
 

 

Er samhengi á milli atvinnuleysisbóta og viljans til að vinna? 

Þegar illa árar í efnahagsmálum og eftirspurn eftir vöru og þjónustu minnkar grípa mörg fyrirtæki til þess 

ráðs að draga úr vinnu, ýmist með fækkun vinnustunda eða beinlínis með uppsögnum starfsmanna. 

Verkalýðshreyfingin hefur frá örófi lagt mikla áherslu á að tryggja afkomu þeirra félagsmanna sem verða 

fyrir barðinu á atvinnuleysisvofunni. Þannig var það snemma á fjórða áratug síðustu aldar, að frumkvæði 

Alþýðusambands Íslands, að sett voru lög um alþýðutryggingar (sem síður voru nefnd almannatryggingar) 

sem m.a. áttu að tryggja þeim sem misstu vinnuna framfærslueyri. Þetta ákvæði laganna var hins vegar 

aldrei sett í framkvæmd og var fellt út úr lögunum við endurskoðun þeirra síðar. Það var ekki fyrr en árið 

1956 að Alþýðusambandinu tókst að semja við atvinnurekendur og stjórnvöld um stofnun 

Atvinnuleysistryggingasjóðs með því að gefa eftir launahækkun og hefur sjóðurinn starfað síðan. Frá 1993 

hefur réttur til atvinnuleysisbóta verið almennur, en var fram til þess tíma afmarkaður gagnvart 

félagsmönnum í almennu stéttarfélögunum innan ASÍ. 

Þegar reynt hefur á þessi mikilvægu réttindi hefur gjarnan spunnist mikil umræða um meint svik og að þeir 

sem misst hafa vinnuna hafi einnig misst viljann til þess að stunda launaða vinnu. Því er haldið á lofti að 

það borgi sig ekki að vinna því bætur séu hærri en laun. Alþýðusambandið hefur ávallt andmælt þessum 

fullyrðingum, bæði vegna þess að þær eiga enga stoð í veruleikanum en einkum vegna þess að í þeim 

felast mjög neikvæð viðhorf til þeirra einstaklinga sem hvað verst hafa orðið úti í efnahagsþrengingunum. 

Þegar meira en 20.000 störf hafa tapast er ljóst að fleiri bítast um þau störf sem eftir eru. Þá reynir á 

þennan mikilvæga – og að margra mati mikilvægasta þátt – velferðarkerfis vinnumarkaðarins sem er 

afkomutrygging við atvinnumissi. 

Nú höfum við rekið atvinnuleysisbótakerfi á Íslandi í 55 ár og ljóst að heil kynslóð Íslendinga hefur verið 

þátttakandi á vinnumarkaði frá unga aldri til eftirlauna með þessi réttindi sem bakhjarl. Á þeim grunni er 



auðvelt að meta, bæði tölfræðilega og vinnumarkaðslega, hvort tilvist þessara réttinda hafi leitt til 

einhverra viðhorfsbreytinga eða breyttrar hegðunar launafólks. Ef þessar fullyrðingar hafa eitthvert gildi 

ætti það að vera gagnvart þeim tekjulægstu eins og verkafólki. 

Á mynd 1 má sjá þróun atvinnuleysis í hlutfalli af vinnuaflinu (hægri ás) og hlutfall atvinnuleysisbóta af 

lágmarkslaunum annars vegar og meðaltekjum verkafólks og iðnaðarmanna hins vegar (vinstri ás) frá 

árinu 1961-2010, en tölur um laun og tekjur frá því fyrir þann tíma liggja ekki fyrir. Eins og sjá má, hefur 

bótaréttur sem hlutfall af lægstu launum verið nokkuð misjafn frá upphafi kerfisins. Fram til ársins 1993 

þegar kerfið var gert almennt fylgdu atvinnuleysisbætur töxtum verkafólks, í upphafi m.v. lágmarkslaun, á 

tímabili sem 70-80% af tilteknum taxta og frá 1981-1993 sem efsta starfsaldursþrep í 8. flokki 

kjarasamnings Verkamannasambands Íslands sem var um 5-10% hærri en lágmarkslaun. Ekki er hægt á 

þessari mynd að sjá neitt samhengi milli hlutfalls bóta af lágmarkslaunum og umfang atvinnuleysisins 

(sem hlutfall af mannafla) nema síður sé. Tölfræðileg mæling staðfestir það einnig að þessar tvær stærðir 

hafa ekkert innbyrðis samhengi eins og ætla mætti af fullyrðingum um að ,,það borgi sig ekki að vinna‘‘. 

Skýringin á þessu er einföld eins og sjá má á myndinni. Atvinnuleysisbætur sem hlutfall af meðaltekjum 

fullvinnandi verkafólks hefur rokkað á bilinu 50-60% á þessu tímabili og sem hlutfall af meðaltekjum 

iðnaðarmanna eru bæturnar ekki nema 25-40%.  

Hér hefur ekki verið tekið tillit til þess að frá miðju árinu 2006 hafa verið í gildi tekjutengdar 

atvinnuleysisbætur fyrstu þrjá mánuðina í atvinnuleysi, þó með ákveðnu hámarki. Hvort þessar 

tekjutengdu bætur hafi einhver áhrif hefur ekki verið metið, en þó er hreyfanleiki þeirra sem hafa verið 

atvinnulausir skemur en þrjá mánuði 

til muna meiri en þeirra sem hafa 

verið það lengur en t.d. 6 eða 12 

mánuði sem bendir eindregið til 

þess að svo sé ekki.  

Niðurstaða þessarar athugunnar er 

skýr. Hlutfall atvinnuleysisbóta af 

heildartekjum fólks bendir 

einfaldlega til þess að það sé 

verulegur tekjulegur ávinningur af 

því fyrir atvinnulaust fólk að taka 

vinnu – vandinn er hins vegar hvort 

einhverja vinnu er að hafa. Einnig 

hvort hægt er að para saman áhuga, hæfni og þekkingu þeirra sem eru í atvinnuleit við þarfir þeirra 

fyrirtækja sem eru að leita að starfsfólki. 

 

 

 

 

 

 

 


