
 

 

Lögbundin lágmarkslaun í Evrópu 2011 

Hagstofa ESB – Eurostat – hefur um árabil safnað upplýsingum um lægstu laun og meðallaun 
aðildarríkja ESB ásamt þeim ríkjum sem sótt hafa um aðild að ESB. Nýverið gaf stofnunin út nýjar tölur 
um stöðu þessara mála eins og hún var í ársbyrjun 2011.  

Í janúar 2011 voru 20 of 27 aðildarríkjum ESB (Belgía, Búlgaría, Tékkland, Eistland, Írland, Grikkland, 
Spánn, Frakkland, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Ungverjaland, Malta, Holland, Pólland, Portúgal, 
Rúmenía, Slóvenía, Slóvakía og Bretland) og þrjú umsóknarríki (Ísland, Króatía og Tyrkland) með lög 
eða almennt gildandi samninga sem kveða á um skuldbindandi lágmarkslaun. Þau lönd sem ekki hafa 
slík ákvæði eru sleppt, en slíkt á við um Þýskaland, Kýpur, Makedóníu, Danmörk, Ítalíu, Austurríki, 
Finnland, Svíþjóð, Noregur og Sviss. 

Mánaðarleg lágmarkslaun eru frá 123 EUR í Búlgaríu til 1 758 EUR í Lúxemborg. Þegar leiðrétt hefur 
verið fyrir mismunandi kaupmætti minkar munurinn meðal aðildarríkjanna frá einum á móti fjórtán (í 
EUR) í einn á móti sex mælt í jafnvirðisgildi (purchasing power standard PPS)

1
. Á sitthvorum enda 

þessarar mælingar voru þessi sömu ríki, Lúxemborg  með 1 452 PPS á mánuði og Búlgaría með 233 
PPS á mánuði.  

Mikill munur á lögbundnum lágmarkslaunum  
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 Jafnvirðisgildi (PPP: Purchasing Power Parity) er notað til að færa landsframleiðslutölur til sambærilegs 

verðlags í ýmsum ríkjum. Einnig notað til að bera saman hlutfallslegt verðlag milli landa. 
Jafnvirðisgildi er umreikningstala fyrir mismunandi gjaldmiðla notuð í stað gengis. Jafnvirðisgildi sýnir hve mikið 
þarf í gjaldmiðlum einstakra ríkja til að kaupa sama magn vöru og þjónustu í öðrum löndum. 



 

Í janúar 2011 var munurinn á lögbundnum lágmarkslaunum frá 123 til 1 758 EUR á mánuði fyrir 
skatta og vinnumarkaðstengd framlög 

Á mynd 1 má sjá mánaðarleg lágmarkslaun í evrum meðal aðildarríkja ESB ásamt umsóknarríkjunum 
Króatíu, Tyrklandi og Íslandi auk Bandaríkjanna í janúar 2011. Meðal aðildarríkjanna var munurinn frá 
123 EUR í Búlgaríu til 1 758 EUR í Lúxemborg. 

Skipta má þeim 20 aðildarríkjum sem eru með lögbundin lágmarkslaun auk Íslands, Króatíu, Tyrklands  
og Bandaríkjanna upp í þrjá hópa m.v. upphæð lágmarkslaunanna í 1. janúar 2011. 

Í fyrsta hópnum eru þau ellefu ríki með lægstu lágmarkslaunin, á bilinu 100 EUR til 400 EUR á 
mánuði: Búlgaría, Rúmenía, Litháen, Eistland, Ungverjaland, Lettland, Slóvakía, Tékkland, Pólland, 
Króatía og Tyrkland.  

Í öðrum hópnum eru þau fimm ríki ESB auk Bandaríkjanna sem eru með miðlungs lágmarkslaun, frá 
um 550 EUR á mánuði til um 950 EUR: Portúgal, Malta, Slóvenía, Spánn og Grikkland auk 
Bandaríkjanna.  

Í þriðja hópnum eru sex ríki ESB auk Íslands með lágmarkslaun sem eru yfir 1.000 EUR á mánuði: 
Bretland, Frakkland, Belgía, Holland, Írland, Lúxemborg og Ísland. 

Það vekur athygli að Ísland er ennþá í hópi þeirra ríkja Evrópu sem er með hæstu lágmarkslaunin, 
þrátt fyrir efnahagslegt hrun hér á landi.  

Ef staða Íslands í þessum hópi er skoðuð áður en gengi íslensku krónunnar hrundi í september 2008, 
en þó ekki miðað við ofursterku krónu ársins 2007
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 sem reist var á sandi, kemur í ljós að lágmarkslaun 

á Íslandi voru næsthæst í þessum flokki en hefur hrapað niður í það neðsta vegna gengishrunsins. 
Þannig tókst stjórnvöldum með óábyrgri efnahagsstefnu og eftirlitslausu bankakerfi að eyðileggja 
næstum tveggja áratuga uppbyggingu lífskjara hér á landi.  

Lágmarkslaun mæld í jafnvirðisgildum (PPS)  

Munurinn er umtalsvert minni þegar lágmarkslaun eru mæld í jafnvirðisgildum 
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 Miðað er við meðaltal gengisvísitölunnar milli mars og júní 2008 og evran var um 110 kr. 



 

Í mynd 2 eru lágmarkslaunin mæld með því að taka tillit til mismunandi verðlags þessara landa með 
því að nota jafnvirðisgildi fyrir einkaneyslu heimilanna. 

Eins og vænta mátti, minnkar munurinn umtalsvert með því að taka mismunandi verðlag milli landa: á 
meðan bilið milli hæstu og lægstu lágmarkslauna í evrum (mynd 1) var frá 123 EUR til 1. 758 EUR í 
janúar 2011 (margfeldið er um 1:14) voru lágmarkslaunin mæld í jafnvirðisgildum (mynd 2) á bilinu 233 
EUR til 1 452 EUR (margfeldi um 1:6). Löndin í hópi 1 og 2 með hlutfallslega lág lágmarkslaun eru 
einnig með talsvert lægra verðlag og því endast lágmarkslaunin betur þar, en þetta kemur fram þegar 
lágmarkslaunin eru mæld í jafnvirðisgildum. Að sama skapi eru ríki í hópi 3 með hærri lágmarkslaun í 
evrum með umtalsvert hærra verðlag og því endast lágmarkslaun þar skemur. Undantekningin frá 
þessu er Bretland og Ísland, þar sem lágmarkslaun mæld í jafnvirðisgildum er aðeins hærri en í evrum 
– þetta skýrist af þeirri staðreynd að bæði breska pundið og íslenska krónan eru veik gagnvart evrunni 
núna.  

Ef röðun landanna m.v. mánaðarleg lágmarkslaun í evrum er borin saman við röðunina í 
jafnvirðisgildum vekur mesta athygli breytingin hjá Írlandi, sem færist frá öðru sæti mælt í evrum í 
fimmta sæti mælt í jafnvirðisgildum. Röðun margra annarra ríkja breytist einnig, en aðeins um 1-2 
sæti.  

Einnig hér er athyglisvert að skoða stöðu Íslands fyrir og eftir hrun okkar gjaldmiðils. Fyrir hrun voru 
lágmarkslaun á Íslandi mæld í jafnvirðisgildum þau hæstu meðal þeirra ríkja Evrópu sem eru með 
skuldbindandi ákvæði um lágmarkslaun. Eftir hrun höfðum við dottið niður um sex sæti og erum nú í 
lægsta sæti þeirra ríkja sem eru með hæstu lágmarkslaunin.  

Mikilvægt er að kjarasamningar og sú efnahagsstefna sem þeir hvíli á, hafi það að markmiði að 
endurheimta stöðu okkar meðal þeirra þjóða sem best standa. Takist að tryggja styrkingu íslensku 
krónunnar um a.m.k. 15% á næstu misserum og hækka lægstu laun í samræmi við áherslur 
verkalýðshreyfingarinnar eru líkur á því að okkur takist á næstu þremur árum að komast aftur nokkuð 
nærri Lúxemborg. 

 

 

  



Lágmarkslaun í hlutfalli af meðallaunum á mánuði  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árið 2009 voru lágmarkslaun á bilinu 30% til 50% af meðalmánaðarlaunum árið 2009 

Einnig er forvitnilegt að skoða hver umrædd lágmarkslaun eru í hlutfalli af meðaltekju í viðkomandi 
landi. Slíkt segir ýmislegt um velvilja og skilning millitekjuhópanna fyrir því að tryggja að sá hópur sem 
býr við lægstu launin sé ekki einangraður og afskiptur. Hefur þetta einnig verið talin ágætur mælikvarði 
á styrkleika verkalýðshreyfingarinnar og notar World Economic Forum þetta sem mælikvarða um 
ósveigjanleika á vinnumarkaði sem talið er að hafi neikvæð áhrif á stöðu landa í samkeppnismálum.  

Ef litið er á lágmarkslaun sem hlutfall af meðallaunum á vinnumarkaði hjá þeim ríkjum Evrópu, sem 
eru með skuldbindandi ákvæði um lágmarkslaun, er hlutfallið hæst á Íslandi um 55%, en þar á eftir 
koma Frakkland, Lúxemborg, Malta og Grikkland með ríflega 45%. Á lægri endanum eru lönd eins og 
Tékkland, Rúmenía og Bandaríkin, þar sem hlutfall lægstu launa af meðallaunum eru undir 35%.  

Þessi mynd og þessi greining undirstrikar ágætlega að staða lægstu launa hér á landi er tilkomin 
vegna óábyrgrar efnahagsstefnu stjórnvalda á árunum 2004-2008, sem leiddi til hruns íslensku 
krónunnar, en ekki vegna þess að verkalýðshreyfingin hafi ekki haft hagsmuni lágtekjufólks í fyrirrúmi 
með miklum stuðningi stóru millitekjuhópanna.  

 


