
 

 

Þróun á vinnumarkaði síðastliðið ár 

Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands er ástandið á vinnumarkaðnum enn mjög erfitt. Þannig fjölgaði 

atvinnulausum um 1.200 manns á 4. ársfjórðungi 2010 frá því á sama tíma árið áður. Það sem er jafnvel enn 

alvarlegra er mikil fjölgun í hópi langtímaatvinnulausra, en um 3.200 manns hafa nú verið án vinnu í 12 mánuði eða 

lengur, eða 24,2% allra atvinnulausra. 

Hafa ber í huga að þessar niðurstöður byggja á könnun sem nær til aðeins um fjögur þús. einstaklinga. Því ber að 

varast að oftúlka þær, sérstaklega í ljósi þess að aukningin á atvinnuleysinu milli ára mælist ekki meiri en þetta. Engu 

að síður er óhætt að álykta að atvinnuástandið hafi lítið sem ekkert skánað á þeim tíma sem liðinn er síðan 

efnahagskreppan reið yfir haustið 2008. Vart er við því að búast að ástandið skáni fyrr en hagvöxtur tekur við sér með 

afgerandi hætti. 

Það er fleira í niðurstöðum könnunarinnar sem styður þessa dapurlegu ályktun. Þannig heldur atvinnuþátttaka áfram 

að minnka, þ.e. það hlutfall fólks á vinnualdri sem vill og getur unnið. Þá er ljóst að fólk er enn að minnka við sig 

starfshlutfall, en þeim sem eru í fullu starfi fækkaði um 3.200 á milli ára á meðan þeim sem eru í hlutastarfi fjölgaði um 

2.300.  Loks virðist vinnutími, bæði í fullu starfi og hlutastarfi, enn vera að dragast saman.  

Fjölgun atvinnulausra á milli ára skýrist fremur af fækkun starfa heldur en fjölgun fólks á vinnumarkaði.  Þannig 

fækkaði störfum um 900 milli ára meðan fjölgun á vinnumarkaði nam 300 manns. Það er reyndar athyglisvert að fólki 

skuli fjölga á vinnumarkaði þrátt fyrir hinar erfiðu aðstæður sem þar ríkja. Í ljósi minni atvinnuþátttöku og mikils 

brottflutnings frá landinu skrifast þessi aukning mest á innkomu nýrra árganga á vinnumarkaðinn. 

 

 

  

Stefán Úlfarsson, hagfræðingur 

Þróun á vinnumarkaði, 4. ársfj. 2007 - 4. ársfj. 2010 
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2007 81,7 179.800 176.300 135.100 41.200 3.500 40,8 46,2 22,8

2008 81,5 182.400 175.000 130.900 44.100 7.400 39,3 45,0 21,7

2009 80,3 178.500 166.500 121.000 45.500 12.000 38,9 44,6 23,0

2010 79,9 178.800 165.600 117.800 47.800 13.200 38,3 44,3 22,8

Heimild: Hagstofa Íslands


