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Formáli 

Eftirfarandi ritgerð er skrifuð sem 30 ECTS eininga meistaraverkefni í hagfræði við Háskóla 

Íslands. Tekist var á við verkefnið vegna hvatningar ríkissáttasemjara Bryndísar 

Hlöðversdóttur. Hafist var handa við það vorið 2016 og því lokið árið 2018 undir leiðsögn 

Þórólfs Matthíassonar. Vil ég því þakka honum og þeim báðum fyrir aðstoðina. Eins vil ég 

þakka föður mínum Hauki Arasyni og Sigurbjörgu Einarsdóttur fyrir punkta til umhugsunar 

og yfirlestur. Fjölskylda mín á sömuleiðis þakkir skildar fyrir mikla þolinmæði og traust til 

mín. 
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Útdráttur 

Íslenskur vinnumarkaður hefur ýmis sérkenni samanborið við vinnumarkað annarra 

þjóða, augljóst er að fámenni þjóðarinnar hefur þar mikið að segja. Hér á landi eru 

fjölmenn stéttarfélög sem semja við stór félög atvinnurekenda á almenna markaðnum og 

hinum opinbera. Umgjörð í kringum kjarasamninga á Íslandi er um margt lík þeirri sem er 

á hinum Norðurlöndunum. Þó er sveigjanleiki á vinnumarkaði hér á landi mikill og jafnvel 

einkennandi. Sveigjanleikinn kemur fram í því að samningsaðilar beita sér með ólíkum 

hætti í uppsveiflu samanborið við niðursveiflu í efnahagslífinu. Þannig er að einhverju leyti 

tekið mið af þjóðarbúskapnum við ákvörðun launa hverju sinni.  

Í ljósi þess hversu mikil áhrif kaup og kjör hafa á efnahagslífið og velferð er mikilvægt 

að hafa heilsteypt líkan til að byggja á í kjarasamningagerð. Við blasir að laun á Íslandi 

hafa áhrif á kaupmátt fólksins í landinu og þar af leiðandi á eftirspurn innanlands, bæði 

eftir innlendum vörum og innfluttum. Í samspili við aðra þætti hefur launastig hvers lands 

áhrif á verðlag þar og sömuleiðis hefur það áhrif á samkeppnishæfni þess á alþjóðlegum 

mörkuðum. Auk þess sem launastig hefur áhrif á eftirspurn eftir vinnuafli og þar með á 

atvinnuleysi. Í stærra samhengi er í hag allra innan samfélags að kjaramál og aðferðir við 

kjarasamninga séu í góðum horfum. Mikilvægi þeirra fara varla fram hjá neinum ef marka 

má samfélagslega umræðu.  

Þegar litið er til Norðurlandaþjóðanna virðist það kjarasamningskerfi sem notað er  

hafa áhrif á efnahagslega þróun landanna enda er kjarasamningum og umgjörð þeirra 

beitt til þess að ná fram efnahagslegum markmiðum. Þessu er ekki svo farið hér á landi 

og telja margir nauðsynlegt að bæta ferla við gerð kjarasamninga á Íslandi. Samhliða því 

þarf að verða ljóst að hvaða leyti hið opinbera komi að því að auka velferð, jafna stöðu 

einstaklinga og veita þjónustu innan samfélagsins. Þess er vænst að slík breyting myndi 

bæði draga úr þeim vandamálum sem koma reglulega upp á vinnumarkaði og jafnframt 

bæta efnahagslegan árangur, sem fælist til að mynda í aukinni framleiðni og meiri 

nýsköpun með bættri nýtingu auðlinda, stöðugra gengi og samkeppnishæfni. 
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1 Inngangur 

Hagsveifla lýsir því að ástand í hagkerfi er breytilegt, stundum þensla í formi 

umframeftirspurnar eftir vöru, þjónustu og vinnuafli; stundum samdráttur með ónógri 

eftirspurn. Í gegnum tíðina hefur Ísland ekki farið varhluta af slíkum sveiflum. Flestir geta 

verið sammála um að nú, á árinu 2018, sé íslenska hagkerfið nýfarið í gegnum mikla 

uppsveiflu, tæpum tíu árum eftir fall bankakerfisins og endurstillingu hagkerfisins sem 

hófst árið 2008. Í uppsveiflu ekki síður en í kreppu er að mörgu að hyggja hvað varðar 

efnahagsstjórnun. Almennt er talið æskilegt að tempra sveifluna og halda 

efnahagsástandi eins stöðugu og unnt er svo uppsveiflan verði ekki að óæskilegu 

þensluástandi og niðursveiflan að djúpri kreppu. Áhrif hagsveiflu á vinnumarkað er sú að 

eftirspurn eftir vinnuafli eykst í uppsveiflu og atvinnuleysi dregst saman. Kröfur um 

launahækkanir eru meiri í uppsveiflu þar sem launamenn hafa minni ástæðu til að hafa 

áhyggjur af atvinnuöryggi sínu við þær aðstæður en þegar samdráttur ríkir.  

Margir hagfræðingar telja að jafnvægi sé til staðar í heildarhagkerfinu ef verðbólga er 

lág og stöðug, jafnvel þó svo eitthvað atvinnuleysi mælist. Þeir tala gjarnan um 

jafnvægisatvinnuleysi sem atvinnuleysi sem samræmist verðstöðugleika og stöðugleika í 

launaþróun. Þar sem laun hækka í takt við framleiðniþróun. Það er ljóst að æskilegt er að 

halda vinnumarkaði í eins miklu jafnvægi og unnt er þar sem stefnt er að stöðugleika í 

efnahagslífi því aðstæður á vinnumarkaði geta bætt í hagsveifluna. Íslenskt efnahagslíf 

hefur gegnum tíðina einkennst af töluverðum sveiflum (Sigurður Snævarr, 1993) og er 

kjarabarátta á Íslandi að mörgu leyti mörkuð af þessum sveiflum.  

Einstaklingar á vegum samtaka atvinnurekenda og aðilar á vegum samtaka 

launamanna á Íslandi tala um höfrungahlaup í launaákvörðunum (Báran stéttarfélag, 

2017; Ólafur Darri Andrason, 2017; Samtök atvinnulífsins, 2017). Með því er átt við 

tilhneigingu til að semja um meiri hækkanir en þær sem fóru á undan og koll af kolli 

(Þórólfur Matthíasson, 2013). Ljóst er að þar sem slíkt ástand er á vinnumarkaði kemst 

ekki á jafnvægisástand til lengri tíma. Líkast til stuðlar það fremur að stöðu sem einkennist 

af deilum og jafnvel verkföllum, og  þenslu á tímum uppgangs þegar hætta er á að krafist 

sé launahækkana umfram framleiðnivöxt og að samið sé um slíkar hækkanir.  Aðstæður 

þar sem hlutfallsleg laun breytast ört, óháð breytingum í framleiðni,  fela í sér að 
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upplýsingagildi launa riðlast og leiða til aukins kostnaðar þegar mannauður flytur sig á 

milli greina. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að meta hver áhrif af fyrirkomulagi launamyndunar 

er á ástand efnahagslífs, svo sem framleiðni og nýtingu framleiðsluþátta. Þetta er skoðað 

með vanda íslensks efnahagslífs í huga, það er sögulega há verðbólga og lítil framleiðni 

vinnuafls til dæmis samanborið við Skandinavíu. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

spurningum: Getur tiltekin umgjörð launamyndunar virkað sem hvati til þess að auka 

framleiðni vinnuafls og halda atvinnustigi háu, samhliða verðstöðugleika? Hvað má læra 

af reynslu landa með ólíkt fyrirkomulag við launamyndun. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í kafla tvö er farið yfir atriði sem heyra til 

fyrirkomulags við launamyndun, þ.e. regluverk og fyrirkomulag stofnana 

vinnumarkaðarins. Þetta eru lágmarkslaun, atvinnuleysisbætur, starfstengd réttindi og 

fyrirkomulag við kjarasamninga. Í kaflanum er yfirlit yfir rannsóknir á þessum þáttum og 

tengslum þáttanna við útkomu á vinnumarkaði, en með útkomu á vinnumarkaði er átt við 

launastig og launadreifingu, framleiðni og atvinnuleysi.  

Í kafla þrjú er gerður samanburður á fyrirkomulagi launamyndunar nokkurra landa í 

ljósi þeirra þátta sem farið var yfir í kafla tvö, þ.e. hvernig regluverk og stofnanir eru 

einkennandi fyrir þau. Einkum er þar skoðað fyrirkomulag við kjarasamninga og skipulag 

stéttarfélaga. Löndin sem fjallað er um eru Ástralía, Bandaríkin, Danmörk, Ísland, 

Noregur, Nýja-Sjáland og Svíþjóð. Dregin eru fram ákveðin töluleg lykilatriði er varða 

vinnumarkað og efnahagslíf landanna og þau sett í samhengi við 

launamyndunarfyrirkomulag hvers lands. Atriðin eru hlutfall launafólks í stéttarfélögum 

og hlutfall þess sem fá laun skv. kjarasamningum, almennt launastig og hlutur launa í 

þáttatekjum,  launadreifing, landsframleiðsla, framleiðni vinnuafls og atvinnuleysi.  

Í kafla fjögur er fjallað um það fyrirkomulag við launamyndun sem kallast oft í daglegu 

tali, Norræna kjarasamningalíkanið. Stiklað er á stóru um þróun þess í sögulegu 

samhengi. Þættir þess eru skoðaðir út frá niðurstöðu kafla tvö og settir í samhengi við 

niðurstöðu þess þriðja. Þá er því velt upp hvort ákveðnir eiginleikar þess virki sem hvatar 

á vinnumarkaði, til þess að ná ákveðnu markmiði þ.e. hárri framleiðni vinnuafls, lágu 

atvinnuleysi og verðstöðugleika. 
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2 Samfélagsleg umgjörð um vinnumarkað 

Það má ímynda sér fullkominn heim þar sem hvorki atvinnurekendur né starfsmenn koma 

að launaákvörðunum, og laun ákvarðast af jaðarframleiðni starfsmanns (Frank, 1984; 

Rutherford, 1992)1. Í þeim heimi taka laun algjörlega mið af markaðsaðstæðum2, eru 

fullkomlega sveigjanleg3 og vinnumarkaðurinn einkennist af jöfnuði milli framboðs og 

eftirspurnar. Það þýðir að ekkert atvinnuleysi er til staðar. Þessi lýsing gefur ekki raunhæfa 

mynd af því hvernig veruleikinn er, hann er ekki fullkominn. Vinnumarkaðir heimsins 

einkennast sömuleiðis ekki af því að vera fullkomnir samkeppnismarkaðir. Vinnumarkaðir 

einkennast fremur af viðvarandi markaðsbrestum. Tregða, upplýsingavandi og 

viðskiptakostnaður eru dæmi um slíka bresti. Markaðsbrestunum fylgir vannýting 

mannauðs s.s.  atvinnuleysi og viðvarandi skortur á hæfni (Rutherford, 1992; Sigurður 

Snævarr, 1993). Líklega er það meðal annars vegna þessa að samfélag mótar 

stofnanaumhverfi í kringum vinnumarkaðinn, til þess að berja í brestina (Agell, 1999; 

Katrín Ólafsdóttir, 2010).  

Með “stofnanaumhverfi vinnumarkaðar”er í raun átt við allar þær leikreglur og það 

fyrirkomulag sem er í kringum viðskipti vinnuveitanda og launamanns. Undir það falla 

ólíkir þættir svo sem lög og regluverk um samskipti þeirra, samtök og stofnanir aðila 

vinnumarkaðarins, svo sem stéttarfélög. Launamyndun fer fram innan þess umhverfis og 

spilar það því inn í hvert almennt launastig og hver launadreifing er. Hagfræðilegar 

kenningar og greining gefur vísbendingu um að mismunandi stofnanaumhverfi landa eigi 

þátt í að skýra ólíkt launastig og launamynstur þeirra (Freeman, 2007; Moene, 

Wallerstein, & Hoel, 1993; Nickell & Layard, 1999).  

                                                      
1 Veruleikinn er sá að í flestum tilfellum, ef ekki öllum, er flókið og kostnaðarsamt fyrir vinnuveitendur 

að mæla nákvæmlega afköst starfsmanna og þar með framleiðni þeirra (Agell, 1999; Frank, 1984). 

2 Bæði á vöru- og vinnumarkaði. 

3 Sveigjanleg laun eru þau sem á skömmum tíma aðlagast sveiflum í eftirspurn. Þeim fylgir sá kostur að  

launamenn taka á sig launalækkun í tilfelli eftirspurnarskells en missa síður vinnuna og fá að sama skapi 

launahækkun þegar eftirspurn eykst (Seðlabanki Íslands, 2012). Kostur við sveigjanleika launa er sú að 

nýting framleiðsluþátta, s.s. vinnuafls helst jafnari en ella í gegnum hagsveifluna.  
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Nickell (2003) segir að stofnanaumhverfi eigi þátt í jafnvægisatvinnuleysi með því að 

halda launastigi háu þrátt fyrir umframframboð vinnuafls. Í OECD(1994) mæla 

skýrsluhöfundar með því að draga úr áhrifum stofnana og regluverks á vinnumarkaði, til 

að auka sveigjanleika launa þannig að þau endurspegli betur markaðsaðstæður og 

einstaklingshæfni. Þeir telja að skref í þá átt sé að auka dreifræði við launamyndun, draga 

úr reglum tengdum lágmarkslaunum og fella úr gildi lög um að laun skv. kjarasamningum 

taki líka til þeirra sem ekki eru meðlimir stéttarfélaga (OECD, 2004). Krugman (1994) er á 

svipuðu máli þegar hann veltir fyrir sér hvort aukið atvinnuleysi í Evrópu megi rekja til 

þess að laun endurspegli ekki aukna eftirspurn eftir sérhæfni4, þar sem laun og 

launadreifing á svæðinu sé tregbreytanleg5 vegna stífs regluverks og áhrifamikilla 

stofnana. Og að aukin breidd launaskalans í Bandaríkjunum stafi af því að launaskalinn 

þar nái að endurspegla þessa auknu eftirspurn enda stofnanaumhverfi þar með öðrum 

hætti. 

Sömuleiðis má benda á vísbendingar um kosti regluverks og stofnana. Reglur um 

ákveðin lágmarkslaun geta aukið framleiðni (Nickell & Layard, 1999), samstilltir 

kjarasamningar taka tillit til neikvæðra ytri áhrifa launahækkana eins hóps á aðra hópa 

vinnumarkaðarins. Því getur stofnanaumhverfi stuðlað að launahækkunum sem 

hagkerfið getur staðið undir og dregið úr hættu á verðbólguspíral (Freeman, 2007; 

Moene, Wallerstein, & Hoel, 1993). Í skýrslu ILO (2007) er tekið djúpt í árinni þar sem 

staðhæft er að með góðum vinnubrögðum og ferli við samvinnu á vinnumarkaði sé hægt 

að leysa efnahagslegan og félagslegan ágreining og hvetja til efnahagslegra framfara, eins 

og Freeman (2007) bendir á. 

Hér á eftir verður í undirköflum eitt og tvö farið yfir niðurstöður rannsókna á tengslum 

stofanaumhverfis þ.e. regluverks og fyrirkomulags við launamyndun, einkum 

kjarasamningagerðar, við launastig og launadreifingu. Í undirkafla þrjú er gerð grein fyrir 

                                                      
4 Þar hefur hann í huga þann möguleika að laun í Evrópu endurspegli ekki nægilega vel framboð og 

eftirspurn eftir vinnuafli með mismunandi færni og ólíka framleiðni. 

5 Raunlaun eru tregbreytanleg þegar um ræðir nafnlaunastífni (e. nominal wage ridgidity) eða stífni 

verðlags. Einkum er talað um stífni nafnlauna niður á við og getur valdið ósamhverfu í launabreytingum 

(Jósef Sigurðsson & Rannveig Sigurðardóttir, 2016). Ef raunlaun eru tregbreytanleg fer aðlögun að breyttum 

aðstæðum fram í gegnum sveigjanleika í vinnuaflsnotkun og í framboði vinnuafls (Seðlabanki Íslands, 2012). 
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ákveðnum vandkvæðum sem hagfræðin stendur frammi fyrir þegar ákvarða á viðmið fyrir 

launastig og launabil. Í fjórða undirkaflanum er gerð grein fyrir niðurstöðum á almennari 

áhrifum regluverks og fyrirkomulags við launamyndun, þ.e. áhrifum á framleiðni og 

atvinnuleysi. Bent er á hvaða takmörkunum rannsóknirnar eru háðar og jafnframt hvaða 

ályktanir megi draga af þeim. 

 

2.1 Áhrif regluverks á laun og launadreifingu 
Lög og reglur setja þátttakendum í kjarasamningum ákveðnar forsendur fyrir 

launamynduninni. Eins og aðrir þættir í umhverfi vinnumarkaðar er regluverk ólíkt milli 

landa og því hægt að hugsa sér að það skýri að einhverju leyti ólíka útkomu á 

vinnumarkaði. Flestir þættir regluverksins hækka kostnað fyrirtækja við vinnuafl, að öðru 

óbreyttu, og aðlaga atvinnurekendur launin að þeim kostnaði eins og Nickell og Layard 

(1999) benda á. Vegna þess að regluverkið er nokkurs konar trygging fyrir starfsfólk þá 

má líta á það sem eins konar staðgöngugæði (e. substitution) gæði6 fyrir laun, þ.e.a.s. geta 

komið í stað hærri launa. Í þessum kafla verður því fjallað um þá þætti regluverksins sem 

ætla má að hafi áhrif á almennt launastig og launadreifingu og farið yfir hvað niðurstöður 

raunrannsókna gefa til kynna varðandi áhrifin. Þættirnir sem teknir eru fyrir eru 

lágmarkslaun, atvinnuleysisbætur, skattar og önnur starfsréttindi, s.s. starfsöryggi og 

orlofsréttur. 

Lágmarkslaun og atvinnuleysisbætur virka hvorutveggja sem gólf fyrir umsamin laun. 

Áhrif lágmarkslauna eru óljós. Samkvæmt OECD (2015b) gefa erlendar rannsóknir til 

kynna að lágmarkslaun auki tekjujöfnuð a.m.k. til skamms tíma (að öðru óbreyttu) en áhrif 

til lengri tíma eru óljós. Samkvæmt OECD (2015b) geta þau áhrif verið með tvennu móti, 

að þau komi af stað launaskriði upp launastigann þ.e. hlutfallsleg laun breytist lítið eða að 

þau haldi hlutfallslega aftur af hærri tekjum þar sem stærri hluti launagreiðslna fari til 

þeirra sem hafa lægra kaup, sjá umfjöllun hjá Hirsch, Kaufman og Zelenska (2015). Ætla 

má að áhrifin ákvarðist af ýmsum þáttum, svo sem samkeppni á vörumarkaði.  

Af rannsókn OECD (2011) er ljóst að áhrif af lágmarkslaunum gætir á tekjujöfnuð en 

rannsóknin gefur til kynna að hlutfallsleg lækkun lágmarkslauna sé ein af ástæðum aukins 

                                                      
6 Fólk sættir sig við lægri laun í skiptum fyrir tryggingu sem regluverkið býður upp á.  
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tekjuójafnaðar síðustu ára. Það bendir til þess að lágmarkslaun þjappi launadreifingu 

saman. Áhrif atvinnuleysisbóta á laun og launamynstur hafa fengið minni athygli. Arent 

og Nagl (2011) skoða áhrif af lækkun atvinnuleysisbóta í Þýskalandi í óformlegri grein og 

komast að þeirri niðurstöðu að laun lækki þegar langtíma atvinnuleysisbætur lækka, að 

öðru óbreyttu. Það bendir til þess að hærri atvinnuleysisbætur hafa þau áhrif að laun 

hækka.  

Lágmarkslaun þjappa tekjukúrfunni saman að neðan en stigvaxandi, stundum kallaður 

þrepaskiptur tekjuskattur er önnur leið fyrir yfirvöld til að þjappa dreifingu greiddra launa 

(Agell, 1999; ILO, 2016) þar sem hann þjappar útborguðum launum (launum eftir skatt) 

saman ofan frá. Sumir telja að stigvaxandi skattur dragi úr hvata þeirra sem eru með hærri 

laun til þess að krefjast hærri launa, og dragi þar með úr launahækkunum (ILO, 2016). Ef 

það er staðan má ætla að stigvaxandi skattur haldi aftur af almennu launastigi. Ætla má 

að það fari eftir eftirspurnarteygni vinnuafls og framleiðslu hvort kostnaður vegna 

skattsins falli í meira mæli á atvinnurekendur eða launafólk, og því eru áhrifin á útborguð 

laun óljós. 

Starfstengd réttindi, svo sem veikinda- og orlofsréttur og uppsagnarvernd  hafa einnig 

áhrif á launastig vegna þess að þau auka kostnað vinnuveitenda við vinnuafl. Eins og 

Nickell og Layard (1999) benda á er vinnuveitendum yfirleitt kleift að aðlaga launin með 

tilliti til  þessa kostnaðar og stuðlar sú aðlögun þar með að almennri lækkun launa. Hins 

vegar eins og Soskice (1990) bendir á getur uppsagnarvernd stuðlað að því að 

langtímahagsmunir launamanns og vinnuveitenda fari saman, þar sem launamaður sér 

starfsvettvang sinn til frambúðar.   

Af ofangreindu er ljóst að áhrif af þáttum regluverks, þegar hver þáttur er skoðaður í 

sínu lagi, eru ýmis og geta þeir hækkað eða lækkað launastigið. Bæði lágmarkslaun og 

þrepaskiptur skattur þjappa launakúrfunni saman.  

 

2.2 Áhrif kjarasamninga á laun og launadreifingu 
Stofnanaumhverfið sem myndar ramma um launamyndun er, sem fyrr segir, ólíkt milli 

landa. Sum staðar eru laun ákvörðuð með kjarasamningum milli stéttarfélaga og 
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atvinnurekenda, eða samtaka þeirra. Það fyrirkomulag getur bæði verið hagkvæmt7 fyrir 

aðila vinnumarkaðarins og styrkt samningsstöðu8 þeirra. Kjarasamningar og stéttarfélögin 

sem að þeim koma eru margbreytileg. Kjarasamningar eru mismiðstýrðir (e. centralized), 

missamstilltir (e. coordination) og það er breytilegur hópur sem samningur nær til. Milli 

landa er ólíkur fjöldi kjarasamninga, mishátt hlutfall launafólks sem er stéttarfélagsbundið 

og misjafnt hversu hátt hlutfall fólks fær laun skv. kjarasamningum.  

Kjarasamningar stéttarfélaga hafa víðtækari áhrif en einungis á meðlimi þeirra (OECD, 

2004), ekki síst þar sem launafólk fær kjarasamningsákvörðuð laun óháð aðild að 

stéttarfélagi (Du Caju, Gautier, Momferatou, & Ward-Warmedinger, 2008). Samsetning 

stéttarfélaga er ólík og geta þau samanstaðið af starfsmönnum ákveðins fyrirtækis, yfir í 

að vera heil starfstétt eða starfsmenn ákveðinnar atvinnugreinar og jafnvel starfsmenn 

margra greina (Black , Hashimzade, & Myles, 2009). Stéttarfélög geta samið í samfloti, 

með stórum samtökum s.s. eins og samtökin ASÍ (2017c) á Íslandi og/eða eftir ákveðnu 

sameiginlegu skipulagi, sbr. í Noregi (Aðilar vinnumarkaðarins, 2013).  

Launafólk leitast eftir sem mestum kaupmætti launa9 en auk þess skiptir það máli hver 

hlutfallsleg launadreifing er (Agell, 1999; Frank, 1984; Moene, Wallerstein, & Hoel, 1993), 

og má ætla að þessi atriði séu ofarlega í huga þeirra sem semja fyrir þeirra hönd. Sem 

dæmi er á vef Alþýðusambands Íslands(2017c)10 það tilgreint sem helsta verkefni 

verkalýðshreyfingar á Íslandi að tryggja öllu launafólki mannsæmandi laun og önnur 

starfskjör ásamt því að skapa á Íslandi samfélag jafnréttis og jafnra tækifæra þar sem allir 

búi við góð og eftirsóknarverð lífsgæði.  

                                                      
7 Atvinnurekendur geta lækkað viðskiptakostnað með því að semja við fleiri en einn starfsmann í einu 

(Rutherford, 1992; Sigurður Snævarr, 1993) 

8 Stéttarfélög geta  vegið upp á móti ósamhverfu í samningsstöðu milli launþega og vinnuveitanda eins 

og segir í OECD (2004) og Freeman(2007). Við ákveðnar aðstæður er hugsanlegt að fyrirtæki með 

markaðsráðandi stöðu á vinnumarkaði geti þrýst launum niður fyrir markaðslaun t.d. þar sem þeir eru 

einkaupi aðilar (Calmfors, o.fl., 2001). Því eins og Brown (1987) bendir á er hægt að færa rök fyrir því að 

verðteygni vinnuafls eftirspurnar sé lítil.  

9 Kjarabætur í formi ákveðinna réttinda og starfsöryggis virka upp að vissu marki sem staðgöngugæði 

fyrir laun. 

10 Hér eftir ASÍ(2017c) 
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Staðhæfing ASÍ (2017c) kemur heim og saman við einfalda jöfnu fyrir hegðun 

stéttarfélaga sem segir að þau hámarki nytjar [u] með tilliti til launa [w] og atvinnustigs 

[L]. Líkanið segir að nytjar stéttarfélags aukist með hærri launum til meðlima að gefnum 

fjölda og fer eftir aðstæðum hvort hærra atvinnustig auki nytjar að gefnu launastigi. 

(Moene, Wallerstein, & Hoel, 1993) setja hámörkunarvandann fram formlega: 

𝑢 = 𝑢(𝑤, 𝐿), > 0 𝑜𝑔 ≥ 0, 

Niðurstaða Aidt & Tzannatos (2002) í samantekt á erlendum, einkum bandarískum og 

breskum rannsóknum fyrir World Bank kemur því ekki á óvart. Hún gefur til kynna að 

stéttarfélög hækki launastig (e. wage mark-up) þess launafólks sem þau semja fyrir, að 

öðru óbreyttu. Hins vegar er stærð hækkunarinnar, sem kalla má „stéttarfélags“-premíu, 

óljós eins og Aidt og Tzannatos (2002) benda á og staðhæfa þeir að hún ákvarðist af 

samhengi við aðra þætti stofnana- og efnahagsumhverfis. 

Til þess að sækja ákveðin kjör þarf stéttarfélag samningsstyrk. Samningsstyrk má 

skilgreina þannig að gefið stéttarfélag (A) hefur meiri samningsstyrk en stéttarfélag (B), 

ef (A) getur fyrir sama tilkostnað og (B) fengið betri kjör frá gefnum vinnuveitanda eða 

samtökum þeirra11 (Shister, 1943). Samningsstyrkurinn segir í raun til um það óhagræði 

sem stéttarfélög geta valdið vinnuveitendum (Calmfors, o.fl., 2001). Þar sem 

samningsstaða stéttarfélaga er betri ef fyrirtæki geta ekki sótt staðgönguvinnuafl annað, 

svo sem til annars félags eða utan þeirra. Þ.e.a.s. staða félagsins er betri því minni sem 

teygni eftirspurnar eftir vinnuafli þess er (Aidt & Tzannatos, 2002; Calmfors, o.fl., 2001)12.  

                                                      
11 Eða ef félagið A fær sömu kjör og félag B fyrir lægri tilkostnað.  

12 Einn og sér dugir hlutfallslega mikill samningsstyrkur ekki til þess að semja um hærri premíu, 

greiðslugeta atvinnurekenda verður að fylgja. Það má líta svo á að greiðslugetan samanstandi af tveimur 

þáttum, þ.e.a.s. hvort vinnuveitendum sé kleift að setja launahækkun út í verðlagið (í skjóli markaðsráðandi 

stöðu á vörumarkaði) og/ eða þeir geti tekið á sig aukinn vinnuaflskostnað án þess að það dragi úr hagnaði, 

þ.e. með framleiðni aukningu (Aidt & Tzannatos, 2002). Aidt og Tzannatos (2002) benda á nokkrar erlendar 

rannsóknir, máli sínu til stuðnings sem sýna fram á hærri launapremíu í þeim fyrirtækjum sem hafa 

markaðsráðandi stöðu. Launa-premía er því einnig háð teygni eftirspurnar eftir þeim gæðum sem í hlut 

eiga. 
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Með þetta í huga kemur ekki á óvart að niðurstaða samantektar Aidt og Tzannatos 

(2002) á nokkrum tugum erlendra og alþjóðlegra raunrannsókna feli í sér að jákvætt 

samhengi sé á milli hlutfalls þess launafólks sem fær laun samkvæmt kjarasamningum (e. 

coverage bargain) og raunlauna, að öðru óbreyttu því þegar kjarasamningar ná til margra 

er erfiðara að finna staðgönguvinnuafl sem ekki fá laun samkvæmt kjarasamningum. 

Niðurstaða raunrannsóknar Nickell & Layard (1999)13 er sú sama. Athyglisvert er að 

rannnsókn OECD(2004) gefur hins vegar hvorki til kynna marktækt samhengi vaxtar 

raunlauna eða breytingu launahlutfalls við hlutfall launafólks í stéttarfélögum né við 

hlutfall þess sem fær laun ákvörðuð í kjarasamningum.  

Hér í framhaldi verður skoðað að hvaða leyti skipulag í kringum kjarasamninga hefur 

áhrif á launastig og launamynstur en skipulagið felst einkum í því hversu miðstýrðir 

samningar eru og hversu mikil samstilling er til staðar við gerð þeirra.  En samstilling og 

miðstýring eiga þátt í því að ákvarða samningsstöðu stéttarfélaga þar sem það segir til um 

hvort það vinni með öðrum félögum og hvernig félagið er uppbyggt. Töluvert hefur verið 

fjallað um þessi atriði í vinnumarkaðsfræðum, sjá t.d. samantekt Aidt & Tzannatos (2002), 

Calmfors & Driffil (1988), Hoel, Moene & Wallerstein (1993), Nickell & Layard(1999), 

OECD (2004),  Soskice (1990) og Traxler (2003). Því verður hér gert grein fyrir því hvað 

felst í  miðstýringu og samstillingu og fjallað um líkan Calmfors og Driffil (1988) sem lýsir 

samhengi milli skipulags kjarasamninga (þ.e. miðstýringar) og launa. Auk þess verður 

fjallað um hvort raunrannsóknir styðji við niðurstöður líkananna og dregið saman hvað 

raunrannsóknir gefa til kynna að megi staðhæfa um áhrif af fyrirkomulagi kjarasamninga.   

2.2.1 Samstilling og/eða miðstýring við gerð samninga 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður rannsókna á ólíku fyrirkomulagi kjarasamninga kemur í 

ljós vandi sem felst í því að ekki er til samræmd skilgreining á ákveðnum megin hugtökum 

sem notuð eru til að lýsa kjarasamningagerð, s.s. samstillingu og miðstýringu. Á þetta 

benda t.d. (Soskice, 1990) og (Traxler, 2003).  

Sem dæmi má nefna að í meðförum Aidt & Tzannatos (2002) merkir miðstýring (e. 

centralization) launamyndunar getu stórra heildarsamtaka á landsvísu, hvort sem er á 

vegum launafólks eða atvinnurekenda, til að hafa áhrif á launastig og „launamynstur“. En 

                                                      
13 Rannsóknin náði til 20 OECD-landa, Ísland er ekki þar meðtalið. 
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Soskice (1990) og Nickell og Layard (1999) skilgreina miðstýrt samningaferli út frá því 

samningssviði sem um er að ræðu hverju sinni. Það kallast dreifræði, þar sem minnst er 

miðstýrt,  svo sem kjarasamningur gerður innan eins fyrirtækis eða hluta þess. Mest 

miðstýring er þar sem samið er fyrir alla launþega á landsvísu. Aidt & Tzannatos (2002) 

tala um staðsetningu samningseininga sem stig kjarasamninga (e. level of collective 

bargaining). Í notkun Moene, Wallerstein, & Hoel (1993) hefur miðstýring tvær víddir, 

annars vegar á hvaða vettvangi er samið og hins vegar hvort ólíkar starfsgreinar semji 

sameiginlega eða hvort hver starfsgrein semji um sig. Síðari þættinum svipar til þess sem 

Aidt & Tzannatos (2002) kalla samþjöppun stéttarfélaga (e. union concentration) og á við 

um fjölda þeirra samningseininga sem eru til staðar á hverju samningssviði. 

Nýta má skilgreiningu Traxler (2003) á samstillingu, en hún segir að samstilling sé 

ákveðið ferli samningseininga alls hagkerfisins til þess að ná í sameiningu ákveðnum 

efnahagslegum og félagslegum markmiðum. Að fyrirmynd Nickell og Layard(1999) og 

fleiri, s.s. (Soskice, 1990) verður hugtakið miðstýring notað yfir það á hvaða vettvangi  

samningseiningar eru14.   

„Kryppulaga“-líkan Calmfors og Driffil 

(1988)15 er glæsilegt líkan á tengslum  

miðstýringar og raunlauna. Líkanið er 

glæsilegt að því leyti að það er einfalt og 

röksemdafærslan að baki þess skýr. Hún 

er sú að við mikið dreifræði og mikla 

miðstýringu séu raunlaun lægst en hæst 

við millibilsástand. Við dreifræði þ.e. þar 

sem hvert og eitt fyrirtæki er 

samningssvið kjarasamnings, standa 

samningsaðilar stéttarfélaga fyrirtækinu 

það nærri að þeir taka tillit til verðmætasköpunar fyrirtækisins og markaðsaðstæðna í 

                                                      
14 Það sem Aidt og Tzannatos (2002) kalla stig samninga (e. level of bargaining) 

15 Kryppulaga-líkan Calmfors og Driffil(1988) með mælikvarða miðstýringar á lárétta ásnum (frá algjöru 

dreifræði, að fullkominni miðstýringu). Á lóðrétta ásnum eru raunlaun. Líkanið gefur til kynna að hæst 

raunlaun sé þar sem skipulag aðila er mitt á milli miðlægni og dreifræðis. 

Mynd 1- Tengsl miðstýringar við kjarasamningaog 
raunlauna skv. líkani Chalmfors og Driffil. 
Heimild: Chalmfors & Driffil (1988) 
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launakröfum og verða þær þar af leiðandi minni. Á hinum enda skalans, við mikla 

miðstýringu, semja samningaaðilar fyrir svo stóran og fjölbreyttan hóp að þeir neyðast til 

að taka tillit til neikvæðra ytri áhrifa innan hópsins og hafa því í huga að krefjast ekki hærri 

launa en hagkerfið stendur undir. Fyrir miðju, þar sem samið er fyrir atvinnugrein eða 

stétt, hafa fyrirtæki möguleika á því að leiða launahækkun í sameiningu út í verðlag án 

þess að samkeppnisstaða hvers fyrirtækis16 skaðist. Þannig hafa, að öðru óbreyttu, 

starfsmenn fengið hlutfallslega launahækkun miðað við starfsmenn í öðrum stéttum eða 

greinum. Niðurstaða þeirra Calmfors og Driffil (1988) er að líkanið útskýri tiltölulega vel 

breytileika launa milli landa í samræmi við raungögn. 

Seinni tilraunir til þess að sannreyna líkan Calmfors & Driffil (1988) hafa ekki borið 

árangur sem erfiði (OECD, 2004; Aidt & Tzannatos, 2002). Soskice (1990) og Traxler (2003) 

telja ástæðu þess vera þá að forsendur líkansins séu ófullnægjandi því þeir greini ekki 

nægilega vel á milli miðstýringar og samstillingar og það gerir það að verkum að kostir 

samstillingar eru útskýrðir sem kostir miðstýringar og dreifræðis (Soskice, 1990; Traxler, 

2003). Líkt og Aidt og Tzannatos (2002) og Soskice(1990) benda á er miðstýring ekki 

nauðsynleg forsenda fyrir samstillingu. Samstilling getur til dæmis komist á með samfloti 

margra „smærri“ samningaeininga eða í gegnum samflot atvinnurekenda (Soskice, 1990). 

Aidt og Tzannatos (2002) telja að samstillingu megi flokka í allt að sex ólíka þætti, eftir því 

með hvaða hætti hún kemst á. Þeir meta 28 rannsóknir á samstillingu sem svo að engin 

þeirra hafi tekið tillit til allra sex þáttanna.  

Í notkun Aidt og Tzannatos (2002) á hugtakinu samstilling (e. coordination) sem svipar 

mjög til notkunar þess hér má sjá að samstilling er nokkurs konar regnhlífar-hugtak yfir 

ferli sem getur komist á með ýmsum hætti. Í greiningu Aidt og Tzannatos(2002) á 

samstillingu er miðstýring einn undirflokkur hennar. En þó virðist ljóst, eins og OECD 

(2004) bendir á, að miðstýring getur verið töluverð án þess að samstilling sé til staðar, 

þ.e. þegar fáar stórar samningaeiningar og samtök, jafnvel á landsvísu, semja yfir breitt 

samningssvið án þess að þau semji út frá samræmdu ferli með fyrir fram skilgreindum 

                                                      
16 Þetta má útskýra með eftirspurnarteygni framleiðslugæða, þar sem teygni eftirspurnar er meiri fyrir 

einstaka fyrirtæki heldur en iðnaðinn í heild (Soskice, 1990). 
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efnahagslegum markmiðum. Það er því hægara sagt en gert að segja nákvæmlega til um 

hver samstilling tiltekins lands er. 

Það er niðurstaða Aidt og Tzannatos (2002) út frá raungögnum að „stéttarfélaga“-

premía launa hafi tilhneigingu til að vera hærri þar sem kjarasamningakerfi einkennist 

annað hvort af miðstýringu og samstillingu eða dreifræði og er ósamstillt samanborið við 

miðlungsmiðstýrt (e. semi-centralized) og samstillt kerfi. Miðlungsmiðstýrt 

kjarasamningakerfi er þar sem samningssvið eru atvinnu- eða starfsgreinar í heild sinni. 

Sú niðurstaða gefur ákveðna vísbendingu um að líkan Calmfors og Driffil (1988) lýsi ekki 

með fullnægjandi hætti áhrifum mismikillar miðstýringar á raunlaun. Niðurstaða OECD 

(2004) er á svipuðu máli og styður ekki kenningu Calmfors og Driffil (1988) um kryppulaga 

samhengi milli miðstýringar og launa, nema á stuttu tímabili. Layard, Nickell og Jackman 

(1991) halda því fram að ástæða þess að rannsókn Calmfors og Driffil (1988) leiði í ljós 

lakari útkomu með miðlungs-miðstýringu í kjarasamningum sé sú að ekki sé tekið tillit til  

áhrifa af yfirgripi kjarasamninga (e. bargaining coverage).  

Moene, Wallerstein, & Hoel(1993) telja hins vegar ástæðu þess að raungögn styðji ekki 

líkan Calmfors & Driffil (1988) að ekki sé tekið tillit til þess í raunrannsóknum hvort 

kjarasamningur taki einungis til sams konar starfs eða hvort undir hann falli ólík störf. Þeir 

telja að kryppulaga samhengi milli miðstýringar og raunlauna sé til staðar, að gefinni 

samsetningu hópsins sem samið er fyrir. Þetta stafar af því að eftirspurnarteygni eftir 

vinnuafli stéttarfélags j, með tilliti til launabreytingar hjá stéttarfélagi i17, hefur ólík 

formerki eftir því hvort meðlimir þeirra séu stuðningsaðilar við framleiðslu eða 

staðgönguaðilar18. Staðgönguaðilar geta komið hvor í annars stað án þess að framleiðsla 

breytist en stuðningsaðila þarf saman við framleiðslu. 

Rannsókn Stewart (1987) í Bretlandi  leiðir í ljós að launapremían er hærri þar sem 

atvinnurekendur þurfa að semja við marga samningsaðila launafólks á tilteknu 

                                                      
17 𝑖 ≠ 𝑗 

18 Hér er litið á staðgöngu- og staðkvæmda aðila við framleiðslu svipað og litið er á staðgöngu- og 

staðgöngugæði. Þar sem staðgöngugæði skilgreinast af því að lægra verð á gæðum dregur úr eftirspurn 

eftir öðrum gæðum, það eru staðgöngugæði. Þau geta komið hvort í annars stað án þess að nytjar neytanda 

breytist. Í tilfelli stuðningsgæða þýðir lægra verð á gæðum það að eftirspurn eftir öðrum eykst. Neytandi 

neytir þeirra saman (Black , Hashimzade, & Myles, 2009).  
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samningssviði. Dæmi um slíkt er þar sem mörg starfsgreinafélög eru innan hvers fyrirtækis 

eða tiltekins iðnaðar. Seinni rannsókn, Machin, Stewart og van Reenen (1993), í Bretlandi 

sýnir fram á að samflot þeirra stéttarfélaga sem eru á samningssviðinu lækkar 

launapremíuna, eins og um eitt stéttarfélag á samningssviðinu væri að ræða.  

Hvers vegna samflot hefur áhrif má útskýra með fyrstu gráðu skilyrðum fyrir hámörkun 

samfélagslegs-velferðarfallsins, V, (e. collective welfare function) eins og Moene, 

Wallerstein, & Hoel (1993) setja það fram. Þar sem k er fjöldi stéttarfélaga og því eru k 

laun ákvörðuð samtímis, w1 upp í wk, til að hámarka samfélagslegt velferðarfall,V, með 

tilliti til launa. V er í jákvæðu samhengi við velferð allra k stéttarfélaga og má setja fram 

hámörkunarvandamálið:  

max
,…,

𝑉 = 𝑉(𝑢 𝑤 , 𝐿 (𝑤 , … , 𝑤 ) , … , 𝑢 𝑤 , 𝐿 (𝑤 , … , 𝑤 ) ).  

Þar sem eftirspurn eftir vinnuafli er fall af 𝐿 = 𝐿 (𝑤 , … , 𝑤 ). Fyrstu gráðu skilyrðin eru: 

𝜕𝑉

𝜕𝑢

𝛿𝑢

𝛿𝑤
+

𝜕𝑢

𝜕𝐿

𝜕𝐿

𝛿𝑤
+

𝛿𝑉

𝛿𝑢𝑖

𝜕𝑢

𝜕𝐿

𝜕𝐿

𝛿𝑤
= 0 

Þegar samningsaðilar á vegum stéttarfélaga taka tillit til atvinnustigs meðlima gildir að 

( ) > 0, þá er niðurstaða úr fyrstu gráðu skilyrðum háð því hvernig laun meðlima eins 

stéttarfélags hafa á eftirspurn eftir meðlimum annars félags, þ.e. ( ). Ef > 0,  þá 

eru meðlimir félaga i og j staðgönguaðilar og eftirspurn eftir vinnuafli eins félags eykst 

þegar að laun innan hins félagsins hækka. Ef  < 0, þá eru meðlimir félaga i og j 

stuðningsaðilar og eftirspurn eftir vinnuafli félagsins dregst saman þegar laun innan hins 

félagsins hækka. Sem sagt launabreytingar eins hóps geta því haft jákvæð eða neikvæð 

ytri áhrif á annan hóp eftir atvikum.  Því getur aukin samstilling í sjálfu sér bæði aukið 

launaþrýsting eða minnkað, eftir því hvort félög samanstanda af staðgöngu- eða 

stuðningsaðilum. 

Samkvæmt Moene, Wallerstein & Hoel (1993) má auk þess færa rök fyrir því að  

staðgönguaðilar í framleiðslu hafi hvata til að mynda saman stéttarfélag til þess að 
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hámarka áhrif sín í verkfalli19. Á meðan þeir sem teljast stuðningsaðilar hafa besta 

samningsstöðu hver í sínu félagi, þar sem kostnaður fyrirtækja vegna verkfalls margra 

félaga er meiri fyrir hvort félag um sig en ef um sameiginlegt félag væri að ræða.  

Samkvæmt ofangreindu má þannig útskýra ólíka samningsstöðu stéttarfélaga út frá því 

hvort það sé starfsgreina- eða atvinnugreinafélag en rannsóknir Stewart (1987) og 

Machin, Stewart og van Reenen (1993) renna jafnframt stoðum undir þetta, eins og  Aidt 

og Tzannatos (2002) benda á.  

Með öðrum orðum það, hvort meðlimir félaga eru staðgöngu-eða stuðningsaðilar, 

ákvarðar áhrif af samstilltum samningum. Því með samstillingu eru (jákvæð eða neikvæð) 

ytri áhrif félaganna hvert á annað tekin með í reikninginn. Ef þeir eru staðgönguaðilar eru 

launakröfur hærri miðað við þar sem ekki er samstilling, en samstilltir stuðningsaðilar taka 

tillit til (neikvæðra) ytri áhrifa og gera kröfur um hógværari laun en þeir myndu gera hver 

í sínu lagi (Aidt & Tzannatos, 2002; Moene, Wallerstein, & Hoel, 1993).  

Þegar gerðar eru raunrannsóknir, af þeim toga sem fjallað er um hér, og dregnar af 

þeim ályktanir þarf að hafa í huga vandkvæði við skilgreiningu á hugtökum og val á 

nauðsynlegum breytum (Aidt & Tzannatos, 2002; Traxler, 2003). Það er ekki eins einfalt 

að meta hver miðstýring er, eins og mætti halda í fljótu bragði, vegna þess að oft er ekki 

um eitt ákveðið samningssvið að ræða. Samningar geta til dæmis verið tveggja þrepa eins 

og í Noregi, þar sem hluti launaákvörðunar er miðstýrður en hluti ákvörðunar er tekinn 

dreifðar (Barth, Moene, & Willumsen, 2015). Eins er ekki alltaf ljóst hversu mikil 

samstilling er til staðar svo sem þegar fleiri aðilar koma að samningum en 

atvinnurekendur og launafólk. Til dæmis þar sem um er að ræða þríhliða samstarf 

stjórnvalda, verkalýðshreyfingar og samtaka atvinnurekenda. 

Rannsakandi stendur einnig frammi fyrir mælingarvanda sem er tengdur 

skilgreiningarvandanum. Eins og Pencavel (1998) og OECD (2004) benda á hefur ekki verið 

settur fram mælikvarði fyrir miðstýringu og samstillingu sem samstaða er um. Það gerir 

það að verkum að sama land er staðsett ólíkt á þessa kvarða milli rannsókna. í grein OECD 

(2004) er vitnað í Kenworthy (2001) sem bendir á að hinir mörgu og ólíku kvarðar gefi til 

                                                      
19 Þar sem staðkvæmdar-vinnuafl eru í mörgum félögum geta fyrirtæki að e-ju leiti velt störfum þeirra 

sem eru í verkfalli yfir á staðkvæmda-aðila. 
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kynna ólíka skoðun höfunda á því hvert fyrirkomulag launamyndunar sé og Pencavel 

(1998) bendir á að í sumum tilfellum vanti upp á innra samræmi innan mælikvarða20.  

Það er einkum og sér í lagi vandi að huglægt mat eigi þátt í að flokka lönd vegna þess 

að þróuðu iðnríkin (e. advanced industrial societies) sem rannsóknirnar byggja á eru 

tiltölulega fá eins og Moene, Wallerstein, & Hoel (1993) benda á. Sú staða gerir það að 

verkum að hvert tilfelli hefur mikið vægi og útkoma tölfræðilegrar greiningar breytist 

mikið við það að staða einstaks lands sé endurskilgreind eða því sleppt.  

Með ofangreint í huga má  hugleiða hvað raunrannsóknir gefa til kynna um samhengi 

milli launa og skipulags stéttarfélaga við kjarasamningagerð. Niðurstaða Nickell og Layard 

(1999) er að samstilling við launamyndun, hvort sem er á hlið launafólks eða 

atvinnurekenda21, kemur í veg fyrir að launastig sé hærra þar sem mikill fjöldi fær laun 

samkvæmt kjarasamningum22. Samkvæmt Aidt og Tzannatos (2002) styðja fleiri 

rannsóknir þessa niðurstöðu Nickell og Layard23. Önnur niðurstaða virðist óumdeilanleg. 

Hún er sú að samhengi er á milli aukinnar samþjöppunar launa á launaskalanum og bæði 

þess hve kjarasamningar eru yfirgripsmiklir og hversu hlutfallslega margir eru í 

stéttarfélögum. Með öðrum orðum meiri jöfnuður er í launatekjum á þeim vinnumarkaði 

þar sem margir fá laun skv. kjarasamningum og þar sem hlutfallslega margir eru í 

stéttarfélögum. En þetta er niðurstaða þeirra Aidt og Tzannatos (2002), Nickell og 

Layard(1999) og OECD(2004). 

 

Í vinnumarkaðsfræðum er oft talað um samstillta kjarasamninga og miðstýrða, en ekki er 

alltaf ljóst í hverju munurinn felst, að samningagerð sé samstillt og að hún sé miðstýrð. 

Út frá umfjöllun um efnið virðist heppilegast að tala um samstillingu sem það ferli þegar 

samningsaðilar taka sig saman um ákveðin sameiginleg efnahagsleg markmið. Miðstýring 

ákvarðast hins vegar af því samningssviði sem kjarasamningar taka til þ.e. meiri 

                                                      
20 Sem gerir túlkun aðhvarfsgreiningar ómögulega 

21 Mælikvarðinn sem Nickell og Layard (1999) nota er skv. OECD(1994): [samstilling 

stéttarfélaga+samstilling vinnuveitenda] tuttugu landa. 

22 Samhengi sem minnst var á í kafla 2.2. 

23 Þrátt fyrir að samstilling sé ólíkt mæld milli rannsókna 
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miðstýring þegar tiltekið samningssvið er „stærra“ . Af þessu er ljóst að samstilling er 

víðtækara hugtak heldur en miðstýring. 

Fræðimenn hafa sett fram líkön til að lýsa samhengi milli launa og miðstýringar. Þar á 

meðal er fyrrnefnt kryppulaga líkan Calmfors og Driffil (1988), sem hefur þrátt fyrir 

glæsileika ekki verið staðfest í raunrannsóknum síðan það var sett fram. Rannsóknir síðari 

tíma benda til þess að vandamál kryppulaga líkansins felist í því að þar sé ekki gerður 

nægilegur greinarmunur á samstillingu og miðstýringu.  

Eins og Aidt og Tzannatos (2002) og OECD (2004) benda á, gefa raungögn ekki heldur 

tilefni til þess að ætla að einhalla samhengi sé milli launa og miðstýringar/ samstillingar. 

Moene, Hoel og Wallerstein (1993) telja að raunrannsóknir taki margar hverjar ekki tillit 

til nauðsynlegrar breytu, sem gefur til kynna hvort undir hvern kjarasamning heyri 

stuðnings- eða staðgönguaðilar. Telja þeir að kryppulaga samhengi sé milli miðstýringar 

og raunlauna, að teknu tilliti til fyrrnefndrar breytu. 

Dæmi þeirra Moene, Hoel og Wallerstein (1993) er eitt af fleirum24 sem sýnir fram á  

hversu margir þættir búa að baki launamyndun.  Því er ljóst að snúið er að segja til um 

með almennum hætti hvert samhengi launa og miðstýringar/samstillingar sé og að til þess 

að átta sig á því sé nauðsynlegt að skoða innbyrðis samspil þátta. Sumir þættir hafa 

tilhneigingu til að fylgjast að en fara ekki alltaf saman, svo sem samstilling og miðstýring 

kjarasamninga. Þrátt fyrir þetta má segja að óumdeilanlegt sé að meiri jöfnuður er í 

launatekjum bæði þar sem hátt hlutfall launafólks fær laun skv. kjarasamningum og þar 

sem hlutfallslega margir eru í stéttarfélögum 

2.3 Jafnvægislaun og náttúrulegt launabil 
Það er fleira en álitaefni um hugtök og mælikvarða sem hafa þarf í huga þegar meta á 

áhrif regluverks og kjarasamninga á laun og launadreifingu. Nauðsynlegt er að miða við 

ákveðið launastig og launadreifingu þegar meta á áhrif þess. Það liggur til dæmis ekki í 

augum uppi að bera eigi launastig og launadreifingu á vinnumarkaði saman við 

                                                      
24 Traxler (2003) telur auk þess að taka þurfi tillit til áhrifa af því hvernig vinnumarkaðslög binda 

kjarasamninga (e. governability). Þ.e.a.s. hversu vel vinnumarkaðslög eru í stakk búin að fylgja eftir 

kjarasamningum og friðarskyldu meðan þeir eru í gildi. 
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niðurstöður líkana sem gera ráð fyrir fullkomnum samkeppnisvinnumarkaði. Aidt og 

Tzannatos (2002) efast um að það sé viðeigandi viðmið þar sem líkan fullkominnar 

samkeppni  byggir ekki á raunhæfum forsendum25. Sá undirliggjandi vinnumarkaður sem 

kemur í ljós ef stéttarfélögum er sleppt er ekki fullkominn. Hins vegar er ekki heldur 

augljóst að laun ákvörðuð á stundarmarkaði (e. spot market)26 séu heppileg til viðmiðunar 

fyrir launastig og launadreifingu vinnumarkaðarins vegna þeirra markaðsbresta sem eru 

þar fyrir hendi. Þetta gerir það að verkum að vandi er að meta hvað sé „eðlilegt“ launastig 

og launabil milli starfa.  

Hægt er að benda á hagfræðileg rök fyrir því að stíft regluverk og ákveðið fyrirkomulag 

við kjarasamninga geti stuðlað að hærri raunlaunum og tregbreytanlegri en ella, eins og 

fjallað var um í síðasta kafla. En aðrar hagfræðikenningar benda á aðra þætti sem einnig 

geta stuðlað að því sama. Saphiro og Stiglitz (1984) fjalla um hvatalaun og Akerlof og 

Yellen (1990) tala um sanngirnisskorður (e. fairness constraint). Hvatalaun eru laun sem 

eru hærri laun en sem nemur því sem vinnuveitandi þarf að greiða til þess að fá 

starfsmann til vinnu. Vinnuveitandi kýs að greiða hærri laun til þess að hvetja starfsfólk 

við vinnu og draga úr kostnaði við eftirlit27. Af svipuðum ástæðum er hugsanlegt að 

vinnuveitendur stuðli að ósamhverfu í launabreytingum ef þeir forðast að hafa áhrif á 

framleiðni vinnuaflsins með launalækkun. Akerlof og Yellen (1990) segja atvinnurekendur 

bundna af sanngirnisskorðum (e. fairness constraint) þannig að þeir lækki ekki laun niður 

fyrir það sem starfsmönnum finnst sanngjarnt án þess að framleiðni líði fyrir það.  

Það má líka velta því fyrir sér hversu mikil dreifing launa sé viðeigandi þ.e.a.s. hvert er 

hið „náttúrulega“ launabil. Freeman (2007) bendir í þessu samhengi á rannsóknir frá fyrri 

tíð í Bandaríkjunum sem sýna fram á mikinn breytileika í launum þar í landi fyrir sams 

konar starf á sama staðbundna vinnumarkaðnum. Freeman (2007) segir þetta 

vísbendingu um að vinnumarkaður eins og sá í Bandaríkjunum, sem fremur einkennist af 

samkeppni í launamyndun og launum ákvörðuðum á stundarmarkaði (e. spot market), 

komi ekki nauðsynlegu jafnvægisástandi á laun. Eins benda (Calmfors, o.fl., 2001) og (ILO, 

                                                      
25 Vegna markaðsbresta þeirra markaðsbresta á vinnumarkaði sem minnst var á í upphafi tvö kafla. 

26 Þ.e. þau laun sem framboð og eftirspurn afmarka á hverjum tíma.  

27 Þegar er atvinnuleysi er til staðar og starfsfólk með hærri laun er það ánægðara með starf sitt. 
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2016) á að samkvæmt raungögnum28 sé ekki hægt að skýra launamun milli starfsmanna 

með ólíkum eiginleikum þeirra29. 

Því er ljóst að snúið er að segja til um hvað sé eðlilegt viðmið fyrir almennt launastig 

og launadreifingu. Það má telja ljóst að þessi vandi stuðli að nokkru leyti að óstöðugleika 

á vinnumarkaði þar sem jafnvægi næst ekki  þar til allir aðilar eru sáttir við sinn hluta af 

virðisaukanum sem verður til í hagkerfinu (Axel Hall, o.fl., 1998).  

2.4 Áhrif á atvinnustig og framleiðni 
Það vekur undrun Traxler (2000) að áhersla í raunrannsóknum virðist vera að skoða áhrif 

launamyndunarfyrirkomulags á efnahagslega þætti eins og hagvöxt, verðbólgu og 

atvinnuleysi, fremur en áhrif þess á vinnuaflskostnað. Þrátt fyrir augljósara samhengi milli 

kjarasamninga og vinnuaflskostnaðar. Þetta kemur þó ekki eins á óvart þegar það er sett 

í samhengi við vandann við að segja hvað sé æskilegt launastig og -bil. Þegar spurningin 

er hins vegar um hærri eða lægri launa- og vinnuaflskostnað, að hinum þáttum 

óbreyttum, er svarið ekki jafn augljóst30. Það ættu flestir að geta sammælst um að 

atvinnuleysi ætti að vera sem minnst, og líklega eru velflestir á því máli að há framleiðni 

sé ákjósanleg og lítil verðbólga sömuleiðis.  

Það má því telja óhjákvæmilegt þegar meta á áhrif af regluverki og fyrirkomulagi 

launamyndunar að skoða þau í ljósi efnahagslegra og samfélagslega mikilvægra þátta eins 

og atvinnuleysis og framleiðnivaxtar. Hér verða því í framhaldi reifaðar megin niðurstöður 

fyrri rannsókna um samhengi þessara þátta, og rætt hvað þarf að hafa í huga þegar 

dregnar eru ályktanir af þeim.   

2.4.1 Regluverk 

Áður var bent á að lágmarkslaunum fylgi aukinn tekjujöfnuður og hækkun launa, a.m.k á 

lægri stigum launaskalans. Áhrif lágmarkslauna á atvinnuleysi eru hins vegar óljós. Í grein 

                                                      
28 ILO(2016) skoðaði launagögn tuttugu og tveggja landa og bar saman við spálíkan. Sá samanburður 

leiddi það í ljós að lítið samhengi var milli launa sem líkanið spáði og þeirra sem greidd voru í raun.  
29 Þ.e. ekki hægt að skýra launamun með mun á menntun, reynslu og annarri hæfni 

30 Önnur framsetning sömu spurningar er í raun sú hvernig skipta eigi „framleiðslu-kökunni“, þ.e. hvað sé 

eðlilegur hlutur launafólk af framleiðslunni30.  
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OECD (2015b) er bent á að ekki hafi verið sýnt fram á samhengi milli hækkunar 

lágmarkslauna og fækkunar starfa almennt. Þó ákveðnar rannsóknir sýni fram á samhengi 

milli hækkunar lágmarkslauna og færri starfa fyrir unga og reynslulitla starfsmenn. Í 

íslenskri rannsókn Sigurðar Jóhannessonar (2001) kom ekki marktæk niðurstaða á því 

hvort störfum fækkaði á Íslandi við hækkun lágmarkslauna31.  

Nickell og Layard (1999) segja óljóst hver áhrif lágmarkslauna eru á framleiðnivöxt. 

Aukinn kostnaður við vinnuafl getur flýtt fyrir því að lágframleiðnifyrirtæki leggist af sem 

gefur framleiðnari fyrirtækjum tækifæri til að stækka. Þessa tilgátu styður rannsókn á 

fyrirtækjum í Kína þar sem hækkun lágmarkslauna dró úr líkum á því að lágframleiðin 

fyrirtæki héldust gangandi (Maynris, Poncet & Zhang, 2014). Erlendar rannsóknir sýna 

einnig að lágmarkslaun geti bætt framleiðni innan fyrirtækis þar sem þau virka hvetjandi 

fyrir starfsfólk sjá t.d. Georgiadis (2013) og Owens og Kagel (2010). Auk þess eru 

vísbendingar um að lágmarkslaun dragi úr starfsmannaveltu sem gefur starfsmönnum 

færi á að auka færni sína í starfi (sjá t.d. Dube, Lester og Reich (2012)). Í rannsóknum Riley 

og Bondibene (2015) og Croucher og Rizov (2012) eru dæmi erlendis frá þar sem viðbrögð 

atvinnurekenda við hækkun lágmarkslauna séu að auka framleiðni vinnuafls frekar en að 

draga úr eftirspurn (ILO, 2017a). Niðurstaða Nickell og Layard (1999) er sú að 

atvinnuleysisbætur, ólíkt lágmarkslaunum, auki atvinnuleysi. Þeir segja þó áhrifin 

hverfandi ef bæturnar eru hlutfallslega lágar. Það liggur í hlutarins eðli að 

heildarframleiðni líður fyrir ef atvinnuleysi eykst, en hins vegar telja Nickell og Layard 

(1999) enga ástæðu til að telja að atvinnuleysi hafi bein áhrif á framleiðnivöxt. 

Samkvæmt raunrannsókn Nickell og Layard (1999) eru ákveðnar vísbendingar um að 

skattar auki skammtímaatvinnuleysi og hugsanlega einnig til lengri tíma. Heimildum ber 

hins vegar ekki saman um hvort þau áhrif séu smávægileg eða töluverð. Ef þrepaskiptur 

skattur er tekinn fyrir sérstaklega, er ekki ljóst af heimildum að dæma, hvort hann auki 

atvinnuleysi eða dragi úr launakröfum32 og þar með úr atvinnuleysi, sjá t.d. Holmund og 

                                                      
31 Rannsókn, Sigurðar Jóhannessonar (2001) á áhrifum af hækkun lágmarkslauna á Íslandi á árunum 

1986-2000 sýnir fram á að hækkun lágmarkslauna taki nokkur ár að fara upp allan launastigann, hægar 

þegar verðbólga er lág. Þannig að áhrif hækkunar lágmarkslauna á Íslandi virðist vera aukinn tekjujöfnuður 

en misjafnt hve lengi þau áhrif vara.  
32 Vegna þess að auka laun eru ekki jafn verðmæt. 
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Kolm (1995), Newell og Symons (1993) o.fl. samanber Nickell og Layard (1999). 

Heimildum ber heldur ekki saman um stærð almennra skattaáhrifa á framleiðnivöxt en 

ljóst er að hann er neikvæður, ef einhverja áhrifa gætir. Það á einnig við um áhrif 

þrepaskipts skatts, þau eru einnig neikvæð ef þau eru til staðar (Nickell & Layard, 1999).  

Þegar vinnuveitendur geta aðlagað laun með tilliti til kostnaðar við starfstengd réttindi 

stuðla þau ekki að auknu atvinnuleysi. Í þeim tilfellum að réttindin tengjast beint ráðningu 

starfsfólks, s.s. uppsagnarvernd, minnkar skammtímaatvinnuleysi en 

langtímaatvinnuleysi eykst. Hvað varðar framleiðni þá hníga vísbendingar að því að 

starfstengd réttindi, einkum uppsagnarvernd33, örvi fremur framleiðnivöxt en að hann 

standi í stað, og samkvæmt Nickell og Layard (1999) er ekkert sem bendir til þess að 

starfstengd réttindi dragi úr vextinum. 

Flest bendir því til þess að hver og einn þáttur í regluverki vinnumarkaðarins, sem hér 

var farið yfir, hafi lítil eða ómarktæk áhrif á atvinnuleysi, þó getur verið að skattar geti 

haft þau áhrif að atvinnuleysi hækki að einhverju ráði. Almennt bendir þetta til þess að 

þættir innan regluverksins auki ekki það mikið við kostnað við vinnuafl að það dragi að 

ráði úr eftirspurn eftir vinnuafli. Hins vegar virðast þættirnir gegnum gangandi hafa góð 

áhrif á framleiðni og auki framleiðnivöxt að einhverju leyti. Hér hafa ekki verið skoðuð 

áhrif af innbyrðis samspili þátta á atvinnuleysi og framleiðni og hugsanlegt er að einhver 

samverkandi áhrif séu til staðar sem ekki hefur verið fjallað um.  

2.4.2 Kjarasamningar 

Í kafla 2.2 hér á undan er fjallað um tengsl milli þess að margir fái laun samkvæmt 

kjarasamningum og hærri raunlauna. Samkvæmt Aidt og Tzannatos (2002) eru sömuleiðis 

tengsl milli þess fjölda sem fær laun og annarra þátta á vinnumarkaði s.s. atvinnuleysis og 

verðbólgu (að öðru óbreyttu). Einnig er niðurstaða þeirra Aidt og Tzannatos (2002) að 

fylgni sé á milli þess að mörg stéttarfélög (ekki í samfloti) séu á samningssviði, og meira 

atvinnuleysis og aukinnar verðbólgu. Hvað varðar hlutfallslegan fjölda meðlima í 

                                                      
33 Nickell og Layard (1999) komast að þeirri niðurstöðu að áhrif uppsagnarverndar á framleiðni séu 

jákvæð, vegna þess að með uppsagnarvernd mun starfsfólk vera fúsara að deila sínum hugmyndum í starfi 

auk þess sem starfsmaður leggur meira upp úr þjálfun í starfi sem er til frambúðar. 



 

30 

stéttarfélögum er það niðurstaða Aidt og Tzannatos (2002) að hann dugi ekki einn og sér 

til þessa að útskýra breytileika í atvinnuleysi.  

Niðurstaða OECD (2004) svipar til niðurstöðu þeirra Aidt og Tzannatos (2002), að 

hlutfallslegur fjöldi meðlima í stéttarfélögum útskýri ekki breytileika í atvinnuleysi. Þó svo 

að greinahöfundar OECD (2004) fái út marktæka jákvæða fylgni milli hlutfallslegs fjölda í 

stéttarfélögum og atvinnustigs, er samkvæmt þeim fylgni þess við atvinnuleysi eða 

verðbólgu  ekki marktæk. Samkvæmt OECD (2004) er sömuleiðis hvorki marktæk fylgni 

milli þess hversu yfirgripsmiklir kjarasamningar eru og ofangreindra atriða, þ.e. 

atvinnustigs, atvinnuleysis og verðbólgu né milli þess hversu mikil miðstýring/ 

samstilling34 er og atvinnustigs, atvinnuleysis og verðbólgu.  

Draga má saman útkomu þeirra þriggja tölfræðilíkana sem OECD (2004) settu upp í 

stuttu máli. Tvö af þremur tölfræðilegum líkönum OECD (2004) sýna marktækt jákvætt 

samhengi milli hlutfallslegs fjölda í stéttarfélögum og atvinnustigs. Tvö þeirra sýndu 

marktæk en lítil áhrif af hlutfallslegum fjölda stéttarfélagsbundinna til aukningar 

verðbólgu. Eitt af þremur líkönum sýndi fram á marktæk áhrif þess að hærra hlutfall fái 

laun samkvæmt kjarasamningum og bæði lægra atvinnustigs og aukins atvinnuleysis, og 

annað líkan sýndi fram á að aukin miðstýring/ samstilling fer saman með minni verðbólgu.  

Sem sagt sú heildarmynd sem líkönin þrjú gefa til kynna er fremur óljós og ekki afgerandi 

í neinni niðurstöðu. Líkönin gáfu ekki tilefni til þess að ætla að samhengi sé milli 

kjarasamningafyrirkomulag og framleiðni eða framleiðni á tímaeiningu.  

Ef áhrif samstillingar eru sérstaklega tekin til skoðunar virðast ýmsar rannsóknir benda 

til þess að það hafi góð áhrif með tilliti til þátta þ.e.a.s. hlutfallslega lítils atvinnuleysis og 

verðstöðugleika.  Niðurstaða þeirra Aidt & Tzannatos (2002) er að með samstillingu megi 

koma í veg fyrir neikvæð áhrif af yfirgripsmiklum kjarasamningum á atvinnustig, einkum 

ef hún er af hálfu vinnuveitenda35.  

                                                      
34 Þar sem miðstýring/ samstilling er meðaltal af stigum landanna í miðstýringu og samstillingu skv. 

OECD 

35 Að samstilling atvinnurekenda eigi meiri þátt í því að halda aftur af atvinnuleysi telja þeir Aidt & 

Tzannatos (2002) að bendi til þess að samtök atvinnurekenda séu skilvirkari í að stýra launaskriði heldur en 

samtök stéttarfélaga. 
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Niðurstaða bæði Bean, Layard & Nickell (1986) og Layard, Nickell & Jackman (1991) er 

að með samstilltum kjarasamningum séu almenn raunlaun á vinnumarkaði næmari fyrir 

breytingum á atvinnustigi (e. more responsive) að öðru óbreyttu (Aidt & Tzannatos, 2002; 

Nickell & Layard, 1999)36. Ef það er raunin, að samstilling dragi úr launaþrýstingi og jafnvel 

auki sveigjanleika, eiga þau skref sem Heery og Noon (2008) segja að hafi verið stigin til 

þess að koma samstillingu á í Bretlandi með það að markmiði að vinna gegn því sem teljast 

óheppileg áhrif af auknum fjölda stéttarfélaga á samningssviði37, við rök að styðjast. 

Jafnvel má leiða líkum að því að tilraun til þess að styrkja landssamtök stéttarfélaga og 

samstarf þeirra undir merkjum ASÍ á Íslandi (Sigurður Snævarr, 1993), hafi verið gerð með 

það að leiðarljósi að draga úr raunlaunaþrýstingi sem virðist fylgja því að hátt hlutfall fái 

laun samkvæmt kjarasamningum og mörg stéttarfélög séu á samningssviði.  

Nickell og Layard (1999) segja vísbendingar vera um að hátt hlutfall launafólks í 

stéttarfélögum dragi úr framleiðni. Þeir vitna þar m.a. til rannsókna sem benda til þess að 

þau fyrirtæki sem semja þurfa við meiri fjölda stéttarfélaga séu ekki eins framleiðin eins 

og önnur sem semja við færri. En hins vegar benda þeir á að þrátt fyrir þessar vísbendingar 

hafi samanburðarannsóknum milli landa (e. cross- country) ekki tekist að sýna fram á 

neikvæð áhrif stéttarfélaga á framleiðni. Það telja þeir að stafi af mótvægisáhrifum 

annarra þátta í fyrirkomulagi launamyndunar, miðstýringar og samstillingar. Niðurstöður 

Aidt og Tzannatos (2002) eru á sömu lund, að ekki sé búið að sýna fram á samhengi milli 

ákveðins fyrirkomulags við launamyndun og framleiðni. Greining OECD (2004) gefur ekki 

til kynna marktækt samhengi milli hlutfallslegs fjölda í stéttarfélögum, fjölda sem fær laun 

samkvæmt kjarasamningum, samstillingar eða miðstýringar og framleiðni á vinnustund.   

Fáar rannsóknir sýna fram á tölfræðilega marktækt samhengi milli fyrirkomulags við 

launamyndun og atvinnustigs og milli þess og efnahagslegs árangurs í formi framleiðni. 

En eins og Nickell og Layard (1999), Aidt og Tzannatos (2002), OECD (2004) og fleiri benda 

                                                      
36 Þetta bendir til þess að einhvers konar sveigjanleiki með tilliti til efnahagslegs ástands fylgi 

samstillingu (Aidt & Tzannatos, 2002). Hagfræðilegar ástæður fyrir þessu geta verið í anda þess sem Soskice 

(1990) talar um. Þ.e. að aukin samstilling dragi mögulega úr mótstöðu við launalækkun. Vegna þess að við 

þær aðstæður blasir við að launalækkun gengur þvert á alla samstillta hópa, og því síður litið á launalækkun 

sem tilraun til að lækka hlutfallsleg laun.  

37 Það eru hærri raunlaun og lægra atvinnustig 
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á er ekki þar með sagt að slík áhrif séu ekki til staðar og rekja þá niðurstöðu fremur til þess 

tölfræðilega vanda sem steðjar að rannsakendum.  

Flestir sem gera samband launamyndunar og efnahagslegrar útkomu að 

umfjöllunarefni sínu benda á ákveðin grundvallarvandamál sem fylgja rannsóknum á 

raungögnum, tengdum umfjöllunarefninu. Það er erfitt að skilgreina sjálfstæðar breytur 

og oft huglægt mat sem skilur á milli (Moene, Wallerstein, & Hoel, 1993) eins og bent var 

á í fyrri kafla. Mengi gagna sem rannsóknirnar byggja á er fremur lítið eða á bilinu 10-25 

athuganir (e. observations) eins og Aidt og Tzannatos (2002) benda á og oft margar 

skýribreytur (e. independent variable). Auk þess er hætta á samtímajöfnubjögun (e. 

simultaneous equation bias) þar sem fyrirkomulag í launamyndun og efnahagslegur 

árangur eru hvoru tveggja tímatengdir þættir sem ákvarðast samtímis (Aidt & Tzannatos, 

2002; Pencavel, 1998).  

 

Ljóst er að áhrif fyrirkomulags í kringum launamyndun geta verið margbreytileg, enda er 

stofnanaumhverfi vinnumarkaðar breytilegt á milli landa. Hin ýmsu lönd hafa komið sér 

upp ólíku fyrirkomulagi við launamyndun, það er misjafnt hversu mikið regluverk er í 

kringum launamyndun, hversu stórir hópar semja saman og hversu margir fá laun skv. 

kjarasamningum. 

Áhrif af þáttum regluverks, þegar hver þáttur er skoðaður í sínu lagi, eru ýmiss konar 

og geta þeir hækkað eða lækkað launastigið. Lágmarkslaun og  þrepaskiptur skattur hafa 

þau áhrif að samþjöppun verður á launakúrfunni. Almennt hafa ofangreindir þættir 

regluverksins lítil eða ómarktæk áhrif á atvinnuleysi og sumir þeirra hafa góð áhrif á 

framleiðni, s.s. lágmarkslaun og uppsagnarvernd. Þar sem hátt hlutfall launafólks fær laun 

samkvæmt kjarasamningum er almennt launastig hærra en ella að öðru óbreyttu. 

Samstilling aðila, að öðru óbreyttu, dregur úr þeim launaþrýstingi þar sem þeir taka þar 

með tillit til ytri áhrifa ólíkra hópa hver á annan við launamyndun. Auk þess er 

samþjöppun launaskalans meiri þar sem hærra hlutfall sem fær laun samkvæmt 

kjarasamningum og hærra hlutfall launafólks er meðlimir í stéttarfélögum. 

 Hugsanleg skýring á því að samstilling aðila dragi úr launaþrýstingi er sú að samstilling, 

eins og skilgreining á henni gefur til kynna, er þar sem aðilar að kjarasamningum vinna að 

sameiginlegu markmiði og taka tillit til ytri áhrifa. Hvert og eitt stéttarfélag samanstendur 



 

33 

oft af staðgönguaðilum í framleiðslu sem hafa það að markmiði að hámarka áhrif sín í 

verkfalli. Þar sem aðstæður eru með þessu móti er algengt að hver atvinnurekandi semji 

við mörg stéttarfélög og hætta er á deilum milli stéttarfélaga um það hvernig launatekjum 

er skipt milli meðlima þeirra. Raunrannsóknir benda til þess að slíkt skipulag auki 

launaþrýsting. Í samfloti breytist samsetning hópsins sem samið er fyrir og launakröfur 

taka mið af því að launahækkun eins aðila í framleiðslu dregur úr eftirspurn eftir vinnuafli 

annars þegar þeir eru stuðningsaðilar í framleiðslu.    

Rannsóknir á raungögnum benda til þess að ekki sé einn tiltekinn, afmarkaður þáttur í 

stofanaumhverfi sem skýrir ólíkt launastig og launamynstur milli landa. Raunar má segja 

að niðurstaða þessa kafla endurspeglist í tveimur atriðum. Annars vegar niðurstöðu OECD 

(2004) að áhrif af fyrirkomulagi við kjarasamningagerð á vinnumarkaði séu háð samspili 

við aðra þætti stofnanaumgjörðar og að það bendi til að ólíkt fyrirkomulag geti stuðlað 

að sams konar efnahagslegri útkomu. Og hins vegar í fyrirvara sem Aidt og Tzannatos 

(2002) gera fyrir greingerð sinni, þar sem þeir segja kjarasamningagerð svo samtvinnaða 

efnahagslegu og pólitísku ástandi að fyrirkomulag sem hentar á einum stað henti ekki 

endilega á öðrum. 
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3 Fyrirkomulag launamyndunar, samanburður milli landa 

Fyrirkomulag launamyndunar er ólíkt milli landa og er það að mörgu leyti innbyrðis 

samspil hinna ýmsu þátta stofnanaumgjörðar sem ákvarðar efnahagsleg áhrif 

fyrirkomulagsins, líkt og komið var inn á í kafla tvö. Þess vegna er vert að bera saman 

fyrirkomulag launamyndunar nokkurra landa og gera grein fyrir hvernig samspili þar er 

háttað meðal þeirra þátta sem ræddir voru í kafla tvö. Þetta eru atriði svo sem hversu 

hátt hlutfall launafólks fær laun samkvæmt kjarasamningum, hversu hátt hlutfall er 

stéttarfélagsbundið, hvernig miðstýringu samningaferlisins og samstillingu er háttað og 

það hvernig hópur það er sem samið er fyrir hverju sinni. 

Í þessum  kafla verður farið yfir stöðu og þróun fyrirkomulags launamyndunar á Íslandi 

og í samanburðarlöndunum sex. Löndin sjö sem fjallað verður um eru Ástralía, Bandaríkin, 

Danmörk, Ísland, Noregur, Nýja-Sjáland og Svíþjóð.  Þau eru ólík, s.s. að stærð og 

fólksfjölda en eiga það sammerkt að vera menningarlega og efnahagslega um margt 

svipuð. Þau eru þróuð hagkerfi með peningastefnu sem einkennist af verðbólgumarkmiði. 

Auk þess eru þau tiltölulega opin hagkerfi sem eiga viðskipti á alþjóðlegum mörkuðum. 

Einkum verður tekið mið af atriðum sem rædd voru í kafla tvö, svo sem regluverki í 

kringum vinnumarkaði landanna og skipulagi launamyndunar og kjarasamninga, ef slíkir 

eru fyrir hendi með það fyrir augum að geta borið saman hvað séu sameiginleg einkenni 

í fyrirkomulagi launamyndunar landanna sjö og hvað sé ólíkt.  

Kaflinn er þríþættur. Fyrst er farið yfir hvernig regluverk er á Íslandi borið saman við 

viðmiðunarlöndin og hvaða áhrif það ætti að hafa á útkomu á vinnumarkaði miðað við 

umfjöllun kafla tvö. Síðan er farið yfir það hvernig fyrirkomulag er við launamyndun í 

samanburðarlöndunum og kjarasamningum þar sem það á við. Þar er farið yfir hverjir eru 

þátttakendur í launamyndun og hvernig þeir aðilar eru skipulagðir og því velt upp, út frá 

umfjöllun kafla tvö, hvaða áhrif tiltekið skipulag hefur á efnahagslífið. Í lokin er farið yfir 

hagvöxt, launastig og hlut launa í þáttatekjum meðal samanburðarlandanna og stöðu 

efnahagslífsins með tilliti til atvinnuleysis og framleiðni og það borið saman við fyrri 

umfjöllun kaflans. Með þessu er ætlunin að athuga hvort það bendi til samhengis milli 

launamyndunarfyrirkomulags landanna og tölulegra eiginleika efnahagslífsins. Því er auk 

þess velt upp hvort samhengi milli fyrirkomulags launamyndunar og efnahags- ástands sé 

eins og við var að búast í ljósi umfjöllunar kafla tvö.  
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3.1 Regluverk, samanburður landa  
Katrín Ólafsdóttir (2008) kemst að þeirri niðurstöðu að frjálsræði sé meira í lagaumhverfi 

vinnumarkaðar á Íslandi samanborið við löndin í kring. Það er vegna þess að margir þættir 

í regluverki hér á landi eru ákvarðaðir í kjarasamningum milli aðila vinnumarkaðarins, af 

þeim má nefna lágmarkslaun og reglur tengdar starfsöryggi (þ.e. ráðningar og uppsagnir).  

Í meirihluta OECD-ríkja eru ákvæði um lágmarkslaun sett með lögum og gildir það 

meðal annars í Bandaríkjunum og Nýja-Sjálandi. Í Ástralíu og einhverjum fylkjum 

Bandaríkjanna er sjálfstæð nefnd sérfræðinga sem ákveður hver lágmarkslaun eigi að 

vera. Á Íslandi og hinum Norðurlöndunum eru lágmarkslaun hins vegar ákvörðuð í 

kjarasamningum (Katrín Ólafsdóttir, 2008; OECD, 2015b). OECD (2015b) segir engan 

grundvallarmun vera á því að festa lágmarkslaun með lögum og að ákvarða þau í 

kjarasamningum þar sem kjarasamningar eru yfirgripsmiklir. Á Íslandi eru í 

kjarasamningum tilgreind lágmarkskjör fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein 

(Alþingi, 1980). Þau lágmarkskjör gilda fyrir alla aðila innan starfsgreinar, óháð 

stéttarfélagsaðild.  

Rannsókn Sigurðar Jóhannessonar (2001) á áhrifum af hækkun lágmarkslauna á Íslandi 

á árunum 1986-2000 bendir til þess að hækkun lágmarkslauna taki nokkur ár til að fara 

upp allan launastigann, hægar þegar verðbólga er lág. Þannig að áhrif lágmarkslauna á 

Íslandi auka tekjujöfnuð en mismikið milli ára og ljóst að niðurstaðan er í samræmi við 

þær erlendu rannsóknir sem reifaðar voru í kafla tvö.  

 Á Íslandi rétt eins og í mörgum OECD ríkjum eiga atvinnulausir rétt á bótum að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum (Alþingi Íslands, 20108). Við uppbyggingu kerfisins er 

gjarnan leitast eftir því að  draga ekki úr virkri atvinnuleit (Seðlabanki Íslands, 2012). Í 

þessu tilliti skiptir hlutfall bóta af meðallaunum máli og hversu langur bótaréttur er (Agell, 

1999). Katrín Ólafsdóttir (2010) segir í doktorsritgerð sinni að bætur á Íslandi séu 

tiltölulega lágar og til það skamms tíma að atvinnuleysi sé ekki fýsilegt hér í samanburði 

við að hafa atvinnu. Að öllum líkindum hafa atvinnuleysisbætur því ekki þau áhrif hér á 

landi að atvinnuleysi aukist. Á mynd 2 má sjá að hlutfall bóta á Íslandi er í takt við hlutfall 
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þess í Noregi og Svíþjóð. Í Bandaríkjunum eru bætur litlar sem engar en í Ástralíu, 

Danmörku og Nýja-Sjálandi eru bæturnar ívið hærri. 

Mynd 2 - Skattafleygur einstaklings sem er barnslaus og þénar meðaltekjur. Myndin sýnir hlutfall skatta 
af meðal-tekjum. Heimild: OECD(2017b) 

Mynd 3 - Meðal atvinnuleysisbætur árið 2015, sem hlutfall af meðal atvinnutekjum. 
Heimild: (OECD, 2017a) 



 

37 

 Í doktorsritgerð Katrínar Ólafsdóttur(2010) segir að skattfleygurinn á Íslandi sé fremur  

lítill og hafi því óveruleg áhrif á framboð vinnu. Mynd 3 sýnir hlutfall skattafleygs í 

samanburðarlöndum, á árinu 2016 (OECD, 2017b). Af myndinni er ljóst að skattfleygur 

ársins 2016 er 34% á Íslandi og að hann er undir meðalskattafleyg OECD landanna.  

Skattafleygurinn hér á landi það árið er sömuleiðis lægri en í Skandinavíu. Auk 

lágmarkslauna voru stighækkandi (e. progressive) skattar nefndir í kafla tvö sem dæmi 

um þátt í regluverki sem getur stuðlað að samþjöppun launabilsins. Í OECD (2018) er 

skoðuð þróun stighækkandi skatta síðastliðinna 17 ára, hún er metin út  frá 

hlutfallsbreytingu skatta þess sem hefur 67% af meðaltekjum á móti þess sem hefur 167% 

af meðaltekjum. Þar kemur fram að miðað við þennan mælikvarða hefur stighækkun 

skatta aukist mest af öllum OECD ríkjum á Nýja-Sjálandi og Svíþjóð. Aftur   á móti hefur 

samkvæmt þessum mælikvarða, á þessu tímabili, dregið úr stighækkun skatta í Ástralíu, 

Danmörku, á Íslandi og í Bandaríkjunum. Nú er hlutfall skatta þess sem hefur 67% af 

meðaltekjum á Íslandi, 73,3% af sköttum þess sem hefur 167% meðaltekna.  Það er hærra 

en OECD meðaltalið og af samanburðarlöndum er það einungis lægra en hlutfallið í 

Danmörku þar sem það er rétt rúm 80%. 

Samkvæmt Seðlabanka Íslands (2012) er uppsagnarvernd á Íslandi nálægt meðal-

uppsagnarvernd OECD landanna38. Á Íslandi er uppsögn skrifleg og er uppsagnarfrestur 

ýmist ákveðinn í lögum, með kjarasamningi eða ráðningarsamningi og er fresturinn eftir 

atvikum, oft 2-3 mánuðir eftir 3-5 ára vinnu (ASÍ, 2018a). Hér er minni vernd en að 

meðaltali í Evrulöndum en töluvert meiri en í enskumælandi OECD löndunum Ástralíu, 

Bandaríkjunum og Nýja-Sjálandi. Í Bandaríkjunum er tiltölulega auðvelt að reka og ráða 

starfsfólk. Soskice (1990) segir slíkt fyrirkomulag gera það að verkum að hagsmunir 

launamanns og fyrirtækis fari saman til skemmri tíma en ella. Þess vegna vilji  launamenn 

hámarka launahækkanir eins og mögulegt sé á sem skemmstum tíma, en það er misjafnt 

eftir stöðu launamanns hvort hann hafi þunga til að ná þeim fram.  

Regluverk íslensks vinnumarkaðar sker sig ekki að ráði frá regluverki vinnumarkaða 

hinna landanna. Regluverkið er minna í Ástralíu, Bandaríkjunum og Nýja-Sjálandi og þar 

er regluverk sett í meira mæli með lögum. Á Íslandi og í Skandinavíu fylgir regluverk um 

                                                      
38 Þegar miðað er við árið 2008. 
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vinnumarkað fremur kjarasamningum en að það sé sett í lögum. Í þeim löndum er 

regluverkið sömuleiðis umfangsmeira.  Umfang regluverks á Íslandi virðist nokkurn veginn 

í miðið á milli þeirra viðmiðunarlanda sem hafa meira regluverk og þeirra sem hafa minna 

og ólíklegt er að regluverkið hafi nokkur afgerandi áhrif á efnahagslífið á Íslandi.    

 

3.2 Aðilar að launamyndun og kjarasamningum, samanburður landa 
 Á Íslandi er hátt hlutfall launafólks skráð í stéttarfélög. Af mynd 4 má sjá að af 

samanburðarlöndum er Ísland með hæsta hlutfallið. Myndin byggir á gögnum frá (OECD, 

2017c; J. Visser, 2015) og sýnir hlutfallslegan fjölda þess launafólks sem er í 

stéttarfélögum frá árinu 1960 og árinu 1979 fyrir Ísland. Eins og sjá má er Ísland nánast 

eina landið þar sem hlutfallið hefur farið upp á við frá því ári. Árið 2014 er hlutfallið 86,4% 

á Íslandi og töluvert lægra í hinum. (Calmfors, o.fl., 2001) segja almenn þróun síðustu ára 

vera þá að hlutfallslegum fjölda meðlima í stéttarfélögum fækki.  

 Þetta styðja gögn OECD (2017c) sem sýna að frá árinu 1975 hefur hlutfall launafólks í 

stéttarfélögum í OECD-löndunum farið jafnt og þétt minnkandi. Næst á eftir Íslandi í háu 

hlutfalli stéttarfélagsbundinna eru löndin þar sem Ghent-kerfið hefur verið við lýði, 

þ.e.a.s. Danmörk og Svíþjóð. Ghent-kerfið felur það í sér að stéttafélög sjá um að útdeila 

ýmsum réttindum meðal annars atvinnuleysisbótum. Á síðustu árum hefur kerfinu verið 

Mynd 4 – Hlutfall launafólks sem meðlimir eru í stéttarfélögum. Heimild:  
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breytt og setja Lind (2007) og Kjellberg og Ibsen (2016) lækkandi hlutfall launafólks í 

stéttarfélögum í samhengi við þær breytingar. Á Íslandi var Ghent-kerfi fram til ársins 

1997 (Karín Ólafsdóttir & Stefán Ólafsson, 2014).  

Á Íslandi er hvati fyrir launafólk að ganga í stéttarfélag þar sem flestir kjarasamningar 

hafa ákvæði um forgangsrétt stéttarfélagsbundinna til starfa (ASÍ, 2017a; Sigurður 

Snævarr, 1993). Það þýðir sömuleiðis að einstaklingur sem vill selja vinnu sína getur ekki 

undirboðið kjarasamningsbundin laun, ef annar stéttarfélagsbundinn er tilbúinn að taka 

vinnuna að sér (ASÍ, 2017b).  

Mikil lækkun á hlutfallslegum fjölda launafólks í stéttarfélögum bæði á Nýja-Sjálandi 

og í Ástralíu er eftirtektarverð. Fækkunina má skýra í sögulegu samhengi. Í kringum árið 

1970 einkenndist fyrirkomulag launamyndunar af töluverðu regluverki og miðstýringu. 

Lýsandi um fyrirkomulag launamyndunar landanna tveggja er umfjöllun Pencavel (1998). 

Hann segir launamyndunarfyrirkomulagi þess tíma hafa verið komið á af stjórnvöldum til 

þess að skapa formfestu og koma reglu á óstöðugan vinnumarkað. Þar hafi hið dæmigerða 

stéttarfélag landanna ekki sótt ákvörðunarvald frá meðlimum sínum heldur hinu 

opinbera. Stéttarfélög landanna spruttu því ekki upp úr samstöðu launafólks heldur fyrir 

tilstilli yfirvalda (Pencavel, 1998). Stéttarfélög þess tíma í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi 

skráðu sig hjá opinberum aðilum og fylgdu því ákveðin forréttindi sem meðal annars var 

aðgangur að gerðardómskerfi og einokunarstaða þar sem einungis eitt félag mátti sinna 

hverri grein eða stétt eftir atvikum (Pencavel, 1998). Á Nýja-Sjálandi var það lengi vel 

skylda að vera meðlimur í stéttarfélagi og gekk félagsmaður í það félag sem tengdist hans 

grein, ef slíkt félag var fyrri hendi. Þetta fyrirkomulag gerði það að verkum að hátt hlutfall 

launafólks var stéttarfélagsbundið og náðu kjarasamningar oft til fleira fólks en meðlima 

stéttarfélaganna.  

Af þessu má vera ljóst að staða stéttarfélaga á Nýja- Sjálandi og í Ástralíu  er önnur en 

þar sem launafólk sjálft tekur höndum saman og myndar verkalýðsfélög39. Gagngerar 

breytingar urðu á fyrirkomulagi launamyndunar á Nýja-Sjálandi árið 1991 og voru þær 

breytingar sömuleiðis fyrir tilstilli yfirvalda. En það ár afnámu stjórnvöld skyldu 

atvinnurekenda að semja við stéttarfélög með það að sjónarmiði að atvinnurekendur 

                                                      
39 Eins og var m.a. á Íslandi (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013) 
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gætu samið við aðila utan stéttarfélaga (OECD, 2004). Pencavel (1998) telur að ástæða 

fyrir breytingunum á Nýja-Sjálandi hafi verið að auka samkeppni milli stéttarfélaga og gera 

launafólki kleift að velja hver færi með samningsumboð fyrir hönd þess. Farið var í 

svipaðar breytingar árið 1996 í Ástralíu. Þær breytingar voru hvorki jafn miklar og á Nýja-

Sjálandi né af sömu ástæðum. Ólíkt því sem var á Nýja-Sjálandi, voru breytingarnar gerðar 

með samþykki verkalýðshreyfingar landsins (Pencavel, 1998; Wooden & Sloan, 1998) og 

telur Pencavel (1998) að breytingarnar í Ástralíu hafi átt að auka hlut fyrirtækja í 

launamyndun. Árið 2000 var á Nýja-Sjálandi að einhverju leyti dregið úr breytingunum 

með því að gefa stéttarfélögum einkarétt á því að taka þátt í kjarasamningagerð. 

Ljóst er að lækkun á 

hlutfalli þess fólks sem er í 

stéttarfélögum dregur úr 

hlutfalli þeirra sem fá laun 

samkvæmt kjarasamningum 

eða með öðrum orðum þá 

dregur það úr  yfirgripi 

kjarasamninga, að því gefnu 

að launafólk sem stendur 

utan stéttarfélaga falli ekki 

undir kjarasamninga. 

Samkvæmt (OECD, 2017c) er á Íslandi tiltölulega hátt hlutfalls vinnandi fólks sem fær kjör 

samkvæmt kjarasamningum (e. Coverage rates of collective bargaining agreements). 

Hlutfallið, sem sjá má á töflu 1, er metið svo hátt sem 89% sem er sama hlutfall og í 

Svíþjóð. Í Danmörku  og Noregi er hlutfallið lægra, 84%  í Danmörku og niður í 67% í 

Noregi. Í Ástralíu er hlutfallið 60% og er þá líkt og hin löndin yfir OECD meðaltalinu sem 

er 49%. Hugsanlegt er að af ofangreindum ástæðum fái mun færri  laun samkvæmt 

miðlægum samningum  á Nýja-Sjálandi eða 15,3%  og í Bandaríkjunum eða 11,9% (OECD, 

2017c; J. Visser, 2015).  

3.2.1 Samstilling og miðstýring 

Á seinni hluta 19. aldar fóru stéttarfélög að spretta fram á Íslandi og undir lok aldarinnar, 

skömmu eftir að útgerðarmenn stofna sitt eigið vinnuveitendafélag, mynduðu sjómenn á 

Tafla 1 – Hlutfallslegur fjöldi launafólks sem fær laun skv. 
kjarasamningum.  
Heimild: OECD(2017c) og J. Visser (2015)   
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Íslandi félög.  Sigurður Snævar (1993) telur að sjómannafélög þessi hafi verið upphaf 

skipulegrar kjarabaráttu. Baráttumál  verkalýðsfélaganna voru að fá launagreiðslur í 

beinhörðum peningum og andstaða gegn launalækkunum. Kjarasamningar fylgdu í kjölfar 

tilkomu stéttar- og verkalýðsfélaga og samkvæmt Sigurði Snævarr (1993) fengu hásetar 

nokkurs konar kjarasamninga árið 1902. Um svipað leyti var farið í fyrstu verkfallsaðgerðir 

á vegum verkalýðsfélaga, árið 1899 fara prentarar í verkfall og árið 1916 var stórt verkfall 

háseta. Árið 1916 tóku sex verkalýðsfélög höndum saman og stofnuðu Alþýðusamband 

Íslands, sem nokkurs konar landssamtök stéttar- og verkalýðsfélaga. Lengi framan af voru 

laun allra opinberra starfsmanna sett með launalögum og af Kjararáði. En árið 1942 var 

BSRB, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, nú Bandalag stéttarfélaga starfsmanna í 

almannaþjónustu stofnað og 1987 fékk BHM eða Bandalag háskólamanna, áður BHMR, 

samningarétt. 

Nú, rétt rúmri öld eftir stofnun segir ASÍ (2017c) að aðilar vinnumarkaðarins, þ.e. stærri 

heildarsamtök launafólks og samtök atvinnurekenda, gegni stóru hlutverki við gerð 

kjarasamninga á Íslandi. Þetta á við rök að styðjast, ef litið er til þess að töluverður fjöldi 

smærri starfsgreinafélaga og fyrirtækja hópast nú saman undir merkjum stærri samtaka, 

Starfsgreinasambandið, Landssamband íslenzkra verzlunarmanna og Samtök verslunar og 

þjónustu (ASÍ, 2018b; Samtök Atvinnulífsins , 2018), svo einhver dæmi séu tekin.  

Alþýðusamband Íslands eru regnhlífasamtök, byggð upp af minni samtökum 

stéttarfélaga á almenna markaðnum og eru stærstu heildarsamtök launafólks á Íslandi 

með tvo þriðju hluta af þeim launamönnum sem eru í skipulögðum samtökum (ASÍ, 

2018b). Stéttarfélög starfsmanna hins opinbera semja við Samninganefnd ríkisins og 

stéttarfélög starfsmanna sveitarfélaga semja annað hvort  beint við sveitarfélögin eða fá 

laun ákvörðuð af Launanefnd sveitarfélaga (Katrín Ólafsdóttir, 2010). Stærstu samtök 

launafólks í opinbera geiranum eru BSRB. Um samstarf ASÍ og BSRB segir (Sumarliði R. 

Ísleifsson, 2013) að oft hafi góð samvinna verið milli þeirra.  

Miðstýrðir samningar stærri aðila á landsvísu ákvarða lágmarkshækkun og ef hækkun 

er umfram hana er hún ákvörðuð með dreifðari hætti. Fyrirkomulagið gerir að verkum að 

stór hluti launafólks fær hærri laun en tilgreind eru samkvæmt kjarasamningum og 

launaskrið getur átt sér stað (Katrín Ólafsdóttir, 2010). Með launaskriði er átt við það 

þegar laun hækka umfram kjarasamningsbundna hækkun (Jósef Sigurðsson & Rannveig 
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Sigurðardóttir, 2016). Að þessu leytinu virka kjarasamningar að mörgu leyti sem neðri 

mörk. 

Lýsa má fyrirkomulagi launamyndunar á Íslandi þannig að algengt er að helstu 

samningsaðilar á Íslandi séu að einhverju leyti samræmdir og oft í þríhliða samstarfi með 

aðkomu ríkisvaldsins40. Hlutverk heildarsamtaka launafólks við launasetningu er 

misveigamikið milli ára, því hverju stéttarfélagi er í sjálfsvald sett hvort það veiti stærri 

samtökum umboð til að semja fyrir sína hönd eða taki þátt í samfloti með öðrum 

félögum41 (ASÍ, 2017c). Í raun er það svo t.d. innan ASÍ að hvert verkalýðsfélag ræður 

hverju sinni með hvaða hætti það vill semja, þ.e. hvort það vilji semja í 

svæðissamböndum, landssamböndum eða á sameiginlegu borði heildarsamtakanna. Eftir 

samninga er auk þess kosið um þá í hverju félagi um sig (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). Á 

hlið atvinnurekenda er sumpart meiri samstilling, að því leytinu að þeir vinnuveitendur 

sem taka sig saman undir merkjum Samtaka atvinnulífsins gefa samtökunum algjört 

umboð til að semja fyrir sína hönd (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). 

Samkvæmt Katrínu Ólafsdóttur (2010) flokkast samstilling kjarasamninga á Íslandi á 

milli fjögur og fimm á mælikvarða OECD (2004)42. Það þýðir að samstilling á Íslandi er frá 

því að vera óformleg samræming eftir atvinnugreinum eða fyrirtækjum helstu 

samningsaðila í að vera samræmdar samningsviðræður helstu samtaka á vinnumarkaði 

eða ákvörðun ríkisins um launahækkanir með friðarskyldu (Katrín Ólafsdóttir, 2008). Af 

samanburðarlöndum flokkast Noregur samkvæmt OECD (2004) með svipuðum hætti á 

mælikvarðanum, þ.a.e.s. að meðaltali 4,5, þar sem það er meðaltal yfir tímabil á árunum 

1970-2000. Samkvæmt OECD (2004) er samstilling nokkuð breytileg í Danmörku yfir 30 

ára tímabilið en þó í kringum 4 sem þýðir að einhver samstilling er til staðar en þó með 

misjöfnum hætti. Sami mælikvarði fyrir sama tímabil sýnir að samstilling minnkar í 

Ástralíu, Svíþjóð og mest á Nýja-Sjálandi. Í lok tímabilsins er samstilling á Nýja-Sjálandi 

metin sams konar og sú í Bandaríkjunum, þ.e. stöku fyrirtækjasamningar með lítilli sem 

                                                      
40 4b) á kvarða OECD(2004) 

41 Þetta á einkum við um ASÍ en getur þó átt við um önnur heildarsamtök t.d. þau sem eru á vegum 

launafólks í opinbera geiranum. 

42 Skalinn er frá 1-5, þar sem flokkur 1 er þýðir minnst samstilling og flokkur 5 mikil samstilling.  
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engri samstillingu á stærri samningssviðum. Breytingin er í beinu samhengi við fækkun 

launafólks í stéttarfélögum  Nýja-Sjálands.  

Samkvæmt umfjöllun kafla tvö ætti minni samstilling landanna að gera það að verkum 

að dreifing launa breytist. Sú virðist vera raunin þegar skoðaður er hlutur meðalmanns, 

við efri mörk, (H5)43 af launum þess við efri mörk í lægsta tíundahluta launaskalans (H1) 

og hlutur meðalmannsins af launum þess við efri mörk í hæsta tíundahlutanum (H9).  Af 

töflu 2 má sjá að innan allra þeirra landa sem dregið hefur úr samstillingu hefur bilið á 

milli þeirra í hæsta tíunda hluta og meðallaunamannsins breikkað. Hvort um breytingu sé 

að ræða á lægri hluta launaskalans er hins vegar óljósara. Eins er eftirtektarvert í þessu 

samhengi að í Bandaríkjunum þar sem samstilling hefur aldrei verið til staðar er breiðasta 

launabilið.  

Ljóst er að fækkun stéttarfélagsmeðlima og minni samstilling er almenn þróun  í 

samanburðarlöndunum sem heild. Að sama skapi er tilhneiging í átt að auknu dreifræði. 

Samkvæmt (Traxler, 2003) og mælikvarða OECD (2004) fyrir miðstýringu er Nýja- Sjáland 

nú með launaákvörðunarfyrirkomulag sem einkennist af dreifræði og flokkast, með 

Bandaríkjunum44, sem land þar sem samningssvið kjarasamninga eru fyrirtæki. Þó svo að 

almenna þróunin sé í átt að auknu dreifræði er í tilfellum Ástralíu, Danmerkur og Svíþjóðar 

samningssviðin eftir atvikum atvinnu-eða starfsgreinar, með ákveðinn hluta samninga á 

grundvelli fyrirtækja í tilfellum Danmerkur og Ástralíu. Tafla 2 gefur vísbendingu um að 

                                                      
43 Sá í fimmta tíundahluta launaskalans. 

44 Í flokk 1 

 

Tafla 2 – Hlutur lægstu launa af meðallaunum og hlutur hæstu launa af meðallaunum. Heimild: 
Gagnagrunnur OECD(2017) og eigin útreikningar  

H5/H1 Ást Dan Ísl N-sjá Nor Sví Band

1986 1,68 * * 1,51 * 1,31 2,04

2004 1,66 1,41 1,83 1,59 1,45 1,38 2,09

2013 1,65 1,45 1,71 1,57 1,61 1,36 2,09

H9/H5

1986 1,71 * * 1,49 * 1,52 2,03

2004 1,88 1,69 1,72 1,76 1,45 1,63 2,29

2013 2,02 1,77 1,74 1,86 1,49 1,67 2,44
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ójöfnuður tekna innan landanna sé sömuleiðis að aukast, sem er í samræmi við umfjöllun 

í kafla tvö. 

Katrín Ólafsdóttir (2010) metur það sem svo að á Íslandi sé miðstýring á milli 4-5 á 

OECD(2004) kvarðanum45 , þ.e. atvinnugreinarnar eru samningssviðið og sumir samningar 

enn miðstýrðari. Á mælikvarða OECD (2004) er Noregur með svipaða miðstýringu en 

samkvæmt OECD (2004) hefur miðstýring þar verið að meðaltali 4,5 með litlum 

breytingum síðust 30 árin. Sömuleiðis hafa litlar breytingar orðið síðustu 30 árin, eða 

meira, á launamyndunarfyrirkomulagi í Bandaríkjunum. Eins og áður kom fram fær lítill 

hluti launamanna launakjör ákvörðuð með kjarasamningum og lítil sem engin samstilling 

er til staðar. Soskice (1990) segir það einkennandi fyrir bandaríska vinnumarkaðinn að 

innan fyrirtækja, séu hvorki sterk stéttarfélög sem semja um laun við atvinnurekendur né 

sterk samtök atvinnurekenda. 

Moene, Wallerstein og Hoel (1993) telja ekki rétt að flokka Bandaríkin sem land með 

dreifræði í launamyndun heldur fremur sem  samkeppnisvinnumarkað (e. competitive 

labour market), þ.e.a.s. bandaríski vinnumarkaðurinn einkennist af því hve fáir fái laun 

samkvæmt kjarasamningi og fáir séu stéttarfélagsbundnir. Með þessum sömu rökum ætti 

sömuleiðis að telja ný-sjálenska vinnumarkaðinn sem dæmi um samkeppnis-vinnumarkað 

en ekki vinnumarkað sem einkennist af því að laun séu sett í kjarasamningum fyrir hvert 

fyrirtæki um sig. Má í raun telja þetta eitt af áðurnefndum vandkvæðum með mælikvarða 

tengdum fyrirkomulagi launamyndunar.   

 Tvö atriði til viðbótar er vert að hafa í huga þegar fyrirkomulag launamyndunar eru 

skoðuð í ljósi samstillingar og miðstýringar. Það er annars vegar fjöldi stéttarfélaga á 

samningssviði þ.e. hvort innan stéttarfélaga séu meðlimir stuðningsaðilar við framleiðslu 

eða staðgönguaðilar og hins vegar aðkoma stjórnvalda að launamyndun og samstillingu. 

Samkvæmt umfjöllun í kafla tvö skipta þessi þættir fyrirkomulags launamyndunar máli 

fyrir útkomu á vinnumarkaði. En OECD (2004) tekur þættina lítið eða óbeint með inn fyrir 

mælikvarða sína fyrir miðstýringu og samstillingu.  

Báðir þættirnir skipta máli fyrir hið íslenska fyrirkomulag við launamyndun, einkum í 

sögulegu samhengi og eru þættir sem taka þarf með í reikninginn þegar slíkt fyrirkomulag 

                                                      
45 Skalinn er 1-5, frá dreifræði að miðstýringu. 
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er borið saman milli landa. Stéttarfélög á Íslandi eru skipulögð eftir starfstéttum 

(Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). Starfsstéttaskipulag merkir að launafólk flokkast í félög 

eftir sérgreinum og eðli starfs. Starfsstéttaskipulag er aðgreint frá atvinnugreinaskipulagi 

þar sem meðlimir félaga flokkast í það eftir því í hvaða atvinnugrein það er. Með 

starfsgreinaskipulagi er líklegt að starfsfólk á sama vinnustaðnum sé í ólíkum 

stéttarfélögum. Með atvinnugreinaskipulagi eru flestir ef ekki allir starfsmenn fyrirtækis í 

sama félagi (Sigurður Snævarr, 1993). Á tímabili í kringum árið 1960 var rætt um að taka 

upp atvinnugreinaskipulag og lagði nefnd á vegum verkalýðsfélaga fram stefnumörkun 

þess efnis árið 1958. Þar var lagt upp með að vinnustaðurinn yrði grunneining og félag 

fyrir hvern vinnustað yrði samningsaðili fyrir alla sem þar ynnu (Sumarliði R. Ísleifsson, 

2013).  

Hugmynd um nýtt skipulag var slegin út af borðinu og í staðinn var ákveðið að byggja 

upp sterk landssambönd starfsgreindra verkalýðsfélaga og félög hvött til þess að stækka 

með sameiningu og stærri vinnusvæðum, auk þess sem félög utan sambands voru hvött 

til að ganga í slíkt. Í raun má segja að ákveðið hafi verið að auka miðstýringu og 

samstillingu í stað þess að breyta frá starfsstéttarfyrirkomulagi í 

atvinnugreinafyrirkomulag. Í framhaldi leiddi Alþýðusambandið kjarasamningagerð að 

miklu leyti, en þó með ákveðnum, mikilvægum undantekningum og án þess að hafa 

eiginlegt samningsumboð (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). Til samanburðar er vert að 

minnast á að í Noregi, sem samkvæmt mælikvarða OECD (2004) er með svipaða 

samstillingu og miðstýringu og á Íslandi, er Alþýðusambandið með samningsumboð og í 

Danmörku og Svíþjóð eru landssamböndin með samningsumboð.  

Samstarf aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda verður sömuleiðis ekki glöggt lesin út 

úr mælikvarða OECD (2004) fyrir samstillingu landa. En gegnum tíðina hafa 

kjarasamningar á Íslandi farið að einhverju leyti fram í þríhliða samstarfi og litast 

launabreytingar á Íslandi töluvert af því. Aðkoma stjórnvalda mótaðist lengi vel af 

markmiðum þeirra í hagstjórn sem voru að halda uppi atvinnustigi og viðhalda bærilegu 

rekstrarumhverfi í útflutningsgreinum, einkum sjávarútvegi. Vegna þessa sveifluðust 

raunlaun töluvert og þegar vel áraði í sjávarútvegi var þensla en þegar illa áraði var gripið 

inn í með gengisfellingu (Axel Hall, o.fl., 1998; Sumarliði R. Ísleifsson, 2013).  
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Hall og félagar (1998) telja megin ástæðu fyrir þessum inngripum stjórnvalda hafi verið 

að koma í veg fyrir atvinnuleysi og kostnaðaraukningu hjá sjávarútvegsfyrirtækjum. Á 

sama tíma og slík inngrip halda uppi atvinnustigi og fyrirtækjum á floti er hætta á að aðilar 

vinnumarkaðarins semji um há nafnlaun þrátt fyrir óvissu um hvort hægt sé að standa 

undir þeim því þegar hagkerfið stendur ekki undir slíkum hækkunum þá er gengið fellt.   

Hall og félagar (1998) segja þetta eigi töluverðan þátt í hárri verðbólgu á Íslandi á árum 

áður. Við aðstæður sem þessar er ekkert því til fyrirstöðu að semja um háar 

nafnlaunahækkanir sem verða ekki að hærri raunlaunum ef tilefni gefur ekki til. Þeir 

benda á nána fylgni raunlauna og afkomu þjóðarbúsins og sýna sömuleiðis fram á að 

sveiflur raunlauna hafi verið töluvert meiri en sveiflurnar í hagvextinum. Það segja þeir 

vísbendingu um að erfiðlega hafi gengið að hemja hækkun launa í góðærum og að 

launafólk hafi tekið á sig mikla kjaraskerðingu á samdráttartímum.   

 

Á Íslandi er hátt hlutfall launafólks skráð í stéttarfélög. Næst á eftir Íslandi í háu hlutfalli 

stéttarfélagsbundinna eru löndin þar sem Ghent-kerfið hefur verið við lýði, þ.e.a.s. 

Danmörk og Svíþjóð. Raunar eru greinileg skil á milli norrænu samanburðarlandanna 

fjögurra og hinna þriggja þar sem enskumælandi hópurinn er með lægra hlutfall en þar er 

hlutfall launafólks í stéttarfélögum nálægt OECD-meðaltalinu. Hópaskipting landanna í 

hlutfalli launafólks innan stéttarfélaga hefur ekki alltaf verið  með þessu móti. Á síðustu 

30-35 árum hefur hlutfall launafólks í stéttarfélögum Ástralíu og Nýja-Sjálands lækkað 

mikið samhliða breytingum á fyrirkomulagi launamyndunar í þeim. Breytingarnar fólust 

m.a. í auknu vali um í hvaða stéttarfélag fólk gat gengið. Ákvörðunarvald um launakröfur 

og launaákvörðun varð dreifðara og nær launafólkinu sjálfu.  

Skilin á milli landa eru ekki jafn skýr hvað varðar hlutfall launamanna sem fær laun 

samkvæmt kjarasamningum og hlutfall þeirra sem eru í stéttarfélögum. Þrátt fyrir að 

hlutfall launafólks í stéttarfélögum sé svipað í Ástralíu, Bandaríkjunum og á Nýja-Sjálandi 

sker Ástralía sig úr þeim hópi með fremur hátt hlutfall launafólks sem fær laun samkvæmt 

kjarasamningum og hækkaði það á milli áranna 2008-2013. Samræmist þetta mælikvarða 

OECD (2004) sem gefur til kynna að miðstýring og samstilling sé meiri í Ástralíu en hinum 

löndunum tveimur. Hlutfall launafólks sem fær laun samkvæmt kjarasamningum er hærra 

í hinum fjórum samanburðarlöndunum. Hæst á Íslandi og í Svíþjóð.   
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Á Íslandi er samkvæmt mælikvarða OECD (2004) töluverð miðstýring en þó kemur 

ákvörðunarvald stéttarfélaganna frá hverjum og einum félaga þess. Stéttarfélögin á 

Íslandi eru skipulögð eftir starfstéttum, þvert á atvinnugreinar. Í mörgum tilfellum eru 

félögin í samtökum og þar af eru ASÍ stærstu samtökin. Oft er talað um að á Íslandi sé 

þríhliða samstarf við kjarasamningagerð þar sem samtök launafólks, atvinnurekenda og 

stjórnvöld koma öll að samningum. Í sögulegu samhengi hefur hið opinbera haft afskipti 

með ákveðin markmið í huga, þ.e. lágt atvinnuleysi og sæmileg rekstrarskilyrði 

útflutningsgreina.  

 

3.3 Vinnumarkaðir samanburðalanda, í tölum 
Í kafla þessum verða teknar saman tilteknar tölulegar upplýsingar um vinnumarkaði 

samanburðarlandanna, einkum til þess að skyggnast inn í hvar íslenskur vinnumarkaður 

stendur miðað við vinnumarkaði hinna landanna og hver útkoma vinnumarkaðarins er í 

formi launa, atvinnuleysis og framleiðni. Jafnframt verður aldurssamsetningar þeirra sem 

eru starfandi, hversu mikið þeir vinna og framleiðni vinnuafls. Ljóst er að þessi atriði hafa 

áhrif á laun og launamyndun og samkvæmt kafla tvö hefur launamyndun áhrif á þessa 

þætti. 

Í fyrsta undirkafla verður farið yfir þróun hagvaxtar, launa og hlutfalls launa af 

heildartekjum hagkerfisins. Það er borið saman við viðmiðunarlöndin og sett í samhengi 

við þróun fyrirkomulags launamyndunar. Annar undirkaflinn fjallar um hlutfall starfandi á 

vinnumarkaði, atvinnustig og hvernig atvinnuleysi skiptist milli hópa. Þannig má varpa 

ljósi á hvort aðgerðir svo sem inngrip inn í launastig og breytingar á fyrirkomulagi 

launamyndunar  hafi skilað tilætluðum árangri. Auk þess er metið hvernig dæmigerður 

einstaklingur á vinnumörkuðum landanna er, s.s. aldur hans, því augljóst er að slíkir þættir 

spila inn í laun á vinnumarkaði. Í þriðja og síðasta undirkafla verður framleiðni vinnuafls í 

löndunum borin saman  og sett í samhengi við vinnutíma. 

3.3.1 Hagvöxtur, laun og launahlutfall   

Eins og kom fram í kafla 3.2 miðuðust afskipti stjórnvalda á Íslandi að því að halda 

raunlaunum í takt við afkomu þjóðarbúsins og virðist það hafa borið árangur. Eins og 

Arnór Sighvatsson, Már Guðmundsson og Þórarinn G. Pétursson (2001) benda á hefur 



 

48 

fylgni hagvaxtar og breytinga raunlauna verið töluverð á árum áður46. Mynd 5 gefur tilefni 

til að ætla að samhengi sé í því hvernig stærðirnar hafi sveiflast síðustu ár. Til að fá 

hugmynd um hvert samspil raunlauna og hagvaxtar hefur verið, má framkvæma 

aðfallsgreiningu á hlutfallslegum raunlaunabreytingum, wt , með hagvexti, yt fyrir nokkurn 

veginn sama tímabil á milli áranna 1990- 201747. Eftirfarandi mat fæst (t-gildi í svigum)48: 

𝑤 = 0,835 + 0,426𝑦 , 
                                                               (1,054)  (2,355),                        T = 28, 𝑅 = 0,176 

Þessi einfalda aðfallsgreining sýnir fram á samhreyfingu milli raunlauna og hagvaxtar. 

Greiningin leiddi hins vegar ekki í ljós marktækt samhengi milli raunlauna og hagvaxtar 

ársins á undan49. Gefur þetta vísbendingu um að enn sé fylgni á milli raunlauna og 

hagvaxtar á Íslandi. Auk þess að breytingar fylgist að innan árs.  

                                                      
46 Á því tímabili sem greint var, það er frá árinu 1981 til 1996.  

47 Raunlaunabreyting er %-breyting síðustu 12 mánaða á kaupmáttarvísitölu af Hagstofu Íslands (2018a). 

Hagvöxtur er hér magnbreytingar á vergri landsframleiðslu milli ára sömuleiðis frá Hagstofu Íslands (2018b).  

48 Sjá viðauka 

49 Sjá viðauka 

 

Mynd 5 – Hagvöxtur og breyting á kaupmætti á Íslandi á árunum 1990 - 2016.  
Heimild: Hagstofa Íslands(2018a) og (2018b)  
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Aðfallsgreining á hlutfallslegum nafnlaunabreytingum50, nt,, með hagvexti, með 

hagvexti, yt,  yfir sama tímabil, gefur eftirfarandi mat : 

𝑤 = 5, 42 + 0,338𝑦 , 
        

                                                        (10,1248)  (2,7623),                        T = 28, 𝑅 = 0,2277 

Síðari aðfallsgreiningin gefur sömuleiðis til kynna samhreyfingu milli nafnlauna og 

hagvaxtar. Það gefur ákveðna vísbendingu um að stefnubreyting stjórnvalda sem miðaði  

að því að draga úr gengissveiflum og stuðla að lækkun verðbólgu hafi skilað árangri. 

Þ.e.a.s. að á  seinni árum sé samið um nafnlaunabreytingar sem taki að einhverju leyti 

mið af hagvexti. Þannig að raunlaunabreytingar fari því að einhverju leyti fram í gegnum 

breytingu á nafnlaunum en ekki einungis verðbólgu í framhaldi af gengissveiflum. Þar sem 

þetta eru tímaraðir, þarf að hafa í huga að mögulega sé einhver þriðji þáttur sem hefur 

áhrif á báðar breytur. Hafa verður þetta atriði í huga þegar dregnar eru ályktanir af 

þessum niðurstöðum að greiningarnar eru einfaldar og fela í sér mögulega veikleika eins 

og samtímajöfnubjögun, sjá viðauka.  

                                                      
50 Nafnlaunabreyting er 12 mánaða %-breyting á launavísitölu, eins og gefin upp af Hagstofu Íslands 

(2018c) (Hagstofa Íslands, 2018c) 
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Mynd 6 - Hagvöxtur allra sjö viðmiðunarlandanna, á árunum 1978-2016. 
Heimild: World bank (2018) 
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 Niðurstöður aðfallsgreininganna samræmast vel fyrri rannsóknum á sveigjanleika 

launa á Íslandi en Katrínu Ólafsdóttur (2010), Seðlabanka Íslands (2012) og Jósef 

Sigurðsyni og Rannveigu Sigurðardóttur (2016) ber öllum saman um að laun á Íslandi séu 

sveigjanleg. Sveigjanleiki launa er ákjósanlegur í því tilliti að hann gefur vinnumarkaðnum 

tækifæri til að aðlaga sig að breytingum í efnahagslífinu. Sveigjanleiki kemur þá síður fram 

Mynd 7 – Hlutur launa af heildartekjum hagkerfisins. Heimild: AMEC0 (2018) 

Mynd 8 - Hlutfallslegar breytingar raunlauna og frávik hagvaxtar á Íslandi og ríkjum ESB á árunum 1989-
2015.  
Heimild: World Bank(2017), Hagstofa Íslands(2017) og eigin útreikningar. 
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í minni eftirspurn eftir vinnuafli þegar samdráttur er og þar af leiðandi eykst atvinnuleysi 

minna. Seðlabanki Íslands (2012) segir Ísland á ákveðnum mælikvarða með 

sveigjanlegustu laun af þrjátíu OECD-ríkjum, þar af m.a. öll samanburðarlöndin. 

Mælikvarðinn er sá hversu mikið raunlaun bregðast við breytingu á atvinnuleysi. Þar 

kemur fram að raunlaun lækka að jafnaði 4,8% á Íslandi fyrir hverja umframprósentu 

atvinnuleysis frá jafnvægi. 

Reyndar er hættan sú að sveigjanleiki launa auki á hagsveifluna. Af mynd 6 má sjá að 

hagvöxtur á Íslandi er töluvert sveiflukenndari en hagvöxtur viðmiðunarlandanna og 

spilar þar væntanlega margt inn í. En ef litið er á frávik hagvaxtar á Íslandi frá heildar-

hagvexti Evrulandanna sem séríslenska hagsveiflu í anda Axel Hall og félaga (1998) má sjá 

að raunlaunin fylgja hagsveiflunni en sveiflast heldur meira. Svipaða mynd draga Axel Hall 

og félagar (1998) upp fyrir árabilið 1963-1995. Þeir telja það benda til þess að  erfiðlega 

hafi reynst að halda aftur af launahækkunum í uppsveiflu og að launafólk hafi tekið á sig 

hlutfallslega mikla kjaraskerðingu þegar samdráttur verður (Axel Hall, o.fl., 1998). Þetta 

er í samræmi við orð Katrínar Ólafsdóttur (2008) sem segir samstillingu stéttarfélaga meiri 

þegar harðar árar en sérsamninga fleiri í uppsveiflu. Mynd 5 og mynd 7 gefa vísbendingar 

um að þetta hafi enn átt við að einhverju leyti síðustu ár.  

  Hinar miklu sveiflur eiga sér fleiri birtingarmyndir. Eins og sjá má á mynd 6 sveiflast 

hlutur launa í tekjum hagkerfisins á Íslandi mikið miðað við flest samanburðarlandanna. 

Þetta bendir til þess að ekki sé sameiginlegur skilningur á vinnumarkaði um hvernig tekjur 

hagkerfisins eiga að skiptast á milli framleiðsluþátta og stuðlar að óstöðugleika á  

vinnumarkaði. Annað athyglisvert sem myndin gefur til kynna er að launahlutfall á Íslandi 

er einna hæst samanborið við hin löndin. Það er einkum athyglisvert í ljósi þess að ef 

tímakaup á Íslandi og í 

Skandinavíu er borið saman 

sést að tímakaup á 

jafnvirðisgildi er einna lægst 

á Íslandi á árunum 2000, 

2006, 2010 og 2014. 

Ofangreint ber því 

mögulega vitni að samtök 

2002 2006 2010 2014
Danmörk 15 16 20 20
Ísland 10 12 11 14
Noregur 15 17 19 21
Svíþjóð 12 14 15 16

Tafla 3 – Tímakaup í Evrum/PPS.  
Heimild: Eurostat (2018) og Hagstofa Íslands (2018d) 
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launafólks leitist eftir því að hækka launakjör skarpt í uppsveiflu, sem efnahagslífið 

stendur ekki undir. Hér í næsta undirkafla er komið inn á hugsanlega skýringu á því hvers 

vegna launahlutfall er hátt, þrátt fyrir lágt tímakaup í samanburði landa.  

3.3.2 Hlutfall starfandi og atvinnuleysi 

ILO (2017) skilgreinir hlutfall starfandi sem fjölda fólks á vinnubærum aldri þ.e. eldri en 

15 ára sem vinna klukkustund eða lengur í viðmiðunarviku51 í hlutfalli við heildarfjölda. Af 

mynd 7 má sjá að íslenskur vinnumarkaður er einstaklega fjölmennur miðað við höfðatölu 

og hefur verið það að minnsta kosti síðustu áratugi. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2017) 

var meðaltal ársins 2016 af hlutfalli starfandi á Íslandi rétt rúmlega 81% og 

atvinnuþátttaka rúmar 83%. Þar er atvinnuþátttaka skilgreind sem hlutfall vinnuafls  af 

heildarmannfjölda og vinnuafl sem starfandi auk atvinnulausra (Hagstofa Íslands, 2017). 

Inn í hlutfall starfandi spilar því tvennt, mikil atvinnuþátttaka og lágt atvinnuleysi á Íslandi. 

Mikil atvinnuþátttaka þar sem hátt hlutfall launafólks er í stéttarfélögum er í samræmi 

við niðurstöðu OECD (2004) um að marktækt samhengi væri þar á milli eins og minnst var 

                                                      
51 Eða er tímabundið fjarverandi frá vinnu sinni. 

Mynd 9- Hlutfall starfandi af íbúafjölda yfir 15 ára á árunum 1991-2015.  
Heimild: Gagnagrunnur ILOSTAT (2017).   
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á í kafla tvö. Samkæmt OECD (2015a) byrjar fólk á Íslandi að vinna ungt og hættir eldra en 

víða. Þar segir að á Íslandi og  Noregi sé eftirlaunaaldur hæstur innan OECD, en af 

viðmiðunarlöndum er fólk með lengsta starfævi á Íslandi. Mynd 10 sýnir hlutfall starfandi 

eftir aldursbilum, 15-24 ára, 25-54 ára og 55-64, árið 2016 samkvæmt OECD (2017d). 

Myndin gefur til kynna sérstöðu Íslendinga í hvað hlutfall starfandi er hátt á öllum 

aldursbilum.  

Hátt hlutfall ungs fólks (15-24 ára) starfandi hér á landi bendir til þess að töluvert sé 

um störf fyrir ungt fólk sem krefjast ekki háskólamenntunar. Enda er samkvæmt (OECD, 

2014)  miðgildisaldur útskriftanema með sitt fyrsta háskólapróf árið 2011 á Íslandi rétt 

rúmlega 27 ár á meðan miðgildisaldur OECD landanna í heild er 24,7 ár. Þá kemur fram í 

skýrslunni að elsti fjórðungur þeirra sem útskrifast með fyrsta háskólapróf er yfir 35 ára á 

Íslandi og er það hæsta sem finnst meðal þeirra landa sem fjallað var um í (OECD, 2014). 

Af þessu má draga þá ályktun að samþjöppun launa á Íslandi sé ekki slík að það dragi úr 

framboði láglaunastarfa. En Kahn (1998) og Edin og Topel (1997) gefa tilefni til að telja að 

láglaunastörfum fyrir minna menntaða hafi fækkað að einhverju leyti í Noregi og Svíþjóð 

þegar lagt var upp með að auka tekjujöfnuð þ.e. lægstu laun voru hækkuð og bilið milli 

hæstu og lægstu launa minnkaði (OECD, 2004). 

Mynd 10 - Hlutfalli starfandi, á öðrum fjórðungi ársins 2016 skipt upp í aldursbil.  
Heimild: OECD (2017d) 
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Lágt atvinnuleysi er annað sem einkennir vinnumarkaðinn á Íslandi miðað við í  hinum 

löndunum.  Atvinnuleysi á Íslandi er alla jafna lágt. Mynd 11 sýnir hlutfall atvinnulausra af 

vinnuafli samkvæmt gögnum ILO (2017b). Eigin útreikningur á meðaltalsatvinnuleysi á 

Íslandi yfir tímabilið er beina línan á mynd 11 og er það rétt rúmlega 4% á sama tímabili 

og meðalatvinnuleysi OECD  landanna er 7% (ILO, 2017b). Þetta er í samræmi við orð 

Sigurðar Snævar (1993) sem tekur dæmi um nokkur samningaskeið þegar atvinnuleysi var 

til staðar og samningsaðilar launafólks þ.e. ASÍ í mörgum tilfellum gerðu hógværar kröfur 

um kaupmáttaaukningu. 

Samanburður á atvinnuleysi á Íslandi við atvinnuleysi hinna landanna á mynd 11 leiðir 

í ljós að atvinnuleysi sveiflast heldur minna á Íslandi, að Noregi undanskildu. Auk þess sem 

það er með einna lægst atvinnuleysi á því tímabili sem skoðað er, þ.e. á milli áranna 1991-

2015. Bendir það til þess að umræddur sveigjanleiki launa á Íslandi geri vinnumarkaði 

kleift að aðlagast þeim breytingum í efnahagslífi, sem fylgja t.d. sveiflum hagvaxtar, án 

þess að dragi að ráði úr eftirspurn eftir vinnuafli.  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Hl
ut

fa
ll

, %

Ár

Atvinnuleysi á árunum 1991-2016

Ást

Dan

Ísl

N-sjá

Nor

Sví

Ban

Meðaltal ísl
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3.3.3 Vinnutími og framleiðni  

Annað einkenni íslenska vinnumarkaðarins er langur vinnutími. Samkvæmt OECD (2017f) 

vinnur starfandi Íslendingur 38,8 klukkustundir í venjulegri viku. Mynd 12 sýnir unnar 

Mynd 12 - Meðal vikulegar vinnustundir á mann. Heimild: (OECD, 2017) 

Mynd 13 - Verg landsframleiðsla á hvern íbúa. Miðað við kaupmáttarjöfnuð á föstu verðlagi í 
bandaríkjadal ársins 2010 (e. USD, constant prices, 2010 PPPs). Heimild: OECD(2017g). 



 

56 

stundir á viku að meðtali af launafólki (e. dependent employment)  á ári, frá árinu 2000-

2017. Myndin sýnir að á Íslandi eru unnar flestar stundir á viku af þeim löndum sem eru 

til samanburðar. Ef einungis eru skoðaðar vinnustundir þeirra sem eru í fullu starfi kemur 

svipað í ljós. Einstaklingur á vinnumarkaði52 á Íslandi í fullu starfi vinnur að jafnaði 43,7 

klukkustundir á viku. Í Bandaríkjunum er sambærilegur tími 41,5 klukkustundir og er það 

á hæla Ástralíu þar sem unnar eru 42 stundir og Nýja-Sjálands þar sem unnar eru 42,5 

stundir. Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð eru þær á bilinu 37,4-38,9 klukkustundir  (OECD, 

2017f). 

  Landsframleiðsla á íbúa á Íslandi er sambærileg við landsframleiðslu á mann í 

viðmiðunarlöndunum eins og sjá má á mynd 13 (OECD, 2017g) en myndin sýnir verga 

landsframleiðslu á mann miðað við kaupmáttarjöfnuð. Verg landsframleiðsla (VLF) er 

skilgreind sem markaðsvirði allra endanlegra gæða og þjónustu sem framleidd er í tilteknu 

landi (Black , Hashimzade, & Myles, 2009)￼ og gefur þar með til kynna heildartekjur allra 

sem  búa þar. Landsframleiðsla á íbúa árið 2017 á Íslandi er rétt aðeins meiri en sú í 

Ástralíu, Danmörku og Svíþjóð, og töluvert yfir meðaltali OECD-landa. Það gefur til kynna 

að kaupmáttur hvers Íslendings sé meiri en að meðaltali í OECD. Noregur og Bandaríkin 

                                                      
52 Heildar tímafjöldi allra sem eru starfandi á vinnumarkaði (e. total employment) 

Mynd 14 - Landsframleiðsla á hverja unna stund. Heimild: OECD(2017g) 
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eru hins vegar með töluvert hærri landsframleiðslu á íbúa en Nýja-Sjáland rekur lestina í 

því samhengi. 

 Landsframleiðsla á íbúa segir hins vegar ekki alla söguna. Að baki kaupmættinum á 

Íslandi er töluverð vinna. Af mynd 14 má lesa að kaupmáttur hverrar vinnustundar er rétt 

neðan við meðallag hér á landi miðað við í samanburðarlöndunum, þrátt fyrir að 

landsframleiðsla (VLF) á vinnustund hafa aukist þó nokkuð síðastliðin 10 ár. VLF á hverja 

unna stund á Íslandi er svipuð þeirri og rétt fyrir ofan Nýja-Sjáland. Á myndinni má sjá að 

fram til ársins 2005 eru Ísland og Nýja-Sjáland bæði undir meðaltali OECD-landanna í 

framleiðni á tímaeiningu. Árið 2005 fer framleiðni á unna stund á Íslandi rétt upp fyrir 

OECD-meðaltalið. Frá árinu 2006 fylgjast framleiðni á vinnustund á Íslandi og í Ástralíu 

nokkurn veginn að. Framleiðni á vinnustund í Svíþjóð er lægst Skandinavíu-landa, en í 

Danmörku er framleiðnin öllu meiri og svipuð í Bandaríkjunum en í Noregi er langmest 

framleiðni á vinnustund.  

 

Á mælikvarða OECD (2004) er töluverð miðstýring og samstilling í launamyndun á Íslandi. 

Samkvæmt mælikvarðanum er fyrirkomulag launamyndunar á Íslandi sambærilegt því í 

Noregi og með bæði meiri miðstýringu og samstillingu en öll hin fimm löndin sem  eru til 

viðmiðunar. Frá upphafi hefur skipulag verkalýðsfélaganna verið þannig að í þau flokkast 

fólk eftir stéttum, þvert á atvinnugreinar. Það er eðlileg þróun þar sem með slíku skipulagi 

hámarka stéttarfélög áhrif verkfalls og hafa sem mestan samningsstyrk í kjarabaráttu, 

samanber umfjöllun í kafla tvö, vegna þess að starfsstéttir eru í raun hópur fólks sem er 

staðgönguaðilar í framleiðslu og hámarka sem slíkir samningsstyrk sinn saman í hóp. Eins 

og kom fram í kafla tvö benda raunrannsóknir til þess að samstilling við launamyndun 

dragi úr þeim launaþrýstingi sem starfsstéttaskipulagið veldur, vegna þess að með 

samstillingu er tekið tillit til neikvæðra ytri áhrifa af launahækkunum einnar stéttar á aðra. 

Launamyndun á Íslandi er miðstýrð að því leytinu að hún fer sjaldnast fram innan 

einstaka fyrirtækis heldur á stærra samningssviði, þvert á atvinnugreinar eins og áður 

sagði og minni stéttarfélög vinna gjarnan saman í stærri samtökum. Eitt sinn var rætt um 

að fara frá starfsgreinaskipulagi yfir í atvinnugreinaskipulag en fallið var frá því og í stað 

þess skyldi auka samstillingu og miðstýringu við launamyndun. Á Íslandi er því töluverð 

samstilling að því leytinu til að nokkur stór samtök launafólks eru til staðar og sömuleiðis 
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á hlið vinnuveitenda. Hins vegar dregur það sumpart úr miðstýringu og samstillingu við 

launamyndunina að ákvörðunarvald samtakanna kemur frá hverju og einu stéttarfélagi 

sem því tilheyrir. Í sögulegu samhengi hefur það einkum verið í þríhliða samstarfi með 

stjórnvöldum sem ákveðnum efnahagslegum markmiðum hefur verið náð, svo sem lágu 

atvinnuleysi. 

Í gegnum tíðina hafa raunlaun á Íslandi því verið sveigjanleg því þau hafa tekið mið af 

því  ástandi sem hefur verið í efnahagslífinu. Áður fyrr kom sveigjanleikinn til af því að 

raunlaun féllu við það að gengi íslensku krónunnar var lækkað sem viðbrögð við 

efnahagslegum skellum. Þar með lækkuðu raunlaun, þ.e.a.s. kaupmáttur þegar illa áraði. 

Við þær aðstæður mátti hugsanlega líta á það að halda atvinnu sem uppbót fyrir rýrnaðan 

kaupmátt. Þetta endurspeglast í lágu atvinnuleysi á Íslandi sem sveiflast tiltölulega lítið. 

Hins vegar gerir launamyndunarfyrirkomulagið á Íslandi það að verkum að í uppsveiflu, 

við lágt atvinnuleysi, reynir hvert og eitt stéttarfélag að bæta rösklega í kaupmátt 

félagsmanna sinna án samflots við aðra með tilheyrandi þensluáhrifum. 

Eðlilegt er að hagvöxtur og vöxtur raunlauna fylgist að miklu leyti að. Landsframleiðsla 

er sá virðisauki sem samfélag skapar og segir hún til um hversu miklar tekjur samfélagið 

hefur og getur skipt á milli fólksins í landinu. Landsframleiðslan er jafnframt einn þeirra 

mælikvarða sem eru hvað mest nýttir til að meta hvernig efnahagskerfi standa sig og  segir 

í raun til um hversu miklum kaupmætti samfélagið getur staðið undir, til lengri tíma litið. 

Óhjákvæmilega er framleiðni því stór þáttur í því hver kaupmáttur launa er og hvernig 

hann þróast. 

Á Íslandi er landsframleiðslu haldið á pari við samanburðarlönd með mikilli þátttöku á 

vinnumarkaði þ.e. háu hlutfalli starfandi  fólks og mörgum vinnustundum þess. Framleiðni 

á tímaeiningu hér á landi er minni en í löndum sem Íslendingar bera sig helst saman við, 

þ.e. önnur Norðurlönd og að sama skapi er kaupmáttur tímakaups lægri á Íslandi. Að 

mörgu leyti má segja að saga verkalýðsbaráttu á Íslandi sé saga baráttu fólksins í landinu 

við að ná upp kaupmætti. Á Íslandi sættir launafólk sig við litla sem enga 

kaupmáttaraukningu þegar afkoma þjóðarbúsins er slæm en hins vegar í uppsveiflu er 

reynt heldur skarpt að ná upp kaupmætti. Kemur þetta að einhverju leyti fram í tiltölulega 

miklum sveiflum í hlut launa af framleiðsluþáttatekjum. 



 

59 

Í samanburði við önnur lönd sveiflast hagvöxtur mikið á Íslandi. Það sama á við um  

launahlutfallið á Íslandi sem er sömuleiðis hátt í samanburði við hin löndin. 

Launahlutfallið stendur fyrir það hversu hár hlutur launa er í framleiðsluþáttatekjum 

landsins og segir því einnig til um hversu stór hluti fer í hagnað. Hátt launahlutfall gefur 

þar af leiðandi til kynna að það sé lágt hlutfall sem fer í fjárfestingu. Miklar sveiflur í 

launahlutfalli geta aftur á móti gert erfitt um vik að taka rekstrarlegar ákvarðanir fram í 

tímann s.s. varðandi fjárfestingu. 
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4 Líkan að norrænni fyrirmynd – tveggja þrepa samningar  

Norðurlöndin eru lítil, opin hagkerfi og Ísland er þar ekki undanskilið. Slík hagkerfi hafa 

hvorki áhrif á verð á mörkuðum með framboði sínu né eftirspurn (Gottfries, 2013) og eru 

því svokallaður verðþegi. Norðurlöndin eru því í samkeppni á alþjóðlegum mörkuðum við 

önnur hagkerfi sem hafa áhrif á rekstraraðstæður útflutningsgreina. Ásamt því að 

Norðurlönd eru um margt menningarlega lík þá sýnir umfjöllun kafla þrjú að ákveðnir 

þættir launamyndunarfyrirkomulags þeirra eru svipaðir. Hátt hlutfall launafólks er í 

stéttarfélögum, kjarasamningar eru töluvert yfirgripsmiklir og þar er þó nokkur samstilling 

og miðstýring. Önnur atriði skilja þau að. Ísland skilur sig frá hinum hvað varðar margar 

vinnustundir launafólks í hefðbundinni viku sem skila ekki aukinni framleiðslu á íbúa, auk 

þess sem launahlutfallið er hátt þrátt fyrir tiltölulega lágt tímakaup. Áhugavert er að skoða 

hvort þessi munur eigi sér að einhverju leyti skýringu í mismunandi fyrirkomulagi 

launamyndunar. Jafnframt er nærtækt að skoða reynslu Skandinava af samningagerð og 

hvort lærdómar leynist í henni fyrir stefnumótendur og aðila vinnumarkaðarins á Íslandi. 

Efnahagslegur árangur Skandinavíu er athyglisverður að því leytinu að framleiðni er 

þar mikil og mikill jöfnuður er í lífsgæðum. Þess vegna hefur töluvert verið fjallað um 

fyrirkomulag á vinnumörkuðum þar og launamyndun (Dølvik, Fløtten, Hippe, & Jordfald, 

2015).  Hér verður í undirkafla eitt farið yfir sögulega þróun launamyndunarfyrirkomulags 

í Skandinavíu og því lýst með almennum hætti hvað felst í Norræna 

kjarasamningalíkaninu. Í undirkafla tvö verður farið yfir lykilatriði varðandi samhengi á 

milli samþjöppunar launa og framleiðni, þ.e. með hvaða hætti það fer saman. Í þriðja og 

síðasta undirkaflanum verður velt upp þáttum sem gera líkanið viðkvæmt fyrir 

efnahagslegum aðstæðum og skoðað hvaða þættir eru nauðsynlegir til þess að 

fyrirkomulag launamyndunar í anda norræna kjarasamningalíkansins skili tilætluðum 

efnahagslegum árangri. 

4.1 Söguleg þróun 
Samkvæmt Moene K. O. (2003) einkenndust stjórnmál síðustu aldar á Norðurlöndum 

af setu jafnaðarmanna við völd, þar sem þeim tókst að halda til streitu jafnaðarstefnu 

með félagslegu öryggi samhliða skilvirku efnahagslífi og nýsköpun var töluverð og 

sömuleiðis innleiðing nýrrar tækni (e. Technological dynamism). Af þeim kerfisbundnu 

hvötum sem komið var á laggirnar í atvinnulífinu á þessum tíma telur Moene (2003) að 
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samþjöppun launa hafi verið sú áhrifamesta. Með þríhliða samstilltu átaki ríkis, 

atvinnurekenda og launafólks tókst að auka jöfnuð tekna án þess að brengla hvata til að 

viðhalda skilvirkni. Áratugurinn áður en jafnaðarmenn (e. social democrat) komust til 

valda einkenndist af harðvítugum kjaradeilum og töldu því jafnaðarmenn að þörf væri á 

umbyltingu í fyrirkomulagi við kjarasamningagerð. Markmið breytingarinnar var að draga 

úr ójöfnuði í tekjuskiptingu en vísbendingar eru um að breytingarnar hafi einnig falið í sér 

aukna efnahagslega skilvirkni (Dølvik, Fløtten, Hippe, & Jordfald, 2015; Moene K. O., 

2003). Kerfið reyndist gera það að verkum að minni harka varð í kjarabaráttu í þessum 

löndum,  útflutningsgreinar héldu alþjóðlegri samkeppnishæfni og samþjöppun varð í 

launadreifingu. 

Almennt má lýsa því fyrirkomulagi sem kallað er norræna kjarasamningalíkanið sem 

þrepaskiptri kjarasamningagerð með ákveðinni forskrift, þar sem gerð er tilraun til þess 

að ná fram kostum bæði samstilltra og dreifðra samninga þ.e. ná fram hvoru tveggja 

tilteknum sameiginlegum efnahagslegum markmiðum og því að samningar endurspegli 

stöðu hvers fyrirtækis um sig. Launamyndunarferlið er með þeim hætti að fyrsta lota 

kjarasamninga ákvarðast af miðstýrðum kjarasamningum og seinni lota fer fram á 

dreifðara samningssviði.  

Fyrsta lota kjarasamninga fer fram miðstýrt. Byggja miðstýrðu samningarnir á svigrúmi 

útflutningsgreina til launahækkana þ.e. samningarnir byggja á framleiðniaukningu 

útflutningsgreinanna og breytingum á heimsmarkaðsverði á framleiðslugæðum þeirra. 

Fyrsta lotan á að  koma í veg fyrir að launahækkanir tiltekinna stétta eða atvinnugreina í 

innlenda geiranum smitist yfir í launahækkanir í útflutningsgeiranum  (Freeman, 2007). 

Ljóst er að markmiðið með þessu fyrsta skrefi launamyndunarfyrirkomulagsins sé að 

viðhalda samkeppnishæfni, verðstöðugleika og háu atvinnustigi.  

Eftir að ljóst er hver  ramminn sé sem útflutningsgreinarnar marka í launasetningu þá 

tekur við dreifðari samningagerð. Í þeirri síðari lotu er launaákvörðun innan ákveðinna 

greina og jafnvel fyrirtækis og á því stigi samningagerðar eru hömlur á hvaða aðgerðum 

má beita til að ná fram launahækkun t.d. eru verkföll óheimil. Sértæk launahækkun á 

þessu samningssviði getur stafað af hagræðingu eða framleiðniaukningu innan þess sviðs 

og eru staðbundnu samningarnir notaðir  til þess að semja um önnur vinnutengd atriði en 

laun. Í Noregi hefur til dæmis verið samið um þjálfun starfsmanna, vinnutíma og eftirlaun.  
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Af ofangreindu er ljóst að samstilling er grundvallaratriði í norræna kjarasamninga- 

líkaninu eins og mælikvarði OECD (2004) sem ræddur var í kafla 3 gefur til kynna. Hins 

vegar er það sömuleiðis ljóst að tiltölulega mikil einföldun felst í því að segja launamyndun 

innan líkansins miðstýrða, enda fer launamyndun fram bæði miðstýrt og dreift.  

 

4.2 Samþjöppun launa og framleiðni 
Barth, Moene og Willumsen (2015) útskýra hvernig norræna líkanið eykur skilvirkni á 

sama tíma og það minnkar launabil á vinnumarkaði. Lykilatriði er það sem þeir kalla 

skilvirkni staðbundinna samninga (e. the efficieny of local bargains). Í því felst að 

launamenn og stéttafélög þeirra taka tillit til heildarkostnaðar og ábata af afköstum við 

vinnu. Samkvæmt þeim má líta svo á að laun og launahækkanir skiptist í tvo þætti annars 

vegar staðbundinn og hins vegar miðlægan. Það hversu mikil hækkun er umfram þá 

miðlægu ákvarðast innan greina eftir því hver samningsstyrkur launamanna er og hve 

mikil hlutfallsleg áhrif þeir geta haft með því að vinna samkvæmt reglu (e. work-to-rule), 

sem þýðir að starfmenn afkasta ekkert umfram lágmarksvinnu. 

Launamaður fær með staðbundinni launahækkun ákveðinn hluta af þeim ábata sem 

verður til við aukin afköst hans. Barth, Moene og Willumsen (2015) setja fram líkan sem 

sýnir fram á að af gefnum ákveðnum forsendum leiði staðbundnir samningar af sér 

samfélagslega hagkvæmustu afköst (e. socially efficient level). Ef aðstæður er slíkar þá er 

ábati af hærri launum jafn kostnaði við launahækkunina sem þýðir að  jaðarnytjar af 

auknum afköstum eru jafnar jaðarhagnaði sem af þeim fæst. Eftir því sem hægt er að 

beita harðari aðgerðum á seinni stigum launaákvörðunar þeim mun meiri áhrif hefur 

framleiðni á launin og því breiðara verður launabil milli starfsgreina.  

Barth, Moene og Willumsen (2015) benda á annað lykilatriði í því hvernig framleiðni er 

haldið uppi  innan norræna líkansins. Það felst í því sem hægt er að kalla uppbyggilegt 

niðurbrot (e. creative destruction), sem er þegar ný fyrirtæki koma fram og taki við af 

hinum eldri. Nýju fyrirtækin koma fram þegar þau hafa náð forskoti á hin eldri í framleiðni 

eða með nýsköpun. Óskilvirkari fyrirtæki með minni framleiðni verða undir í samkeppni 

og  að endingu leggja þau niður starfsemi. Eftir standa skilvirkari fyrirtækin af þeim eldri 

auk þeirra nýju. Við þetta breytist samsetning þess markaðar sem fyrirtækin starfa á og 

meðalframleiðni á honum eykst. Eins og Barth, Moene og Willumsen (2015) benda á 
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veldur samþjöppun launaskalans því að lítill munur er á launakostnaði á milli 

misframleiðinna fyrirtækja. Óskilvirkari fyrirtæki innan hvers geira þurfa að standa undir 

hlutfallslega háum launakostnaði miðað við framleiðni og þau sem geta ekki staðið undir 

honum verða að leggja árar í bát. Á hinn bóginn hagnast skilvirkustu fyrirtækin í sama 

geira á fyrirkomulagi sem þessu vegna hlutfallslega lágs launakostnaðar53. Þar með hafa 

skilvirkari fyrirtæki hvata til þess að ráða fleira starfsfólk og leggja út í fjárfestingu vegna 

væntinga um meiri hagnað. Með þessu móti stuðlar tveggja þrepa líkanið að því að fleiri 

störf verða til hjá framleiðnari fyrirtækjunum og meðallaun hækka innan kerfisins sem 

heild.  

Auk þessara lykilatriða í stofnanaumhverfinu sem örva framleiðni eru fleiri þættir 

innan norræna líkansins sem styðja við framleiðni, þar sem þeir hvetja til nýsköpunar, 

menntunar og annars konar starfsþjálfunar. Agell (1999) og Stiglitz benda á að  

samþjöppun launadreifingar og tiltölulega háir skattar virki sem samfélagsleg trygging. 

Agell (1999) segir samþjöppun launadreifingarinnar virka sem tryggingu fyrir áhættu sem 

einstaklingar standa frammi fyrir við náms- og starfsval þegar  þeir vita ekki hvar laun 

þeirra í framtíðinni lenda innan launakúrfunnar. Stiglitz (2015) bendir auk þess á að 

tryggingin hvetji til vísindarannsókna og nýsköpunar sem hugsanlega væri ekki farið út í 

vegna áhættu fyrir þá sem taka sér rannsóknir og nýsköpun fyrir hendur. Samþjöppun 

launakúrfunnar gefur fyrirtækjum sömuleiðis aukin hvata til að auka hæfni starfsfólks, 

þrátt fyrir að þjálfun séu almannagæði (Soskice, 1990), af tveimur ástæðum. Annars vegar 

vegna þess að atvinnurekendur greiða starfsmanni ekki sem samsvarar heildarafköstum 

(heildarframleiðni) hans, heldur fer hluti af tekjuaukningu vegna aukinnar framleiðni til   

atvinnurekanda. Hins vegar vegna þess að samþjöppun launadreifingarinnar  gerir það að 

verkum að minni launamunur dregur úr ávinningi launafólks af því að flytjast yfir í betur 

launaða vinnu vegna þess að því fylgir kostnaður að skipta um vinnu.  

4.3 Veikleikar norræna líkansins 
Hægt er að benda á ákveðna veikleika sem fylgir launaákvörðun í anda norræna líkansins 

en til eru leiðir til að bæta úr þeim eins og hér verður rakið. Fremur algengt er að benda 

                                                      
53 Jaðarkostnðarkúrfa fyrirtækja sem eru að stækka er lægri þar sem launabilið er samþjappað (Agell, 

1999).  
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á að með kerfisbundinni samþjöppun launa sé dregið úr þeirri launapremíu (e. Wage 

premium) sem sérhæfðir og háframleiðnir launþegar geta vænst (Agell, 1999; Bertola, 

1999). Hugsanlegar afleiðingar geta verið að það dragi úr hvata fólks til þess að fjárfesta í 

menntun og þjálfun þar sem ávöxtun þeirrar fjárfestingar er minni en ella. Agell (1999) 

telur að innan norræna líkansins sé þetta ekki vandamál, þar sem framsýnn einstaklingur 

horfi líka til starfsmöguleika og þeirrar hæfni sem fyrirtæki krefjast. Í ljósi þess að 

hlutfallsleg laun lágframleiðinna starfsmanna eru há mun slíkum störfum fækka54. 

Samkvæmt því sem komið var inn á í kafla þrjú var það raunin í Noregi og Svíþjóð að 

láglaunastörfum fækkaði við það að dró úr dreifingu launa á launakúrfunni (Edin & Topel, 

1997; Kahn, 1998). Þar með sér fólk fram á val á milli þess að auka hæfni sína eða ellegar 

standa uppi atvinnulaust. 

Önnur hætta sem hægt er að sjá fyrir sér er að hæfustu og skilvirkustu einstaklingar á 

opnum vinnumarkaði sem einkennist af samþjappaðri launadreifingu  muni flytjast  á 

annan vinnumarkað. Til dæmis nota nú tilteknar stéttir á Íslandi,  læknar og 

hjúkrunarfræðingar,  alþjóðlegan samanburð sem röksemdir fyrir launahækkunum 

(Gunnar Ármannsson & Sólveig Jóhannsdóttir, 2009; Þorbjörn Jónsson, 2011). Lausn sem 

felst í þessum vanda innan norræna líkansins er sú að til staðar sé öflugt velferðarkerfi 

sem niðurgreiðir menntun og veitir tryggingu í ýmsum aðstæðum s.s. veikindum (Dølvik, 

Fløtten, Hippe, & Jordfald, 2015) sem vegur upp á móti lægri launum.  

Einn megin veikleiki norræna líkansins liggur í því hve erfiðlega getur reynst að koma á 

samstillingu við launamyndun og viðhalda henni þrátt fyrir það sem virðist ótvíræðir kostir 

hennar (Soskice, 1990). Soskice (1990) nefnir að forsendur fyrir samstillingu breytist með 

aukinni sérhæfingu og tæknivæðingu fyrirtækja. Við það breytist staða fyrirtækja innan 

samtaka atvinnurekenda og samningsstaða einstaklinga innan fyrirtækja. 

Atvinnurekendur leiti sértækra lausna sem henti þeirra fyrirtækjum fremur en almennra 

lausna í samfloti með öðrum fyrirtækjum og með aukinni eftirspurn eftir ákveðnum 

eiginleikum starfsfólks hefur samningsstyrkur sérhæfðra einstaklinga orðið hlutfallslega 

betri en annarra. Soskice (1990) telur að atvinnurekendur séu ákjósanlegir til að halda 

utan um samstillingu þar sem það sé fyrst og fremst í þeirra hag að launahækkanir fari 

                                                      
54 Samanber uppbyggilegt niðurrif (e. creative destruction) 
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ekki fram úr framleiðnivexti. Ef þetta mat Soskice (1990) er sett í samhengi við norræna 

líkanið má telja víst að það sé í hag atvinnurekenda að fá hlut af jaðarframleiðni tekna 

starfsmanna. Í þessu ljósi ætti frumkvæði að koma frá atvinnurekendum til að viðhalda 

samþjöppun launadreifingarinnar og þar með samtök atvinnurekenda að vera ákjósanleg 

stofnun til að halda utan um samstillingu í launamyndun.  

Svíþjóð er ágætt dæmi um land þar sem launamyndunarfyrirkomlag hafði að miklu 

leyti eiginleika norræna líkansins. Niðurstaða Edin & Topel (1997) er sú að samþjöppun 

launadreifingar í Svíþjóð gerði það að verkum að iðnaður þar sem greidd voru lág laun 

dróst saman eins og við var að búast. Eins kemur ekki á óvart sú niðurstaða þeirra að  

tekjujöfnuður jókst. Hins vegar benda þeir á að þegar störfum fjölgaði í opinbera 

geiranum dró úr aukningu atvinnuleysis samhliða fækkun láglaunastarfa.  Eins og Moene, 

Wallerstein og Hoel (1993) benda á kemur á 9. áratug síðustu aldar upp umræða um aukið 

dreifræði í Skandinavíu svo sem víða annars staðar. Um það leyti sögðu atvinnurekendur, 

undir formerkjum SAF, í Svíþjóð sig frá samfloti á landsvísu og hlutfallslegur þáttur 

staðbundinna launahækkana og launaskrið og ójöfnuður tekna fór vaxandi. Svo ljóst er að 

raunveruleg hætta er á því að fyrirkomulag í anda norræna líkansins vari einungis 

tímabundið en sé ekki jafnvægisástand til lengri tíma. 

Á mælikvarða OECD (2004) er íslenska launamyndunarfyrirkomulagið með ýmis svipuð 

einkenni og norræna kjarasamningalíkanið. Samkvæmt mælikvarðanum einkennist hvoru 

tveggja af töluverðri miðstýringu og mikilli samstillingu. Auk þess eru fleiri líkindi milli 

vinnumarkaðsins á Íslandi og Skandinavíu eins og hátt hlutfall stéttarfélagsbundinna 

launamanna og yfirgripsmiklir kjarasamningar. En eins og umfjöllun fyrri kafla gefur til 

kynna getur samstillt fyrirkomulag átt við tiltölulega ólík ferli. Samstilling í tilfelli norræna 

líkansins er skipulagt ferli samkvæmt fyrir fram ákvörðuðum efnahagslegum markmiðum. 

Á Íslandi er samstilling handahófskenndari eða skilyrt af efnahagsástandi.  

Auk þess eru ákveðin sérkenni á íslenska vinnumarkaðnum sem benda til þess að 

fyrirkomulag launamyndunar sé með öðrum hætti en í Skandinavíu, svo sem slök 

framleiðni á tímaeiningu, hátt hlutfall starfandi í öllum aldurshópum og langur vinnutími, 

eins og fjallað var um í kafla þrjú. Svo virðist sem innan norræna líkansins séu mörgum 

þáttum stofnanaumhverfis beitt til þess að ná fram ákveðnum efnahagslegum 

markmiðum, tiltölulega háum lágmarkslaunum, ásamt fremur háum sköttum, 
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starfsöryggi, starfsþjáfun og skipulagi kjaramála. Með þeim hætti tekst að láta hagsmuni 

launafólks og atvinnurekenda fara saman til lengri tíma. 

Ljóst er að staðan er önnur á Íslandi því svo virðist sem samþjöppun launaskalans dragi 

ekki úr framboði af láglaunastörfum. Þvert á móti, þá bendir hátt hlutfall ungs fólks á 

vinnumarkaði og hár meðalútskriftaraldur til þess að á Íslandi sé töluvert framboð af 

láglaunastörfum sem ekki  krefst langskólagengins starfskrafts. Er þetta hugsanlegur hluti 

af skýringu á því hvers vegna framleiðni á tímaeiningu er lægri á Íslandi heldur en í 

samanburðarlöndum samhliða því að vinnumarkaðurinn á Íslandi býður upp á önnur störf 

en sá í samanburðarlöndunum. Á Íslandi hefur efnahagslegt markmið verið að halda uppi 

atvinnustigi og viðhalda góðu rekstrarumhverfi fyrir þau fyrirtæki sem eru til staðar, 

fremur en að örva nýsköpun eins og fjallað var um í kafla þrjú.  
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5 Niðurstöður  

Nickell & Layard (1999) halda því fram að til að hafa áhrif á framleiðni vinnuafls þurfi 

stofnanaumhverfi sem hefur bein áhrif á framleiðnina. Sem dæmi um slíkt nefna þeir 

stofnanir sem stuðla að auknum sparnaði, aukinni fjárfestingu í mannauði, aukinni 

nýsköpun og hraðari uppbyggingu nýrra fyrirtækja. Raunrannsókn þeirra bendir hins 

vegar til þess að einungis sé veikt samhengi milli stofnana vinnumarkaðarins og 

framleiðnivaxtar. Af því má hins vegar ekki draga þá ályktun að ekki séu tengsl á milli 

fyrirkomulags launamyndunar og efnahagslegra þátta, svo sem framleiðni. Það er hins 

vegar ljóst af umfjöllun kafla tvö að ýmsir erfiðleikar felast í því að meta með hvaða hætti 

hinir ýmsu þættir stofnanaumhverfis hafa áhrif á efnahagslíf og auk þess hver 

samverkandi áhrif þáttanna eru.  

Ljóst er að stefnumarkandi aðilar, svo sem stjórnvöld, eru sannfærðir um að 

fyrirkomulag um launamyndun hafi efnahagsleg áhrif. Stjórnvöld í Ástralíu og á Nýja-

Sjálandi eru gott dæmi um slíkt. Þar var komið á mjög miðlægri launamyndun í kjölfarið á 

stéttaátökum og tilheyrandi verkföllum. Í ljósi þess að því fylgdu ákveðin vandamál svo 

sem atvinnuleysi var síðar dregið úr samstillingu og hlutur fyrirtækja í launamyndun 

aukinn. Líklega var farið í þær breytingar undir þeim formerkjum að aukinn sveigjanleiki 

og þáttur fyrirtækja í launamyndun leiddi af sér aukna framleiðni en einkum á Nýja-

Sjálandi hefur landsframleiðsla samt sem áður verið með minnsta móti í samanburði við 

hin löndin sem hér hafa verið til umfjöllunar. Hvorki Nýja-Sjáland né Ástralía fóru fram úr 

hinum samanburðarlöndunum í framleiðni á íbúa eða framleiðni á vinnustund við það að 

draga úr miðstýringu við launamyndun. Raunar hefur Ísland náð Ástralíu í 

landsframleiðslu á vinnustund á síðustu tíu árum. Breytingar á 

launamyndunarfyrirkomulagi í Skandinavíu í átt að meiri samstillingu voru einnig gerðar 

vegna stéttaátaka og verkfalla. Því fylgdi aukinn jöfnuður í tekjum auk þess sem framleiðni 

á vinnustund var góð.   

Í ljósi þessarar umfjöllunar er viðeigandi að spyrja sig hvort ástæða, eða í það minnsta 

hluti af ástæðu, þess að fólk á Íslandi framleiði ekki jafn mikið á vinnustund og frændur 

þeirra í Skandinavíu geti falist í þeim mun sem er á launamyndunarfyrirkomulaginu. Ekki 

er hins vegar loku fyrir það skotið að mögulegt sé að ná fram framleiðniaukningu með því 

að auka dreifræði og samkeppni á vinnumarkaði þannig að fyrirtæki keppist um hæft fólk 
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og sérhæfðir fái ríflega ávöxtun fyrir fjárfestingu í menntun sinni. Á Íslandi er þar á móti 

hefð fyrir stærri samningseiningum og stórum kjarasamningum sem gerir að verkum að 

samþjöppun launa sem komið er á með breyttu fyrirkomulagi kjarasamninga virðist 

ákjósanlegur kostur fyrir íslenskt samfélag. Hér er auk þess grundvöllur fyrir gott 

velferðar- og menntakerfi sem eru ákveðnar forsendur fyrir því að hægt sé að koma á 

slíku fyrirkomulagi. Samkeppni á vörumarkaði er einnig lykilatriði sem stofnanaumgjörð 

þarf að fylgja eftir til að samþjöppun launa skili aukinni framleiðni og að uppbyggilegt 

niðurbrot geti átt sér stað. 

Sá möguleiki er auk þess fyrir hendi að hægt sé að ná fram samþjöppun launa án þess 

að taka upp launamyndunarfyrirkomulag í anda hins norræna kjarasamningalíkans, svo 

sem með hækkun lágmarkslauna eða aukinni þrepaskiptingu skatts. En í ljósi fyrri 

umfjöllunar virðast það ekki eins fýsilegir kostir. Mikil hætta er á að launaskriði upp allan 

launastigann fylgi hækkun lágmarkslauna sem hætta er á að fari út í verðlagið og er þá 

skammgóður vermir. Þrepaskiptur skattur leiðir ekki í sjálfu sér til þess að lægstu laun 

hækki en leiðir til samþjöppunar útborgaðra launa. 

 Umræða um laun í heiminum í dag snýst að nokkru leyti um ójöfnuð tekna sem hefur 

aukist á síðustu árum samanber umfjöllun ILO (2016) í Global Wage Report. Þar er bent á 

að of mikill ójöfnuður tekna hafi ekki einungis slæm félagsleg áhrif heldur einnig 

efnahagsleg áhrif þar sem launatekjur fólks spila stóran þátt í neyslu og þar með 

eftirspurn í hagkerfinu.  
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6 Lokaorð 

 

Það er ljóst að mörg ljón standa í veginum fyrir því að tekið verði upp 

launamyndunarfyrirkomulag að norræni fyrirmynd hér á landi. Vinna við það ferli hófst 

árið 2013 í samvinnu allra helstu samtaka vinnumarkaðarins og ríkisvaldsins. Tvö af 

samtökum launafólks í þessu samstarfi voru hins vegar ekki sátt við þá úrfærslu sem fólst 

í SALEK-samkomulaginu svokallaða og byggðist andstaða þeirra á óánægju með þá 

launaröðun sem miða átti við. Kennarasamband Íslands gat ekki sætt sig við að árið 2013 

væri notað til viðmiðunar þar sem það taldi að þá hefðu laun kennara verið með versta 

móti. Bandalag háskólamanna taldi að menntun væri mjög illa metin til launa hér á landi 

og því þyrfti að breyta samhliða eða áður en tekið yrði upp launamyndunarkerfi sem fæli 

í sér að laun hækkuðu almennt samhliða. Samkomulagið hefur einnig verið gagnrýnt á 

öðrum forsendum. Forystumenn ákveðinna verkalýðsfélaga hafa gagnrýnt samkomulagið 

fyrir að vera tilraun til að svifta einstök verkalýðsfélög lögbundnum samningsrétti sínum. 

Gagnrýnisraddirnar eru fleiri. Alþýðusamband Íslands sem hefur verið fylgjandi SALEK-

samkomulaginu hefur gagnrýnt ríkisvaldið og haldið því fram að aðgerðir eða 

aðgerðaleysi ríkisvaldsins varðandi skatta- og bótakerfi hafi valdið því að lægst launaða 

fólk landsins hafi ekki notið ávinnings af kaupmáttaraukningu sem það hefði annars notið 

og þó þessi gagnrýni beinist ekki beint að SALEK-samkomulaginu þá er ljóst að skatta- og 

bótakerfi og öflugt velferðarkerfi skipta höfuðmáli til að skapa sátt um 

launamyndunarkerfi af þessum toga.   
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7 Viðauki 

Hér má sjá niðurstöður aðfallsgreininga sem fjallað var um í kafla þrjú, nánar tiltekið 

undirkafla 3.3.1. Hagvöxtur, laun og launahlutfall. Notuð var venjuleg aðferð minnstu 

kvaðrata (e. Ordinary least squares) á gögn um hlutfallslega breytingu á vísitölu 

kaupmáttar (líkan 1 og 2), launa (líkan 3) og vergri landsframleiðslu (líkan 1, 2 og 3) fyrir 

árabilið 1990-2017. Aðfallsgreiningin gaf til kynna að fylgni væri á milli háðu og óháðu 

breytanna sem kemur fram innan árs. Í líkani 2 var gildi óháðu breytunnar, hlutfallsleg 

breyting landsframleiðslu, seinkað um eitt ár og metið hvort aðfallsgreining gæfi til kynna 

samhengi milli ára. Samkvæmt niðurstöðum líkans 2 var sú ekki raunin.  

 
Líkan 1: OLS, using observations 1990-2017 (T = 28) 

Dependent variable: Raunlauna_breyting 
 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
const 0,83507 0,79199 1,0544 0,30140  
GDP_breyting 0,426476 0,18107 2,3553 0,02633 ** 

 
Mean dependent var  2,053571  S.D. dependent var  3,429986 
Sum squared resid  261,7923  S.E. of regression  3,173159 
R-squared  0,175846  Adjusted R-squared  0,144147 
F(1, 26)  5,547491  P-value(F)  0,026331 
Log-likelihood −71,02514  Akaike criterion  146,0503 
Schwarz criterion  148,7147  Hannan-Quinn  146,8648 
rho  0,318729  Durbin-Watson  1,345322 

 
 
 
 

Líkan 2: OLS, using observations 1991-2017 (T = 27) 
Dependent variable: Raunlauna_breyting 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1,29016 0,865699 1,4903 0,14917  
GDP_breyting 0,521938 0,204723 2,5495 0,01760 ** 
GDP_breyting_1 −0,243662 0,210263 -1,1588 0,25792  

 
Mean dependent var  2,155556  S.D. dependent var  3,451793 
Sum squared resid  243,7669  S.E. of regression  3,186998 
R-squared  0,213113  Adjusted R-squared  0,147540 
F(2, 24)  3,249976  P-value(F)  0,056357 
Log-likelihood −68,01641  Akaike criterion  142,0328 
Schwarz criterion  145,9203  Hannan-Quinn  143,1888 
Rho  0,264703  Durbin-Watson  1,456302 
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Líkan 3: OLS, using observations 1990-2017 (T = 28) 
Dependent variable: Nafnlauna_breyting 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 5,41981 0,535301 10,1248 <0,00001 *** 
GDP_breyting 0,338066 0,122384 2,7623 0,01039 ** 

 
Mean dependent var  6,385714  S.D. dependent var  2,393620 
Sum squared resid  119,5953  S.E. of regression  2,144719 
R-squared  0,226892  Adjusted R-squared  0,197157 
F(1, 26)  7,630502  P-value(F)  0,010394 
Log-likelihood −60,05701  Akaike criterion  124,1140 
Schwarz criterion  126,7784  Hannan-Quinn  124,9286 
rho  0,293221  Durbin-Watson  1,405616 

 

Hætta er á því að aðfallsgreiningarnar séu ósístæðar (e. non-stationary). Til þess að ganga 

úr skugga um slíkt er hægt að gera svokölluð Granger-próf og Augmented Dickey-Fuller 

próf. Ef út úr því kemur að röð er einingarrótar ósístæð (e. unit root non-stationary) þarf 

að meta nýtt líkan með fyrsta mismun breytanna.   

 

 


