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Efnahagsmál
1.1 Þróun landsframleiðslu á samningstímabilinu

Efnahagsmál

Í aðdraganda núverandi kjarasamningslotu í febrúar árið 2019 spáði
Hagstofa Íslands samtals um 10% hagvexti á árunum 2019-2022 (hagvöxtur ársins 2019 meðtalinn) eða um 4,1% á hvern íbúa sé miðað við
mannfjöldaspá. Í nýjustu þjóðhagsspá Seðlabankans frá ágúst 2021
er hins vegar áætlað að uppsafnaður hagvöxtur tímabilsins verði
töluvert minni eða 3,5%. Gangi þessi spá eftir mun verg landsframleiðsla á hvern íbúa landsins árið 2022 verða 2,3% lægri en árið 2018.
Mynd 1.1 Hagvaxtarspár fyrir tímabilið 2019-2022

Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands

Veruleg óvissa ríkir á alþjóðamörkuðum, um viðsnúning og viðspyrnu
í kjölfar heimsfaraldurs en alþjóðleg og innlend efnahagsþróun mun
að miklu leyti ráðast af því hvernig tekst að hemja frekari útbreiðslu
COVID-19. Hér á landi gæti nýleg ráðgjöf um aukinn loðnukvóta þó
skapað grundvöll fyrir 1-1½ prósentu aukningu landsframleiðslu árið
2022 umfram fyrri spár og nokkurrar bjartsýni gætir meðal markaðsaðila til skemmri tíma. Um helmingur 400 stærstu fyrirtækja landsins
metur horfur til 6 mánaða góðar eða mjög góðar og hlutfallið hefur
ekki mælst hærri frá öðrum ársfjórðungi ársins 2018.
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Mynd 1.2 Hlutdeild 400 stærstu fyrirtækja landsins sem telja
efnahagshorfur til 6 mánaða góðar

Heimild: Seðlabanki Íslands, Gallup/Samtök atvinnulífsins

1.1.1 Alþjóðlegur samanburður í kjölfar heimsfaraldurs
Á árunum 2020-2022, í kjölfar heimsfaraldurs, er spáð 6,8% hagvexti
á heimsvísu, 3,1% á evrusvæðinu, 4,5% í viðskiptalöndum Íslands og
0,9% á Íslandi. Batinn er nokkuð ójafn eftir löndum og, eins og áður,
mestur í nýmarkaðsríkjum. Miðað við nýjustu spár er reiknað með að
Ísland nái framleiðslustigi ársins 2019 seint á árinu 2022 eða um ári á
eftir viðskiptalöndunum.
Mynd 1.3 Vísitala landsframleiðslu (2019=100), alþjóðlegur samanburður

Heimild: Seðlabanki Íslands og OECD Interim Report (Sept. 2021).

Batinn hér á landi er mjög háður viðsnúningi í ferðaþjónustu en
hægari bati á Íslandi skýrist meðal annars af þróun COVID-19 faraldursins og tengdum sóttvarnaraðgerðum sem takmörkuðu ferðalög
og minnkuðu umsvif í ferðaþjónustu sem er stærsta út utningsgrein
landsins. Samdráttur þjóðarútgjalda mældist 1,9% árið 2020 en gert
er ráð fyrir meiri þjóðarútgjöldum árið 2021 en 2019. Þar skiptir mestu
takmarkaður samdráttur einkaneyslu árið 2020 og hraður vöxtur
hennar árið 2021.
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Mynd 1.4 Magnvísitölur ýmissa undirliða landsframleiðslu
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2019=100

Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands,

1.2 Þróun verðlags á samningstímabilinu
Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 9% frá mars 2019 en þróunin
hefur verið nokkuð mismunandi eftir undirliðum vísitölunnar.
Reiknuð húsaleiga hefur hækkað langsamlega mest eða um 14%.
Mynd 1.5 VNV, ársbreyting (t.v.) og hækkanir nokkurra undirliða mars. 19-sept.21 (t.h.)

Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands,

Verðbólga hefur verið y r markmiði Seðlabankans frá vori 2020 og
er langt síðan verðbólga hefur verið svo þrálát. Staðan á Íslandi er
ekkert einsdæmi en est lönd búa nú við mun meiri verðbólgu en
þau eiga að venjast. Verðbólga í Bandaríkjunum hefur t.a.m. ekki
mælst meiri um árabil en hún er nú rúmlega 5% (skv. samræmdri
vísitölu neysluverðs). Um mitt ár 2021 var meðalverðbólga í helstu
viðskiptalöndum Íslands um 2,7%.
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Mynd 1.6 Samræmd vísitala neysluverðs, ársbreyting, alþjóðlegur samanburður

Heimild: Seðlabanki Íslands,

1.2.1 Miklar hækkanir hrávöruverðs frá 2020
Seðlabanki Íslands spáir rúmlega 4% verðbólgu á seinni hluta þessa
árs, en að hún verði komin í 2,5% markmiðið á þriðja fjórðungi 2022.
Mikil óvissa er þó um verðbólguhorfur um heim allan en mikil aukning alþjóðlegrar eftirspurnar á síðari árshelmingi 2021, tru anir á
framleiðslu og vöru utningum og skortur á mikilvægum aðföngum
hafa leitt til töluverðra hækkana í hrávöruverði og utningum. CRB-vísitalan*, sem mælir verðhækkanir hrávöruverðs á heimsvísu
hækkaði þannig um 124% frá apríl 2020 til október 2021.
Mynd 1.7 Vísitala hrávöruverðs í heiminum, dollarar (vegið)* (t.v.) og hrávöruverð í dollurum (t.h.)

*CoreCommodity CRB-vísitalan inniheldur vegið verð á áli, kakó, kaf , kopar, maís, bómull, hráolíu, gulli, olíu, svínakjöti, lifandi nautgripum,
jarðgasi, nikkel, appelsínusafa, silfri, sojabaunum, sykri, bensíni og hveiti.
Heimild: Refinitiv Datastream og BMO Capital Markets.
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1.3 Þróun atvinnuleysis og heildarvinnustunda
á samningstímabilinu
Starfandi fólki hefur fjölgað mikið á síðustum mánuðum en í ágúst
2021 fjölgaði starfandi fólki á ný, eða um 4% miðað við sama mánuð í
fyrra. Hlutfall starfandi jókst þá um tæplega 5% milli fyrsta og annars
ársfjórðungs 2021. Störfum hefur fjölgað hratt og atvinnuþátttaka
stefnir í að verða áþekk og fyrir heimsfaraldur.
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Mynd 1.8 Atvinnuþátttaka og hlutfall starfandi (t.v.) og fjöldi starfandi og
vinnutími, ársbreyting milli ársfjórðunga(t.h.)

Heimild: Hagstofa Íslands

Enn er nokkuð í að umsvifum ársins 2019 verði náð en heildarvinnustundum fækkaði um tæplega 10% milli fyrri árshelminga 2019 og
2021. Heildarvinnustundum fjölgaði hjá hinu opinbera en fækkaði í
öðrum atvinnugreinum frá fyrri helmingi ársins 2019 til fyrri helmings
2021.
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Mynd 1.9 Breyting í heildarvinnustundum milli fyrri árshelminga 2019 og 2021

Heimild: Hagstofa Íslands

1.3.1 Atvinnuleysi dregst saman
Almennt atvinnuleysi, samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar, náði
hámarki í janúar 2021 þegar fólk á almennum atvinnuleysisbótum
nam 11,6% af manna a. Þetta er mesta skráða atvinnuleysi í seinni
tíð hér á landi, en í kjölfar fjármálakreppunnar náði það hámarki í
9,3% í uppha árs 2010. Skráð atvinnuleysi minnkaði stöðugt á árinu
og í september var það komið niður í 5,0%. Samkvæmt nýjustu tölum
Vinnumálastofnunnar er atvinnuleysi karla og kvenna það sama, eða
5,0%, en meira dró úr atvinnuleysi karla en kvenna í september.
Mynd 1.10 Skráð atvinnuleysi skv. VMST

Heimild: Vinnumálastofnun
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Atvinnuleysi dróst nokkuð hratt saman frá vorinu 2021 vegna tilslakana í sóttvarnaraðgerðum og ráðingarstyrkja sem höfðu veruleg áhrif
á atvinnustig. Alls var ráðið í tæplega 5.400 störf með þeim á tímabilinu apríl 2021 til september 2021 en í september 2021 byrjuðu ráðningarstyrkirnir að renna út. Miklu mun skipta fyrir þróun atvinnuleysis hvort fólk á ráðningarstyrkjum haldi ráðningarsambandi en frá
sumarmánuðum 2017 hefur langtímaatvinnulausum fjölgað stöðugt, þ.e. þeim sem hafa sótt atvinnuleysisbætur í eitt ár eða lengur.
Mælist það nú um 3% af vinnua i.

Efnahagsmál

Mynd 1.11 Langtímaatvinnuleysi skv. VMST

Heimild: Vinnumálastofnun

1.3.2 Atvinnuleysi í alþjóðlegum samanburði
Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands skilgreinir og mælir atvinnuleysi í samræmi við alþjóðlega aðferðafræði og eru niðurstöður því
samanburðarhæfar við vinnumarkaðsrannsóknir annarra landa.
Rannsóknin styðst ekki við upplýsingar um greiðslur atvinnuleysiseða hlutabóta, heldur eru einstaklingar taldir atvinnulausir ef þeir
uppfylla eftirfarandi þrjú skilyrði: (1) voru án atvinnu í vikunni sem
rannsóknin nær til, (2) voru tiltækir til vinnu, þ.e. tilbúnir til að taka
vinnu innan tveggja vikna, og (3) leituðu sér að vinnu, þ.e. höfðu
gert sérstakar ráðstafanir á síðustu fjórum vikum til að leita sér að
launaðri vinnu. Á þennan mælikvarða var atvinnuleysi á Íslandi 5,9%
á fyrstu 8 mánuðum ársins 2021, að meðaltali. Af Norðurlöndunum
var það lægra í Danmörku og Noregi. Athygli vekur að atvinnuleysi á
Íslandi er enn um 72% meira á fyrstu átta mánuðum ársins en það
var fyrir faraldur, sem er nokkuð meira en í öðrum löndum.
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Mynd 1.12 Meðalatvinnuleysi skv. vinnumarkaðskönnunum Eurostat,
jan. - ágúst 2021 samanborið við sama tímabil á árinu 2019, árstíðaleiðrétt

Heimild: Eurostat

1.4 Launastig og launaþróun í alþjóðlegu samhengi
OECD safnar gögnum um mánaðarlega þróun launavísitölu í iðnaði
meðal aðildarlanda sinna. Tölurnar eru árstíðaleiðréttar og settar
fram á ársfjórðungs- eða mánaðargrunni. Samkvæmt gagnabanka
OECD hækkaði vísitala tímakaups á Íslandi um 17% frá fyrsta ársfjórðungi 2019 til annars ársfjórðungs á árinu 2021. Til samanburðar hækkaði vísitala tímakaups um 7% að meðaltali innan OECD á
sama tímabili og á bilinu 4-7% innan Norðurlandanna. Verðbólguþróun var þó einkar mismunandi eftir löndum á þessu tímabili og
ber að horfa til þess eins og myndin að neðan sýnir.
Mynd 1.13 Hækkun tímakaups í iðnaði og verðbólga, 2019Á1 - 2021Á2

Heimild: OECD
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Samkvæmt tölum OECD jókst framleiðni vinnua s á Íslandi (VLF
á vinnustund) tvöfalt meira en að meðaltali í OECD, eða 2,0%
samanborið við 1,0% á árunum 2015-2019. Sú jákvæða þróun kom
til móts við hækkun launakostnaðar að einhverju leyti og rétti
af samkeppnisstöðu hagker sins á síðustu árum. Mikil hækkun
launakostnaðar til lengri tíma umfram önnur ríki og umfram framleiðnivöxt mun þó að öðru jöfnu stuðla að verðbólgu og lakari
samkeppnisstöðu íslenskra út utningsatvinnuvega. Raungengi á
mælikvarða launa, sem metur þróun hlutfallslegs launakostnaðar
á framleidda einingu miðað við önnur lönd í sameiginlegum gjaldmiðli, hefur svei ast mikið á öldinni en á fyrsta ársfjórðungi 2021
var raungengið nokkuð y r meðaltali síðustu 30 ára. Raungengi á
mælikvarða launa hefur þó lækkað nokkuð á tímabili kjarasamningslotunnar og vegið upp á móti hækkun launakostnaðar. Á sama
tíma hefur raungengið verið nokkuð stöðugt í þeim löndum sem
við berum okkur helst saman við.
Mynd 1.14 Raungengi á mælikv. launa á íslandi 1991-2021 (t.v.) og alþjóðlegur
samanburður raungengis á mælikvarða launa, 2019Á1=100 (t.h.)

Heimild: Seðlabanki Íslands og OECD

Að mati Seðlabankans munu viðskiptakjör þjóðarbúsins batna í ár
þrátt fyrir hækkun á aðfangaverði og launakostnaði. Horfur um útutningsverð hafa batnað en það hækkaði mikið á öðrum ársfjórðungi 2021. Þar skiptir hagstæðari verðþróun sjávarafurða miklu en
einnig hækkanir á álverði og öðrum út utningi, einkum kísiljárni.
Nú eru hins vegar blikur á lofti hvað varðar hækkun hrávöruverðs
á heimsvísu en slíkt gæti haft áhrif á viðskiptakjör á Íslandi og
skapað verðbólguþrýsting, sjá ka a 1.2 hér fyrir ofan.
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1.4.1 Launastig og hlutur launa í verðmætasköpuninni

Alþjóðlegur samanburður á kaupmáttarleiðréttum meðallaunum
allra fullvinnandi á vinnumarkaði er ágæt vísbending um velferðarstig landa. Árið 2020 voru meðallaun á ársgrundvelli hér á
landi um 67.500 dollarar*, eða 16% hærri en í Danmörku þar sem
þau voru næst hæst á Norðurlöndunum. Meðallaun á þennan
mælikvarða eru einungis hærri í Bandaríkjunum, en þessi tvö lönd,
ásamt Lúxemborg og Sviss eru í nokkrum sér okki.
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Laun og tengd gjöld á vinnustund á raunvirði hafa hækkað
nokkurn veginn í takt við framleiðnivöxt, skv. uppgjöri þjóðhagsreikninga, frá árinu 2003 en á tímabilinu 2007-2010 jókst framleiðni
nokkuð umfram laun (árið 2009 var hlutur launafólks í vergum
þáttatekjum í sögulegu lágmarki). Frá þeim tíma hefur hlutur launa
og tengdra gjalda af vergum þáttatekjum hækkað nokkuð en laun
og launatengd gjöld námu 61% af vergum þáttatekjum þjóðarinnar
á árinu 2020 eða rétt við meðaltal síðustu áratuga.
Mynd 1.15 Árleg meðallaun í dollurum á föstu verðlagi 2020, kaupmáttarleiðrétt*

* OECD notast við laun- og launatengd gjöld skv. þjóðhagsreikningauppgjöri og áætlar meðaltalið út frá
fjölda starfandi.

Heimild: OECD

Mynd 1.16 Hlutur launa og tengdra gjalda í vergum þáttatekjum 1973-2020
og vísitala framleiðni og launa og tengdra gjalda á vinnustund (2003=100)*

* OECD notast við laun- og launatengd gjöld skv. þjóðhagsreikningauppgjöri og áætlar meðaltalið út frá
fjölda starfandi.
Heimild: OECD
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