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Útdráttur 
  

Markmið þessrara ritgerðar er að sýna þróun á íslenskum vinnumarkaði síðustu ár og á 

hvern hátt nýjir straumar varðandi hugmyndafræði upplýsinga- og þekkingarsamfélagið hafa 

haft þar áhrif. Einnig að kanna líkur á að sami efnahagsvöxtur haldi áfram eins og verið hefur 

síðustu ár, hvað þurfi til þess að svo megi verða og hvaða breytingar það kalli á varðandi 

vinnumarkaðinn og aðra þætti hagþróunar. 

Helstu niðurstöður eru þær að Ísland hefur á síðustu árum verið á hraðari ferð til þess 

sem í daglegri umræðu er kallað þekkingarsamfélag en Danmörk og Svíþjóð sem hér eru tekin 

til samanburðar og að Íslendingar standi nú jafnfætis þeim hvað snertir menntunar og 

tæknistig. Þetta má m.a. greina í þróun á vinnumarkaðinum en þar er nánast um einstefnu að 

ræða frá framleiðslugreinum og til þjónustugreina.  

Sýnt er fram á að hugmyndafræði framleiðnibyltingarinnar hafi borist seint til Íslands. 

Lífskjarabati síðustu aldar byggðist fyrst og fremst á aukinni nýtingu gjöfulla fiskimiða og  á 

skorpuvinnu og löngum vinnudegi. Útkoman varð sú að innlendur framleiðsluiðnaður komst 

seint af stigi þróaðrar handverksstarfsemi. Sýnt er fram á með dæmum að 

framleiðsluiðnaðurinn hefur á síðustu árum tileinkað sér aðferðir og tækni upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagsins til þess að stórauka framleiðni vinnuafls. Þá virðist 

framleiðsluiðnaðurinn að nokkru hafa  sameinað í einum áfanga innleiðingu hugmyndafræði 

framleiðni- og þekkingarbyltingarinnar og með því tekist að viðhalda sömu framleiðslu og 

áður en með mun færri höndum. 

Varðandi líkur á sömu efnahagsþróun næsta áratug og var á þeim sem nú er að líða, er 

sýnt fram á að ef meðalhagvöxtur verður sá sami og verið hefur, þá verður Ísland að öllum 

líkindum komið í hóp fárra þjóða sem hafa skilið sig nokkuð frá næstu þjóðum varðandi 

landsframleiðslu á íbúa. Fram kemur að til þess að viðhalda og bæta þau lífskjör sem nú eru á 

landinu þarf mjög líklega að auka útflutning verulega frá því sem nú er; bæði útflutning í 

vöru- og þjónustugreinum. 

Það kemur einnig fram að innra skipulag s.s. menntakerfi og þróun vinnumarkaðar á 

að geta stutt við áframhaldandi lífskjarabata. Það á að vera hægt að auka útflutning frá 

framleiðslugreinum þó svo að þær taki til sín hlutfallslega sífellt minna  af vinnuaflinu. Það 

kemur einnig fram að framleiðslugreinarnar  verða að auka enn framleiðni vinnuafls síns til að 

standast launasamanburð í þjóðfélagi í hæsta tekjuflokki í heimi.  
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Kafli I 

Inngangur 
Þessari ritgerð er ætlað að rannsaka þær breytingar sem hafa orðið á íslensku 

atvinnulífi síðasta áratug með sérstakri áherslu á tímabilið 1995 – 2004. Sérstaklega verða 

breytingar á samsetningu vinnuafls á tímabilinu skoðaðar og hvaða öfl hafa verið að baki 

þeim breytingum.  

Kannað er að hve miklu leyti hugmyndafræði þekkingarsamfélagsins hefur sett svip 

sinn á íslenskt atvinnulíf og sérstaklega tekin fyrir áhrif þessara fræða á frumatvinnuvegina 

s.s. orkuvinnslu, sjávarútveg og innlendan matvælaiðnað; þ.e. hvernig þessar greinar, sem 

fulltrúar fyrir hið íslenska atvinnulíf, hafa brugðist við hinum nýju aðstæðum þ.e. 

hugmyndafræði og aðferðafræði upplýsinga og þekkingarsamfélagsins. 

Leitast er við að kanna  hvað liggi að baki þess að á árunum frá 2002 hefur hagvöxtur 

á Íslandi verið mikill án fjölgunar starfa. Bent  hefur verið á að á árinu 2004 minnkaði 

atvinnuþátttaka um 1,5 % löngu eftir að hagvöxtur hafði tekið kröftuglega við sér. Erlendis 

hafa komið fram sjónarmið þess efnis að þessi samdráttur í atvinnuþátttöku eigi sér stoð i 

mikilli fjárfestingu í upplýsingatækni seinni hluta síðasta áratugar sem sé að skila sér á síðustu  

árum.1  Á móti hefur  Rannveig Sigurðardóttir haldið fram að ólíklegt sé að þetta eigi við hér 

á landi vegna þess hve framarlega Íslendingar hafa verið á því sviði.2 

 Hér verður athugað hvort hið gagnstæða við kenningu Rannveigar Sigurðardóttur geti  

hafa átt sér stað. Það er að fyrirtæki í framleiðsluiðnaði hafi  verið að nýta sér þekkingu sína á 

skipulagðan hátt með tilstuðlan verkfæra upplýsingatækninnar til stóraukinnar framleiðni og 

þar með fækkun starfa.  Hvort þetta hafi ekki verið leið fyrirtækjanna  til þess að mæta 

stórhækkun raunlauna á síðustu árum og standast á þann hátt ruðningsáhrif frá nýgreinum 

m.a. orku- og stóriðnaði og fleiri greinum. Þá verður rannsakað hvort þessi þróun hefur haldið 

áfram eftir 2004. 

 Til að varpa betra ljósi á það sem er að gerast í íslensku atvinnulífi í dag verður 

atvinnuþróun síðustu aldar rannsökuð lauslega og kannað með hvaða hætti erlendir straumar 

og stefnur höfðu áhrif og hvenær þær bárust til landsins. 

 Í framhaldinu verður gerð spákönnun um þróun á vinnumarkaði  ef sama eða svipuð 

þróun verður í íslensku atvinnu og efnahagslífi næsta áratug og var þann síðasta. Spákönnun 

vísar til þess að um er að ræða framreikning byggðan á tölulegum gögnum áranna 1995 – 

                                                 
1 Bernanke 2003 
2 Rannveig  Sigurðardóttir 2005 bls. 80 
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2005 þar sem niðurstöður um einstaka starfsflokka, sem   fengnar eru úr fyrri köflum 

ritgerðarinnar, eru af náttúrulegum aðstæðum þekktar eða byggja á spá eru festar en að öðru 

leyti eru breytingarnar látnar taka sömu hlutfallslegu breytingum og var á 

viðmiðunartímabilinu.  

  Varðandi bæði þróun á vinnumarkaði og þróun þjóðhagsstærða verður leitað 

eftir erlendum samanburði og þá sérstaklega horft til Danmerkur og Svíþjóðar.   

Í framhaldinu eru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar 

 
Spurning 1. Er hægt að sjá ákveðna tilfærslu á vinnuafli frá framleiðslugreinum til 

þjónustugreina á síðasta áratug? 

 

 
Spurning 2. Er hægt að útskíra hagvöxt án fjölgunar starfa á fyrri hluta núverandi uppsveiflu 

í íslenskum efnahag út frá innleiðingu þekkingarvinnubragða í framleiðsluiðnaði? 

 

Spurning 3. Eru breytingar á íslenska vinnumarkaðnum hvað varðar færslu vinnuafls frá 

framleiðslustörfum til þekkingar og þjónustustarfa  í takt við það sem hefur verið að gerast í 

nálægum löndum 

 

Spurning 4. Er líklegt að þjónustuútflutningur taki við forystunni af vöruútflutningi hvað 

varðar gjaldeyrisöflun í náinni framtíð.  

 

Spurning 5. Verður tiltækur mannafli til að standa undir væntingum um aukinn orkuiðnað og 

aukningu í hátæknigreinum samfara frekari vexti hjá stóru fjölþjóðlegu 

þjónustufyrirtækjunum s.s. fjármálastofnunum. 

 

Í framhaldinu eru settar fram eftirfarandi tilgátur: 

 

Tilgáta 1. Hlaupið hefur verið  yfir framleiðnibyltinguna í mörgum atvinnugreinum hér á 

landi en á móti kom framleiðnistökk í framleiðslugreinunum samfara innleiðingu upplýsinga-  

og síðar þekkingarsamfélagsins og  það endurspeglast í þróun á vinnumarkaði á árunum 

1995 - 2004. 
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Tilgáta 2.  Það eru miklu meiri líkur á að það komi til samkeppni varðandi aðgang að 

vinnuafli á milli hraðvaxta þjónustugreina s.s. í fjármálastarfsemi og vinnuaflsfrekra greina í 

hátækniframleiðslu á komandi árum en á milli ofangreindra greina og orkuiðnaðarins eða 

annara greina sem standa undir hinum hefðbundna vöruútflutningi. 

 

Tilgáta 3. Til þess að Íslendingum takist að hækka hlutfalli útflutnings af landsframleiðslu og 

koma því þannig  í sama horf og er í nágrannalöndum okkar og tryggja á þann hátt enn betur 

þau lífskjör sem við búum við þarf að haldast í hendur aukning á hefðbundnum 

vöruútflutningi, hátæknivörum og þjónustuútflutningi. Þá er líklegt að öflugur 

vöruútflutningur hafi mikilvægt gildi til að draga úr sveiflum í útflutningi og þar með 

hagkerfinu. 
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Kafli II 

Aðferðafræði 
Rannsóknin er fyrst og fremst formleg, megindleg og lýsandi. Það er hún byggir á 

rannsóknarspurningum og tilgátum sem skapa rannsókninni ákveðið form. Hún byggir á öflun 

og úrvinnslu tölfræðilegra gagna og er á þann hátt megindleg.  Hún er lýsandi hvað það varðar 

að gögn um þróun á vinnumarkaði og hagtölur eru notuð til þess að lýsa því sem hefur verið 

að gerast í íslensku atvinnulífi á rannsóknartímabilinu án þess að meginmarkmiðið sé að 

sanna eða hafna tilgátum.  Sú niðurstaða sem  fæst er notuð til þess að varpa ljósi á hvaða 

þróun kunni að vera framundan. Þær niðurstöður sem fást á þennan hátt eru síðan greindar í 

ljósi skrifa fræðimanna um þjóðfélagsbreytingar síðustu áratuga s.s. um upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagið. 

Þrátt fyrir það sem hér er sagt er að nokkru notast við aðferðir eigindlegra rannsókna 

þar sem í ákveðnum tilfellum er stuðst við upplýsingar úr samtölum við einstaklinga þar sem 

ekki eru notaðir  formlegir spurningalistar og teknar tilvitnanir úr því sem tilgreindir 

einstaklingar hafa sagt á ráðstefnum og fundum um efnahags- og félagsmál sem höfundur 

hefur sótt á meðan á rannsókninni stóð. Í þessu samhengi má nefna að á seinni tímum hafa 

fræðimenn sett fram þá skoðun að með því að nota bæði megindlegar og eigindlegar 

rannsóknaraðferðir megi samræma nákvæma samantekt, samanburð og alhæfingar hinna 

megindlegu rannsóknaraðferða  um leið og eigindlegu aðferðirnar geti lagt grunninn að 

ítarlegri túlkun og nýjum hugmyndum3. Í þeim tilfellum í þessari ritgerð þar sem eigindlegum 

aðferðum er beitt er það fyrst og fremst til þess að styðja við það sem sett er fram á grundvelli 

megindlegrar  gagnavinnslu enda eru rannsóknir ritgerðarinnar fyrst og fremst megindlegar 

eins og komið hefur fram. 

Í heild má segja að rannsóknir í ritgerðinni séu fyrst og fremst hagnýtar. Þeim er ætlað 

að varpa ljósi á viðfangsefni hins daglega lífs og eiga á þann hátt að geta nýst við að taka 

ákvarðanir sem lúta að hinni efnahags- og félagslegu umgjörð atvinnulífsins. Í þessu ljósi 

verður að skoða uppbyggingu rannsóknanna en í þeim er almennt ekki kafað djúpt í hina 

einstöku þætti en meira lagt upp úr að skoða hvort vísbendingum úr mismunandi áttum beri  

saman og vísi á þann hátt til ákveðinnar niðurstöðu. Þrátt fyrir þetta  geta einstakir þættir 

rannsóknarinnar  fallið undir grunnrannsóknir s.s. þar sem samspil útflutnings og 

                                                 
3 Morse 1992 
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landsframleiðslu er kannað. Þar og á einstaka öðrum stöðum er beitt er aðferðum sem hafa 

forspárgildi s.s. aðhvarfsgreiningu við rannsóknarvinnuna. 

Ritgerðin er unnin að mestu á tímabilinu október 2006 og til og með apríl 2007. 

Einstakir þættir hennar s.s. rannsóknin á framleiðni vinnuafls í sjávarútvegi og iðnaði voru 

unnir seinnipart árs 2005 samhliða því að höfundur hóf söfnun gagna fyrir verkefnið í heild. Á 

meðan á vinnunni stóð gerði höfundur sér far um að sækja fundi og ráðstefnur sem tengdust 

efni ritgerðarinnar. 

Frumgagna í rannsóknina er m.a. aflað úr vinnumarkaðsrannsóknum Hagstofu Íslands 

og rannsakaðar breytingar á vinnuafli bæði hvað varðar starfsstéttir og atvinnugreinar. Í 

framhaldinu er rannsakað hvort hægt er að rökstyðja þær breytingar sem koma fram með 

raundæmum úr íslensku atvinnulífi. Einnig verður samspil menntunnar og þróunar á 

vinnumarkaði skoðað og reynt að varpa ljósi á hvað sé orsök og hvað sé afleiðing hvað það 

varðar. Einnig verður fjallað um þátt erlends vinnuafls í atvinnulífinu. Annars hefur gagna 

verið mikið aflað  af netinu og einnig hefur höfundur notað rannsóknir, greinar og efni frá 

greiningardeildum bankanna sem birst hafa meðan á vinnunni stóð. Í lok heimildaskránar á 

bls. 163 er gerð grein fyrir notkun og skráningu heimilda í ritgerðinni. 

Hvað varðar þjóðhagsstærðir þá er reiknað út hver var vöxtur landsframleiðslu og 

útflutnings á árunum 1995 – 2005 og niðurstöður úr þeim útreikningum notaðar til að reikna 

út hverjar þessar stærðir mundu vera 2015. Sérstaklega er horft til þess hvert mikilvægi 

útflutningstekna er og þær skoðaðar sem hlutfall af landsframleiðslu og í samhengi við önnur 

lítil hagkerfi innan OECD.  Til þess að fá betri sýn á þróunina þá er kannað hver 

útflutningurinn verður 2015 ef spá Samtaka iðnaðarins um hátækniútflutning gengur eftir og 

álframleiðsla verður annað hvort 850 eða 1380 þúsund tonn. Þá verður launaþróun næsta 

áratuginn framreiknuð með tilliti til þess sem hefur verið að gerast frá 1998 og kannað hvort 

hún samrýmist hugsanlegri aukningu landsframleiðslu til sama tíma. Einnig verður skoðað 

hvert hlutfall samneyslu af landsframleiðslu gæti verið 2015 og hvað það þýðir varðandi 

skatthlutfall.  

Í ritgerðinni er verið að rannsaka þætti úr íslenskum samtíma þar sem fyrst og fremst 

eru lögð  til grundvallar gögn frá síðastliðnum áratug. Þegar verið er að vinna með eins ný 

gögn eins og hér um ræðir og einstakir þættir rannsóknarinnar unnir á tveggja ára tímabili þá 

er viss hætta á að fram komi eitthvað misræmi á milli einstakra rannsóknarþátta. Þetta á til 

dæmis við um tímabil sem eru lögð til grundvallar. Meginreglan er sú að nota alltaf nýjustu 

fáanlegar upplýsingar. Einnig að vinna með gögn sem ná aftur til 1995. Þetta gerir það að 

verkum að í sumum tilfellum eins og varðandi vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands eru 
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notuð gögn til og með 2004 en það voru nýjustu tiltæk gögn þegar þessi þáttur var unnin á 

síðustu mánuðum ársins 2006. Hvað varðar aftur á móti hagtölur s.s. varðandi 

landsframleiðslu og útflutning þá voru á sama tíma tiltækar tölur frá 2005. Í öðrum tilfellum 

eins og varðandi atvinnutekjur eftir atvinnugreinum og framlög til menntamál eru ekki til 

sambærileg gögn lengra aftur en til 1998. Þetta misræmi verður meira áberandi þegar verið er 

að vinna með samtímagögn heldur en ef um væri að ræða rannsóknir frá fyrri tímum. Í 

ákveðnum tilfellum eru komin fram ný og endurskoðuð gögn frá því að útreikningar voru 

gerðir fyrir nokkrum mánuðum. 
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Kafli III 

Hugmyndafræði þekkingarsamfélagsins, mögulegur 

vöxtur íslenska hagkerfisins og íslenskur veruleiki 
 

 

Upplýsinga og þekkingarsamfélagið í fræðilegu samhengi. 
 

Hvar er þekkingarsamfélagið? Mikil umræða hefur að undanförnu verið um 

þekkingariðnað og þekkingarsamfélagið. Það er eðlilegt vegna þess að við lifum á tímum 

mikilla breytinga þar sem miðlun upplýsinga og úrvinnsla þeirra með tiltækri þekkingu er að 

verða ein mesta uppspretta hagvaxtar. En hvað þýðir þetta í raun. Vissulega felast tækifæri 

framtíðarinnar í skipulagðri nýtingu tiltækrar þekkingar en í henni felast einnig ógnanir. 

 Ein algengasta fullyrðingin í umræðunni er að í hinu nýja þekkingarsamfélagi  séu 

hefðbundnar auðlindir eitthvað sem sé úrelt og næstum því til trafala.  Það er full ástæða til 

þess að skoða þessa fullyrðingu nánar. Einn af þeim félagsvísindamönnum sem hafa sett 

mikinn svip á þjóðfélagsumræðu seinni hluta síðustu aldar er Peter F. Drucker (1909 - 2005). 

Hann hefur meðal annars sett fram athyglisverðar kenningar um þekkingarsamfélagið og 

hvernig ný nálgun að þekkingu lagði grunninn að iðnbyltingunni og síðar 

framleiðnibyltingunni sem leiddi til þess vestræna samfélags sem við lifum í  dag. Eftir að 

hafa rætt um þær miklu breytingar sem í framhaldinu  eiga sér stað með skipulagðri nýtingu 

þekkingar   í nútímarekstri og stjórnun   segir Drucker: 

 ,, Þessi breyting þýðir að í dag sjáum við þekkinguna sem mikilvægustu auðlindina. 

Mikilvægi auðlinda eins og lands, vinnuafls og fjármagns felast aðallega í þeim skorðum sem 

þær setja. Án tilveru þessara auðlinda blómstrar þekkingin ekki og án þeirra getur stjórnun 

ekki skilað árangri. En þar sem virk stjórnun er til staðar, það er beiting þekkingar á 

þekkingu, getum við alltaf höndlað þessar hefðbundnu auðlindir” 4 

Í þessari setningu felst ef til vill  kjarninn í hugmyndafræðinni á bak við 

þekkingarstjórnun  og þekkingarsamfélagið. Það er hún byggir ekki á því að mikilvægi hinna 

                                                 
4 Peter F Drucker ,1998,bls. 31 
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hefðbundnu auðlinda sé ekki lengur til staðar, heldur hinu að með beitingu þekkingar á 

skipulagðan hátt hefur vægi  hefðbundnu auðlindanna í heildarmyndinni minnkað. Það er 

hægt að nýta þær til meiri vaxtar en ella hefði orðið. Seinna atriðið í tilvitnuninni í Drucker er 

að þekkingarsamfélagð byggir á að beita  þekkingu á þekkingu til þess að greina 

þekkingarverðmæti,  sem best gagnast til efnahagslegs vaxtar, frá öðru í hinum óþrjótandi 

þekkingarbrunni upplýsingasamfélagsins. Þessi nálgun að þekkingu er í sjálfu sér sjálfhverf 

og hefur ekki víðan sjóndeildarhring. Hún getur leitt til mikils efnahagslegs vaxtar en í henni 

eru einnig fólgnar margar hættur sem verður að horfast í augu við og takast á við.   

Hér má nefna sem dæmi um hættu samfara nýju umhverfi að samkvæmt 

samevrópskum rannsóknum, sem prófessor Lilja Mósesdóttir á Bifröst leiddi, kemur í ljós að 

launamunur kynjanna hefur aukist innan hinna nýju tæknigreina þrátt fyrir að dregið hafi 

saman með kynjunum hvað snertir menntun. 5  Þetta á sér ef til vill rætur í hinu nýja 

vinnuumhverfi, þar sem vinnan er frekar bundin einstaklingum og verkefnum en skilgreindum 

vinnutíma. Þannig getur  sveigjanlegur vinnutími snúist upp í það að verkefnin eru unnin 

þegar og þar sem þarf að vinna þau burtséð frá öllu öðru svo sem fjölskyldu og umönnun 

barna.   Þetta ætti að vera  eitthvað sem starfsfólk í hinum framsæknu útrásarfyrirtækjum á 

Íslandi kannast við. 

Staða kvenna í hinu nýja umhverfi endurspeglast einnig í  kjarakönnun Félags 

viðskipta- og hagfræðinga. Þar kemur fram að óútskýrður kynjabundinn launamunur hjá 

viðskipta- og hagfræðingum  er  7,6% árið 2005  en var  6,8% árið 2003.6  

Þá skal ekki horfa fram hjá því að nútíma þekkingarstjórnun byggir á samþjöppun 

upplýsinga, meðal annars um  einstaklingana í samfélaginu, og nýtingu upplýsinganna í 

markaðsstarfi og  meiri sérhæfingu einstakra starfmanna en áður hefur þekkst.  

 Þekkingarsamfélagið er þó ekkert sem  þarf að hafa beyg af og þess vegna eigi ekki 

að stefna að því. Þvert á móti er þekkingarsamfélagið  allt í kringum okkur og lífskjarabati 

síðustu ára byggist öðru fremur á því að þekking hefur verið notuð á skipulegan hátt til nýrrar 

sóknar í atvinnu og efnahagslífi. Það þarf hins vegar að skilja eðli þessara breytinga til þess að 

geta notið þeirra að fullu. Í hinni daglegu umræðu kemur stundum fyrir að búið sé að þrengja 

umræðuna það mikið að hún snúist fyrst og fremst um þau tæki sem notuð eru við mótun 

hinnar nýju heimsmyndar en ekki hinar raunverulegu breytingar sem eru að eiga sér stað.  

Það var ekki síminn sem slíkur sem hratt á stað þeirri byltingu í atvinnulífinu sem 

fylgdu í kjölfar uppgötvunar og nýtingar þeirrar nýju tækni sem hann bauð uppá á sínum tíma. 

                                                 
5 Lilja Mósesdóttir / Amparo Serrano – Pascual, 2003 bls. 59 
6 Kjarakönnun FVH 2005 
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Það var hæfni atvinnulífsins til þess að notfæra sér tæknina og byggja á henni nýtt umhverfi 

þar sem tíma og fjarlægð var að nokkru útrýmt sem hindrunum. Á sama hátt er það ekki 

tölvu- eða samskiptatæknin sem er drifkraftur nútíma þekkingarsamfélags. Það er vilji og geta 

samfélagsins til að nýta þessa tækni og skapa á grundvelli hennar ný sóknarfæri og nýjar 

atvinnugreinar. Margar af þekktustu afurðum þekkingarsamfélagsins eru einmitt sprottnar upp 

úr nýtingu rótgróinna atvinnuvega á hinni nýju tækni en um það er fjallað nánar á bls. 90. 

Það eru fleiri en Drucker sem hafa velt fyrir sér hlutverki eldri atvinnuvega í nútíma 

atvinnurekstri. Á fundi sem haldinn var hér á landi með Micael E Prorter (1948 – ) 2. október 

2006  á síðasta ári á vegum Háskóla Íslands og Capacent  komu fram hliðstæð sjónarmið hvað 

varðar auðlindanýtingu og hjá Drucker.7 Aðspurður sagði Porter að ekki væri hægt að flokka 

atvinnuvegina í nýja og gamla; framsækna og úrelta. Það væri miklu frekar hvernig staðið 

væri að hlutunum heldur en  í hvaða atvinnuvegi væri verið að vinna sem réði úrslitum um 

árangur í atvinnulífinu og hvað varðar samkeppnislega yfirburði.∗ 

Að öllu ofansögðu má vera ljóst að það er mikil einföldun að halda því fram að aðeins 

séu tveir valkostir í atvinnuþróun sem útiloka hvor annan; þ.e. þekkingar- og hátækniiðnaður 

eða ,,gömlu” atvinnugreinarnar. Það er í besta falli hægt að setja kíkinn fyrir blinda augað og 

horfa framhjá því að hátæknifyrirtækin ganga líka fyrir auðlindum jarðar. Það eina sem 

breytist er að það þarf minna af þeim þannig að auðlindirnar standa undir hærri lífskjörum. Á 

þessu byggist hugmyndafræði hinna svokölluðu þekkingarsamfélaga að miklu leyti.  

 

         Þróun þekkingarsamfélagsins. Í umræðu dagsins í dag má oft heyra  ummæli sem 

þessi: Þekkingariðnaðurinn er að leysa gömlu atvinnuvegina af hólmi.  Það vilja allir vinna í 

þekkingariðnaðinum. Þær þjóðir sem ná bestum árangri í atvinnu- og efnahagsmálum eru þær 

sem ekki búa yfir miklum hefðbundnum náttúrlegum auðlindum og svo framvegis.   Við 

skulum skoða þetta aðeins nánar. Ef þessar fullyrðingar eru skoðaðar nánar er hægt að álykta 

sem svo að á jörðinni hafi orðið stórkostleg uppfinning.  Í lok 20. aldarinnar hafi orðið 

grundvallarbreyting þegar jarðarbúar fundu upp þekkinguna! Á grundvelli þessarar 

uppfyndingar sé verið að skapa nýtt hagkerfi sem séu óháð þeim takmörkunum sem hinu eldra 

kerfi voru settar. 

Það sem vantar til þess að skilja samhengið er sú árátta okkar mannanna að líta á það 

sem er að gerast á hverjum tíma meira og minna óháð því sem á undan er komið þ.e. að 
                                                 
7 Michael E. Porter  2006 
∗ Það er vert að geta þess að þessir tveir fræðimenn, Peter Drucker og Micael Porter hafa margsinnis verið 
útnefndir sem mestu hugsuðir og áhrifamenn sinnar samtíðar þegar kemur að efnahags- og atvinnumálum. Það 
má segja að Porter hafi að nokkru tekið upp flaggið þegar Drucker féll frá. 
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nútíðin eigi sér sjálfstætt líf óháð því sem á undan er gengið.  Það þarf ekki að skoða 

samhengi hlutanna lengi til þess að sjá að svona ganga þeir ekki fyrir sig.  Það þarf ekki 

mikinn skilning til þess að sjá að nútíðin á sér alltaf skírskotun til þess sem var. Þannig er það 

einnig í því samfélagi sem við búum í  dag.  Hinu svokallaða þekkingarsamfélagi.   Það hefur 

orðið til fyrir ákveðna þróun.  Það er ef til vill hægt að skipta þróuninni í tvennt. Annars vegar 

hinn tæknilegi þáttur og hins vegar hinn félagslegi eða pólitíski. 

Stóru drættirnir í hinni tæknilegu hlið lúta að þróun aðferða við söfnun og nýtingu 

upplýsinga. Í fyrsta lagi  að safna gögnum (data) sem tók stórt stökk með tilkomu tölvunnar 

upp úr miðri síðustu öld.  Næsta stig sem á stundum hefur verið tengt upplýsingasamfélaginu   

byggir á því að nota tiltæka samskiptatækni til þess að miðla þeim upplýsingum sem búið er 

að safna og vinna frekar úr þeim. Þriðja þrep tækniþróunarinnar er síðan að nýta tiltæka 

þekkingu til þess að vinsa úr óþrjótandi brunni þeirra staðreynda sem upplýsingasamfélagið 

veitir aðgang að þá þekkingu sem tryggir enn frekari efnahagslegan vöxt og félagslegar 

framfarir.  

Ef við skoðum þetta nánar út frá hugtakaskýringum þá eru gögn sérhver merki eða 

tákn sem hægt er að senda á milli aðila. Upplýsingar eru gögn sem búið er að gera aðgengileg 

fyrir móttakanda og þekking er samanlögð vitneskja og hæfni sem móttakandinn öðlast með 

því að nýta sér tiltækar upplýsingar með frjórri hugsun.8 Þetta er sýnt á mynd 9 

 

 

                                                 
8 Alan Burton – Jones 1999 bls. 5 
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Mynd 1 9 

Hin hliðin á þróuninni til þekkingarsamfélagsins,   það er sú félagspólitíska, er miklu 

flóknari. Hún lýtur að því hvernig hugmyndafræði og félagslegar aðstæður hafa varðað veginn 

að  samfélagi dagsins í dag. Það er í hinum vestræna hluta heimsins. Sú þróun spannar 

sérhæfingu handverksmanna, þá iðnbyltinguna til framleiðnibyltingar 20. aldarinnar og áfram 

til upplýsingasamfélagsins sem nú er að taka á sig mynd þekkingarsamfélagsins.  

Hugmyndalega mótast þessi þróun af straumum og kenningum síðustu 300 ára og um það 

verður ekki fjallað frekar í þessari ritgerð Hér verður eins og áður sagði fyrst og fremst fjallað 

um hugmyndafræði þekkingarsamfélagsins og að nokkru einnig Frederick Winslow Taylors 

um vísindalega stjórnun.  Í báðum tilfellum verður vitnað nokkuð til Peter F. Druckers.  

Einn af þeim fræðimönnum síðustu aldar sem hvað best hefur tekist til að lesa í áður 

nefnda þróun er áður nefndur Peter F Drucker.  Drucker lýsir í grein hvernig heimurinn tók 

stakkaskiptum á 150 ára tímabili frá 1750 – 1900 með tækni og kapítalískum aðferðum sem 

hvorugt var nýtt í sögunni. Það sem var nýtt að mati Druckers var hraði breytinganna og 

hvernig þær gengu þvert á landamæri, stéttir og menningu. Síðan segir Drucker 

 “ Þessi umbreyting var knúin áfram af róttækri breytingu á merkingu þekkingar.  

Bæði í austri og vestri hafði þekking alltaf verið bundin því sem er . Nánast á einni nóttu tók 

hún að snúast um aðgerðir. Hún varð auðlind sem hægt var að nýta. Þekkingin hafði alltaf 

verið einkamál hvers og eins. Skyndilega var hún orðin að almannagæðum” 

                                                 
9 Alan Burton – Jones 1999 bls. 6 
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Drucker heldur áfram og bendir á að meginhluta þessa tímabils hafi beiting 

þekkingarinnar beinst að tækjum, aðferðum og framleiðslu. Það var ekki fyrr en um 1880 sem 

þekkingu var beitt á vinnu sem endurspeglaðist í framleiðnibyltingunni sem á 75 árum breytti 

lífskjörum á þann hátt að öreigar urðu  miðstéttarfólk með nánast yfirstéttartekjur. Hann lýsir 

síðan síðasta stigi nýtingar þekkingar sem beitingu þekkingar á þekkingu sem leiddi af sér 

stjórnunarbyltinguna.10  

Þessum mismunandi formum á nýtingu þekkingar til efnahagslegra framfara fylgdi 

síðan stigvaxandi hraði þeirra breytinga sem voru að eiga sér stað. Það tók 300 ár að finna út 

að tæknin sem var notuð við að snúa vindmillu upp í vindinn gat nýst til þess að haga seglum 

eftir vindi á sjó. Á tímum Adam Smith var talið víst að það tæki 50 – 100 ár  fyrir land eða 

landsvæði að þróa nýja hágæða framleiðslu.11 Í dag sjáum við byltingar í tölvu- og 

samskiptatækninni eiga sér stað á örfáum misserum. Þessu hefur verið lýst þannig að áður fyrr  

tóku byltingar í félags- og atvinnulífi mannsaldra en nú lifir hver einstaklingur margar 

byltingar. 

  

Birtingarform þekkingarsamfélagsins. Við skiljum nú betur hvernig 

þekkingarsamfélagið kemur okkur fyrir sjónir í hinu daglega lífi. Hér koma nokkur dæmi: 

 

• Ein fyrsta mynd þekkingarsamfélagsins  var úthýsing framleiðslustarfa til vanþróaðra 

landa sem rekja má til þróunar í alþjóðlegri verkaskiptingu milli landa, en hún breyttist 

hratt eftir seinni heimstyrjöldina (sbr. kenningar um ,,new international division of 

labour”). Nike skórnir ,,made in” Kína eða ódýru garðhúsgögnin frá Víetnam eru 

dæmigerðar afurðir þekkingariðnaðarins. 

• Hagræðing síðustu ára í sjávarútvegi með m.a. samþjöppun aflaheimilda er 

væntanlega viðbrögð atvinnugreinarinnar við ruðningsáhrifum þekkingarsamfélagsins. 

Leið sjávarútvegsins til þess að geta keppt við nýjar greinar um fjármagn og vinnuafl. 

• Eitt nýjasta dæmið hér á landi er lækkun vaxta á húsnæðislán. Hún er til komin vegna 

þess að í bönkunum hafði byggst upp þekking sem lagði grunninn að framsókn þeirra 

og þar með þeirri stærð sem þurfti til þess að geta veitt lán á sambærilegum kjörum og 

best gerast annars staðar. 

                                                 
10   Peter F Drucker 1998 bls 15 
11 Peter F Drucker 1998 bls 26 
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• Óljósari skil á milli vinnu og einkalífs er eitt af einkennum þekkingarsamfélagsins. Því 

fylgir oftar en hitt meira vinnuálag. Sá sem fer yfir tölvupóstinn sinn úr vinnunni 

seinnipart sunnudags fer ógjarnan í bíó kl. 14 á mánudegi. 

 

Hvernig sjá fræðimenn þekkingarsamfélagið.  Til þess að átta sig betur á hvað átt er 

við þegar rætt er um þekkingarsamfélagið verður hér vitnað beint og óbeint í nokkra 

fræðimenn á þessu sviði og hvernig sýn þeirra á þekkingarsamfélaginu endurspeglast í hinu 

íslenska samfélagi í dag.  

,,Upplýsingasamfélagið leggur mesta áherslu á tæknileg og hagfræðileg efni tengd 

geymslu og varðveislu upplýsinga (einnig gagna) meðan þekkingarsamfélagið leggur meiri 

áherslu á nýtingu upplýsinga í þekkingarsköpun, menntun og lærdóm ásamt menningarlegum 

verðmætum samfélagsins”. 12  

Hér er tilvitnun í rannsókn AmraroSerrano – Pascual, Lilju Mósesdóttur og fleiri um 

leiðina til þekkingarsamfélagsins og áhrif þess á atvinnustig og stöðu kynjanna. Í þessari 

tilvitnun benda þær á að upplýsingasamfélagið hafi fyrst og fremst falist í þröngri nýtingu 

gagna og upplýsinga sem á þeim byggja. Við könnumst við þetta m.a. í formi yfirþyrmandi 

magns af lítið meðhöndluðum tölulegum gögnum sem gengu manna á milli bæði í 

atvinnulífinu og menntastofnunum í upphafi tölvualdar. 

Í dag eru kröfurnar allt aðrar. Litið er á það sem áður töldust mikilsverðar upplýsingar 

sem grunngögn til frekari úrvinnslu á báðum þeim vígstöðum sem nefndar voru hér að 

framan. Sem dæmi um slíkt má nefna að meðan á ritun þessara lína stóð leit höfundur í 

dagblað þar sem voru kynntar tvær merkar íslenskar rannsóknir – önnur um mismunandi 

hagvöxt eftir landshlutum og hin um tekjudreifingu – báðar byggja þær á upplýsingum sem 

töldust í sjálfu sér mikilvægt framlag til upplýsingasamfélagsins þegar fyrst var farið að halda 

þeim til haga. En fyrst og fremst byggja þessar rannsóknir á því að þeim sem hafa menntun og 

færni til að meta  slíkar upplýsingar hefur fjölgað mikið á síðustu árum en frá 1998 – 2005 

fjölgaði t.d útskrifuðum viðskipta- og hagfræðingum hér á landi úr 227 í 582 13 . 

Þá má nefna að Norðlenska matborðið, kjötiðnaðarfyrirtæki sem kemur fyrir seinna í 

þessari rannsókn, lætur sér ekki lengur nægja sölutölurnar einar til að meta árangur sinn í sölu 

á jólakjöti heldur er til viðbótar stuðst við markaðsrannsóknir byggðar á skoðanakönnunum til 

þess að leggja grunninn að frekari markaðssókn. 14  

                                                 
12 Amparo Serrano – Pascual o.fl. 2003, bls. 10 
13 Hagstofa Íslands, skólamál 2007 
14 Sigmundur Ófeigsson 2006 
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Dale Neef stóð fyrir útgáfu á bók árið 1998 þar sem ýmsir fræðimenn fjölluðu um 

þekkingarsamfélagið. Tilvitnunin hér að neðan er tekin úr formála bókarinnar þar sem hann 

dregur saman sýn sína á málefninu.  

,,…. hugtök þessa málaflokks eru: tölvuvinnsla, fjarskipti, heimsvæðing og samtengd 

efnahagssvæði; breyting á vinnuafli frá “ vöðvum til heila”; skipulagsbreytingar knúðar 

áfram af starfi nýrrar tegundar þekkingarstarfsfólks í nýjum hágæða vinnustöðum, og áhrif 

sem “þekkingarelítan” kann að hafa á félagslega þætti svo sem menntun og þjálfun, 

mismunun í velferð og  félagslega einangrun.” 15 

 Það finnast væntanlega ekki víða jafn kjarnyrtar lýsingar á inntaki þess sem í dag er 

gjarnan  kallað þekkingarsamfélag. Hérna dregur Neef saman í stuttu máli margt af því sem 

þessari rannsókn er með öðru ætlað að taka á; það er hvort breytingarnar  sem Neef tæpir hér 

á sjáist í íslensku samfélagi. Hann segir á myndrænan hátt frá því að mælikvarðar á hvort ein 

þjóð sé á leið inn í þekkingarsamfélagið séu m.a. að vinnuafl sé að flytjast frá framleiðslu til 

þjónustu- og  skapandi starfa. Hann nefnir nýja kynslóð sérfræðinga sem vinna hjá öflugum 

fyrirtækjum; er þessa nýju tegund þekkingarstarfsfólks ekki að finna hér á landi í dag til að 

mynda í Vatnsmýrinni eða Borgartúninu? 

 En Neef nefnir annað sem oft sést í skrifum um hið nýja samfélag sérfræðinganna. 

Hann tæpir á því að til sé orðin ný yfirstétt; þekkingarelítan, sem sé hin nýja valdastétt og 

stýri með aðgerðum sínum, beint og óbeint, félagslegri stöðu þeirra sem ekki sitja við 

háborðið. Sjáum við ekki margvíslega samsvörun við þessi sjónarmið í opinberri umræðu á 

Íslandi í dag s.s. umræðu um vanda stofnana sem byggja á vinnuframlagi lítið menntaðs 

þjónustustarfsfólks.  

Hin hliðin á þessum pening, það er staða þeirra sem ekki sitja við háborðið sést  m.a. í 

launakönnun  Starfsgreinasambandsins sem var gerð í ágúst – september 2006. Samkvæmt 

samantekt á könnuninni á heimasíðu Starfsgreinasambandsins  telja 60% úr úrtakinu sem var 

3.500 manns að fjárhagsleg staða þeirra sé betri en  hún var fyrir þrem árum en þar kemur 

einnig fram að þeir sem voru ósáttastir við kjör sín voru umönnunarstéttirnar en af konum í 

þeim hópi voru 51% mjög óánægð með launin meðan meðaltalið úr allri könnuninni var 

28,3% 16. 

Eftir að hafa lagt út af að allar framfarir fyrri tíma hafi byggst á því að þekking hafi 

fært fólki betri tíð þannig að nýting þekkingar til framfara sé ekkert nýtt segir Peter Howitt: 

,,Það sem er nýtt hvað varðar þekkingu séð frá hagfræðilegum sjónarhóli er að við erum nú 

                                                 
15 Dale Neef 1998, bls. 1 
16 Starfsgreinasamband Íslands 2006 
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byrjuð að fella hana (þekkinguna) inn í regluverkið, ekki sem óviðkomandi ytri áhrif heldur 

sem eina af megin óþekktu stærðunum og leitumst við að láta afrakstur hagfræðilegra afla 

skýra vöxt hennar”17 

Hér eru dregin saman í eina setningu mörg þau sjónarmið sem setja mark sitt á 

umræðu í hagfræði í dag. Það er hvernig hægt sé að meta á kerfisbundinn hátt þjóðhagsleg 

áhrif þess samfélags sem flestir í hinum þróuðu löndum telja sig búa í en fæstir geta 

skilgreint; þ.e. hið svokallaða þekkingarsamfélag. 

Úr rannsókn  Amporo  Serrano – Pascual o.fl sem áður var vitnað í er eftirfarandi 

tilvitnun um atvinnustig í hinu nýja samfélagi. 

,,….það er almennt áhyggjuefni að upplýsingatæknin og alþjóðleg samkeppni séu að auka 

skilvirkni og framleiðni vinnuaflsins að því marki að  fyrirtæki geti stóraukið afköst án 

viðbótar vinnuafls. Vöxtur án starfa þýði að það verði ekki nægilega mörg störf fyrir alla sem 

vilja vinna” 18  

Í rannsókn  Ampara o.fl. kemur einnig fram að aðrar kenningar segi að meðan nýja 

tæknin leggi niður óarðbær störf þá búi hún einnig til ný störf í nýjum fyrirtækjum og 

atvinnugreinum. Þannig er það ekki skortur á störfum sem er vandamálið heldur frekar að 

tryggja að fólk hafi hæfni til þess að vinna þau. 19 

Peter F. Drucker segir eftir að hafa rætt um hlutverk þekkingarstarfsfólks í nútíma 

samfélagi: ,,Þeir verða ef til vill ekki ráðandi stétt í þekkingarsamfélaginu en þeir eru nú 

þegar leiðandi stétt þess”. Hann heldur áfram og segir; ,,…. Þekkingarstarfsmaðurinn öðlast 

aðgang að vinnu, starfi og félagslegri stöðu fyrir tilstuðlan formlegrar menntunar.”  Hann 

segir að slík menntun náist ekki með þjálfun eða starfsnámi það verði að fara fram formleg 

kennsla. Kennslan þarf hins vegar ekki að fara fram í formlegum skóla. Þar geti verið um að 

ræða kerfisbundna menntun á vegum vinnuveitanda viðkomandi.20  

Drucker leggur einnig áherslu á að grunnur þekkingarsamfélagsins sé hópstarf og það 

fari fram í skipulagsheild (organization) Hann segir: ,,í þekkingarsamfélaginu er það ekki 

einstaklingurinn sem skilar afköstunum. Einstaklingurinn er kostnaðarstöð (cost center)  

frekar en vinnustöð (performance center). Það er skipulagsheildin sem skilar afköstunum.”  21 

                                                 
17 Peter Howitt 1998, bls 97 
18 Amparo Serrano – Pascual o.fl. 2003, bls. 12 
 
19 Amparo Serrano – Pascual o.fl. 2003, bls. 12 
 
20 Peter F Drucker  1994 bls.2 
21 Peter F Drucker  1994 bls.7 
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Þá segir Drucker einnig að í þekkingarsamfélaginu hverfi skilin á milli launa og 

fjármagns í rekstri. Þekkingarstarfsmennirnir séu að verða einu kapítalistarnir í gegnum aðild 

sína að lífeyrissjóðum og eign í fjárfestingasjóðum. Jafn mikilvægt segir hann: ,, jafnvel 

mikilvægara er að í þekkingarsamfélaginu eignast launþegarnir, það er þekkingarstarfsfólkið, 

atvinnutækin aftur.”  Sem þá felast í þekkingu þeirra og færni.  

Að lokum um þetta frá Drucker:  

,,Í þekkingarsamfélaginu er líklegasta forsendan og sú  forsenda sem allar 

skipulagsheildir verða að beina kröftum sínum að sú að þær þarfnast 

þekkingarstarfsmannsins meira en þekkingarstarfsmaðurinn þarfnast þeirra.”22  

Forvitnilegt er að vitna auk þess sem er hér að framan í hvað Richard Florida skrifar 

um hina skapandi stétt: ,,Flestir sem tilheyra hinni skapandi stétt eiga ekki eða ráða yfir 

umtalsverðum eignum. Eign þeirra – sem á rætur sínar í sköpunargáfu þeirra – er óefnisleg 

vegna þess að hún er bókstaflega í höfði þeirra”.  Hann heldur áfram og segir að rannsóknir 

og viðtöl sýni að þessi hópur líti ekki á sig sem sérstakan félagslegan hóp heldur að þau eigi 

margt sameiginlegt í smekk og forgangsröðun. Síðan segir Florida:  ,,Þessi nýja stétt er ef til 

vill ekki eins greinileg hvað þetta snertir og stétt iðnverkafólks á sínum blómatíma en hún á 

sér vaxandi samhljóm.” 23 

Hér verður látið staðar numið með tilvitnanir í fræðimenn sem hafa fjallað um 

þekkingarsamfélagið en ýmis önnur efnisatriði sem varða málið koma fram annars staðar í 

textanum.  Til viðbótar við það sem hér kemur fram má nefna nokkur atriði sem ganga eins og 

rauður þráður í gegnum alla umfjöllun um þekkingarsamfélagið. 

Í umræðunni um þekkingarsamfélagið er þess víða getið að eitt af stóru félagslegu 

verkefnum hins nýja umhverfis verði að tryggja framleiðni almenns verkafólks (non – 

knowledge service worker).  Á því hvíli að nokkru leyti möguleikar þekkingarsamfélagsins til 

þess að skapa þessum hópi viðunandi tekjur og þjóðfélagsstöðu 24.  Það er því gagnlegt að átta 

sig á að hve miklu leyti þetta á við í íslenskum samtíma og verður horft til þess í seinni 

köflum ritgerðarinnar. 

 Þá  skal til taka kenningar um stöðugan vöxt í stað hinna klassísku kenningar um 

takmörkun efnahagslegs vaxtar.  Það er að ýmsar afurðir hins nýja þekkingarsamfélags hafi 

þann eiginleika að geta vaxið án hefðbundinna takmarkana efnislegra auðlinda. Oft á tíðum 

                                                 
22 Peter F Drucker  1994 bls.9 
23 Richard Florida 2002.bls 68 
24 Peter F Drucker 1994 bls. 3 
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gerist það einnig að viðkomandi afurðir nái nánast einokunarstöðu á markaði. Dæmi um þetta 

er hugbúnaður Microsoft. 

Einnig má nefna að ítrekað kemur fram að erfitt sé að mæla efnahagslegan ávöxt hinna 

nýju afurða. Hefðbundnar mælingar  bæði innan fyrirtækja og á þjóðartekjum endurspegli 

ekki næganlega vel afurðir hins nýja samfélags. Þetta geri það að verkum að erfitt getur verið 

að átta sig á raunverulegum vexti efnahagslífsins. 

Þetta kemur fram hvað varðar íslensk fyrirtæki í nýlegri mastersritgerð Sigrúnar 

Kjartansdóttur um mat og skráningu þekkingarverðmæta hjá fyrirtækjum á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. Þar segir í úrdrætti ritgerðarinnar;  

,,Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að fyrirtæki á íslenskum 

hlutabréfamarkaði eru ekki að upplýsa markaðinn um þekkingarverðmæti sín. Lítil þekking er 

á aðferðafræðinni og þörf er á breyttum aðferðum til þess að meta, skrá og upplýsa um 

þekkingarverðmæti til þess að skilningur og rétt mynd fáist af rekstri, stöðu og 

framtíðarmöguleikum fyrirtækja.” 25 

Allt skapar þetta síðan samfélag sem gengur meira og minna þvert á öll fyrri gildi og 

viðmið og skapar vissulega bæði ógnanir og tækifæri og mikinn hraða breytinga. Til þess að 

gera grein fyrir hvað tímarnir breytast hratt má nefna að  upp úr aldamótunum 1900 voru 

framleiðsluverkamenn enn einungis lítil stétt  í iðnvæddustu ríkjum Vesturlanda eða um einn 

sjötti  af  vinnuaflinu. Þeir urðu meirihluti vinnuaflsins um miðja öldina en eru komnir niður í 

um einn áttundi um aldamótin 2000 þó framleiðslan hafi aldrei verið meiri. 26 Um forsendur 

þessarar þróunar er fjallað í kafla V 

 

                                                 
25 Sigrún Kjartansdóttir 2004, bls. 1 
26 Peter F Drucker  1994 bls.2 
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Dæmi úr samtímanum 
 

Eru sérfræðingarnir að taka völdin?  Það getur verið fróðlegt að skoða hvort hægt 

er að sjá dæmi  um að hið nýja samfélag sem er verið að lýsa hér að framan speglist í 

íslenskum samtíma;  t.d. eru einhversstaðar augljós dæmi um áhrif hinnar nýju stéttar 

sérfræðinga, dæmi um að hún sé farin að hafa meiri áhrif en áður. Í þessu tilfelli hvað varðar 

áhrif á skipan löggjafarþingsins.  Það er m.a. hægt að skoða þetta með því að rannsaka hvert 

þeir sem eru að sækjast eftir sætum á framboðslistum til Alþingis biðla. Hverja vilja þeir sýna 

sem sitt stuðningsfólk?  Með öðrum orðum hvar eru mestu áhrifahóparnir að þeirra mati. Með 

því að skoða breiðsíðuauglýsingar; það eru auglýsingar þar sem verulegur fjöldi almennra 

kjósenda lýsir yfir stuðningi við viðkomandi frambjóðendur sést ákveðið munstur. Í því tilfelli 

sem hér umræðir eru teknar þrjár heilsíðu auglýsingar sem birtust fyrir prófkjör í haust eða 

nánar tiltekið helgina 10 – 12 nóvember 2006 27. Tvær auglýsingar voru frá frambjóðendum 

Samfylkingarinnar og ein frá frambjóðanda Sjálfstæðisflokksins; öll voru þau að bjóða sig 

fram á höfuðborgarsvæðinu. Þessar auglýsingar eru ekki í þá veru að verið sé að sýna 

stuðning forystufólks í viðkomandi flokki eða áhrifastöðum; heldur hinn breiða hóp 

stuðningsfólks sem viðkomandi frambjóðendur vilja sýna að standi að baki þeim. 

 

Stuðningsfólk frambjóðenda í prófkjörum haustið 2006 

 
 
Frambjóðendur – meðm. Samf. 1 - 93 Samf. 2 - 154 Sjálfst. 1 - 80 Samtals - 327 
 Fjöldi meðmælenda – hlutfallsleg skipting 
Stjórnendur og embættismenn 22 23,7 22 14,3 34 42,5 78 23,8
Sérfræðingar 50 53,8 60 39,0 16 20,0 126 38,5
Sérmenntað starfsfólk 14 15,0 32 20,8 15 18,7 61 18,7
Skrifstofufólk 2 2,1 2 1,3 2 2,5 6 1,8
Þjónustu- og verslunarfólk 0 0 9 5,8 1 1,3 10 3,1
Bændur og fiskimenn 0 0 0 0 0 0 0 0
Iðnaðarmenn 2 2,1 5 3,2 5 6,3 12 3,7
Véla og vélgæslufólk 0 0 0 0 1 1,3 1 0,31
Ósérhæft starfsfólk 1 1,1 0 0 2 2,5 3 0,92
Nemar 0 0 16 10,4 1 1,3 17 5,2
Öryrkjar /eldri borgarar  1 1,1 5 3,2 1 1,3 7 2,1
Vantar upplýsingar 1 1,1 3 1,9 2 2,5 6 1,8
 

Tafla 1 

                                                 
27 Morgunblaðið 2006 bls. 21  – Fréttablaðið 2006 bls. 3 og 11 
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Skiptingin í starfshópa er eftir starfsgreinaskiptingu Hagstofunnar með þeirri 

undantekningu að bætt er við flokkum fyrir nema, öryrkja og eldri borgar og þá sem ekki voru 

til  næganlega traustar upplýsingar um til að staðsetja viðkomandi í starfsgrein. 

Eins og fram kemur í töflu 1 þá eru rúm 57% þeirra sem eru kallaðir til úr hópi 

sérfræðinga eða sérmenntaðs starfsfólks; mest tæp 69% hjá öðrum frambjóðanda 

Samfylkingarinnar og minnst tæp 39% hjá frambjóðanda Sjálfstæðisflokksins. Athygli er 

vakin á að þetta hlutfall hækkar ef einungis eru teknir þeir sem stunda vinnu; þ.e. nemar, 

öryrkjar  og eldri borgara væru dregnir frá. Það liggur fyrir að hér er ekki til staðar 

samanburður við fyrri tíma en hægt er að velta fyrir sér hvort það sé líklegt að fyrir nokkrum 

áratugum síðan hefði enginn sjómaður og samtals 16 úr því sem kalla má framleiðslustéttir 

verið í 327 manna úrtaki úr hópi hins almenna stuðningsfólks viðkomandi frambjóðenda. 
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Hraðvaxta hagkerfi 
 

Dæmi um mikinn vöxt. Í seinni hluta ritgerðarinnar er leitast við að spá fyrir um 

þróun vinnuaflsins með tilliti til atvinnugreina og starfsstétta. Einnig er landsframleiðsla 

framreiknuð út frá sama vexti og verið hefur og sett upp dæmi út frá mismunandi þróun 

útflutnings. Það er því nauðsynlegt að gera nokkra grein fyrir fræðilegum grunni fyrir slíkum 

vexti. Eru líkur á að efnahagslegur vöxtur geti haldið áfram á sama hraða og verið hefur 

þannig að um tuttugu ára samfellt vaxtatímabil verði að ræða?  

Ef litið er til erlendra dæma má nefna að í hraðvaxtarhagkerfum í Asíu s.s. Suður – 

Kóreu var gríðarlegur efnahagslegur vöxtur á seinni hluta síðustu aldar eða sem nam 

tvöföldun landsframleiðslu á mann á átatug um langt skeið 28. Þá erum við nú að horfa á 

gríðarlegan vöxt til að mynda í Kína eða sem nemur nálægt 10% vexti á landsframleiðslu á ári 

og Indland með um 8% 29. Vissulega eru þessar þjóðir að draga uppi  ( catch up) önnur 

þróaðri hagkerfi og nota til þess þekktar aðferðir sem þær yfirfæra á sinn efnahag og ná á 

þann hátt miklum vexti á skömmum tíma enda er hér verið að ræða um hagvöxt sem er 

margfaldur á við það sem hefur verið t.d. í Evrópusambandslöndunum að undanförnu.  Einnig 

er ljóst að munurinn á 4.1% meðalvexti, eins og verið hefur á Íslandi frá 1995, og 10% 

meðalvexti á tuttugu árum er tæplega fimmfaldur þegar horft er til stækkunar á hagkerfum 

þannig að það er langt frá því að verið sé að tala um neitt í líkingu við mesta þekkta vöxt  á 

síðustu áratugum.  

Ef við lítum til þeirra þjóða sem okkur er tamt að bera okkur saman við þá er myndin 

nokkuð önnur. Á árunum 2004 – 2006 hefur hagvöxtur á evrusvæðinu í heild  verið á bilinu 

1,4 – 2,4% og í Bandaríkjunum á bilinu 3,2 – 4,2. Ef hins vegar er rætt um aukningu 

landsframleiðslu heimsins í heild þá er hún: 4,1% 2004, 3,5% 2005 og 3,9% 2006 30; eða ekki 

langt frá því sem hefur verið hér á landi að meðaltali síðasta áratug.  

Eins og kemur fram hér að ofan þá var raunaukning landsframleiðslu lítil á 

evrusvæðinu í heild eða um 2% að undanförnu enda er það svo að það er mun erfiðara fyrir 

hátekjuríki að auka sína landsframleiðslu umtalsvert. Myndin breytist nokkuð ef litið er til 

einstakra þjóða innan svæðisins og þó sérstaklega ef litið er til minnstu hagkerfanna. Til að 

mynda þá var meðalvöxtur írska hagkerfisins  5,7% á árunum 1985 – 2005 að báðum 

                                                 
28 Krueger, Anne O. 2006 bls.3 
29 Alþjóðabankinn 2006 
30 Alþjóðabankinn 2006 
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meðtöldum og hann var á sama tíma 4,9% í Lúxemborg og 3,1% á Íslandi eins og sést í töflu 

2. 31 

Það er áhugavert að bera þessar talnaraðir saman; það er hagvöxtinn í þessum þrem 

litlu Evrópuhagkerfum sem öll eru innan OECD.  Í Írlandi og Lúxemborg er nokkuð jafn 

vöxtur allan tímann meðan Ísland er að ganga í gegnum eina verulega efnahagskreppu á 

árunum 1988 – 1995; en eins og kemur fram annarsstaðar í þessum kafla kom þessi lægð í 

kjölfar síðasta tímabils hagvaxtar sem byggði á betri nýtingu sjávarfangs. Ef litið er til Írlands 

og Lúxemborgar á þessu tímabili þá var vöxturinn þar drifinn áfram af því að þessu litlu 

hagkerfi nýttu sér möguleika sína í opnara viðskiptaumhverfi; með miklum 

utanríkisviðskiptum eins og kemur fram í kafla VI, með því að nýta sér opnari vinnumarkað, 

með eflingu fjármálastofnana, með að vera stökkpallur fyrirtækja inn á Evrópska 

efnahagssvæðið og með innri aðgerðum s.s. lækkun skatta á atvinnulífið. Eru þetta ekki að 

nokkru þeir þættir sem eru að skapa hagvöxtinn á Íslandi í dag? Ef svo er og Ísland á sama 

möguleikann á tuttugu ára hagvaxtartímabili á ofangreindum forsendum eins og Írland og 

Lúxemborg þá eru seinni tíu árin eftir hér á landi, en áhrifa opnunar fjármagnsmarkaða og 

inngöngu í Evrópska efnahagssvæðið fór ekki að gæta hér að nokkru ráði fyrr en um miðjan 

níunda áratug síðustu aldar. 

 

                                                 
31 OECD 2006 
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Árlegur vöxtur landsframleiðslu á Írlandi, Lúxemborg og Íslandi 1985 – 2005 

 

 Írland Lúxemborg Ísland 
1985 1,0300 3,0 1,0280 2,8 1,0320 3,2 
1986 0,9960 -0,4 1,0950 9,5 1,0610 6,1 
1987 1,0460 4,6 1,0390 3,9 1,0820 8,2 
1988 1,0510 5,1 1,0810 8,1 0,9999 -0,1 
1989 1,0570 5,7 1,0930 9,3 1,0030 0,3 
1990 1,0810 8,1 1,0520 5,2 1,0120 1,2 
1991 1,0190 1,9 1,0830 8,3 0,9998 -0,2 
1992 1,0330 3,3 1,0180 1,8 0,9960 -3,4 
1993 1,0270 2,7 1,0410 4,1 1,0130 1,3 
1994 1,0560 5,6 1,0370 3,7 1,0350 3,5 
1995 1,0920 9,2 1,0140 1,4 1,0010 0,1 
1996 1,0790 7,9 1,0150 1,5 1,0470 4,7 
1997 1,1100 11,0 1,0580 5,8 1,0480 4,8 
1998 1,0820 8,2 1,0630 6,3 1,0560 5,6 
1999 1,1020 10,2 1,0810 8,1 1,0420 4,2 
2000 1,0880 8,8 1,0810 8,1 1,0410 4,1 
2001 1,0600 6,0 1,0250 2,5 1,0370 3,7 
2002 1,0590 5,9 1,0360 3,6 0,9990 -1,0 
2003 1,0430 4,3 1,0200 2,0 1,0300 3,0 
2004 1,0440 4,4 1,0420 4,2 1,0790 4,4 
2005 1,0540 5,4 1,0400 4,0 1,0540 5,4 

 3,216 5,7% 2,747 4,9% 1,917 3,1% 
 1,057  1,049  1,031  

                                                                                         (OECD Productive Databace ) 

Tafla 2 

 

 

Hlutverk útrásarfyrirtækja. Í rannsókn sem Ásdís Jónsdóttir gerði fyrir RANNÍS 

2006 er fjallað um hlutverk útrásarfyrirtækja í þekkingarsköpun á Íslandi kemur fram að árið 

2005 var bein fjármunaeign Íslendinga í útlöndum orðin um tveir þriðju af landsframleiðslu 

(0,64). Þar kemur fram að ætla megi út frá því þeim mælikvarða að Ísland sé orðið álíka 

alþjóðavætt og Svíþjóð sem hefur verið með langtum hæsta hlutfallið af Norðurlöndunum 

hvað þetta varða til þessa32.  

Þar kemur einnig fram að mælt á mælikvarða  útgjalda til rannsókna og þróunar sem 

hlutfalls af landsframleiðslu en það er mælikvarði sem oft er notaður til að meta hæfni þjóða 

til nýsköpunar,  er Ísland komið í miðjan hóp Norðurlandanna eftir að hafa verið í neðsta sæti 

lengst af samanber mynd 2. 

 

                                                 
32 Ásdís Jónsdóttir 2006, bls 8 
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                          Framlög til rannsókna og þróunar á Norðurlöndum 

Hlutfall af landsframleiðslu 

 
Mynd 2  33 

 

Annars er niðurstaða í rannsókn Ásdísar hvað varðar opnara starfsumhverfi og útrás 

fyrirtækja að fjölþjóðavædd heimafyrirtæki (þróuð útrásarfyrirtæki) fjárfesti í ríkari mæli í 

nýsköpun heima fyrir en fyrirtæki  sem hafa ekki farið í útrás eða  dótturfélög erlendra 

fjölþjóðafyrirtækja. Þessi niðurstaða bendir til að hin nýju fjölþjóðafyrirtæki á Íslandi muni 

halda áfram að leggja fjármagn í rannsóknir og þróun og þar með stuðla að áframhaldandi 

efnahagslegum vexti. Sem dæmi um þetta þá benti rannsóknin til þess að hjá fyrirtækjunum 

Össuri og Actavís muni útrásin styrkja höfuðstöðvarnar á Íslandi sem miðstöðvar þekkingar 

og þar með efla þær til muna 34.  

Í rannsókn Ásdísar kemur einnig fram að sterkir fjárhagslegir bakhjarlar skipti miklu 

máli og því stuðli allar aðgerðir til þess að þeir verði til og dafni miklu máli enda sýni 

erlendar rannsóknir að innlendir og skuldbindandi eigendur séu ólíklegri til að flytja 

lykilstarfsemi úr landi en ella og að tilvist öflugra klasa skipti einnig máli varðandi alla 

nýtingu á tiltækri þekkingu. 

 

Áhrif fjármálafyrirtækja. Í rannsókn sem gerð var 2005 um áhrif fjármálafyrirtækja 

á íslenskan efnahag  af Hagfræðisetri Háskólans í Reykjavíkundir undir forystu Katrínar 

                                                 
33 OECD 2006 
34 Ásdís Jónsdóttir (2006) bls.11 
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Ólafsdóttur er fjallað um áhrif fjármálastofnana á efnahagslegan vöxt. Þar er vitnað í nokkrar 

erlendar rannsóknir sem allar benda til að öflug fjármálastarfsemi stuðli að skilvirkari nýtingu 

á fjármagni og auki framleiðni vinnuafls og þar með landsframleiðslu á mann. Í rannsókninni 

kemur fram að fjármálamarkaður hafi dýpkað og þróast á undanförnum árum og hafi umsvif 

þeirra erlendis margfaldast á örfáum árum. Sem dæmi um þetta  segir í  rannsókn 

Hagfræðiseturs HR að sem hlutfall af vergri landsframleiðslu hafi fjármálageirinn vaxið úr 

4% ad VLF 1997 – 1998 og í það að vera um 7% 200535. Annað dæmi um hvað íslenskar 

fjármálastofnanir er orðnar öflugar þá nema heildareignir stóru bankanna þriggja um sjöfaldri 

landsframleiðslu Íslands samkvæmt  uppgjörum þeirra fyrir árið 2005.36 

 

Michael E. Porter og klasakenningin. Í allri umræðu um efnahagslegan vöxt  að 

undanförnu er umræðan um klasa og mikilvægi þeirra áberandi en með klösum er átt við 

samstæðan hóp fyrirtækja sem vinna saman að auknum svæðisbundnum vexti; oft með vitund 

og stuðningi yfirvalda á viðkomandi svæði. Á síðasta ári hélt Michael E. Porter , faðir 

klasakenninganna,  erindi hér á landi um samkeppnishæfni Íslands. Porter er eins og áður 

hefur komið fram einn virtasti fræðimaður á sviði viðskipta  í heiminum í dag. Það hefur 

komið fram áður í ritgerðinni að Porter leggur áherslu á að það skipti ekki máli hvað fyrirtæki, 

þjóð eða svæði geri til að öðlast meiri hagsæld heldur hvernig það sé gert og samkeppnishæfni 

þjóða  skilgreinir hann á eftirfarandi hátt : 

,,Samkeppnishæfni er framleiðnin (virði hverrar einingar sem er notuð) sem þjóð 

,svæði eða klasi nær út úr þeim mannauði, fjármagni og náttúruauðlindum sem stendur til 

boða. Framleiðnin setur lífsstandard (laun, afrakstur fjármagns og náttúruauðlinda) hverrar 

þjóðar eða svæðis.” 37  

Porter lagði áherslu á í erindi sínu að þjóðir þurfi að nýta sér að mynda klasa um 

greinar þar sem heildarvelta viðkomandi greinar mælist sem hlutfall af heimsviðskiptum. 

Hann nefnir að nú þegar séu til staðar klasar í  sjávarútvegi og orkufrekan iðnað hér á landi og 

að slík þróun sé einnig í gangi m.a. í fjármálgeiranum og líftækni (lyfjaiðnaðurinn).  

Almennt um samkeppnishæfni Íslands segir Porter að velmegun sé meiri en 

samkeppnisstaða þjóðarinnar gefi tilefni til en það eigi sér stoð í kröftugu  umhverfi og skýrri 

sýn á mikilvægi klasa. Að lokum segir Porter  þegar hann dregur saman það sem hann kallar 

                                                 
35 Katrín Ólafsdóttir 2005 
36 Hagfræðisetur HÍ 2006 
37 Michael E. Porter 2006 
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hagfræðilega stefnumótun þjóðarinnar (National Economic Strategy – Issues for Iceland ) að 

hún eigi að byggjast á: 

• ,,Markaðstækifærum (market niches) tengdum sérstöðu Íslands varðandi 

landfræðilegar aðstæður, kunnáttu, menningu og gildi.” 

• ,,Að vaxtarhvati felist í að taka sterka stöðu í skyldum klösum – Vistfræði sem 

yfirliggjandi þema.” 38 

Samandregið þá var megin tónninn í erindi Porters að samkeppnishæfni þjóða byggi á 

opnu hagkerfi og samhæfðri uppbyggingu  atvinnulífs og markvissu samfélagslegu stoðkerfi.  

 

Klasar og lítil hagkerfi. Það getur verið áhugavert að velta hugmyndum Porters um 

klasa og samkeppnishæfni þjóða fyrir sér með tilliti til mikils vaxtar lítilla hagkerfa eins og 

Íslands,  Írlands og Lúxemborgar. Porter leggur mjög mikið upp úr klasamyndun þegar hann 

fjallar um möguleika einstakra landa eða landsvæða. Sérstaða þessara litlu hagkerfa, í 

fræðilegu tilliti, þegar fjallað er um svæðisbundinn vöxt, er að þarna er um að ræða einingar 

þar sem eðli máls samkvæmt er auðvelt að hafa góða sýn yfir allar þjóðhagsstærðir á 

viðkomandi svæði; svæði sem gæti stærðar og íbúafjölda vegna alveg eins verið hluti af stærri 

heild og í slíkum tilfellum er mun erfiðara að nálgast hagrænar upplýsingar um viðkomandi 

landshluta eða svæði. Það er því freystandi að draga þá ályktun   að þessi litlu hagkerfi sem 

byggja á þjóðréttarlegum forsendum lúti í raun lögmálum klasa, eins og Porter skilgreinir þá, í 

efnahagslegu tilliti, að samfélagsgerðin og nándin geri það að verkum. Í þessu samhengi má 

nefna að Próf. Örn D. Jónsson sagði í opnum fyrirlestri hjá Háskóla Íslands varðandi þetta 

málefni ,,Ísland iðnvæddist sem fyrirtækjanet”39 þar sem hann ræddi um þróun íslensk 

atvinnulífs á síðustu öld. Um þetta verður fjallað nánar í kafla undir umræðum og lokaorð  í 

kafla VII. 

   

 

                                                 
38 Michael E. Porter 2006 
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Hagvaxtarhjólið 
 

Hvernig vinna lítil hagkerfi?  Til að gera tilraun til að draga  saman  á myndrænan 

hátt þá þætti sem skipta máli varðandi efnahagslegan vöxt  er hér dregin upp teikning af því 

eins og höfundur sér fyrir sér að sjálfstætt hagkerfin (sem byggir á þjóðríki)  þróist. 

Teikningin sýnir það sem höfundur kallar hagvaxtarhjólið; 

  

Hagvaxtarhjólið
(Lítil hagkerfi)

Þjóðarkakan

Jóhannes Geir Sigurgeirsson 2007

 
                                                           Mynd 3 
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Kjarninn í myndinni er hagkerfi viðkomandi ríkis sem getur stækkað eða dregist 

saman samkvæmt því sem er að gerast í ytri lögum hjólsins. Kjarninn er varinn af hring, 

þjóðfélagshringnum, sem samanstendur af þáttum sem einungis eru á valdi kjörinna fulltrúa 

almennings samkvæmt vestrænum lýðræðisviðhorfum. Þjóðfélagshringurinn setur ytri mörk 

hagvaxtarins. Yst koma síðan kraftar, vaxtakvatarnir, sem geta eftir atvikum stækkað kjarnann 

með því að toga útávið eða verið hlutlausir eða jafnvel beinst innávið og þar með minnkað 

hagkerfið. Vaxtakvatarnir verða til með samvirkni milli hinna ólíku þátta samfélagsins  Þessir 

ytri kraftar virka hins vegar ekki nema þjóðfélagshringurinn sé öflugur vegna þess að þeir eru 

tengdir við hann og hann er tengiliðurinn við  kjarnann. Ytri lögin snúast um kjarnann og út 

frá því er hægt að hugsa sér hvað gerist ef hagkerfið hitnar um of; í besta falli ofhitna legurnar 

og það verður að grípa til kælingar en í versta falli bræðir vélin úr sér og allt er fast. Hins 

vegar, ef farið er með gát, á hjólið að geta snúist hring eftir hring öllum til hagsbóta. 

Hraðanum er hægt að stýra líkt og vatnshjóli með leiðiskóflum; með því að draga inn eða ýta 

út einstökum skóflum á hjólinu. Þessi mynd á að geta útskýrt vaxtarmöguleika lítilla þjóðríkja 

en eðli máls samkvæmt á að vera auðveldara að samhæfa þá krafta sem koma fram í myndinni 

við slíkar aðstæður. Lítil hagkerfi í opnu alþjóðlegu umhverfi geta auk þess haft möguleika á 

að vaxa án þess að vera eins háð ýmsum takmörkunum sem setja stærri hagkerfum skorður 

s.s. aðgangur af framleiðsluþáttum eins og fjármagni og vinnuafli.  Vel að merkja; þá þarf 

skipulagsheild eins og hér er lýst ekki endilega að vera byggð á þjóðréttarlegum grunni, hún 

getur verið hluti af þjóðríki, eða ríkjasamstæðu, sem hefur nægjanlegt frelsi til athafna til að 

byggja upp þá þætti sem mynda hagvaxtarhjólið eins og það er sýnt hér. 

Hugmyndafræði hagvaxtarhjólsins byggir að nokkru á að það séu andstæðir kraftar 

sem takast á við vöxt þjóðartekna. Aukin sérhæfing í þekkingarsamfélögum nútímans hafa 

eins og fram kemur framar í þessum kafla myndað nýjar stéttir sérfræðinga (eða hinar 

skapandi stéttir samkvæmt öðrum skilgreiningum). Þessar stéttir gera miklar launakröfur í 

krafti sérþekkingar sinnar og geta á þann hátt aukið á launamun þeirra og ósérhæfðs 

starfsfólks. Þá hafa verið leiddar líkur að því að í litlum hraðvaxta hagkerfum hafi 

skattalækkanir leitt til vaxandi landsframleiðslu en lækkun skatta getur aukið ójöfnuð ef ekki 

er haldið rétt á spilunum. Hugsunin með þjóðfélagshringnum í módelinu er á móti sú að þar 

séu kraftar sem vinni á móti óæskilegum áhrifum þess sem hér er nefnt að ofan og skapi hið 

gullna jafnvægi sem sé grundvöllur heilbrigðs vaxtar. 
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Framleiðnibyltingin, undanfari upplýsinga og 

þekkingarsamfélaganna 
 

Grasrótarbyltingarmaður? Áður en farið verður lauslega yfir atvinnuþróun á Íslandi 

á síðustu öld verður að fara nokkrum orðum um það sem lagði grunninn að þeim miklu 

þjóðháttarbreytingum sem hafa orðið á Vesturlöndum síðustu 150 árin. Allt á sér sinn tíma og 

þarf sinn aðdraganda. Þekkingarsamfélagið sem við flest teljum að sé að verða til í dag væri 

ekki til staðar ef ekki hefði komið til sú mikla aukning í framleiðni  í hinum þróuðu löndum   

sem  skapað hefur rými fyrir athafnasemi á nýjum sviðum. Það er; hvenær og hvernig var 

farið að yfirfæra tiltæka þekkingu og vísindaleg vinnubrögð  á vinnuna sem slíka Mönnum 

ber ekki saman um hvar þessi þróun, sem stundum er nefnd framleiðnibyltingin og fylgdi í 

kjölfar iðnbyltingarinnar á sínar rætur. Margir telja þó að þær liggi hjá Frederick Winslow 

Taylor (1856 – 1915); vel menntuðum Bandaríkjamanni sem vegna sjóndepru varð að hætta 

við að fara í Harvard en hóf í þess stað vinnu sem verkamaður í járniðnaði. Taylor hóf sig 

fljótt til metorða innan járniðnaðarins og varð efnaður á umbótakenningum sem hann hrinti í 

framkvæmd innan greinarinnar . 

Taylors er helst getið í nútímafræðum í stjórnun  sem höfundar kenninga um vísindalega 

stjórnun og þá oft vísað til bókar hans The Principles of Sciientific Management sem kom út 

1911.  Til eru þó þeir sem telja að skerfur Taylors til hag- og félagssögu síðustu aldar sé mun 

stærri en almennt er talið; það er að með aðferðum Taylors væri hægt að skapa bæði launþegum 

og fjármagnseigendum sanngjarnan skerf af afrakstri atvinnulífsins og í raun ekki hægt að ná 

árangri öðruvísi en að hagsmunum beggja hópanna, atvinnurekenda og launþega, væri vel 

borgið.  Þetta sést vel með því að vitna í upphafskaflann í áður nefndri bók Taylors. Þar segir 

hann eftir að hafa lagt áherslu á að almennt sé atvinnulífið að fleygja frá sér verðmætum með 

ómarkvissum vinnubrögðum: 

”Það ætti að vera sjálfsagður hlutur að hámarks hagsæld vinnuveitandans ásamt hámarks 

velferð launþegans ættu að vera tvö höfuðmarkmið stjórnunar þannig að óþarft ætti að vera að 

nefna þessi atriði.  Þó er það engin spurning að um allan hinn iðnvædda heim stendur stór hluti 

vinnuveitenda jafnt sem verkamanna í stríði frekar en að vinna saman í friði. Einnig trúir 

meirihlutinn beggja megin víglínunnar væntanlega ekki að hægt sé að finna leið fyrir 

sameiginlega hagsmuni þeirra”   

Taylor heldur áfram og segir að  velferð atvinnurekandans fái ekki staðist til lengdar nema 

hún fari saman við velferð launþeganna og gagnkvæmt.  
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“.. og það er mögulegt að færa verkamanninum það sem hann þarfnast mest þ.e. há laun og 

uppfylla um leið þarfir vinnuveitandans  um lágan launakostnað í framleiðslunni” 40 

 

Að sækja fram á móti ríkjandi viðhorfum. Allt hljómar þetta sem sjálfsagðir hlutir í 

dag, en við verðum að taka mið af, að þetta er á tímum þegar hið almenna viðhorf verkamanna 

var að það væri þeim fyrir bestu að fara sér hægt við vinnu sína. 41  Annars fækkaði bara 

verkafólkinu og þar með brauðfæddi tiltæk vinna færra fólk.  Við verðum líka að taka tillit til 

þess að til að mynda Adam Smith (1723 – 1790) gat að engu í sinni þekktustu bók, Auðlegð 

þjóðanna, um vél- eða iðnvæðingu yfir höfuð. Er hún þó gefin út á sama ári og gufuvélin var 

fundin upp. Framleiðslunni er þar enn lýst sem handverksknúinni. Á sama hátt nefnir David 

Ricardo (1772 – 1823) iðnvæðinguna  varla í sínum kenningum um samkeppnislega yfirburði. 

Sömuleiðis er ekki farið að fjalla um iðnaðarsamfélagið og þær nýju stéttir sem það ól af sér í 

samtímabókmenntum fyrr en um þær mundir sem Taylor fæddist.42  

Það var við þessar aðstæður sem Taylor stóð upp og hóf sína baráttu fyrir aukinni 

framleiðni atvinnulífsins og benti á augljósar þversagnir í þeirri samstöðu verkamanna á þessum 

tíma  að fara sér hægt til þess að tryggja sér vinnu. Hér má skjóta inn hvort ekki megi finna 

samhljóm í þessu og sjónarmiðum sem uppi eru í dag þess eðlis að nýjungum í atvinnulífinu 

geti fylgt hætta á ruðningsáhrifum; þ.e. sú hætta að eldri greinar eigi erfitt með að standast 

samkeppni um framleiðsluþættina s.s. fjármagn og vinnuafl.  Hann benti einnig 

atvinnurekendum á að hagsmunir þeirra fælust í að þjálfa vinnuaflið í vísindalegum 

vinnubrögðum og skapa þannig grunninn fyrir aukna framleiðslu.  Þvert á útbreidd  viðhorf síns 

tíma sá Taylor að aukin framleiðni vinnuaflsins skapaði svigrúm fyrir nýja atvinnustarfsemi og 

þar með vöxt heildartekna og betri lífskjör eða eins og hann segir eftir að hafa rakið kosti þess 

að láta af hægagangi við vinnu,  

“… það mundi tryggja hærri laun og stytta vinnutíma og skapa betri aðstæður bæði í 

vinnu og heimavið.” 43 

Í stuttu máli snúast kenningar Taylors um að til væri ein aðferð  sem væri best til að vinna 

hvert eitt starf og að með mælingum og tímatöku væri hægt að finna þessa einu réttu aðferð. 

Það væri auk þess hlutverk yfirmannanna að upplýsa og fræða verkafólkið um hvernig þessum 

árangri væri náð. Með þessu væri horfið frá “þumalputtareglunni” sem hafi viðgengist við 

                                                 
40 Frederick Winslow Taylor 1911, bls 3 
41 Frederick Winslow Taylor 1911, bls 5 
42 Peter F Drucker  1998, bls. 22 
43 Frederick Winslow Taylor 1911, bls 5 



 34

stjórnun og tekin upp vísindaleg vinnubrögð Að lokum eru hér tvær  tilvitnanir beint í Taylor í 

lokakafla bókar hans um vísindalega stjórnun:  

 ,,Það er ekkert einstakt atriði, heldur allt í samhengi, sem myndar vísindalega stjórnun, 

þetta mætti draga saman á þennan hátt: 

• Vísindi, ekki þumalputtaregla 

• Samhljómur, ekki misklíð 

• Samvinna, ekki einstaklingshyggja 

• Hámarks afköst, í stað takmarkaðra afkasta 

• Þróun hvers manns til mestra afkasta og hagsældar. “ 44 

Á lokasíðunni segir Taylor síðan: 

,,Lágur framleiðslukostnaður sem fylgir tvöföldun á afköstunum mun gera þeim fyrirtækjum 

kleift sem taka upp þessar stjórnunaraðferðir, sérstaklega þeim sem taka þær upp fyrst, að 

standast samkeppni mun betur en áður og þetta mun stækka markaði þeirra þannig að 

starfsfólk þeirra mun hafa samfellda vinnu jafnvel á dauðu tímunum og þau munu hagnast 

meira en dæmi eru um. 

 Þetta þýðir aukna hagsæld og minni fátækt, ekki einungis fyrir þeirra starfsmenn 

heldur einnig um leið  fyrir allt samfélagið sem þeir búa í.” 45 

 Viðhorf til kenninga Taylors á seinni árum taka eflaust mið af því að margar af 

aðferðunum sem þróuðust upp úr hugmyndum hans svo sem akkorð og vinna eftir ábatakerfi 

hafa notið mismikillar hylli. Þá geta aðferðir eins og “afþjálfun” sem var liður í að gera 

starfsfólk móttækilegra fyrir nýjum vinnubrögðum eflaust virkað á suma nánast eins og 

aðferðir við tamningu á dýrum.  Hinu verður ekki neitað að aðferðir Taylors virkuðu. Þær 

voru einn af hornsteinunum í þeirri miklu byltingu sem var á atvinnuháttum og lifstíl 20. 

aldarinnar samfara stóraukinni framleiðni vinnuaflsins. Þeirra er getið hér bæði vegna 

mikilvægis þeirra til þjóðfélagsþróunar Vesturlanda á síðustu öld og ekki síður til að hafa 

kenningar hans og starfsaðferðir til viðmiðunar þegar fjallað verður um þróun atvinnulífs á 

Íslandi hér á eftir. 

  

                                                 
44 Frederick Winslow Taylor 1911, bls 55 
 
45 Frederick Winslow Taylor 1911, bls 57 
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Ísland og framleiðnibyltingin 

 

Þjóðfélag í föstum skorðum. Til þess að átta sig betur á því sem hefur verið að gerast 

í íslensku atvinnulífi og vinnumarkaði á síðastliðnum áratug og hvað megi reikna með að geti 

gerst á þeim næsta eins og þessi rannsókn fjallar um er nauðsynlegt að fara nokkrum orðum 

um þróun síðustu aldar.  Hvar stóðu  Íslendingar á þeim tíma þegar Taylor var að setja fram 

kenningar sínar? Var einhver hér á landi að velta fyrir sér aukinni framleiðni atvinnulífsins í 

anda vísindalegrar stjórnunar? Það er ólíklegt og ekki hafa fundist heimildir um það við 

vinnslu þessarar ritgerðar.   Á þeim tíma var íslenskt samfélag  enn lítt breytt frá landnámsöld.  

Á þessum árum ,seinni hluta nítjándu aldarinnar, var íslenska samfélagið nánast hreint 

bændasamfélag. Þjóðfélagsgerðin  var í raun fyrirmyndar íhaldssamfélag þar sem hver 

kynslóð tók við af annarri og allt byggðist  á líkani fjölskyldunnar þar sem litið var á 

vinnumennsku sem starfsnám fyrir verðandi bændur.46 Á þessum tíma var fjölskyldan, 

ættartengslin og hrepparnir, sem um aldanna rás höfðu þróast sem ótrúlega fjölbreyttar 

félagslegar einingar, þær stoðir sem félags- og atvinnukerfi landsins byggði á. Hrepparnir 

lögðu gjöld á þá sem betur máttu sín og voru allt í senn, velferðarkerfi þar sem fjölskyldunni 

sleppti, tryggingarfélög gagnvart skaða á húsum og búfé og umgjörð um umbætur í 

búskaparháttum.47 Sem dæmi um hve lengi eymdi eftir af þessu hlutverki hreppanna má nefna 

að um 1960 þegar sá sem þetta skrifar var í barnaskóla að Syðra – Laugarlandi í 

Öngulsstaðarhreppi sat álagningarnefnd hreppsins dögum saman á skólaloftinu við að leggja á 

skatt til hreppsins, sem þá hét orðið útsvar, eftir efnum og aðstæðum hvers íbúa. 

Ef litið er til þeirra menningarstrauma sem bárust til landsins á seinni hluta 19. aldar 

þá lutu þeir fyrst og fremst að þjóðernislegum þáttum og bókmenntastefnum ásamt 

endurbótum í verslun.  Samvinnuhreyfingin  sem var að skjóta rótum á þessum tíma beindist 

fyrst og fremst að endurbótum í verslun þar sem hinn félagslega eining sem stóð að 

samtökunum var sveitaheimilið sem rekstaraheild en ekki einstaklingarnir sem slíkir og ekki 

að sjá að reiknað væri með breytingum hvað það varðar. 

Sérstaða íslensks atvinnulífs. Það má leiða rök að því að kenningar vísindalegrar 

stjórnunar hafi borist seint til landsins.   Íslendingar  hafi gengið í gegnum handverksstigið í  

framleiðsluháttum á þeim tíma sem framleiðnibyltingin var að eiga sér stað í Ameríku og 

Evrópu.  Það sem bætti lífskjörin  á þeim tíma var öðru fremur nýting auðugra fiskimiða sem 

                                                 
46 Guðmundur Hálfdánarson 1993, bls.42 
47 Sigurður Nordal 1942, bls. 137 - 139 
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auðvelt var að nálgast.  Því fylgdu bæði kostir og gallar. Með skorpuvinnu, og til þess að gera 

einföldum vinnsluaðferðum, var hægt að skapa þjóðinni miklar tekjur frá sjávarútveginum.  

Það er athyglisvert að velta fyrir sér hvernig atvinnuhættir þróuðust ólíkt í sjávarútvegi og 

landbúnaði. Á meðan  tæknivæðingin   í sjávarútveginum snéri fyrst og fremst að veiðunum á 

skútuöldinni, þá vélbátaútgerð og að lokum togaraútgerð, þá var landvinnslan áfram frumstæð 

og byggði á handafli. Í landbúnaðinum var á þessum tíma fyrst og fremst um að ræða 

einfaldar tæknibreytingar s.s. nýja ljái sem vissulega juku afköst við heyskap og síðar einföld 

hestaverkfæri en í úrvinnslunni kom tæknin fyrr til skjalanna með rjómabúunum og vélvæddri 

tóvinnslu.48 

Það er fróðlegt að velta fyrir sér í þessu samhengi hvernig landbúnaðurinn þróaðist 

síðar eða frá því laust fyrir miðja síðustu öld og fram á níunda áratuginn.  Þá varð mjög hröð 

uppbygging í sveitum landsins.  Hún byggði að hluta á neti menntaðra sérfræðinga  sem héldu 

til haga og miðluðu nauðsynlegri þekkingu. Hér er átt við ráðunautakerfið í landbúnaði sem 

teygði anga sína um allt land.  Það er hægt að hafa mismunandi skoðanir á þeirri pólitík sem 

var að baki þessarar uppbyggingar og færa rök að því að hún hafi ekki haft hámarksframleiðni 

vinnuafls að markmiði en kerfið, þekkingarnetið, virkaði. 

Á sama hátt er hægt að skoða mismuninn á  þróun í kjöt- og mjólkuriðnaði. Þó að í 

báðum tilfellum hafi einingar verið það litlar  að erfitt var að koma við tæknivæddri 

hagræðingu, þá þróuðust þessar greinar á misjafnan hátt.  Í kjötiðnaðinum vann hver í sínu 

horni og þróunin var hæg. Í mjólkuriðnaðinum hófst mikið framfarskeið um 1960 sem má 

rekja til stofnunar Osta og smjörsölunnar sem var sameiginlegt fyritæki mjólkurstöðvanna og 

varð þess valdandi að starfsemin í heild laut að verulegu leyti lögmálum fyrirtækjaneta eða 

klasa eins og það er kallað í dag.  Lykilstarfsfólk sótti stutta fagmenntun til útlanda og það var 

markviss vöruþróun og markaðsstarf í gangi en eins og áður sagði þá buðu einingarnar ekki 

upp á þá stærð sem þurfti til þess að ná  góðri framleiðni vinnuaflsins. Árangur af þessu starfi 

sést á því að um árabil hefur neysla mjólkurafurða á íbúa verið með því mesta sem gerist í 

heiminum hér á landi.49 

  Í skugga sjávarútvegsins. Það er síðan á grunni tóvinnslunnar sem helst skapast 

eitthvað sem hægt er að kalla iðnvætt umhverfi, með skipulögðum rútínuvinnubrögðum, um 

miðja síðustu öld þar sem var Álafoss í Mosfellsbæ og Iðnaðardeild Sambandsins á Akureyri.  

Þessi vinnubrögð voru öndverð við það sem gerðist í fiskvinnslunni  sem megin hluta 

aldarinnar byggði á skorpuvinnu til að bjarga verðmætum. Þar afmarkaðist vinnan af 

                                                 
48 Jón Gunnar Grjetarsson 1993, bls. 239 - 240 
49 Upplýsingar frá Jóni Baldurssyni,starfsmanni Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði  
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afköstum veiðanna en ekki á hagkvæmni í vinnslu og markaðsstarfið aðlagaðist þessum 

aðstæðum.  

 Mikilvægi sjávarútvegsins hvað varðaði atvinnu og ekki síður gjaldeyrisöflun gerði 

það að verkum   að efnahagsmálum var stjórnað stóran hluta síðustu aldar út frá þrengstu 

hagsmunum sjávarútvegsins m.a. hvað varðar gengi íslensku krónunnar og vexti.  Þetta ásamt 

innflutningshömlum á iðnaðarvöru gerði það að verkum að framleiðsluiðnaður komst hér 

seint á legg. Hann varð að búa við mjög sveiflukennd starfsskilyrði og hafði ekki það aðhald 

sem hann þurfti.  Til marks um það þá er það ekki fyrr um 1990 með tilkomu fullkominna 

ostagerðartækja hjá Mjólkursamlagi KEA Akureyri, sem annað en átöppun mjólkur kemst af 

handverksstigi í íslenskum mjólkuriðnaði þó önnur þróun þar hafi verið jákvæð samanber það 

sem áður er sagt.  Kjötvinnsla hefur verið meira og minna á handverksstigi í mörgum smáum 

vinnslustöðvum framundir daginn í dag eins og getið verður síðar. Það er ekki fyrr en um 

1990 sem brauðframleiðsla kemst á tæknivætt stig hér með endurskipulagningu Myllunnar hf. 

og málningar og hreinlætisvöruframleiðsla var  meira og minna unnin í höndunum þar til með 

sameiningum í þeim iðnaði nú um aldamótin. 

 Taylorismi í ullariðnaðinum. Frá þessu voru vissulega undantekningar samanber 

ullar- og skinnaiðnaðinn eins og áður var nefnt. Hann var byggður upp sem útflutningsiðnaður 

og varð því að geta keppt við hliðstæðan iðnað erlendis. Það gekk meðan keppinautarnir voru 

textilfyrirtæki með vinnslu í Evrópu og Norður Ameríku.  Þar voru kenningar Taylors um 

vísindalega stjórnun í hávegum hafðar. Samkvæmt samtali við Jón Sigurðarson50, sem kom til 

starfa sem stjórnandi hjá Iðnaðardeild Sambandsins á Akureyri á miðjum áttunda áratugnum, 

ræddu menn og praktíseruðu kenningar um vísindalega stjórnun á þeim tíma. Þá voru að 

útskrifast iðnrekstrarfræðingar frá Tækniskóla Íslands og í menntun þeirra var lögð áhersla á 

þessi fræði. Jón telur einnig að afköst í þessum iðnaði hafi á þessum tíma verið sambærileg 

við það sem hann sá og þekkti erlendis . 

 Í þessu ljósi er fróðlegt að skoða ummæli Sigurðar Markússonar,51 lengi 

framkvæmdastjóra Sjávarafurðadeildar Sambandsins. Hann sagði að þegar kom að því að gera 

tilraunir með nýjungar í fiskvinnslu sem gerðu kröfu til iðnvæddra vinnubragða s.s. 

lausfrystingu og í framhaldinu pökkun í neytendapakkningar hafi komið að sjálfu sér að gera 

þær tilraunir í frystihúsunum við Eyjafjörð, á Dalvík og Hrísey. Annars staðar var þessi 

iðnaðarhefð ekki til staðar. Sigurður varpar því fram hvort hér séu ekki áhrif frá 

                                                 
50  Jón Sigurðsson í 2005 
51  Sigurð Markússon  2005 



 38

iðnaðarhefðinni á Akureyri og þá fyrst og fremst frá Verksmiðjunum eins og starfsemi 

Iðnaðardeildarinnar var kölluð í daglegu tali. 

 Það er svo aftur kaldhæðni örlaganna að hér er verið að innleiða vísindalega stjórnun í 

anda Taylors mörgum áratugum eftir að það hafði verið gert annars staðar eða um það leyti 

sem textiliðnaðurinn á vesturlöndum er að byrja að flytjast til landa með ódýrara vinnuafl 

fyrir tilverknað upplýsingasamfélagsins. Aðspurður um hvort hafi komið til tals á þessum 

tíma að fara þá leið með iðnreksturinn á Akureyri sagði Jón Sigurðarson, að það hafi verið 

rætt. Einkum meðal yngri stjórnenda en það hafi verið ljóst að tíðarandinn á þeim tíma hafi 

ekki leyft slíka þróun. Athyglisverð eru  ummæli Jóns um að þegar verið var að sameina 

Álafoss og ullariðnað Sambandsins undir lok níunda áratugar síðustu aldar hafi hvergi komið 

fram sjónarmið þess efnis að þessi iðnaður mundi ekki standast launakröfur á íslenskum 

markaði í náinni framtíð. Ekki einu sinni hjá Bostin Consulting Group sem var aðal ráðgjafi 

við sameininguna.  

 Afleiðingin varð sú að ullariðnaðurinn missti af tækifærinu til þess að þróast í að verða 

þekkingariðnaður þar sem hönnun og markaðsstarf hefði verið áfram í landinu og 

framleiðslan flust á svæði með ódýrara vinnuafl. Í stað þess lagðist  ullariðnaðurinn niður en 

skinnaiðnaðurinn lifði áfram en þó á mun lægra vinnslustigi. Önnur fyrirtæki í textiliðnaði s.s. 

66oN hafa hins vegar á seinni árum náð að þróast sem móðurfyrirtæki á Íslandi með starfsemi 

viða um lönd. 
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Framleiðnibyltingin hin seinni 
 

Þróun hagstærða. Ef við skoðum  efnahagsþróun síðustu aldar út frá hagtölum þá  

sést að síðasta uppsveiflan í hagkerfinu sem byggði á þeim atvinnuháttum sem er lýst hér að 

ofan var á árunum 1985 – 1989. Þá fór hagvöxtur  í meira en 4% sem fimm ára meðaltal. Í 

kjölfarið kom svo tímabilið 1989 – 1995 þar sem hagvöxtur var að meðaltali 0,37 % og 

kaupmáttur stóð í stað eða lækkaði á milli ára.52 Þetta sést vel á mynd 4 sem sýnir fimm ára 

meðaltal hagvaxtar á Íslandi frá 1965. 

 

Mynd 4 53 

 

                                                 
52  Hagstofa Íslands, þjóðhagsreikninar 2006 
53 Bjarni Már Gylfason 2005 
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Ísland og Bandaríkin. Til að gera betur grein fyrir þróun landsframleiðslu annars vegar og 

framleiðni vinnuafls er hér gerður samanburður á því sem gerðist á Íslandi og í 

Bandaríkjunum frá 1970 til 2003. Tafla 3 sýnir vísitölu landsframleiðslu annars vegar og 

vísitölu landsframleiðslu á unninn tíma hins vegar á þessum tímapunktum. Í báðum tilfellum 

er árið 2000 sett á 100. Ef við skoðum töfluna þá sést að  Íslendingar draga verulega á 

Bandríkjamenn.  Það sem skilur hins vegar á milli er að hér á landi er aukningin hlutfallslega 

meiri í landsframleiðslunni en landsframleiðslu á unninn tíma en öfugt í Bandaríkjunum sem 

segir að Bandaríkjamenn hafa náð þessum árangri meira með aukinni framleiðni vinnuafls. 

Athygli vekur hins vegar að ef við lítum á breytinguna frá 2000, þar sem vísitalan er 100,  sést 

að aukning þjóðarframleiðslu á unninn tíma er 10,3% á Íslandi en 6.2% í Bandaríkjunum. 54 

   Þessar tölur benda  til þess að Íslendingar séu að draga á Bandaríkin hvað varðar 

framleiðni vinnuafls. Það er ekki hægt að sjá hvenær þessi þróun snérist við, það er að 

landsframleiðsla á unninn tíma eykst meira hér á landi en í Bandaríkjunum, en reikna má með 

að það hafi verið einhvern tímann laust fyrir árið 2000. 

 

Þróun landsframleiðslu og landsframleiðslu á unninn tíma á Íslandi og Bandaríkjunum 

 

 Vísitala landsframleiðslu              Vísitala landsframl. á unninn tíma 
 1970 2003 2003/1970 1970 2003 2003/1970 

Ísland 31,8 106,1 3,33 49,0 110,3 2,25 
USA 74,5 105,8 1,42 62,5 106,2 1,69 

                        (OECD, útreikningar höfundar) 

Tafla 3         

 

Hin nýja framleiðnibylting. Það er síðan á árunum 1996 og áfram sem  verulegar 

breytingar verða á umhverfi í íslensku atvinnulífi þar sem ónýttir möguleikar losnuðu úr 

læðingi. Möguleikar sem framleiðnibyltingin í anda Taylors hafði fyrir löngu framkallað í 

iðnríkjum Vesturlanda. Þetta hefur haft í för með sér að hagvöxtur  hér á landi hefur verið 

mun meiri en í t.d. evrulöndunum.  Hagvöxtur hér hefur verið  að meðaltali  4.1%55 á ári 1995 

– 2005 meðan aukningin hefur verið um eða undir 2% í Evru löndunum. 

Á þessu er engin ein einhlít skýring. Hér kemur margt til. Þar má nefna frelsi á 

gjaldeyris- og peningamarkaði.  Frjálslynd fiskveiðistefna hefur leitt til hagræðingar í 

                                                 
54 OECD (2005) 
55  Hagstofa Íslands, þjóðhagsreikningar 2006 
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greininni. Sala ríkisfyrirtækja hefur hleypt nýju blóði í atvinnulífið. Framkvæmdir í 

virkjunum og stóriðju hafa aukið hagvöxt og nýjar greinar hafa haslað sér völl.  

  Það þarf hins vegar fleiri breytur í haglíkanið til þess að sjá betur hvað er að gerast. 

Ekki síst vegna þess að bent hefur verið á  að ekki sé hefðbundið samhengi á milli aukningar í 

hagvexti og atvinnuþátttöku á þessu  tímabili. Miklar framkvæmdir og uppgangur á ýmsum 

öðrum sviðum leiddi ekki til þeirrar spennu á vinnumarkaði sem hefði mátt búast við á 

árunum 2002 - 2004. Rannveig Sigurðardóttir hefur bent á að á árinu 2004 dróst 

vinnuaflsnotkun saman um 1,5% löngu eftir að hagvöxtur hafði tekið kröftuglega við sér.56  

Þá hefur einnig verið bent á að þetta sé ekkert séríslenskt fyrirbæri. Sömu tilhneigingar hafi 

gætt meðal annars bæði í Svíþjóð og Bandaríkjunum. Í þeim löndum eins og Íslandi fjölgaði 

störfum mjög hratt á árunum 1998 – 2001 en eftir það hefur störfum fækkað í öllum 

löndunum.57   Hannes G Sigurðsson dregur þá ályktun af þessu, að svipaðir kraftar séu að 

verki í öllum löndunum; þ.e. framþróun í framleiðslutækni, hærri hlutdeild aðkeyptra aðfanga, 

bætt vörustýring og lágur fjármagnskostnaður. Þetta er að öllum líkindum rétt en þó finnast 

væntanlega einhver séríslensk einkenni hvað þetta varðar og verður nánar fjallað um það í 

kafla V  þar sem fjallað er um framleiðniaukningu í framleiðslugreinunum. 

 

Bakslag eða tímabundið ástand? Þegar síðan er kannað hvað hefur verið að gerast 

frá 2004 breytist myndin aftur. Ef litið er á tölur um atvinnuþátttöku á þriðja ársfjórðungi 

2006 kemur í ljós að starfandi eru 173.300 á móti 158.000 á sama ársfjórðungi 2004 og  

atvinnuþátttakan er 84,2% á móti 81,5% árið 200458. Hér er um að ræða fjölgun um 15.300 

manns  á vinnumarkaði á einungis tveim árum eða 9,8 %. Það má færa rök fyrir að þetta sé 

ekki ástand sem vari til frambúðar. Þar má nefna að á þriðja ársfjórðungi 2006 er talið að 

vinnuaflsþörf sé í hámarki vegna yfirstandandi stóriðjuframkvæmda og tilheyrandi 

orkuframkvæmda eða um 3.500 manns59.  Þá er enn mikil vinna í gangi við þá miklu 

aukningu sem varð við íbúðahúsabyggingar eftir kerfisbreytinguna á húsnæðislánum 2004. 

Allt endurspeglast þetta síðan í fjölgun starfandi erlendra ríkisborgara sem voru 6.950 að 

meðaltali árið 2004 eftir að hafa fjölgað jafnt og þétt frá því að vera 3.400 1998(Hagtíðindi, 

Starfandi erlendir ríkisborgarar 1998 – 2005, sept. 2006, hagstofa Íslands) Þeir voru orðnir 

                                                 
56 Rannveig Sigurðardóttir 2005, bls. 79 
57 Hannes G Sigurðsson 2004 
58 Hagstofa Íslands 2006 (A) 
59 Frank Friðrik Friðríksson o.fl 2006 bls. 6 
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9.010 árið 2005 og fyrstu tölur benda til að þeir séu orðnir um 15.000 á þriðja ársfjórðungi 

200660.  

Þrátt fyrir að hér hafi verið getið þátta sem kunna að vara tímabundið er  vert að velta 

upp þeirri spurningu hvort þessi mikla fjölgun á vinnumarkaði á skömmum tíma geti á að 

einhverju leiti fært til baka þá  framleiðniaukningu sem sýnt er fram á hér að framan að hafi 

átt sér stað í á íslenskum vinnumarkaði ? Getur verið að aðgangur að erlendu vinnuafli sem er 

tilbúið til að vinna á grunntöxtum geri að verkum að slaknað hafi á kröfunni um framleiðni 

vinnuaflsins? Árangur hvað þetta varðar er m.a. sýndur í töflu 3 á bls. 40  þar sem borin er 

saman vísitala landsframleiðslu á unnin tíma í Bandaríkjunum og Íslandi þar sem fram kemur 

að árin 2000 – 2003 voru Íslendingar að ná aukningu umfram Bandaríkjamenn  á þennan 

mælikvarða.  

Til að varpa betra ljósi á hvað hefur verið að gerast síðan má nefna að eins og áður 

sagði þá jókst vinnuaflsþörfin um 9,8 % á meðan að landsframleiðslan á föstu verðlagi  jókst 

um 10,1 % frá 2004 til 2006 en á árunum 2002 til 2004 dróst vinnuafl saman um 0,3 % á 

meðan að landsframleiðsla á föstu verðlagi  jókst um 10,5 %61 62  samanber töflur 4 og 5.  

 

Landsframleiðsla og fjöldi starfandi 2000 - 2006 

 
 Landsfram á verðl. 2000 Fjöldi starfandi 

2002 702 156.700 
2004 776 156.200 
2006  854*       173.300** 

 
*      Reiknað með vexti samkvæmt spá Efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins63 
**  Starfandi á þriðja ársfjórðungi 2006 
  

Tafla 4 
 
 

 Landsframleiðsla breyting Starfandi breyting 
2002 –  2004 10,5 % - 0,3 % 
2004 –  2006 10,1 % 9,8% 

 
                                                            Tafla 5 

 

                                                 
60 Hagstofa Íslands 2006 (B) 
61 Hagstofa Íslands,þjóðhagsreikningar 2006 
62 Seðlabanki Íslands 2006  
63 Fjármálaráðuneytið 2006 
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Þær upplýsingar sem eru dregnar fram hér að framan gefa vissulega til kynna ákveðið 

hættumerki. Eins og kemur fram á bls. 28 þar sem vitnað er í Michael J Porter þá skilgreinir 

hann samkeppnishæfni þjóða út frá framleiðni framleiðsluþáttanna þ.m.t. vinnuaflsins. Það 

hlýtur því að vera áhyggjuefni ef framleiðni vinnuaflsins er að dragast saman eftir aukningu 

árin á undan. Það kemur að vísu fram hér að framan að mikið vinnuafl hefur verið notað við 

framkvæmdir sem eiga eftir að skila sér í auknum hagvexti í formi útflutnings þegar þeim 

lýkur. Þá kemur fram í kafla V að í vissum framleiðslugreinum er um að ræða vöxt án starfa 

samfara mikilli framleiðniaukningu vinnuafls og það bendir ekkert til að þar sé verið að slaka 

á.  Í rannsókn Rannveigar Sigurðardóttur sem vitnað er í hér að framan kemur fram að hún 

telur að íslenskur vinnumarkaður sé að verða sveigjanlegri hvað það varðar að fólk flytur til 

og frá landinu eftir atvinnuástandi og í aukinni samkeppni eru fyrirtækin farin að nota erlent 

vinnuafl frekar en að yfirbjóða starfsmenn annara fyrirtækja 64. Ýmislegt sem kemur fram í 

þessari ritgerð getur stutt að svo sé en hvað þetta þýðir endanlega kemur væntanlega ekki  í 

ljós fyrr en slaknar nokkuð á þeirri miklu framkvæmdaöldu sem nú er að ganga yfir. 

                                                 
64 Rannveig Sigurðardóttir 2005, bls. 80 
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Yfirlit úr kafla III 
 
 Helstu niðurstöður úr kafla III eru að hið svokallaða þekkingarsamfélag setji mark sitt 

á allt hið vestræna samfélag. Það sé ekkert nýtt að þekkingin skipi stóran sess í atvinnu og 

menningarsögu hins vestræna heims; beiting vísindalegra vinnubragða á skipulag vinnu hafi 

til að mynda lagt grunninn af framleiðnibyltingu síðustu aldar en hún breytti   stétt fátækra 

verkamanna í iðnríkjunum í fjölmenna efnahagslega sjálfstæða millistétt á nokkrum áratugum. 

Það sem sé nýtt í dag sé hins vegar að farið sé að beita þekkingu á þekkingu; það er að nota 

þekkinguna til að vinsa það úr hinum óþrjótandi  brunni upplýsinga sem 

upplýsingasamfélagið skildi eftir sig. Það kemur einnig fram að varasamt sé að tala um 

eitthvað sem heitir þekkingariðnaður sem skilji sig í grundvallaratriðum frá eldri 

atvinnugreinum. Það skipti ekki máli hvað sé gert heldur hvernig það sé gert. Eldri auðlindir 

séu enn jafn mikilvægar; það sem er nýtt er að með þekkingarvinnubrögðum sé hægt að ná út 

úr þeim meiri verðmætum og þar með bæta lífskjörin.  

 Í kaflanum kemur einnig fram að þekkingarsamfélaginu fylgi miklar breytingar á 

félagslegri stöðu einstaklinganna í samfélaginu. Hefðbundin stéttarviðmið breytist og nýir 

hópar taki við forystunni í mótun þjóðfélagsins. Hópar sem séu miklu laustengdari innbyrðis 

en verkalýðshreyfingin hefur verið og þess vegna miklu erfiðara að átta sig á þeim og því 

valdi sem þeim fylgir. Þessum hópum hafa verið gefin ýmis nöfn s.s. hin skapandi stétt, 

þekkingarstarfsfólkið eða bara sérfræðingar. Eftir standa aðrir hópar sem eiga undir högg að 

sækja eins og þjónustustarfsfólk í greinum þar sem erfitt er að koma við aukinni framlegð 

vinnuafls og aðrir þeir sem hafa ekki aðstöðu til að sækja kjarabætur í takt við hinar nýju 

stéttir. 

 Þá eru í kaflanum færð rök að því að framleiðnibyltingin hafi aldrei náð verulegri 

fótfestu hér á landi. Lífskjarabati síðustu aldar byggðist á því að ört vaxandi sjávarútvegur 

ruddi hinu rótgróna bændasamfélagi til hliðar á nokkrum áratugum. Uppgangurinn byggðist á 

aðgangi að gjöfulum fiskimiðum sem voru nytjuð í anda skorpuvinnu þar sem megin þemað 

var að bjarga þeim verðmætum sem flotinn dró að landi. Bent er á að frá því einhvern tímann 

fyrir 2000 og fram til 2003 hafi landsframleiðsla á unninn tíma aukist meira í Íslandi en í 

Bandaríkjunum og að leiða má líkur að því að þar hafi verið um að ræða vöxt á starfa.  Það 

kemur einnig fram að nú kunni að vera blikur á lofti hvað varðar framleiðni vinnuafls og full 

ástæða til að fylgjast með því. 
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 Í kaflanum er einnig velt upp þeirri spurningu hvort líklegt sé að sama þróun haldi 

áfram; þ.e. hvort á grundvelli aukinnar framleiðslu sé hægt að bæta lífskjörin á sama hátt 

næstu tíu árin og þau síðustu. Það kemur fram að lítil hagkerfi í Erópu hafa vaxið hraðar en 

hið íslenska síðustu tvo áratugi og það kunni að vera að Íslendingar eigi eftir seinni áratuginn 

af slíkum vexti. Það kemur einnig fram að ýmislegt í innri uppbyggingu þjóðfélagsins og 

atvinnulífsins sé jákvætt gagnvart frekari vexti en sleginn er sá varnagli að til séu mikilvægar 

greinar sem geti átt erfitt með að aðlaga sig eins hröðum vexti og verið hefur. 
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Kafli IV 
Breytingar á vinnumarkaði 1995 - 2004 

 

Þróun vinnuafls 1995 – 2004  
 

Hræringar á vinnumarkaði. Í þessum kafla verður rannsakað hvaða breytingar hafa 

átt sé stað á íslenskum vinnumarkaði á síðasta áratug og hvort hægt er að setja þær á einhvern 

hátt í samhengi við þá skilgreiningu á þekkingarsamfélaginu sem kemur fram hér að framan. 

Viðmiðunarárin verða annarsvegar 1995 og hins vegar 2004. Við vinnslu gagna eru notaðar 

upplýsingar úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands65. Þetta tímabil er það tíu ára tímabil 

sem næst er í tíma úr þessum gögnum. Það má einnig færa rök fyrir því að 2004 sé betra 

viðmiðunarár en 2005 m.a. með skírskotun til þess sem kemur fram hér að framan um 

hugsanleg þáttaskil hvað varðar framleiðni ákveðinna þátta vinnuaflsins á milli áranna fyrir 

og eftir 2004. Við rannsóknina eru notaðir sömu flokkunarstaðlar og Hagstofan notar; þ.e. 

ÍSTARF 95 (byggt á ISCO – 88)66 fyrir starfsgreinar og ÍSAT 95 fyrir 

atvinnugreinaflokkunina67. Báðir flokkarnir eru teknir og greindir; í fyrstu umferð fyrir bæði 

kyn og landið allt en síðan brotið niður eftir landsbyggð og höfuðborgarsvæði og kynjum. Það 

er ljóst að með því að brjóta upplýsingarnar upp í einstaka þætti þá minnkar úrtakið og 

upplýsingarnar eru ekki eins áreiðanlegar. Enda er þetta gert fyrst og fremst til að kanna hvort 

með því fást upplýsinar sem styrkja þá mynd sem rannsóknin á heildargögnunum gefur, en 

ekki sem sjálfstæð rannsókn á mismuninum hvað atvinnuþróun varðar milli landshluta eða 

kynja; þó vissulega komi hér fram athyglisverðar upplýsingar hvað það varðar. 

Til viðbótar við það sem hér er nefnt verður kannað hvort þær breytingar sem hafa átt 

sér stað á íslenska vinnumarkaðnum eigi sér hliðstæðu hjá nágrannalöndum okkar og verður 

þar horft til Danmerkur og Svíþjóðar. Þá verður samhengið á milli breytinga á vinnumarkaði 

og í skólakerfinu og þá sérstaklega í háskólanámi kannað. Einnig verður skoðað hvaða 

breytingar hafa verið á innflutningi vinnuafls á tímabilinu og hvort hægt sé að finna samhengi 

á milli þess og annara stærða sem hér er verið að rannsaka. Að lokum verður rannsakað hvaða 

breytingar hafa orðið á atvinnutekjum eftir atvinnugreinum á árabilinu 1998 – 2005 en ekki 

eru til gögn um þessar stærðir lengra aftur í tímann.  
                                                 
65 Hagstofa Íslands, vinnumarkaður 2006 
66 Hagstofa Íslands,  1995 (A) 
67 Hagstofa Íslands,  1995 (B) 
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Greining starfa 1995 – 2004; allt landið: 

 
Starfandi eftir starfsstéttum 1995 og 2004. Allt landið 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.% 
Starfandi alls 141.800 82,9* 156.200 80.7* 14.400 -2,7
Stjórnendur og embættismenn 11.200 7,9 11.500 7,4 300 - 6,3
Sérfræðingar 18.900 13,3 24.000 15,4 5.100 15,7
Sérmenntað starfsfólk 18.100 12,8 24.500 15,7 6.400 22,7
Skrifstofufólk 12.700 9,0 11.300 7,2 -1.400 -20,0
Þjónustu- og verslunarfólk 25.700 18,1 29.100 18,8 3.400 -3,9
Bændur og fiskimenn 10.100 7,3 7.100 4,5 -3.000 -38,4
Iðnaðarmenn 24.800 17,5 20.700 13,3 -4.100 -24,0
Véla og vélgæslufólk 9.000 6,3 9.400 6,0 400 -4,8
Ósérhæft starfsfólk 11,200 7,9 18.600 11,9 7.400 50.0
*Atvinnuþátttaka 
                                                                                                                                  (Hagstofan) 

Tafla 6                                          
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Mynd 5 
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Starfandi eftir atvinnugreinum 1995 og 2004. Allt landið 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.% 
Starfandi alls 141.900 82,9* 156.200 80.7* 14.300 -2,7
Landbúnaður 6.500 4,6 5.300 3.4 -1.200 -26,0
Fiskveiðar 7.000 4,9 4.500 2,9 -2.500 -40,1
Fiskvinnsla 9.000 6,3 5.400 3,5 -3.600 -44,0
Annar iðnaður 15.000 10,6 16.500 10,6 1.500 0,0
Veitustarfsemi 1.400 1,0 1.600 1,0 200 0,0
Mannvirkjagerð 9.700 6,8 11.500 7,4 1.800 8,8
Samtals framleiðslugreinar 48.600 34,2 44.800 28,8 3.800 -15,8
Verslun og viðgerðaþjónusta 19.100 13,5 19.900 12,7 800 -5.9
Hótel og veitingahúsarekstur 4.600 3,2 5.300 3,4 700 6,3
Samgöngur og flutningar 9.200 6,5 10.700 6,9 1.500 6,2
Fjármálaþjónusta 4.800 3,4 6.900 4.4 2.100 29,4
Fasteigna og viðskiptaþjónust 8.600 6,1 14.400 9,2 5.800 50,8
Opinber stjórnsýsla 6.200 4,4 7.500 4,8 1.300 9,1
Fræðslustarfsemi 9.200 6,5 12.000 7,7 2.800 18,5
Heilbrigðis og félagsþjónusta 21.000 14,8 23.000 14,7 2.000 -0,7
Önnur þjónusta ótilgreind 10.600 7,5 11.700 7,5 1.100 0,0
Samtals þjónustugreinar 93.300 65,8 111.400 71,2  8,3
                                                                                                                           (Hagstofan) 
*Atvinnuþátttaka 

Tafla 7 
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Mynd 6 

 

Við lestur á ofangreindum gögnum kemur margt athyglisvert í ljós. Ef horft er til 

heildar breytinga þá virðast þær að flestu leyti ganga í eina átt. Það er frá framleiðslugreinum 

og til þjónustu og þekkingargreina; frá ,,vöðvum til heila”, frá framleiðsluverkafólki til 

sérfræðinga og sérmenntaðs starfsfólks og ef tekið er mið af niðurstöðum úr kafla III í 

rannsókninni um hugmyndafræðina að baki kenninga um þekkingarsamfélög þá styðja þessar 
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niðurstöður að Íslendingar hafi á síðustu árum verið á hraðri ferð í þá átt; þ.e. í átt til 

þekkingarsamfélagsins 

 Ef við greinum þetta nánar þá  voru starfandi í landbúnaði, fiskveiðum og fiskvinnslu 

22.500 árið 1995 en 15.200 árið 2004. Á móti voru 13.400 starfandi í fjármálaþjónustu og 

viðskipta og fasteignaþjónustu árið 1995 á móti 21.300 árið 2004. Sjá mynd 7. Til nánari 

skýringar þá er hér verið að bera saman ,,gömlu” framleiðslugreinarnar –  sem til 

samanburðar notuðu 41,7% af starfandi árið 1950 á móti 15,8% 1995 og 9,8% 2004 –  við 

þær greinar sem hafa vaxið mest á síðustu árum og notuðu 1,2% af starfandi árið 195068 á 

móti 9,5% 1994 og 13,6% 200469. 

Fjöldi starfandi í nokkrum frum- og þjónustugreinum
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Til nánari glöggvunar þá er tryggingarstarfsemi í flokknum fjármálastarfsemi til 

viðbótar við fyrirtæki í fjármálaþjónustu og tengdri þjónustu s.s. kauphallarstarfsemi og 

verðbréfamiðlun. Flokkurinn fasteigna og viðskiptaþjónusta er hins vegar nokkuð flóknari en 

þar inni eru greinar eins og: sala og rekstur fasteigna,tölvur og tölvuþjónusta, rannsóknir og 

þróunarstarf, lögfræðiþjónusta, rekstrarráðgjöf, starfsemi verkfræðinga og arkitekta o.fl. Þetta 

eru allt greinar sem byggja á miklu vinnuframlagi sérfræðinga og flokkast því með 

þekkingarstarfsemi en í flokknum eru einnig þjónusta sem byggir meira á minna menntuðu 

starfsfólki svo sem: ræstingar og sótthreinsun og pökkunar starfsemi þó mikill meirihluti 

innan flokksins teljist til þeirra fyrrnefndu. 

 Ef litið er á dæmi úr þróun eftir starfsstéttum þá voru 34.900 starfandi í flokkunum 

bændur og fiskimenn og iðnaðarmenn árið 1995 eða 24,8% af starfandi en voru komin niður í 
                                                 
68 Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon 1997 bls.217 
69 Hagstofan, vinnumarkaður 2006 
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27.800 árið 2004 eða 17,9% af heildarfjölda starfandi fólks. Til samanburðar voru starfandi 

37.000 árið 1994 eða 26,1%  í flokkunum sérfræðingar og sérmenntað starfsfólk en 48.500 í 

sömu flokkum árið 2004 eða 31,1% af starfandi. Sjá mynd 8. 

 

Starfandi í nokkrum framleiðslu og þjónustu starfsstéttum
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 Hér er vert að taka fram að í starfsgreinaflokkuninni er flest fiskverkafólk flokkað 

sem iðnaðarmenn, eða sá hluti þess sem hefur með starfstengdri menntun komist í flokkinn 

sérhæft starfsfólk við fiskvinnslu. Það er  hægt að leiða líkur að því að fækkunin í flokknum 

iðnaðarmenn sé að verulegu leyti til komin vegna fækkunar fiskverkafólks með að skoða 

breytinguna eftir landshlutum en þar kemur fram að í flokknum iðnaðarmenn fækkar úr 

12.200 og í 8.900 eða um 3.300 á landsbyggðinni á meðan fækkunin er úr 12.600 og í 11.800 

á höfuðborgarsvæðinu eða um 600. Til samanburðar þá er fækkun fiskverkafólks á 

landsbyggðinni 3.300 samkvæmt atvinnuvegagreiningunni eða nákvæmlega sú sama og í 

fækkun í flokknum iðnaðarmenn  sem styður að hér sé um marktæka og raunverulega 

breytingu að ræða. Þessi breyting kemur einnig heim og saman við rannsókn á störfum í 

fiskvinnslu í kafla V. 

 Það getur einnig verið vert að skoða flokka sem breytast lítið á tímabilinu og velta upp 

spurningunni; hvort þar hafi ekkert gerst? Þetta á til að mynda við flokkinn annar iðnaður í 

atvinnugreinaflokkuninni. Þar voru starfandi 15.000 árið 1995 sem samsvaraði 10,6% af 

vinnuaflinu en voru 16.500 árið 2004 sem var sama hlutfall af vinnuaflinu eða 10,5%. Það 

væri freistandi að draga þá ályktun að hér hafi ekkert verið að gerast. Ef litið er nánar á þetta 

kemur fljótlega í ljós að það stenst ekki. Í þessum flokki hafa á tímabilinu orðið miklar 

sviptingar. Þar má nefna fjölgun á starfsfólki í stóriðju um mörg hundruð manns (stækkun í 
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Straumsvík, Norðurál og nýr ofn í   Grundartanga) Til viðbótar við beina fjölgun starfa í 

stóriðju kemur síðan fjölgun starfa í iðnaði hjá fyrirtækjum sem þjónusta bæði rekstur og 

uppbyggingu í orku- og stóriðjugreinum.  Samkvæmt skýrslu Iðnaðarráðuneytisins o.fl. 

kemur fram að störfum í hátæknigreinum hefur fjölgað um 3.500 síðan 1990 og þar af um 

3.000 síðan 1995. Þar kemur einnig fram að tveir þriðju af útflutningi hátæknifyrirtækjanna 

séu í formi vöruútflutnings sem gefur vísbendingu um að fjölgun starfa í flokknum annar 

iðnaður hafi verið nálægt 2000 þar á bæ70. Á móti kemur að á tímabilinu 1995 – 2004 hafa 

heilu greinarnar nánast flust úr landi s.s. það sem eftir var að vefjariðnaðinum og aðrar eins og 

kjötiðnaðurinn hafa tekist á við mikla hagræðingu og þar með fækkun starfa eins og kemur 

fram annars staða í þessari rannsókn. Það er einnig vert að hafa í huga að samkvæmt töflu 16  

á bls. 63 þá kemur fram að annar iðnaður ásamt fiskvinnslunni eru þær greinar innan 

framleiðslunnar sem helst geta keppt við hærra borgandi þjónustugreinar hvað varðar 

launaþróun en raunlaun í þessum greinum hækka um 53% í fiskvinnslunni og 29% í öðrum 

iðnaði á árabilinu 1998 – 2005 á meðan hækkunin er 65% í fjármálaþjónustunni og 32% í 

fasteigna og viðskiptaþjónustu. 

 Vert er að gefa einum flokki í starfsgreinaflokkuninni sérstakan gaum. Það er 

flokkurinn ósérhæft starfsfólk er því hefur fjölgað úr 11.200 og í 18.600 á tímabilinu eða um 

7.400; úr því að vera 7,9% af starfandi og í 11,9% af starfandi eða um 50% hlutfallsleg 

fjölgun. Ef þróunin frá 1995 er skoðuð í tímaröð kemur í ljós að mesta fjölgunin á sér stað á 

árunum 2003 þar sem í flokknum voru 14.600 og 2004 þar sem fjöldinn var kominn upp í 

18.600 eftir að hafa verið á bilinu 11.200 og upp í 13.000 árin á undan. Það væri freistandi að 

tengja þessa aukningu á ósérhæfðu starfsfólki við fjölgun á erlendum ríkisborgurum starfandi 

hér á landi. Við nánari skoðun sést að ekki er hægt að finna marktækt samhengi þar á milli en 

samkvæmt Hagtíðindum hefur verið jafn stígandi í erlendu vinnuafli á tímabilinu 1998 – 2004 

eða úr 3.400 og í 6.950 sem skýrir ekki hina miklu aukningu á ósérhæfðu starfsfólki 2003 og 

2004.71 

 Það sem vekur mesta athygli við tölur um ósérhæft starfsfólk er þegar þær eru 

skoðaðar eftir kynjum. Þar kemur í ljós að á meðan körlum fjölgar á tímabilinu úr 4.400 í 

9.700 eða um 5.300 sem er 103,0 % hlutfallslega fjölgun þá er fjölgunin hjá konunum úr 

6.700 og í 8.800 eða um 2.100 sem er 18,8% hlutfallsleg fjölgun eins og sést á mynd 9. Það er 

fróðlegt að skoða þessa breytingu í samhengi við aukinn fjölda kvenna sem útskrifast frá 

háskólum samanber umfjöllun síðar í rannsókninni. Ekki er um eins mikinn mun að ræða á 

                                                 
70 Iðnaðarráðuneytið o.fl.  2005 bls. 19 
71 Hagstofa Íslands 2006 (B) 
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milli landsbyggðar þar sem fjölgunin er 3000 eða 67,0% hlutfallsleg fjölgun og 

höfuðborgarsvæðisins þar sem fjölgunin er 4.400 eða 41,6% hlutfallsleg fjölgun. 

 

Fjölgun ósérhæfðs starfsfólks
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Greining starfa 1995 – 2004; höfuðborgarsvæðið – landsbyggðin: 

 
Starfandi eftir starfsstéttum 1995 og 2004. Utan höfuðborgarsvæðisins 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.% 
Starfandi alls 57.300 55.900  - 1.400 
Stjórnendur og embættismenn 4.200 7,3 3.400 6,0 - 800 - 17,8
Sérfræðingar 4.400 7,6 5.700 10,1 1.300 32,9
Sérmenntað starfsfólk 6.100 10,6 6.700 11,9 600 12,3
Skrifstofufólk 3.700 6,4 3.300 5,9 - 400 - 7,8
Þjónustu- og verslunarfólk 8.900 15,5 9.800 17,5 900 12,9
Bændur og fiskimenn 9.300 16,2 6.100 10,9 - 3.200    - 32,7
Iðnaðarmenn 12.200 21,2 8,900 15,9 -3,300    - 25,0
Véla og vélgæslufólk 3.900 6,6 5.100 9,1 1.200 37,8
Ósérhæft starfsfólk 4.700 8,2 7.700 13,7 3.000 67,0
                                                                                                                            (Hagstofan) 
 

Tafla 8 
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Starfandi eftir starfsstéttum 1995 og 2004. Höfuðborgarsvæðið 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.% 
Starfandi alls 84.500 100.200  15.700 
Stjórnendur og embættismenn 7.000 8,2 8.100 8,0 1.100 - 2,4
Sérfræðingar 14.500 17,1 18.300 18,2 3.800 6,4
Sérmenntað starfsfólk 12.000 14,2 17.800 17,7 5.800 24,6
Skrifstofufólk 9.000 10,6 8.000 7,9 - 1.000 - 25,4
Þjónustu- og verslunarfólk 16.800 19,8 19,300 19,2 2.500 - 3,0
Bændur og fiskimenn 800 0,94 1.000 0,99 200 5,3
Iðnaðarmenn 12,600 14,9 11.800 11,8 - 800 - 20,0
Véla og vélgæslufólk 5.100 6,0 5.100 5,1 0 - 15,0
Ósérhæft starfsfólk 6.500 7,7 10.900 10,9 4.400 41,6
                                                                                                                         (Hagstofan) 
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Starfandi eftir atvinnugreinum 1995 og 2004. Utan höfuðborgarsvæðisins 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.% 
Starfandi alls 57.300 55.900 - 1.400 
Landbúnaður 6.100 10,6 4.600 8,2 - 1.500 - 22,6
Fiskveiðar 5.700 10,3 3.600 6,4 - 2.100 - 37,7
Fiskvinnsla 8.000 14,0 4,700 8,4 -3.300 - 40,0
Annar iðnaður 5.700 9,9 5.400 9,7 - 300 - 2,0
Veitustarfsemi 600 1,0 700 1,2 100 20,0
Mannvirkjagerð 3.900 6,8 4.400 7,8 500 14,7
Samtals framleiðslugreinar 30.000 52,6 23.400 41,7 -6.400 20,7
Verslun og viðgerðaþjónusta 5.200 9,1 5.700 10,2 500 12,1
Hótel og veitingahúsarekstur 1.500 2,6 1.600 2,7 100 3,8
Samgöngur og flutningar 2.600 4,5 3.200 5,7 600 26,7
Fjármálaþjónusta 1.300 2,3 1.500 2,7 200 17,4
Fasteigna og viðskiptaþjón.  1.700 3,0 2.800 5,0 1.100 66,7
Opinber stjórnsýsla 2.000 3,5 2.900 5,2 900 48,6
Fræðslustarfsemi 3,900 6,8 4.200 7,6 300 11,8
Heilbrigðis og félagsþjónusta 6.500 11,3 7.300 13,1 800 15,9
Önnur þjónusta ótilgreind 2.800 4,9 3.200 5,7 400 16,3
Samtals þjónustugreinar 27.300 47,4 32.500 58,3 5.200 18,7
                                                                                                          (Hagstofan) 
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Starfandi eftir atvinnugreinum 1995 og 2004. Höfuðborgarsvæðið 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.% 
Starfandi alls 84.500 100.200 15.700 
Landbúnaður 500 0,6 700 0,7    200 16,7
Fiskveiðar 1.200 1,4 900 0,9 - 300 - 35,7
Fiskvinnsla 1.000 1,2 600 0,6 - 400 -100,0
Annar iðnaður 9.300 11,0 11.000 11,0 1.700 - 2,0
Veitustarfsemi 800 0,9 900 0,9 100 0,0
Mannvirkjagerð 5.900 7,0 7.100 7,1 1200 1,4
Samtals framleiðslugreinar 18.700 22,1 21.200 21,2 2.500 0,4
Verslun og viðgerðaþjónusta 13.900 16,4 14.000 14,0 100 - 14,6
Hótel og veitingahúsarekstur 3.200 3,8 3700 3,7 500 - 2,6
Samgöngur og flutningar 6.500 7,7 7.600 7,6 1.100 - 1,3
Fjármálaþjónusta 3.400 4,0 5.400 5,4 2.000 33,8
Fasteigna og viðskiptaþjónusta 6.900 8,2 11.600 11,6 4.700 41,7
Opinber stjórnsýsla 4.200 5,0 4.700 4,7 500 - 6,0
Fræðslustarfsemi 5.400 6,4 7.800 7,8 2.400 21,9
Heilbrigðis og félagsþjónusta 14.500 17,2 15.700 15,7 1.200 - 8,7
Önnur þjónusta ótilgreind 7.800 9,2 8.500 8,5 700 - 7,6
Samtals þjónustugreinar 65.800 77,9 79.000 78,8 13.200 0,2
                                                                                                                       (Hagstofan) 
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Eins og áður sagði þá er skiptingin á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis og eftir 

kynjum hvað varðar breytingar á vinnumarkaði ekki sett hér fram sem sjálfstæður liður í 

rannsókninni heldur fyrst og fremst til að fá betri skilning á einstökum þáttum í þeim miklu 

breytingum sem koma fram þegar árin 1995 og 2004 eru borin saman. Það eru þó einstök 

atriði  sem vert er að vekja athygli á 

Hvað varðar skiptingu á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis vekur öðru fremur 

athygli að störfum skuli ekki fækka á tímabilinu á landsbyggðinnu meira en raun ber vitni 
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þrátt fyrir þær miklu breytingar sem þar hafa átt sér stað varðandi vinnumarkaðinn. Ef litið er 

til fjölda starfandi utan höfuðborgarsvæðisins á tímabilinu 1995 – 2004 kemur í ljós að í 

framleiðslugreinunum hefur fækkað úr 30.000 í 23.400 eða um 6.600 á meðan það hefur 

fjölgað úr 27.300 í 32.500 í þjónustureinunum eða um 5.900 samanber mynd 14. Hér kemur 

fram að það vantar ekki mikið upp á að fjölgun í þjónustugreinum vinni upp fækkunina í 

framleiðslugreinunum.

Framleiðslu og þjónustugreinar á landsbyggðinni
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Ef litið er á þetta út frá starfsgreinaflokkuninni kemur í kjós að mest fjölgun er á 

sérfræðingum eða úr um 4.400 og í 5.700. Að öðru leyti er ekki eins augljósar línur ef 

skipting starfa eftir starfsstéttum er skoðuð á landsbyggðinni á  tímabilinu 1995 – 2004. Þar 

kemur að vísu skýrt fram að fækkað hefur í frumgreinunum eða um 3.200 í flokknum bændur 

og fiskimenn og 3.300 hjá iðnaðarmönnum en þar er sérhæfða fiskverkafólkið eins og áður 

sagði. Þá fjölgar um 1.300 í flokki sérfræðinga og 900 hjá verslunarfólki og 600 hjá 

sérmenntuðu starfsfólki en ekki er hægt að útskýra alla fjölgunina í þjónustugreinum sem 

kemur fram í atvinnugreinaskiptingunni nema hluti hennar sé í flokknum ósérhæft starfsfólk 

þar sem fjölgað hefur um 3000. Veruleg fjölgun eða 1.200 er í flokknum véla og vélgæslufólk 

sem getur komið heim og saman við aukningu á stóriðju á Vesturlandi og í mannvirkjagerð en 

tölverður hluti starfsfólks við stóriðju fellur undir þennan flokk svo og vélamenn við 

mannvirkjagerð. Almennt má segja að ef þróunin á höfuðborgarsvæðinu er borin saman við 

það sem hefur verið að gerast á landsbyggðinni að það er hægt að álykta að það sé ákveðinn 

tímamunur á því sem er að gerast; það er landsbyggðin sé á árunum 1995 – 2004 að ganga í 

gegnum breytingar sem voru að nokkru yfirstaðnar á höfuðborgarsvæðinu hvað varðar 

tilfærslu vinnuafls frá framleiðslu til þjónustu. 
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 Að lokum hvað þetta varðar þá má finna atriði í þessar tölulegu samantekt sem koma 

skemmtilega á óvart eins og t.d. að starfsfólki við landbúnað á höfuðborgarsvæðinu hefur 

fjölgað á tímabilinu eða úr 500 árið 1995 og í 700 árið 2004. Við fyrstu sýn má ætla að þetta 

standist ekki en við nánari skoðun kemur í ljós að hér getur verið um að ræða starfsfólk við 

vaxandi framleiðslu á hvítu kjöti og eggjum í Mosfellsbæ og Kjalarnesi og auknum umsvifum 

garðyrkjustöðva. 

 

Greining starfa 1995 – 2004; eftir kyni: 

 

 
Starfandi eftir starfsstéttum 1995 og 2004. Konur 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.% 
Starfandi alls 66.300 73.600  7.300 
Stjórnendur og embættismenn 3.200 4,8 3.500 4,0 300 0,0
Sérfræðingar 9.700 14,6 12.800 17,4 3.100 19,2
Sérmenntað starfsfólk 10.100 15,2 14.000 19,0 3.900 25,0
Skrifstofufólk 10.300 15,5 9.800 13,3 -500 -7,5
Þjónustu- og verslunarfólk 17.400 26,2 19.600 26,6   2.200 1,5
Bændur og fiskimenn 2.100 3,2 1.600 2,2 - 500 -31,3  
Iðnaðarmenn 5.600 8,4 2.600 3,5 - 3000 -58,3  
Véla og vélgæslufólk 1.100 1,7 900 1,2 - 200 -29,4
Ósérhæft starfsfólk 6.700 10,1 8.800 12,0 2.100 18,8
                                                                                                                         (Hagstofan) 
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Starfandi eftir starfsstéttum 1995 og 2004. Karlar 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.% 
Starfandi alls 75.600 82.500  6,900 
Stjórnendur og embættismenn 8.000 10,6 8.000 9,7 0 -10,3
Sérfræðingar 9.100 12,0 11.300 13,7 2.200 14,2
Sérmenntað starfsfólk 8.000 10,6 10.500 12,7 2.500 19,8
Skrifstofufólk 2.400 3,2 1.400 1,7 -1.000 -46,9
Þjónustu- og verslunarfólk 8.300 11,0 9.500 11,5 800 4,5
Bændur og fiskimenn 8.300 11,0 5.500 6,7 -2.800 -39,1
Iðnaðarmenn 19.300 25,5 18.100 21,9 - 1.200 -14,1
Véla og vélgæslufólk 7.900 10,4 8.600 10,4 700 0,0
Ósérhæft starfsfólk 4.400 5,8 9.700 11,8 5.300 103,0
                                                                                                                        (Hagstofan) 
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Starfandi eftir atvinnugreinum 1995 og 2004. Konur 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.

% 
Starfandi alls 66.300 73.600  7.300 
Landbúnaður 2.300 3,5 1.800 2,4 -500 - 31,4
Fiskveiðar 600 0,9 400 0,5 -200 - 44,4
Fiskvinnsla 4.400 6,5 2.800 3,8 - 1.600 - 41,5
Annar iðnaður 4.400 6,5 4.300 5,8 100 - 10,8
Veitustarfsemi 300 0,5 200 0.3 - 100 - 40,0
Mannvirkjagerð 400 0,6 600 0,8 200 33,3
Samtals framleiðsligreinar 12.400 18,5 9.800 13,6 -2.600 -26,5
Verslun og viðgerðaþjónusta 8.400 12,7 8.500 11,5 100 - 9.4
Hótel og veitingahúsarekstur 2.500 3,8 3.100 4,2 600 10,5
Samgöngur og flutningar 2.900 4,4 3.700 5,0 800 13,6
Fjármálaþjónusta 3.100 4,7 4.800 6,5 1.700 38,3
Fasteigna og viðskiptaþjón.  3.400 5,1 6.000 8,2 2.600 60.8
Opinber stjórnsýsla 3.300 5,0 4.200 5,7 900 14,0
Fræðslustarfsemi 6.300 9,5 8.000 10,9 1.700 14,7
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Heilbrigðis og félagsþjónusta 18.500 27,9 19.400 26,4 900 - 5,4
Önnur þjónusta ótilgreind 5.400 8,1 6.000 8,2 600 1,2
Samtals þjónustugreinar 53.900 81,5 63.800 86,4 9.900 6,0
                                                                                                                      (Hagstofan) 
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Starfandi eftir atvinnugreinum 1995 og 2004. Karlar 
 
 1995 % 2004 % Breyt. Hl.f.br.% 
Starfandi alls 75.600 82.500 7.300 
Landbúnaður 4.200 5,6 3.500 4,2    -700 - 25,0
Fiskveiðar 6.400 8,5 4.100 5,0 - 2.300 - 41,7
Fiskvinnsla 4.600 6,1 2.600 3,2 - 2.000 - 47,5
Annar iðnaður 10.500 13,9 12.100 14,7 1.600 5,8
Veitustarfsemi 1.100 1,5 1.400 1,7 300 13,3
Mannvirkjagerð 9.300 12,3 10.900 13,2 1.600 7,3
Samtals framleiðslugreinar 36.100 47,9 34.600 42,0 -1.500 -12.3
Verslun og viðgerðaþjónusta 10.700 14,2 11.300 13,7 600 - 3,5
Hótel og veitingahúsarekstur 2.100 2,8 2.200 2,7 100 - 3,6
Samgöngur og flutningar 6.300 8,3 7.100 8,6 800 3,6
Fjármálaþjónusta 1.700 2,2 2.100 2,5 400 13,6
Fasteigna og viðskiptaþjónusta 5.200 6,9 8.400 10,2 3.200 47,8
Opinber stjórnsýsla 2.900 3,8 3.300 4,0 400 5,3
Fræðslustarfsemi 3.000 4,0 4.000 4,8 1000 20,0
Heilbrigðis og félagsþjónusta 2.500 3,3 3.600 4,7 1.100 42,0
Önnur þjónusta ótilgreind 5.200 6,7 5.800 7,0 600 4,5
Samtals þjónustugreinar 39.500 52,1 47.900 58,0 8.400 11,3
                                                                                                                    (Hagstofan) 
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Hér kemur fram verulegur munur á milli kynja . Það koma fram nánast alveg hreinar 

línur hvað varðar konur. Það er veruleg hlutfallsleg fækkun í öllum flokkum 

framleiðslugreinanna en fjölgun í þjónustugreinunum. Sem dæmi má nefna að á meðan 

konum fækkar úr 4.400 og í 2.800 í fiskvinnslu eða um 1.600 sem gerir tæplega 40% fækkun 

og úr 4.400 og í 4.300 öðrum iðnaði sem gerir um 11% fækkun þá fjölgar þeim úr 3.100 og í 

4.800 í fjármálaþjónustu sem gerir um 38% hlutfallslega fjölgun í fjármálaþjónustu og úr 

3.400  í 6.000 í fasteigna og viðskiptaþjónustu eða um 2.600 sem gerir um 61% hlutfallslega 

fjölgun. Eina undantekningin frá þessu munstri er að konum fjölgar um 200 í mannvirkjagerð 

en einungis  innan við 1% kvenna vinnur við mannvirkjagerð  Sama þróun á sér vissulega stað 

hjá körlunum en ekki jafn afgerandi. 

 
 Samanburðartölur varðandi vinnumarkað. Til að sjá betur hvað hefur verið að 

gerast varðandi vinnumarkaðinn eru hér settar fram upplýsingar um hvernig nokkrar 

mælieiningar hafa verið að þróast á tímabilinu 1995 – 2004. Þetta er gert fyrir landið allt en til 

samanburðar eru sömu upplýsingum skipt upp á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins 

eins og sést á töflu 16. Þar kemur fram að nánast öll nettó fólksfjölgun á tímabilinu á sér stað 

á höfuðborgarsvæðinu og það sama á við varðandi fjölgun starfa. 
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Fólksfjöldi og vinnumarkaður 1995 og 2004 

 

 
1995 2004  

Alls Landsb. Höfuðb.sv Alls Landsb. Höfuðb.sv
Vinnuafl 149.000 60.000 89.100 161.000 57.600 103.500
Starfandi 141.800 57.300 84.100 156.200 55.900 100.200
Atvinnulausir 7.200 2.600 4,600 4,900 1.700 3.300
Atvinnuleysi % 4,83 4,33 5,16 3,04 2,95 3,18
Vinnutímar 42,9 44,9 41,6 42,0 43,6 41,0
Á vinnumarkaði 179.700 71.200 108.800 199.600 70.900 128.700
Atvinnuþátttaka % 82,9 84,3 81,9 80,7 81,2 80,4
Mannfjöldi 1. des 267.800 109.400 158.400 293.200 109.500 183.700
Á vinnumarkaði % 67,1 65,1 68,7 68,1 64,7 70,1
Utan vinnumarkaðar 88.100 38.200 49.600 93.600 38.600 55.000
72 
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Þróun atvinnutekna 1998 – 2005 
 

Mismunandi launaþróun. Það getur verið gagnlegt að skoða hvernig atvinnutekjur á 

viðmiðunartímabilinu hafa þróast.  Skráning Hagstofunnar varðandi atvinnutekjur nær ekki 

nema frá 1998 og til 2005 þannig að það spannar ekki nákvæmlega það tímabil sem  verið er 

að rannsaka varðandi atvinnuþátttöku. Þó tímabilið sé ekki langt þá endurspeglar það  miklar 

breytingar á stuttum tíma. Hér er m.a. staðfest sem kemur fram annars staðar í rannsókninni 

að í fiskvinnslu hafa laun hækkað mjög mikið í samkeppni um vinnuaflið eða um rúmlega 

100% af nafnvirði eða tæplega 53% að raunvirði. Það staðfestist einnig að  samfara háu gengi 

krónunnar hafa laun sjómanna lækkað en taka verður mið af að á árinu 2005 var 

meðalgengisvísitalan einungis 109 en laun sjómanna eru gengistengd. Einnig kemur hér fram 

að launahækkanir eru umfram meðaltal í greinum s.s. fjármálaþjónustu, fasteigna og 

viðskiptaþjónustu og opinberri stjórnsýslu eða um rúmlega 64% , tæplega 32% og rúmlega 

27% í sömu röð og flokkarnir eru taldir upp; en þetta eru allt greinar þar sem hinir dæmigerðu 

þekkingarstarfsmenn vinna. Þetta styður að í krafti sérfræðiþekkingar sinnar hafi starfsfólk í 

þessum greinum forskot þegar kemur að því að skipta launakökunni. 

 Í þessum tölum kemur einnig fram að laun í öðrum iðnaði hafa hækkað umfram 

meðaltal  enda hefur hann orðið að aðlaga sig hærri launakröfum með mikilli uppstokkun eins 

og kemur fram hér að framan. Iðnaður sem hefur ekki getað með framleiðniaukningu aukið 

afköst sín til jafns við hærri launakröfur hefur einfaldlega lagst af eða flust úr landi. 

 Þá sýnir þessi samantekt  að greinar sem eiga erfitt með að auka framleiðni vinnuafls  

eins og fræðslustarfsemi, heilbrigðis og félagsþjónusta ásamt greinum eins og hótel- og 

veitingaþjónustu og samgöngum og flutningum ásamt annari þjónustu, þar sem mikið er um 

þjónustustörf þar sem erfitt er að koma við framleiðniaukningu , sitja eftir í hækkunum. Þessi 

þróun fellur að kenningum úr kafla III þar sem vitnað er til þess að eitt af einkennum nútíma 

þekkingar eða þjónustusamfélaga sé að þar sé erfitt að koma við kjarabótum í þessum 

greinum vegna þess hversu erfitt sé að auka framleiðni vinnuaflsins í þeim. Þá vekur athygli 

að í mannvirkjagerð er raunhækkunin einungis 17% en fjallað er um það síðar í ritgerðinni.73  

 
 
 
 
 
 
                                                 
73 Hagstofa Íslands, atvinnutekjur 2006 
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Atvinnutekjur 1998 og 2005 * 
 
 
 

1998 1998** 2005 Nafn 
breyting  

Raun 
breyting 

Landbúnaður 794 1.044 996 25,4 - 4,63
Fiskveiðar 3.630 4.775 4.399 21,2 - 7,87
Fiskvinnsla 1.575 2.072 3.164 100,9 52,7
Annar iðnaður 1.831 2.408 3.102 69,2 28,8
Veitustarfsemi 2.710 3.565 4.296 58,5 20,5
Mannvirkjagerð 1.915 2.519 2.944 53,7 16,9
Verslun og viðgerðarþjónusta 1.640 2.157 2.622 59,9 21,6
Hótel og veitingaþjónusta 1.076 1.415 1.748 62,5 23,5
Samgöngur og flutningar 1.951 2.566 3.143 61,1 22,5
Fjármálaþjónusta 2.368 3.115 5.124 116,4 64,5
Fasteigna og viðskiptaþjónusta 2.072 2.725 3.593 73,4 31,8
Opinber stjórnsýsla 1.903 2.503 3.183 67,3 27,2
Fræðslustarfsemi 1.861 2.447 3.037 63,2 24,1
Heilbrigðis og félagsþjónusta 1.467 1.930 2.376 62,0 23.1
Önnur þjónusta 1.643 2.161 2.348 42,9 8,7
Alls 1.818 2,390 2.945 62,0 23,2
  
                                                                                                                         (Hagstofan)                                   
*    Atvinnutekjur eru beinar skattskyldar launatekjur fyrir vinnuframlag í aðalstarfi auk         

dagpeninga og ökutækjastyrks 

** Reiknað til verðlags 2005 
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Áhrif erlends vinnuafls 1995 - 2004 
 

Fjölgun erlendra ríkisborgara á vinnumarkaði. Það getur verið áhugavert á þessu 

stigi að kanna hvaða hlutverki erlent vinnuafl hefur gegnt í þróun síðustu áranna 1995 – 2004. 

Hvernig fellur vaxandi vinnuframlag erlends launafólks inn í þá mynd sem hér er verið að 

draga upp?  Náttúrulegar aðstæður s.s. tungumálakunnátta getur hindrað þátttöku erlends 

vinnuafls í greinum þar sem krafist er mikilla samskipta á íslensku. Þá voru ákveðnar greinar 

eins og fiskvinnslan og annar iðnaður ásamt heilbrigðis og félagsþjónustu komnar með 

verulegan fjölda af erlendu starfsfólki árið 1998 og í landbúnaði er áratuga hefð fyrir erlendu 

starfsfólki þannig að hlutfallslega fjölgun frá 1998  verður að skoða í ljósi þeirra þátta sem hér 

eru nefndir  Það er því ekki auðvelt að finna tengingu á þróun einstakra atvinnugreina hvað 

varðar atvinnuþátttöku og þróun launa við breytingar á innfluttu vinnuafli á tímanum 1998 – 

2005. 

Þær greinar þar sem fjölgun erlendra starfsmanna er hlutfallslega minnst s.s. 

fiskvinnsla (31%), landbúnaður (93%), annar iðnaður (144%) , opinber stjórnsýsla (100%) og 

fræðslustarfsemi (88%) falla til að mynda  allar undir fyrirvarana hér að ofan. Hægt er að 

skýra hina miklu fjölgun í mannvirkjagerð (1475%) út frá annars vegar miklum tímabundnum 

framkvæmdum við virkjana- og stóriðjuframkvæmdir og hins vegar mikillar aukningar í 

byggingarstarsemi vegna almennrar veltuaukningar í þjóðfélaginu og breytingum á 

íbúðarlánakerfinu. Það er hins vegar flóknara að útskýra hina miklu fjölgun í fasteign- og 

viðskiptaþjónustu enda er flokkurinn fjölbreyttur þannig að þó innan hans séu mörg sérhæfð 

svið sem kalla á menntun og sérhæfingu þá eru þar einnig flokkar s.s. ræstingaþjónusta, 

pökkun, öryggisgæsla, vélaleigur   o.fl. og ekki ólíklegt að fjölgunin sé í þessum flokkum. Í 

heild er fjölgun erlendra starfsfólks 165% á tímabilinu 74. 

  

                                                 
74 Hagstofa Íslands 2006 (B) 
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Þróun erlends vinnuafls 1998 - 2005 
 

 Fjölgun % 1998 2005 
Landbúnaður 92,9 140 270
Fiskveiðar 100,0 120 240
Fiskvinnsla 31,2 930 1.220
Annar iðnaður 144,4 450 1.100
Mannvirkjagerð  1475,0 120 1.890
Verslun og viðgerðarþjónusta 165,2 230 610
Hótel og veitingahúsarekstur 156,0 250 640
Samgöngur og flutningar 200,0 100 300
Fasteigna og viðskiptaþjónusta 433,3 180 960
Opinber stjórnsýsla 100,0 100 200
Fræðslustarfsemi 87,5 160 300
Heilbrigðis- og félagsþjónusta 118,2 440 960
Önnur þjónusta 88,2 170 320
Heildar fjölgun 165,0 3400 9.010

                                                                                                               (Hagstofan) 
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Breytingar eftir starfsstéttum. Ef litið er til starfstétta þá er hins vegar hægt að finna 

ákveðið samhengi á milli breytinga í ákveðnum flokkum og fjölgunar á erlendu vinnuafli.  

Það er eðlilegt að álykta sem svo að mikil fjölgun á útskrifuðum úr háskólum geri að verkum 

að það fjölgi í stéttum sem gera kröfu um meiri menntun og það  kalli aftur á innflutt vinnuafl 

í greinum sem krefjast minni menntunar við aðstæður eins og hér hafa verið undanfarin ár; 

þ.e. nær ekkert atvinnuleysi. Með því  að kanna með aðhvarfsgreiningu samhengið á milli 
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fjölda erlendra starfsmanna og fjölda í starfsgreinaflokkunum sérfræðingar og sérmenntað 

starfsfólk; en það eru þær starfsstéttir sem ætla má að taki á móti meira menntuðu starfsfólki 

þegar það kemur endanlega út á vinnumarkaðinn, fannst  línulegt samhengi. Í töflu 19 má sjá 

annars vegar fjölgun á sérfræðingum og sérmenntuðu starfsfólki og hins vegar erlent vinnuafl 

á tímabilinu 1998 – 2004 en ekki eru tiltæk gögn um starfandi í þessum stéttum fyrir árið 

2005.75 76 

 

Erlent vinnuafl og starfandi sérfræðingar og sérmenntað starfsfólk 1998 - 2004 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 

Sérfr. sérm.st 39.200 41.200 43.300 45.800 46.900 48.400 48.500 

Erlent vinnuafl 3.400 4.230 5.230 6.280 5.360 6.290 6.950 

* nýjustu tiltækar tölur úr vinnumarkaðsrannsóknum Hagstofunnar 
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Niðurstöðurnar eru í stuttu máli þær að  jákvæð fylgni er á milli fjölda sérfræðinga og 

sérmenntaðs starfsfólks  og fjölda útlendinga í vinnu. Í aðhvarfsgreiningu með einni breytu 

þar sem y er fjöldi útlendinga og x fjöldi starfandi í ofantöldum starfstéttum kemur út 

eftirfarandi fylgnilína; 

y = a + bx  

y = - 9086 + 0,32 x.  

        ( - 3,7)  ( 5,9 ) 

Fylgnin er sterk þar sem R Square er 0,88 á skalanum 0 - 1 og áreiðanleikastuðullinn, 

signific F, er 0,0019 sem þýðir um 98 % áreiðanleika. Þá eru t gildin, sem eru  eins og sést í 

svigum undir viðkomandi breytum í formúlunni, marktæk. Þau segja til um marktækni hverrar 

breytu fyrir sig og er miðað við að þau séu stærri en 2,5 óháð  formerkjum 

 

   

                                                 
75 Hagstofa Íslands, vinnumarkaður 2006 
76 Hagstofa Íslands 2006 (B) 
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Erlent vinnuafl - sérfræðingar
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Hér er eðlilegt að setja þann fyrirvara að um ,,delluniðurstöðu” geti verið að ræða; þ.e. 

að í báðum tilfellum sé um að ræða talnaraðir sem fari hækkandi en óháð hver annarri. 

Vissulega er það svo hér að báðar raðirnar hækka í tíma en yfirgnæfandi líkur verða að teljast 

á því að raunveruleg fylgni sé á milli fjölgunar í störfum sem krefjast aukinnar menntunar og 

innflutnings á vinnuafli þar sem atvinnuleysi hefur um árabil mælst nálægt náttúrlegum 

takmörkum; þannig að þegar innlent vinnuafl færist upp um starfsflokk vegna aukinnar 

menntunnar þá verði það ekki leyst af öðru vísi en með innflutningi á vinnuafli eða með 

verulega aukinni framleiðni vinnuaflsins.  

Til að nefna rannsóknir sem styðja samhengið á milli innflutnings á vinnuafli samfara 

því að innlent starfsfólk skipti um starfsvettvang má nefna reynslu Íra en þar virðist innlent 

vinnuafl hafa færst á milli greina en  erlenda vinnuaflið hafi fyllt upp í láglaunastörf meðan 

innlent vinnuafl hafi notað tækifærið og skipt um starfsvettvang77. Hvað varðar það samhengi 

á milli sérfræðistarfa og innflutnings á vinnuafli  sem hér er til umræðu gildir væntanlega það 

fornkveðna; það er erfitt að segja hvað kemur á undan eggið eða hænan. Hér er væntanlega 

um að ræða flókið samspil á milli áhuga fólks frá löndum með mun minni tekjur á mann en 

hér á landi á að þeirra mati vel borguðum störfum og áhuga innlend launafólks á að afla sér 

aukinnar menntunar til þess að komast i hærri tekjuhópa. Hér er því mjög líklega á ferðinni 

ruðningsáhrif meiri menntunar. 

  

                                                 
77 Þóra Helgadóttir 2007 bls.7 
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Launaþróun og erlent starfsfólk. Hvað þetta varðar getur verið athyglisvert að 

rannsaka hvort hægt er að finna einhvern mun eftir atvinnugreinum  varðandi þróun launa og 

innflutning vinnuafls með sérstöku tilliti til þróunar í fiskvinnslu og framleiðsluiðnaði sem 

rannsökuð er í kafla V hér á eftir. Til að átta sig á því eru kannaður munurinn á ofangreindum 

greinum og mannvirkjagerð en þessar greinar mynda uppistöðuna í störfum í 

framleiðslugreinunum.  

 

Þróun starfandi, launabreytinga og fjölda erlends vinnuafls í nokkrum atvinnugreinum 

 
 Erl.v 

1998 
Erl.v 
2005 

Breyt. 
%. 

M.laun
1998* 

M.laun
2005 

Breyt. 
% 

Starf. 
1998 

Starf. 
2004* 

Breyt 
%. 

Fiskvinnsla 930 1.220 31 2.072 3.102 52,7 7.400 5.400 - 27,0
Annar iðnaður 450 1.100 144 2.408 3.102 28,8 17.400 16.500 - 5,2
Mannvirkjagerð 120 1.890 1.475 2.519 2.944 16,9 10.900 11.500 5,5
                                                                                                                (Hagstofan) 

*Á verðlagi 2005. 

Tafla 20 

 

Eins og fram kemur í kafla V þá er þar staðfest veruleg framleiðniaukning vinnuafls í 

fiskvinnslu og kjötiðnaði og leidd rök að því að mikil framleiðniaukning sé að eiga sér stað í 

öðrum greinum framleiðsluiðnaðar. Ef litið er á upplýsingarnar í töflu 20 hér að ofan þá sýna 

þær samhengi á milli hækkunar raunlauna og fækkunar starfa samanber að í fiskvinnslunni 

hækka raunlaun á tímabilinu um tæp 53% meðan starfsfólki í greininni fækkar um 27%. 

Þessar upplýsingar geta einnig bent til þess að  greinar sem eiga einhverra hluta vegna ekki 

auðvelt með að auka framleiðni vinnuafls síns grípi frekar til þess ráðs að flytja inn vinnuafl 

eins og gæti verið varðandi mannvirkjagerðina í þessu tilfelli. Þar hækka  raunlaun  einungis 

um 17%, samfara 5,5% fjölgun starfsfólks í greininni en á sama tíma fjölgar erlendu 

starfsfólki í  um tæplega 1500% ; það er að mannvirkjagerðin lúti sömu lögmálum og 

þjónustustarfsemi þar sem erfitt er  að koma við framleiðniaukningu vinnuafls og þá um leið 

að halda í við aðrar greinar varðandi launaþróun. Þetta er umhugsunarefni m.a. vegna þess 

sem hefur komið fram hér áður í kafla III á bls. 42 í þá veru að síðustu misserin hafi 

heildarframleiðni vinnuafls minnkað en tölurnar hér að ofan benda til þess að sú minnkun eigi 

sér ekki uppruna í framleiðsluiðnaðinum; þar með talið fiskvinnslunni. 

 Taka verður skýrt fram að hér er einungis um vísbendingar að ræða en þær geta styrkt 

það sem kemur fram annars staðar í rannsókninni og gengur í sömu átt varðandi breytingar á 

vinnumarkaðinum síðastliðinn áratug.  Þá er vert að hafa í huga að í fiskvinnslunni var eins og 
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áður sagði mikill fjöldi erlendra ríkisborgara starfandi í upphafi viðmiðunartímabilsins. Margt 

af þessu fólki hefur sest að á Íslandi með sínar fjölskyldur þannig að þó þær séu ennþá skráðar 

sem erlendir ríkisborgarar þá lúta þessar fjölskyldur á margan hátt öðrum lögmálum en 

farandverkafólkið sem er hér tímabundið; hafa sömu þarfir og væntingar til samfélagsins og 

innfæddir. 

  

Hvað segja fræðimenn og stofnanir. Að lokum hvað varðar hlut erlends vinnuafls í 

þróun atvinnulífsins síðustu ár getur verið gagnlegt að kanna með hvaða hætti fræðimenn og 

stofnanir þjóðfélagsins eru að fjalla um þessi mál í umræðu dagsins. Í erindi sem prófessor 

Lilja Mósesdóttir hélt á ráðstefnu hjá Alþjóðastofnun HÍ undir heitinu –  Ný staða í 

utanríkismálum: Tengsl við önnur Evrópulönd – segir Lilja: 

 ,,Mikil eftirspurn eftir vinnuafli hefur lokkað fjölda fólks í atvinnuleit  hingað til lands 

frá nýjum aðildarríkjum ESB. Þetta aðstreymi vinnuafls hefur tryggt að störf sem annað hvort 

hefðu verið lögð niður eða flutt úr landi eru enn unnin hér á landi. Án þessara starfa væri 

hagvöxtur minni og skatttekjur ríkisins jafnframt minni. Innstreymi erlends vinnuafls dregur 

úr umframeftirspurn eftir vinnuafli og þar með þörfinni á að hækka laun til að manna 

störf”.78  

 Í sama streng tekur annar hagfræðingur, Þóra Helgadóttir, í rannsókn sem 

Greiningardeild Kaupþings gaf út nýlega undir nafninu: Breyta þenslu í hagvöxt, áhrif erlends 

vinnuafls. Þar segir í lokaorðunum: 

 ,,Að mati greiningardeildar Kaupþings má búast við að reynsla okkar verði svipuð og 

Breta og Íra enda vinnumarkaðurinn þekktur fyrir sveiganleika. Ólíklegt er að flæðið hafi 

neikvæð áhrif á hann í heild sinni og telur Greiningadeildin að  það muni skapa aukna 

framleiðslu og auka atvinnu í hagkerfinu. Eftirspurn innlendra aðila, mun að öllum líkindum, 

hafa úrslitaáhrif hvað varðar komu erlendra aðila til landsins enda líklegt að þrátt fyrir háar 

tekjur hér á bæ muni aðrir þættir, eins og tungumálaörðugleikar og fjarlægð frá heimalangi, 

hamla innflæði ef atvinnumöguleikar versna.” 79 

 Í umfjöllun Greiningardeildarinnar er þetta m.a. stutt með þeim rökum að margt sé 

sameiginlegt með þessari þróun hér á landi og í Írlandi en þar hefur komið í ljós að 

atvinnuþátttaka fólks frá nýjum ríkjum ESB þar í landi sé 90% á móti 62% hjá heimamönnum 

og sé því stærstur hluti innflytjenda frá þessum löndum á vinnualdri. Í þessu samhengi má 

nefna að árið 2005 voru 34% af erlenda vinnuaflinu frá fyrrum austantjaldsríkjum og 

                                                 
78 Lilja Mósesdóttir 2006 bls.4 
79 Þóra Helgadóttir 2007 bls.9 
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aukningin hefur verið mest þaðan að undanförnu sem sést á því að 1998 – 2005 fjölgaði 

Pólverjum úr 630  í 1970 og Litháenum úr 10 í 360 á meðan Dönum fjölgaði úr 490 í 560 og 

Taílendingum úr 170 í 350. 80 

 Allt rennir þetta stoðum undir að erlent starfsfólk hér á landi skili meiru til 

samfélagsins en þeir þiggja þó um það séu ekki til nein haldbær gögn og að landslagið í 

íslensku efnahags- og atvinnulífi væri með verulega öðru sniði ef ekki hefði notið  starfkrafta 

erlenda vinnuaflsins. Í þessu sambandi er þó vert að nefna að það virðist vera fylgni á milli 

fjölgunar erlends vinnuafls og veitingu ríkisborgararéttar. Þetta sést á því að árið 1995  var um 

200 einstaklingum veittur íslenskur ríkisborgararéttur en árið 2006 voru þeir orðnir 844.81 

 Er breytinga að vænta hvað varðar atvinnuþátttöku útlendinga á næstunni? Um það er 

ekki gott að segja neitt með vissu en þó eru líkur á að það muni draga nokkuð úr 

vinnuframboði frá fyrrum austantjaldsríkjunum þegar lífskjör og laun þar nálgast það sem er í 

Vestur - Evrópu en sérfræðingar telja að það geti tekið 20 – 30 ár.82 Önnur breyting sem er 

ekki ólíkleg er að meiri fjöldi vel menntaðra erlendra sérfræðinga komi til starfa hjá hinum 

stóru alþjóðlegu fyrirtækjum sem hér starfa. Nú þegar er farið að undirbúa þann jarðveg m.a. 

með því að Verslunarskólinn undirbýr nú nám á ensku fyrir börn slíkra starfsmanna. 

 

                                                 
80 Hagstofa Íslands 2006 (B) 
81 Hagstofa Íslands 2007 (A) 
82 Þóra Helgadóttir 2007 bls.5 
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Samspil vinnumarkaðar og menntunar  
 

Fjölgun brautskráðra frá háskólum. Einn er sá þáttur í þjóðfélaginu sem getur haft 

úrslitaáhrif varðandi þróun á vinnumarkaði og það er menntun og menntunarstig. Það er því 

eðlilegt að áhrif menntunar á það sem hefur verið að gerast á íslenskum vinnumarkaði 1994 – 

2005  séu hér skoðuð sérstaklega eða má ef til vill alveg eins segja; hver eru áhrif þróunar 

vinnumarkaðarins á menntunina? 

 Ef byrjað er á að draga saman nokkrar tölulegar upplýsingar um stöðu æðri menntunar 

á þeim tíma sem er hér til rannsóknar þá sjást niðurstöður þess í töflum 21 og 22 83  

 

Fjöldi í háskólanámi og brautskráðir með háskólapróf 1994 – 1995 og 2004 - 2005 

 

 1994 – 1995 2004 – 2005 

 Konur Karlar Alls Konur Karlar Alls 

Stunda háskólanám 5.122 4.049 9.171 11.544 7.319 18.863 

Brautskráningar á háskólast. 1.025 706 1.731 2.162 1.146 3.308 

Brautskr.í atvinnulífs tengdum gr. 174 482 656 872 846 1.718 

Brautskr. í viskipta- og hagfræði 63 118 181 332 250 582 

Brautskr. í tæknigr. – verkfræði 32 184 216 96 250 346 

                                                                                                                 (Hagstofan) 

Tafla 21 

 

Útgjöld hins opinbera til háskóla 1998 og 2005 

 

 1998 2005 Aukning 98 – 05  

Útgjöld hins opinbera til háskóla 7.334 16.051 119% 

Hlutfall af landsframleiðslu 1,25 1,96 57% 

                                                                                                       (Hagstofan) 

Tafla 2284 

  

Það kemur margt athyglisvert fram við lestur á þessum gögnum. Fyrir það fyrsta þá 

hefur þeim sem stunda háskólanám fjölgað um rúmlega 100% frá skólaárinu 1994/1995 til 

                                                 
83 Hagstofa Íslands,skólamál 2006 
84 Hagstofa Íslands, fjármál hins opinbera 2006 
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2004/2005. Sambærilegar tölur um framlög hins opinbera til háskólanáms ná einungis til 1998 

en frá þeim tíma hafa framlög til háskóla hækkað að nafnvirði um 119% og sem hlutfall af 

landsframleiðslu um 57%. Hér er vert að taka fram að til viðbótar auknum framlögum frá hinu 

opinbera er ljóst að nýtt fjármagn hefur komið inn í háskólasamfélagið með auknum fjölda 

háskólanema sem borga skólagjöld. 

 Mikil fjölgun kvenna í háskólum. Annað sem er athyglisvert í þessum samanburði 

er staða kynjanna gagnvart háskólanámi.  Skólaárið 1994 – 1995 útskrifuðust 45% fleiri konur 

úr háskóla en karlar en skólaárið 2004 – 2005 var þetta hlutfall komið upp í 89%. Þar er 

áhugavert að skoða þessa breytingu nánar og þá út frá brautskráðum í greinum sem ætla má 

að séu öðru fremur að mennta það háskólamenntaða fólk sem haslar sér völl í atvinnulífinu. 

Hér er reiknað með að þeir nemendur stundi öðru fremur nám í eftirtöldum flokkum í flokkun 

Hagstofunnar um háskólanám; samfélagsvísindum – lögfræði, viðskipta og hagfræði,  

náttúrufræði – stærðfræði, tæknigreinum – verkfræði og landbúnaðar – matvælafræði. Séu 

þessar tölur skoðaðar sést að skólaárið 1994 – 1995 voru útskrifaðar 174 konur i þessum 

greinum á móti 482 körlum en skólaárið 2004 – 2005 voru konurnar orðnar 872 á móti 846 

körlum eða lítið eitt fleiri samanber töflu 21.  

Brautskráðir í atvinnulífstengdum greinum
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 Hvað  varðar fjölgun kvenna í ofangreindum greinum munar mestu um algjör 

umskipti í viðskipta- og hagfræðigreinum þar sem brautskráðum konum fjölgar á tímabilinu 

úr 63 í 332 á meðan körlum fjölgar úr 118 í 250 en í tæknigreinum halda karlar enn forystunni 

og virðast konurnar ekkert vera að draga á þá þar.  
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Brautskráðir í viðskipta- og hagfræðinámi
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Það er eðlilegt að gera ofangreinda könnun vegna þess að hátt hlutfall kvenna í 

háskólanámi helgast meðal annars af því að konur hafa á undanförnum árum einokað greinar 

eins og uppeldisfræði, íþróttir og kennaranám en af 880 nemendum útskrifuðum í þessum 

greinum skólaárið 2004 – 2005 voru konur 721 þannig að heildarfjöldi útskrifaðra 

endurspeglar ekki endilega þau kynjahlutföll háskólamenntaðra sem koma til með að hasla sér 

völl í hinu almenna atvinnulífi.85 

 

Atvinnulífið kallar á háskólamenntað starfsfólk. Til að  kanna betur samhengið á 

milli fjölgunar í háskólanámi og þarfa atvinnulífsins fyrir háskólamenntað starfsfólk verður 

                                                 
85 Hagstofa Íslands ,skólamál  2006 
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gerð lítil rannsókn á þörfum þriggja tiltekinna sviða atvinnulífsins fyrir aukinn fjölda 

háskólamenntaðra starfsmanna á árabilinu 1995 – 2005 en þau eru; fjármálageirinn, 

hátækniiðnaðurinn ásamt orku- og stóriðnaði. Skoðað er hvað þessar greinar hafa fjölgað við 

sig af háskólamenntuðu starfsfólki á tímanum og hvað það þýðir í samhengi við brautskráða í 

þeim greinum sem hér að ofan eru skilgreindar sem atvinnulífstengdar. 

Fyrst ber að nefna fjármálageirann en þar eru notaðar tölur úr könnun SÍB  en þar 

kemur fram að árið 1996 voru 11,3% starfsmanna með háskólamenntun en árið 2005 var þetta 

hlutfall komið upp í 34,7%.86 Ef þessar tölur eru settar í samhengi við það sem kemur fram 

framar í þessum kafla um fjölda starfandi í fjármálageiranum á þessum árum þýðir þetta að 

háskólamenntuðu starfsfólki hefur fjölgað úr 540 og í 2400 eða um 1860 manns.  

Ef litið er til hátækniiðnaðarins, en hann er hér skilgreindur eins og Iðnaðarráðuneytið 

o.fl gera í skýrslu sinni um viðkomandi greinar, þá kemur í ljós að háskólamenntuðu 

starfsfólki hefur fjölgað úr sem næst 750 árið 1995 og í 2500 árið 2005 eða um 1.750 

manns.87 Varðandi orku- og stóriðnaðinn þá eru ekki til eins haldbærar tölur um þörf hans 

fyrir háskólamenntað starfsfólk. Í kafla V hér á eftir eru þó leiddar líkur að því að nú um 

stundir vinni ekki undir 500 sérfræðingar við undirbúning og framkvæmdir á vegum þessara 

greina en þeir voru sárafáir 1995. Í þessari tölu eru ekki talið háskólamenntað starfsfólk orku 

og stóriðjufyrirtækjanna en samanlagt starfsfólk þessara greina er um 2.200 árið 2004 en var 

um 1.700 árið 1995.88 Í þessum greinum hefur háskólamenntuðu starfsfólki fjölgað mikið 

síðustu ár og ekki óeðlilegt að álykta að fjölgun þeirra nemi ekki undir helmingi af 

heildarfjölguninni á þessum tíma. Að þessu gefnu er hægt að leiða líkum að því að fjölgun 

háskólamenntaðs starfsfólks í tengslum við orku- og stóriðnað á tímabilinu sé á bilinu 750 – 

1.000  manns en hér er reiknað með 750. Fjölgun háskólamenntaðs starfsfólks í þessum 

greinum er því samtals 4.360 á árunum 1995 – 2005. Sé þetta sett í samhengi við brautskráða í 

atvinnutengdu greinunum eins og þær eru skilgreindir hér að framan á skólaárunum 1994 – 

1995 til 2004 – 2005 en þeir voru  að meðaltali 1.200 á ári 

(656,811,898,968,1115,1283,1368,1521, 1671, 1718/10 = 1200),89 þá tók það háskólakerfið  

rúmlega þrjú og hálft ár að brautskrá sem nemur aukinni þörf þessara greina fyrir 

háskólamenntað fólk á þessum tíu skólaárum. 

 Hér er vert að geta þess að í fjármálageiranum og hátæknigreinunum tekur þessi 

rannsókn eingöngu til starfsfólks viðkomandi greina en í orku- og stóriðjunni er einnig lagt 
                                                 
86 Samtök fjármálafyrirtækja 2006 
87 Iðnaðarráðuneytið o.fl. 2005 
88 Hagstofa Íslands, vinnumarkaður 2006 
89 Hagstofa Ísalands, skólamál 2006 
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mat á fjölda sérfræðinga sem vinna á vegum fyrirtækjanna í greininni enda er þar mikil hefð 

fyrir að kaupa sérfræðivinnu utan fyrirtækjanna. Hér er því ekki lagt mat á hve mikið 

háskólamenntuðu fólki sem vinnur sem ráðgjafar fyrir fjármála og hátækni greinarnar hefur 

fjölgað á viðkomandi tímabili en þar er væntanlega um að ræða umtalsverðan fjölda. 

Sömuleiðis er ekki reiknað með þeim fjölda sem þarf til að mæta fækkun vegna 

háskólamenntaðs starfsfólks sem lætur af störfum vegna aldurs eða annarra ástæðna.  Þá er 

vert að geta þess að hluti af þeim sem eru brautskráðir úr þeim greinum sem hér eru til 

umfjöllunar er ekki til ráðstöfunar fyrir hið almenna atvinnulíf; það er þeir sem fara til starfa 

fyrir hið opinbera á ýmsum sviðum s.s. ört stækkandi háskólum eða fara til starfa erlendis. Að 

þessu sögðu má ætla að þær greinar sem hér eru nefndar hafi tekið til sín á milli þriðjungs og 

helmings af háskólamenntuðu fólki úr þeim greinum þar sem nemendur fara helst til starfa í 

hinu almenna atvinnulífi; væntanleg þó nær helmingi en  þriðjungi samanber það sem sagt  

var hér að ofan. 

Hér er aftur komið að egginu og hænunni; hvort kemur á undan? Hefði háskólanemum 

fjölgað eins mikið á síðasta áratug ef ekki hefðu verið þessar öflugu greinar til þess að taka 

við þeim sem brautskráðust?  Væntanlega er hér ekkert einhlýtt svar en að öllum líkindum er 

hér um að ræða flókið samspil aðgerða og ákvarðana bæði fyrirtækja og stjórnvalda. Hvað 

varðar ákvarðanir stjórnvalda sem beint eða óbeint hafa haft áhrif á fjölgunina má nefna 

eftirfarandi: Stóraukin fjárframlög til háskólanáms; einkavæðing bankanna sem hefur 

margfaldað umsvif í fjármálastarfsemi; lækkun skatta á fyrirtæki og fjármagn sem hefur aukið 

veltu og þörf á meira menntuðu starfsfólki o.fl. Hvað fyrirtækin varðar þá hafa þau á margan 

hátt stuðlað að aukinni menntun á háskólastigi. Þar má nefna: Atvinnulífið hefur eflt tvo 

einkarekna háskóla og þannig aukið framboð og samkeppni í háskólanámi. Fyrirtækin hafa 

stutt við háskólana á margvíslegan hátt s.s. með að kosta kennarastöður og nemendur í 

framhaldsnámi. 

 

Hvað er að gerast á Norðurlöndunum? Ef litið er til erlends samanburðar hvað þetta 

varðar og kannaður fjöldi í háskólanámi á Norðurlöndum aldrinum 20 – 39 ára kemur 

eftirfarandi í ljós: Árið 2000 var Ísland í neðsta sæti Norðurlandanna með tæplega 11% íbúa á 

þessum aldri við háskóalnám. Í dag er Ísland komið í annað sætið með 16% þessa aldurshóps 

við háskólanám á; aðeins fyrir ofan Svíþjóð en nokkuð á eftir Finnlandi en við virðumst vera 

að stinga Noreg og Danmörku af hvað þetta varðar eins og sést á mynd 26.90 

                                                 
90 Norðurlandaráð 2006 bls 123 
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Hlutfall 20 – 39 ára við háskólanám á Norðurlöndunum 

 

 

 
Mynd 26 
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Breytingar á vinnumarkaði á Íslandi, Svíþjóð og 

Danmörku 
 

Nokkrar framleiðslu og þjónustugeinar í löndunum þrem. Að lokum í þessum 

kafla um þróun á vinnumarkaði síðasta áratuginn er gerður nokkur samanburður á því sem 

kemur fram hér að ofan og þróun í Svíþjóð og Danmörku. Fyrst er gerður hlutfallslegur 

samanburður á fjölda starfandi í nokkrum atvinnugreinum.  Í flokknum framleiðslugreinar er 

frá Íslandi tekinn sjávarútvegurinn (veiðar og vinnsla), almennur iðnaður og veitustarfsemi. 

Það lætur nærri að þessar greinar  samsvari framleiðsluiðnaði og námuvinnslu sem eru teknar 

til samanburðar í hinum löndunum. Varðandi Fjármála og viðskiptaþjónustu og menntamál er 

skiptingin sú sama í öllum löndunum og byggir á fjölþjóðlegum stuðlum hvað það varðar. 

Niðurstöðurnar koma fram í töflu 23 en þar kemur fram að hlutfall starfandi í viðkomandi 

greinum er að þróast í sömu átt í öllum löndunum. 

 

 Nokkrar framleiðslu- og þjónustugreinum á Ísland, Svíþjóð og Danmörku 

 

 Framleiðslugreinar Fjármála- og viðsk.þjón. Menntamál 

 Ísland91 Svíþjóð92 Danmörk93 Ísland Svíþjóð Danmörk Ísland Svíþjóð Danmörk

1995 22,8 20,0 20,8 9,5 10,7 11,8 6,5 7,9 7,6 

2004 18,0 16,8 16,4 13,6 13,9 14,2 7,7 9,6 7,8 

                                                                         (Hagstofur Íslands, Svíþjóðar og Danmerkur)  

Tafla 23 

 

Í töflu 24 er hlutfallslega breytingin sýnd í viðkomandi greinum í löndunum þrem.  Þá 

er bætt við upplýsingum um þróun kaupmáttar launa og landsframleiðslu. Hér kemur í ljós að 

breytingin er í öllum tilfellum hröðust á Íslandi. Mestu munar um fjármála- og 

viðskiptaþjónustuna þar sem  aukningin er 43,2 % á Íslandi á móti 29,9% í Svíþjóð og 20,0% 

í Danmörku. Þetta er ekki síst athyglisvert með tilliti til þess að í þessum flokkum eru margar 

af þeim atvinnugreinum sem eru flokkaðar undir hinna nýju þjónustu- eða þekkingargreinar. 

                                                 
91 Hagstofa Íslands ,vinnumarkaður 2006 
92 Statistiska centralbyran 2005 
93 Danmarks statistic 2006 
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Hlutfallsleg breyting í atvinnulífi og nokkrum hagstærðum 1995 - 2004 

 

Hlutfallsleg breyting 1995 2004 Ísland Svíþjóð Danmörk 

Fækkun í Framleiðslugreinum -22,1 -19,2 -21,2 

Fjölgun í fjármála og viðskiptagr. 43,2 29,9 20,0 

Fjölgun í menntun og rannsóknum 18,5 15,8 2,6 

Hækkun kaupmáttar launa94 35,4 31,0 12,0 

Hækkun raun landsframleiðslu 95 44,7 27,5 19,5 

                                                        (Hagstofur Íslands, Svíþjóðar og Danmerkur - OECD)  

 

Tafla 24 

 

Meiri sérhæfing. Hér er ef til vill ekki allt sem sýnist. Í rannsókn sem Stefan Fölster 

og fl.  unnu fyrir sænska vinnuveitendasambandið benda þeir á að þar í landi séu líkur á að 

tilflutning starfa frá framleiðslugreinum til þjónustugreina á árunum 1993 - 2004  megi að 

tölverðu leyti skýra með því að iðnfyrirtækin hafi verið að úthýsa starfsemi sem áður var 

unnin innan fyrirtækjanna  til sérhæfðra þjónustufyrirtækja.96 Hefur það sama verið að gerast 

hér á landi? Um það eru ekki til neinar beinar rannsóknir en örugglega á þessi þróun sér stað í 

einhverjum mæli hér á landi. Það er til að mynda ljóst að í spá um störf hér á landi í kafla VI 

hér á eftir er starfsfólk í áliðnaði færra en annars vegna þess að þar er byggt á áformum nýrri 

álveranna hér á landi um úthýsingu á verulegum hluta þjónustuþáttar starfseminnar. Hins 

vegar eru leidd rök að því í kafla III og V í þessari ritgerð að á Íslandi hafi framleiðnibyltingin 

verið seinna á ferðinni en í nágrannalöndum okkar og að í framleiðsluiðnaðinum eins og hann 

er skilgreindur hér (sjávarútvegurinn með) hafi orðið mikil aukning á framleiðni vinnuafls á 

síðustu árum. Með þetta í huga er líklegt að í raun sé munurinn á milli Íslands annars vegar og 

Svíþjóðar og Danmerkur hins vegar meiri í átt frá framleiðslu til þjónustu á síðustu árum en 

kemur fram  hér að ofan. Þetta kann að gera það að verkum að bæði landsframleiðsla og 

kaupmáttur launa hefur hækkað meira hér á landi en í samanburðarlöndunum eins og kemur 

fram í töflu 24 hér að ofan. 

                                                 
94 Samtök atvinnulífsins 2007 
95 OECD 2006 
96Föster, Stefan o.fl. 2006 
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Yfirlit úr kafla IV 
 

 Kafli II fjallar um breytingar sem hafa verið að eiga sér stað á íslenskum 

vinnumarkaði síðasta áratuginn og hvað áhrifaþættir eru þar að baki. Niðurstaðan er sú að á 

árunum 1995 – 2004 hafi orðið grundvallarbreytingar á íslenskum vinnumarkaði. Megin 

þemað hefur verið mikil tilfærsla á vinnuafli frá framleiðslugreinum og til þjónustugreina. Ef 

litið er til starfsstétta þá hefur mikil fjölgun verið í hópi sérfræðinga og sérmenntaðs 

starfsfólks en mesta fækkunin í hópi bænda og fiskimanna og iðnaðarmanna. Hér verður að 

taka fram að sérhæft fiskverkafólk flokkast sem iðnaðarmenn í starfsgreinaflokkun 

Hagstofunnar. Mikil fjölgun hefur einnig verið í flokki ósérhæfðs starfsfólks einkanlega 

meðal karla.  

 Ef litið er til starfandi eftir atvinnugreinum koma fram miklar breytingar á þessum fáu 

árum. Starfandi í landbúnaði, fiskveiðum og fiskvinnslu fækkar um tugi prósenta sem hlutfall 

af heildarmannafla. Annar iðnaður stendur í stað en bent er á að þar eru að eiga sér miklar 

breytingar hvað varðar samsetning þeirra starfsgreina sem þar eru. Mesta hlutfallslega 

fjölgunin er í greinunum fjármálaþjónusta og  fasteigna og viðskiptaþjónusta en innan þessara 

flokka eru margar af þeim greinum sem hafa ráðið til sín aukinn fjölda sérfræðinga og teljast 

til hinna nýju stéttar þekkingarstarfsfólks. Þá er mikil fjölgun í fræðslustarfsemi. Það kemur 

fram að verulegur munur er á milli kynja hvað varðar þessar breytingar. Það er mun meiri 

tilfærsla frá framleiðslugreinum til þjónustugreina hjá konum og það endurspeglast í meiri 

fjölgun í hópi sérfræðinga og sérmenntaðs starfsfólks. Þá kemur fram að á landsbyggðinni 

verður sú grundvallarbreyting að á þessu tímabili snúast hlutföll á milli starfa í framleiðslu og 

þjónustu við þannig að í fyrsta sinn í sögunni vinna fleiri við þjónustugreinar en framleiðslu 

utan höfuðborgarsvæðisins en þar hafði þessi breyting átt sér stað fyrir mörgum áratugum.  

 Allar þessar breytingar eru sterkar vísbendingar um að á Íslandi sé að eiga sér stað 

hröð breyting til þess sem í kafla III er skilgreint sem upplýsinga eða þekkingarsamfélag. Það 

þurfi stöðugt færri hendur við framleiðsluna og það fjölgi að sama skapi í þjónustugreinunum. 

Í samanburði við Svíþjóð og Danmörku kemur í ljós að þar er sama þróun í gangi og hér nema 

hvað hún er hraðari á Íslandi.  

Þegar litið er til þeirra þátta sem  annað hvort hafa haft áhrif á eða mótast af þeirri 

þróun á vinnumarkaðinum sem er lýst hér að ofan kemur ýmislegt athyglisvertí í ljós. 

Atvinnutekjur einstaklinga hafa aukist mikið á þessu tímabili. Í framleiðslugreinum hafa þær 
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hækkað mest í fiskvinnslu og öðrum iðnaði en í þjónustugeiranum mest í fjármálaþjónustu, 

fasteigna og viðskiptaþjónustu og fræðslustarfsemi. Hér koma enn við sögu starfsstéttirnar 

sérfræðingar og sérmenntað starfsfólk sem virðast leiða launaþróunina og þar með setja þau  

viðmið sem aðrar stéttir hafa. Þá benda þessar niðurstöður til þess að  framleiðsluiðnaðurinn, 

þar með talin fiskvinnslan, verði að vera fær um að greiða samkeppnishæf laun í 

samkeppninni um vinnuaflið við þjónustugreinarnar. Athygli vekur lítil hækkun launa í 

mannvirkjagerð en þar hefur erlendum ríkisborgurum fjölgað margfalt miðað við aðrar greinar 

og spurning hvort þar sé ekki samhengi við minnkandi heildarframlegð vinnuafls sem kemur 

fram í III kafla. 

Ef litið er á samspil vinnumarkaðar og menntunar kemur í ljós að þeim sem stunda 

háskólanám hefur fjölgað um 100% á tímabilinu. Þá kemur einnig í ljós að nú er svo komið að 

helmingi fleiri konur eru brautskráðar úr háskólum á ári en karlar. Konur eru auk þess komnar 

upp fyrir karla í þeim greinum sem hið almenna atvinnulíf sækir sitt háskólamennatað fólk 

helst til. Þá kemur fram að nokkrar vaxtagreinar á síðustu árum eða fjármálaþjónustan, 

þekkingariðnaðurinn ( samkvæmt skilgreiningu Samtaka iðnaðarins) og orkuiðnaðurinn hafa 

ráðið til sín á milli þriðjung og helming af brautskráðum í atvinnulífstengdu 

háskólagreinunum eins og þær eru skilgreindar hér. Einnig er dregið fram að á síðustu árum 

hafa Íslendingar farið úr neðsta sæti og í annað á Norðurlöndunum hvað varðar fjölda 20 – 39 

ára við háskólanám. 

Varðandi þátt erlends vinnuafls síðustu árin kemur fram að hlutverk þess er mikið. Það 

virðist vera að hér sé mjög líkt ástand og í Írlandi þar sem fyrst og fremst er um að ræða fólk á 

vinnualdri sem leitar þangað sem vinnu er að hafa en fer af landi brott þegar henni líkur þó 

vissulega sé líka um að ræða fjölskyldufólk sem sest hér að sem sést á mikilli fjölgun á 

veitingu á íslenskum ríkisborgararétti. Þegar kannað var hvað dregur erlent vinnuafl til lansins 

kemur í ljós  með aðhvarfsgreiningu   samhengi á milli fjölgunar í starfsgreinunum 

sérfræðingar og sérmenntað starfsfólk og fjölgunar erlendra ríkisborgara við vinnu hérlendis. 

Það bendir margt til þess að innlent vinnuafl sæki í betur launuð störf í krafti menntunar en 

erlent vinnuafl  hlaupi í skarðið. Þetta er þróun sem hefur átt sér stað í Írlandi. 

Aldurssamsetning og hátt atvinnuhlutfall  erlendu ríkisborgarana sem hér eru við störf bendir 

til að þeir séu að leggja  meira til samfélagsins en þeir eru að fá til baka. 
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Kafli V 
Þekkingarstörf í íslenskum framleiðslugreinum 

 
Upplýsingatæknin og framleiðniaukning í sjávarútvegi og 

kjötvinnslu 
 

Framleiðniaukning í íslenskum framleiðsluiðnaði. Hér verður  leitast við að kanna 

nýja breytu. Það er framleiðniaukning í hefðbundnum atvinnugreinum. Það er að sýna fram á 

að ruðningsáhrif þeirra breytinga sem hafa verið að ganga yfir hafi komið fram í stóraukinni 

framleiðni fyrirtækja í hefðbundnum greinum og að þau, að minnsta kosti sum, hafi notað 

nýjustu samskipta- og upplýsingatækni til þess að ná þessum markmiðum. Þau hafa slegið 

tvær flugur í einu höggi og dregið verulega á aðrar þjóðir hvað framleiðni vinnuafls snertir í 

anda Taylors, um leið og vinnubrögð þekkingarfyrirtækja voru innleidd 

 

Starfandi í framleiðslugreinum 1996 – 2000 – 2004  

 

 Starfandi Fiskveiðar Fiskvinnsla Annar iðn. Samtals % 
1996 142.100 7.100 8.400 15.800 31.300 22,0 
2000 156.500 6.100 6.700 17.500 30.300 19,4 
2004 156.200 4.500 5.400 16.500 26.400 16,9 

                                                                                      (Hagstofan) 

Tafla 25 

  Á töflu 25  sést að starfandi í fiskveiðum og fiskvinnslu hefur fækkað verulega frá 

1996 eða sem nemur um 36% í hvorri grein fyrir sig eða úr 8.400 í 5.400 í fiskvinnslu og úr 

7.100 í 4.500 í fiskveiðum. Erfiðara er að rýna í tölurnar um annan iðnað þar sem störfum 

fjölgaði nokkuð til 2000 en hefur síðan fækkað aftur. Hlutfallslega hefur þeim sem vinna í 

þessum greinum samtals fækkað úr því að vera 22% af vinnuaflinu í 16,9%. 97 Til þess að átta 

sig á hvað er að gerast í öðrum iðnaði þarf að greina hann nánar. Eins og komið hefur fram 

áður er ljóst að samfara virkjunar- og stóriðjuframkvæmdum hafa skapast ný störf í þessum 

greinum. Bæði  beint við framleiðsluna og einnig við ýmiss konar sérhæfða 

iðnaðarframleiðslu sem tengist framleiðslunni. Annars vegar varanleg störf og hins vegar 

                                                 
97  Hagstofu Íslands, vinnumarkaður 2005 
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tímabundin. Þá má nefna að á þessu tímabili hefur grunnframleiðsla greina sem áður voru 

stórar s.s. textíliðnaðarins flust nánast alfarið úr landi. Til þess að skoða hvað er að gerast í 

einstökum greinum iðnaðarins verður hér litið til kjötvinnslunnar með sérstöku tilliti til eins 

fyrirtækis. Einnig verður framleiðniaukning í fiskvinnslu skoðuð með sérstöku tilliti til 

landvinnslu á bolfiski. Vinnslu sem hingað til hefur verið flokkuð sem frysting en er í dag 

sambland af frystingu og ferskfiskvinnslu  til útflutnings. 

Hvað varðar upplýsingartækni og framleiðniaukningu í sjávarútvegi og kjötvinnslu 

verða tvö fyrirtæki í þessum greinum skoðuð, Samherji hf. og Norðlenska matborðið hf., 

ásamt því sem leitað verður eftir líkum á að sama þróun hafi verið í fleiri fyrirtækjum af 

svipuðum toga.  

Landvinnsla Samherja. Hvað varðar Samherja verður fyrst og fremst horft til 

landvinnslu fyrirtækisins á Dalvík. Á Dalvík  hefur um áratuga skeið verið rekið frystihús í 

fremstu röð. Eins og áður sagði þá var það notað af Sjávarafurðadeild Sambandsins til þess að 

þróa nýjungar í vinnslu og sölustarfi. M.a. með beinum samningum við fyrirtæki eins og 

Marks og Spencer um framleiðslu á vörum í neytendaumbúðum til sölu í verslunarkeðju  

þeirra. Frystihúsið á Dalvík eins og önnur fiskvinnsla í landinu leið hins vegar fyrir takmarkað 

hráefni til vinnslunnar.  Það var ekki fyrr en með sameiningu fyrst í BGB Snæfell hf. og síðan 

með sameiningu við Samherja árið 2000 að vinnslan hafði aðgang að meira hráefni. Í 

frystihúsinu var sett upp fullkomin flæðilína frá Marel hf. á árunum 1996 – 1997 .   Með 

innleiðingu upplýsingakerfa Samherja  árið 2000 hefur náðst verulegur árangur bæði hvað 

varðar framleiðslu og markaðsstarf. Hér er um að ræða upplýsingakerfi þar sem stjórnendur 

geta séð í einni svipan allar upplýsingar um veiðar,  vinnslu og  birgða- og markaðsstöðu. Hér 

er einnig haldið utan um þá þekkingu sem hefur orðið til í áratuga rekstri og einnig nýja 

utanaðkomandi þekkingu sem getur komið að notum við reksturinn.  Ef dregið er saman 

hvernig nýjasta upplýsingatækni er notuð hjá Samherja þá lítur það út á þennan hátt: 

• Allir lykilstarfsmenn fyrirtækisins hafa aðgang að tölvum þar sem þeir nota 

fjölmörg forrit þar af flest nettengd við vinnu sína. 

• Framleiðslukerfi, fjárhaldsbókahald og sölukerfi eru samtengd þannig að um 

leið og framleiðslan á sér stað er hægt að sjá áhrifin á afkomuna. 

• Söluskrifstofa fyrirtækisins hefur upplýsingar um stöðu hvers einasta 

vörunúmers gagnvart einstökum viðskiptavinum 
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• Stjórnendur fyrirtækisins geta í einni sjónhendingu séð birgðastöðu, sölutölur 

og rýrnun á hverri einust vöru hvort sem um fullunna vöru eða hráefni er að 

ræða. 

• Framlegð hverrar einustu vörutegundar liggur fyrir á hverjum tíma og þar að 

leiðandi afkoma fyrirtækisins í heild 98 

 

Í stuttu máli hefur með þessu náðst sá árangur að í fullvinnslunni á Dalvík ,sem tók á 

móti um 2400 tonnum  1996 og náði 8000 tonnum 2003    er nú verið að stefna að vinnslu á 

11.000 tonnum. Á árunum 1996 – 2003 hefur unnum kílóum á manntíma í vinnslunni á 

Dalvík fjölgað úr 9,8 kg í 29,7 kg eða um 203%.99  Þá hefur einnig náðst sá árangur að um 

fjórðungur vinnslunnar fer í ferskan útflutning en til skamms tíma var sú skoðun viðtekin að 

ekki væri hægt að vinna togarafisk í ferskan útflutning.  Þessar breytingar hafa náðst  án 

verulegra fjárfestinga í skipum eða vélbúnaði. Fjárfestingin hefur fyrst og fremst verið í 

kerfum til þess að halda utan um upplýsingar og þekkingu og í þjálfun starfsfólks. Hér er 

sannanlega um að ræða rekstur sem lýtur flestum þeim lögmálum sem sagt er að 

þekkingarfyrirtæki geri. Nú (seinnipart árs 2005)  er hins vegar búið að endurnýja 

vinnslulínuna á Dalvík og ný markmið verið sett varðandi afköst og aukna framleiðni. Allt 

bendir allt til þess að þessi fjárfesting muni skila um 15% viðbótar framleiðniaukningu 

vinnuafls. 100  

 Sá árangur sem hefur náðist á Dalvík kemur ekki af sjálfu sér. Það eru nokkur atriði 

sem þar skipta sköpum svo sem: 

• Áratuga reynsla í fiskvinnslu sem m.a. er studd af eyfirskri hefð fyrir 

iðnvæddum vinnubrögðum samanber það sem áður var sagt þar að lútandi. 

• Með kvótakerfinu er tryggt að fyrirtæki eins og Samherji geta stýrt veiðunum 

samkvæmt þörfum markaðarins 

• Um er að ræða fyrirtæki með fjárhagslega burði til þess að hrinda í framkvæmd 

og fylgja eftir nýjungum í rekstri og markaðsmálum 

• Öflugt frumkvöðlastarf á sviði veiða,vinnslu og markaðsstarfs 

 

Sjávarútvegurinn í heild.  Ef litið er til annarra  stærri sjávarútvegsfyrirtækja þá 

hefur hliðstæð þróun verið að eiga sér stað. Það viðmið sem þau hafa og verða að keppa að er 

                                                 
98 Byggt á reynslu höfundar sem stjórnarmans í BGB – Snæfelli og síðar Samherja 
99 Gunnar Aðalbjörnsson 2005 
100  Þorstein Má Baldvinsson 2005 



 84

árangur Samherja á Dalvík. Það er líklegt að afköst í líkingu við það sem þar hafa náðst verði 

forsenda fyrir viðunandi árangri í fiskvinnslu hér á landi. Það má einnig færa að því rök að ef 

íslensk fiskvinnsla á að geta keppt við vinnslu í austurlöndum s.s. Kína verði að nást enn 

meiri framleiðni  vinnuafls en nú er. “Það sé okkar einasta von um að standast þá 

samkeppni”101.  Allt endurspeglast þetta í því  að starfandi fólki í fiskvinnslu á Íslandi hefur 

fækkað úr 8400 árið 1996 í 6700 árið 2000 og 5400 árið 2004.102 Ef við reynum út frá árangri 

Samherja  að átta okkur á hvaða breytingar við eigum eftir að sjá á fjölda starfa við 

fiskvinnslu á næstu misserum þá getur myndin litið út á eftirfarandi hátt: Hjá vinnslunni á 

Dalvík vinna 140 manns og verðmæti framleiðslunnar 2004 var 2,5 milljarðar. Það þýðir að 

veltan á hvern starfsmann var 17,9 milljónir. Heildarstarfsmannafjöldi í fiskvinnslu 2004 var 

5400 manns  og veltan 86,3 milljarðar þannig að velta á starfsmann var 15,9 milljónir.103 Út 

frá þessum tölum er árangur Samherja ekkert sérstakur en er þetta samanburðarhæft? Ef við 

skoðum launakostnað annars vegar í fiskvinnslu í heild og hins vegar í frystingu kemur í ljós, 

að af heildarlaunakostnaði eru greidd laun í frystingu 46,5%. Það bendir allt til þess að það 

séu hlutfallslega fleira starfsfólk í frystingu en öðrum greinum fiskvinnslunnar vegna þess að 

þar er launahlutfallið hærra en annars staðar eins og fram kemur í töflu 27.  Það er því 

væntanlega varlega áætlað að starfsfólk í frystingu sé 2700 eða 50% af heildarfjölda 

starfsfólks í fiskvinnslu.  Samkvæmt þessum forsendum var velta á hvern starfsmann í 

frystingu  10 milljónir 2003 þar sem heildarveltan  var 27 milljarðar.  Þetta kemur heim og 

saman við tölur frá hraðfrystihúsi Kaupfélags Fáskrúðsfjarðar en þar var veltan á starfsmann í 

bolfiskvinnslu 9,8 milljónir árið 2004 en þar er um að ræða vel rekið lítið frystihús. 104  

Ef reiknað er  með að markmið um sömu framleiðni vinnuafls í frystingu og Samherji 

hefur náð náist í greininni í heild á næstu misserum má áætla að fjöldi starfandi í þessari grein 

fiskvinnslunnar verði kominn niður í 1700 þegar það markmið hefur náðst.  Ef reiknað er með 

að aðrar greinar fiskvinnslunnar nái að meðaltali 10% framleiðniaukningu á sama tíma væri 

þar um að ræða fækkun upp á 270 manns og þá væri heildarmannafli í fiskvinnslu kominn 

niður í um 4.100 manns úr 8.400 eins og hann var 1996 samanber töflu 26. 

                                                 
101 Þorsteinn Már Baldvinsson 2005 
102 Hagstofa  Íslands, vinnumarkaður 2005 
103 Sigursteinn Ingvarsson 2005 
104 Gísli Jónatansson 2005 
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Framtíðarfjöldi starfa í sjávarútvegi 

 

 Fjöldi starfa 1996 Fjöldi starfa 2004 Framtíðarfjöldi starfa 
Frysting  4.200 2.700 1.700 
Önnur fiskvinnsla 4.200 2.700 2.430 
Samtals 8.400 5.400 4.130 

                                                                       (Hagstofan) 

Tafla 26 

 Hér hefur ekki verið tekið tillit til þess að með nýrri vinnslulínu á Dalvík hafa verið 

sett ný markmið um framleiðniaukningu og einungis er reiknað með 10% framleiðniaukningu 

í öðrum greinum vinnslunnar.  Í þessu samhengi er vert að hafa í huga að ef síldarsöltun er 

undanskilin þar sem vinnulaun eru 37% af veltu þá hefur frystingin sérstöðu með um 22% 

launahlutfall meðan aðrar greinar liggja á bilinu 9% - 13% laun af veltu og því ekki líklegt að 

þar sé sama svigrúm til  hagræðingar með fækkun á starfsfólki. 

Hér er vissulegu um grófa nálgun að ræða þar sem eru margir óvissuþættir. Þar má 

m.a. nefna að í tölum Hagstofunnar er um að ræða fjölda starfandi á hverjum tíma en í þeim 

tölum sem hér eru notaðar frá einstökum fyrirtækjum er um að ræða ársverk sem eðli máls 

samkvæmt eru færri en starfandi vegna hlutastarfa. Ef lítið er til síðustu talna frá Hagstofunni 

um unnin ársverk sem eru frá 1997105 þá eru þau 7598 á móti 7900 fjölda starfandi í greininni 

eða munur sem nemur 4%. Þá verður einnig að taka tillit til þess að yfirgnæfandi líkur eru á 

að störf í frystingu nemi meira en 50% af heildarstörfum í fiskvinnslu. 

 Varðandi framleiðni í sjávarútvegi getur verið áhugavert að skoða launagreiðslur í 

einstökum greinum fiskvinnslunnar  sem hlutfall af veltu. Til þess eru notuð gögn frá 

Hagstofunni um afkomu í fiskvinnslu 1997 – 2003 sem eru sýnd í töflu 27. 

 

                                                 
105 Hagstofa Íslands, vinnumarkaður 2005 
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Þróun launahlutfalls í fiskvinnslu 1997 - 2003 

 
 1997 2000 2003 
 Velta Laun Laun% Velta Laun Laun% Velta Laun Laun% 

Fisk-
vinnsla 

78.895 12.504 15,8 69.396 11.275 16,2 86.342 13.082 15,2 

Frysting 
 

 27.057   5.790 21,4 21.847   4.727 21,6 27.081   6.077 22,4 

Söltun, 
hersla 

18.388   2.609 14,1 20.461   2.599 12,7 21.405   2.928 13,6 

Mjöl-
vinnsla 

16.132   1.183 7,3 10.761   1.341 12,5   1.495  16.983 8.8 

Síldar-
söltun 

    750      196 26,1      591    102 17,2      981      363 37 

Rækju-
vinnsla 

 11.527   2.048 17,7   7.683   1.129 14,6  10.383    1.255 12,1 

Ísfisk-
vinnsla 

  4.234      527 12,4   7.168   1.175 16,3   9.386      939 10 

                                                                                                                   (Hagstofan) 

Tafla 27 

 

 Hér kemur í ljós að þrátt fyrir þá framleiðniaukningu sem búið er að sýna fram á að sé 

að eiga sér stað í greininni þá stendur launahlutfallið í stað.  Þetta staðfestir að ef ekki hefði 

verið gripið til aðgerða í greininni til þess að auka framleiðni hefði launahlutfallið farið 

algjörlega úr böndunum með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.  Sem dæmi um þær breytingar 

sem greinin stóð frammi fyrir þá hækkaði launavísitalan úr 157,1 í júní 1997 í 239,0 í júní 

2003 eða um 52,1%  meðan verðlagsvísitala frystra botnfiskafurða hækkaði úr 235,1  í 296,4 

,eða um 26,1%.106 107 

 Að lokum til að sýna þróun í sjávarútvegi er rannsakað hvernig hlutfall 

sjávarútvegsins í annars vegar atvinnumarkaðinum og hins vegar vöruútflutningur hefur 

þróast frá 1963 til  ársins 2004 og hver er líkleg þróun til 2008. Niðurstöðurnar eru sýndar hér 

að neðan í töflu 28. 108 

 

                                                 
106  Hagstofa Íslands, vinnumarkaður 2005 
107 Hagstofa Íslands, sjávarútvegur 2005 
108  Hagstofu Íslands, sjávarútvegur 2005 
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Ársverk í sjávarútvegi og útflutningur sjávarfangs 1963 – 2008 

 

      1963 1980 1997 2004 2008 

Ársverk í sjáv.     11.005     15.102       13.753        9.900*       7.500* 

Ársverk alls     67.315   105.596     128.832     156.200*   160.000* 

Ársverk % 16.3 14.3 10.7 6.3 4.7 

Vöru útfl.  % 90.4 74.9 71.4 53.3 45.0 

* fjöldi starfandi                                                                  (Hagstofan – Fjármálaráðuneytið) 

Tafla 28  

  

Eins og sést á töflunni þá verður vægi sjávarútvegs í atvinnusköpun 2008 ekki nema 

um fjórðungur þess sem var 1963 en hann vigtar enn þá helming af vöruútflutningi eins og 

hann var á sama tíma.  

Hvað varðar spána fyrir 2008 þá er gert ráð fyrir að um 0.5% fjölgun starfa á ári frá 

2004 eftir stöðnun frá árinu 2000. Þá er fjöldi starfa í atvinnugreininni fundinn með að nota 

útreikning á framtíðarfjölda starfa í fiskvinnslu hér að framan og reiknað með sömu 

hlutfallslegu fækkun í fiskveiðum. Varðandi vöruútflutninginn  þá eru lagðar til grundvallar 

tölur úr spá fjármálaráðuneytisins  fyrir 2006 - 2010109 og reiknað með að sjávarútvegurinn 

standi í stað frá þeim tíma þar sem að lækkun gengis krónunnar sé komin fram en 

álútflutningur tvöfaldist og annar útflutningur vaxi um 10% 

  

Kjötvinnsla Norðlenska matborðsins. Annað dæmi um framleiðniaukningu í 

hefðbundnum atvinnugreinum sem hér verður tekið er af Norðlenska matborðinu Akureyri, 

hér eftir nefnt Norðlenska. Norðlenska varð til með samruna og yfirtökum á nokkrum 

íslenskum kjötiðnaðarfyrirtækjum.  Fyrirtækjum sem eins og flest fyrirtæki í greininni voru í  

handverksiðnaði með litla  framlegð en oft á tíðum góðar vörur og fjölhæft kjötiðnaðarfólk. Á 

þeim tíma var það aðeins Sláturfélag Suðurlands sem hafði þá stærð og markaðsstöðu sem 

þarf til eðlilegrar þróunar. Norðlenska verður til á árunum 1997 – 2001 með samruna  

Kjötiðnaðarstöðvar KEA, Kjötiðju KÞ og Nýja bautabúrsins og síðan með kaupum á 

vinnslum Goða. 110  

Til þess að koma fótum undir þennan rekstur, sem var settur saman úr fyrirtækjum 

sem voru sum hver illa stödd fjárhagslega,  þurfti gríðarlegt átak. Nýr framkvæmdastjóri, 

                                                 
109 Fjármálaráðuneytið 2004 
110 Byggt á reynslu höfundar sem stjórnarmans í KEA og síðar Norðlenska. 
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Sigmundur Ófeigsson, sem leiddi sameiningaferlið  á seinni stigum, lagði frá fyrsta degi alla 

áherslu á að byggja upp upplýsingakerfi til þess að nota við reksturinn og notaði til þess 

reynslu sína við að setja upp upplýsingakerfi  í verslun.  Þá var fljótlega ákveðið í samvinnu 

við Marel hf. að koma upp flæðilínum í úrbeiningu bæði í kinda- og stórgripakjöti.  Með því 

að fækka kjötvinnslustöðvum úr sex í þrjár og reka eitt sauðfjársláturhús, eitt 

stórgripasláturhús og með sameiningu á markaðsstarfi var  fækkað úr rúmlega 400 störfum í 

um 180. Eins og fram kemur hér á eftir þá er enn verið að fækka starfsfólki og stefnir í um 

150 – 160 manns.  Þetta kostaði nokkra fórn í veltu eða úr samanlagðri veltu sem hafði verið 

yfir þrjá milljarða í tæplega tvo og hálfan milljarð sem síðan fór niður undir tvo milljarða á 

árinu 2003. Taka verður tillit til þess að á þessum árum var mjög sérstakt ástand á kjötmarkaði 

þar sem verð réðst af mikilli offramleiðslu á svínakjöti með tilheyrandi undirboðum sem síðan 

gekk yfir allan markaðinn þannig að veltuminnkun varð mun meiri en sem nemur 

magnminnkun.111 

Flæðilínurnar frá Marel eru  til komnar með yfirfærslu þekkingar úr sjávarútvegi, sem 

í þessu tilfelli er til komin vegna sameiginlegs eignarhalds sem í upphafi samrunaferilsins var   

á kjöt- og fiskvinnslu hjá KEA og eins og áður sagði hinni eyfirsku iðnaðarhefð.  Árangurinn 

sem náðist með flæðilínunum var tvíþættur:  Annars vegar aukin afköst og bætt nýting, en 

samkvæmt reynslu Marel í fisk og kjúklingavinnslu var reiknað með  20% - 30% aukningu 

afkasta og 2% - 3% aukningu á nýtingu. Nú þegar hefur sýnt sig að afköstin hafa aukist mun 

meir eða allt að fjórfjöldun á kílóum á manntíma. Nýtingin jókst í upphafi um 1% og er hægt 

að ná meiri árangri. Hins vega felst ávinningur í því, að með úrbeiningalínunni og tilheyrandi 

hugbúnaði skapast möguleikar á að rekja afurðirnar allt frá bónda til neytanda eða eins og þeir 

hjá Norðlenska segja frá “haga til maga”. 

Í stuttu máli má segja að með því að nota nýjustu upplýsingatækni við skipulagningu á 

slátrun, vinnslu og sölustarfi og  með samstarfsverkefni Marels og Norðlenska um þróun á 

vinnslulínum í kinda- og stórgripakjöti hafi framleiðni í kjötvinnslu á Íslandi verið færð á nýtt 

stig, þar sem heildarframleiðni mæld sem velta á starfsmann jókst um nálægt 100%. 

Starfsfólki fækkaði úr rúmlega 400 í um 150 sem gerir nálægt tvöföldun í afköstum að teknu 

tilliti til samdráttar í veltu. Á mynd 27 er aukning afkasta í úrbeiningu kindakjöts sýnd. Þar 

kemur fram að hún hefur aukist að meðaltali um nálægt 200% mælt í kg./klst. Afköstin hafa 

aukist enn meira í svína- og nautakjöti eða um 300%.112 

 

                                                 
111 Sigmundur Ófeigsson 2005 
112 Sigmundur Ófeigsson 2005 
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Mynd 27 113 

 

 

Ef við lítum á hvernig upplýsinga- og samskiptatækni ver beitt til þess að ná þessum 

árangri kemur eftirfarandi í ljós. 

• Bændur eru í beinu tölvusambandi við fyrirtækið og fá þar allar upplýsingar 

um viðskipti sín og innlegg. 

• Allir lykilstarfsmenn fyrirtækisins hafa aðgang að tölvum þar sem þeir nota 

fjölmörg forrit þar af flest nettengd við vinnu sína. 

• Sölumennirnir hafa upplýsingar um stöðu hvers einasta vörunúmers gagnvart 

hverri einustu búð sem er í viðskiptum við fyrirtækið 

• Stjórnendur fyrirtækisins geta í einni sjónhendingu séð birgðastöðu, sölutölur 

og rýrnun á hverri einustu vöru, hvort sem er fullunninni eða hráefni. 

• Nánast er búið að útrýma pappír í bókhaldi og skjalavörslu fyrirtækisins 

• Framlegð hverrar einustu vörutegundar liggur fyrir á hverjum tíma og þar af 

leiðandi afkoma fyrirtækisins í heild 

                                                 
113 Sigmundur Ófeigsson 2005 
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• Hægt er að rekja framleiðsluvörurnar allt niður í einstaka vöðva til uppruna 

síns. 

Í umfjöllun um upplýsinga- og þekkingarsamfélagið er rætt um að ýmsar afurðir þess 

innan hinna hefðbundnu greina, “ í gamla hagkerfinu”, séu jafnvel orðnar verðmætari en 

upphaflegi reksturinn.  Til dæmis má taka SABRE, bókunarkerfi American Airlines og 

uppskerukort ( yield mapping system) Massey Ferguson 114.  Hvað varðar Norðlenska þá eru 

nú uppi hugmyndir um, að fyrirtækið ásamt Marel komi sameiginlega á markað 

afurðaupplýsingakerfinu  sem Norðlenska hefur þróað samhliða úrbeiningalínunum. Til er 

orðin afurð sem lifir sínu eigin lífi og hægt er að nýta hvar sem er í heiminum við 

markaðsetningu á kjötafurðum frá fjölda innleggjenda. Afurð sem  getur um skeið, ef vel tekst 

til, notið yfirburða vaxtar án takmarkana. 

Norðlenska á enn verulega möguleika ónýtta hvað varðar afurðir þeirra nýju 

starfshátta sem þar hafa verið teknir upp. Fyrir tilverknað upplýsingakerfa sinna getur 

fyrirtækið nú pakkað vörum beint í framleiðsluferlinu fyrir einstakar verslanir.  Það hefur gert 

það að verkum að nú er verið að loka starfsstöð fyrirtækisins á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

ekki er lengur þörf fyrir pökkun og millilager til þess að sinna markaðnum þar. Við þetta 

sparast á milli 15 og 20  ársverk auk annarrar hagræðingar.115 

Samandregið má segja að Norðlenska hafi breyst úr framleiðsludrifnu fyrirtæki í 

þjónustudrifið, úr áherslu á magn í áherslu á verðmæti, frá handverki til þekkingar, frá hefðum 

til lærdóms.  Þessi breyting átti sér stað á til þess að gera skömmum tíma. Það var ekki fyrr en 

1999 sem Norðlenska verður til með samruna slátrunar og kjötvinnslu KEA og KÞ. Mestu 

breytingarnar eiga sér hins vegar ekki stað fyrr en eftir kaupin á kjötvinnslu Goða árið 2001. 

Það er mat þess sem þetta skrifar að þetta hefði aldrei verið mögulegt án þess að nýta 

hugmyndafræði og verkfæri upplýsingasamfélagsins til þess að virkja tiltæka þekkingu í þágu 

verkefnisins. Það er beita þekkingu á þekkingu.   

 

Að takast á við erfiðleika setur ný viðmið. Vissulega var fjárhagsstaðan erfið og 

ljóst að verkefnið mundi ekki takast, ef ekki væri hægt að snúa rekstrinum við á skömmum 

tíma.   En er það ekki  við slíkar aðstæður sem stóru stökkin í þróun tækni og atvinnulífs eiga 

sér stað? Það hafa verið færð rök fyrir því að sú mikla uppbygging sem varð að eiga sér stað, 

m.a. varðandi uppbyggingu á herskipaflota, til þess að Bandaríkin væru í stakk búin til þess að 

snúa við þróun seinni heimsstyrjaldarinnar hefði aldrei getað átt sér stað nema fyrir þá sök að 

                                                 
114 Stan, Davis og Jim Botkin 1998, bls.158. 
115 Sigmundur Ófeigsson 2005 
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aðferðum vísindalegrar stjórnunar var beytt til hins ítrasta. Hugmyndafræði Taylors var notuð 

til þess að þjálfa  samsafn óþjálfaðs verkafólks sem var alið upp við hliðstæðar aðstæður þeim 

sem tíðkuðust fyrir iðnbyltinguna og gera það á 60 – 90 dögum að fyrsta flokks 

stálskipasmiðum.116  

Vissulega er ekki hægt að bera þetta dæmi nema að takmörkuðu leyti saman við það 

sem hefur verið að gerast hjá Norðlenska.  Hitt er ljóst að í báðum tilfellum var reynt á 

þolmörk starfsfólksins þó með mismunandi formerkjum. Í tilfelli bandarísku 

uppbyggingarinnar hvað varðaði hæfni verkafólks til að aðlaga sig nýjum vinnubrögðum og 

öðlast nýja færni á skömmum tíma. Hjá Norðlenska var auk þess verið að stríða við  það  að á 

sama tíma  fækkaði fólki gríðarlega við vinnsluna  með öllum þeim félagslegu vandamálum 

sem því fylgir. Eða eins og framkvæmdastjóri fyrirtækisins sagði; “ þetta voru náttúrulega 

ekkert annað en náttúruhamfarir fyrir starfsfólkið”.117 Um þennan þátt verður ekki fjallað  

frekar en vissulega gæti hann verið efni í sjálfstæða umfjöllun um mannauðs- og 

þekkingarstjórnun. 

Það liggja ekki fyrir aðgengilegar upplýsinagar um fjölda starfa í slátur- og kjötiðnaði. 

Það er hins vegar ljóst að sá árangur sem Norðlenska er að ná varðandi framleiðni verður á 

næstunni það viðmið sem önnur fyrirtæki í greininni keppa að.  Norðlenska er að ná þeim 

árangri að tvöfalda framleiðni á hvert starf og þá er verið að tala um allan ferilinn frá slátrun 

til sölu. Til þess að átta sig á fjölda starfa í  slátrun og kjötvinnslu þá voru 1088 ársverk unnin 

í greininni 1997.  Ef gert er ráð fyrir að í heild náist sama framleiðniaukning og hjá 

Norðlenska þá væri um að ræða um 500 starfa fækkun.  Til samanburðar má nefna að 1997 

voru ársverk samanlagt í annari matvælavinnslu en fiskiðnaði tæplega 4000. Það er því einfalt 

reikningsdæmi að finna hvað mundi gerast í greininni í heild með sömu 

framleiðniaukningu.118 

 

Séð með augum fræðimannsins. Það er fróðlegt að mæla það sem hefur verið að 

gerast í þessum tveim fyrirtækjum með augum  fræðimanna á sviðu fyrirtækjaþróunar í dag. 

Undir lok bókar sinnar Leading Change, þar sem  fjallað er um fyrirtæki 21. aldarinnar, segir 

John P. Kotter.  

,,Sú hefð að dreifa fjárhagslegum uppgjörsgögnum til lítils hóps fólks á mánaðar- eða 

ársfjórðungslegum fresti verður að heyra sögunni til. Fleira fólk og oftar þarfnast gagna um 

                                                 
116 Peter F Drucker  1998, bls. 26 
117 Sigmundur Ófeigsson 2005 
118  Hagstofa Íslands, vinnumarkaður 2005 
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viðskiptavini, samkeppnisaðila, starfsfólk, birgja, hluthafa, tæknilega þróun og fjárhagslegan 

árangur. Kerfin sem veita þessar upplýsingar mega ekki vera gerð, eins og oft er í dag, til 

þess að bæta ásýnd skipulagsheildarinnar eða einhvers hluta hennar. Þau verða að vera gerð 

til þess að veita heiðarlegar og ófegraðar fréttir, sérstaklega hvað varðar mat á 

frammistöðu.” 

  Er þetta ekki einmitt það sem stjórnendur þessara fyrirtækja hafa byggt á þann 

árangur sem náðst hefur?119 

 

Hvað er að gerast í öðrum framleiðsluiðnaði? Ef  reynt er að meta hvort hliðstæð 

þróun sé að eiga sér stað í öðrum greinum er hægt að hafa eftirfarandi til hliðsjónar: 

• Á síðustu árum hefur átt sér stað samruni fyrirtækja í málningar- og 

hreinlætisvöruiðnaði og þar er að eiga sér stað upplýst hagræðing. 

• Vinnslustöðvum í mjólkuriðnaði hefur fækkað úr 14 í 9 á viðkomandi árabili 

og störfum fækkað verulega.  

• Í sælgætis- og kexiðnaði hefur fyrirtækjum fækkað með samruna og 

yfirtökum.  

• Textiliðnaðurinn er orðinn þekkingariðnaður sem hefur úthýst framleiðslunni 

en eftir er stjórnun, hönnun og markaðsstarf, samanber m.a. ZoOn og 66oN 

Það er alveg sama hvert er litið. Á allra síðustu árum hefur átt  sér stað umbylting í 

íslenskum framleiðsluiðnaði.  Það bendir margt til þess að um sé að ræða  tvær byltingar sem 

átt hafa  sér stað nánast samtímis. Það er að framleiðnibyltingin, frá handverki til skipulagðrar 

iðnframleiðslu sem á mörgum sviðum átti sér stað fyrir tilverknað verkfæra upplýsinga- og 

þekkingarbyltingarinnar.  Ef litið er til fyrirtækjanna tveggja sem hér er fjallað sérstaklega um 

er auk þess hægt að færa sterk rök fyrir að þau hafi á síðustu árum sýnt sterk einkenni 

kenninga um vöxt án starfa. 

   

                                                 
 119Cotter, John P. 1996, bls. 162 
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Þekkingarstarfsfólk í orkuiðnaði 
 

Hvar er þekkingarstarfsfólkið? Til þess að skoða frekar áhrif hugmyndafræði 

þekkingarsamfélagsins í hefðbundnu  íslensku atvinnulífi verður litið til orkuiðnaðarins og 

Landsvirkjun tekin sem dæmi um fyrirtæki í þeim geira.    Landsvirkjun var stofnuð af ríki og 

borg á sjöunda áratugnum til þess að vinna og selja orku m.a. til stóriðju og hafði til þess 

einkarétt á byggingu stærri virkjana og um leið kvöð um að sjá öllum landsmönnum fyrir 

nægri orku. Á því verður ekki breyting fyrr en með nýrri löggjöf um raforkumál frá 2003. 

Hvar stendur Landsvirkjun hvað  varðar hugmyndafræði þekkingariðnaðarins?  Er 

fyrirtækið þekkingarfyrirtæki eða stofnun? Á hvaða mælistiku á  að leggja starfsemina til þess 

að komast að því?  Til þess er engin einhlít leið en hægt að nálgast niðurstöðu út frá 

mismunandi forsendum.  Meðal annars með að kanna hvaða kröfur eru gerðar til fyrirtækja og 

samfélaga sem vilja aðlaga sig að mynstri  þekkingarsamfélagsins.  Einn mælikvarðinn lýtur 

að því að skoða aðgang starfsfólks að menntun á sviði upplýsinga og fjarskiptahæfni og 

notkun þeirrar tækni við dagleg störf 120. 

  Ef við lítum til Landsvirkjunar þá kemur eftirfarandi í ljós: Allir starfsmenn 

fyrirtækisins hafa aðgang að tölvu í vinnu sinni með einum eða öðrum hætti. Algengt er að 

starfsmenn noti 5 – 10 gerðir hugbúnaðar við störf sín. Fjöldi forritanna er með vefviðmóti. 

Öllum starfsmönnum hefur staðið til boða grunnnám í tölvuleikni. Ef við skoðum nánar 

aðgang starfsfólksins að menntun á vegum fyrirtækisins og lítum á könnun sem Gallup gerði 

hvað það varðar í mars 2005 þá kemur eftirfarandi í ljós: Af starfsfólki Landsvirkjunar notuðu 

61% tölvupóst daglega við störf sín og 72% höfðu sótt námskeið eða farið á ráðstefnu á 

vegum fyrirtækisins síðustu tólf mánuði.121  

Ef við lítum til annarra þátta sem notaðir eru til þess að skilgreina 

þekkingarstarfsmanninn þá lýtur það meðal annars að því að hann er óháður vinnuveitenda 

sínum hvað varðar tæki og tól til að sinna vinnu sinni.  Verkfæri hans eru þekkingin sem hann 

hefur öðlast með námi sínu og starfsþjálfun.  Allt sem hann þarf við vinnu sína kemst fyrir í 

0,02 m3 kassa sem hann getur  tekið með sér hvert sem er og stungið í samband og byrjað að 

vinna. Óháð stað og stund og hjá hvaða skipulagsheild sem er þar sem  eftirspurn er eftir 

þekkingu hans og færni. Þetta á mjög líklega við um stóran hluta starfsfólks Landsvirkjunar.  

                                                 
120 Amparo Serrano – Pascual o.fl. 2003, bls. 18 
121 Sigþrúður Gunnarsdóttir 2005 
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Einnig ber að líta á  annan mælikvarða á framlag Landsvirkjunar til 

þekkingarsamfélagsins.  Í gegnum árin hefur Landsvirkjun stuðlað að uppbyggingu á öflugri 

þekkingarstarfsemi við byggingu virkjana og með rannsóknum á náttúru- og vatnafari 

landsins.  Með starfsemi sinni hefur Landsvirkjun eflt þekkingarstarfsemi hjá öllum stærstu 

verkfræðistofum landsins, og hjá öllum helstu stofnunum landsins sem stunda rannsóknir á 

náttúru- og vatnafari, þar með talið Háskóli Íslands, Orkustofnun, Náttúrufræðistofnun 

Íslands, Veiðimálastofnun o.fl.  Sem dæmi má nefna að greiðslur Landsvirkjunar til 

Náttúrufræðistofnunar Íslands námu 189 milljónum fyrir tímabilið 2000-2004, og til 

Veiðimálastofnunar 102 milljónum fyrir sama tímabil. 

Í  töflu 29 eru sýndar þær greiðslur sem Landsvirkjun hefur innt af hendi til ráðgjafa 

og verktaka á sviði rannsókna og hönnunar árin 2000 til 2004. Gjaldfærður kostnaður er 

hreinn rannsóknarkostnaður en  hluti stofnkostnaðar er eftirlitskostnaður. Allar tölur í töflunni 

eru í  milljónum122 . 

 

Greiðslur Landsvirkjunar vegna rannsókna og hönnunar 2000 - 2004 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 Samtals 

Gjaldfært           223            205            225            258            222        1.133 

Stofnkostn.        1.547         1.984         1.592         1.680         1.595        8.398 

Samtals        1.770         2.189         1.817         1.938         1.818        9.532 

 

                                                                     Tafla 29 

 

Ef reynt er að leggja mælikvarða á hvað þetta þýðir varðandi mannafla utan 

fyrirtækisins þá  er verið að tala um nálægt 200 starfsmenn sem að meðaltali hafa verið í 

vinnu á vegum Landsvirkjunar á þessu sviði.  Til samanburðar má nefna að á þessu árabili 

voru heilsársstörf hjá fyrirtækinu um 270.  Til grundvallar þessum útreikningum er lagt, að 

2002 greiddi Landsvirkjun verkfræðistofum um kr. 6.700,00 fyrir klukkutíma vinnu 

verkfræðings og kr. 5.100,00 fyrir aðra starfsmenn. Á sama tíma voru greiddar kr. 6.500,00 

fyrir tímann hjá sérfræðingi hjá Náttúrufræðistofnun. Óvegið meðaltal af þessu er kr. 

6.100,00. Samsvarandi meðaltal 2005 er um kr. 8.000,00 123. Með því að reikna með að 

                                                 
122 Óli Gretar Sveinsson 2006 
123 Þráinn Sigurjónssyni 2006 
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verkfræðistofur geti selt sérfræðing út um 1500 tíma á ári, en þá er verið að tala um að selja 

hvern starfsmann út sem nemur 80% af unnum tímum, þá er hér um að ræða 208 ársstörf.  

 

Að greina þekkingarsamfélög.  Það þarf að fara í frekari rannsóknir til þess að átta 

sig á hver fjöldi ársverka á þessu sviði er í þeirri heildaruppbyggingu sem hefur átt sér stað í 

orku- og stóriðnaði á umræddu tímabili.  Samkvæmt upplýsingum frá íslensku 

stóriðjufyrirtækjunum má reikna með að Norðurál og Alcoa hafi á umæddu tímabili verið með 

80 – 100 aðkeypta sérfræðinga að störfum á hverjum tíma 124. Á sama tíma er mjög varlega 

áætlað að önnur orkufyrirtæki  hafi að jafnaði verið um hálfdrættingar á við Landsvirkjun 

hvað varðaði aðkeypta þjónustu á þessu sviði. Það er byggt á því að þau hafi verið að 

undirbúa sem svaraði helmingi af því uppsetta afli sem Landsvirkjun var að vinna að á 

tímabilinu. Samtals eru þetta þá um 2000 ársverk á þessu 5 ára tímabili eða  að jafnaði 400 

manns við störf. 

 Nú, þegar stóriðjuframkvæmdirnar eru í hámarki má ætla að aðkeypt sérfræðivinna 

orku og stóriðjufyrirtækjanna beint í tengslum við uppbygginguna sem slíka sé mjög varlega 

áætlað ekki undir 500 ársverkum.  Ef  reynt er að setja þennan fjölda í samhengi við þær 

greinar sem voru til skoðunar hér á undan og athugað er mikilvægið ekki einungis miðað við 

starfsmannafjölda heldur einnig heildargreiðslur kemur eftirfarandi í ljós: Árið 2003 voru 

ársverk í fiskvinnslu hér á landi 5400 og greidd laun og launatengd gjöld 13 milljarðar  125. Á 

sama tíma er verið að greiða fyrir 500 ársverk í aðkeyptri sérfræðiþjónustu á vegum 

uppbyggingar í orku- og stóriðnaðinum um 6 milljarða á ársgrundvelli eða sem nemur tæplega 

50% af launagreiðslum fiskvinnslunnar.   

Þessar tölur eru ekki að öllu leyti sambærilegar. Annars vegar er um að ræða hrein 

laun ásamt launatengdum gjöldum þar sem er fiskvinnslan, en hins vegar heildargreiðslur fyrir 

verktakavinnu sem þarf að standa undir öllum rekstrarkostnaði viðkomandi fyrirtækja þar sem 

eru verkfræðistofur og ýmiss önnur fyrirtæki og stofnanir sem hafa unnið fyrir orkugeirann. 

Þess ber þó að geta að launakostnaður er mjög hátt hlutfall af rekstrarkostnaði fyrirtækja í 

hönnun og ráðgjöf. 

 

Mikilvægi framleiðslugreina. Eins og kemur fram í kafla III þá er það eitt af 

vandamálum þekkingarsamfélaganna að tryggja framleiðniaukningu og þar með viðunandi 

laun í framlegðarlitlum þjónustu- og verkamannastörfum.  Það hlýtur því að vera mikilvægt 

                                                 
124  Tómas Sigurðsson 2006 
125 Hagstofa Íslands, vinnumarkaður 2005 
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að í þjónustu- og framleiðslugreinunum byggist einnig upp starfsemi sem á grundvelli 

tækniþekkingar og góðrar framlegðar geti borgað góð laun.  Það stuðlar að jafnvægi í 

þjóðfélaginu og eykur starfsmöguleika þeirra sem starfa við framleiðsluatvinnuvegina. Í 

þjóðfélagi sem stefnir í  að einungis milli 10 – 15 % vinnuaflsins, samanber töflu 24 á bls. 81, 

vinni við framleiðsluatvinnuvegina er mikilvægt að þar séu atvinnugreinar, eins og 

orkuvinnslan og stóriðjan, sem báðar greiða laun sem eru umtalsvert yfir meðaltali á 

íslenskum vinnumarkaði og gefa verkafólki, iðnaðarmönnum og tæknifólki með lægri gráðu  

tækifæri til að þróast í starfi.  Það kemur einnig fram í kafla II að í öðrum iðnaði, en þar er 

stóriðjan flokkuð, hafa laun hækkað umfram meðaltal á árunum 1998 – 2005. Væntanlega á 

stóriðjan einhvern þátt í því. Samanburður á heildarlaunum verkafólks í stóriðju og 

fiskvinnslu, byggingariðnaði og öðrum iðnaði er sýndur á mynd 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 28 126 

Hvað þetta snertir þá er áhugavert að velta fyrir sér áratuga samspili sjávarútvegs og 

orkuiðnaðarins hvað varðar starfsvettvang vélstjóra.  Starf í orkugeiranum hefur verið leið 

                                                 
126 Bjarni Már Gylfason 2005 
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vélstjóranna til þess að fá vel borgað starf í landi. Í dag virðist það sama vera að gerast 

varðandi stóriðjuna. Þar eru duglegir sjómenn og bændur eftirsóttur starfskraftur.127  

                                                 
127 Stefán Sturluson 2005 
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Yfirlit úr kafla V 
  

 Í kafla V er leitast við að svara því sem varpað var fram í kafla I um breytingar í 

fiskvinnslu og framleiðsluiðnaði á síðustu árum; það er að á síðasta áratug tuttugustu 

aldarinnar og fram yfir aldamótin hafi orðið mikil aukning á framleiðni vinnuafls í 

framleiðsluiðnaðinum. Niðurstaðan er í stuttu máli sú að á þeim tveimur  greinum sem eru 

tekin sem dæmi, sem eru fiskvinnsla Samherja á Dalvík og slátrun og kjötvinnsla hjá 

Norðlenska á Akureyri, hafi orðið mjög mikil framleiðniaukning vinnuafls sem byggist á allt 

að því fjórföldum í afköstum á tímaeiningu á einstökum sviðum starfseminnar. Það eru 

leiddar líkur að því að þessi árangur hafi náðst með því að nota nýjustu tækni á 

upplýsingasviðinu og dæmigerð þekkingarvinnubrögð sem hafi verið notuð samhliða 

aðferðum framleiðnibyltingarinnar.   

 Á grundvelli þessara upplýsinga og stöðu annarra greina í sjávarútvegi er síðan spáð 

fyrir um fjölda framtíðarstarfa í greininni. Þar kemur í ljós að störfum á enn eftir að fækka í 

sjávarútvegi þó útflutningsverðmæti greinarinnar verði áfram mikið. Í hnotskurn má segja að 

niðurstöðurnar gefi til kynna að sjávarútvegurinn sé að hverfa frá því að vera burðarás í 

atvinnusköpun þó mikilvægi hans verði áfram mikið sem útflutningsatvinnuvegur. Þá eru 

leiddar líkur að því að störfum í öðrum framleiðsluiðnaði eins og hann var um aldamótin geti 

fækkað um allt að helming ef önnur fyrirtæki ná sambærilegum árangri varðandi framleiðni 

vinnuafls og Norðlenska matborðið. 

 Að lokum er lagt mat á hvort orkufyrirtækin séu þekkingarfyrirtæki og Landsvirkjun 

tekið sem dæmi. Niðurstaðan er sú að á flesta þá mælikvarða sem lagðir eru á slík fyrirtæki sé 

Landsvirkjun dæmigert þekkingarfyrirtæki. Sýnt er fram á að Landsvirkjun og önnur orku- og 

stóriðjufyrirtæki hafa auk þess lagt grunninn að hundruðum starfa vel launaðra sérfræðinga 

með starfsemi sinni. Að lokum er bent á mikilvægi orkuiðnaðarins við að skapa vel launuð 

störf í framleiðsluiðnaði á tímum þegar hálaunastörf í þjónustugreinum toga í vinnuaflið. 
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Kafli VI 
Hagstærðir og þróun starfa við áframhaldandi efnahagslegan vöxt 

 

Vinnumarkaðurinn 
 
 Hvert stefnir vinnuaflið? Til að átta sig á hvernig vinnumarkaðurinn muni þróast 

fram til ársins 2015 verður að byrja á því að spá fyrir um mannfjölda, fjölda á vinnumarkaði 

og atvinnuþátttöku á þeim tíma til að búa til grunn fyrir spá.  Það væri nærtækast að nota 

fólksfjöldaspá Hagstofunnar en samkvæmt henni verða íbúar á Íslandi rúmlega 315.000 árið 

2015.128 Hér verður hins vegar að taka tillit til þess að spá Hagstofunnar er frá árinu 2003 og 

ný spá er ekki væntanleg fyrr en seinna á þessu ári; þ.e. 2007. Það hafa væntanlega ýmsar 

forsendur breyst síðan síðasta spá var gerð og einnig verður að tala tillit til þess að í því tilfelli 

sem hér um ræðir  er byggt á þeim forsendum að hagþróun árin 2006 – 2015 verði svipuð og 

árin 1995 – 2005 og því ekki óeðlilegt að reikna með svipaðri fólksfjölgun og var á fyrra 

tímabilinu en þá var fólksfjölgunin að meðaltali 1,1%.129 Í útreikningunum er því reiknað með 

sömu fólksfjölguninni eða 1,1%  en dreifingin á árin er gerð samkvæmt því að nokkuð dragi 

úr hagvexti á árunum 2007 og fram á 2008. Eftir að vinnslu þessara gagna lauk hafa hins 

vegar komið fram spár um meiri hagvöxt á þessum árum en áður var talið en fyrri 

útreikningar eru þrátt fyrir það látnir standa. Reiknað er með nýrri hagsveiflu  sem leiði til 

meiri fólksfjölgunar 2010. Reiknað er með að fjöldi á vinnualdri verði 69,5 % íbúanna 2015 

eða svipað og nú er en að átvinnuþátttaka verði 80% sem er svipað og var 2004 en nokkru 

lægra en nú er en atvinnuþátttakan var 82,1% á árinu 2006.130 Samkvæmt þessu verður 

fólksfjöldinn 2015 rúmlega 330.000 og þar af starfandi um 183.500.  Sjá töflu 30. 

Hér eru vissulega notaðar forsendur sem eru umdeilanlegar. Til að mynda er ekki tekið 

tillit til þess að þjóðin er að eldast og þar með fækki fólki á vinnualdri. Á móti má segja að 

áfram er reiknað meða að vinnuaflsþörfinni verði að nokkru mætt með innfluttu vinnuafli sem 

vinni á móti fækkun innfæddra á vinnumarkaði auk þess að nú er uppi umræða um að á 

komandi árum muni atvinnuþátttaka eldra fólks aukast. 

                                                 
128 Hagstofa Íslands, mannfjöldi 2006 
129 Hagstofa Íslands, mannfjöldi 2006 
 
130 Hagstofa Íslands 2007 (B) 
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Fólksfjöldi og starfandi 2005 – 2015 

 

 

                   Tafla 30 

 

Spáin um fjölda starfandi 2015 er byggð upp innan þessa ramma þ.e. reiknað er með 

að starfandi á þeim tíma verði 183.547. Spáin er gerð bæði varðandi atvinnugreinar og 

starfsstéttir. Spáin um starfandi í atvinnugreinum er einfaldari og ef til vill líka marktækari en 

spáin um starfsstéttirnar er meira sett hér fram til að sýna fram á hvernig dæmið getur gengið 

upp. 

 Varðandi spána um starfandi eftir atvinnugreinum þá er meginreglan sú að hver grein 

er látin breytast um það hlutfall að breytingunni 1995 – 2004 sem rúmast innan þess ramma 

sem heildarfjölda starfandi 2015 samkvæmt mannfjöldaspánni setur. Undantekning frá þessu 

er að í nokkrum greinum er fjöldinn  festur samkvæmt útreikningum sem  koma fram fyrr í 

rannsókninni eða samkvæmt spá en gerð er grein fyrir þessum afbrigðum hér á eftir. Þetta er 

gert samkvæmt formúlunni: 

Σ1
..n Stsp 2015 = (( Δ st1995 – st2004* a)1 +( Δ st1995 – st2004* a)2 ...) + k1 + k2 …= Stmf 

 Þar sem: Σ1
..n Stsp 2015  eru starfandi samtals samkvæmt spánni, ( Δ st1995 – st2004* 

a)1 er fjöldinn í hverjum flokki sem er reiknaður út hlutfallslega, k er fjöldi í flokkum sem er 

festir og Stmf er starfandi reiknað út frá mannfjöldaspánni að ofan, a er stuðull sem hefur 

gildið sem gefur:  Σ1
..n Stsp 2015 ≈ Stmf.  Sjá nánar í útreikningum í viðauka 1 

 

 

 Vöxtur Fólksfjöldi Starfandi 
2005  299.000 166.244 
2006 1,03 307.970 171.231 
2007 0,99 304.890 169.519 
2008 1,00 304.890 169.519 
2009 1,01 307.939 171.214 
2010 1,02 314.098 175.129 
2011 1,01 317.239 176.385 
2012 1,01 320.411 178.149 
2013 1,01 323.615 179.930 
2014 1,01 326.852 181.730 
2015 1,01 330.120 183.547 
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Spá um fjölda starfandi eftir atvinnugreinum 2015 

 
 1995 2004 2015 2015-2004 2015-1995
Starfandi alls 141.800 156.200 183.547 27.347 41.747
Landbúnaður 6.000 5.300 5.235 -65 -765
Fiskveiðar 7.000 4.500 3.443 -1.058 -3.558
Fiskvinnsla 9.000 5.400 4.130 -1.270 -4.870
Áliðnaður 300 600 2.000 1.400 1.700
Annar iðnaður 14.700 15.900 15.900 0 1.200
Veitustarfsemi 1.400 1.600 1.835 235 435
Mannvirkjagerð 9.700 11.500 11.500 0 1.800
Verslun og viðgerðaþjónusta 19.100 19.900 22.458 2.558 3.358
Hótel og veitingahúsarekstur 4.600 5.300 6.484 1.184 1.884
Samgöngur og flutningar 9.200 10.700 13.152 2.452 3.952
Fjármálastarfsemi 4.800 6.900 9.548 2.648 4.748
Fasteigna og viðskiptaþjónusta 8.600 14.400 22.205 7.805 13.605
Opinber þjónusta 6.200 7.500 9.307 1.807 3.107
Fræðslustarfsemi 9.200 12.000 15.754 3.754 6.554
Heilbrigðis og félagsþjónusta 21.000 23.000 26.864 3.864 5.864
Önnur þjónusta ótilgreind 10.600 11.700 13.766 2.066 3.166
 183.881  
  

                                                      (Hagstofan, útreikningar höfundar) 

Tafla 31 

Þær greinar sem ekki taka hlutfallslegum breytingum eru: 

• Fiskvinnslan en fjöldi starfa þar er samkvæmt því sem kemur fram í kafla V í 

rannsókninni þar sem reiknað er út hver líklegur fjöldi starfa í fiskvinnslu ef 

þar næst almennt sama framlegð vinnuafls eins og er hjá bestu fyrirtækjunum í 

dag. 

• Störf í fiskveiðum eru látin fækka eins hlutfallslega og er í fiskvinnslunni. 

• Störf í áliðnaði eru samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækjunum í greininni en 

samkvæmt upplýsingum þaðan er reiknað með að í vel búnum nýlegum 

álverum séu framleidd um 600 tonn á hvern starfsmann og að framleiðslan 

gæti numið um 700 tonnum á mann 2015. Þetta gerir það að verkum að 

væntanlega eru störfin eitthvað vanreiknuð 1995 og 2004 þar sem þau álver 

sem þá eru í rekstri eru líklega ekki með sömu framleiðslu á starf eins og 

reikna má með 2015. 

•  Annar iðnaður heldur sama starfsmannafjölda og er 2004. Aukning 

framleiðslu er mætt með aukinni framlegð vinnuafls ; þ.e. reiknað er með að 

þar náist aukin framlegð vinnuafls samanber það sem kemur fram í V kafla um 

aukna framleiðni vinnuafls í framleiðsluiðnaði. 
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• Reiknað er með að í mannvirkjagerð verði sami fjöldi starfsmanna og 2004. Þá 

voru verulegar framkvæmdir í gangi og mikil aukning að eiga sér stað í 

byggingariðnaði þannig að ekki er talið líklegt að fleiri verði við störf í þessari 

grein 2015 en voru 2004. Einnig má nefna að í kafla IV eru færð rök fyrir því 

að framleiðni vinnuafls þurfi að aukast í mannvirkjagerð ef greinin á að verða 

samkeppnisfær varðandi launagreiðslur. 

Það kann að vekja athygli að ekki er reiknað með meiri fækkun í landbúnaði en hér 

kemur fram. Því er til að svara að reiknað er með að á móti fækkun í hefðbundnum búskap 

komi fjölgun í greinum sem tengjast landvernd s.s. landgræðslu og skógrækt. 

 

Starfandi eftir atvinnugreinum 1995 - 2005 - 2015
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Mynd 29 

 

Spáin varðandi starfstéttir er reiknuð út eftir samskonar formúlu og varðandi 

atvinnugreinar en þar þarf eins og áður segir að nota flóknari útfærslu á þeim stéttum sem eru 

festar eða lúta viðbótar útreikningi. Sjá töflu 32 og útreikninga í viðauka 1. 
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Starfandi eftir starfsstéttum 2015 

 1995 2004 2015 2015-2004 2015-1995
Starfandi alls 141.800 152.200 183.547 27.347 41.747
Stjórnendur og embættismenn 11.200 11.500 13.069 1.569 1.869
Sérfræðingar 18.900 24.000 31.589 7.589 12.689
Sérmenntað starfsfólk 18.100 24.500 33.402 8.902 15.302
Skrifstofufólk 12.700 11.300 11.574 274 -1.126
Þjónustu og verslunarfólk 25.700 29.100 33.699 4.599 7.999
Bændur og fiskimenn 10.100 7.100 6.060 -1.040 -4.040
Iðnaðarmenn 24.800 20.700 19.626 -1.074 -5.174
Véla og vélgæslufólk 9.000 9.400 11.356 1.956 2.356
Ófaglært starfsfólk 11.200 18.600 23.250 4.650 12.050
 183.625  
  

                                                  (Hagstofan, útreikningar höfundar) 

Tafla 32 

 

Þær starfsstéttir sem ekki taka hlutfallslegum breytingum eða lúta viðbótar 

útreikningum eru: 

• Starfandi í áliðnaði er skipt jafnt á milli sérfræðinga, sérmenntaðs starfsfólks 

og véla og vélgæslufólks en leiða má líkum að því að meirihluti þeirra muni 

flokkast í þessa flokka. 

• Fjöldi sjómanna er tekinn úr spánni um starfandi eftir atvinnugreinum og 

reiknað er með að helmingur þeirra sem starfa við landbúnað séu skráðir sem 

bændur. 

• Frá fjölda starfandi iðnaðarmanna er dregin fækkun starfa við fiskvinnslu enda 

eru flestir þeir sem þar starfa flokkaðir sem sérmenntað fiskverkafólk og eru í 

flokki með iðnaðarmönnum. 

• Dæmið er síðan stillt af með fjölda  ósérhæfðs starfsfólks en það er afar 

ólíklegt að því muni fjölga eins mikið og var á árunum 1995 – 2004 eða um 

hlutfallslega 50% þannig að 25% fjölgun eins og hér er reiknað með getur 

verið eðlileg. 

 

Frá framleiðslu til þjónustu. Hvaða breytingar eru verið að tala um ef sú spá sem hér 

er sett fram rætist? Hvað hefur þá gerst á vinnumarkaðinum á því tuttugu ára tímabili sem hér 

er verið að rannsaka? Ef byrjað er að skoða breytinguna á milli framleiðslugreina og 

þjónustugreina á tímabilinu þá kemur það fram í töflu 33 hér á eftir. 
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 1995 2004 2015 

Starfandi í framleiðslu % 33 29 24 

Starfandi í þjónusta % 67 71 76 

 

Tafla 33 

  

Ef hins vegar einungis eru teknar þær greinar sem hægt væri að flokka sem hinn 

íslenska framleiðsluiðnað en það væri þá sjávarútvegurinn (fiskveiðar og vinnsla), 

áliðnaðurinn og annar iðnaður samkvæmt skiptingunni í töflunni hér að ofan þá voru starfandi 

í þessum greinum 31.000 árið 1995 eða 26,1% af heildarfjöldanum en verða samkvæmt 

spánni 25.500 árið 2015 eða 13,9% af heildarfjöldanum. Ef við tökum til samanburðar 

flokkana fjármálastarfsemi og fasteigna og viðskiptaþjónustu þá voru þar starfandi 13.400 

árið 1995 eða 9,4% af heildarfjöldanum en verða samkvæmt spánni 32.000 árið 2015 eða 

17,3% af heildarfjöldanum eins og sést á mynd 30. Hér má einnig nefna að samkvæmt spánni 

þá verða  2000 starfandi beint við álframleiðslu þó framleiðslan verði 1380 þúsund tonn eða 

einungis rúmlega 1% af heildarfjölda starfandi og það verða um 7.600 starfandi við 

sjávarútveginn sem gera rúmlega 4% af heildarfjölda starfandi. Samtals nota þessar greinar 

því einungis rúmlega 5% af vinnuaflinu samkvæmt spánni fyrir árið 2015 en standa undir allt 

að 45% af heildar útflutningi samkvæmt spá á bls. 115 hér á eftir. 

 

Framleiðsluiðnaður - Fjármála og viðskiptaþjónusta,starfandi
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Hlutfall framleiðsluiðnaðar og fjármála og viðskiptaþjónustu af vinnuafli
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Hvaða svigrúm er fyrir nýjar greinar? Ef litið er á tölurnar í spánni út frá öðrum 

sjónarhóli þ.e. hvaða svigrúm gefur mannaflinn fyrir greinar sem gera kröfu til mikillar 

menntunar starfsfólks. Ef litið er til þess að sá hluti vinnuaflsins sé fyrst og fremst innan 

flokkanna stjórnendur og embættismenn, sérfræðingar og sérmenntað starfsfólk og kannað 

hvað verður mikil fjölgun í þessum flokkum frá 2004 – 2015 þá  kemur í ljós að samkvæmt 

spánni fjölgar þeim um 18.000 á tímabilinu. Til samanburðar má nefna að samkvæmt 

hátækniskýrslu Iðnaðaráðuneytisins o.fl.131 fjölgar starfsfólki í þeim greinum sem þar eru 

flokkaðar til hátæknigreina um 2.600 fram til ársins 2010. Ef það er framreiknað til ársins 

2015 þá þýðir það að starfsmannaþörfin er um 4.800 manns. Í skýrslunni  kemur fram að í dag 

eru 40% starfsfólksins með háskólamenntun. Ef við reiknum með að hlutfall 

háskólamenntaðra meðal nýrra starfsmanna verði 50% þýðir það að þessar greinar þurfa um 

2.400 nýja háskólamenntaða starfsmenn fram til 2015 eða rúmlega 13% af fjölguninni í 

starfsstéttunum stjórnendur, sérfræðingar og sérmenntað starfsfólk sem er 18.000 eins og 

kemur fram hér að framan. Hægt er að taka sömu viðmiðun varðandi fjármálastarfsemi en þar 

fjölgaði háskólamenntuðu starfsfólki um tæplega 1.900 manns á árunum 1995 – 2004 ( sjá bls 

74 í kafla IV). Sú fjölgun var meiri á seinni hluta tímabilsins þannig að ætla má að þar verði 

hærra hlutfall nýrra starfsmanna með háskólamenntun fram til 2015 en jafnvel þó reiknað 

væri með að allt nýtt starfsfólk í fjármálgeiranum til ársins 2015 samkvæmt spánni hér að 

framan væri háskólamenntað eða 2.650 manns þá er það ekki nema tæplega 15% fjölguninni í 

flokkunum sem eru nefndir hér að ofan.  

 Benda má á  að samkvæmt spánni fjölgar starfandi frá 2004 – 2015 um rúmlega 

27.000.  Í þessu sambandi getur verið gott að rifja upp tölur úr kafla IV um háskólamenntun á 

                                                 
131 Iðnaðarráðuneytið o.fl. 2005 
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Íslandi en þar kemur fram að skólaárið 2004 – 2005 brautskráðust 3.308 með háskólaprófi eða 

sambærilegu prófi. Ef  reiknað er með sama fjölda brautskráðra á ári til 2015 þýðir það 33.000 

útskrifaða með háskólapróf þannig að ljóst er að fjöldi útskrifaðra með háskólapróf verður 

ólíklega þröskuldur í þeirri þróun sem kemur fram í spánni um starfandi 2015.  

  

Þróun fjölda erlendra ríkisborgara á vinnumarkaði. Ef aðhvarfsgreiningu úr kafla 

IV er notuð til þess að skoða hvað hlutfall útlendinga verður hátt í vinnuaflinu en þar kom út 

formúlan; þar sem y stendur fyrir erlent vinnuafl og x fyrir fjölda starfandi í starfsstéttunum 

sérfræðingar og sérmenntað starfsfólk. 

y = a + bx ; y = - 9086 + 0,32 x ; y = -9086 + 0,32 x 65000 ; y = 11714 

Samkvæmt þessu væru um 11.700 útlendingar starfandi hér á landi árið 2015 eða um 6,4% af 

starfandi. Þetta er nokkru færra en kemur fram í kafla IV að voru starfandi hér á landi á þriðja 

ársfjórðungi 2006. Þar kemur einnig fram að reikna má með að sá mikli fjöldi stafi að nokkru 

af tímabundnum framkvæmdum og því ekki hægt að reikna með þeim fjölda til langframa. 



 107

Landsframleiðsla og útflutningur 
 

 Framreikningur á landsframleiðslu og útflutningi. Við útreikninga á mannfjölda 

árið 2015 er reiknað með að hagvöxtur verði sá sami á ári 2006 – 2005 eins og hann var 1995 

– 2005 og út frá því ályktað að reikna megi með sömu meðal mannfjölgun. Meðal vöxtur 

hagvaxtar 1995 – 2005 er reiknaður út sem flatarmáls (geometriskt) meðaltal. Á sama hátt er 

reiknaður út vöxtur á útflutningi fyrir sama tímabil og þá skipt niður í vöruútflutning og 

þjónustuútflutning. Samkvæmt þessum útreikningum jókst landsframleiðsla að meðaltali um 

4,1% á ári á tímabilinu 1995 – 2005, vöruútflutningur um 2,9% og þjónustuútflutningur um 

8,2%.132 Sjá nánar í útreikningum í viðauka 2. Þessir útreikningar eru lagðir til grundvallar 

þegar þessar stærðir; þ.e. landsframleiðslan, vöruútflutningurinn og þjónustuútflutningurinn 

eru framreiknaðar til ársins 2015. Framreikningurinn er gerður á verðlagi og gengi íslensku 

krónunnar eins og það var 2005. Það kann að orka tvímælis að nota árið 2005 til viðmiðunar 

þar sem gengi íslensku krónunnar var þá mjög hátt og var meðalstaða gengisvísitölunnar á 

árinu 109. Það er hins vegar starfsregla við vinnu þessarar rannsóknar  að nota alltaf nýjustu 

tölur nema augljós rök leiði til annars en til að mæta þessu  sjónarmiði þá er í útreikningunum 

sýnt hvernig dæmið liti út við gengisvísitöluna 125. Sjá nánar útreikninga í viðauka 4.  Hvað 

þetta varðar þá  kemur árið 2005 vel út varðandi framreikning á tekjum fyrir álafurðir vegna 

þess að meðalverð á útfluttu áli var þá 1900 USD sem er nálægt verði í dag á lengstu 

framvirkum samningum sem hægt er að gera ( til 2012).133 

 Í töflu 34 eru útreikningar fyrir 2015 bæði með gengisvísitölu 109 og 125 einnig 

hlutfall útflutnings af landsframleiðslu. Það sem vekur athygli við þennan framreikning er að 

árið 2015 yrði þjónustuútflutningurinn orðinn meiri vöruútflutningurinn ef þróun þessara 

hagstærða verður hlutfallslega sú sama og var 1995 – 2005. 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Hagstofa Íslands, þjóðhagsreikningar 2006 
133 Ármann Jónsson 2007 
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Landsframleiðsla og útflutningur 2015 við gengisvísitölu 109 og 125 

 

Gengi 109 Landsframl. Vöruútfl. Þjónustuútfl. Útfl.samtals Útf./ landsfr. 

1995 652 139 53 192 29,5%* 

2005 1012 195 129 324 32,0% 

2015 1511 260 285 545 36,0% 

Gengi 125 Landsframl. Vöruútfl. Þjónustuútfl. Útfl.samtals Útf. landsfr. 

2005 994 224 148 372 37,4% 

2015 1483 298 326 624 42,1% 

* 35,7 % ef allar tölurnar eru á verðlagi 1995 

Tafla 34 

 

Þróun landsframleiðslu,vöruútflutnings og þjónustuútflutnings 
1995 - 2015. Milljarðar á verðlagi 2005
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Samanburður á útflutningshlutfalli við Svíþjóð og Danmörk.. Það getur verið 

áhugavert á þessu stigi að bera saman útflutning á Íslandi við sömu stærðir í Danmörku  og 

Svíþjóð, þær þjóðir sem notaðar eru til viðmiðunnar í rannsókninni. Þessi könnun er liður í að 

rannsaka vægi útflutnings fyrir viðgang einstakra hagkerfa og hvar Ísland er í þeim 

samanburði. Fyrst er kannað hver hlutfallskiptingin er í löndunum þrem varðandi 

vöruútflutning annars vegar og þjónustuútflutning hins vegar á árunum 1995 og 2005 og sést 

sú skipting í töflu 35 

 

 

 



 109

Hlutfallsleg skipting útflutnings á Íslandi, Svíþjóð og Danmörku 

 

 Ísland Svíþjóð Danmörk 

 1995 2005 1995 2005 1995 2005 

Vöruútflutningur 72 60 82 75 74 66 

Þjónustuútflutningur 28 40 18 25 26 34 

Samtals 100 100 100 100 100 100 

                                                                              (Hagstofur Íslands, Svíþjóðar og Danmerkur) 

Tafla 35 

Hér kemur fram að bæði árin, 1995 og 2005, er Ísland með hærra hlutfall 

þjónustuútflutnings af heildar útflutningi en viðmiðunarlöndin. Til þess að átta sig á 

mikilvægi hverrar greinar útflutningsins fyrir sig þarf hins vegar að setja þessar stærðir í 

samhengi við landsframleiðslu; þ.e. hversu hátt hlutfall að landsframleiðslu er útflutningurinn. 

Ef við skoðum þetta varðandi þessi lönd breytist myndin nokkuð samanber töflu 36. 

 

Útflutningur sem hlutfall af landsframleiðslu á Íslandi, Svíþjóð og Danmörku 

 

2005 Ísland134 Svíþjóð135 Danmörk136 

Vöruútflutningur 19,3 36.4 31,9 

Þjónustuútflutningur 12,7 12,3 16,5 

Samtals útflutningur 32,0 48,7 48.0 

                                                                 (Hagstofur Íslands, Svíþjóðar og Danmerkur) 

 

Tafla 36 

 

Hér breytist myndin eins og áður sagði. Slá verður þann varnagla að vegna mjög hás 

gengis krónunnar árið 2005 er hlutfall útflutnings af landsframleiðslu nokkru lægra en ella og 

gæti það numið allt að þrem prósentustigum samanber töflu 34. Hitt er jafn ljóst að ef litið er á 

töflu 36 kemur í ljós að mælt sem hlutfall af landsframleiðslu þá eru Íslendingar langt á eftir 

Dönum og Svíum. Ef litið er til þjónustuútflutningsins kemur í ljós að Ísland er á pari við 

Svíþjóð með 12,7 % af landsframleiðslu á móti 12,3 % í Svíþjóð en verulega á eftir Dönum 

sem eru með 16,5 prósent af landsframleiðslu í þjónustuútflutningi. Þegar kemur að 
                                                 
134 Hagstofa Íslands, þjóðhagsreikningar 2006 
135 Statistiska centralbyran 2006 
136 Danmarks statstic 2006 
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vöruútflutningi stinga samanburðarþjóðirnar Íslendinga hins vegar algjörlega af með 36,4 % 

og 31,9 % á móti 19,3 % á Íslandi. Í þessu samhengi er vert að vitna í orð Harðar Arnarsonar 

,forstjóra Marel,137 en hann sagði að þegar hann væri að ræða við Dani um starfsemi 

fyrirtækisins þar í landi væri fyrsta spurning ,,hvað eruð þið að flytja mikið út” Hér á landi 

væri umræðan meira veltutengd og þá gjarnan spurt hvað er viðkomandi grein að velta háu 

hlutfalli af landsframleiðslu. 

 

Útflutningur sem hlutfall af landsframleiðslu
 á Íslandi,Svíþjóð og Danmörku
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Mynd 33 

  

Skylt er að ítreka að hér er einungis verið að fjalla um vöru- og þjónustuútflutning. Ef 

þáttatekjur frá útlöndum eru teknar með þá breytist myndin nokkuð en þar eru að eiga sér stað 

miklar breytingar hér á landi þessi misserin. Árið 2003 voru þáttatekjurnar frá útlöndum 28,7 

milljarðar, 32,9 árið 2004 og 90,8 árið 2005. Jöfnuður þáttatekna var óhagstæður í sömu röð 

um: -13,9 milljarðar, -38.8 og -37,6. Mestu munar um stórauknar tekur af  ávöxtun hlutabréfa 

sem aukast um 46,2 milljarða á milli áranna 2004 og 2005 einnig aukast vaxtatekjur mikið 

eða um 12,7 milljarða á milli sömu ára. Þá má nefna að á fyrstu þrem ársfjórðungum ársins 

2006 voru tekjur af ávöxtun hlutabréfa erlendis komar í 51,9 milljarða.138Jafnvel þó að 

þáttatekjurnar séu teknar og þeim bætt við útflutninginn árið 2005 þá eru þessar tekjur 

samanlagt enn nokkuð undir vöru- og þjónustuútflutningnum frá Svíþjóð og Danmörku eða 

samtals rúm 40% af landsframleiðslunni á móti um 48% hjá Svíum og Dönum og er þá eftir 

                                                 
137 Hörður Arnarson 2007 
138 Seðlabanki Íslands 2007 
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að taka tillit til þáttatekna  hjá þeim þjóðum. Það þarf sjálfstæða rannsókn til að meta þessa 

miklu breytingu sem hér er að verða á þáttatekjum frá útlöndum en þessar hræringar eru 

skilgetið afkvæmi útrásar íslenskra fyrirtækja og það á eftir að koma í ljós hversu mikil áhrif 

þessi mikla aukning á erlendum þáttatekjum hefur á innlend umsvif og þar með 

landsframleiðsluna. Einnig er hér og áfram í þessari rannsókn verið að vinna með erlendar 

tölur um vöru- og þjónustuútflutning, þáttatekjur ekki meðtaldar, og af þessum ástæðum er 

ekki fjallað frekar um áhrif þáttatekna en gert er hér að ofan; þó vissulega megi reikna með að 

erlendar þáttatekjur í þeim mæli sem þær voru á árinu 2005 og fyrstu þrem ársfjórðungum 

2006 muni til lengri tíma hafa einhver áhrif til hækkunar á innlenda veltu og þar með 

landsframleiðslu. 

 

 Skiptir hlutfall útflutnings einhverju máli? Er eitthvað sem bendir til þess að þjóðir 

með hátt útflutningshlutfall hafi það betra en aðrar? Það þarf ekki nema að vísa í 

grundvallarkenningar í hagfræði s.s. um samkeppnisyfirburði þjóða til þess að sjá að svo er. 

Það má í þessu sambandi einnig vitna í virta hagfræðinga s.s. Anne O Krueger sem bendir á  í 

erindi sem hún hélt í september 2006 hjá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum þar sem hún var að ræða 

um samspil fjármálafyrirtækja og efnahagsvaxtar að sum Austur Asíulönd hafi upp úr miðri 

síðustu öld náð að auka efnahagslegan vöxt gríðarlega með því að hverfa frá innri vexti til ytri 

vaxtar og samfara auknum útflutningi náð árangri hvað það varðaði sem var áður talinn 

ómögulegur. Hún nefnir að fyrir 1990 hafi Suður Kórea tvöfaldað tekjur á íbúa á hverjum 

áratug.139 Það kemur einnig fram síðar í þessum kafla að á Íslandi var gríðarlegur vöxtur 

landsframleiðslu á árunum 1953 – 1974 eða 5,8 % að meðaltali á ári sem þýðir að 

landsframleiðslan jókst um 181 % á þessum tveim áratugum. Það liggur ljóst fyrir að þessi 

vöxtur var öðru fremur drifinn áfram af stórauknum útflutningi á sjávarfangi þannig að í þessu 

tilfelli skipti útflutningurinn verulegu máli .  

 Til þess að rannsaka þetta frekar er hér kannað með aðhvarfsgreiningu hvað samband 

er hægt að finna á milli hlutfalls útflutnings af landsframleiðslu og landsframleiðslu á íbúa í 

nokkrum OECD löndum. Tekin eru lönd með innan við 20 milljónir íbúa sem búa við þróuð 

efnahagskerfi og stöðugan efnahagslegan vöxt um lengri tíma. Þetta þýðir að þrjú fyrrum 

austantjaldslönd falla í brott af listanum. Sérstaklega er litið til minni og fámennari landa 

vegna þess að þau hafa ekki nægjanlega stóran heimamarkað  til þess að samkeppnislegir 

yfirburðir og stærðarhagkvæmni geti notið sín til fulls og verða því væntanlega að treysta á 

                                                 
139 Krueger, Anne O. 2006 bls.2 
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útflutning til að auka efnahagslegan vöxt. Til þess að átta sig betur á þessu má nefna að 

útflutningur Bandaríkjanna er einungis um 10% 140 af landsframleiðslunni og ef litið er á 

heiminn sem eina viðskiptaheild er útflutningur fræðilega séð að sjálfsögðu enginn. 

 Tafla 37 sýnir þau lönd sem tekin eru í rannsóknina, landsframleiðslu á íbúa, hlutfall 

útflutnings af landsframleiðslu, útflutning á íbúa, landsframleiðslu á íbúa samkvæmt 

fylgnilínu aðhvarfsgreiningarinnar og frávikið á milli reiknaða gildisins og raungildisins. 

Allar tölur í útreikningunum eru frá OECD141 og frá árinu 2005 og á jafnvirðisgengi ( USD 

PPP) 

 

 

Landsframleiðsla  og útflutningshlutfall í fámennum OECD ríkjum 

 

 Íbúafjöldi142 Landsfr/íbúa Hlutf.útfl. Útfl./íbúa Reikn.landsf Mismunur 
Austurríki 8.233 $33.569 54 $18.127 $34.259 $690
Belgía  10.438 $32.549 87 $28.318 $43.290 $10.741
Danmörk 5.416 $34.445 49 $16.878 $32.891 -$1.554
Finnland 5.246 $31.389 39 $12.242 $30.154 -$1.235
Grikkland 11.099 $23.205 21 $8.873 $25.228 $2.023
Ísland 296 $35.764 32 $11.444 $28.238 -$7.526
Írland 4.131 $39.034 83 $32.398 $42.195 $3.161
Lúxemborg 455 $67.976 158 $107.402 $62.720 -$5.256
Holland 16.320 $34.457 71 $24.464 $38.911 $4.454
Nýja Sjáland 4.099 $25.561 29 $7.413 $27.417 $1.856
Noregur 4.623 $43.164 45 $19.423 $31.796 -$11.368
Portugal 10.563 $19.897 30 $5.967 $27.691 $7.794
Svíþjóð 9.030 $32.683 49 $16.015 $32.891 $208
Sviss 7.483 $36.058 46 $16.587 $32.070 -$3.988

                                                                                                                           (OECD) 

Tafla  37 

 

                                                 
140 OECD 2006 
141 OECD 2006 
142 OECD 2006 
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Landsframleiðsla og útflutningur á mann 
(Tölur frá Lúxemborg lækkaðar um 30%)
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Mynd 34 

 

Niðurstaðan er sú að það er tölfræðilega marktæk fylgni á milli hlutfalls útflutnings og 

landsframleiðslu á íbúa í þessum löndum. Í aðhvarfsgreiningu með einni breytu þar sem y  er 

landsframleiðsla á íbúa og x er hlutfall útflutnings af landsframleiðslu kemur út eftirfarandi 

fylgnilína; 

y = a + bx  

y = 19481 + 274 x.  

        ( 6,1)  ( 5,6 ) 

Fylgnin er sterk þar sem R Square er 0,73 á skalanum 0 - 1 og áreiðanleikastuðullinn, 

signific F, er 0,0001 sem þýðir nánast 100 % áreiðanleika. Þá eru t gildin, sem eru  eins og 

sést í svigum undir viðkomandi breytum í formúlunni, marktæk. Þau segja til um marktækni 

hverrar breytu fyrir sig og er miðað við að þau séu stærri en 2,5 óháð  formerkjum. Stuðullinn 

274,hallatalan, þýðir að hver prósentustigs breyting á útflutningshlutfallinu  samsvarar 274 

USD í landsframleiðslu á mann. 

 Hér verður að setja þann fyrirvara að þrátt fyrir að hér komi fram sterk fylgni þá þarf 

einnig að skoða hvort grunngögnin séu marktæk. Það sem þar er helst að athuga er sérstaða 

Lúxemborgar en það sem getur skekkt  myndina þar er að tölverður fjöldi af þeim sem starfa í 

Lúxemborg búa utan landamæranna eða um 37% af starfandi.143 Þeir eru því ekki með þegar 

deilt er með íbúafjöldanum í landsframleiðsluna. Um þetta verður fjallað nánar í greinunum 

skiptir máli hvers eðlis útflutningur er ? og er smátt fallegt? hér á eftir. 

 Samkvæmt ofangreindri formúlu þá er landsframleiðsla á Íslandi hærri en ætla mætti 

samkvæmt fylgnilínunni eða því sem nemur $7.526 eða rúmlega 500.000 íslenskum krónum 

                                                 
143 Economic and social portraid of Luxembourg 2003 
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miðað við gengi dollarans í janúar 2007; en af Norðurlöndunum skera Ísland og Noregur sig 

úr hvað  varðar að liggja yfir leitnilínunni  þó væntanlega sé það af ólíkum ástæðum. Í Noregi 

vegna mikilla tekna af olíuútflutningi sem endurspeglast í miklum jákvæðum 

vöruskiptajöfnuð  (17 %) en á Íslandi vegna mikilla framkvæmda sem aftur á móti 

endurspeglast í miklum viðskipta halla. (-13,5%) 144 

 Nánar verður vikið að samhengi útflutnings og landsframleiðslu seinna í þessum kafla 

en aðhvarfsgreiningin bendir til að í litlum hagkerfum sé jákvætt samband á milli hlutfalls 

útflutnings og landsframleiðslu og að hægt er að nota það til þess að leiða líkum að því hver 

sé æskileg þróun útflutnings ef takast á að viðhalda eða auka landsframleiðslu og þar með 

góðum lífskjörum á Íslandi 

  

Útflutningur - landsframleiðsla

$15.000
$25.000
$35.000
$45.000
$55.000
$65.000
$75.000

0 50 100 150x

y

 
Mynd 35 

 

 

Þjóðhagsstærðir 2015  út frá mismunandi forsendum. Næsta skref við að rannsaka 

mögulega landsframleiðslu og útflutning fyrir árið 2015 felst í að reikna út þær stærðir sem 

ætla má að breytist lítið eða hægt er á einhvern hátt að áætla út frá gefnum forsendum. Það á 

fyrst og fremst við um vöruútflutninginn. Í fyrstu umferð í þessum útreikningum er reiknað 

með að þjónustuútflutningurinn þróist samkvæmt spálíkaninu eða vaxi að meðaltali um 8,2% 

á ári. Varðandi vöruútflutninginn eru eftirfarandi forsendur lagðar til grundvallar: Reiknað er 

með að útflutningsvirði sjávarfangs verði það sama 2015 og það var 2005 enda ekkert sem 
                                                 
144 OECD 2006 
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bendir til að þar geti orðið um verulega aukningu að ræða, útflutningur á álafurðum er 

reiknaður út samkvæmt annars vegar 850 þúsund tonna útflutningi eins og verður þegar þeirri 

uppbyggingu sem nú stendur yfir lýkur og hins vegar 1.380 þúsund tonnum sem væri líkleg 

framleiðsla 2015 ef byggt verður sem svarar einu álveri á Reykjanesi og uppbyggingu á öðru 

á Norðurlandi væri á lokastigi. Miðað er við álverð og gengi dollara 2005. Reiknað er með að 

annar útflutningur aukist um 10% frá því sem hann var 2005 en inn í  tölunum frá 2005 er 

m.a. útflutningur málmblendis frá Grundartanga og útflutningur á skipum og flugvélum. Að 

þessu loknu er kannað hvernig þær þjóðhagsstærðir sem hér eru til athugunar breytast við 

þessar forsendur. Við breytingu á landsframleiðslu er notast við þá reglu að landsframleiðsla 

aukist að meðaltali um 50% af því sem útflutningurinn eykst en það er væntanlega í hærri 

kantinum í þessum útreikningum þar sem innlendi þátturinn í álframleiðslu er lægri en sem 

því nemur. Niðurstöðurnar eru sýndar í töflu 38 en útreikningarnir í viðauka 2. 

 

Landsframleiðsla og útflutningur 2015. Vöruútflutningur festur 

 

 Sjávar. 
afurðir 

Ál Annar 
vöruútf. 

Samt. 
Vöruútf.

Þjón. 
útflutn. 

Samt. 
Útflutn. 

Lands- 
framl 

2005 112 35 48 195 129 324 1.012 
2015 útreiknað ----- ----- ----- 260 285 545 1.511 
2015 ál 850 112 102 52 266 285 551 1.514 
2015 ál 1380 112 165 52 330 285 616 1.546 
                                                                          (Hagstofan, útreikningar höfundar) 

Tafla 38 

  

Hér kemur í ljós að eftir að álframleiðsla er kominn í 850 þúsund tonn eru hlutföllin á 

milli vöru og þjónustuútflutnings nánast þau sömu og er samkvæmt framreikningnum hér að 

framan sem byggir á því hvernig þessar hagstærðir þróuðust á árunum 1995 – 2005. Það 

munar einungis sex milljörðum hvað vöruútflutningurinn er hærri en í framreikningnum. Ef 

hins vegar álútflutningurinn er 1380 þúsund tonn þá hækkar vöruútflutningurinn um 70 

milljarða frá útreiknaða gildinu og landsframleiðslan þar af leiðandi um 35 milljarða. 

 Í seinni umferðinni er spá Samtaka iðnaðarins um hátækniútflutning til ársins 2010 

tekinn inn í forsendurnar og reiknað á nýjan leik.145 Hér er reiknað með að þessi útflutningur 

skiptist á milli vöru- og þjónustuútflutnings á upphafsári í þeim hlutföllum sem koma fram í 

                                                 
145 Samtök iðnaðarins 2005 bls. 20 
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áðurnefndri skýrslu. Niðurstöðurnar eru í töflu 39 en eins og áður þá eru útreikningarnir í 

viðauka 3. 

  

Landsframleiðsla og útflutningur 2015. Spá Samtaka iðnaðarins um hátækniiðnað. 

 

 Sjávar. 
afurðir 

Ál Annar 
vöruútf

Samt. 
Vöruút 

Hát. 
útfl. 

Þjón. 
útflutn. 

Samt. 
Útflutn 

Lands- 
framl 

2005 112 35 31 178 25 121 324 1.012 
2015 útreiknað ----- ----- ----- 271 ----- 266 537 1.511 
2015 ál 850 + hát 112 102 34 248 75 266 589 1.537 
2015 ál 1380 + hát 112 165 34 311 75 266 652 1.568 
 

Tafla 39 

 

Eftir þessar breyttu forsendur hækkar vöruútflutningurinn þegar hann er framreiknaður 

fyrir 2015 með 2,9% hækkun eins og var 1995 – 2005. Enda er sá hátækniútflutningurinn sem 

taldist til þjónustugreina í upphafsforsendunum vistaður með vöruútflutningnum í 

útreikningunum  en þessi stærð skiptir ekki neinu höfuðmáli vegna þess að þegar 

hátækniútflutningurinn er festur samkvæmt spá Samtaka iðnaðarins í seinni útreikningunum  

þá jafnast þetta út á nýjan leik. Í raun þýðir þetta að af 25 milljarða útflutningi sem var á 

hátæknivörum 2005 samkvæmt skýrslunni eru um 8 milljarðar dregnir frá 

þjónustuútflutningnum; en það var það sem var talið til útflutnings frá þjónustugreinum og 

tæpir 16 milljarðar voru dregnir frá öðrum vöruútflutningi. Þessar stærðir eru festar í 75 

milljörðum á árinu 2015 þegar reiknað er samkvæmt spá Samtaka iðnaðarins. Í 

framreikningnum voru  8 milljarðarnir hækkuðu um 8,2% á ári frá 2005 og  16 milljarðarnir  

hækkuðu í heild um 10% á tímabilinu. Þetta gerir það að verkum að útflutningur þar sem spá 

um hátækniútflutning er notuð er í það heila 28 milljörðum hærri en í fyrri útreikningum. 

 Á þessu stigi er áhugavert að skoða nánar hvað þetta þýðir hvað varðar hlutfall 

útflutnings af landsframleiðslu og bera það saman við þann þátt rannsóknarinnar þar sem þetta 

hlutfall var skoðað sérstaklega hjá þróuðum litlum hagkerfum eins og gert er í töflu 40. 
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Landsframleiðsla og útflutningshlutfall miðað við mismunandi gengi og útflutning. 

Landsframleiðsla á mann miðað við spá og aðhvarfsgreiningu 

 

 Samkv.framr. Ál850 Ál1380 Ál850 + hátækni Ál1380 + hátækni 

Gengisvísit.  109 125 109 125 109 125 109 125 109 125 

Hlutf.2005 32 37 32 37 32 37 32 37 32 37 

Hlutf.2015 36 42 36 42 40 45 38 43 42 47 

Landsfr.2015 útr. 1511 1483 1513 1479 1545 1511 1536 1499 1568 1531 

Lfr/mann2015 útr 48.700* 48.600 49.800 49.500 50.500 

Landsfr2015 aðhv. 29.350** 29.350 30.440 29.890 30.990 

*   Landsframleiðsla í USD jafnvægisgildi eins og það var 2005  (Hagstofan, útreikn.höf.) 

** Landsframleiðsla (USD jafnv.) reiknuð samkvæmt aðhvarfsgreiningu á 2005 gildum 

Tafla 40 

 

Útreikningurinn á landsframleiðslunni í USD byggir á 2005 verðlagi og gengi eins og 

meginreglan er í útreikningnum á þeim þjóðhagsstærðum sem hér er verið að skoða fyrir árið 

2015; þar sem eru landsframleiðslan og vöru- og þjónustuútflutningur. Þetta er gert 

samkvæmt formúlunni: 

Lsfr/mannUSD jfv.g 2015 = (Lsfr 2015 / íbúafj. 2015)/ USD2005 * USDjafnv.g 2005/USDskráð.g 2005 

 Ef þetta er reiknað út fyrir landsframleiðslu 2015 samkvæmt framreikningi eins og 

hún er í töflunni hér að ofan kemur út eftirfarandi: 

Lsfr/mannUSD jfv.g 2015 = (1511/330)/63 * 36.400/54.400 = 72.697 * 0,67 = 48.694  

 Samsvarandi útreikningur fyrir aðhvarfsgildið er þá gerður samkvæmt formúlunni  

 y = 19481 + 274 x;  þar sem y er landsframleiðslan og x hlutfall útflutnings og kemur þá út á 

eftirfarandi hátt samkvæmt framreikningnum í töflunni hér að ofan: 

y = 19481 + 274 * 36; y = 29.345  

 Það getur verið fróðlegt að reikna út til viðbótar hvert hlutfall útflutnings af 

landsframleiðslu þarf að vera samkvæmt aðhvarfsgreiningunni til þess að standa undir 

landsframleiðslu upp á USD 48.700 eins og útreikningarnir hér að ofan sýna við 1.511 

milljarða landsframleiðslu árið 2015: 

y = 19481 + 274 x ; x = y – 19481/274; x  = 48694 – 19481/274; x =  106,6 

 Þetta þýðir með öðrum orðum að samkvæmt niðurstöðum aðhvarfsgreiningarinnar um 

samhengið á milli landsframleiðslu á íbúa og hlutfalls útflutnings af landsframleiðslu þarf 
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útflutningshlutfallið að vera komið í tæp 107 % af landsframleiðslunni við USD 48.700 

landsframleiðslu á mann eins og áður er reiknað á verðlagi 2005. 

 Vissulega má sjá á töflu 37 á blaðsíðu 112 að raun landsframleiðsla einstakra landa 

sveiflast nokkuð um fylgnilínuna; eða mest um USD 11.000 til hækkunar í Noregi og nánast 

sömu upphæð til lækkunar í Belgíu. Aðrar þjóðir þar sem sveiflan er veruleg eru Portgal með 

USD 7.800  frávik til lækkunar og Ísland með USD 7.500  frávik til hækkunar. Hjá hinum 

þjóðunum er frávikið mun minna. Til samanburðar þá er frávikið í útreikningunum fyrir 

Ísland 2015 hér að ofan, þar sem kemur fram munurinn á landsframleiðslu eftir útreikningi og 

aðhvarfsgreiningunni, USD 19.340  (48.700 – 29.350) eða sem nemur nánast helmingi hærri 

upphæð en  mesta frávikinu í aðhvarfsgreiningunni.. 

 Til þess að útskýra þetta nánar þá ættu afgangsliðirnir í aðhvarfsgreiningunni að vera 

innan við USD 11.965 til að geta talist skýrður breytileiki  miðað við 95% vikmörk: 

( skýrður breytileiki = Standard error * 1,96 ; = 6105 * 1,96 = 11.965) 

 Það er því ljóst að frávikið hvað varðar reiknaða landsframleiðslu á mann árið 2015 er 

langt fyrir utan þau mörk en eins og áður hefur komið fram þá er reiknað á verðlagsforsendum 

ársins 2005 og því eiga tölurnar að vera samanburðarhæfar. Það má því draga þá ályktun  út 

frá því sem hér kemur fram að sterkar líkur séu á því, að ef  auka á  landsframleiðslu og þar 

með lífskjör á áratugnum 2006 – 2015, á sama hátt og var á árunum 1995 – 2005 þá þurfi að 

koma til verulegur aukinn útflutningur. Til að útskýra þetta nánar þá gæti landsframleiðsla á 

mann farið upp í USD 41.320 án þess að fara út fyrir mörk skýrðs breytileika ( 29.350 + 

11.970) miðað við 36% útflutningshlutfall samkvæmt aðhvarfsgreiningarlíkaninu, sem er 

verulega undir þeim USD 48.700 sem koma út úr útreikningunum. Það þjónar í sjálfu sér ekki 

neinum tilgangi að fara út i frekari útreikninga hvað þetta varðar s.s. hvað mundi þessi síðasti 

útreikningur þýða í hámarks vergri landsframleiðslu 2015. Við þær aðstæður fer að reyna á 

samspil þátta sem eru hver öðrum háðir eins og fólksfjölgun á móti hagvexti o.fl. sem eykur 

enn óvissuna.  

 Eftir stendur hins vegar eins og áður sagði að til þess að viðhalda eða bæta lífskjör í 

landinu virðist vera grundvallaratriði að auka útflutning. Það er að vísu hægt að segja með 

nokkrum rétti að Íslendingar hafi aukið sína landsframleiðslu verulega umfram aðrar þjóðir á 

síðastliðnum áratug eða um helmingi hraðar en í Evrópusambandinu. Á móti má segja að við 

höfum enn verið í ,,catch up” ferli; þ.e. enn verið að draga á þær þjóðir sem voru með hærri 

lífskjör og í þeim tilgangi tileinkað okkur þeirra aðferðir við þjóðfélagsuppbygginguna. Þetta  

kemur fram í fyrri köflum ritgerðarinnar m.a. varðandi menntunarstig og breytingar á 

vinnumarkaði sem hvor tveggja hefur verið að þróast í átt til þess sem gerist í 
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nágrannalöndum okkar. Eftir því sem þjóðfélag okkar verður líkara því sem gerist annars 

staðar  minnka líkurnar á að við getum haldið áfram að bæta okkar lífskjör í mótsögn við 

hagfræðilögmál sem þar virðast gilda s.s. varðandi samhengið á milli landsframleiðslu og 

útflutnings.  

  

Skiptir máli hvers eðlis útflutningur er? Ef litið er til landanna sem voru notuð í 

aðhvarfsgreiningunni og þau skoðuð með tilliti til þess hvort einhverju muni varðandi 

landsframleiðslu eftir því hvort þau eru hlutfallslega hærri í þjónustuútflutningi; en það er 

eðlilegt að gera það með tilliti til vaxandi hlutdeildar þjónustustarfsemi í þróuðum hagkerfum 

Ef litið er til þeirra þjóða í líkaninu sem eru með hæst hlutfall þjónustuútflutnings af 

landsframleiðslu eða 15% eða meira þá eru þær  fimm eða: Austurríki, Danmörk, Írland, 

Lúxemborg og Holland með að meðaltali útflutning USD 42.000 meðan hinar níu eru með 

USD 31.000. Það væri hægt að álykta sem svo útfrá þessu að það væri ljóst að sjálfstætt 

samhengi væri á milli þess að hlutfall þjónustuútflutnings af landsframleiðslu sé hátt og hárra 

þjóðartekna á mann. Til þess að kanna þetta nánar getur verið gagnlegt að skoða á sama hátt 

hvaða fimm þjóðir eru með hæst hlutfall vöruútflutnings af landsframleiðslu. Þá kemur í ljós 

að það eru að stofni til sömu þjóðirnar eða: Austurríki, Írland, Lúxemborg, Holland en í stað 

Danmerkur er nú komin Belgía. Þessar þjóðir eru með að meðaltali útflutning USD 41.500 en 

hinar níu í þessu tilfelli USD 31.500. Það er því magn útflutnings sem skiptir máli en ekki 

hvers eðlis hann er þegar horft er til samhengisins á milli útflutningstekna og landsframleiðslu 

og þær þjóðir sem hafa náð mestum efnahagslegum vexti hafa hátt hlutfall bæði í vöru- og 

þjónustuútflutningi. Skylt er að taka fram að öll meðaltöl í samanburði á löndunum eru 

óvegin; þ.e. þau sýna meðaltal einstaklinga frá viðkomandi löndum en ekki meðaltal allra íbúa 

frá löndunum. 

Hér verður eins og varðandi aðhvarfsgreininguna að taka tillit til sérstöðu 

Lúxemborgar; það er að verulegur hluti vinnuaflsins býr í nágrannaríkjunum eða rúmlega 

þriðjungur eins og fram hefur komið fyrr í þessum kafla. Ef borin er saman þjóðarframleiðsla 

viðkomandi ríkja er hins vegar búið að draga laun starfsfólks sem býr erlendis frá 

landsframleiðslunni. Einnig á þennan mælikvarða er Lúxemborg með verulega hærri tekjur á 

mann en hin löndin í rannsókninni. Erfitt reyndist að finna nákvæmlega sambærilegar tölur 

hvað þetta varðaði þar sem minna er lagt upp úr samanburði á þjóðartekjum en 

landsframleiðslu í alþjóðlegum samanburð. Ef meðaltal þjóðarframleiðslu þjóðanna fimm í 

töflunni hér að neðan sem eru með hæst hlutfall þjónustuútflutnings er reikað út samkvæmt 

tiltækum heimildum þá er það USD 38.800 á móti USD 42.000 þegar reiknað var með 
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landsframleiðslu á mann í viðkomandi löndum. (Austurríki 34.000, Danmörk 34.000, Írland 

33.200, Lúxemborg 57.500 og Holland 35.400; 194.200/5 = 38.840)146 

 

Lönd með hátt hlutfall útflutnings af landsframleiðslu 

 

 Vöruútfl. Þjónustuútf. Hlutf.útfl. Landsfr/íbúa Útfl./íbúa 
Austurríki 39 15 54 $33.569 $18.127
Belgía*  71 12 87 $32.549 $28.318
Danmörk 32 17 49 $34.445 $16.878
Finnland 34 5 39 $31.389 $12.242
Grikkland 8 13 21 $23.205 $8.873
Ísland 20 12 32 $35.764 $11.444
Írland 54 29 83 $39.034 $32.398
Lúxemborg 39 119 158 $67.976 $107.402
Holland 56 15 71 $34.457 $24.464
Nýja Sjáland 21 8 29 $25.561 $7.413
Noregur* 32 10  45 $43.164 $19.423
Portugal 23 7 30 $19.897 $5.967
Svíþjóð 37 12 49 $32.683 $16.015
Sviss 33 13 46 $36.058 $16.587

                                                                                                                           (OECD) 

*Tölur um vöru- og þjónustuútflutning eru frá 2004 en samtalan frá 2005 

Tafla 41

                                                 
146 OECD 2006 
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Kraftur lítilla hagkerfa 
 

Er smátt fallegt?  Það er forvitnilegt að skoða nánar stöðu Lúxemborgar í þeim 

samanburði sem hér er gerður á milli lítilla hagkerfa innan OECD. Þegar litið er til 

aðhvarfsgreiningarinnar um samhengið á milli landsframleiðslu og hlutfalls útflutnings af 

landsframleiðslu kemur í ljós að Lúxemborg ,,leiðir liðið” með landsframleiðslu á mann upp á 

USD 68.000 þegar næsta þjóð ,Noregur, er með USD 43.000 á mann. Það er ljóst að 

aðhvarfsgreiningin tapar áreiðanleika sínum ef Lúxemborg er tekin út. Þýðir það að greinigin 

sé ekki marktæk?  Nei, svo þarf ekki að vera. Lúxemborg sýnir hve miklum efnahagslegum 

vexti lítil hagkerfi geta náð með  því að nýta sér viðskiptatækifæri við aðrar og stærri þjóðir. Í 

þessu samhengi má benda á að meðal landsframleiðsla á mann í OECD löndunum var  USD 

29.000 ári 2005.147  

Hér verður enn að vísa til fyrirvaranna um Lúxemborg sem hafa komið fram hér að 

framan. Við það má bæta að samkvæmt rannsókn sem var gerð 2003 var þjóðarframleiðsla á 

mann í Lúxemborg 13% lægri en landsframleiðslan á mann en í Noregi sem er nefndur hér til 

samanburðar var þjóðarframleiðslan einungis lítillega hærri en landsframleiðslan á mann.148 

Þessu ber nokkurvegin saman við þann gagnagrunn OECD sem er notaður í kaflanum hér á 

undan þar sem gerður er samanburður á  meðaltali landsframleiðslu og þjóðarframleiðslu á 

mann árið 2005 hjá þeim þjóðum í aðhvarfsgreiningunni sem voru með hæstan hlutfallslegan 

þjónustuútflutning. 

Þegar rætt er um kraft lítilla hagkerfa má einnig nefna að ef tekin eru þau tíu lönd 

innan OECD sem eru með mesta landsframleiðslu á íbúa   þá eru lönd úr 

samanburðarlistanum úr aðhvarfsgreiningunni hér að ofan í 1.,3.,4.,5.,6.,7. og 8. sæti á 

listanum; það eru einugis Bandaríkin í öðru sæti  og Kanda og Ástralía í 9. og 10. sæti sem 

komast með í þennan hóp. Ef löndunum sjö  eru raðað eftir landsframleiðslu á mann og 

íbúafjöldinn  sýndur með þá er listinn eftirfarndi: Lúxemborg (455), Noregur (4.623), Írland 

(4.131), Sviss (7.483), Ísland (296), Holland (16.320), Danmörk (5.246). Ef litið er á svigana 

á eftir nöfnunum sem innihalda íbúafjölda viðkomandi landa vekur athygli að af Hollandi 

undanteknu þá eru þetta fámennustu þjóðirnar í þeim hópi sem hér er til rannsóknar. Til 

samanburðar má nefna að af ,,hinum fimm” stóru þjóðum í Evrópu kemst engin inn á topp tíu 

listann en þær raða sér í eftirtalin sæti: Bretland í 14. (59.989), Frakkland í 17. (60.87 ), 

                                                 
147 OECD 2006 
148 Boarini,R o.fl. 2006 
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Þýskaland í 18. (82.466), Ítalía í 19. (58.135 ) og Spánn í 20. (43.398).149 Eins og áður þá er 

íbúafjöldi viðkomandi lands innan sviga. Það sama er upp á teningnum þegar horft er til 

skýrslu Sameinuðu þjóðanna um lífsgæði þjóða (Human Devolopment Report) en þar eru sex 

að þeim þjóðum sem hér eru til umfjöllunar í einhverjum af tíu efstu sætunum og tólf meðal 

tuttugu efstu.150  

  

Hvar verður Ísland í röðinni 2015? Að lokum varðandi samanburð á 

landsframleiðslu er hér gerður samanburður á Íslandi og þeim þjóðum sem voru með hærri 

landsframleiðslu en Ísland árið 2005 og þeim Norðurlöndum sem ekki eru á þeim lista og 

stóru Evrópuþjóðunum ásamt Suður Kóreu sem fulltrúa fyrir vaxtarsvæði í Austur Asíu. 

Samanburðurinn lýtur að því að kanna hver landsframleiðslan á mann væri 2015 ef árlegur 

vöxtur landsframleiðslu þessara þjóða verður sá sami og hann var 2000 – 2005 samkvæmt 

gögnum frá OECD samanber töflu 42.151 Taka verður fram að hér er landsframleiðsla á mann 

látin taka sömu hlutfallslegu breytingum og landsframleiðsla þannig að ekki er reiknað með 

breytingu á íbúafjölda á tímabilinu sem skekkir niðurstöðuna hlutfallslega þar sem 

fólksfjölgun verður væntanlega ekki hin sama í öllum löndunum. Þá er hér til samræmis 

notaðar  fimm ára tölur frá OECD varðandi vöxt á Íslandi en ekki tíu ára reiknað meðaltal eins 

og annarsstaðar í ritgerðinni þannig að reiknað er með 3,8% vexti í stað 4,1% en þar munar 

væntanlega mestu um að hjá OECD er eru ekki komnar inn endanlega tölur fyrir árið 2005. 

Landsframleiðsla á mann í nokkrum löndum 2015 framreikuð samkv. vexti 2000 - 2001 

 Landsframl. 2005 Árl.vöxtur 05 - 15 Landsframl. 2015 
Ísland $35.764 1,038 $51.930 
Lúxemborg  $67.976 1,032 $93.144 
Írland $39.034 1,052 $64.804 
Noregur $43.164 1,020 $52.617 
Bandaríkin $41.789 1,024 $52.974 
Sviss $36.058 1,011 $40.227 
Svíþjóð $32.683 1,022 $40.629 
Danmörk $34.445 1,014 $39.583 
Finnland $31.389 1,025 $40.181 
Bretland $32.151 1,023 $40.360 
Þýskaland $29.758 1,006 $31.592 
Frakkland $30.245 1,015 $35,101 
Spánn $25.284 1,032 $34.645 
Suður Kórea $21.972 1,044 $33.797 

                                                                                         (OECD) 

Tafla 42 
                                                 
149 OECD 2006 
150 Human Development Report 2006 
151 OECD 2006 
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Eins og hér kemur fram þá væri Ísland í enn í fimmta sæti varðandi landsframleiðslu á 

mann ef þessi þróun gengi eftir eins og hún var 2000 –  2005. Það sem hins vegar hefði breyst 

frá 2005 er að þessar fimm þjóðir væru búnar að skilja sig frá næsta hóp með landsframleiðslu 

yfir USD 50.000 meðan næsti hópur væri með um og undir USD 40.000  

Framreiknuð landsframleiðsla í USD á mann 2015
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Nokkrar breytur til að fylla út í myndina 
 

 

Launaþróun til 2015. Það er áhugavert að rannsaka fleiri þætti varðandi möguleikana 

á sama efnahagslega vexti næsta áratug á Íslandi. Nú þegar hefur verið kannað hvernig 

vinnumarkaðurinn mundi þróast hvað varðar starfsstéttir og atvinnugreinar en hvað með 

launaþróunina. Hvað ef hún verður á sama veg á næstunni eins og hún hefur verið hingað til. 

Tiltæk gögn um atvinnutekjur eftir stéttum ná einungis til 1998 þannig að tiltækur grunnur er 

frá árunum 1998 – 2005 og sést í töflu 17 á bls. 63. Ef þessi þróun er framreiknuð til ársins 

2015; það er reiknað er með að raunlaun hækki hlutfallslega eins á árunum 2006 – 2015 eins 

og þau gerði árin 1998 – 2005 er niðurstaðan eins og sést í töflu 43.  Hér er í raun ekki reiknað 

með eins mikilli hækkun launa eins og á tímabilinu 1995 – 2004 þar sem aðeins eru notaðar 

við framreikninginn launabreytingar frá 1998 – 2005 eða sjö ár í stað tíu. Þá er einnig settar 

inn upplýsingar um fjölda starfa 2015 og út frá því reiknaðar heildarlaunagreiðslur eins þær 

væru 2015 ef spáin um þróun starfa gengur eftir. Útreikningarnir eru á verðlagi ársins 2005. 

Sjá nánari útreikninga í viðauka 6. 

 

Framreikningur á þróun tekna eftir atvinnugreinum til 2015 

 

 
 

Laun 
2005 

Breit.fr. 
1998 

Laun 
2015 

Fjöldi st. 
2015 

Heildarl. 
2015 

Landbúnaður 996 - 4,63 950 5.235 5,0
Fiskveiðar 4.399 - 7,87 4.053 3.443 13,0
Fiskvinnsla 3.164 52,7 4.832 4.130 20,0
Annar iðnaður 3.102 28,8 3.995 17.900 71,5
Veitustarfsemi 4.296 20,5 5.178 1.835 9,5
Mannvirkjagerð 2.944 16,9 3.441 11.500 39,5
Verslun og viðgerðarþjónusta 2.622 21,6 3.187 22.458 71,5
Hótel og veitingaþjónusta 1.748 23,5 2.159 6.484 14,0
Samgöngur og flutningar 3.143 22,5 3.849 13.152 50,5
Fjármálaþjónusta 5.124 64,5 8.429 9.548 80,5
Fasteigna og viðskiptaþjónusta 3.593 31,8 4.737 22.205 105,0
Opinber stjórnsýsla 3.183 27,2 4.048 9.307 37,5
Fræðslustarfsemi 3.037 24,1 3.768 15.754 59,5
Heilbrigðis og félagsþjónusta 2.376 23.1 2.926 26.864 78,5
Önnur þjónusta 2.348 8,7 2.551 13.766 35,0
  690
                                                                                              (Hagstofan, útreikningar höfundar) 

 Tafla 43 
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Hvað varðar þessa töflu verður að setja sömu fyrirvara og gagnvart breytingum á 

launaþróun frá 1998 – 2005 varðandi greinar eins og fiskveiðar en það er ljóst að þar var árið 

2005 mjög afbrigðilegt og laun mun lægri en árin í kring vegna sterks  gengis krónunnar en 

sjómenn eru eini launþegahópurinn sem er með launakjör sín gengistengd. Einnig er ljóst að 

þróunin verður örugglega ekki nákvæmlega á þennan veg. Það er t.d. ljóst að ákveðnar greinar 

verða komnar út fyrir sinn launagreiðsluramma ef þróunin verður á þennan veg. Það er til að 

mynda nánast ómögulegt að sjá fyrir að fiskvinnsla geti staðið undir 50% raunhækkun launa á 

þessu tímabili eins og hún gerði átta árin á undan eða  árin 1998 – 2005. Samkvæmt 

framreikningnum yrðu greidd laun í fiskvinnslu 20 milljarðar árið 2015 á verðlagi ársins 2005 

en voru 14 milljarðar árið 2004152 en tekjurnar þær sömu en hér verður að taka tillit til þess að 

í tölum um fjölda starfandi 2015 er búið að reikna með verulegri aukningu á framleiðni 

vinnuafls frá því sem er í dag og þar með fækkun starfa.  

 Það er einnig fróðlegt að kanna hvernig þessi framreikningur rúmast innan 

niðurstöðunnar um landsframleiðslu 2015 samkvæmt framreikningnum hér að framan en þar 

var spáð landsframleiðslu upp á 1511 milljarða. Til þess að gera það þarf fyrst að finna hlut 

þáttatekna í landsframleiðslunni. Reiknað er með sama hlutfalli og 2005 eða 100/121153 á 

milli þáttatekna og landsframleiðslu þá verða þáttatekjurnar tæplega 1250 milljarðar. Ef 

reiknað er með að launahlutfall haldist áfram hátt hér á landi og verði 65% af þáttatekjum þá 

verða laun og launatengd gjöld 2015 rúmlega 800 milljarðar á móti rúmlega 690 milljörðum í 

framreiknuðu laununum. Hér er vert að taka fram að inn í atvinnutekjunum er ekki nema hluti 

af launatengdu gjöldunum sem eru öll inn í heildarlaunum samkvæmt útreikningum um 

þáttatekjur þannig að það er eðlilegt að þarna muni nokkru í þá veru sem hér er. Út frá þessu 

er hægt að álykta að útreiknuð laun samkvæmt framreikningnum falli nokkuð vel að 

framreiknaðri landsframleiðslu ársins 2015. 

  

Vöxtur landsframleiðslu á Íslandi í sögulegu samhengi. Í kafla III var nokkuð 

fjallað um möguleika þess að hagvöxtur héldist eins hár áfram hér á landi og hann hefur verið 

að undanförnu og þá frekar horft til erlendra dæma.. Á þessu stig er því æskilegt að rannsaka 

hvað hefur verið að gerast hér á landi hvað þetta varðar á síðustu öld. Ef við lítum til þess sem 

hefur verið að gerast á Íslandi á þeim tíma sem hagsöguleg gögn eru tiltæk og förum aftur á 

bak í tíma  og notum tveggja áratuga  tímabil (21 ár samanber 1995 – 2015) til samanburðar 

                                                 
152 Hagstofa Íslands, sjávarútvegur 2007 
153 Hagstofa íslands, þjóðhagsreikningar 2006 



 126

þá kemur í ljós að á tímabilinu 1974 – 1994 var meðal hagvöxtur 3,1% og á tímabilinu 1953 – 

1973 var hann að meðaltali 5,8%. Ef horft er til tímabila fyrr á öldinni og leitað eftir tveggja 

áratuga tímabili þar sem vöxtur landsframleiðslu var mestur að meðaltali þá eru það árin 1927 

– 1947 þar sem meðaltals hagvöxtur var 4,7%. Hvað þetta tímabil snertir má vitna til orða 

prófessors Arnar D, Jónssonar þar sem hann sagði ,, íslenska hagkerfið ekki til fyrr en með 

seinni heimsstyrjöldinni”154 Vöxtur landsframleiðslu á viðkomandi tímabilum er sýndur í 

töflu 44 en þar er auk þess sýndar hlutfallslegar breytingar vinnuafli á viðkomandi tímabilum 

en frekari útreikningar eru í viðauka 5 . Varðandi breytingar á vinnumarkaði er annars vegar 

er rannsökuð  breytingin á flokkunum: landbúnaður, fiskveiðar fiskvinnsla og annar iðnaður 

og hins vegar á flokkunum: fjármálaþjónusta , fasteigna- og viðskiptaþjónusta , verslun og 

hótel- og veitingaþjónusta. Flokkarnir ráðast að nokkru hvaða gögn voru tiltæk fyrir tímabilið 

1953 – 1974 og taka verður tillit til þess að varðandi fjölda starfandi er notast við gögn frá 

1950 í stað 1953 en þau voru ekki tiltæk. Einnig að fyrir tímabilið 2005 – 2015 er notast við 

raungögn fyrir fyrri hluta tímabilsins en gögn úr spánni um starfandi 2015 frá bls. 101 fyrir 

seinni hlutann. 

Vöxtur landsframleiðslu og tilfærsla vinnuafls á 20 ára tímabilum 

 

 Meðal breyting 
landsfr. á ári 

Aukning landsfr. 
á timabilinu 

Breyting starfandi 
í framleiðslugr. 

Breyting starfandi 
í þjónustugr. 

    1927 – 1947 4,7 %155 ----------- ---------- ---------- 
  1953 –  1973*         5,8% 181% -30,5%156 61,0%157 

    1974 – 1994         3,1% 81%       -31,0% 38,0% 
    1995 – 2015         4,1% 132%       -38,0% 29,5% 
                                                                      (Hagstofan, útreikningar höfundar) 

Tafla 44 

 

Möguleg lækkun skatta. Í kafla III er rætt um að Írland og Lúxemborg hafi  beitt 

lækkunum skatta til að ná upp aukinni landsframleiðslu. Það er einnig ljóst að hluti af 

efnahagsaðgerðum á Íslandi á síðasta áratug hefur falist í lækkun skatta.  Með tilliti til þessa 

er áhugavert að kanna hvaða svigrúm kunni að vera til að lækka skatta ef spáin hér að framan 

um vöxt landsframleiðslu hér á landi gengur eftir. Eins og áður þá byggja allar tölur á verðlagi 

2005 og reiknað er út frá grunndæminu þ.e. framreikningi á bæði vöru- og 

þjónustuútflutningi. Nánari útreikningar í viðauka 2. 

                                                 
154 Örn D. Jónsson 2006 
155 Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon 1997 bls. 703 - 704 
156 Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon 1997 bls. 217 
157 Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon 1997 bls. 217 
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Hlutfall samneyslu af landsframleiðslu 2015 miðað við 1.511 milljarða  

 

 Landsfr. 
milljarðar 

Samneysla 
% 

Samneysla 
milljarðar 

Mannfjöldi 
þúsundir 

Samneysla 
á mann þús. 

Til ráðst. 
á mann þús. 

2005 1.012 25,0 253 299 846 0
2015 1.511 25,0 378 330 1.144 298
2015 1.511 18,5 279 330 846 0

                                                                                (Hagstofan, útreikninag höfundar) 

Tafla 45 

 

Hér kemur í ljós að gangi spáin um landsframleiðsluna eftir þá þyrfti samneyslan ekki 

að taka til sín nema 18,5% prósent af landsframleiðslunni 2015 á móti 25%158 árið 2005 til að 

ná sömu upphæð á íbúa. Það má vissulega reikna með að áfram verði krafa um aukin framlög 

til einstakra þátta samneyslunnar ekki síst vegna þess að þjóðin er að eldast. En á móti eru hér  

298.000 krónur á mann, eða sem nemur 35% af samneyslunni 2005, til skiptanna; þannig að 

það er hægt að koma verulega til móts við slík sjónarmið en eiga samt möguleika á að lækka 

skatta.  

 

Sveiflur í útflutningstekjum. Að síðustu í þessum kafla um þróun vinnumarkaðar og 

hagstærða fram til 2015 er rannsakað hvort reikna megi með að það hvernig útflutningurinn 

þróast á milli vöru- og þjónustuútflutnings geti haft áhrif á árstíðabundnar sveiflur í 

útflutningstekjum og þar með landsframleiðslu. Íslendingar hafa lengi búið við sveiflur í 

útflutningstekjum vegna náttúrulegra sveifla í lífríkinu sem hafa endurspeglast í útflutningi 

sjávarfangs, en útflutningi sjávarfangs fylgir hins vegar ákveðinn langtíma stöðugleiki sem 

byggir á nálægð við auðlindina og þjóðréttarlegum rétti til að nýta hana. Sömu rök eiga að 

nokkru við hvað varðar útflutning á orku í formi orkusölu til stóriðju til langs tíma. 

Þjónustuútflutningurinn er á margan hátt ekki eins fyrirsjáanlegur og er ekki eins háður 

náttúrufarssveiflum og sjávarútvegurinn en þar geta einnig orðið miklar sviptingar og 

fjölþjóðleg viðskipti einnar nætur geta verið á við loðnubrest. Til að rannsaka þetta er skoðað 

hvernig útflutningur vöru annars vegar og þjónustu hins vegar hefur sveiflast frá ári til árs á 

tímabilinu 1980 – 2005.159 Árleg meðal breyting er dregin frá sveiflunni þannig að hér er í 

raun verið að skoða sveifluna eins og hún er frá leitnilínunni í hvoru tilfelli fyrir sig. 

Niðurstaðan er sú að það muni ekki mikið á sveiflum í útflutningi hvað þetta varðar. 

Árleg meðal sveifla samkvæmt þessum forsendum var 5,38% í vöruútflutningnum og 6,74% í 
                                                 
158 Fjármálaráðuneytið 2006 
159 Hagstofa Íslands, þjóðhagsreikningar 2006 
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þjónustuútflutningnum. Ef reiknað er út hvað þetta þýðir samkvæmt spánni um útflutning árið 

2015 þá er líkleg sveifla í vöruútflutningnum 14 milljarðar en 19 milljarðar í 

þjónustuútreikningnum. Nánari útreikningar i viðauka 7. 

 

 

t

v Sveiflur í útflutningi 1980 - 2005

6,74%

5,38%

Þónustuútfl.

Vöruútfl.

   
 

Mynd 37 

Myndin sýnir leitnilínurnar fyrir útflutning á átunum 1980 – 2005 og hvernig árleg 

meðaltalssveifla sveiflast um þær. Myndin er ekki í réttum hlutföllum en árlegur vöxtur 

vöruútflutnings á tímabilinu var 2,42% en 6,09% vöxtur var í þjónustuútflutningi.  
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Yfirlit úr kafla VI 
 

Í kafla IV er leitast við að spá fyrir um þróun starfa til 2015 og reikna út nokkrar 

þjóðhagsstærðir á grundvelli gagna frá tímabilinu 1995 – 2005. Með því að nota 

niðurstöðurnar úr kafla V um þróun starfa í sjávarútvegi og framleiðsluiðnaði er fjöldi í 

þessum greinum festur. Einnig eru störf í áliðnaði fest eftir upplýsingum sem liggja fyrir og í 

öðrum iðnaði og mannvirkjagerð er fjöldi starfa festur samkvæmt ákveðnum forsendum. Störf 

í öðrum atvinnugreinum eru látin taka sömu hlutfallslegu breytingum á árunum 2005 – 2015 

og voru á árunum1995 – 2004. Niðurstaðan er sú að í lok þessa tímabils þá sé hlutfall starfa í 

framleiðsluiðnaði og sjávarútvegi komið niður í tæp 14% af mannaflanum en það var rúm 

26% 1995. Það bendir allt til þess að fjölgun starfa verði fyrst og fremst í þjónustugreinunum 

og að líkleg fjölgun í starfsstéttum eins og stjórnendum sérfræðingum og sérmenntuðu 

starfsfólki verði vel rúm fyrir væntanlega fjölgun í nýgreinum og áframhaldandi vöxt í 

vaxtargreinum s.s. fjármálaþjónustunni. Þá virðist núverandi fjöldi útskrifaðra úr háskólum 

vera nægur til að styðja við þessa þróun. 

Landsframleiðsla og útflutningur eru framreiknuð til ársins 2015 miðað við sama vöxt 

og var 1995 – 2005. Í því samhengi er sérstaklega horft til mikilvægis hlutfalls útflutnings af 

landsframleiðslu fyrir vöxt hagkerfisins. Útreikningarnir sýna að í lok tímabilsins verður 

útflutningur á þjónustu orðin jafn vöruútflutningnum og kemur það heim og saman við spánna 

um fjölgun starfa sem er mest í þjónustugreinunum.  

 Með samanburði á útflutningi og landsframleiðslu í litlum hagkerfum innan OECD er 

komist að þeirri niðurstöðu að  samhengi sé á milli útflutnings og landsframleiðslu á íbúa. Þar 

kemur fram að þær þjóðir í þessum hópi sem eru með hæstar tekjur á íbúa eru með hæsta 

útflutningshlutfallið bæði í vöru- og þjónustuútflutningi. Í þessum samanburði sem byggir á 

aðhvarfsgreiningu kemur í ljós að landsframleiðsla á mann á Íslandi er verulega hærri en 

reikna mætti með. Það getur að hluta verið vegna skýranlegs breytileika en það bendir margt 

til þess að ekki sé hægt að reikna með sama vexti til 2015 og hefur verið frá 1995 nema 

útflutningur aukist verulega frá því sem verið hefur.  

Það bendir flest til að þar þurfi að koma meira til en áframhaldandi mikill  árlegur 

vöxtur (8,2%) á þjónustuútflutningi ásamt því að spá samtaka iðnaðarins um útflutning á 

hátæknivörum gangi eftir og álútflutningur verði á bilinu 850 – 1380 þúsund tonn í lok 

tímabilsins en útreikningar varðandi þetta eru í kafla IV. Þrátt fyrir að þetta gengi eftir þá væri 

Ísland enn langt á eftir viðmiðunarlöndunum varðandi hlutfall útflutnings af landsframleiðslu 
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miðað við sama vöxt hennar og verið hefur. Hér verður að slá þann varnagla að þáttatekjur frá 

útlöndum hafa verið að aukast margfalt á síðustu tveim árum og ekki er ljóst hvaða áhrif þær 

munu hafa á landsframleiðslu á komandi árum. 

Þá kemur fram að ef launaþróun verður hliðstæð á árunum 2006 – 2015 og hún var á 

árunum 1998 – 2005 þá munu launabil á milli atvinnugreina þar sem sérfræðingar og 

sérmenntað starfsfólk er vaxandi hlutfall mannaflans og þjónustugreina þar sem minna 

menntað starfsfólk vinnur aukast umtalsvert. 

Í kaflanum er sýnt fram á að gangi spáin um sömu aukningu landsframleiðslu eftir og 

verið hefur þá verður verulegt svigrúm til lækkunar skatta án þessa að samneysla á mann 

minnki. Þá kemu fram að ekki er mikill munur á sveiflum í úrflutningi á milli vöru- og 

þjónustugreina 
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Kafli VII 
Umræður og lokaorð. Svör við spurningum og tilgátum 

  

 

Í lok hvers kafla hér á undan hafa helstu niðurstöður þess sem fram kemur í 

viðkomandi kafla verið dregnar saman. Eins og fram kemur í kaflanum um aðferðafræði 

ritgerðarinnar þá er hún byggð upp á þann hátt að farið er yfir nokkuð vítt svið og ályktanir 

dregnar út frá ábendingum úr mörgum áttum frekar en að kafa sé mjög djúpt í hvert atriði sem 

er tekið fyrir. Þessi aðferðafræði gerir það að verkum að ritgerðin vekur upp margar 

spurningar og fleti sem áhugavert væri að skoða betur. Í þessum kafla er leyfir höfundur sér, 

undir titlinum umræður og lokaorð,  að velta upp nokkrum spurningum og koma með 

hugleiðingar frá eigin brjósti um það efni sem er tekið fyrir í ritgerðinni. Þá eru að lokum 

dregin saman svör við þeim spurningum og tilgátum sem varpað er fram í upphafi 

ritgerðarinnar. Svörin  verður að skoða með tilliti til þess sem sagt er í kafla II um 

aðferðafræðina; þ.e. að það er ekki meginmarkmið ritgerðarinnar að sanna eða hafna tilgátum. 

 

 

Umræður og lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að rannsaka hugmyndafræði 

þekkingarsamfélagsins og hvernig hún hefur verið innleidd á Íslandi. Þá hefur verið skoðað 

hvernig hugmyndafræði framleiðnibyltingarinnar hefur skotið rótum í íslensku efnahagslífi. 

Þá hefur verið leitast við að sýna hvernig framleiðni í hefðbundnum atvinnuvegum hefur 

stóraukist á síðustu árum fyrir tilverknað upplýsingatækni og skipulagðrar nýtingar þekkingar. 

Það er einnig vakin athygli á að síðustu misseri virðist hafa orðið stöðnun hvað varðar heildar 

framleiðni vinnuafls en ólíklegt að sú breyting eigi sér rætur í framleiðslugreinunum; mun 

líklegra er að orsakanna sé að leita annars staðar s.s. í mannvirkjagerð.    

Hér er um umfangsmikið verkefni að ræða þannig að ekki hefur verið hægt að kafa 

mjög djúpt í málin heldur er meira um að ræða einstök dæmi sem síðan hefur verið lagt út af. 

Þá ber að geta þess að til að mynda þar sem fjallað er um hagþróun síðustu aldar hér á landi er 

að nokkru byggt á almennri vitneskju og þekkingu höfundar á málefninu vegna þátttöku hans 

í ýmsum greinum atvinnulífsins á síðustu 30 árum. 
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 Ef litið er til fækkunar starfa í fiskvinnslu sem sýnt er fram á  að hafi átt sér stað og 

muni halda áfram má draga ályktanir um þróun sjávarútvegs á Íslandi. Í umræðu um þau mál 

hefur verið áberandi að fækkun starfa megi rekja til kvótakerfis í greininni og að með 

innleiðingu þess hafi hafist stórfelld  byggðaröskun í landinu. Hér er sýnt fram á að þessi 

þróun á sér   fyrst og fremst í  rætur í viðleitni fyrirtækja í greininni til þess að auka framleiðni 

vinnuafls til þess að vera samkeppnishæf við aðra starfsemi hér innanlands og við vinnslu 

erlendis á svæðum þar sem vinnuafl er mun ódýrara en hér á landi. Enda á  greinin  og verður  

að hafa sama rétt og tækifæri og aðrar atvinnugreinar til þess að nýta sér nýjustu tækni og 

hugmyndir til framþróunar. 

Ef horft er til orkufreks iðnaðar sem byggist á innlendum orkugjöfum þá hefur verið 

áberandi í umræðunni að þar sé um að ræða atvinnuvegi gærdagsins og það sé miklu nær að 

líta til þekkingariðnaðar enda vilji meirihluti fólks vinna þar. Það getur því verið gagnlegt 

fyrir umræðuna að upplýsingar liggi fyrir um fjölda þekkingarstarfa  í tengslum við þessar 

atvinnugreinar. Þetta getur verið innlegg í þá umræðu sem nú fer fram um þátt stóriðju og 

orkuframleiðslu í þjóðarbúskapnum. Þar virðist hafa gleymst að taka með í reikninginn áhrif 

þessarar starfsemi á tæknistig hagkerfisins og þar með getuna til aukins hagvaxtar.  Einnig eru 

upplýsingar um mikilvægi framleiðslugreina sem borga góð laun eins og orku- og 

stóriðnaðurinn gerir mikilvægar. Þá hefur verið sýnt fram á  mikilvægi orkuiðnaðarins fyrir 

vöruútflutning en til þess að styrkja og bæta lífskjör í landinu til lengri tíma er mjög 

mikilvægt að efla allan útflutning. 

Margt af því sem þreifað hefur verið á væri áhugavert að skoða nánar með frekari 

rannsóknum og sem dæmi um það má nefna eftirfarandi: 

• Nánari skoðun á þróun framleiðni í íslenskum framleiðsluiðnaði með tilliti til 

kenninga Taylors.  Sjálfstætt rannsóknarefni hvað það varðar er rekstur 

Iðnaðardeildar Sambandsins á Akureyri. Um það efni og þá með hliðsjón af 

því sem var að gerast í öðrum iðnaði væri áhugavert að gera eigindlega 

rannsókn meðan enn er hægt að ná í viðmælendur úr hópi þeirra sem þar unnu. 

• Frekari rannsóknir á þróun framleiðni í fiskvinnslu á síðustu árum þannig að 

hver grein væri skoðuð sérstaklega og spáð fyrir um heildarfjölda starfa í 

náinni framtíð með því að reikna fjölda í hverri grein út frá árangri þeirra sem 

bestum árangri ná. 

• Nánari greining á umfangi þekkingarstarfa sem hafa orðið til vegna 

framkvæmda á sviði orkuiðnaðar og orkufreks iðnaðar á síðustu árum. Greina 

heildarfjölda starfa og að hve miklu leyti þau eru tengd framkvæmdum eða 
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framtíðarrekstri í greinunum.  Með því væri hægt að sjá umfang þekkingar 

tengdri þessari starfsemi og hvað gera þurfi til þess að nýta þessa auðlind í 

framrás á erlenda markaði. 

• Almenna hagsögulega greiningu á þeim miklu breytingum sem nú eru að verða 

á  atvinnulífi Íslendinga þar sem um er að ræða mjög mikla breytingu á 

skömmum tíma á atvinnuþátttöku í einstökum greinum. 

• Það er ljóst að mikil óvissa er um raunverulega stöðu þáttatekna frá úrlöndum í 

dag. Samtök atvinnulífsins hafa bent á að mikið ósamræmi sé á milli þess sem 

kemur fram í hagtölum og raunveruleikanum. Það væri sjálfstætt rannsóknarefi 

að skoða þetta með tilliti til mikilvægs þessara hagstærða í íslenska hagkerfinu 

í dag. 

• Áhugavert er að rannsaka frekar hvað þau litlu hagkerfi sem eru tekin til 

skoðunar í ritgerðinni eiga sameiginlegt. Hvað er það sem gerir það að verkum 

að þau skipa sér í efstu sæti á svo marga mælikvarða um framleiðslu og 

lífsgæði? Liggur það í smæðinni sem slíkri eða eru það einhverjir 

sameiginlegir þættir í þjóðfélagsuppbyggingunni óháðir fólksfjölda sem gera 

þetta að verkum 

 

Hvað varðar síðasta liðinn sem hér er settur fram þá vakna margar spurningar. Þar 

væri sérstaklega áhugavert að skoða tvennt nánar: Það er annars vegar þátt útflutnings í háum 

tekjum á mann í þessum löndum. Getur verið að lítill heimamarkaður bókstaflega knýji þau til 

að auka útflutningsverslun sína til þess að samkeppnislegir yfirburðir þeirra fái notið sín? Er 

þetta að hluta skýringin á mikilli aukningu landsframleiðslu hér á landi síaðsta áratuginn? Það 

er allavega ljóst að hún fer saman við að viðskiptaumhverfið var opnað. Hins vegar er 

áhugavert að setja þróun þessara litlu hagkerfa í samhengi við kenningar um klasa í 

atvinnulífinu og finna hvaða samhengi er þar. 

Mjög víða í umfjöllun um þekkingarsamfélagið er rætt um hinar félagslegu afleiðingar 

þess. Það er að á mjög mörgum sviðum þurfi að hugsa upp á nýtt þau viðmið sem notuð hafa 

verið á síðustu áratugum.  Þetta á m.a. við um skipulag vinnu.  Margt bendir til þess að 

hefðbundin tæki til þess að mæla og ákvarða vinnutíma fram til þessa eigi ekki við í hinu nýja 

vinnuumhverfi. Hvaða þýðingu hefur stimpilklukkan fyrir þekkingarstarfsmanninn? Hún er 

samt enn til staðar í fyrirtækjum sem vilja skilgreina sig sem þekkingarfyrirtæki.  

Sveigjanlegur vinnutími og vinnuumhverfi sem ekki er bundið einu skrifborði eða vinnustað 

býður vissulega upp á marga spennandi möguleika í þróun vinnu og samspili vinnu og 
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einkalífs.  Þar kemur hins vegar ekkert af sjálfu sér og það getur alveg eins gerst að mál þróist 

á þann veg að hinn nýji þekkingarstarfsmaður vinni út í eitt meðan einhver verkefni liggja 

fyrir. Þetta getur þýtt að út frá vinnulegu sjónarmiði sé kominn nýr núllpunktur. Við séum í 

sömu sporum og um aldamótin 1900 og til þurfi að koma ný vökulög í einu eða öðru formi. 

Í umræðu dagsins  hér á landi er oft rætt um þekkingarþorp og þá með skírskotun til 

hins nýja þekkingarsamfélags. Ekkert í því sem höfundur kynnti sér við vinnslu þessarrar 

ritgerðar bendir til þess að rætur þekkingarsamfélagsins séu í þekkingarþorpum ef háskólar 

eru undanskildir.  Það hafa myndast þekkingarsamfélög sem ekki þurfa endilega að eiga sér 

landfræðilegan samastað.  Það er reyndar andstætt hugmyndafræðinni og getur samkvæmt 

henni virkað hamlandi að reyna að einangra starfsemina landfræðilega og getur hugsanlega ýtt 

undir neikvæða fylgifiska þekkingarsamfélagsins s.s. hættu á félagslegri mismunun og 

einangrun.   Þvert á móti eru slík samfélög samkvæmt eðli máls dreifð um víðan völl eins og 

það þekkingarsamfélag í orku- og stóriðnaði sem hér hefur verið sýnt fram á að er að skapast 

hér á landi með hundruðum ef ekki þúsundum þátttakenda.  Leiðin til þess að halda utan um 

þessa þekkingu er ekki að byggja yfir hana á einum stað.  Leiðin felst í að nota þekkingu til 

þess að virkja þessa kunnáttu til frekari átaka. Beita þekkingu á þekkingu. 

Sá sem þetta skrifar hefur stundum slegið fram þeirri kenningu að við  Íslendingar 

höfum verið öld á eftir Vesturlöndum hvað snerti iðnbyltinguna.  Ýmsar tækninýungar  á 

síðustu öld hafi borist til okkar 20 – 30 árum  eftir að þær urðu almennar í Bandaríkjunum. Nú 

séum við jafnfætis þeim fremstu í upplýsinga- og samskiptatækni. Á þessum tíma höfum við 

stöðugt nálgast efnuðustu þjóðir heims hvað snertir tekjur á mann.  Þannig að ef við verðum 

fyrstir til þess að sjá fyrir nýja grundvallarbreytingu í tækni eða viðskiptaframþróun þá eigum 

við möguleika á að verða ríkasta þjóð í heimi. Getur verið að það sé að gerast í dag og þá í 

formi þess að við séum að nota nýjustu strauma í viðskiptatækni í uppbyggingu á efnahags- 

og atvinnulífi okkar? Að við stöndum ekki jafnfætis heldur skrefi framar öðrum við að sjá, 

túlka og hrinda í framkvæmd tækifærum í fjölþjóðlegu viðskiptalífi. En það er einmitt einn af 

hornsteinum þekkingarfyrirtækja að vinna þvert á landamæri og menningarsamfélög.  Í 

ritgerðinni er sýnt fram á að ef það verður sami hagvöxtur hér á landi næsta áratug og hefur 

verið þann síðasta verða Íslendingar væntanlega komir í hóp fárra þjóða með hæstu 

landsframleiðslu á mann í OECD löndunum. Hvað þetta varðar er síðan sjálfstætt 

rannsóknarefni hvað hagfræðilegu hindranir eru til staðar varðandi áframhaldandi 

efnahagslegan vöxt í líkingu við það sem verið hefur. Hvenær erum við t.d. komin að 

þolmörkum í launum sem mikilvægar útflutningsgreinar s.s. sjárútvegurinn kikna undan?  
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Ef við lítum til þeirrar umræðu sem nú fer fram um þekkingarstarfsmanninn, 

þekkingariðnaðinn og þekkingarsamfélagið sjáum við að hún er oft háð mikilli óvissu. 

Hvernig kemur þekkingarstarsmaðurinn fyrir sjónir? Hverjar eru hinar raunverulegu afurðir 

þekkingarstarfseminnar? Hvernig á að mæla þátt þeirra í reikningum fyrirtækja og í 

landsframleiðslu? Vissulega er nýting þekkingar í atvinnu- og félagslífi komin á annað stig en 

þekktist fyrir til þess að gera  fáum árum en hefur hugmyndafræðin verið skilgreind 

nægjanlega vel?  Getur verið að sá aðili, einstaklingur eða skipulagsheild, sem sjái einföldu 

myndina og á grundvelli hennar komi þekkingarsamfélaginu í ákveðinn mælanlegan farveg 

skapi nýja heimsmynd?  Taylor fann ekki upp hjólið á sínum tíma. Hann beitti þekktum 

aðferðum og öguðum vinnubrögðum við að koma  böndum á atvinnurekstur sinnar samtíðar.  

Þar með voru leyst úr læðingi öfl sem skákuðu hinum flóknustu félagslegu kenningum sem þá 

áttu mikinn hljómgrunn svo sem um stéttarlegar andstæður.  Leynist ef til vill það afl í 

þekkingarsamfélagi nútímans að það geti í tíma leyst vandamál sem fyrir mörgum eru 

yfirþyrmandi í dag svo sem í orku- og umhverfismálum.  Getur verið að það sé einungis eftir 

að finna lykilinn?  Skóflustærð okkar tíma! 
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Svör við spurningum og tilgátum 
 

Spurning 1. Er hægt að sjá ákveðna tilfærslu á vinnuafli frá framleiðslugreinum til 

þjónustugreina á síðasta áratug? 

Í rannsókn á gögnum úr vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands kemur fram að megin 

tilfærslan á vinnuafli árin 1995 – 2004 er frá framleiðslugreinum og til þekkingar og 

þjónustugreina ef horft er til atvinnugreina og frá bændum,fiskimönnum, iðnaðarmönnum 

(þar með töldu sérhæfðu fiskverkafólki) og skrifstofufólki yfir til sérfræðinga og sérmenntaðs 

starfsfólks þegar horft er til starfsstétta.  Afbrigði við þetta er veruleg fjölgun á ósérhæfðu 

starfsfólki sérstaklega karlmönnum.  

 
Spurning 2. Er hægt að útskíra hagvöxt án fjölgunar starfa á fyrri hluta núverandi uppsveiflu 

í íslenskum efnahag út frá innleiðingu þekkingarvinnubragða í framleiðsluiðnaði? 

 Í ritgerðinni er sýnt á hvern hátt tvö fyrirtæki, Samherji hf.  og Norðlenska 

matborðið hf., hafa beitt kerfisbundinni nýtingu á þekkingu og yfirfærslu þekkingar til þess að 

tvö til fjórfalda framleiðni vinnuafls í einstökum þáttum starfsemi sinnar. Með því hefur 

þessum fyrirtækum tekist að ná verulegum vexti án þess að fjölga starfsfólki sem þýðir í raun 

fækkun starfsfólks í viðkomandi atvinnugreinum. Leidd eru að því rök að hliðstæð þróun sé 

að eiga sér stað í fleiri framleiðslufyrirtækjum og að sú þróun skýri að hluta að á fyrri hluta 

yfirstandandi hagsveiflu óx hagvöxtur veruleg án þess að störfum fjölgaði. Það er svo aftur 

áhyggjuefni að eftir 2004 virðist þessi þróun hafa breyst þannig að vinnuaflsþörf hefur vaxið í 

hlutfalli við hagvöxtinn en þó bendir ekkert til annars en að framleiðsluiðnaðurinn haldi sínu 

striki varðandi framleiðni vinnuafls. 

 

Spurning 3. Eru breytingar á íslenska vinnumarkaðnum hvað varðar færslu vinnuafls frá 

framleiðslustéttum til þekkingar og þjónustustarfa  í takt við það sem hefur verið að gerast í 

nálægum löndum. 

 Í rannsókninni kemur fram að tilfærsla á vinnuafli hvað þetta varðar er hraðari hér á 

landi en bæði í Danmörku og Svíþjóð enda er það eðlilegt þar sem Ísland átti nokkuð í land 

við að draga þessar þjóðir uppi (catch up) hvað þetta varðaði. Einnig kemur fram að á Íslandi 

er hröð þróun hvað varðar stoðkerfi fyrir slíkar þjóðfélagsbreytingar s.s. aukningu á 
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framlögum til háskólamenntunar sem endurspeglast í mikilli fjölgum háskólanema og fjölgun 

brautskráðra með háskólapróf. Einnig er vinnumarkaðurinn orðinn sveigjanlegri og getur 

tekist á við meiri sveiflur en áður. 

 

Spurning 4. Er líklegt að þjónustuútflutningur taki við forystunni af vöruútflutningi hvað 

varðar gjaldeyrisöflun í náinni framtíð.  

 Í rannsókninnu kemur fram að hlutfall þjónustuútflutnings af heildarútflutningi er og 

hefur verið hátt hér á landi miðað við Danmörku og Svíþjóð og að hér hefur verið hraðari 

þróun frá vörum til þjónustu í útflutningi en í þessum löndum. Það kemur einnig fram að ef 

þróun síðustu ára er framreiknuð til 2015 þá verður meirihluti útflutningstekna okkar orðinn 

af þjónustuútflutningi. Þrátt fyrir að spár um 1380 þúsund tonna útflutning af áli gengu eftir 

væri þjónustuútflutningurinn nánast á pari við  vöruútflutninginn ef  vöxtur hans væri jafn 

hraður næsta áratug og hann hefur verið þann síðasta. Hér verður einnig að taka tillit til að 

þáttatekjur frá útlöndum hafa verið að aukast verulega á síðustu árum og þær eiga upptök sín 

að verulegu leyti hjá þjónustugreinunum.  Hvað þetta varðar verður að taka fram að hlutfall 

útflutnings af landsframleiðslu er mun lægra á Íslandi en hjá öðrum þróuðum litlum 

hagkerfum innan OECD.  

 

Spurning 5. Verður tiltækur mannafli til að standa undir væntingum um aukinn orkuiðnað og 

aukningu í hátæknigreinum samfara frekari vexti hjá stóru fjölþjóðlegu 

þjónustufyrirtækjunum s.s. fjármálastofnunum. 

 Samkvæmt rannsókninni þarf ekki nema rúmlega 1% af vinnuaflinu árið 2015 til að 

sjá um 1380 þúsund tonna framleiðslu á áli. Til viðbótar kaupa álverin síðan mikla þjónustu 

sem skýtur styrkari stoðum undir viðkomandi þjónustufyrirtæki. Það virðist því vera 

næganlegt svigrúm hvað vinnuafl varðar til þess að mæta þörfinni fyrir bæði fjölgun í 

hátæknigreinum og stækkun hjá fjölþjóðlegu þjónustufyrirtækjunum. Einnig virðist 

menntakerfið vera komið í það horf að það útskrifi næganlegan fjölda nemenda til þess að  

svo geti orðið.  

 

Tilgáta 1. Það bendir margt til þess að hér á landi hafi verið hlaupið yfir 

framleiðnibyltinguna í mörgum atvinnugreinum en á móti komi framleiðnistökk í 

framleiðslugreinunum samfara innleiðingu upplýsinga-  og síðar þekkingarsamfélagsins og 

að það endurspeglist í þróun á vinnumarkaði síðustu árin. 
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Í ritgerðinni er, eins og segir í svörum við spurningunum hér að framan, leidd rök að 

því að hin íslenska framleiðnibylting vinnuafls  sé að eiga sér stað á síðasta áratug og að ekki 

sjái enn fyrir endann á henni og að hún eigi sér ekki síst rætur í framleiðslugreinunum. Þetta 

er hægt að sýna með því m.a. að frá því laust fyrir 2000 hefur landsframleiðsla á unnin tíma á 

Íslandi vaxið meira en í Bandaríkunum  eftir að hafa vaxið minna um árartuga skeið.  Aukin 

framleiðni vinnuafls endurspeglast einnig í því að kaupmáttur launa hefur aukist um tugi 

prósenta á síðustu árum. Á móti kemur að frá árinu 2004 er óútskýrt bakslag hvað þetta snertir 

en þó bendir ekkert til að það eigi sér rætur í framleiðsluiðnaðinum. Flestir vísar benda til að 

við  ofangreinda þróun hafi verið notast við hefðbundin tól og tæki þekkingarsamfélagsins. 

 

 

Tilgáta 2.  Það eru miklu meiri líkur á að það komi til árekstra varðandi aðgang að vinnuafli 

á milli hraðvaxta þjónustugreina s.s. í fjármálastarfsemi og vinnuaflsfrekra greina í 

hátækniframleiðslu á komandi árum en á milli ofangreindra greina og orkuiðnaðarins eða 

annara greina sem standa undir hinum hefðbundna vöruútflutningi. 

 Samkvæmt spákönnun um skiptingu vinnuafls 2015 verða einungis 24% vinnuaflsins í 

framleiðslugreinum. Þar af verða rúmlega 1% í álframleiðslunni, rúmlega 4% í sjávarútvegi 

(veiðum og vinnslu), en þessar greinar munu samkvæmt spá þar um leggja til 38 – 45 % af 

heildarútflutningi 2015. Þá verða tæplega 3% í landbúnaði. Stærstur hlutinn verður í 

mannvirkjagerð eða rúmlega 6% og í öðrum iðnaði tæp 9% þar af verður verulegur hluti í 

hátæknigreinum ef spár Samtaka iðnaðarins um vöxt á þeim vettvangi ganga eftir. Það er því 

ljóst að ,,gömlu” útflutningsgreinarnar munu ekki þvælast mikið fyrir á vinnumarkaðinum. 

Það er því miklu líklegra að samkeppnin um vinnuaflið verði á milli hátæknigreinanna og 

hraðvaxta þjónustugreina. Enda kemur fram í ritgerðinni að það er mikil hækkun launa í 

fjármálaþjónustu og viðskipta og tæknireinum, þ.e.  sérhæfðir hópar sérfræðinga,  sem setja 

markið varðandi launaþróunina. 

 

Tilgáta 3. Til þess að Íslendingum takist að koma hlutfalli útflutnings af landsframleiðslu í 

sama horf og er í nágrannalöndum okkar og tryggja á þann hátt enn betur þau lífskjör sem 

við búum við þarf að haldast í hendur aukning á hefðbundnum vöruútflutningi, hátæknivörum 

og þjónustuútflutningi. Þá er líklegt að vöruútflutningur hafi mikilvægt gildi til að draga úr 

sveiflum í útflutningi.  

 Í ritgerðinni kemur fram að útflutningstekjur á Íslandi eru lægra hlutfall af 

landsframleiðslu en í öðrum litlum þróuðum hagkerfum innan OECD. Það kemur einnig fram 
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að  samhengi er á milli hlutfalls útflutnings af landsframleiðslu og landsframleiðslu á mann í 

þessum hagkerfum. Í rannsókninni er sýnt fram á að ef við ætlum að bæta lífskjörin á sama 

hátt næsta áratug og var þann síðasta verður að koma til aukning á útflutningi umfram það 

sem hefur verið og það er vandséð hvernig það getur orðið án þess að til komi aukning á 

öllum þeim þáttum sem eru nefndir í tilgátunni. Þó komið hafi í ljós að það eru meiri sveiflur í 

þjónustuútflutningi á milli ára en í vöruútflutningnum er munurinn ekki það mikill að það sé 

áhyggjuefni í sjálfu sér. 



 140

Viðaukar 1 - 7 
 Hér á eftir eru útreikningar á ýmsum þáttum sem koma fram í ritgerðinni. 

Útreikningarnir eru teknir úr exelskjölum og færðir yfir í wordskjöl í myndaformi. Til þess að 

geta skoðað útreikningan þarf beinan aðgang að frumskjölunum sem hægt er að fá hjá 

höfundi. 
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Viðauki 1. Spá um fjölda starfandi 2015

1995 2004 2015 2015-2004 2015-1995
Starfandi alls 141800 156200 183547 27347 41747
Landbúnaður 6000 5300 5235 -65 -765
Fiskveiðar 7000 4500 3443 -1058 -3558
Fiskvinnsal 9000 5400 4130 -1270 -4870
Áliðnaður 300 600 1971 1371 1671
Annar iðnaður 14700 15900 15900 0 1200
Veitustarfsemi 1400 1600 1835 235 435
Mannvirkjagerð 9700 11500 11500 0 1800
Verslun og viðgerðaþjónusta 19100 19900 22458 2558 3358
Hótel og veitingahúsarekstur 4600 5300 6484 1184 1884
Samgöngur og flutningar 9200 10700 13152 2452 3952
Fjármálastarfsemi 4800 6900 9548 2648 4748
Fasteigna og viðskiptaþjónusta 8600 14400 22205 7805 13605
Opinber þjónusta 6200 7500 9307 1807 3107
Fræðslustarfsemi 9200 12000 15754 3754 6554
Heilbrigðis og félagsþjónusta 21000 23000 26864 3864 5864
Önnur þjónusta ótilgreind 10600 11700 13766 2066 3166

183552
Mismunur -6

1995 2004 2015
Starfandi alls 141800 152200 183547
Stjórnendur og embættismenn 11200 11500 13069 1569 1869
Sérfræðingar 18900 24000 31579 7579 12679
Sérmenntað starfsfólk 18100 24500 33392 8892 15292
Skrifstofufólk 12700 11300 11574 274 -1126
Þjónustu og verslunarfólk 25700 29100 33699 4599 7999
Bændur og fiskimenn 10100 7100 6060 -1040 -4040
Iðnaðarmenn 24800 20700 19626 -1074 -5174
Véla og vélgæslufólk 9000 9400 11346 1946 2346
Ófaglært starfsfólk 11200 18600 23250 4650 12050

183597
-50

Erlent starfsfólk 2015 y = -9086+0,32x 11705

Starfandi 2015 330120 0,695 0,80 183547
Álframleiðsla 2015 1380000 700
Starfsmenn í álframleiðslu 2015 1971,429

Þjónustugreinar 15 139533 Þjónustugreinar 95 94700
Þjónustugreinar 15-% 76,02 Þjónustgreinar 95 % 66,78
Framleiðslugreinar 15 44014 Framleiðslugr. 95 47100
Framleiðslugr. 15 -% 23,98 Framleiðslugr. 95 % 33,22
Þjónustugreinar 04 111400 Hlutfallsl.br.þj. 95/15 13,83
Þjónustugr. 04 -% 71,32 Hlutfallsl.br.fr. 95/15 27,81
Framleiðslugr. 04 44800
Framleiðslugr. 04 - % 28,68

Framleiðsla 2015 0,139 0,173
Framleiðsla 1995 0,261 0,094  
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Reiknistuðlar fyrir útreikninga á starfandi 2015. Útreikningur á fólksfjölda 2015. 
Hlutfallsleg breyting 1995 - 2004 % 2004%
Landbúnaður -26,0 3,40 -0,161 0,0285
Fiskveiðar -40,1 2,90 -0,249 0,0218
Fiskvinnsal -44,0 3,50 -0,273 0,0255
Áliðnaður 82,6 0,38 0,512 0,0057
Annar iðnaður -1,3 10,17 -0,008 0,1009
Veitustarfsemi 0,0 1,00 0,000 0,0100
Mannvirkjagerð 8,8 7,40 0,055 0,0780
Verslun og viðgerðaþjónusta -5,9 12,70 -0,037 0,1224
Hótel og veitingahúsarekstur 6,3 3,40 0,039 0,0353
Samgöngur og flutningar 6,2 6,90 0,038 0,0717
Fjármálastarfsemi 29,4 4,40 0,182 0,0520
Fasteigna og viðskiptaþjónusta 50,8 9,20 0,315 0,1210
Opinber þjónusta 9,1 4,80 0,056 0,0507
Fræðslustarfsemi 18,5 7,70 0,115 0,0858
Heilbrigðis og félagsþjónusta -0,7 14,70 -0,004 0,1464
Önnur þjónusta ótilgreind 0,0 7,50 0,000 0,0750

Hlutfallsleg breyting 1995 - 2002
Stjórnendur og embættismenn -6,3 7,40 -0,038 0,0712
Sérfræðingar 15,7 15,40 0,094 0,1685
Sérmenntað starfsfólk 22,7 15,70 0,136 0,1784
Skrifstofufólk -20,7 7,20 -0,124 0,0631
Þjónustu og verslunarfólk -3,9 18,80 -0,023 0,1836
Bændur og fiskimenn -38,4 4,50 -0,230 0,0346
Iðnaðarmenn -24 13,30 -0,144 0,1138
Véla og vélgæslufólk -4,8 6,00 -0,029 0,0583
Ófaglært starfsfólk 50 11,70 0,300 0,1521

2005 299000 1,03 0,38 1,0038
2006 1,03 307970 0,99 0,72 1,0072
2007 0,99 304890 1 0,87 1,0087
2008 1,00 304890 1,01 1,17 1,0117
2009 1,01 307939 1,02 1,38 1,0138
2010 1,02 314098 1,01 1,36 1,0136
2011 1,01 317239 1,01 1,2 1,012
2012 1,01 320411 1,01 0,68 1,0068
2013 1,01 323615 1,01 0,79 1,0079
2014 1,01 326852 1,01 0,97 1,0097
2015 1,01 330120 2,08 1,0208

1,104081 11,6 1,122199
1,010 1,055 1,011  
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Vinnuafl 2015 er reiknað út frá mannfjölda 2005 og spá um fólksfjölgun til 2015. Sjá hér að framan.
Spáin tekur mið af því að hér verði kraftur í atvinnulífinu eftir bakslag 2007 og 2008
Reiknað er með að starfandi verði 69,5% og atvinnuhlutfall 80%

Spá um erlent starfsfólk byggir á aðkvarðsgreiningu á fjölda sérfræðinga og sérmenntuðu
starfsfólki á móti innfluttu vinnuafli á árunum 1998 - 2004

Spáin* er byggð upp á þann hátt að byggt er á hlutfallslegu breytingunni 1995 - 2004 og reiknað út 
hvað hækkunin til 2015 getur verið hátt hlutfall af hækkuninni á fyrri tímanum án þess far upp fyrir
spána um fjölda vinnandi. Þá er búið að festa greinar sem eru sérstaklega reiknaðar út í ritgerðinni
eða áætlaðar. Þær eru: Fiskvinnsla sem er samkvæmt útreikningi fyrr í ritgerðinni. Fiskveiðar eru 
látnar taka sömu fækkun og fiskvinnslan. Áliðnaður er samkvæmt tölum frá álfyritækjunum sem 
sýna að það er reiknað með um 700 tonna framleiðslu að baki hvers starfsmanns. Annar iðnaður
heldur sama starfsmannafjölda og var 2004 þar sem reiknað er með verulegri framleiðniaukningu
á móti væntanlegri aukningu samanber sjávarútveginn hér að ofan. Þá er mannvirkjagerð látin 
standa í stað enda ekki líklegt að þar verði fleiri starfandi en 2004 þegar húsnæðissprengjan var að 
fara á stað og miklar stóriðju og virkjanaframkvæmdir í gangi.

Hvað varðar spána um starfsstéttir þá byggir hún ekki á eins traustum grunni en er meira sett hér 
til þess að sýna hvernig dæmið gæti gengið upp. En í grunnin byggir hún á sömu aðferð með 
eftirfarandi afbrigðum: Starfandi í áliðnaði er skipt jafnt á milli sérfræðinga,sérmenntaðs starfsfólks 
og véla og vélgæslufólks. Sjómenn eru teknir eins og þeir eru í spánni um starfandi eftir
starfsgreinum og reiknað með því að helmingur þeirra sem vinna við landbúnað séu skráðir bændur.
Frá iðnaðarmönnum er dregin fækkun starfa við fiskiðnað þar sem flest fiskverkafólk er skráð sem 
sémenntað fiskverkafólk sem flokkast með iðnaðarmönnum. Dæmið er síðan stillt af með 
ósérhæfðu starfsfólki en það er afar ólíklegt að því muni fjölga eins mikið og var á fyrra tímabilinu en
25% fjölgun eins og reiknað er með er ekkert ólíkleg.

* um fjölgun starfandi eftir atvinnugreinum
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Viðauki 2. Landsframleiðsla og útflutningur 2015. Hlutfall samneyslu 2015.

Landsfr Útfl samt Útfl.þj
útreikn V + Þ útreikn

2005 1012,20 324,30 129,40
2006 1,041 1053,55 340,61 1,082 140,01
2007 1,041 1096,60 357,96 1,082 151,50
2008 1,041 1141,40 376,43 1,082 163,92
2009 1,041 1188,03 396,09 1,082 177,37
2010 1,041 1236,57 417,03 1,082 191,92
2011 1,041 1287,09 439,36 1,082 207,66
2012 1,041 1339,68 463,17 1,082 224,69
2013 1,041 1394,41 488,57 1,082 243,12
2014 1,041 1451,38 515,69 1,082 263,06
2015 1,041 1510,68 544,66 1,082 284,64

Vöruútfl
útreikn Allt samkvæmt útreikningi Útfl samt

2005 194,90 Hlutfall útfl 2005 0,32 útreikn
2006 1,029 200,60 Hlutfall útfl 2015 0,36 324,30
2007 1,029 206,47 Hlutfall útfl þj 2005 0,13 1,05322 341,56
2008 1,029 212,51 Hlutfall útfl þj 2015 0,19 1,05322 359,73
2009 1,029 218,72 Hlutfall útfl v 2005 0,19 1,05322 378,88
2010 1,029 225,12 Hlutfall útfl v 2015 0,17 1,05322 399,04
2011 1,029 231,70 1,05322 420,28
2012 1,029 238,48 1,05322 442,64
2013 1,029 245,45 1,05322 466,20
2014 1,029 252,63 1,05322 491,01
2015 1,029 260,02 1,05322 517,14

1,05322 544,66
Útflutningur 2005

Vöruútflutningur:
Sjávarafurðir 112,10 112,10
Ál 34,90 34,90
Annað 47,70 47,7
Samtals vörur 194,90
Þjónustutekjur 129,40
Samtals útfl 324,30

Álfr 2015 850000
Samtals útfln. 2015 samkv útr. 544,66 Álfr 2015 1380000
Samtals útfl. þjó. 2015 sk.útr. 284,64 USD 2005 63
Samtals útfl. vö. 2015 sk.útr 260,02 Álv 2005 1900

Áætlaður útfl.sjávara.2015 112,10 Gengisvísitala 2005 109
Áætlaður útfl. Ál 2015 1380000 165,186 Gengisvísitala 109
Annar vöruútfl 52,47 Margf.st.fyrir b.gengi 1,000

329,76 Innflutningur 2005 450,1
Mism.miðað við útreikn -69,74 Vöruútfl. 2005 194,9

Þjónustuútfl 2005 129,4
Áætlaður útfl.sjávara.2015 112,10 Innfl.breytt gengi 450,1
Áætlaður útfl. Ál 2015 850000 101,745 Vöruútfl.breytt gengi 194,9
Annar vöruútflutningur 52,47 Þjón.útf.breytt gengi 129,4

266,32 Landsfarml 2005 1012,2
Mism.miðað við útreikn -6,30 Landsfr.breytt gengi 1012,2
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Útreikningar á vexti landsframleiðslu og útflutnings 1995 – 2005 

537,00 134,00
537,70 1,001 131,00 0,978
563,40 1,048 142,90 1,091
591,10 1,049 145,00 1,015
625,50 1,058 141,10 0,973
650,40 1,040 151,20 1,072
697,20 1,072 149,20 0,987
703,90 1,010 160,10 1,073
701,80 0,997 170,60 1,066
720,70 1,027 168,70 0,989
775,90 1,077 184,20 1,092
834,20 1,075 184,00 0,999

1,553 1,373
1,041 1,029

182,20 49,20
178,10 0,977 48,00 0,976
195,70 1,099 53,70 1,119
206,70 1,056 62,20 1,158
211,80 1,025 70,80 1,138
220,20 1,040 69,00 0,975
229,50 1,042 80,30 1,164
246,60 1,075 86,50 1,077
255,80 1,037 85,10 0,984
260,00 1,016 91,20 1,072
281,90 1,084 97,70 1,071
302,00 1,071 117,10 1,199

1,658 2,380
1,047 1,082

49,20
324,30 1,082 53,23
340,61 1,050 1,082 57,60
357,96 1,051 1,082 62,32
376,43 1,052 1,082 67,43
396,09 1,052 1,082 72,96
417,03 1,053 1,082 78,95
439,36 1,054 1,082 85,42
463,17 1,054 1,082 92,42
488,57 1,055 1,082 100,00
515,69 1,056 1,082 108,20
544,66 1,056 1,082 117,08

1,679
1,05322

Lansfrml Vör.útfl Þjó.útfl Útfl.samt.
1995 538 131 48 179
2005 1012 195 129 324
2015 1511 260 285 545
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Samneysla 2015 0,25 377,67 L.fr. 2015 ál 1380000 1545,55
Samneysla 2005 0,25 253,05 Vöru útflutningur 329,76
Samn. á mann 2015 330000 1144,45 Þjónustuútflutningur 284,64
Samn. á mann 2005 299000 846,32 Útflutningur samtals 614,39

Útfl.hlutfall af l.fr 39,75
Samneysla 2015 0,185 279,48
Samneysla 2005 0,25 253,05 L.fr 2015 ál 850000 1513,83
Samn. á mann 2015 330000 846,89 Vöru útflutningur 266,32
Samn. á mann 2005 299000 846,32 Þjónustuútflutningur 284,64
Til ráðst. 2015 0,065 98,19 Útflutningur samtals 550,95
Til ráðst. á mann 297,56 Útfl.hlutfall af l.fr 36,39

Hér er reiknað út hvernig landsframleiðsla og útflutningur muni þróast ef þessar stærðir taka sömu
breytingum 2006 - 1015 eins og þær gerðu á árunum 1995 - 2005. Til þess er reiknað út
geometriskt meðaltal á breytingum á þessum stærðum á fyrra tímabilinu og það notað til þess að 
reikna vöxtinn á seinna tímabilinu. Niðurstöðurnar eru þær að landsframleiðslan óx að meðaltali
um 4,1% á ári 1995 - 2005, útflutningur vöru um 2,9% en þjónustuútflutningurinn um 8,2%. Allir 
framreikningar eru gerðir á verðlagi ársins 2005 og miðast við gengisvísitölu þess árs sem var að
meðaltali 109.* Þetta er mun  hærra gengi en var árin  undan og á meðaltali ársins 2006 sem 
var 121. Í líkaninu er hægt að breyta genginu til þess að átta sig á hvernig þessar stærðir 
þróast við annað gengi. Hlutfall útflutnings af landsframleðslu er reiknað út bæði 2005 og miðað
við útreikningana fyrir 2015. Næsta skref felst í því að skoða þróunina ef reiknað er með að 
Þjónustuútflutningurinn þróist samkvæmt útgeikningunum en vöruútflutningurinn eftir ákveðnum 
forsendum sem eru: Reiknað er með að útflutningsvirði sjávarafurða verði það sama 2015 og er 2005 
enda bendir ekkert til að þar verði úr mikið meiru að spila. Álútflutningur er reiknaðður út miðað við
annars vegar 850 þúsund tonn og hins vegar 1380 þúsund tonn. Miðað er við álverð og gengi dollara 
2005. Reiknað er með að annar vöruútflutningur aukist um 10% en inn í þeim tölum fyrir 2005 er m.a.
útflutningur skipa og flugvéla og kísiljárn. Að þessu loknu er skoðað hvað heildarútflutningur 
verður mikill miðað við þessar breyttu aðstæður og mismunurinn miðað við útreiknuðu stærðirnar.
Þá er   reiknað út hvernig landframleiðsla og hlutfall úrflutnings breytist við þessar aðstæður.
Að lokum er reiknað út hvert hlutfall samneyslu af landsframleiðslu gæti verið 2015 til þess að gefa 
sömu krónutölu á eistakling og var 2005. Við þá útreikninga er notast við mannfjöldaspána úr 
spánni fyrir starfandi 2015.

* Útreikningar á vexti landsframleiðslu og útflutnings 1995 -2005 eru gerðir á verðlagi 2000.
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Viðauki 3. Landsframleiðsla og útflutningur aðlagað spá um hátækniútflutning
Landsfr Útfl samt Útfl.þj
útreikn V + Þ útreikn

2005 1012,20 324,30 121,10
2006 1,041 1053,55 340,18 1,082 131,03
2007 1,041 1096,60 357,04 1,082 141,78
2008 1,041 1141,40 374,96 1,082 153,41
2009 1,041 1188,03 394,03 1,082 165,99
2010 1,041 1236,57 414,31 1,082 179,61
2011 1,041 1287,09 435,91 1,082 194,34
2012 1,041 1339,68 458,91 1,082 210,28
2013 1,041 1394,41 483,43 1,082 227,52
2014 1,041 1451,38 509,58 1,082 246,19
2015 1,041 1510,68 537,47 1,082 266,38

Vöruútfl
útreikn Allt samkvæmt útreikningi Útfl samt

2005 203,20 Hlutfall útfl 2005 0,32 útreikn
2006 1,029 209,14 Hlutfall útfl 2015 0,36 324,30
2007 1,029 215,26 Hlutfall útfl þj 2005 0,12 1,05182 341,10
2008 1,029 221,56 Hlutfall útfl þj 2015 0,18 1,05182 358,78
2009 1,029 228,03 Hlutfall útfl v 2005 0,20 1,05182 377,37
2010 1,029 234,70 Hlutfall útfl v 2015 0,18 1,05182 396,93
2011 1,029 241,57 1,05182 417,49
2012 1,029 248,63 1,05182 439,13
2013 1,029 255,90 1,05182 461,88
2014 1,029 263,39 1,05182 485,82
2015 1,029 271,09 1,05182 510,99

1,05182 537,47
Útflutningur 2005
Vöruútflutningur:
Sjávarafurðir 112,10 112,10
Ál 34,90 34,90
Hátækniafurðir 25,10 25,10
Annað 30,90 30,9
Samtals vörur 203,00
Þjónustutekjur 121,10
Samtals útfl 324,10

Álfr 2015 850000
Samtals útfln. 2015 samkv útr. 537,47 Álfr 2015 1380000
Samtals útfl. þjó. 2015 sk.útr. 266,38 USD 2005 63
Samtals útfl. vö. 2015 sk.útr 271,09 Álv 2005 1900

Áætlaður útfl.sjávara.2015 112,10 Gengisvísitala 2005 109
Áætlaður útfl. Ál 2015 1380000 165,186 Gengisvísitala 109
Áætlaður útfl Hátækniv.2015 74,9 Margf.st.fyrir b.gengi 1,000
Áætlaður annar vöruútfl 2015 33,99 Innflutningur 2005 450,1

386,18 Vöruútfl. 2005 203,2
Mism.miðað við útreikn -115,08 Þjónustuútfl 2005 121,1

Innfl.breytt gengi 450,1
Áætlaður útfl.sjávara.2015 112,10 Vöruútfl.breytt gengi 203,2
Áætlaður útfl. Ál 2015 850000 101,745 Þjón.útf.breytt gengi 121,1
Áætlaður útfl Hátækniv.2015 74,9 Landsfarml 2005 1012,2
Áætlaður annar vöruútfl 2015 33,99 Landsfr.breytt gengi 1012,2

322,74
Mism.miðað við útreikn -51,64  
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537,00 134,00
537,70 1,001 131,00 0,978
563,40 1,048 142,90 1,091
591,10 1,049 145,00 1,015
625,50 1,058 141,10 0,973
650,40 1,040 151,20 1,072
697,20 1,072 149,20 0,987
703,90 1,010 160,10 1,073
701,80 0,997 170,60 1,066
720,70 1,027 168,70 0,989
775,90 1,077 184,20 1,092
834,20 1,075 184,00 0,999

1,553 1,373
1,041 1,029

182,20 49,20
178,10 0,977 48,00 0,976
195,70 1,099 53,70 1,119
206,70 1,056 62,20 1,158
211,80 1,025 70,80 1,138
220,20 1,040 69,00 0,975
229,50 1,042 80,30 1,164
246,60 1,075 86,50 1,077
255,80 1,037 85,10 0,984
260,00 1,016 91,20 1,072
281,90 1,084 97,70 1,071
302,00 1,071 117,10 1,199

1,658 2,380
1,047 1,082

49,20
324,30 1,082 53,23
340,18 1,049 1,082 57,60
357,04 1,050 1,082 62,32
374,96 1,050 1,082 67,43
394,03 1,051 1,082 72,96
414,31 1,051 1,082 78,95
435,91 1,052 1,082 85,42
458,91 1,053 1,082 92,42
483,43 1,053 1,082 100,00
509,58 1,054 1,082 108,20
537,47 1,055 1,082 117,08

1,657

1,05182
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L.fr. 2015 ál 1380000 1568,22
Vöru/hát. útflutningur 386,18
Þjónustuútflutningur 266,38
Útflutningur samtals 652,56

Hátækniútflutningur 2005 (tölur frá 2004) 25,1 Útfl.hlutfall af l.fr 41,61
Þar af vörur 16,8
Þar af þjónusta 8,3 L.fr 2015 ál 850000 1536,50

Vöru/hát. útflutningur 322,74
Þjónustuútflutningur 2005 129,4 Þjónustuútflutningur 266,38
Vöruútflutningur 2005 194,9 Útflutningur samtals 589,11
Annar útflutningur 2005 47,7 Útfl.hlutfall af l.fr 38,34

Hér er farið nákvæmnlega að eins og í viðauka 2  nema að tekninn er inn spá Samtaka
iðnaðarins um útflutning á hátækni vöru og þjónustu. Tekið er inn hvað þeir reikna með að þessi 
útflutningur verði orðin 2010 og sú tala notuð fyrir 2015
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Viðauki 4. Landsframleiðsla og útflutningur 2015. Gengi 125

Landsfr Útfl samt Útfl.þj
útreikn V + Þ útreikn

2005 993,73 371,90 148,39
2006 1,041 1034,33 390,61 1,082 160,57
2007 1,041 1076,59 410,51 1,082 173,74
2008 1,041 1120,58 431,68 1,082 187,99
2009 1,041 1166,36 454,23 1,082 203,40
2010 1,041 1214,01 478,25 1,082 220,09
2011 1,041 1263,61 503,85 1,082 238,14
2012 1,041 1315,24 531,16 1,082 257,67
2013 1,041 1368,97 560,29 1,082 278,81
2014 1,041 1424,90 591,39 1,082 301,67
2015 1,041 1483,12 624,61 1,082 326,42

Vöruútfl
útreikn Allt samkvæmt útreikningi Útfl samt

2005 223,51 Hlutfall útfl 2005 0,37 útreikn
2006 1,029 230,05 Hlutfall útfl 2015 0,42 371,90
2007 1,029 236,77 Hlutfall útfl þj 2005 0,15 1,05322 391,69
2008 1,029 243,70 Hlutfall útfl þj 2015 0,22 1,05322 412,54
2009 1,029 250,83 Hlutfall útfl v 2005 0,22 1,05322 434,49
2010 1,029 258,16 Hlutfall útfl v 2015 0,20 1,05322 457,62
2011 1,029 265,71 1,05322 481,97
2012 1,029 273,48 1,05322 507,62
2013 1,029 281,48 1,05322 534,63
2014 1,029 289,71 1,05322 563,08
2015 1,029 298,19 1,05322 593,05

1,05322 624,61
Útflutningur 2005

Vöruútflutningur:
Sjávarafurðir 128,56 112,10
Ál 40,02 34,90
Annað 54,70 47,7
Samtals vörur 223,51
Þjónustutekjur 148,39
Samtals útfl 371,90

Álfr 2015 850000
Samtals útfln. 2015 samkv útr. 624,61 Álfr 2015 1380000
Samtals útfl. þjó. 2015 sk.útr. 326,42 USD 2005 63
Samtals útfl. vö. 2015 sk.útr 298,19 Álv 2005 1900

Áætlaður útfl.sjávara.2015 128,56 Gengisvísitala 2005 109
Áætlaður útfl. Ál 2015 1380000 165,186 Gengisvísitala 125
Annar vöruútfl 60,17 Margf.st.fyrir b.gengi 1,147

353,91 Innflutningur 2005 450,1
Mism.miðað við útreikn -55,73 Vöruútfl. 2005 194,9

Þjónustuútfl 2005 129,4
Áætlaður útfl.sjávara.2015 128,56 Innfl.breytt gengi 516,2
Áætlaður útfl. Ál 2015 850000 101,745 Vöruútfl.breytt gengi 223,5
Annar vöruútflutningur 60,17 Þjón.útf.breytt gengi 148,4

290,47 Landsfarml 2005 1012,2
Mism.miðað við útreikn 7,72 Landsfr.breytt gengi 993,7
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Samneysla 2015 0,25 370,78 L.fr. 2015 ál 1380000 1510,98
Samneysla 2005 0,25 248,43 Vöru útflutningur 353,91
Samn. á mann 2015 330000 1123,57 Þjónustuútflutningur 326,42
Samn. á mann 2005 299000 830,88 Útflutningur samtals 680,33

Útfl.hlutfall af l.fr 45,03
Samneysla 2015 0,185 274,38
Samneysla 2005 0,25 248,43 L.fr 2015 ál 850000 1479,26
Samn. á mann 2015 330000 831,44 Vöru útflutningur 290,47
Samn. á mann 2005 299000 830,88 Þjónustuútflutningur 326,42
Til ráðst. 2015 0,065 96,40 Útflutningur samtals 616,89
Til ráðst. á mann 292,13 Útfl.hlutfall af l.fr 41,70

Hér eru sömu útreikningar og í viðauka 2  nema að reiknað er með gengisvísitölunni 125 í 
stað 109.  
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Viðauki 5. Meðalhagvöxtur á Íslandi á tveggja áratuga tímabilum.

1927 13,70 1,137 1953 15,40 1,154 14,71
1928 11,90 1,119 1954 9,40 1,094
1929 3,00 1,030 1955 9,70 1,097
1930 0,10 1,001 1956 2,40 1,024
1931 -6,70 0,933 1957 -0,10 0,999
1932 1,50 1,015 1958 7,90 1,079
1933 9,00 1,090 1959 2,00 1,020
1934 4,60 1,046 1960 3,20 1,032
1935 2,10 1,021 1961 -0,10 0,999
1936 2,10 1,021 1962 8,30 1,083
1937 4,20 1,042 1963 10,30 1,103
1938 1,40 1,014 1964 9,90 1,099
1939 8,70 1,087 1965 7,30 1,073
1940 9,40 1,094 1966 8,70 1,087
1941 7,60 1,076 1967 -1,30 0,987
1942 1,70 1,017 1968 -5,50 0,945
1943 2,50 1,025 1969 2,40 1,024
1944 5,70 1,057 1970 7,50 1,075
1945 6,60 1,066 1971 13,10 1,131
1946 6,00 1,060 1972 6,20 1,062
1947 6,00 1,060 1973 6,80 1,068 41,34

2,634 3,242
Meðalhagvöxtur 1,047 4,70% Meðalhagvöxtur 1,058 5,80%

1974 5,70 1,057 43,70
1975 0,60 1,006 Landsframl. 1953 - 1973 1,810 181%
1976 6,00 1,060 Landsframl. 1974 - 1994 0,809 81%
1977 8,80 1,088
1978 6,00 1,060 1950 1973/74 1994
1979 4,90 1,049 Landbúnaður 25,70 10,55 4,35
1980 5,70 1,057 Fiskveiðar 9,90 5,5 4,64
1981 4,30 1,043 Fiskvinnsla 6,10 7,15 6,97
1982 2,20 1,022 Annar iðn 13,70 15,15 10,6
1983 -2,20 0,978 Fjárm.og viðsk.þj 1,20 4,55 9,22
1984 4,10 1,041 Versl.veiting.r.hótel 10,20 13,9 16,48
1985 3,30 1,033
1986 6,30 1,063
1987 8,50 1,085
1988 -0,10 0,999
1989 0,30 1,003
1990 1,20 1,012
1991 -0,20 0,998
1992 -3,40 0,966
1993 1,30 1,013
1994 3,60 1,036 79,06

1,912
Meðalhagvöxtur 1,031 3,10%
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Viðauki 6. Framreiknuð launaþróun til 2015

1998 1998 vísit 2005 % % vísit
Landbúnaður 794 1044,37 996 25,44 -4,63
Fiskveiðar 3630 4774,65 4399 21,18 -7,87
Fiskvinnsla 1575 2071,64 3164 100,89 52,73
Annar iðnaður 1831 2408,37 3102 69,42 28,80
Veitustarsemi 2710 3564,54 4296 58,52 20,52
Mannvirkjagerð 1915 2518,86 2944 53,73 16,88
Verslun og viðgerðarþjónusta 1640 2157,14 2622 59,88 21,55
Hótel og veitingaþjónusta 1076 1415,30 1748 62,45 23,51
Samgöngur og flutningar 1951 2566,21 3143 61,10 22,48
Fjármálaþjónusta 2368 3114,70 5124 116,39 64,51
Fasteigna og viðskiptaþjónusta 2072 2725,36 3593 73,41 31,84
Opinber stjórnsýsla 1903 2503,07 3183 67,26 27,16
Fræðslustrfsemi 1861 2447,83 3037 63,19 24,07
Heilbrigðis og félagsþjónusta 1467 1929,59 2376 61,96 23,14
Önnur þjónusta 1643 2161,09 2348 42,91 8,65

2015 Fj 2015 H.ln.2015
Landsfrl 2015 1510 Landb. 950 5235 4,97
Þáttatekjur 2015 1247,93 Fiskv. 4053 3443 13,95
Laun og launat.g.2015 0,65 811,16 Fislvinnsl. 4832 4130 19,96
Atvinnutekjur 2015 692,09 Annar iðn 3995 17900 71,52
Launatengdu gjöldin eru ekki með nema að Veitust. 5178 1835 9,50
hluta í atvinnutekjunum Mannv.g. 3441 11500 39,57

Versl.viðg. 3187 22458 71,57
Hötel veit. 2159 6484 14,00

2005 2004 Samg.fl. 3849 13152 50,63
996 5300 5,28 Fjárm.þj. 8429 9548 80,48

4399 4500 19,80 Fast.viðsk. 4737 22205 105,18
3164 5400 17,09 Opinb.st 4048 9307 37,67
3102 16500 51,18 Fræðslust. 3768 15754 59,36
4296 1600 6,87 Heilbr.fél. 2926 26864 78,60
2944 11500 33,86 Önnur þj. 2551 13766 35,12
2622 19900 52,18 183581 692,09
1748 5300 9,26
3143 10700 33,63 1998 2005
5124 6900 35,36 183,3 241,1
3593 14400 51,74
3183 7500 23,87
3037 12000 36,44
2376 23000 54,65
2348 11700 27,47

Laun 2005,starfandi 2004 458,68

Hér eru atvinnutekjur 98 - 05 teknar og framreiknaðar til ársins 2015. Það er; reiknað er með sömu
hlutfallslegu hækkun þeirra 2005 - 2015 og var á fyrra tímabilinu. Hér er ekki gerð nein tilraun til að 
spá heldur eru allir flokkar framreiknaðir þó svo að  í ákveðnum flokkum sé um að ræða 
þróun sem varla fær staðist eða er augljóslega byggð á röngum forsendum. Þar má nefna að tekjur 
sjómanna voru afbrigðilega lág 2005 vegna sterks gengis krónunnar einnig er afar ólíklegt að 
fiskvinnslan geti tekið á sig þá hækkun sem þarna er. Engu að síður eru í þessum framreikningi 
vísbendingar um tekjuþróun sem vert er að taka mið af. Þessi framreikningur er síðan settur í 
samhengi við spána um starfandi eftir atvinnugreinum 2015 og heildartekjur reiknuð út á þeim tíma
til að skoða hvert þau rúmast innan marka þess sem er í spánni um landsframleiðslu.
Það dæmi virðist ganga upp.  
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Viðauki 7. Sveiflur í útflutningi

Vöruútfl Br.fr.f.ári Br.frá mt.b Br.frá mt.b Þjón.útfl. Br.fr.f.ári Br.frá.mt.b Br.frá.mt.b
1980 101,1 30,7
1981 100,8 0,9970 -2,63 2,63 35,5 1,1564 9,79 9,79
1982 83,5 0,8284 -19,49 19,49 41,8 1,1775 11,90 11,90
1983 94,7 1,1341 11,08 11,08 44,1 1,0550 -0,35 0,35
1984 96,5 1,0190 -0,43 0,43 45,6 1,0340 -2,45 2,45
1985 107,6 1,1150 9,17 9,17 50,4 1,1053 4,68 4,68
1986 118,4 1,1004 7,71 7,71 48,2 0,9563 -10,22 10,22
1987 123,6 1,0439 2,06 2,06 48,3 1,0021 -5,64 5,64
1988 122,2 0,9887 -3,46 3,46 43,2 0,8944 -16,41 16,41
1989 126,4 1,0344 1,11 1,11 43,7 1,0116 -4,69 4,69
1990 124,6 0,9858 -3,75 3,75 45,6 1,0435 -1,50 1,50
1991 114,8 0,9213 -10,20 10,20 45,5 0,9978 -6,07 6,07
1992 113,6 0,9895 -3,38 3,38 43,5 0,9560 -10,25 10,25
1993 119,4 1,0511 2,78 2,78 47,9 1,1011 4,26 4,26
1994 134,0 1,1223 9,90 9,90 49,2 1,0271 -3,14 3,14
1995 131,0 0,9776 -4,57 4,57 48,0 0,9756 -8,29 8,29
1996 142,9 1,0908 6,75 6,75 53,7 1,1188 6,03 6,03
1997 145,0 1,0147 -0,86 0,86 62,2 1,1583 9,98 9,98
1998 141,2 0,9738 -4,95 4,95 70,8 1,1383 7,98 7,98
1999 151,2 1,0708 4,75 4,75 69,0 0,9746 -8,39 8,39
2000 149,2 0,9868 -3,65 3,65 80,3 1,1638 10,53 10,53
2001 160,1 1,0731 4,98 4,98 86,5 1,0772 1,87 1,87
2002 170,6 1,0656 4,23 4,23 85,1 0,9838 -7,47 7,47
2003 168,7 0,9889 -3,44 3,44 91,2 1,0717 1,32 1,32
2004 184,2 1,0919 6,86 6,86 97,7 1,0713 1,28 1,28
2005 184,0 0,9989 -2,44 2,44 117,1 1,1986 14,01 14,01

134,62 168,46
1,8200 5,38 4,3810 6,74
1,0242 0,054 1,0609 0,067

Meðalbreyting 2,42 6,09

Hærra árlegt frávik þjónustuútflutnings en vöru (%) 25,13

Vöruútflutningur 2015 (g 109) Líkleg sveifla 260,00 14,00
Þjónustuútfl. 2015 (g 109) Líkleg sveifla 284,60 19,18

Hér er reiknað út hver er meðaltalsbreyting á útflutningi frá fyrra ári á árabilinu 1980 - 2005. 
Sveiflurnar eru síðan reiknaðar sem breyting frá meðaltalinu á tímabilinu og þannig fundið út
hver sé líkleg sveifla í útflutningstekjum annars vega hvað varðar vöruútflutning og hins vegar hvað
varðar þjónustuútflutning
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Greinargerð með heimildaskrá 

 
 Varðandi meðferð og skráningu heimilda er í öllum aðalatriðum farið eftir APA 

kerfinum. Allar tilvísanir eru þó settar neðanmáls eins og hefð er fyrir á Bifröst. Það er þó 

ástæða til að gera grein fyrir einstökum atriðum varðandi skráningu heimilda í ritgerðinni. 

1. Mikið er unnið með gögn frá Hagstofu Íslands. Ef þau eru úr sjálfstæðum skýrslum 

útgefnum af Hagstofunni þá er vitnað í þær og þær merktar með bókstöfum ef um er 

að ræða fleiri en eina skýrslu á viðkomandi ári. Varðandi gögn úr gagnagrunnum 

Hagstofunnar sem aflað er af netinu þá  er skráð neðanmáls úr hvaða flokki gögnin eru 

og síðan sýnt  í heimildaskránni hvernig hægt er að rekja sig að viðkomandi gögnum. 

Neðanmáls er sýnt hvaða ár gagnanna er aflað og það er síðan greint nánar í 

heimildaskránni. 

2. Þar sem vitnað er í einstaklinga eftir samtöl eða það sem haft er eftir þeim á 

ráðstefnum er nafn viðkomandi skráð neðanmáls ásamt ártali þegar  samtalið eða 

ráðstefnan átti sér stað. Nánari útskýringar á viðkomandi persónu og hvernig ummælin 

eru til komin eru er síðan í heimildaskránni. 

3. Nokkuð er vitnað í nýlegar skýrslur og erindi og er eftir föngum reynt að hafa 

blaðsíðutal neðanmáls í slíkum tilfellum. 

4. Varðandi tilvitnanir í OECD sem  eru fengnar af netinu þá er slóðin sýnd og síðan 

nafnið á viðkomandi skjali eða gagnagrunni. Ef um er að ræða skýrslu gefna út af 

OECD þá er farið með hana á hefðbundinn hátt. 

5. Í sviga undir töflum er getið þeirra megin heimilda sem notaðar eru við úrvinnslu 

viðkomandi töflu. Þeirra er í flestum tilvikum einnig getið í formlegri tilvitnun 

neðanmáls. 

Að lokum um heimildir og skráningu þeirra. Það er mat höfundar að það þurfi að 

endurnýja reglur um heimildir sem aflað er af netinu. Oft er þar um að ræða skýrslur sem eru 

annað hvort skráðar á einhverja stofnun (eða fyrirtæki) eða höfund þar sem hans er getið og 

eru flokkaðar eftir því í heimildarskrá. Það væri t.d. hægt að hugsa sér þá aðferð að í slíkum 

tilfellum sé sett inn í heimildaskrána setning sem auðvelt væri að ,,Googla” en það mundi 

auðvelda þeim vinnu sína sem vilja rekja heimildirnar og kanna þær betur. 
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