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Verulegur efnahagssamdráttur fylgdi í kjölfar fjármálakreppunnar 
árið 2008. Innlendur vinnumarkaður fór ekki varhluta af þessum 
samdrætti sem hafði í för með sér að atvinnuleysi samkvæmt skrán-
ingu Vinnumálastofnunar jókst um 8,2 prósentur frá fyrsta ársfjórð-
ungi 2008 til fyrsta ársfjórðungs 2010 þegar það náði hámarki og 
var 9,2%. Atvinnuleysi mælt með Vinnumarkaðskönnun Hagstofu 
Íslands jókst um 5,4 prósentur á sama tíma og var 7,7% (sjá um-
fjöllun um muninn á þessum aðferðum í kafla VI).

Neikvætt samband er alla jafna á milli breytinga á atvinnuleysi 
og hagvaxtar (oft kallað Okun-sambandið). Mynd 1 sýnir þetta 
samband fyrir Ísland. Samdráttur í hagvexti kemur þó yfirleitt ekki að 
fullu fram í auknu atvinnuleysi þar sem sveigjanleiki á vinnumarkaði 
dregur úr áhrifum efnahagssamdráttar á atvinnu, t.d. vegna þess að 
fyrirtækin bregðast við minni eftirspurn með styttingu vinnutíma og 
heimilin bregðast við minni eftirspurn á vinnumarkaði með minni 
atvinnuþátttöku. Hvernig og hve mikið sveigjanleiki á vinnumarkaði 
dregur úr áhrifum efnahagssamdráttar á atvinnuleysi getur haft mikil 
áhrif á þróunina á vinnumarkaði þegar efnahagsbatanum hér á landi 
vindur fram og slaki á vinnumarkaði hverfur. 

Í þessari rammagrein er rakin þróun atvinnuleysis í kjölfar efna-
hagsáfallsins haustið 2008 út frá tölum úr Vinnumarkaðskönnun 
Hagstofunnar. Í ljós kemur að stærsti hlutinn af aðlögun innlends 
vinnumarkaðar átti sér stað í gegnum styttri vinnutíma. Þótt bæði 
minni atvinnuþátttaka og brottflutningur frá landinu hafi vegið á 
móti aukningu atvinnuleysis virðast áhrifin hafa verið minni en áhrif 
fækkunar vinnustunda á mann.1 Á síðustu misserum hefur batinn á 
vinnumarkaði komið fram bæði í lengri vinnutíma og fjölgun starf-
andi fólks og bendir Vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar til þess að 
lækkun atvinnuleysis að undanförnu hafi að mestu verið drifin áfram 
af fjölgun starfa. 

Sundurliðun breytinga í atvinnuleysi í undirþætti
Til að átta sig á því hvaða þættir höfðu mest áhrif þegar atvinnu-
leysi jókst mikið strax í kjölfar fjármálakreppunnar og svo þegar at-
vinnuleysi tók að minnka á ný, er nauðsynlegt að setja hlutina fram í 
stærðfræðilegu samhengi. Atvinnuleysi er skilgreint sem:

(1)  

þar sem u er atvinnuleysi, mælt sem hlutfall atvinnulausra af heildar-
vinnuafli, L er heildarvinnuaflið og E er fjöldi starfandi á vinnumark-
aði. Breytingu í atvinnuleysi milli tveggja tímabila má því rita sem:

(2)

þar sem ∆ ln L og ∆ ln E tákna prósentubreytingu L og E milli tveggja 
tímabila.2

Heildarvinnustundir á hverju tímabili má skrifa sem TH = H × E, 
þar sem TH eru heildarvinnustundir og H er meðalfjöldi vinnustunda 
á mann, og því má umrita jöfnu (2) sem:

(3) 

Rammagrein VI-1

Þróun atvinnuleysis 
í kjölfar fjármála-
kreppunnar 

1. Vegna gagnaskorts er vandkvæðum bundið að leggja mat á áhrif brottflutnings á 
atvinnuleysi. Mikill brottflutningur gerði það að verkum að hluti þeirra sem væru 
atvinnulausir teljast nú ekki með í tölum um fjölda atvinnulausra en þó er ekki víst hversu 
stór hluti hefði fengið atvinnu eða stæði utan vinnumarkaðar ef brottflutningur hefði 
ekki átt sér stað. Sjá umfjöllun í rammagrein VI-1 í Peningamálum 2011/4.

2. Nálgunin byggist á því að

 Heimild: Hagstofa Íslands.

Mynd 1

Hagvöxtur og atvinnuleysi
1. ársfj. 1991 - 4. ársfj. 2011
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Þessu til viðbótar má skilgreina framleiðni vinnuaflsins mælda 
í heildarvinnustundum sem Y/TH, þar sem Y er landsframleiðslan. 
Með því að stinga þessu inn í jöfnu (3) fæst (sjá Burda og Hunt, 
2011):

(4) 

þar sem ∆ ln Y er hagvöxtur. Að lokum er síðan hægt að skipta 
heildarvinnuaflinu upp í atvinnuþátttökuhlutfallið og mannfjölda á 
vinnufærum aldri, L = pa × N, þar sem N er mannfjöldi á vinnufærum 
aldri (skilgreindur sem fjöldi einstaklinga á aldrinum 16-74 ára) og 
pa er atvinnuþátttökuhlutfallið, þ.e. L/N. Með því að stinga þessu 
inn í jöfnu (4) fæst:

(5) 

Minnkandi atvinnuleysi milli tveggja tímabila getur því farið 
saman við hagvöxt, minni framleiðni, styttri vinnutíma, minni at-
vinnuþátttöku og/eða fækkun fólks á vinnufærum aldri. Rétt er að 
árétta að hér er eingöngu um bókhaldslegt samband að ræða, þ.e. 
jafna (5) sýnir ekki orsakasamband á milli breytinga á atvinnuleysi og 
einstakra undirþátta. Hins vegar varpar hún ljósi á framlag einstakra 
þátta til bæði aukningar atvinnuleysisins í kjölfar fjármálakreppunnar 
og minnkunar þess frá því á fyrri hluta árs 2010. 

Til að sjá betur framlag breytinga í fjölda starfandi má einnig 
nota jöfnu (1) og skilgreiningu á heildarvinnuaflinu til að fá:

(6) 

Fyrri hluti jöfnu (6) (þ.e. ∆ ln pa + ∆ ln N) lýsir því framlagi 
breytinga á framboði vinnuafls til breytinga atvinnuleysis en seinni 
hlutinn (þ.e. ∆ ln E) framlagi breytinga á eftirspurn vinnuafls til breyt-
inga atvinnuleysis.

Framlag undirþátta til breytinga á atvinnuleysi
Tafla 1 sýnir framlag þeirra þátta sem lýst er með jöfnum (5) og (6) til 
breytinga á atvinnuleysi út frá Vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar. 
Atvinnuleysi jókst um 5,4 prósentur frá fyrsta ársfjórðungi 2008 
til sama fjórðungs árið 2010. Þar vegur þyngst mikill samdráttur í 
landsframleiðslu, en framleiðniaukning undir lok árs 2008 og á 
árinu 2009 hafði þar einnig áhrif eins og sést á mynd 2. Sveigjan-
leiki vinnumarkaðarins birtist hins vegar skýrt í aðlögun vinnutíma að 
minni eftirspurn eftir vinnuafli og átti fækkun vinnustunda á mann 
mestan þátt í því að efnahagssamdrátturinn kom ekki af fullum 
þunga fram í auknu atvinnuleysi.3  Það hversu auðvelt er að aðlaga 
vinnutímann að breyttri vinnuaflseftirspurn er eitt af einkennum ís-
lensks vinnumarkaðar og kom skýrt fram í niðursveiflunni í kjölfar 
fjármálakreppunnar þegar atvinnurekendur gripu strax til þess ráðs 
að stytta vinnutíma (sjá mynd 2). Þetta mikla svigrúm til að draga 
úr vinnutíma endurspeglar m.a. að meðalvinnuvikan er að jafnaði 
löng hér á landi, einkum þegar efnahagsumsvif eru mikil. Íslensk 
fyrirtæki hafa því jafnan borð fyrir báru til að bregðast við samdrætti 
í vinnuaflseftirspurn með því að fækka vinnustundum í niðursveiflu 
og fjölga þeim á ný þegar þjóðarbúskapurinn tekur við sér. 

Eins og tafla 1 sýnir fór aðlögun vinnumarkaðarins að mestu 
fram í gegnum eftirspurnarhlið hans en í minna mæli í gegnum fram-
boðshliðina. Það má einnig sjá á því að stærstur hluti aukningar at-

3. Þannig var aðlögun á vinnumarkaði í gegnum fækkun meðalvinnustunda í kjölfar fjár-
málakreppunnar töluvert meiri hér á landi en t.d. í Bandaríkjunum, Þýskalandi og á Spáni 
(sjá Burda og Hunt, 2011, og Bentolila, Dolado og Jimeno, 2011).

1. Sundurliðun breytinga atvinnuleysis miðast við jöfnu (5). 

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Mynd 2

Sundurliðun breytinga í atvinnuleysi1

1. ársfj. 2008 - 2. ársfj. 2012
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Tafla 1 Sundurliðun breytinga í atvinnuleysi – Framlag einstakra 
undirþátta1

 2008:1-2010:1 2010:2-2012:2 2008:1-2012:2

Atvinnuleysi 5,4 -1,6 4,2

Landsframleiðsla -12,5 2,9 -9,0

Framleiðni 0,2 2,0 3,2

Vinnustundir á mann -7,0 -0,4 -7,3

Atvinnuþátttaka -1,5 -0,8 -2,1

Mannfjöldi á vinnufærum aldri 1,3 0,5 1,5

Heildarvinnuafl -0,2 -0,3 -0,6

Fjöldi starfandi -5,6 1,3 -4,8

1. Árstíðarleiðrétt gögn. Breytingar, að undanskildum breytingum í atvinnuleysi, eru í lógariþmum. 
Framleiðni er reiknuð sem landsframleiðsla á hverja einingu vinnuafls m.v. heildarvinnustundir. 

4. Á tímabilinu 1952-2012 var ársvöxtur mannfjölda á vinnufærum aldri, þ.e. 16-74 ára, að 
meðaltali um 1,5%.

5. Sjá nánari umfjöllun í rammagrein VI-1 í Peningamálum 2011/4 og í kafla 14 í Seðlabanki 
Íslands (2012).                                                            

 Heimild: Hagstofa Íslands.

Mynd 3

Fólksflutningur og hagvöxtur 1991-2011

Magnbreyting frá fyrra ári (%)

Aðfluttir íslenskir ríkisborgarar umfram brottflutta (h. ás)
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vinnuleysis endurspeglast í fækkun starfa, sem var svipuð og stytting 
vinnutíma. Þetta er í samræmi við niðurstöður Jósefs Sigurðssonar 
(2011) sem sýna að aðlögun heildarvinnustunda eigi sér stað til jafns 
í gegnum vinnustundir á mann og fjölda starfandi.

Niðurstöðurnar í töflu 1 sýna einnig að áhrif vinnuframboðs á 
breytingu á atvinnuleysi voru takmörkuð því að heildarvinnuafl dróst 
aðeins saman um 0,6 prósentur á tímabilinu öllu. Þar vegast á tveir 
þættir: Vinnuframboðið dróst saman við það að þátttaka á vinnu-
markaði minnkaði um 2,1 prósentu. Þessi minnkun atvinnuþátttöku 
kom aðallega fram árið 2009 og endurspeglar m.a. að margir ákváðu 
að bregðast við atvinnumissi eða færri atvinnutækifærum með því að 
fara í nám, á snemmtekin eftirlaun, inn á heimilin eða í önnur verk-
efni sem flokkast utan vinnumarkaðar. Á móti áhrifum af minnkandi 
atvinnuþátttöku vó hins vegar fjölgun fólks á vinnufærum aldri. Eins 
og mynd 2 sýnir fækkaði fólki á vinnufærum aldri á síðari hluta árs 
2009 og framan af ári 2010 þrátt fyrir 1,5% fólksfjölgun á tímabilinu 
öllu. Þessar mannfjöldabreytingar endurspegla tvo þætti: annars 
vegar náttúrulega fólksfjölgun og hins vegar flutning vinnuaflsins 
til og frá landinu. Alla jafna má ætla að náttúruleg fólksfjölgun sé 
nokkuð stöðug og ekki mjög næm fyrir hagsveiflunni.4 Fólksflutn-
ingur til og frá landinu er hins vegar nátengdur hagsveiflunni eins og 
sést á mynd 3.5 Myndin sýnir einnig mikinn brottflutning frá landinu 
á árunum 2009 og 2010 sem vó á móti aukningu atvinnuleysis. Árið 
2009 fluttu um 2.500 fleiri íslenskir ríkisborgarar og um 2.400 fleiri 
erlendir ríkisborgarar frá landinu en til þess og nam hreinn brott-
flutningur um 2,7% af vinnuaflinu eða um 2,2% af mannfjölda á 
vinnufærum aldri. Síðan þá hefur dregið hratt úr brottflutningi meðal 
erlendra ríkisborgara samfara efnahagsbatanum, en hægar meðal ís-
lenskra ríkisborgara.

Eins og sést í töflu 1 fór að draga úr atvinnuleysi á öðrum árs-
fjórðungi 2010 og hafði það minnkað um 1,6 prósentur frá því sem 
það mældist hæst samkvæmt Vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar á 
öðrum ársfjórðungi í ár. Þar vegur þyngst efnahagsbatinn sem kemur 
fram í vexti landsframleiðslu en áframhaldandi minnkun atvinnuþátt-
töku hefur einnig áhrif þar á. Á móti vegur aukin framleiðni vinnuafls-
ins og fólksfjölgun. Framlag breytinga á vinnuframboði til breytinga 
á atvinnuleysi er því áfram tiltölulega lítið og minnkun atvinnuleysis 
að mestu drifin af fjölgun starfa sem hefur fjölgað um 1,3% frá miðju 
ári 2010. Eins og gera mátti ráð fyrir varð bata á vinnumarkaði fyrst 
vart í tölum um fjölda vinnustunda, áður en skýr merki sáust um 
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fjölgun starfa, því að þrátt fyrir að meðalvinnustundum hafi fækkað 
á tímabilinu öllu fjölgaði þeim um 1,7% árið 2011. Í ár hefur meðal-
vinnutími hins vegar styst á ný samkvæmt nýjustu tölum Hagstof-
unnar.

Lokaorð
Aðlögun vinnumarkaðarins í kjölfar efnahagsáfallsins kom fyrst fram 
í styttri vinnutíma og skýrir einnig stærstan hluta aðlögunarinnar. 
Fækkun starfa og þar með aukning atvinnuleysis kom síðar fram. 
Sveigjanleiki vinnumarkaðarins, sem að mestu leyti birtist í hraðri 
aðlögun meðalvinnutíma en einnig í framboði vinnuafls, gerði það 
að verkum að atvinnuleysi jókst minna í kjölfar fjármálakreppunnar 
en ella. Samfara efnahagsbatanum hefur dregið úr atvinnuleysi 
aðallega vegna fjölgunar starfa þótt minni atvinnuþátttaka eigi þar 
einnig hlut að máli. 
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