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Mikilvægur ákvörðunarþáttur verðbólgu er hversu mikill slaki er 
í þjóðarbúskapnum hverju sinni. Þegar hluti framleiðsluþátta er 
ónýttur geta fyrirtæki t.d. aukið við framleiðslu sína án þess að það 
kalli á yfirvinnu eða aukavaktir sem óhjákvæmilega hækka fram-
leiðslukostnað og að lokum afurðaverð. Í þessu samhengi er vísað í 
að framleiðsluslaki sé til staðar í þjóðarbúskapnum (e. output gap), 
þ.e. að framleiðslustig þjóðarbúsins sé minna en framleiðslugeta 
þess. Framleiðsluslaki fer yfirleitt saman við slaka á vinnumarkaði. 
Atvinnuleysi er þá óvenjumikið og fyrirtæki geta ráðið fleira fólk án 
þess að það kalli á launahækkanir og samtök launafólks eiga erfiðara 
með að þvinga fram launahækkanir þar sem samningsstaða þeirra 
er tiltölulega veik. Eitthvert atvinnuleysi er hins vegar alltaf til staðar 
óháð hagsveiflunni, t.d. vegna þess að fólk flytur eða ákveður að 
skipta um starf og tekur sér tíma í að leita að nýju starfi. Þess vegna 
þarf að meta það hversu mikið atvinnuleysi er umfram það sem skýr-
ist af breytilegum aðstæðum fólks og óskum og breytingum í gerð 
atvinnulífsins þar sem sumar atvinnugreinar vaxa en aðrar dragast 

Rammagrein VI-1

Jafnvægisatvinnuleysi á 
Íslandi
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saman. Þetta er stundum nefnt „eðlilegt“ atvinnuleysi, „náttúru-
legt“ atvinnuleysi eða jafnvægisatvinnuleysi. 

Þegar mælt atvinnuleysi er minna en þetta jafnvægisgildi er 
spenna á vinnumarkaði sem leiðir að öðru óbreyttu til aukins launa-
þrýstings sem skilar sér í aukinni verðbólgu. Sé atvinnuleysi aftur á 
móti yfir jafnvægisgildi sínu er slaki á vinnumarkaði sem heldur aftur 
af launaþrýstingi og dregur úr verðbólgu að öðru óbreyttu. Mat á 
jafnvægisatvinnuleysi er því mikilvægt fyrir mat á verðbólguhorfum 
og því fyrir mótun peningastefnunnar.

Nýtt mat á jafnvægisatvinnuleysi á Íslandi
Sú staðreynd að þetta jafnvægisatvinnuleysi getur tekið breytingum 
yfir tíma gerir mat þess erfitt. Til eru nokkrar aðferðir til að leggja 
mat á það.1 Í nýlegri rannsókn leitast Bjarni G. Einarsson og Jósef 
Sigurðsson (2013a) við að leggja mat á jafnvægisatvinnuleysið og 
kanna hverjir helstu áhrifaþættir þess eru (sjá einnig grein höfunda, 
2013b). Tvær aðferðir eru notaðar við matið en báðar byggjast þær 
á sambandi atvinnuleysis og verðbólgu, svokölluðum Phillipsferli. 
Fyrri aðferðin metur slíkt samband með aðfallsgreiningu og ítrun-
araðferð þar sem jafnvægisgildi atvinnuleysis er leitt út úr samspili 
verðbólgu og atvinnuleysis. Sú síðari byggist hins vegar á notkun 
Kalman-síu þar sem jafnvægisatvinnuleysið er metið beint og sér-
staklega tekið tillit til mögulegra áhrifa framboðsskella á samspil 
verðbólgu og atvinnuleysis (og þar með áhrifa þeirra á jafnvægis-
gildi atvinnuleysisins). Niðurstöður matsins má sjá á mynd 1. Eins og 
sjá má fylgir matið á jafnvægisgildi atvinnuleysisins hinu mælda at-
vinnuleysi í grófum dráttum en sveiflur þess fyrrnefnda eru þó minni. 
Umtalsverð hækkun virðist hafa orðið á jafnvægisatvinnuleysi í kjöl-
far efnahagssamdráttarins á fyrri hluta tíunda áratugar síðustu aldar 
og fór jafnvægisatvinnuleysið í um 4-4½%. Það virðist síðan lækka 
á ný en hækkar mikið aftur í kjölfar fjármálakreppunnar árið 2008 
og fer hæst í 5½-7% um mitt ár 2011 eftir því við hvora aðferðina 
er miðað. Í kjölfarið virðist jafnvægisatvinnuleysið hafa minnkað á 
ný og var tæp 5% um mitt þetta ár. Miðað við núverandi grunnspá 
minnkar það lítillega til viðbótar á næstu árum og helst á bilinu 3½-
4½% á spátímanum. 

Eins og sést á mynd 2 myndaðist veruleg spenna á innlendum 
vinnumarkaði í aðdraganda fjármálakreppunnar þegar atvinnuleysi 
var langt undir jafnvægisgildi sínu og launa- og verðbólguþrýstingur 
því mikill. Það snérist snögglega við eftir að fjármálakreppan skellur 
á og hafði mikill slaki myndast á vinnumarkaðnum þegar um mitt ár 
2009. Samkvæmt matinu á jafnvægisatvinnuleysinu var þessi slaki 
hins vegar í meginatriðum horfinn þegar á seinni hluta árs 2011 og 
jafnvel fyrr samkvæmt matinu með Kalman-síunni (sjá einnig um-
fjöllun í kafla I).

Rétt er að ítreka að mat á jafnvægisatvinnuleysi er ávallt háð 
töluverðri óvissu og þótt ólíkar niðurstöður þeirra tveggja matsað-
ferða sem hér er fjallað um endurspegli að einhverju leyti þá óvissu 
er hún í raun meiri. Líkönin sem aðferðirnar byggja á gætu verið 
ranglega skilgreind og kerfisbreyting gæti hafa orðið í samspili skýri-
stærða þeirra. Einnig gætu skipulagsbreytingar á vinnumarkaði haft 
áhrif á jafnvægisgildi atvinnuleysis. Þá er á það að líta að sé litið til 
einstakra landa getur hugtakið jafnvægisatvinnuleysi átt því minna 
við sem vinnumarkaður þess er samþættari vinnumarkaði annarra 
landa. Niðurstöðurnar sem hér eru raktar eru þó í ágætu samræmi 

1. Með sama hætti þarf að leggja mat á framleiðslugetu þjóðarbúsins við mat á umfangi 
framleiðsluspennunnar. Því er stundum haldið fram að mat á jafnvægisatvinnuleysi 
byggist á traustari grunni þar sem óvissuþættir við mat þess séu heldur færri en við mat á 
framleiðslugetu. M.a. með þeim rökum hafa bæði bandaríski og enski seðlabankinn vísað 
í tölulegt gildi atvinnuleysis sem viðmið við mótun peningastefnunnar á næstu misserum.

Mynd 1

Atvinnuleysi og jafnvægisatvinnuleysi á Íslandi

% af mannafla

Jafnvægisatvinnuleysi skv. Kalman-síu

Jafnvægisatvinnuleysi skv. ítrunaraðferð

Skráð atvinnuleysi (árstíðarleiðrétt)

Heimildir: Bjarni G. Einarsson og Jósef Sigurðsson (2013a), Vinnumála-
stofnun.
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Mynd 2

Frávik atvinnuleysis frá jafnvægisatvinnuleysi

Prósentur

Mismunur skráðs atvinnuleysis og jafnvægisatvinnu-
leysis skv. Kalman-síu

Mismunur skráðs atvinnuleysis og jafnvægisatvinnu-
leysis skv. ítrunaraðferð

Heimildir: Bjarni G. Einarsson og Jósef Sigurðsson (2013a), Vinnumála-
stofnun.
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Heimildir
Bjarni G. Einarsson og Jósef Sigurðsson (2013a). „How ``natural‘‘ is the Natural 

Rate? Unemployment hysteresis in Iceland“. Seðlabanki Íslands Working 
Paper nr. 64.

Bjarni G. Einarsson og Jósef Sigurðsson (2013b). „Ljón í vegi minnkandi atvinnu-
leysis. Mikilvægi ráðdeildar í ríkisfjármálum, forsjálni í kjarasamningum og 
varfærni við stjórn peningamála“. Seðlabanki Íslands Efnahagsmál nr. 5.

Seðlabanki Íslands (2012). Valkostir Íslands í gjaldmiðils- og peningamálum. 
Sérrit, nr. 7. 

2. Nánari umfjöllun um virkni mismunandi vinnumarkaðsúrræða er að finna í kafla 5.4 í 
rannsóknarritgerð Bjarna og Jósefs (2013a).

við niðurstöður annarra rannsókna á jafnvægisatvinnuleysi á Íslandi 
yfir sambærileg matstímabil (sjá tilvísanir í rannsóknarritgerð Bjarna 
og Jósefs; 2013a).

Meginorsakir aukins jafnvægisatvinnuleysis í kjölfar 
fjármálakreppunnar
Ýmsar skýringar geta verið á því af hverju jafnvægisatvinnuleysi jókst 
í kjölfar fjármálakreppunnar. Þótt uppbygging verkalýðsfélaga og 
stofnanaumhverfi vinnumarkaðarins hafi lítið breyst á tímabilinu (sjá 
Seðlabanki Íslands, 2012, kafli 14), var bótaréttur lengdur úr þremur 
í fjögur ár árið 2010 og gæti það hafa dregið úr hvata til vinnu og 
leitt til hækkunar jafnvægisatvinnuleysis. Hana má líklega einnig 
rekja til þess að miklir tilflutningar urðu á fjármagni og vinnuafli frá 
innlenda geiranum í samkeppnisgeirann í kjölfar fjármálakreppunnar 
og átti hluti vinnuaflsins þá erfitt með að finna störf sem hæfðu 
reynslu og menntun fólks (sjá einnig umfjöllun í rammagrein IV-1 í 
Peningamálum 2011/4). 

Niðurstöður Bjarna og Jósefs benda hins vegar til þess að svo-
kölluð „heldni“ atvinnuleysis (e. unemployment hysteresis) sé helsti 
áhrifaþáttur breytinga á jafnvægisatvinnuleysi og skýri hvers vegna 
jafnvægisatvinnuleysi hefur tilhneigingu til að elta mælt atvinnuleysi 
yfir hagsveifluna. Þeir sem hafa verið lengi atvinnulausir missa oft 
tengsl við vinnumarkaðinn þar sem þeir verja minni tíma og orku í 
atvinnuleit. Smám saman getur því dregið úr færni þeirra og getu til 
að takast á við þau störf sem eru í boði. Einnig getur verið að fyrir-
tæki telji langvarandi atvinnuleysi merki um minni mannauð og séu 
því tregari til að ráða langtímaatvinnulausa í vinnu. Það leiðir af sér 
að langtímaatvinnulausir eiga frekar á hættu að festast í atvinnuleysi 
sem leiðir til hækkunar jafnvægisatvinnuleysis. Það er í samræmi við 
niðurstöður Bjarna og Jósefs en þær sýna að langtímaatvinnuleysi 
hefur í för með sér minni launaþrýsting en skammtímaatvinnuleysi. 
Langvarandi samdráttur heildareftirspurnar getur því haft í för með 
sér fjölgun langtímaatvinnulausra og þannig leitt til hækkunar jafn-
vægisatvinnuleysis. Í þessu ljósi er mikilvægt að stjórnvöld stuðli að 
skilvirkum vinnumarkaðsúrræðum. Úrræði sem miða að því að við-
halda eða auka mannauð atvinnulausra, auka samstillingu starfa og 
þekkingar og stuðla að skilvirkri pörun atvinnulausra við laus störf 
geta dregið úr langtímaatvinnuleysi og þar með jafnvægisatvinnu-
leysi.2


