
Vísbendingar á vinnumarkaði 

 

Ástand á vinnumarkaði er gott um þessar mundir, atvinnuþátttaka mikil og 
atvinnuleysi með minnsta móti. Reyndar hefur örlítið dregið úr tólf-mánaða 
kaupmáttaraukningu undanfarið eftir að hún náði hámarki í júní sl. 
Ástæðan liggur m.a. í því að áhrif af launahækkunum í kjölfar 
endurskoðunar kjarasamninga á síðasta ári hafa verið að detta út úr 
mælingum. Þá hefur verðbólgan verið að vaxa síðustu tvo mánuði og vegur 
nú upp æ stærri hluta af launahækkunum. 

Samkvæmt vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands var fjöldi á vinnumarkaði 
184.700 manns á þriðja ársfjórðungi 2007 og fjölgaði um 6.800 milli ára. Þetta 
jafngildir því að atvinnuþátttaka sé nú 84% (nánast óbreytt frá fyrra ári). 
Samkvæmt upplýsingum Vinnumálastofnunar var skráð atvinnuleysi komið niður í 
0,8% í september og október og hefur ekki mælst svo lágt síðan í október 1988. 
Atvinnuleysi mældist mest á Suðurnesjum (2,1%) og á Norðurlandi eystra (1,5%). 
Alls voru 972 erlendir starfsmenn skráðir inn á íslenskan vinnumarkað í október sl. 
eða 267 færri en í mánuðinum á undan en 300 fleiri en á sama tíma í fyrra.  

Kaupmáttur launa hefur vaxið mikið síðustu ár enda hagvöxtur mikill. Fyrirsjáanlegt 
er að eitthvað muni draga úr umsvifum á næstunni, m.a. vegna fækkun 
framkvæmda við mannvirkjagerð og niðurskurðar aflaheimilda. Reyndar hefur örlítið 
dregið úr tólf-mánaða kaupmáttaraukningu undanfarið eftir að hún náði hámarki í 
júní sl. Ástæðan liggur m.a. í því að áhrif af taxtahækkunum í kjölfar endurskoðunar 
kjarasamninga í júní á síðasta ári hafa verið að detta út úr mælingum. Þá hefur 
verðbólgan verið að vaxa síðustu tvo mánauði og vegur nú upp æ stærri hluta af 
launahækkunum. Kjarasamningar á almennum markaði eru lausir nú um áramót 
svo og samningar margra félaga hjá hinu opinbera á vormánuðum. Óvissa ríkir því 
um launaþróun á næstu misserum. 

Þrátt fyrir háa stýrivexti hefur gengið illa að sporna við verðbólgu. Hæst fór hún í 
8,6% í ágúst í fyrra. Hún hjaðnaði nokkuð í kjölfar lækkunar virðisaukaskatts á 
matvælum í byrjun mars sl. Síðustu tvo mánuði hefur hún hinsvegar verið að aukast 
aftur. Þannig mælist tólf-mánaða verðbólgan nú 5,2%. Þeir liðir sem hafa haft hvað 
mest áhrif til hækkunar eru kostnaður vegna eigin húsnæðis og verð á bensíni og 
díselolíu. Margir aðrir liðir hafa verið að hækka upp á síðkastið, svo sem varahlutir í 
bíla, flugfargjöld og skófatnaður. Það verður hins vegar að líta til þess að mikið 
framboð er nú á nýju húsnæði og vextir á íbúðalánum hafa hækkað. Því mun líklega 
draga úr verðhækkunum húsnæðis á næstunni sem aftur mun hafa áhrif á 
verðbólgu til lækkunar.  



 

Atvinnuástandið í október 

Skráð atvinnuleysi í október var 0,8% eða jafn mikið og í mánuðinum á undan en 
talsvert minna en á sama tíma í fyrra. Atvinnuleysi mældist mest á Suðurnesjum 
(2,1%) og á Norðurlandi eystra (1,5%). 

Líklegt er að atvinnuleysi aukist eitthvað á næstunni. Það sem ýtir undir líkur á því 
er m.a. fækkun lausra starfa síðustu mánuði. Laus störf hjá vinnumiðlunum í lok 
október voru t.d. aðeins 296 eða 85 færri en í september. Auk þess versnar yfirleitt 
atvinnuástandið þegar líða tekur á veturinn.  

Alls voru 972 erlendir starfsmenn skráðir inn á íslenskan vinnumarkað í október eða 
267 færri en í mánuðinum á undan en 300 fleiri en á sama tíma í fyrra. Af þeim sem 
bættust við nú koma 923 frá nýjum ríkjum evrópska efnahagssvæðisins og 49 utan 
svæðisins.  

Skráð atvinnuleysi, október 2006 - október 2007
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Heimild: Vinnumálastofnun

 

Frekari vísbendingar 

Hér að neðan er gerð nánari grein fyrir vísbendingum um atvinnuástandið í landinu. 
Stuðst er við gögn bæði frá Vinnumálastofnun og Hagstofu Íslands. Rétt er að hafa í 
huga að aðferðafræði þessara aðila við mat á atvinnuleysi er ekki sú sama þannig 
að niðurtöðum ber ekki alltaf saman (sjá nánar box). 

 

Mat á atvinnuleysi 

Vinnumálastofnun og Hagstofa Íslands safna upplýsingum um atvinnuástandið. Tölur 
Vinnumálastofnunar um fjölda atvinnulausra miðast við þá sem skráð hafa sig hjá stofnuninni og sótt 
um atvinnuleysisbætur; tölur Hagstofunnar miðast við könnun þar sem fólk er talið atvinnulaust ef það 
segist vilja og geta unnið en hefur ekki enn fengið vinnu.  

Þar sem aðferðafræði stofnananna tveggja við mat á atvinnuleysi er ekki sú sama er ekki við því að 
búast að tölum frá þeim beri fullkomlega saman. Þó má ætla að hærri atvinnuleysistölur Hagstofunnar 
en Vinnumálastofnunar sé vísbending um að talsverður hluti atvinnulausra hafi annað hvort ekki rétt til 
atvinnuleysisbóta eða kjósi að skrá sig ekki á atvinnuleysisskrá. 



 

Vinnumálastofnun: Samkvæmt upplýsingum Vinnumálastofnunar er skráð 
atvinnuleysi mest á Suðurnesjum (2,1%) og á Norðurlandi eystra (1,5%). Milli 
mánaða fækkar atvinnulausum mest á höfuðborgarsvæðinu (32) og á Vestfjörðum 
(30); þeim fjölgar hins vegar mest á Norðurlandi eystra (21) og á Austurlandi (10). 
Milli ára fjölgar atvinnulausum aðeins á Vesturlandi (16), Suðurnesjum (10), 
Vestfjörðum (6) og Austurlandi (3). 

 

 

Hagstofa Íslands: Samkvæmt vinnumarkaðaskönnun Hagstofu Íslands var fjöldi á 
vinnumarkaði 184.700 manns á þriðja ársfjórðungi 2007 og fjölgaði um 6.800 milli 
ára. Þetta jafngildir því að atvinnuþátttaka sé nú 84,1% (nánast óbreytt frá fyrra 
ári). Fjöldi þeirra sem var á vinnumarkaði en hafði ekki starf var 3.800 manns eða 
sem svarar til um 2,1% atvinnuleysis (samanborið við um 2,6% í fyrra). Atvinnu-
leysi var talsvert meira meðal kvenna en karla. Það var langhæst í aldurshópnum 
16-24 ára eða 5,2%.   

 



 

Laun hækka um 0,5% í október 

Launavísitalan hækkaði um 0,5% í október. Síðustu tólf mánuði hefur hún hækkað 
um 8,1%. Á sama tímabili hækkaði neysluverðsvísitalan um 4,5%. Þetta þýðir að 
kaupmáttar launa hefur að meðaltali aukist um 3,4% á ársgrundvelli. 

Örlítið hefur dregið úr tólf-mánaða kaupmáttaraukningu undanfarið eftir að hún náði 
hámarki í júní sl. Ástæðan liggur m.a. í því að áhrif af taxtahækkunum í kjölfar 
endurskoðunar kjarasamninga í júní á síðasta ári hafa verið að detta út úr 
mælingum. Þá hefur verðbólgan verið að vaxa síðustu tvo mánauði og vegur nú upp 
æ stærri hluta af launahækkunum. Kjarasamningar á almennum markaði eru lausir 
nú um áramót svo og samningar margra félaga hjá hinu opinbera á vormánuðum. 
Óvissa ríkir því um launaþróun á næstu misserum. 

Það er athyglisvert að kaupmáttaraukningin nú er svipuð og fyrir ári síðan. Það sem 
er nokkuð frábrugðið er að bæði launahækkanirnar og verðbólgan eru minni – og 
um leið greiðslubyrði heimila vegna verðbóta á lánum.  

Launahækkanir og verðbólga, október 2006 - október 2007
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Kaupmáttaraukning, október 2006 - október 2007
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Verðbólgan 5,2% í nóvember 

Samkvæmt frétt Hagstofu Íslands hækkaði vísitala neysluverðs um 0,65% milli 
mánaða og er ársverðbólgan því nú 5,2%. Það veldur nokkrum áhyggjum hversu 
margir liðir vísitölunnar hækka að þessu sinni, þ.e. neysluvörur og -þjónusta 
almennt eru að hækka verulega í verði. 

Þeir liðir sem höfðu hvað mest áhrif til hækkunar eru kostnaður vegna eigin 
húsnæðis og verð á bensíni og díselolíu. Margir aðrir liðir hækkuðu einnig talsvert 
milli mánaða svo sem eins og varahlutir í bíla, flugfargjöld og skófatnaður. Matvörur 
lækkuðu hins vegar lítillega í verði, sérstaklega ávextir og grænmeti. Samkvæmt 
frétt frá Hagstofu Íslands.  

Samkvæmt fastskattavísitölu neysluverðs, sem lýsir breytingum á vísitölu 
neysluverðs hefði ekki komið til breytinga á virðisaukaskatti hinn 1. mars sl., mælist 
verðbólga nú 7% sem gefur til kynna að undirliggjandi verðbólga er mikil. 

 



 

 

 


