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Jákvæðar fréttir af vinnumarkaði 

Atvinnuleysi á niðurleið og laun hækka  

Í vikunni birtust þrjár tölur um vinnumarkaðinn á 

Íslandi. Hagstofan og Vinnumálastofnun birtu 

atvinnuleysistölur og Hagstofan birti einnig 

launavísitölu júnímánaðar. Tölurnar sýna allar að 

vinnumarkaðurinn er á réttri leið, atvinnuleysi 

lækkar og laun hækka. Á sama tíma er verðbólgan 

lág og því hefur kaupmáttur launa aukist.   

Atvinnuleysi lækkar og atvinnuþátttaka eykst 

Tvær stofnanir mæla atvinnuleysi á Íslandi, 

Vinnumálastofnum (VMST) og Hagstofan, og hefur 

atvinnuleysið minnkað samkvæmt báðum aðilum. 

Atvinnuleysi á mælikvarða Hagstofunnar 

(úrtakskönnun) var 4,6% í júní samanborið við 7,1% 

í maí, mikil sveifla er í tölum Hagstofunnar og því 

betra að skoða lengri tímabil og meðaltöl. Í júní 

2013 mældist atvinnuleysið 6,4%, það hefur því 

lækkað um 1,8 prósentustig milli ára. Þegar litið er á 

12 mánaða meðaltal sést einnig að leiðin hefur legið 

niður á við, þó ekki jafn mikið og breytingar milli 

einstakra mánaða segja til um. 

Samkvæmt tölum VMST var atvinnuleysið 3,2% í 

júní og lækkaði um 0,4% frá mánuðinum á undan. Í 

júní 2013 var atvinnuleysið 3,9% og hefur það því 

lækkað um 0,7 prósentur milli ára. Sé horft á 12 

mánaða meðaltal er atvinnuleysið einni prósentu 

lægra á þann mælikvarða en það var fyrir ári síðan. 

Atvinnuþátttaka hefur farið hægt vaxandi frá árinu 

2012 ásamt því að fjöldi starfandi hefur vaxið. 

Batinn á vinnumarkaði heldur því áfram þegar horft 

er til atvinnuleysis.   

Kaupmáttur launa hefur aukist mikið á árinu 

Launavísitalan hækkaði um 0,5% milli mánaða í 

júní. Launavísitalan hefur því hækkað um 4,1% á 

þessu ári og um 5,4% frá sama mánuði árið áður. 

Launahækkanir hafa iðulega brunnið upp í 

verðbólgu hér á landi. Frá árinu 2011 hafa laun 

hækkað um 26% en kaupmáttur launa hefur aukist 

um 8% á sama tíma. Myndin verður enn skýrari eftir 

því sem lengra er litið aftur í tímann. 
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Atvinnuleysi skv. mælingum 
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Heimild: Hagstofa Íslands, Vinnumálastofnun 
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Launahækkanir hafa því ekki alltaf skilað sér í 

sambærilegri aukningu kaupmáttar.  

Verðbólgan hefur verið lág að undanförnu, það 

veldur því að launahækkanir skila sér frekar í 

auknum kaupmætti. 

Kaupmáttur launa hefur aukist um 3,1% á árinu 

2014, sem verður að teljast nokkuð mikil hækkun. 

Kaupmáttur launa er nú á svipuðum stað og hann 

var undir lok árs 2006. Kjarasamningarnir sem 

undirritaðir voru í byrjun árs kváðu á um 2,8% 

hækkun launa. Markmið þeirra var að reyna að 

byggja upp kaupmátt með minni launabreytingum.  

Kaupmáttur hækkaði á síðasta ári í kjölfar 

samningsbundinna hækkana í febrúar og mars en 

hélst síðan nokkuð stöðugur það sem eftir lifði 

ársins og var t.d. sá sami í desember 2013 og hafði 

verið í mars sama ár. Á fyrstu sex mánuðunum í 

kjölfar kjarasamninganna 2014 hefur 

kaupmáttaraukningin verið meiri en á fyrstu sex 

mánuðunum í kjölfar launahækkunarinnar 2013, en 

verðbólgan var nokkuð hærri í byrjun árs 2013 en 

hún er nú.   

 

 

 

 

 

 

 

Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild @landsbankinn.is) 

og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum 

endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst 

án fyrirvara.  

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru 

settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.  

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög 

hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar 

sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru 

aðgengilegar á vef bankans. 
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