sér 
ákveðna togstreitu

Er ráðlegt að hið opinbera 
auki framkvæmdir við 
skilyrði mikillar þenslu í 
þjóðarbúskapnum? 

Tveir mikilvægir þættir í framvindu 
efnahagslífsins eru þróun fram-
leiðslu og tekna, en þessar grunn-

stærðir hafa sveiflast mikið í hagsögu Ís-
lands. Batra (2015) þróaði þjóðhagslegt 
líkan með greiningu á sambandi launa og 
vinnuaflsframleiðni og er niðurstaða hans 
að ef þróun launa og framleiðni er meira 
samstíga virðist það bæta árangur og auka 
jafnvægi í efnahagslífinu.2 Í þessari grein 
er fjallað um þróun þessara stærða árin 
1970-2016 með skírskotun til stöðunnar 
í ársbyrjun 2017.

Byrjum á að setja umræðuna í sam-
hengi við tekjur í heild með því að ræða 
um laun (w) vinnandi fólks (L) og hagn-
að (r) fyrirtækja (K). Til að einfalda setj-
um við upp jöfnu 1 þar sem tekjur í hag-
kerfinu (Y) samanstanda af summu launa 
alls vinnandi fólks og hagnaðar allra fyr-
irtækja.

Y = wL + rK    (1)

Skipting afraksturs af hinu efnahags-
lega starfi felur ævinlega í sér ákveðna 
togstreitu en um leið fara hagsmunir 
vinnandi fólks og fyrirtækja saman á mik-
ilvægan hátt. Það er grundvallaratriði að 
fólk finni sér farveg í lífinu og uppskeri 
regluleg laun til að reka heimili, spara 
og njóta lífsins. Á sama hátt er eðlilegt 
að þeir sem taka áhættu með því að setja 
fjármuni í rekstur, ráða fólk til vinnu og 
skipuleggja reksturinn uppskeri hagnað 
þegar vel gengur.3 Launahlutfallið (wL/Y) 
og hagnaðarhlutfallið (rK/Y) námunda 
þessa tekjuskiptingu. Þau hlutföll segja 
hins vegar ekki mikið til um það hvort 
launin eða hagnaðurinn þróist í takt við 
árangurinn af störfunum og rekstrinum. 
Það er vegna þess m.a. að launahlutfall-

ið tekur ekki til innbyrðis breytinga á 
samsetningu starfa, lengd vinnutíma eða 
dreifingu launa. Til að bæta skilninginn 
á hvað sé eðlileg tekjuskipting er gott að 
skoða þróun atvinnutekna í samhengi 
við þróun framleiðni vinnuafls.

Skoðum einfalt dæmi sem tengir 
launin við framleiðnina. Gefum okkur 
að starfsmaður A framleiði 10 einingar 
á klukkustund og fái fyrir það 3.000 
krónur á tímann og að þau launakjör séu 
í samræmi við það sem gengur og ger-
ist á vinnumarkaði. Smám saman með 
aukinni færni framleiðir A 11 einingar á 
klukkustund. Það þýðir að framleiðni A 
hefur aukist um 10%. Við eðlilegar að-
stæður ættu laun A að hækka í 3.300 kr. 
á tímann, sem jafngilti 10% launahækk-
un til að endurspegla 10% aukna fram-
leiðni í starfi. 

Auk þjóðhagskenningar um mikilvægi 
þess að laun endurspegli vinnuframlag til 
að stuðla að efnahagslegu jafnvægi hefur 

Batra (2017) lagt áherslu á að slíkt við-
mið ætti jafnframt að vera siðferðilega  
verjandi fyrir aðila beggja megin borðs 
og til þess fallið að skapa sátt um skipt-
ingu þáttatekna vinnuafls og fjármagns.4 
Hagnaður af rekstri fyrirtækja í virkri 
samkeppni miðast þá að öðru leyti við 
útsjónarsemi stjórnenda/eigenda að há-
marka tekjur af starfseminni og lágmarka 
kostnaðinn. Reynslan sýnir hins vegar að 
það getur verið vandkvæðum bundið að 
tryggja að laun endurspegli framleiðni. 
Annars vegar getur óstöðugt verðlag rugl-
að verðskyn og við það geta tekjurnar 
annað hvort farið fram úr framleiðninni 
eða dregist aftur úr henni. Hins vegar get-
ur verið erfitt að meta árangurinn af starf-
inu eða að sveiflur verða í spurn eftir vör-
um fyrirtækisins eða í kostnaði aðfanga. 
Því er líklegt að slíkt viðmið henti betur 
fyrir vinnuframlag í heild og til lengri 

Mynd 1 Laun og framleiðni

Heimild: Þjóðhagsstofnun, Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands. Eigin útreikningar.
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Mynd 2 Launa- og framleiðnibilið
framh. af bls. 1

tíma litið. Um leið ætti það að vera eðli-
legt markmið fyrir hagsmunaaðila að leit-
ast við að leiðrétta þau frávik sem verða.

Laun og framleiðni
Á Íslandi hefur þróun launa og fram-
leiðni verið sveiflukennd yfir það tímabil 
sem skoðað er, frá 1970 til 2016.  Fram-
leiðni er mæld sem verg landsframleiðsla 
að raunvirði á unna stund og er miðað 
við að 1990 = 100. Raunlaun styðjast 
við launavísitölu Hagstofu Íslands (og 
eldri gögn Þjóðhagsstofnunar) sem eru 
sett á fast verð ársins 1990 með verðsvísi-
tölu landsframleiðslu og miðað við unna 
stund.5 Á mynd 1 má sjá þróun þessara 
stærða yfir þrjú ólík tímabil.

1. Verðbólguárin 1970-1989. Á 
þessum árum höfðu laun tilhneigingu 
til að aukast umfram framleiðni. At-
vinnustig var hátt og atvinnuleysi lítið 
en slíkt ástand felur í sér umframspurn 
eftir vinnuafli. Um leið voru áföll tíð í 
undirstöðugreinum atvinnulífsins sem 
orsökuðu gengisfellingar og verðbólgu-
vítahring. Við þær aðstæður brenglaðist 
verðmætaskynið. Mikið var fjárfest í fast-
eignum en minna í framleiðslutækjum. 
Hagvöxtur var drifinn áfram af útflutn-
ingi sjávarafurða. 

2. Þjóðarsáttin 1990-2009. Þjóðar-
sáttin var innleidd í maí 1990, eftir að 
gengið hafði verið fest árið áður. Þá upp-
hófst tímabil verðstöðugleika sem segja 
má að hafi varað fram undir hrun banka-
kerfisins, þegar gengi krónunnar lækkaði 
ört og verðbólga jókst tímabundið. Fram 
að því höfðu laun hækkað í þokkalegum 
takti við vöxt framleiðninnar.

3. Minnkandi verðbólga 2010-2016. 
Frá hruni gerbreyttust aðstæður á vinnu-
markaði. Atvinnuleysi jókst hratt þegar 
fjöldi fyrirtækja varð gjaldþrota. Það 
breytti samningsstöðu vinnandi fólks og 
raunlaun drógust aftur úr framleiðni, 
sem staðnaði.  Mörg fyrirtæki voru undir 
þrýstingi að ná fram hagnaði til að greiða 
niður skuldir. Með batnandi aðstæðum 
á vinnumarkaði, m.a. vegna stóraukinn-
ar komu erlendra ferðamanna til lands-
ins, hefur atvinnuleysi minnkað og laun 
hækkað meira. 

Flokka má ofangreind tímabil eftir 
einkennandi stjórnarfari (e. regime) sem 
ríkir í efnahagslífinu og hefur áhrif m.a. 
á verðbólguþróun, atvinnuleysi og hagn-

að. Þannig eru hagsmunir launafólks 
ráðandi á tímabili 1. Meira jafnvægi 
einkennir tímabil 2 og á tímabili 3 eru 
hagsmunir fyrirtækja meira ráðandi. Slík 
flokkun er ákveðin einföldun en hún 
getur verið leiðbeinandi fyrir stefnumót-
un varðandi þessi atriði, eins og fjallað er 
um hér á eftir.

Launa- og framleiðnibilið
Skoðum næst launa- og framleiðnibilið 
sem er munurinn á raunlaunum (kaup-
mætti atvinnutekna) og vinnuaflsfram-
leiðni (framleiðslu á vinnueiningu). Þar 
sem báðar mælingar eru leiðréttar fyrir 
verðbreytingum og miðast við unnar 
stundir eru þær sambærilegar. Eins og 
jafna 2 sýnir; ef vinnuaflsframleiðni (z) 
eykst umfram raunlaun (w), þá eykst 
launa- og framleiðnibilið (B). Á sama 
hátt ef laun aukast hraðar en framleiðni 
þá minnkar bilið.

B = z/w   (2)

Mynd 2 sýnir þróun launa-framleiðni-
bilsins. Segja má að bilið á milli launa og 
framleiðni hafi verið í jafnvægi, í kring 
um 100, árin 1976, 1990, 1992, 1999, 
og 2006. Árin 1974, 1987 og 1988 
var bilið langt undir 100 og ástandið 
launafólki meira í hag. Að sama skapi 
var ástandið árin 2009-2015 starfandi 
fyrirtækjum meira í hag eftir að krónan 
og raunlaun lækkuðu mikið tengt þeim 
áföllum sem dundu yfir. Launin hafa síð-
an hækkað með minnkandi atvinnuleysi.

Efnahagslegt jafnvægi
Tengsl launa-framleiðnibilsins við efna-

hagslegt jafnvægi má sjá með því að líta 
á framleiðslu sem grundvöll framboðs í 
hagkerfinu og tekjur sem uppsprettu eft-
irspurnar. Mikill munur á þessum hag-
stærðum er ekki talinn eftirsóknarverður. 
Hátt launa-framleiðnibil getur leitt til 
þess að atvinnuleysi eykst vegna þess að 
launadrifin eftirspurn heldur ekki í við 
framleiðsluna. Ef ríkissjóður eða einka-
aðilar auka skuldasöfnun getur það aukið 
eftirspurn tímabundið, en slíkt gengur 
sjaldnast til langframa. Aukin ytri eftir-
spurn, eins og fjölgun í komum erlendra 
ferðamanna til landsins, getur einnig 
hjálpað til í einhvern tíma að mæta eft-
irspurninni en á endanum er líklegt að 
gengisstyrking dragi úr þeirri eftirspurn. 
Að hinn bóginn dregur lágt launa-fram-
leiðnibil úr hagnaði fyrirtækja sem tak-
markar getu þeirra til að fjárfesta í áfram-
haldandi vexti, þótt eftirspurn geti verið 
meiri. Við þær aðstæður, sérstaklega ef at-
vinnuleysi er lítið, getur verðbólga grafið 
um sig þegar fyrirtækin verða ýtnari við 
að velta kostnaðarhækkunum út í verð-
lagið í viðleitni til að viðhalda hagnaði, 
eins og líklega gerðist á áttunda og ní-
unda áratug síðustu aldar. 

Í töflunni má sjá að verðbólguárin á 
áttunda og níunda áratug síðustu aldar 
voru betri fyrir vinnandi fólk hvað launa-
þróun varðar þótt aðstæður væru að öðru 
leyti fjarri jafnvægi. Ástandið varð eðli-
legra með þjóðarsáttinni, en verðbólga, 
atvinnuleysi og launa-framleiðnibilið 
voru að meðaltali nær jafnvægisástandi 
á tíunda áratugnum. Á fyrsta áratug 
tuttugustu og fyrstu aldar tók spenna á 
vinnumarkaði að aukast og launa-fram-
leiðnibilið hækkaði yfir jafnvægi. Á yf-

Heimild: Þjóðhagsstofnun, Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands. Eigin útreikningar.
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irstandandi áratug hefur ástandið síðan 
orðið merkjanlega betra fyrir fyrirtækin 
þegar launa-framleiðnibilið hækkaði enn. 
Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta 
(EBIT) í hlutfalli við rekstrartekjur hef-
ur aukist hjá starfandi fyrirtækjum frá því 
fyrir hrun. Ásamt styrkingu á gengi krón-
unnar og batnandi viðskiptakjörum, og 
þrátt fyrir minna atvinnuleysi og hækk-
andi laun, er aukinn hagnaður möguleg 
skýribreyta (e. explanatory variable) fyrir 
verðbólgu og skýrir af hverju verðbólga 
hefur verið undir væntingum undanfarin 
ár. Megintilgátan er sú að fyrirtæki hafi 
ekki eins ríka þörf fyrir að velta auknum 
launakostnaði út í verðlagið á tímabili 
3 eins og á tímabili 1. Til samanburðar 
var meiri sátt á tímabili 2 þegar jafnvægi 
á mörkuðum var meira. Þá virðist vera 
langtímasamband á milli launa-fram-
leiðnibilsins annars vegar og verðbólgu 
(-) og atvinnuleysis (+) hins vegar.

Launa-framleiðnibilið fór hæst í 126,8 
stig árið 2009, en frá þeim tíma hefur það 
smám saman lækkað í kjölfar kjarasamn-
inga þar sem laun hafa hækkað umfram 
framleiðninvöxt. Árið 2016 hækkuðu 
laun á unna stund að meðaltali um 8,8% 
að raungildi á meðan framleiðsla á unna 
stund jókst að meðaltali um 2% að raun-
gildi. Við það lækkaði launa-framleiðni-
bilið um rúm 6%, í 102,8 stig og nálgast 
nú jafnvægisstigið 100. Undanfarin ár 
hefur Seðlabankinn staðið á bremsunni 
og verðbólga lækkað og haldist nálægt 
markmiði. Ef launin halda áfram að 
hækka vel umfram framleiðniaukningu, 
þannig að launa-framleiðnibilið lækkar 
umtalsvert niður fyrir jafnvægisstigið, 
bendir hagsagan til að það geti haft áhrif 
á verðhegðun fyrirtækja sem auki líkur 
á hækkandi verðbólgu, að minnsta kosti 

að því marki sem samkeppni á markaði 
leyfir.

Áföll ýta hagkerfinu úr jafnvægi og þá 
er eðlilegt að laun og verð hreyfist til að 
endurheimta jafnvægið. Ferlið getur ver-
ið flókið þar sem t.d. mikil gengislækk-
un setur launaþróun úr skorðum og at-
vinnugeirar eru misfljótir að ná vopnum 
sínum. Aðlögun að nýju jafnvægi tekur 
tíma og ferlið byggir á upplýsingum um 
samtímaþróun sem eru óvissu háðar. Því 
er viðbúið að aldrei verði um eitthvað 
endanlegt jafnvægi að ræða hvað þróun 
þessara stærða varðar, heldur viðleitni 
til að leiðrétta stöðuna á hverjum tíma á 
grundvelli bestu upplýsinga. Þannig má 
ímynda sér að aðilar í kjaraviðræðum 
taki tillit til upplýsinga og væntinga um 
verðbólgu og framleiðni á hverjum tíma, 
annaðhvort fyrir atvinnugeira eða hag-
kerfið í heild, við ákvörðun samnings-
bundinna launa fyrir komandi tímabil.

Niðurstaða
Þessi nálgun við mat á jafnvægi launa og 
framleiðni á vinnumarkaði er í samræmi 
við þá viðteknu skoðun, sem byggir á 
langri sögulegri reynslu og flestum hag-
fræðikenningum, að jafnvægi á markaði 
sé ákjósanlegra en ójafnvægi. Þá vilja 
flestir stöðugt verðlag, gott atvinnustig 
og réttláta tekjuskiptingu. Aðalatriðið 
er að það ætti að vera líklegra til að 
viðhalda þeim stöðugleika sem nú rík-
ir í efnahagslífinu ef laun þróast í takt 
við framleiðnina. Slíkt yfirlýst markmið 
ætti að stuðla að sjálfbærri launaþróun 
og jafnframt að gera stjórnvöldum auð-
veldara fyrir að viðhalda peningalegum 
og fjármálalegum stöðugleika. Í því felst 
að frekari hækkun launa þarf að byggja 
á aukinni framleiðni, sem ætti að vera 

markmið í allri starfsemi. Framleiðni-
aukningu er best að ná fram með aukinni 
þjálfun og menntun starfsmanna, aukn-
um útgjöldum til rannsókna og þróunar 
og innleiðingu nýjunga og tæknifram-
fara. Skynsamlegt er að auka rannsóknir á 
ofangreindum hagstærðum og sambandi 
þeirra til að bæta skilninginn enn frekar 
á mikilvægi aðgerða á þessu sviði til að 
viðhalda efnahagslegu og fjármálalegu 
jafnvægi en einnig til að skipting þjóðar-
tekna verði sem hagfelldust og réttlátust, 
sem ætti að auka sátt um hana. Samhliða 
því má skoða hvernig efnahagsstefnan og 
skipulag stofnana og markaða geti í meira 
mæli stuðlað að slíku grundvallarjafn-
vægi.

Tilvitnanir:
1 Höfundur er sérstakur ráðgjafi Seðla-
bankastjóra. Skoðanir sem fram koma eru höf-
undar og fara ekki endilega saman með skoðun 
Seðlabanka Íslands.
2 Hugtök þau og sambönd sem fjallað er um í 
þessari grein eru innbyggð í QMM-þjóðhagslík-
an Seðlabanka Íslands. Sjá t.d. bls. 58-59 í Ásgeir 
Daníelsson et al. (2015). Jafnframt er reglulega 
fjallað um þau í Peningamálum. Nálgunin hér 
er þó önnur og er framlag greinarinnar m.a. að 
draga fram möguleg áhrif launa-framleiðnibils á 
verðhegðun fyrirtækja og að benda á ávinninginn 
af því að leggja meiri áherslu á framleiðniþróun 
við ákvörðun launa í kjarasamningum.
3 Í hagfræði er miðað við að hagnaður hverfi með 
tíð og tíma sem tengist virkri samkeppni og inn-
komu nýrra fyrirtækja í ábatasama geira.
4 Sachdev (2007) fjallar um að hingað til hefur 
það verið álitið forsenda í þjóðhagskenningum 
að aukin framleiðni skapi svigrúm fyrir hækkun 
launa, sem síðan er samið um á markaði. Jafn-
framt hefur það verið talin gildislæg hagfræði (e. 
normative economics) að útbúa sérstakt viðmið 
fyrir þróun þessara stærða. Nú hefur þjóðhags-
líkan Batra skapað staðreyndahagfræðilegan (e. 
positive economics) grundvöll fyrir slíkt viðmið.
5 Notað frekar en neysluverðsvísitalan til að inn-
flutningsverð hafi síður bjagandi áhrif á niður-
stöðuna.
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