
 

Atvinnuleysið hefur í reynd ekki minnkað 

Atvinnuleysi jókst hröðum skrefum eftir efnahagshrunið og náði hámarki í upphafi ársins 2009. Það 

hélst síðan áfram hátt fram yfir áramótin 2010. Frá þeim tíma hefur skráð atvinnuleysi lækkað hægt og 

bítandi og hafa talsmenn ríkisstjórnarinnar notað það sem dæmi um velgengni þeirrar efnahagsstefnu 

sem hún fylgir.  En er það svo? Hafa orðið þau umskipti að ástæða sé til bjartsýni þegar kemur að 

atvinnuhorfum? 

Full ástæða er til þess að skoða lykiltölur á vinnumarkaði miðað við upplýsingar Hagstofu Íslands til að 

glöggva sig á þróuninni. Á mynd 1 má annars vegar sjá fjölda þátttakenda á vinnumarkaði frá 

ársbyrjun 2007 til 3. ársfjórðungs 2011. Eins og sjá má sveiflast fjöldi starfa mikið milli ársfjórðunga 

eftir þeim umsvifum sem eru í okkar hagkerfi. Flest eru störfin á 2. og 3. ársfjórðungi og fæst eru þau á 

4. og einkum 1. ársfjórðungi.  Sjá má þá miklu fækkun starfa í árslok 2008 og ársbyrjun 2009, en 

rauða línan sýnir fjölda starfandi á vinnumarkaðinum.  

Á myndinni má einnig sjá að fjöldi starfandi tók aftur dýfu í árslok 2010 og ársbyrjun 2011 en störf á 

þriðja ársfjórðungi 2011 virðast heldur fleiri en á sama tíma á síðasta ári. Það vekur einnig athygli að 

samhliða fækkun starfa fækkaði fólki á vinnumarkaði samfellt frá 2. ársfjórðungi 2010 til 1. 

ársfjórðungs 2011 og höfðu þá aldrei verið færri á vinnumarkaði síðan í ársbyrjun 2007. Samkvæmt 

þessu virðist botninum hafa verið náð í ársbyrjun 2011 og að nú sé heldur farið að rofa til með fjölda 

starfa. 
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Nú er það þannig að þjóðinni heldur áfram að fjölga þrátt fyrir bágt ástand á vinnumarkaði. Því er 

áhugavert að skoða stærð vinnumarkaðarins miðað við íbúafjölda, en á myndinni má einnig sjá 

hlutfallslega atvinnuþátttöku á íslenskum vinnumarkaði, en skyggða svæðið sýnir fjölda þeirra sem eru 

á vinnumarkaði í hlutfalli af þeim sem eru á vinnufærum aldri.  Eins og sjá má hefur atvinnuþátttakan 

lækkað á þessu tímabili og nemur þessi lækkun um 3% af vinnuaflinu. Þetta þýðir að um 5.000 manns 

hafa hætt þátttöku á vinnumarkaði samkvæmt vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands, farið í nám, 

hætt að vinna með námi, heimavinnandi o.s.fr. 

Áhrif búferlaflutninga 

Nokkur umræða hefur orðið um umfang búferlaflutninga hér á landi undanfarið. Á mynd 2 má sjá 

aðflutta umfram brottfluttra Íslendinga frá 2000. Það kemur fram að búferlaflutningar landsmanna eru 

mjög næmir fyrir sveiflum í atvinnuleysi. Þannig jukust flutningar frá landinu talsvert 2001 og 2002 

þegar atvinnuleysi fór í tæplega 4% og enn meira síðustu ár. Næstum 2.500 manns fleiri fluttu frá 

landinu árið 2009, um 1.800 árið 2010 og ef fram heldur sem horfir munu tæplega 1.500 manns fleiri 

hafa yfirgefið landið á þessu ári en flutt hafa til landsins.  
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Nú eru þetta auðvitað Íslendingar á öllum aldri, en ef litið er til þeirra sem eru á vinnufærum aldri eru 

tölurnar yfir brottflutta undanfarin þrjú ár 1.900, 1.300 og 1.100, samtals um 4.700 manns sem gerir 

um 2,6% af vinnuaflinu. 

Raunatvinnuleysi hefur ekki lækkað 

Ef við setjum upplýsingar um fækkun skráðra atvinnulausra, samdrátt í atvinnuþátttöku  Íslendinga frá 

2008 og uppsafnaðan fjölda brottflutta umfram aðflutta Íslendinga frá 2008 saman í eina mynd er 

útkoman athyglisverð. Þar má sjá að á móti fækkun þeirra sem eru skráðir atvinnulausir hjá 

Vinnumálastofnun hefur fjöldi þeirra sem yfirgefið hafa landið vaxið umtalsvert.  Ef við bætum þeim við 

sem hættu þátttöku á vinnumarkaði nemur þessi fjöldi samtals ríflega 21.000 manns eða tæplega 12% 

af vinnuaflinu. Það sem er einnig athyglisvert er, að þessum fjölda hefur ekkert fækkað á þessu 

tímabili.  

Það er því enginn sérstök ástæða til bjartsýni um horfur á vinnumarkaði og mikilvægt að stjórnvöld geri 

sér grein fyrir því að þrátt fyrir mikinn og jákvæðan árangur í glímunni við ríkisfjármálin – og ekki hefur 



það verið sársaukalaust – verður að færa áhersluna í efnahagsmálum yfir á fjárfestingar og fjölgun 

starfa, einkum erlendar fjárfestingar. Aðeins þannig getum við brotist út úr þeirri herkví sem krónan er í 

og náð verðgildi hennar til baka. 
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