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Svíþjóð - Thomas Carlén hagfræðingur LO í Svíþjóð 

Árið 1997 urðu mikil tímamót í Svíþjóð þegar aðilar vinnumarkaðarins gerðu með sér samkomulag um 

samstarf og samningaviðræður um samræmda launamyndun („The Industrial Cooperation and 

Negotation Agreement“).  Samkomulagið hafði að markmiði að auka samkeppnishæfni í iðngreinum 

og bæta skilyrði fyrir launafólk með því að tryggja að launakostnaður til langs tíma þróaðist í samræmi 

við önnur hagkerfi í Vestur Evrópu auk þess sem horft yrði til þess svigrúms sem vöxtur framleiðni 

leyfði. Launakostnaður hafði á árum áður vaxið óhóflega mikið miðað við þau lönd sem Svíþjóð er í 

beinni samkeppni við, sem leiddi að lokum til fjölda gengisfellinga á sænsku krónunni og mikillar 

verðbólgu.   

Með samkomulaginu áttu laun að ákvarðast af launasvigrúmi útflutnings- og samkeppnisgreinanna og 

aðrar greinar fylgja í kjölfarið. Samkomulagið hefur skilað góðum árangri og orðið til þess að verulega 

dró úr átökum á vinnumarkaði. Nafnlaunahækkanir hafa verið ofar verðbólgu og raunlaun þannig 

hækkað að meðaltali um 2,2% milli ára sem er prósentustigi meira en að meðaltali í Vestur Evrópu.  

Það eru þó annmarkar á þessu kerfi og má þar helst nefna að erfitt hefur reynst að breyta 

hlutfallslegum launum milli atvinnugreina sem hefur m.a. haft áhrif á launamun kynjanna. Þegar 

ákveðnar atvinnugreinar vaxa hraðar en aðrar skapast einnig vandræði. Sum félög hafa hækkað laun 

umfram það sem svigrúmið leyfir sem varð til þess að samningar náðust ekki nú í ár, í fyrsta sinn síðan 

samkomulagið var gert og því engin samhæfing í launamyndun innan LO að þessu sinni.  Í ár var samið 

um 2,2% launahækkanir í iðnaðnum (samkeppnisgreinunum) en ekki var farið eftir því viðmiði í 

samningum verslunar- og skrifstofufólks. Þar var kveðið á um krónutöluhækkun, 590 SEK hækkun sem 

er umfram 2,2%, ef laun eru lægri en 26.800 SEK. Starfsfólk sveitarfélaga fylgdi hinsvegar 2,2% 

svigrúminu, fyrir utan sjúkraliða sem fá viðbótarhækkun upp á 1020 SEK sem jafngildir 4,3% hækkun.  

Svigrúm til launahækkana reiknast út frá hagsveifluleiðréttum framleiðnivexti ásamt 

kostnaðaraukningu á almennum markaði með eftirfarandi hætti: 

 Hagsveifluleiðréttur framleiðni vöxtur                 u.þ.b. 1,5% 

 Kostnaðar aukning á almennum markaði   u.þ.b. 1,5% 

 Svigrúm til launahækkana á almennum markaði  2,5 – 3,5% 

Svigrúmið er svo borið saman við launaþróun í Evrópu en einnig er afkoma fyrirtækja greind og metin 

til þess að kanna hvort forsendur launahækkana standist. Innan LO ríkir skilningur á því að ef 

launahækkanir fara umfram svigrúm tapast samkeppnishæfni og fjárfesting og þar með störf. Taki LO 

hins vegar of lítið til sín mun það verða til þess að sterkir hópar taka út afganginn af svigrúminu. 
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Áskoranirnar sem sænska verkalýðshreyfingin stendur nú frammi fyrir er að viðhalda samræmdri 

launaþróun og er það yfirlýst markmið LO til 2028. Standa þarf vörð um launamyndun sem byggir á 

samstöðu.  

Noregur - Stein Reegard aðalhagfræðingur LO í Noregi 

Nokkur markmið eru höfð að leiðarljósi við launamyndun í Noregi og er um margt sambærileg við það 

sem þekkist í Danmörku og Svíþjóð.  Stuðla skal að lægra atvinnuleysi án þess að verðbólgan hækki og 

jafna þarf dreifingu launa þar sem vinnumarkaðurinn er tekin út úr hinu hefðbundna markaðshagkerfi.  

Til lengri tíma skal ríkja stöðugleiki milli hlutfalls launa og fjármagns í samkeppnisgreinum og samræmd 

launaþróun milli opinberra og almenna geirans. Það sem einkennir norska vinnumarkaðinn er að samið 

er um stærri mál á landsvísu en smærri mál, svo sem starfsþróun og annað eru afgreidd á vettvangi 

stéttarfélaga í staðbundum samningum, 

Finnland - Olli Koski, aðalhagfræðingur SAK í Finnlandi 

Finnland skapar sérstöðu meðal Norðurlandanna þar sem þeir eru aðilar að evrópska myntbandalaginu 

(EMB) og því ekki með sjálfstæða peningastefnu. Síendurteknar gengisfellingar á áttunda og níunda 

áratugnum leiddu til gagnkvæms skilnings á forsendum myntsamstarfs. Hin „gullna regla“ var mótuð 

og höfð að leiðarljósi við launamyndun þar sem miðað er við almennan framleiðnivöxt og 

verðbólgumarkmið EMB. Við upptöku evrunnar vöknuðu áhyggjur um að ekki væri lengur hægt að 

bregðast við áföllum í hagkerfinu með gengisfellingu. Gripið var til þeirra ráða að setja á laggirnar 

varasjóði í lífeyriskerfinu og komið á atvinnuleysistryggingarsjóði, sem væri hægt að nota til skamms 

tíma til þess að bregðast við áföllum. 

Ekki hefur hins vegar gengið sem skyldi og er staðan í finnska hagkerfinu býsna erfið um þessar mundir. 

Samdráttur hefur verið undanfarin 4 ár, vöruútflutningur dregist saman og launakostnaður á 

framleidda einingu farið vaxandi. Enginn vöxtur hefur orðið á kaupmætti undanfarin ár, en hækkun 

launa umfram framleiðni hefur dregið úr samkeppnishæfni finnsks iðnaðar. Atvinnuleysi er einnig 

mikið og engin breyting í augsýn. Finna þarf skynsamar leiðir til að bæta samkeppnishæfni og auka 

ríkisútgjöld sem leiðir til útflutningsdrifins hagvaxtar og vöxt launa.  

EMB byggir á kenningum nýklassískrar hagfræði sem gerir ráð fyrir sveigjanleika í verðlagi og 

hreyfanleika framleiðsluþátta. Vandinn er hins vegar sá að verðlag og laun eru tregbreytanleg og 

framleiðsluþættir og vinnuafl ekki hreyfanlegt. Sveigjanleiki samkvæmt þessu leiðir oft til lægri launa 

og lengri vinnudags.  

Tryggja þarf skynsamlega launamyndun fyrir allt hagkerfið og það er gert með því að taka tillit til innri 

og ytri aðstæðna og tryggja að kjarasamningar gildi. Mikilvægt er að geta brugðist við ósamhverfum 

áföllum með markvissari hætti. Erfiðlega hefur gengið að nota varasjóðinn og því þarf að grípa til 

annarra ráða. Í því skyni mætti til dæmis draga úr launatengdum gjöldum og hækka þess í stað 

virðisaukaskatt.   

Danmörk - Allan Lyngsö Madsen aðalhagfræðingur LO í Danmörku 

Í aðdraganda kjarasamninga í Danmörku eiga aðilar vinnumarkaðar samstarf um hagtölugreiningar í 

tengslum við kjarasamninga. Skýrsla er unnin sameiginlega af LO, DA (danska ASÍ og SA) og hinu 

opinbera til þess að allir aðilar byggi umfjöllun sína á sameiginlegum upplýsingum. Í Danmörku var 

síðast samið 2014 en þá voru gerðir kjarasamningar til þriggja ára sem verða lausir næsta vor. Í 

aðdragandanum lágu fyrir, í sameiginlegri skýrslu aðilanna, að launahækkanir hafa undanfarin ár verið 

litlar í sögulegu samhengi, minni en í samanburðarríkjum ásamt því að verðbólga hefur verið lág.  
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Á vettvangi LO/DA er eingöngu samið um hækkun lágmarkslauna og hækkun taxtalauna (normalløn). 

Kjarasamningslotur hefjast á viðræðum í útflutnings- og samkeppnisgreinum, sem ákvarða svigrúm til 

launahækkana.    

Stór meirihluti launafólks, þ.m.t. iðnaðurinn, starfar innan markaðslaunakerfis á meðan aðrir starfa 

innan taxtalaunakerfis. Einungis lítill hluti fær umsamin lágmarkslaun og þar sem LO/DA semja bara 

um hækkun lágmarkslauna munu þeir sem fá hærri laun fá launahækkanir sem ráðast af samningum 

stéttarfélaga við fyrirtæki á almennum markaði (svokölluð samræmd dreifstýring). Í taxtalaunakerfinu 

er minni hefð fyrir fyrirtækjasamningum og því taxtar þar hærri en í lágmarkslaunakerfinu.  

Um 500 kjarasamningar voru gerðir í síðustu samningalotu. Þriðjungur í  iðnaðnum, u.þ.b. einn tíundi í 

byggingageiranum og um 60% í  þjónustugeiranum sem er mannaflsfrekastur. Iðnaðurinn er sá sem er 

helst í alþjóðlegri samkeppni og setur því viðmiðin sem hinir fylgja.  

Launaþróunartrygging opinberra starfsmanna tryggir stöðugleika í danska módelinu en þar er tryggt 

að opinberi geirinn fylgi hinum almenna. Ef opinberi geirinn semur um 1% launahækkanir á meðan 

laun á almennum markaði hækka um 2% þá hafa opinberir starfsmenn tryggingu fyrir 80% af 

viðbótarhækkun á almennum markaði og laun þeirra hækka þá um 1,8%.  

 

 

 

 


