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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BS prófs við Hagfræðideild Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi við samningu ritgerðarinnar var Sveinn Agnarsson, dósent við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég vil þakka honum fyrir frábæra leiðsögn og áhuga 

við vinnu verkefnisins. Birgir Þór Runólfsson í Hagfræðideild var umsjónarmaður 

ritgerðarinnar. Ég vil ég þakka Karli Sigurðssyni yfirmanni mínum á Vinnumálsstofnun fyrir 

að kynna fyrir mér efni ritgerðarinnar og Daða Kárasyni og Jónínu M. Jónsdóttur fyrir að 

gefa sér tíma til prófarkalesturs. 
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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að reyna að útskýra færniþörf á vinnumarkaði og hvað hefur 

áhrif á ákvarðanir fólks um fjárfestingu í menntun og þjálfun. Fyrri hluti ritgerðarinnar er 

fræðileg umfjöllun sem byggist á einföldum, nýklassískum líkönum. Greint er frá helstu 

þáttum sem hafa áhrif á fjárfestingarákvörðun einstaklingsins og skoðaður ávinningurinn 

af námi á háskólastigi. Farið verður sérstaklega yfir samskipti atvinnurekenda og 

atvinnuleitenda og þær hindranir sem báðir aðilar geta lent í. Svokölluð pörun á 

vinnumarkaði á sér stað þegar atvinnuleitandi finnur laust starf og hann samþykkir 

atvinnutilboðið, en ekki er fyrirfram gefið að hann samþykki atvinnutilboðið né að 

atvinnurekandi samþykki atvinnuleitandann. 

Í seinni hluti ritgerðarinnar er greint frá tveimur nýlegum skýrslum sem snúa að 

vinnumarkaðnum á Norðurlöndinum og í aðildarríkjum Evrópusambandinu. Í þeim er 

farið ítarlega yfir þróun vinnumarkaðarins í þessum löndum og er hann útskýrður út fra 

þeim líkönum sem áður höfðu verið sett fram. Horft er til samsetningu á vinnuafli, þróun 

atvinnugreina og færniþarfar vinnumarkaðarins. 
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1 Inngangur 

Síðastliðin ár hafa verið erfið efnahagslega í Evrópu og á Íslandi. Alþjóðleg efnahagskreppa 

hófst haustið 2008 með miklum þunga. Í kjölfar hennar drógst eftirspurn í hagkerfinu 

verulega saman, skuldastaða opinberra- og einkaaðila jókst og fjárfestingar hafa verið í 

algjöru lágmarki. Samdrættinum fylgdi hrina af uppsögnum, bæði í einkageiranum og 

hinum opinbera. Vaxandi atvinnuleysi á Norðurlöndunum og löndum Evrópusambandsins 

hefur haft alvarlegar afleiðingar, ekki síst þær hve tækifærum fyrir ungt fólk hefur  fækkað 

mikið. Hérlendis jókst atvinnuleysi einnig mikið en þó mun minna en víðast hvar annars 

staðar og fór úr því að vera 3% árið 2008 og í 7,6% árið 2010 (Hagstofa, 2015a). Í þessari 

ritgerð verður fjallað um skýrslu sem gefin er út af Evrópusambandinu og fjallar um 

vinnumarkað í Evrópusambandslöndunum  27. Atvinnuleysi í þeim löndum var 7% áður 

en að áhrif efnahagsþrenginganna fór að gæta árið 2008 en komst mest í 10,8% árið 2013 

(Eurostat, 2015a). Með hækkandi atvinnuleysi hefur vinnumarkaðurinn þurft að aðlaga 

sig að örum breytingum, en hér er ætlunin að gaumgæfa sérstaklega framboðshlið hans. 

Horft verður á þróun atvinnugreina á næstum árum og velt vöngum yfir þeim breytingum 

sem ætla má að verði á þörf einstakra atvinnugreina fyrir nýja færni og þekkingu. Eins 

verður skoðað misræmi sem getur myndast á framboði vinnuafls sem býr yfir tiltekinni 

færni og eftirpurnar fyrirtækja eftir fólki með þessa eiginleika. Með fækkandi tækifærum 

á vinnumarkaði hefur menntunarstig hérlendis hækkað þar sem að lítill hvati er til að fara 

út á vinnumarkaðinn. Haustið 2008 voru tæplega 17 þúsundur nemendur skráðir í nám á 

háskólastigi en sú tala var komin upp í tæplega 19 þúsund árið 2010 þegar atvinnuleysi 

var hvað mest á Íslandi (Hagstofa, 2015b). Með hækkandi atvinnuleysi og auknu misræmi 

á milli fólks sem hefur ákveðna færni og eftirspurnar eftir launþegum með þessa færni 

minnkar ávinningur náms. Þessa sér reyndar þega stað og hefur atvinnuleysi meðal 

háskólmenntaðra hefur nær tvöfaldast hlutfallslega. Í lok árs 2008 voru 12% af hinum 

atvinnulausu með háskólamenntun, en voru 22% í lok árs 2013 (Vinnumálastofnun, 2015). 

Því er mikill hvati fyrir stjórnvöld og hagsmunaaðila vinnumarkaðirns að móta 

menntastefnu sem snýr betur að þörfum vinnumarkaðarins. 

Í þessari ritgerð er fyrst sett fram einfalt nýklassískt vinnumarkaðslíkan sem lýsir 

framboði og eftirspurn á vinnumarkaði. Eðli málsins samkvæmt er vinnumarkaður 
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nátengdur öðrum mörkuðum, en eftirspurn eftir vöru og þjónustu mótar eftirspurn 

fyrirtækja eftir starfsfólki. Vegna þess að eftirspurnin er með þessum hætti leidd af 

eftirspurn á öðrum mörkuðum, er oft sagt að eftirspun eftir vinnuafli sé afleidd. Þá er 

fjallað um þá ákvörðun einstaklinga að fjárfesta í sjálfum sér og skoðað einfalt 

mannauðslíkan sem sýnir þann ávinning sem hafa má af námi og áhrif þessarar auknu 

menntunar á framtíðartekjur. Til einföldunar er aðeins horft á nám á háskólastigi en 

einnig verður skoðuð símenntun sem er talin ekki síður mikilvægari en hefðbundið nám. 

Jafnframt verða sett upp einföld líkön sem skýra flæði í og úr atvinnuleit og þá þætti sem 

hafa áhrif á jafnstöðuatvinnuleysið. Samband atvinnuleitenda og atvinnurekenda verður 

skoðað út frá pörun á vinnumarkaði, en pörun á vinnumarkaði á sér stað þegar að 

atvinnuleitandi finnur laust starf sem endar með ráðningu og eins þegar atvinnurekandi 

finnur atvinnuleitanda sem endar með ráðningu. Til að færa líkönin úr fræðilega kaflanum 

nær raunveruleikanum er í þriðja kafla fjallað um tvær nýlegar skýrslur sem 

Evrópusambandið og Norðurlandaráð hafa nýlega gefið út. Vinnumarkaðurinn í löndum 

Evrópusambandsins og á Norðurlöndinum er þar greindur út frá þremur meginþáttum; 

þróun atvinnugreina, samsetningu vinnuafls og færniþörf vinnumarkaðsins. Hvaða leiðir 

séu bestar til að aðlaga vinnuaflið að breyttum aðstæðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Vinnumarkaðurinn 

Í hagfræði er vani að skipta þeirri starfsemi sem á sér stað í hagkerfinu í nokkra markaði. 

Þrír helstu markaðarnir eru vörumarkaður, fjármagnsmarkaður og vinnumarkaður. Í 

stórum dráttur má líta svo á að framleiðslan eigi sér stað með aðfanganna fjármagns 

(kapítals) og vinnu og að viðskipti með þessi aðföng eigi sér stað á þeim mörkuðum. 

Afrakstur framleiðslunnar er síðan seldur á vöru- og þjónustumarkaði (Ehrenber & Smith, 

2006). Á vinnumarkaðnum er ákveðið verð og magn af vinnuafli sem ræðst af framboð og 

eftirspurn eftir því (Bosworth, Dawkins, & Stromback, 1996). Í þessari ritgerð verður 

stuðst við einföld nýklassísk vinnumarkaðslíkön. 

2.1.1 Eftirspurn eftir vinnuafli 

Það sem gerir vinnumarkaðinn töluvert flóknari en hina markaðina er að eftirspurn eftir 

vinnuafli er afleidd eftirspurn (e. derived demand), með því er átt við að breytingar á 

eftirspurn á öðrum mörkuðum en vinnumarkaði, þ.e. markaði fyrir fjármagn annars vegar 

og vörur og þjónustu hins vegar, leiða til þess að breytingar verða á eftirspurn á 

vinnumarkaði. Dæmi um slíkt er þegar eftirspurn eftir ákveðinni vöru eykst, en þá eykst 

jafnframt eftirspurn eftir vinnuafli í þeim geira þar sem eftirspurnin jókst (Bosworth, 

Dawkins, & Stromback, 1996).  

Hægt er að setja fram einfaldað líkan sem hjálpar til við að skýra eftirspurn eftir 

vinnuafli sem er táknuð LD (e. labour demand): 

(1) 𝐿𝐷 = 𝐷(𝑊, 𝑄, 𝑅) 

þar sem Q táknar eftirspurn eftir vörunni (e. product demand), W laun (e. wage) og R 

leiguverð á fjármagni (e. rental price of capital). Í þessu felst að litið er framhjá þeirri 

augljósu staðreynd að fleiri þættir geta haft áhrif á eftirspurn (Laing, 2011, bls 11). Um 

eftirspurnarfallið gildir eftirfarandi: 

 

𝑑𝐿𝐷

𝑑𝑊
 < 0, 

𝑑𝐿𝐷

𝑑𝑄
 > 0, 

𝑑𝐿𝐷

𝑑𝑅
 >< 0 
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Í þessu felst að aukning í framleiðslu (Q) hafi jákvæða áhrif á eftirspurn efir vinnuafli, 

en ef eftirspurn eftir vöru eða þjónustu eykst þarf aukið vinnuafl til að mæta þeirri 

aukningu. Hærri laun draga aftur á móti úr eftirspurn, en áhrif breytinga á verði fjármagns 

eru óljós. Þegar laun hækka þá hefur það neikvæð áhrif á eftirspurn eftir vinnuafli og getur 

valdið tveimur mismunandi áhrifum, annars vegar staðkvæmdaráhrifum (e. substitutes 

effect) og hins vegar tekjuáhrifum (e. income effect) (Laing, 2011, bls 11-12). Þegar laun 

hækka eykst hvati vinnuveitenda til að taka upp nýja tækni sem reiðir sig meira á fjármagn 

á kostnað vinnuaflsins. Þá er verðið fjármagni orðið hlutfallslega lægra en laun. 

Samkvæmt þessu myndi samsetning framleiðslunnar breytast og hlutur fjármagns aukast 

á kostnað vinnuaflsins. Þetta kallast staðkvæmdaráhrif (Ehrenber & Smith, 2006). 

Tekjuáhrifin draga hins vegar bæði úr eftirspurn eftir vinnuafli og eftirspurn eftir 

fjármagni. Þegar laun hækka eykst framleiðslukostnaðurinn. Framleiðendur bregðast við 

með því að hækka verð á vöru eða þjónustu sem veldur því að eftirspurn eftir vörunni eða 

þjónustunni minnkar. Með minnkandi eftirspurn neyðist framleiðandinn til að draga úr 

framleiðslunni sem bæði minnkar eftirspurn eftir fjármagni og vinnuafli. Ef 

staðkvæmdaáhrif eru ráðandi þá eru laun og fjármagn staðkvæmdavörur, koma í stað 

hvors annars, og hefur þá hækkun vaxta jákvæð áhrif á eftirspurn eftir vinnuafli. Hins 

vegar ef að tekjuáhrif eru ráðandi þá eru laun og fjármagn stuðningsvörur, og hefur þá 

hækkun vaxta neikvæð áhrif á eftirspurn eftir vinnuafli. Þess vegna getur hækkun vaxta 

leitt til bæði jákvæðra og neikvæðra áhrifa á eftirspurn vinnuafls (Laing, 2011, bls 12-13).  

Líkanið sýnir hlið kaupandans. Vinnumarkaðurinn sker sig frá öðrum mörkuðum þar 

sem kaupandinn getur í raun ekki keypt þjónustu seljandans heldur aðeins leigt þjónustu 

hans fyrir ákveðið verð W. 

 2.1.2 Framboð vinnuafls 

Framboðshlið vinnumarkaðarins sýnir hlið seljanda á vinnumarkaði. Seljandi er í þessu 

tilfelli vinnuaflið sjálft sem leigir þjónustu sína fyrir ákveðið verð, þ.e. laun. Framboðshlið 

vinnumarkaðarins samanstendur af vinnuafli á vinnumarkaði og mögulegu vinnuafli. Fólk 

þarf bæði að taka ákvörðun um hvort það láti yfir höfuð til sína taka á vinnumarkaði og 

síðan í hvaða atvinnugreinum það vilji starfa (Ehrenber & Smith, 2006).  Til eru 

fjölmargar aðrar breytur sem hafa áhrif á framboð vinnuafls, en í þessu einfalda líkani er 
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gert ráð fyrir að þrjár breytur hafi hvað mest áhrif á framboð vinnuafls; mannfjöldi (e. 

population) sem táknaður er með N, laun (e. wages) sem táknuð eru með W og laun í 

öðrum atvinnugreinum (e. wages in alternative industries) sem tákuð eru með WA. 

Framboðshliðinni má þá lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

(2) 𝐿𝑆 = 𝑆(𝑊, 𝑁, 𝑊𝐴)   

þar sem gildir að 

𝑑𝐿𝑆

𝑑𝑊
> 0, 

𝑑𝐿𝑆

𝑑𝑁
> 0, 

𝑑𝐿𝑆

𝑑𝑊𝐴 < 0. 

Líkt og áður er hér gert ráð fyrir að öllum öðrum breytum líkansins, bæði breytum 

innan líkansins og utan þess, sé haldið föstum þegar skoðuð eru áhrif breytinga á 

breytunum þremur á framboð vinnuafls. Mannfjöldinn hefur af augljósum ástæðum áhrif 

á framboð vinnuafls; fjölgun fólks veldur auknu framboði vinnuafls og því hefur breytan 

N jákvæð áhrif á LS. Breyturnar W og WA eru háðar þeirri forsendu að fólk geti valið í hvaða 

atvinnugrein það starfar og enginn sé neyddur til að vinna í ákveðinni atvinnugrein. Í 

líkaninu er gert ráð fyrir að atvinnugreinar séu í samkeppni sín á milli um vinnuafl og því 

þurfi þær að laða að sér vinnuafl með því að bjóða hærri laun (W) en aðrar atvinnugreinar 

bjóða upp á (WA). En hækkandi laun hafa almennt jákvæð áhrif á vinnuaflsframboðið. Til 

að átta sig betur á framboði vinnuafls er gott að skoða það út frá ákveðinni atvinnugrein. 

Laun (W) hafa jákvæð áhrif á vinnuaflsframboð í þeirri atvinnugrein sem verið er að skoða, 

aftur á móti ef laun í öðrum atvinnugreinum (WA) hækka hefur það neikvæð áhrif á 

vinnuaflsframboð í henni (Laing, 2011, bls 8-9). 

2.1.3 Jafnvægi 

Vinnumarkaðurinn er sagður vera í jafnvægi þegar engir hvatar eru til frekari breytinga 

frá hliðum kaupenda og seljanda. Í þessu ástandi næst ákveðið jafnvægisskilyrði: 

𝐿𝑠 = 𝐿𝐷 = 𝐿∗   

Í jafnvægi nást jafnvægislaun W*. Þá er ákveðinn fjöldi seljenda tilbúinn að leigja 

þjónustu sína fyrir verð W* og kaupendur vilja ráða sama fjölda seljanda á verðinu W* 

(Laing, 2011, bls 14). 
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2.2 Mannauðslíkanið 

Líkanið í kafla 2.1 sýnir á einfaldan hátt hvaða þættir hafa áhrif á eftirspurn og framboð á 

vinnumarkaði. Í fræðilegum líkönum getur oft verið erfitt að meta allar forsendur líkansins 

og því byggir líkanið á einföldum forsendum sem leiða til jafnvægis á vinnumarkaði. En 

áður en einstaklingur tekur ákvörðun um að fara út á vinnumarkað þá stendur hann 

frammi fyrir fjárfestingarákvörðun sem hefur áhrif á framtíð hans á vinnumarkaði. 

Fjárfesting er skilgreind sem kostnaðarsöm aðgerð sem skilar væntum framtíðarávinningi. 

Einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir fara ekki út í fjárfestingar nema að eiga von á því að 

bæta samkeppnisstöðu sína á markaði. Til að mynda fjárfesta fyrirtæki í vélum sem skila 

hærri framleiðni og þar með kemst fyrirtækið á hærra framleiðslustig. 

Framtíðarávinningur getur til að mynda legið í auknum tekjum eða nytjum. Í þessari 

ritgerð verður eingöngu gert ráð fyrir því að einstaklingur fjárfesti í eigin mannauði í von 

um að auka framtíðartekjur sínar, en margir aðrir þættir geta vissulega haft áhrif á 

fjárfestingarákvörðunina, s.s. atvinnuöruggi, fjölbreyttari störf, óánægja með núverandi 

stöðu og starf á vinnumarkaði. Fjárfesting í mannauði getur verið töluvert flóknari en að 

fjárfesta í vél, hún getur meðal annars falist í: 

 Menntun (e. education) - einstaklingur eyðir tíma og fjármunum í að bæta 

þekkingu sína. 

 Atvinnuleit (e. job search) - einstaklingur eyðir tíma og vinnu í von um að 

bæta atvinnumöguleika.  

 Flutningi milli svæða (e. migration) - einstaklingur getur flutt á milli svæða til 

að bæta hag sinn. Þetta á sérstaklega við um stór hagkerfi eins og 

Evrópusambandið eða Bandaríkin.  

 Heilsu (e. health) - þegar einstaklingur tekur ákvörðun að hugsa um sjálfan sig 

og vill eyða tíma í hreyfingu og forðast skaðlega hluti eins og reykingar þá 

eykur einstaklingurinn virði sitt. Hann bæði gerir sig verðmætari fyrir 

fyrirtækið og sjálfan sig. 

Í fræðilegri umfjöllun í þessari ritgerð verður fjárfestingarákvörðunin aðeins skoðuð út 

frá menntun og atvinnuleit. Fyrir utan framlag einstaklingsins gegna fjórar stoðir 

samfélagsins mikilvægu hlutverki í uppbyggingu mannauðsins; fjölskylda, skólaganga, 
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opinberir aðilar og starf á vinnumarkaði. Einstaklingurinn byrjar strax frá fæðingu að þróa 

með sér færni með aðstoð fjölskyldunnar. Því næst tekur skólaskyldan við, en að henni 

lokinni þarf hann að velja á milli þess að halda áfram í námi eða að fara út á 

vinnumarkaðinn. Til að einfalda líkanið enn frekar er gert ráð fyrir að einstaklingur hafi 

kosið að stunda nám á framhaldsskólastigi en standi að því loknu frammi fyrir tveimur 

valkostum, annars vegar að fara í nám á háskólastigi og hins vegar að leita sér að vinnu á 

vinnumarkaði. Þegar einstaklingur er kominn út á vinnumarkaðinn öðlast hann síðan 

færni og þekkingu samhliða vinnu (e. on the job training). Opinberir aðilar og aðrir 

hagsmunaaðilar gegna einnig mikilvægu hlutverki þar sem menntun eykur velmegun og 

jafnframt velferð einstaklingsins. Einstaklingar með hærra menntunarstig eru að jafnaði 

með hærri tekjur, ólíkegri til að vera án vinnu, hafa minni tilhneigingu til að taka þátt í 

glæpsamlegu athæfi og eru jafnvel heilbrigðari. Ávinningur menntunar er því mikill og því 

þurfa stjórnvöld að finna út hversu miklu fjármagni skuli varið til menntunar og hvernig 

fjármögnun hennar skuli háttað (Laing, 2011, bls 141-143). 

2.2.1 Væntur ávinningur af námi á háskólastigi 

Menntun er ein einfaldasta leiðin til að auka mannauð einstaklingsins. Einstaklingar 

fjárfesta í menntun með það í huga að bæta möguleika sína á vinnumarkaði og auka 

væntan framtíðaávinning sinn. Eftirfarandi mannauðslíkan má nota til að skýra ávinning 

þeirrar ákvörðunar að fjárfesta í menntun á háskólastigi: 

(3) 𝑉 =  ∑
(𝑤0−𝑠−𝑤𝑁)

(1+𝑟)ℎ
𝐻
ℎ=1  +∑

(𝑤𝑡−𝑤𝑁)

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1   

Þar sem :  

 V  – væntur æviávinningur einstaklings sem er jafn og núvirði tekna yfir vænta 

starfsævi 

 T (e. the expected working life span) – vænt lengd starfsævi 

 H – tíminn sem einstaklingur er í námi á háskólastigi 

 s (e. educational cost) – námskostnaður 

 w0 (e. earnings during college) – tekjur á námstíma 

 wt (e. expected earnings) –t=1,...,T væntar tekjur að loknu háskólanámi 

 wN – tekjur einstaklings án háskólanáms 
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 r - vaxtastig 

Í líkaninu er gert ráð fyrir að markmið einstaklingsins sé að hámarka væntan 

framtíðarávinning sinn, V. Ef einstaklingurinn hefði ekki kosið að fara í nám á háskólastigi 

þá hefði hann verið með tekjur jafnt og wN á báðum tímabilum. Aftur á mót ef 

einstaklingurinn ákvað að fjárfesta í menntun þá var hann á tímabili H í námi á háskólastigi 

en á því tímabili þarf einstaklingurinn að leggja út kostnað við námið að upphæð s0 og 

eins getur hann aflað sér tekna á meðan á náminu stendur að upphæð w0. Að loknu námi 

á háskólastigi fer einstaklingurinn út á vinnumarkaðinn og aflar sér tekna að upphæð wt 

yfir vænta starfsævi, T. Ávinningur menntunar kemur fram í framtíðinni og því þarf að 

núvirða til að fá sem réttustu niðurstöðu. Þar sem einstaklingurinn veit ekki með vissu 

hversu háar tekjur hann muni fá að námi loknu er tekjurnar væntar. Vænt starfsævi hefur 

áhrif á ávinning háskólanáms, tekjur sem einstaklingur aflar sér á tíma T standa straum af 

kostnaðinum við menntunina sem einstaklingurinn aflaði sér á tíma H. Þó svo að 

kostnaðurinn við menntun hjá ungum og öldnum sé sá sami þá hefur yngri 

einstaklingurinn lengri vænta stafsævi, þ.e. hann hefur meiri tíma til að vinna upp 

kostnaðinn við að afla sér menntunarinnar. Auknar lífslíkur hafa einnig áhrif á þá 

ákvörðun að fara í nám á háskólastigi þar eð þær lengja vænta starfsævi og auka þar af 

leiðandi ávinninginn af frekar menntun (Laing, 2011, bls 146). 

2.2.2 Tveggja tímabila líkan 

Til að átta sig betur á þeirri fjárfestingarákvörðun sem einstaklingurinn stendur frammi 

fyrir er gott að setja upp einfaldað tveggja tímabila líkan þar sem einstaklingurinn tekur 

fjárfestingarákvörðunina þegar hann er ungur. Ólíkt því sem er í kafla 2.2.1 þá er hér gert 

ráð fyrir að tekjur á báðum tímabilunum séu þekktar með fullri vissu og því ekki um að 

ræða væntar tekjur: 

𝑤𝑡 > 𝑤𝑁 > 𝑤0 

Miðað er við heildartekjur. Ef einstaklingurinn ákveður að fara í nám á háskólastigi eru 

tekjur hans w0 ≥ 0 á fyrra tímabilinu en wt á því seinna þegar hann er kominn út á 

vinnumarkaðinn. Aftur á móti ef einstaklingur fer ekki í nám á háskólastig þá eru tekjur 

hans wN á báðum tímabilum. Þar sem að miðað er við heildartekjur þá getur verið að 

tímakaupið sé: wN = w0 en aftur á móti hefur sá sem er í námi ekki jafn mikinn tíma til að 
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vinna og því verða árstekjur hans lægri. Með uppfærðu líkani er framtíðarauður 

einstaklingsins orðinn fall af s: 

(4) 𝑉(𝑠) ≡
(𝑤0−𝑠)

(1+𝑟)H +
𝑤

(1+𝑟)𝑇  

Þar sem: 

𝑑𝑉(𝑠)

𝑑𝑠
> 0,  

𝑑2𝑉(𝑠)

𝑑𝑠
< 0

𝑑𝑉(𝑠)

𝑑𝑟
< 0,  

𝑑𝑉(𝑠)

𝑑𝑤0
< 0 

Með því að uppfæra mannauðslíkanið úr kafla 2.2.1 þá er stuðst við framtíðarauð í stað 

vænts framtíðarávinnings og er framtíðarauður orðinn háður menntunarstigi, þ.e. eftir 

því sem einstaklingur fjárfestir meira í menntun á háskólastigi því hærri verður 

framtíðarauður hans en þó með minnkandi jaðaráhrifum. Ekki er gert ráð fyrir uppihaldi 

og húsnæði þar sem einstaklingurinn hefði þurft á því að halda óháð því hvort hann valdi 

að fara í nám á háskólastigi eða ekki. Tveggja tímabila líkanið er töluvert einfaldað og gert 

er ráð fyrir fullkomnum fjármagnsmarkaði og því getur einstaklingurinn fengið lán til að 

fjármagna menntun sína á föstu vaxtastigi r≥0. Ef einstaklingurinn ákveður hins vegar að 

fara ekki í nám á háskólastigi eru tekjur hans þær sömu á báðum tímabilum, wn: 

(5) 𝑉(𝑛) ≡
𝑤𝑛

(1+𝑟)H +
𝑤𝑛

(1+𝑟)𝑇  

Til þess að einstaklingurinn sjái sér hag í að velja nám á háskólastigi þarf eftirfarandi að 

gilda: 

−(𝑠0+(𝑤𝑛−𝑤0)

(1+𝑟)𝐻 +
(𝑤−𝑤𝑛)

(1+𝑟)𝑇 ≥ 0   

Eða V(s)≥V(n). Mynd 1 hjálpar einstaklingnum að taka fjárfestingarákvörðunina. 

Ávinningur þess að mennta sig minnkar eftir því sem laun án menntunar hækka og eins 

ef kostnaður við að mennta sig hækkar. Hærra vaxtastig lækkar einnig ávinning 

menntunar því þá lækkar ávöxtunarkrafa menntunar hlutfallslega á við ávöxtunarkröfu 

fjármagns. Því eru margir þættir sem einstaklingurinn þarf að huga að þegar taka á 

ákvörðun um að mennta sig á háskólastigi (Laing, 2011, bls 146-149).  
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Mynd 1-Fjárfestingarákvörðunin 

2.2.3 Hagkvæmasta fjárfestingarstigið 

Mikilvægt er að átta sig á ávinningi mannauðs til að opinberir aðilar og hagsmunaaðilar 

vinnumarkaðarins geti mótað hagkvæma stefnu í menntakerfinu með það að markmiði 

að auka velferð heildarinnar. Í tveggja tímabila líkaninu í kafla 2.2.2 var gert ráð fyrir að 

framtíðartekjur, tekjur einstaklings að loknu háskólanámi wt, séu fall af s. 

Upphafsfjárfesting skilar hæstum jaðartekjum í framtíðinni en síðan verður alltaf erfiðara 

og erfiðara að auka menntungarstig einstaklinga þannig að það skili sér í hærri 

framtíðartekjum. Jaðartekjum menntunar á háskólastig má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

(6) 𝑀𝑊(𝑠) ≡
∆𝑤(𝑠)

∆𝑠
   

Þar sem: 

𝑑𝑤𝑠

𝑑𝑠
> 0, 

𝑑2𝑤𝑠

𝑑𝑠
< 0 

Markmið einstaklingsins er að hámarka V(s). Því þarf einstaklingurinn að átta sig á 

jaðarkostnaði viðbótarmenntunar (MC) og jaðarávinningi viðbótarmenntunar (MB). Þar 

sem tekjur myndast í framtíðinni þarf að núvirða þær: 

(7) 𝑀𝐵 =
𝑀𝑊(𝑠)

(1+𝑟)
   

Hagkvæmasta fjárfestingarstigið næst því þegar jaðarávinningur er jafn og 

jaðarkostnaður MC=MB, þá er einstaklingurinn búinn að hámarka framtíðarauð sinn: 
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(8) 𝑀𝐶 =
𝑀𝑊(𝑠∗)

(1+𝑟)
= 𝑀𝐵  

Ef MB<MC hefur frekari menntun verið kostnaðarsamari en aukningin í tekjum þ.e. 

þekkingin sem einstaklingurinn aflaði sér skilar sér ekki í auknum framtíðartekjum. Eins 

má segja ef að MB >MC þá getur einstaklingurinn bætt við sig menntun til að auka 

framtíðartekjur. Af því leiðir að s* er hagkvæmasta upphæð sem einstaklingurinn á að 

nýta til menntunar til þess að hámarka framtíðarauð sinn.  

(9) 𝑟 = 𝑀𝑊(𝑠∗) = 𝑖(𝑠∗)   

Þar sem i(s*) er ávöxtunarstig menntunar. Umfang fjárfestingar í mannauði þ.e.a.s. 

hversu löng skólaganga er valin fer því eftir vaxtastiginu, r og ávöxtunarstigi menntunar, 

i(s*). Einstaklingurinn stendur frammi fyrir tveimur valkostum; að ávaxta fé sitt til 

framtíðar á markaðsvöxtunum, r, eða að fjárfesta í eigin mannauði, i(s*). Eftir því sem 

vextir eru hærri því minna fjárfestir hann í menntun þar sem að ávinningur framtíðartekna 

minnkar. 

 Í ritgerðinni er gert ráð fyrir að opinberir aðilar taki þátt í að fjármagna menntun á 

háskólastigi með það að markmiði að hámarka velferð heildarinnar. Opinberir aðilar 

stefna því að reyna að ná hagkvæmasta fjárfestingarstiginu. Ef að hagkvæmasta 

fjárfestingarstigið næst þá er Pareto jafnvægi. Í Pareto jafnvæginu er ekki hægt að bæta 

stöðuna á markaði nema að aðrir bíði hnekki. : 

(10) 𝑖(ŝ) = 𝑀𝑊(ŝ) = 𝑟   

Þar sem i(ŝ)=i(s*). Ef Pareto jafnvægi er ekki til staðar geta opinberir aðilar enn bætt 

menntastefnu sína með því t.d. að auka aðgengi að námi, bjóða upp á sérstaka lánasjóði 

fyrir námsmenn og þannig aukið velferð heildarinnar (Laing, 2011, bls 153-157). 

2.2.3.2 Forsendubrestir 

Líkönin hér að ofan eru töluverð einföldun frá því sem gengur og gerist í 

raunveruleikanum. Hingað til höfum við gert ráð fyrir að á vinnumarkaði ríki fullkomin 

samkeppni þar sem við höfum gert ráð fyrir þremur meginforsendum:  

 Vinnuaflið búi allt við sömu færni  

 Ekkert atvinnuleysi 
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 Allir geti fjármagnað menntun sína á fjármálamarkaði sem býr við fullkomna 

samkeppni 

Í raun er vinnuaflið mjög misleitt (e.heterogeneous abilities), bæði að getu og 

eiginleikum á borð við metnað til að skara fram úr. Í útvíkkuðu líkani er gert ráð fyrir að 

geta fólks sé mismunandi og kannað hvernig fjárfesting í mannauði og tekjum er háð því. 

Tímabilinu er skipt í tvennt og vinnuaflinu er skipt upp í tvo hópa, þá sem hafa mikla færni 

(e.high ability, aH) og þá sem hafa litla færni (e.low ability, aL). Gert er ráð fyrir að færni 

sé meðfæd og því ekki hægt að hafa áhrif á hana en í því felst að ekki er hægt að auka 

færni þeirra sem hafa litla færni. Á fyrsta tímabilinu fá báðir hópar w0 í laun: 

𝑤(0)𝐻 = 𝑤(0)𝐿 = 𝑤0   

Á tímabili tvö hafa þeir báðir stundað nám á háskólastigi. Þeir sem eru með mikla færni 

læra hraðar og geta safnað þekkingu á styttri tíma sem gerir þá samkeppnishæfari. Þeir 

eru með hærri ávöxtunarkröfu á menntun og eru jaðartekjur þeirra hærri samanborið við 

þá sem eru með litla færni: 

𝑀𝑊(𝑠)𝐻 > 𝑀𝑊(𝑠)𝐿   

Því verða þeir með hærri laun á seinna tímabilinu: 

𝑤(𝑠)𝐻 > 𝑤(𝑠)𝐿 

 (Laing, 2011, bls 157-159).       

 Hingað til höfum við gert ráð fyrir að einstaklingurinn sé með vinnu á tímabili tvö, 

sem er mikil einföldun á líkaninu. Það getur tekið einstaklinga marga mánuði og jafnvel ár 

að finna vinnu. Ávinningurinn af því að fjárfesta í mannauði er því háður því að 

viðkomandi fái vinnu. Því þarf að gera ráð fyrir að ákveðnar líkur séu á því að ekki finnist 

vinna. 

(11) 𝑉(𝑠) =
{𝑤0−𝑠}

(1+r)H + 
𝑤(𝑠)

(1+r)T ∗ (1 − 𝑢) +  
𝑏

(1+r)T ∗ 𝑢  

Í jöfnu 11 tekur einstaklingur tillit til þess að líkur eru á því að hann muni ekki fá vinnu 

á tímabili tvö eftir að hafa fjárfest í mannauði. Líkurnar eru u á að einstaklingurinn fái ekki 

vinnu og fær hann bætur (b) á meðan á atvinnuleitinni stendur. Líkurnar á að einstaklingur 

fái vinnu með laununum w(s) eru því (1-u). Því lækkar framtíðarauðurinn eftir því sem 

vænt atvinnuleysi, u, hækkar. 
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(12) 𝑟 = 𝑀𝑊(𝑠∗)(1 − 𝑢) − 1 = 𝑖(𝑠)  

Með því að útvíkka líkanið er ávöxtun menntunar i(s) nú orðin háð líkum þess að fá 

vinnu (1-u). En ávinningurinn af menntun liggur ekki eingöngu í því að framtíðarauður 

verður hærri. Huang, Liang og Wang (2004) sýndu fram á að samfélög með lágt 

menntunarstig voru með hærri glæpatíðni, meira atvinnuleysi og lægra launastig en þau 

sem búa við hærra menntunarstig (Laing, 2011, bls 159-160). 

Fram að þessu hefur verið gert ráð fyrir að  fjármagnsmarkaðurinn sé fullkominn þ.e. 

allir geta fjármagnað menntun sína á sömu vöxtum. Í raun er fjármagnsmarkaðurinn 

ófullkominn og sérstaklega þegar kemur að því að fjármagna menntun þar sem 

mannauður er óframseljanlegur (e. inalienable). Því er nánast ómögulegt að leggja 

menntun sína fram sem veð fyrir láni, ólíkt flestum öðrum fjárfestingum. Eingöngu er 

hægt að leigja mannauðinn á vinnumarkaði með samþykki eigandans. Ákvörðun um að 

fjárfesta í menntun fer einnig eftir auði foreldra sem getur haft áhrif á ákvörðun um að 

mennta sig og getur hjálpað til við að skilja tekjuójöfnuð (Laing, 2011, bls 161-163). 

Ofangreindir forsendurbrestir minnka framtíðarauð einstaklinga og færa okkur örlítið 

nær því sem gengur og gerist í raunveruleikanum. Opinberir aðilar geta aftur á móti reynt 

að hámarka velferð samfélagsins með því að reyna að bæta upp fyrir forsendubrestina 

t.d. með því að vera með virka atvinnumiðlun sem auðveldar einstaklingum að fá vinnu 

að námi loknu. Einnig geta þau verið með sameiginlegan lánasjóð líkt og LÍN, sem er með 

það að markmiði að bjóða öllum námsmönnum lán á sömu vaxtakjörum. 

2.2.4 Símenntun 

Hingað til höfum við gert ráð fyrir að fjárfestingarákvörðun einstaklingsins liggi í því að 

fjárfesta í námi á háskólastigi. Því hefur hins vegar verið haldið fram að símenntun 

starfsmanns á vinnustað (e.on-the-job-training) sé jafngild hinni formlegu menntun. 

Símenntun starfsmanns samhliða vinnu er einn lykilþáttur í því að framleiðni hans aukist 

yfir starfsævina. Eins geta starfmenn stundað formlegt nám eins og nám á háskólastigi 

samhliða vinnu eða tekið sér námsleyfi. 

 Þjálfun starfsmannsins er skipt í almenna þjálfun (e. general training) og sérhæfða 

þjálfun (e. specific training). Almenn þjálfun er þjálfun sem er færanleg á milli fyrirtækja 

og getur því aukið framleiðni á öðrum vinnustöðum en eingöngu því fyrirtæki sem veitti 
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þjálfunina. Sérhæfð þjálfun hefur eingöngu áhrif á framleiðni í því fyrirtæki þar sem 

þjálfunin var fengin, hún er þjálfun sem ekki er hægt að færa á milli fyrirtækja. Til að 

átta sig betur á ávinningi símenntunar má setja fram líkan á tveimur tímabilum þar sem 

starfsmaðurinn fer í almenna þjálfun. Tímabil 0 er áður en þjálfun á sér stað, þá er 

starfsmaðurinn með framleiðni y0 og laun w0. Tímabil 1 er eftir að þjálfun er búin að eiga 

sér stað og þá hefur framleiðni starfsmannsins aukist því sem um nemur V: 

(13) 𝑦1 = (𝑉 + 𝑦0)   

Gert er ráð fyrir að á vinnumarkaði ríki fullkomin samkeppni. Það gerir það að verkum 

að út frá sjónarhorni fyrirtækisins sem starfsmaðurinn starfar hjá (e. incumbent firm) þá 

er á vinnumarkaðnum fjöldi atvinnurekenda sem eru tilbúnir til að bjóða þeirra 

starfsmönnum önnur tækifæri (e. spot-market). Markaðsverð starfsmannsins eykst um V. 

Því fær starfsmaðurinn borguð laun í samræmi við aukna framleiðni: 

(14) 𝑤1  = 𝑦0 + 𝑉  

Því þarf fyrirtæki að taka með í reikninginn að önnur fyrirtæki munu nýta tækifærið og 

reyna að „stela“ þeirra starfsmönnum eftir að þeir hafa hlotið þjálfunina. Því eru laun á 

tímabili 1 hærri en á tímabili 0: 

𝑤1 > 𝑤0 

Almenn þjálfun hefur áhrif á jaðarframleiðni starfsmannsins um V. 

Framleiðnisaukningin hefur samt ekki jákvæð áhrif á hagnað fyrirtækisins þar sem 

launakostnaður þess eykst því sem um nemur V: 

(15) 𝑉 = (𝑤1 − 𝑤𝑜)  

Til að einfalda líkanið eru fjármagnsmarkaðir fullkomnir, þannig að bæði fyrirtæki og 

starfsmenn geta fengið lánað á vaxtastiginu r>0, en sú forsenda á sér ekki endilega stoð í 

raunveruleikanum. Til þess að það borgi sig að fara út í þjálfunina á annað borð verður 

ávinningur þjálfunarinnar að vera meiri en kostnaðurinn sem henni fylgir, c: 

𝑉

(1+𝑟)
> 𝑐   
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En þar sem hagnaður fyrirtækisins jókst ekkert við þjálfunina þá tekur starfsmaðurinn 

á sig allan kostnaðinn við þjálfunina. Starfsmaðurinn er samt sem áður betur settur þar 

sem núvirtar tekjur hans aukast sem um nemur: 

𝑉

(1+𝑟)
− 𝑐 > 0  

Ef starfsmaðurinn hlaut hins vegar sérhæfða þjálfun fær hann enn greitt það sama og 

hann fékk á tímabili 0, þar sem fyrirtækið þarf ekki að hafa áhyggjur af því að önnur 

fyrirtæki reyni að „stela“ starfsmanninum þar sem þekking hans nýtist ekki nema hjá því 

fyrirtæki sem veitti þjálfunina. Þó að jaðarframleiðni aukist um V, þá hefur fyrirtækið 

engan hvata til að greiða hærri laun og greiðir því markaðsverð fyrir starfsmanninn. 

𝑤1 = 𝑤0 

Mikilvægt er því að gera sér grein fyrir muninum á því að hvort að þjálfunin sem 

starfsmaðurinn fær hjá núverandi fyrirtækinu sem hann vinnur hjá sé færanleg milli 

fyrirtækja (Laing, 2011, bls 177-184). 

Líkönunum sem lýst er í kafla 2.1 eru töluverð einföldun á raunveruleikanum. Líkanið 

gerir ráð fyrir að tekjur séu þekktar á báðum tímabilum og að fjármagnsmarkaðir séu 

fullkomnir en það gerir þó tilraun til að reikna með því að einstaklingur fái ekki vinnu að 

loknu námi. Tilgangur líkananna er að hjálpa opinberum aðilum að finna hagkvæmasta 

stig menntunar og einnig einstaklingum að taka fjárfestingarákvörðunina.
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2.3 Samspil atvinnurekanda og atvinnuleitenda 

Einstaklingur sem tekið hefur ákvörðun um fjárfestingu í mannauði og þar með ákveðið 

að gerast virkur þátttakandi á vinnumarkaði getur orðið fyrir ákveðnu bakslagi. Í þessari 

ritgerð verður sérstaklega horft á tvo þætti sem á geta bjátað. Annars vegar því að 

viðkomandi finni ekki vinnu strax og þurfi því að eyða tíma og kostnaði í að leita að starfi. 

Hins vegar að viðkomandi neyðist til að taka starfi sem gefur lægri laun en væntingar hans 

stóðu til, þ.e. starfið tekur ekki mið að því hversu miklu einstaklingurinn fjárfesti í eigin 

mannauð og færir honum því enga eða lága ávöxtun af menntun sinni. Báðir þessir þættir 

minnka framtíðarvirði fjárfestingarinnar. Í þessum kafla verður sett fram líkön sem hjálpa 

einstaklingum og opinberum aðilum við að átta sig á hvaða þættir skýra flæði í og úr 

atvinnuleit, og þá þætti sem hafa áhrif á jafnstöðuatvinnuleysi. Eins er mikilvægt að sýna 

fram á hvernig megi bæta og þar með hjálpa atvinnuleitendum að „finna“ 

atvinnurekendur og öfugt. 

Velferð einstaklinga er að stórum hluta háð þátttöku þeirra og reynslu á vinnumarkaði. 

Laun, vinnuveitendur, flæði í og úr atvinnuleit eru allt hlutir sem hafa áhrif á velferð og 

hegðun einstaklingsins á vinnumarkaðnum, en til að skilja þessa þætti hafa verið sett fram 

ákveðin líkön sem hér verða stuttlega rakin (Laing, 2011).  

2.3.1 Flæði vinnuaflsins 

Vinnuafl á markaði er skilgreint sem þeir einstaklingar sem eru annað hvort í starfi eða 

atvinnulausir og í leit að vinnu. Samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands teljast þeir vera 

starfandi sem hafa unnið eina klukkustund eða lengur á tilteknu viðmiðunartímabili, eða 

voru fjarverandi frá starfi sem þeir gegna að öllu jafna t.d. vegna veikinda eða í 

fæðingarorlofi. Atvinnulausir teljast þeir sem voru án vinnu á viðmiðunartímabilinu og 

geta hafið störf innan tveggja vikna, eða höfðu verið í virkri atvinnuleit síðastliðinna fjórar 

vikur og höfðu fundið starf sem þeir voru að byrða eftir að geta hafið (þó ekki lengur en 

fjórar vikur), eða voru  að bíða eftir að vera kallaðir til vinnu (Hagstofa, 2015). Í einföldu 

líkani er gert ráð fyrir að vinnuaflið sé fasti og það táknað með L. Vinnuaflið samanstendur 

síðan af tveimur breytum, þeim sem eru með vinnu, ET , og þeirra sem eru að leita sér af 

vinnu, UT. 

(16)  𝐿 = 𝐸𝑇 + 𝑈𝑇  
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Ákveðið hlutfall þeirra sem eru starfandi missir vinnuna í hverjum mánuði og fer úr því 

að vera með vinnu, ET, í það að vera án vinnu UT. Þetta hlutfall er táknað með δ og 

stundum kallað „eyðingarstuðull“. Eins er ákveðið hlutfall í mánuði af þeim sem eru án 

vinnu sem fá tilboð um vinnu. Þetta hlutfall er táknað með µ. Ekki er gefið að 

atvinnuleitendur taki við öllum atvinnutilboðum og táknar α líkurnar á því að 

atvinnuleitandi samþykki tilboðið. Með því að setja þessa liði saman má fá einfalt 

flæðislíkan sem lýsir því hvernig flæði inn og út úr atvinnuleysi er háttað:  

(17) ∆𝑈𝑡 = 𝛿 ∗ 𝐸𝑡 − 𝛼 ∗ 𝜇 ∗ 𝑈𝑡   

Þar sem: 

𝛿 ∗ 𝐸𝑡 > 0 

𝛼 ∗ 𝜇 ∗ 𝑈𝑡 < 0 

Fyrri liður jöfnu 17 táknar innflæði (e.inflows) í atvinnuleit en seinni liðurinn stendur 

fyrir útflæði (e.outflows). Með þessu líkani er hægt að ná ákveðnu stigi atvinnuleysis og 

ákveðnu  vinnustigi sem er stöðugt yfir tíma eða jafnstöðuatvinnuleysishlutfall (e.steady 

state). Ef atvinnuleysi er stöðugt yfir tíma þá er Û=Ut, sem gerir það að verkum að 

breytingar á atvinnuleysisstiginu verða 0: 

∆𝑈𝑡 = ∆Û = 0 

Með frekari útvíkkun á líkaninu: 

û ≡
Û

𝐿
=

𝛿

𝛿+𝛼∗𝜇
   

Þar sem: 

𝑑û

𝑑𝛿
> 0,  

𝑑û

𝑑𝛼
< 0,

𝑑û

𝑑𝜇
< 0  

Jafnstöðu atvinnuleysishlutfallið er jákvætt háð eyðingarstuðlinum, því ef δ hækkar þá 

hækkar û. Hins vegar er û neikvætt háð α og µ; ef líkur aukast á því að fólk fái atvinnutilboð 

og að það samþykki tilboðið þá lækkar û (Laing, 2011, bls 815-818). Líkanið má einfalda 

enn fekar með því að gera ráð fyrir að ef atvinnuleitandi fái atvinnutilboð þá samþykki 

hann alltaf tilboðið þ.e.a.s. að α =1. Ef einnig er gert ráð fyrir að eyðingarstuðulinn δ sé 

ytri breyta:  

(18) û ≡
Û

𝐿
=

𝛿

𝛿+𝜇
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Líkanið er einfaldað og jafnstöðuatvinnuleysishlutfallið einungis háð µ (Laing, 2011, bls 

822). 

2.3.2 Samband atvinnurekanda og atvinnuleitenda 

Með því að einfalda jafnstöðuratvinnuleysishlutfallið þá er auðveldara að skilja flæðið í 

og úr atvinnuleit betur. Í einfölduðum vinnumarkaðslíkönum er gert ráð fyrir að 

vinnumarkaðurinn sé fullkominn. Atvinnurekendur geta fundið atvinnuleitendur sem 

henta hverju sinni og eins geta atvinnuleitendur fundið störf sem henta. En þessi 

einföldun kann að vera óraunhæf. Ýmsar ástæður, þar á meðal margs konar 

markaðsbrestir, geta valdið því að það getur tekið atvinnuleitenda mánuði eða jafnvel ár 

að finna vinnu og einnig geta atvinnurekendur verið með lausa stöðu hjá sér sem þeir 

megna ekki að manna þar sem þeir finna ekki atvinnuleitenda við hæfi (Laing, bls 820 

2011). 

2.3.2.1 Beveridge kúrfan 

Sambandið milli atvinnuleysis og fjöldi lausra starfa á sér langa sögu á vinnumarkaðnum. 

William Bevridge breskur hagfræðingur var fyrstur til að taka eftir neikvæðu sambandi 

milli fjölda lausra starfa og atvinnuleysis. Atvinnuleysi er tilkomið vegna offramboðs 

vinnuafls og fjöldi lausra starfa sýnir umframeftirspurn eftir vinnuafli (Bosworth, Dawkins, 

& Stromback, 1996).  

 

Mynd 2-Bevridge kúrfan 
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Þetta samband má sjá á mynd 2. Í punkti A eru mörg laus störf í boði og fáir 

atvinnuleitendur að leita af starfi, þá er erfitt fyrir atvinnurekendur að finna 

atvinnuleitendur til að fylla lausar stöðu og mikil samkeppni um hvern atvinnuleitenda. Í 

punkti B þá eru margir atvinnuleitendur og fáar lausar stöður. Þá er mikil samkeppni um 

hverja lausa stöðu. Þar sem kúrfan og 45° línan skerast er ákveðið jafnvægi á 

vinnumarkaði, jafn margir eru að leita af vinnu og nemur fjölda starfa. Staðsetning 

kúrfunnar fer eftir skilvirkni markaðarins, ef markaðurinn er skilvirkur þá er auðvelt að 

fyrir atvinnuleitendur að finna laus störf og atvinnurekendur að finna atvinnuleitendur og 

þá er kúrfan nálægt 0 punktinum. Í punkti 0 eru engir atvinnuleitendur að leita sér af vinnu 

og engin störf eru í boði, í þeim punkti eru engir markaðsbrestir. Eftir því sem kúrfan er 

staðsett hærra á línunni því alvarlegri verða markaðsbrestirnir. Í punkti C þá eru margir 

atvinnuleitendur að leita sér af vinnu og mörg laus störf í boði en vegna ófullkominni 

upplýsinga virðast hvorki atvinnuleitandinn né atvinnurekandinn finna hvorn annan 

(Laing, 2011, bls 821).          

2.3.2.2 Pörunarlíkanið 

Pörun á vinnumarkaði (e. matching) er sögð eiga sér stað þegar atvinnuleitandi finnur 

lausa stöðu sem endar með. Sama á einnig við um þau tilvik þegar atvinnurekandi finnur 

atvinnuleitanda til að fylla lausa stöðu. En pörun á vinnumarkaði getur verið töluvert 

flókin þar sem atvinnuleitandinn og atvinnurekandinn finna ekki alltaf hvor annan og 

þurfa því að standa í tímafrekri (e.search frictions) leit hvor að öðrum. Þó svo að þeir finni 

hvorn annan er heldur ekki gefið að ferlið endi með ráðningu þar sem atvinnuleitandi 

getur hafnað lausri stöðu eða atvinnurekandinn talið hinn atvinnulausa ekki hæfa 

stöðunni (Laing, 2011, bls 821). 

Skilvirk pörun er skilgreind sem það tilvik þegar hvorki atvinnuleitandinn né 

atvinnurekandi þurfa að eyða kostnaði og tíma í leit af hvor öðrum. Kjarninn í 

pörunarlíkaninu liggur í því að það reyna að skýra þann tíma sem leitin tekur og það ferli 

sem á sér stað. Hér gildir því :  

(19) 𝑀 = 𝑚0 ∗ 𝑀(𝑈, 𝑉)  

Þar sem M táknar pörun, U  atvinnuleysi, V laust starf og eftirfarandi gildir: 
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𝑑M

𝑑𝑉
> 0, 

𝑑2M

𝑑𝑉
< 0,  

𝑑M

𝑑𝑈
> 0,

𝑑2M

𝑑𝑈
< 0  

𝑑𝑀

𝑑𝑚0
> 0   

Gert er ráð fyrir að: 

𝑚0 > 0  

Fallið M(U,V) er jákvætt háð V og U en þó með minnkandi jaðaráhrifum. Líkur á pörun 

aukast því eftir því sem lausum störfum fjölgar. Eins eykst M með fjölda atvinnuleitenda 

því þá er auðveldara fyrir atvinnurekendur að finna atvinnuleitendur og fylla lausar 

stöður. Stuðullinn m0 er kjarninn í pörunarlíkaninu, hann segir til um hversu skilvik sú 

pörun er sem á sér stað. Í þessari ritgerð verður gert ráð fyrir að óskilvirkni á 

vinnumarkaði sé eingöngu tilkomin vegna ófullkominn upplýsinga og því sé hægt að 

auka skilvirkni með betra upplýsingaflæði milli atvinnurekenda og atvinnuleitenda. Hér 

verður aðeins gert ráð fyrir að tveir þættir hafi áhrif á bætta upplýsingamiðlun; bætti 

vinnumiðlun og inngrip hins opinbera. Stuðullinn hefur því jákvæð áhrif á pörun og eftir 

því sem atvinnurekandinn og atvinnuleitandinn búa yfir betri upplýsingum því líklegra 

verður að leit þeirra hvor að öðrum beri árangur. Við þær aðstæður myndi þá m0 stækka 

(Laing, 2011, bls 822).        

 2.3.2.3 Jafnstöðupörun 

Að því gefnu að fullkomið samræmi sé á milli fjölda starfa og fjölda atvinnuleitanda, þá 

verður fjöldi atvinnuleitenda sem finna lausar stöðu jafn þeim fjölda sem atvinnurekendur 

finna til að fylla lausar stöður. Líkur á því að atvinnuleitandi finni lausa stöðu eru hér 

táknaðar μ, og líkur á því að atvinnurekandi finni atvinnuleitenda til að fylla lausa stöðu 

β. Þar með má skilgreina fjölda paranna á vinnumarkaði: 

(20) 𝜇 ∗ 𝑈 ≡ 𝑉 ∗ 𝛽  

Þar sem μ*U táknar fjöldi atvinnuleitenda sem finna lausa stöðu og β*V fjöldi lausra 

stöðugilda sem atvinnuleitendur fylla. Því má með frekari útvíkkun nota forsendur úr 

pörunarlíkaninu í kafla 2.3.2.2 þar sem fjöldi paranna á vinnumarkaði er háður forsendum 

pörunarlíkansins. Því verður: 

(21) 𝜇 ∗ 𝑈 = 𝑉 ∗ 𝛽 = 𝑚0 ∗ 𝑀(𝑈, 𝑉)  



5 

 

Mynd 3 sýnir sambandið milli β og µ, eftir því sem β eykst, þ.e.a.s. að líkurnar á að laust 

starf verði fyllt, þá minnka líkurnar á að atvinnuleitandi finni vinnu µ. Neðanlega á 

kúrfunni er auðvelt fyrir atvinnuleitendur að finna vinnu, µ er hátt og β er lágt en 

atvinnurekendur eiga erfitt með að finna atvinnuleitendur til að fylla lausu störfin. 

Ferillinn hliðrast til hægri þegar stuðullinn m0 hækkar, þá er pörun á vinnumarkaði orðin 

skilvirkari. 

 

Mynd 3-Pörun á vinnumarkaði 

Til að átta sig betur á pörunarlíkaninu er hægt að útvíkka líkanið og horfa út frá 

sjónarhóli fyrirtækisins. Í jöfnu 16 er gert ráð fyrir að fjöldi á vinnumarkaði sé fasti, L, og 

að hluti fólks á vinnumarkaði sé með, E, og hluti án vinnu, U. Þó svo að fjöldi á 

vinnumarkaði sé alltaf fasti er fjöldi stöðugilda, táknað sem K, ekki fasti. Fjöldi stöðugilda 

samanstendur af mönnuðum stöðugildum, F, og ómönnuð stöðugildum, V: 

(22) 𝐾 = 𝐹 + 𝑉  

Fyrirtæki bæta aðeins við sig stöðugildi ef þau búast við því að geta aukið hagnaðinn. 

Eins munu þau fækka stöðugildum ef þau gera ráð fyrir tapi. Núvirtur væntur hagnaður 

við að fjölga stöðugildum er því: 

(23) 𝜋 = 𝜋(𝑦 − 𝑤, 𝑟, 𝛿, 𝛽)    

Þar sem: 

𝑑π

𝑑(𝑦−𝑤)
> 0, 

𝑑π

𝑑𝑟
< 0

𝑑π

𝑑𝛿
, < 0,

𝑑π

𝑑𝛽
> 0 
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Hagnaður fyrirtækisins er táknaður sem mismunurinn á tekjum og launum, y-w. 

Atvinnurekendur og vinnuaflið hafa samið um ákveðinn launataxta, 0<w<y. Hver 

starfsmaður framleiðir ákveðið magn Q á verði P, því verða tekjur fyrirtækisins: y=Q*P. Ef 

hagnaður fyrirtækisins hækkar þá sér fyrirtækið sér í hag í að fjölga stöðugildum. Það 

kemur heim og saman við það sem kom fram í kafla 2.1 þar sem að eftirspurn á 

vinnumarkaði er leidd af eftirspurn eftir vörum og þjónustu. Hagnaður fyrirtækja eykst ef 

eftirspurn eftir vöru eða þjónustu fyrirtækisins hefur aukist. Vaxtastig hefur hins vegar 

neikvæð áhrif á væntan hagnað við að fjölga stöðugildum, þar sem að þá er hagkvæmar 

að setja t.d. peninga í banka í stað þess að fjárfesta í starfsmanni. Eins hefur 

eyðingarstuðulinn δ neikvæð áhrif á fjölgun stöðugilda; ef δ hækkar þá er fyrirtækið líklegt 

til að missa þá sem starfa hjá fyrirtækinu og því sér fyrirtækið sér ekki hag í því að bæta 

við stöðugildum. Líkur á að atvinnurekandi geti fyllt lausa stöðu hafa aftur á móti jákvæð 

áhrif á 𝜋. Þegar β hækkar eru meiri líkur á því að fyrirtækið eigi auðveldara með að finna 

starfsmann og þarf því að eyða minni tíma og fjármagni í leita að heppilegum einstaklingi 

(Laing, 2011, bls 824).  

Hverju nýju stöðugildi fylgir ákveðinn kostnaður. Ef að fyrirtæki tekur ákvörðun um að 

fjölga stöðugildum þarf það að nota fjármagn táknað k0 fyrir hvert viðbótar stöðugildi. Til 

einföldunar er horft á tvö tímabil. Á tímabili eitt jókst hagnaður fyrirtækisins (y-w) 

t.d.vegna aukinnar eftirspurnar eftir vöru Q. Fyrirtækið sá sér hag í að bæta við stöðugildi 

þar sem að kostnaðurinn við nýtt stöðugildi var lægri en væntur ávinningur; π- k0 >0. Á 

tímabili tvö fór fyrirtækið út á markað að leita að starfskrafti sem hafði þær afleiðingar að 

samkeppnin jókst um hvern atvinnuleitenda. Með meiri samkeppni lækkuðu líkur á að 

finna atvinnuleitanda til að fylla laust stöðugildið, β. Þar sem að β hefur neikvæð áhrif á 

væntan hagnað við viðbótarstöðugildi þá keyrðist sá ávinningur sem var til staðar niður í 

núll; π-k0=0:  

(24) 𝜋(𝑦 − 𝑤, 𝑟, 𝛿, 𝛽∗) − 𝑘0 ≡ 0   

Þetta jafnvægi er háð jafnvægisgildinu á β*: 

(25) 𝛽∗ = 𝛽(𝑦 − 𝑤, 𝑟, 𝛿, 𝑘0)   

Þar sem: 
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𝑑β

𝑑(𝑦−𝑤)
< 0, 

𝑑β

𝑑𝑟
> 0

𝑑β

𝑑𝛿
> 0,

𝑑β

𝑑𝑘0
> 0 

Í jafnvægisgildinu β* er enginn hvati fyrir fyrirtækin til að búa til ný stöðugildi og enginn 

hvati er til að eyða stöðugildum. Þetta er það sem knýr niður væntan ávinning við að bæta 

við stöðugildi í núll, því eru jöfnur 24 og 25 samtvinnaðar. Því þarf að skoða þær samhliða 

til að skilja breytingar á breytum í jöfnu 25. Hærri vextir lækka π og því verður samkeppni 

á vinnumarkaði minni sem leiðir til þess að β hækkar sem keyrir π aftur niður í jafnvægi. 

Sama gildir ef kostnaðurinn við að bæta við stöðugildi, k0, hækkar. Þá dregur úr hvata 

fyrirtækisins til að leita að nýjum starfsmanni, þá er minni samkeppni um hvern 

atvinnuleitanda og því aukast líkur á að geta fyllt laust stöðugildi. Mynd 4 sýnir hvað gerist 

ef að δ stækkar; líkur aukast á að stöðugildum muni fækka og þá lækkar π. Fyrirtæki eru 

þá líklegri til að missa starfsmenn sem lækkar π , fyrir vikið stækkar β* og auðveldara 

verður að manna ómönnuð stöðugildi. Hagnaður eykst aftur og fer í π-k0=0, og til verður 

nýtt jafnvægi β1
*.  

 

Mynd 4- Áhrif eyðingarstuðulsins á β 

Jafnvægisgildi β* er lárétt lína því það er ekki háð líkunum á því að starfsmaður finni 

lausa stöðu. 
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Mynd 5- Áhrif bættrar vinnumiðlunar á µ 

Þar sem ferlarnir skerast á mynd 5 næst jafnvægi. Með bættum upplýsingum verður 

auðveldara fyrir atvinnuleitendur að finna laus stöðugildi, µ hækkar, auk þess sem 

auðveldara verður að fylla í ófyllt stöðugildi, þannig að β eykst. Það ýtir undir að fyrirtæki 

fari að svipast um eftir heppilegum starsfmanni þar sem (π- k0 )>0. Þetta hefur þær 

afleiðingar að erfiðara verður að fylla í stöðurnar og β lækkar á ný og kemst í jafnvægi, 

hagnaðurinn fer því aftur í 0, Π-k0=0. Áhrifin í bættum upplýsingum koma því eingöngu 

fram í því að jafnvægisgildi µ eykst þ.e. auðveldara verður fyrir atvinnuleitendur að finna 

laus stöðugildi en áhrifin verða engin á líkur á atvinnurekandi finni atvinnuleitanda til að 

fylla lausa stöðu (Laing, 2011, bls 824-826) 
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2.4 Atvinnutilboð og þröskuldslaun 

Hingað til hefur verið gert ráð fyrir að leitarstuðullinn sé jafnt og einn, α=1. Það gerir það 

að verkum að hvorki atvinnuleitandi né atvinnurekandi hafnar starfi eða starfskrafti, þ.e. 

allar hugsanlegar paranir enda með ráðningu. Raunveruleikinn er ekki svo einfaldur. Bæði 

atvinnuleitendur og atvinnurekendur taka oft þá ákvörðun að samþykkja ekki 

atvinnutilboð eða ráðninguna því þeir vilja bíða og sjá hvort betri kostur bjóðist. Til þess 

að atvinnuleitendur og atvinnurekendur sjái sér hag í að eyða meiri tíma og fjármagni í að 

bíða eftir betra boði þá þurfa laun eða hagnaður að vera mismunandi á milli fyrirtækja og 

upplýsingar ófullkomnar. Ef α=1 búa allir yfir sömu upplýsingum og hagnaður og laun eru 

þau sömu hjá öllum aðilum á markaði. Við þær aðstæður hefur enginn hvata til að leita 

eftir betra tilboði. Sama gildir ef upplýsingar eru fullkomnar; þá liggja allar upplýsingar 

fyrir og atvinnuleitendur og atvinnurekendur velja úr þá pörun sem hentar þeim best. Til 

að atvinnuleitendur og atvinnurekendur hafi hvata til að eyða meiri tíma og fjáramagni í 

leitina þurfa því tvær forsendur að gilda; laun og hagnaður verða að vera mismunandi á 

milli fyrirtækja og upplýsingar ófullkomnar (Laing, 2011, bls 835) 

2.4.1.1 Leitin 

Í hinu uppfærða er tekið tillit til þess að að ekki er víst að atvinnuleitandi samþykki 

atvinnutilboð:  

0 ≤ 𝛼 ≤ 1 

Þar með hefur α jákvæð áhrif á jafnstöðu atvinnuleysisstigið: 

(26) û ≡
Û

𝐿
=

𝛿

𝛿+𝛼∗𝜇
   

Jafnstöðuatvinnuleysis lækkar nú eftir því sem α færist nær einum, en í því felst að  

atvinnuleitendur eru líklegri til að samþykkja atvinnutilboð. Að sama skapi hækkar 

jafnstöðuatvinnuleysi ef α færist nær núlli þá eru atvinnuleitendur orðnir kresnari á 

störfin og ólíklegri til að samþykkja atvinnutilboð. Líkanið byggist á fjórum forsendum:  

 δ er ytri breyta 

  Aðeins atvinnuleitendur án vinnu hafa tíma til að leita sér af vinnu 
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 Eingöngu þeir sem eru í virkri atvinnuleit fá vinnu. 

  Eftir ákveðinn tíma eru líkur, µ, á að þeir sem eru í virkri leit fái atvinnutilboð. 

Ákveðinn kostnaður fylgir því fyrir atvinnuleitandann á hverju tímabili að vera í virkri 

leit c=ĉ-b>0, þar sem ĉ táknar tímann, vinnuna og kostnaðinn sem fer í að leita sér að 

vinnu, og b táknar bætur sem atvinnuleitandinn fær á meðan hann er í vinnuleit. Engin 

takmörk eru fyrir hversu oft atvinnuleitandi getur leitað að vinnu. En vegna þess að 

atvinnuleit er kostnaðarsöm og atvinnuleitendur óþolinmóðir er mikill hvati fyrir þá að 

finna vinnu sem fyrst þar sem takmark þeirra er að hámarka núvirtar væntar tekjur (Laing, 

2011, bls 836-837).  

Þegar einstaklingar hefja atvinnuleit vita þeir launadreifinguna , f(w), en vita ekki laun 

hjá hverju fyrirtæki fyrir sig. Því þurfa þeir að standa í kostnaðarsamri leit í von um að fá 

góð tilboð. Þegar starf er fundið stendur einstaklingur frammi fyrir því að halda áfram að 

leita að betra tilboði eða samþykkja tilboð. Þá þarf að vega og meta hvort launin séu 

nægilega há og hvort það borgi sig að halda áfram að leita fyrir ákveðinn kostnað, c=ĉ-

b>0. Sérhver einstaklingur hefur mótað sér ákveðin þröskuldslaun (e.reservation wage), 

w*, sem eru ákveðin lágmarkslaun hans. Fái einstaklingurinn tilboð sem er lægra en 

þröskuldslaunin heldur hann áfram að leita, en ef hann hins vegar fær tilboð sem er hærra 

eða jafnt og þröskuldslaunin hættir hann leitinni og samþykkir tilboðið. Þröskuldslaunin 

eru fasti og óháð fyrri leit. Í hvert skipti sem einstaklingur hafnar tilboði er kostnaðurinn 

við að fá tilboð sokkinn kostnaður. Í því felst að kostnaður, c, sem fór í að leita af 

atvinnutilboðinu jók ekki samkeppnisstöðu hans á markaði. Þar með eru þröskuldslaunin 

orðin háð líkum á að samþykkja atvinnutilboð: 

(27) 𝛼 = 1 − 𝐹(𝑤∗)   

Líkurnar á að atvinnuleitandinn samþykki vinnu aukast eftir því sem þröskuldslaunin 

lækka. Á móti  hækkar atvinnuleysi ef w* hækkar þar sem að α er háð atvinnuleysi (Laing, 

2011): 

(28) û ≡
Û

𝐿
=

𝛿

𝛿+(1−𝐹(𝑤∗))∗𝜇
   

Útvíkkað líkan í jöfnu 2.33 hefur fært atvinnuleitina nær raunveruleikanum, þar sem fyrri 

líkön gerðu ráð fyrir að atvinnuleitendur samþykktu öll atvinnutilboð. Aftur á móti er 



11 

 

ákveðnir vankantar á þessu líkani. Til að mynda er óraunhæft að gera ráð fyrir að 

þröskuldslaun séu fasti og að einstaklingurinn viti launadreifinguna, F(w*), fyrirfram. Ef 

bætt er úr þessum ágöllum fæst líkan þar sem einstaklingar lækka þröskuldslaun sín eftir 

því sem atvinnuleitin dregst á langinn þar sem kostnaðurinn fer stigvaxandi með tíma. 

Eins eru oft tímamörk á atvinnuleysisbótum, b, og því lækka þröskuldslaunin fljótt. Ef 

atvinnuleitandinn veit ekki launadreifinguna með með vissu, t.d. ef hann fær mikið af 

atvinnutilboðum sem bjóða upp á lág laun, þá gæti hann hlaupið á sig og orðið að sætta 

sig við lægri laun. Eins reyna atvinnuleitendur við besta möguleikann fyrst. Í upphafi 

atvinnuleitar búa einstaklingar yfir upplýsingum sem leiðir þá að störfum sem eru vel 

launuð, en ef sú leit ber ekki árangur geta þeir þurft að lækka launakröfurnar. Einnig er 

mikil hætta á því að atvinnuleitandinn tapi þekkingu og færni eftir því sem atvinnuleitin 

stendur lengur yfir. Þó svo að atvinnuleitin hafi ekki haft nein áhrif á þekkingu og færni 

atvinnuleitandans þá stendur hann samt hlutfallslega hallari fæti en þeir sem hafa verið í 

starfi þar sem þeir aðilar hafa aukið við færni sína samhliða vinnu (Laing, 2011, bls 838-

840
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3 Erlendar rannsóknir 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að skýra betur hegðun á vinnumarkaði og ávinning 

þess að fjárfesta í mannauði. Í köflunum hér á undan voru sett fram einföld líkön til að 

skýra fjárfestingarákvörðun einstaklinga og þeim áskorunum sem þeir standa frammi fyrir 

þegar þeir eru komnir út á vinnumarkaðinn. Hér á eftir verður skyggnst til Evrópu og 

Norðurlanda og vinnumarkaðurinn þar  skoðaður út frá þessum líkönum. Farið verður yfir 

ávinning menntunar og endurmenntunar, flæði vinnuafls í og úr atvinnuleit og einnig 

flæði frá vinnumarkaðnum. Einnig verður rætt um þau vandamál er tengjast pörun á 

vinnumarkaði þar sem mikil hætta er á að ávinningur menntunar minnkar ef að misræmi 

er milli framboðs og eftirspurnar starfa. 

Cedefop eða The European Centre for the Development of Vocational Training er 

stofnun á vegum Evrópusambandsins sem hefur það að markmiði að veita upplýsingar og 

vinna greiningar fyrir Evrópusambandið á starfsþjálfun, símenntun (e. Voctional 

education and training, VET), rannsóknum og fleiru. Á undanförnum árum hefur Cedefop 

með hjálp Evrópusambandsins byggt upp rannsóknir til að spá fyrir um færniþörf á 

vinnumarkaði. í Evrópu á árunum 2010-20. Þar er reynt að segja fyrir um hvernig 

vinnumarkaðurinn muni þróast með því að líta til ýmissa mikilvægra atriða, s.s. 

samfélagsuppbyggingar, samfélagsþróunar, starfa og færniþörf þeirra. Norðurlandaráð 

hefur einnig sýnt þessum málaflokki mikla athygli og í nýlegri skýrslu er fjallað um hvernig 

hægt er að hafa áhrif á atvinnulíf og vinnumarkað á Norðurlöndunum. Sú skýrsla nær til 

nokkur þúsund fyrirtækja og byggist á eigindlegum viðtölum, skoðanakönnunum og 

tölfræðilegum greiningum.  

3.1 Þróun atvinnugreina og eftirspurn á vinnumarkaði 

Eins og kom fram í kafla 2.3.2.2 eru tvær stærðir sem auka skilvirkni á vinnumarkaði: Bætt 

vinnumiðlun og áhrif opinberra aðila á menntaval einstaklinga með þarfir 

vinnumarkaðarins í huga. Opinberir aðilar þurfa að huga að mörgum þáttum til að sinna 

þörfum vinnumarkaðarins. Hér verður sérstaklega horft til þriggja þátta: 
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 Þróun atvinnugreina næstu árin. 

 Samsetning vinnuafls, aldurs, kynjahlutfalls, menntunarstigs o.fl. 

 Færniþarfir vinnumarkaðarins. 

 

3.1.1 Þróun atvinnugreina 

Efnahagsþrengingar síðastliðinna ára hafa haft áhrif á vinnumarkaðinn í heild, 

atvinnuleysi jókst hratt og tækifærum fækkaði, sérstaklega fyrir ungt fólk sem er að byrja 

að fóta sig á vinnumarkaðinum. Spá Cedefop gerir þó ráð fyrir að Evrópusambandsríkin 

ríkin munu ná sér á strik eftir efnahagsþrengingarnar. Árið 2010 voru 225 milljónir störf í 

viðmiðunarlöndunum, því er spáð að átta milljón nýrra starfa verði til á spátímabilinu. Að 

auki munu 75 milljónir starfa losna vegna þess að fólk fer af vinnumarkaði vegna aldurs 

eða veikinda. Mikilvægt er gera greinarmun á nýju störfum og þeim stöfum sem losna. Ný 

störf verða til vegna þenslu í hagkerfinu og er hún algjörlega óháð endurnýjuninni. 

Endurnýjun vinnuaflsins er mikilvæg þar sem hún er minna háð sveiflum á markaði og því 

stöðugari. Samkvæmt skýrslu Cedefop munu flest ný störf verða til í þjónustugeiranum. 

Eins mun frum- og framleiðslugeirinn skipta sköpum fyrir evrópskan efnahag og munu 

mörg ný störf losna í þeim geirum, aðallega vegna endurnýjunar. Þó svo að nýjum störfum 

muni fjölga í öllum atvinnugreinum mun eftirspurn eftir störfum sem auðvelt er að skipta 

út fyrir tækni, minnka töluvert (Cedefop, 2012, bls 114). Efnahagsástand er lykilþáttur í 

ákvörðun eftirspurnar á vinnumarkaði. Eins og fram kemur í kafla 2.1.1 þá er eftirspurn á 

vinnumarkaði afleidd og háð öðrum þáttum í efnahagslífinu. Undirliggjandi þættir eins og 

alþjóðavæðing og tæknibreytingar skipta sköpum og er gert ráð fyrir áframhaldandi 

þróun í átt að þjónustu- og tæknihagkerfi  

Spáin gerir ráð fyrir batnandi hagkerfi í Evrópu, þar sem hagvöxtur mun aukast í öllum 

ríkjum Evrópusambandsins. Eins er gert ráð fyrir að fjárfestingar aukist og neytendatraust 

(e. consumer confidence) verði meira. Hingað til hefur spáin þó ekki gengið eftir. 

Hagvöxtur var 2% í viðmiðunarlöndunum árið 2010 en árið 2013 var hann kominn niður í 

0,1% (Eurostat, 2014). Á árinu 2014 var spáð 1,3% hagvexti en sú spá mun trúlega heldur 

ekki rætast þar sem fjárfestingar eru enn í töluverðu lágmarki (Annual growth survey 

2015, 2014). Efnahagskreppan hefur haft áhrif á öll svið vinnumarkaðsins. Sumar 

atvinnugreinar urðu fyrir þyngra höggi en aðrar eins og til að mynda fjármálageirinn og 
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byggingariðnaðurinn. Spá Cedefop gerir ráð fyrir viðsnúningi í þeirri þróun og að báðar 

greinar nái sér á strik þótt þær muni ekki blómstra eins og fyrrum í löndum á borð við 

Spán og Írland, en þessi atvinnustarfsemi varð sérstaklega hart úti í þeim löndum. 

Opinberi geirinn hefur dregist saman þar sem mikil krafa hefur verið um niðurskurð hjá 

hinu opinbera í kjölfar efnahagskreppunnar. Spáin gerir ráð fyrir áframhaldandi aðhaldi 

og að opinberi geirinn nái ekki sömu stærð og fyrir efnahagslægðina. Eins hefur hún hægt 

á flótta vinnuafls úr landbúnaði og hefur hún því bjargað störfum tengd honum. 

Efnahagslægðin hefur einnig náð að bjarga töluvert af störfum í iðnaði þar sem fyrirtæki 

hafa flutt til nýrra aðildarríkja í stað þess að færa starfsemi sína alfarið úr löndum 

sambandsins. Mynd 6 sýnir spá um ákveðnar atvinnugreinar og hvernig þær munu þróast 

til ársins 2020. Taflan sýnir hvernig atvinnugreinarnar eru háðar sveiflum á mörkuðum og 

hvernig eftirspurn þeirra muni þróast. Ferðamannaiðnaðurinn, bílaiðnaðurinn og 

tryggingariðnaðurinn eru greinar sem eru sérstaklega háðar hagvexti. Þær eru greinar 

sem búa við hátt óvissustig og þar sem spáin gerir ráð fyrir hagvexti á tímabilinu er búist 

við vexti í þeim greinum. Fjármálageirinn, heildsölumarkaðurinn og upplýsingatækni eru 

greinar sem eru ekki eins háðar hagvexti. Óvissa í þeim er lægri og gert er ráð fyrir að þær 

muni vaxa óháð hagvexti. Í neðri dálknum eru atvinnugreinar þar sem búist er við hægri 

þróun eða hjöðnun á tímabilinu. Landbúnaður og opinberi geirinn eru atvinnugeirar þar 

sem búist er við hægri þróun óháð sveiflum á markaði og er óvissustig í þeim lágt.  

 



3 

 

Mynd 6- Óvissuþættir og eftirspurn eftir atvinnugreinum 

Málmiðnaður, prentiðnaður og útgáfa eru dæmi um atvinnugreinar sem munu dragast 

saman á tímabilinu en mikil óvissa ríkir þó um þróun þeirra. Flest ný störf á tímabilinu 

munu trúlega verða til í þjónustugeiranum vegna þenslu (e. expansion demand) en í öllum 

geirum mun þó mikið af nýjum störfum myndast vegna endurnýjunar (e. replacement 

demand) (Cedefop, 2012, bls 23-26). 

3.1.2 Samsetning vinnuaflsins  

Þróun vinnumarkaðarins á Norðurlöndunum er á þá leið að þjóðin er að eldast, vinnuaflið 

er orðið fjölbreyttara þar sem sífellt fleiri mismunandi þjóðarbrot koma út á 

vinnumarkaðinn, konum með háskólamenntun hefur fjölgað, alþjóðavæðing er vaxandi 

og stöðugt minni þörf er fyrir starfsmenn að viðveru á vinnustað. Þessi þróun leiðir til 

breytts mynsturs innan vinnuaflsins og allir ofantaldir þættir hafa áhrif á vöxt og þróun 

hans (Norden, 2013, bls 25). 

 

3.1.2.1 Aldur 

Hækkandi lífaldur er áhyggjuefni bæði í Evrópu og Norðurlöndunum. Í Evrópu mun þeim 

sem eru 15 ára eða eldri fjölga um 12,6 milljónir. En fjöldi vinnandi mun aðeins vaxa um 

5,2 milljónir vegna þess að þjóðir eru sífellt að eldast, sérstaklega þeim sem eru 65 ára og 

eldri. Fjölgun fólks á vinnumarkaði mun aðallega eiga sér stað í aldurshópnum 45 ára og 

eldri en sá hópur verður 42% af vinnuaflinu árið 2020. Árið 2010 var hann 39% af 

vinnuaflinu (Cedefop, 2012, bls 39). Hækkandi lífaldur mun hafa áhrif á öllum 

Norðurlöndunum og verður mikil þörf á endurnýjun vinnuaflsins (e. replacement 

demand) eins og mun gerast annars staðar í Evrópu. Í viðtölum við stjórnendur fyrirtækja 

kom fram að skortur gæti orðið á vinnuafli eftir 10-15 ár vegna hækkandi lífaldurs. Því er 

búist við því innan Norðurlandanna að hækkandi lífaldur verði vandamál síðar meir, 

íslenskir stjórnendur sjá þetta reyndar ekki sem eins mikið vandamál hjá sér samkvæmt 

skýrslunni.Til að koma til móts við þennan vanda hafa Norðurlöndin annað hvort hækkað 

eftirlaunaaldurinn nú þegar eða eru með það í sigtinu. Eins er reynt að hvetja fólk til að 

vera lengur á vinnumarkaði t.d. með því að veita elsta aldurshópnum á vinnumarkaði laun 

í samræmi við reynslu (Norden, 2013, bls 26). Elsti aldurshópurinn á vinnumarkaði verður 
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líka að eiga meiri möguleika á endurmenntun. Því verða stjórnvöld og atvinnurekendur 

að átta sig á mikilvægi þess að fjárfesta í menntun og símenntun, áframhaldandi 

menntun, endurmenntun og starfsnámi. Svo sem áður var vikið að framleiðni 

einstaklingsins eykst við endurmenntun og þjálfun. En þar sem endurmenntun getur verið 

kostnaðarsöm þá getur kostnaðurinn við endurmenntunina verið hærri en ávinningurinn 

vegna þess að stutt er í það að starfsmaðurinn hverfi af vinnumarkaði. Minni hvati er því 

fyrir vinnuveitendur og einnig starfsmenn að fjárfesta í símenntun (e. on-the-job training), 

eftir því sem styttra er í að einstaklingur hverfi af vinnumarkaði (Norden, 2013, bls 26).  

Elsti aldurshópurinn á vinnumarkaði verður ekki einungis að eiga möguleika á 

endurmenntun. Ekki er síður nauðsynlegt að hann hljóti endurmenntun á nýjum 

starfsvettvangi svo sveigjanleiki hans verði meiri. Með sveigjanleika er t.d. átt við 

möguleika á að færa sig á milli atvinnugreina. Í kafla 2.1.2 er vinnuaflsframboð sett fram, 

þar er horft á ákveðinna atvinnugrein þar sem framboðið er jákvætt háð launum, W, og 

neikvætt háð launum í öðrum atvinnugreinum WA. Aftur á móti þá eru laun almennt 

jákvætt háð vinnuaflsframboðinu. Ef að vinnuaflið er ekki sveigjanlegt og tregt við að færa 

sig á milli atvinnugreina, hafa hækkandi laun í öðrum atvinnugreinum lítil áhrif á 

framboðið.  

Viðtöl við Finna og Dani sýna að vegna þess að eldra fólk er oft bæði með hærri laun 

og minni fjölhæfni er því oftar fyrst sagt upp, bæði í opinbera geiranum og einkageiranum. 

Aftur á móti vilja fyrirtæki halda ákveðnu jafnvægi í aldri og nýta hæfni og þekkingu eldri 

starfsmannanna jafnt á við yngri og nýútskrifuðu nemendurna. Eins sögðu nokkrir 

viðmælendur að aldur væri ekki lykilþáttur í því að velja réttu manneskjuna í starfið. 

Menntun, hæfni og reynsla skipti meira máli en aldur, þó þessir þættir fylgist oft að. 

Aldurinn virðist ekki skipta máli til skemmri tíma en verður þó vandamál til lengri tíma. 

Stjórnvöld og hagsmunaaðilar hafa meiri hag í að horfa til lengri tíma en stjórnendur 

fyrirtækja horfa frekar til skemmri tíma. Það er ástæðan fyrir því að stjórnendur sjá þetta 

ekki enn sem meiriháttar vandamál, líkt og stefnumótunaraðilar á vinnumarkaði (Norden, 

2013, bls 26-27).     

3.1.2.2 Kynjahlutfall  

Stærð vinnuaflsins er háð færnistigi þess og kynjaskiptingu. Eftir því sem einstaklingar búa 

yfir meiri færni, því líklegri eru þeir til að vera þátttakendur á vinnumarkaði. Í Evrópu eru 
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karlar líklegri til að taka þátt á vinnumarkaði en það gæti breyst eftir því sem fleiri konur 

hafa menntun á háskólastigi eða fara í nám á háskólastigi (Cedefop, 2012, bls 39). 

Sama þróun er á Norðurlöndunum og í Evrópu þar sem sífellt fleiri konur sækja sér 

menntun á háskólastigi. Það getur haft í för með sér offramboð á konum sem eru of hæfar 

og því náist ekki að nýta möguleika kvenkynsstarfsmanna að fullu. Ákveðnir geirar eins og 

heilbrigðisgeirinn og iðnaðurinn hafa mjög ójafnt kynjahlutfall. Auk þess gegna fáar konur 

stjórnunarstöðum á Norðurlöndunum. Deilt er um hvaða aðferðir séu bestar til að fá fleiri 

konur í stjórnunarstöður. Sumir mæla t.d. með kynjakvótum en aðrir halda því fram að 

vandamálið muni með tímanum leysast af sjálfu sér. Kynjahlutföllin gætu orðið enn 

ójafnari síðar meir þar sem sífellt fleiri og fleiri karla ljúki ekki sinni menntun og stórt 

hlutfall er eingöngu með lágt færnistig. Sama gildir um aldur og kynjahlutfall að mikill 

meirihluti viðmælenda var á þeirri skoðun að færni, menntun og reynsla skipti meira mála 

en kyn þegar nýliðun á sér stað (Norden, 2013, bls 31-32).  

3.1.2.3 Alþjóðavæðing 

Með alþjóðavæðingunni hefur samkeppnin um laun og atvinnu aukist töluvert. Með 

aukinni alþjóðavæðingu verður útflutningur sífellt mikilvægari. Í hagkerfi Norðurlandanna 

er hún lykilþáttur að hagvexti fyrirtækja sem vilja stækka og þróast. Til þess að auka 

framleiðslu og atvinnustig er útflutningur lykilþáttur, sértaklega fyrir minni hagkerfi eins 

og Norðurlöndin. Fyrir iðnfyrirtæki er samkeppni alla jafna meiri á alþjóða mörkuðum en 

á heimamarkaði og því er brýnt að fyrirtæki kynni sér nýja tækni sem gæti aukið 

framleiðnina eða aukið framleiðslumagn sem aftur gæti lætt til lægri 

meðalframleiðslukostnaðar vegna skalaáhrifa. Í rannsókninni kom í ljós mikil fylgni milli 

útflutnings og framleiðni. Fyrirtæki sem eru í útflutningsgeiranum eru með hærri 

framleiðni en önnur fyrirtæki sem eru eingöngu á samkeppnismarkaði innanlands. Þegar 

skoðað er hvaða áhrif alþjóðavæðingin hefur á framboð og eftirspurn eftir vinnuafli á 

markaði, þá eru fyrirtækin sammála um að mikilvægt sé að gera vinnumarkaðinn á 

Norðurlöndunum aðlaðandi fyrir erlent vinnuafl með hátt færnistig, til þess að 

Norðurlöndin nái að halda samkeppnisstöðu sinni á alþjóðavettvangi. Þá er sérstaklega 

mikil eftirspurn eftir erlendu vinnuafli meðal útflutningsfyrirtækja. Útflutningsfyrirtækin 

þurfa oft fólk með sérstaka færni til að halda samkeppnishæfni sinni, eins og verkfræðinga 

og tæknifræðinga. Eins er eftirspurn eftir vinnuafli með ákveðna tungumálakunnáttu og 
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menningarhæfni nauðsynleg fyrir fyrirtækið sem hyggjast feta sig inn á nýja markaði. Til 

að Norðurlöndin haldi samkeppnisstöðu sinni þurfa þau að gera sig meira aðlaðandi fyrir 

erlent vinnuafl, t.d. með því að hafa alþjóðlegri skóla. Hins vegar eru þættir sem erfitt er 

að ráða við sem gera Norðurlöndin óaðlaðandi fyrir erlent vinnuafl eins og t.d. tungumálin 

og menningin (Norden, 2013). Einnig hefur hlutfallslega há skattbyrði á Norðurlöndunum 

áhrif, en hún gerir löndunum erfitt fyrir að laða að erlent vinnuafl (Norden, 2013). Í kafla 

2.1.2 var sýnt að framboð vinnuafls er jákvætt háð launum, W. Samkvæmt líkaninu um 

framboð er því hætta á að erlent vinnuafl kjósi að fara á aðra markaði í löndum sem bjóða 

upp á lægri skatta og þar af leiðandi hærri ráðstöfunartekjur. Hingað til hefur tekjudreifing 

Norðurlandanna verið nokkuð jöfn, því getur það gerst að til þess að laða að erlent 

vinnuafl þurfi að bjóða hærri laun, með því gæti ójöfnuður aukist og orðið svipaðri því 

sem gerist í Evrópu og Bandaríkjunum (Norden, 2013, bls 27-31). 

3.1.3 Færniþörf vinnumarkaðarins 

Til að opinberir aðilar og hagsmunaaðilar geti komið til móts við þarfir vinnumarkaðarins 

er mjög mikilvægt að átta sig á færniþörf hans. Cedefop skiptir færni fólks í þrjú 

mismunandi stig: 

 Hátt færnistig (e. high qualification), að minnsta kosti nám á háskólastigi eða 
sambærileg stigi. 

 Meðal færnistig (e. medium qualification), að minnsta kosti nám á 

framhaldsskólastigi eða sambærilegu stigi. 

 Lágt færnistig (e. low qualification), aðeins grunnmenntun. 

 

Þróunin í Evrópu er á þá leið að þeim sem eru með hátt færnistig (e. highly-qualified 

workforce) heldur áfram að fjölga. Árið 2020 er því spáð að 80% af vinnuaflinu verði að 

minnsta kosti með menntun á framhaldsskólastigi (e. medium-level qualification). Spáin 

gerir ráð fyrir að Evrópusambandið muni ná viðmiðum sínum árið 2020 með því að 40% 

fólks á aldrinum 30-34 ára verði með menntun á framhalds- eða háskólastigi. Aftur á móti 

eru vísbendingar um að gjá muni myndast á vinnumarkaði, þ.e. að mikil eftirspurn verði 

eftir vinnuafli með hátt færnistig annars vegar og lágt færnistig hins vegar (e. job 

polarisation). Framboð verði mest af störfum sem krefjast mikillar menntunar og reynslu 
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og einföldum störfum sem krefjast lítillar þekkingar. Eftirspurn muni aukast eftir störfum 

sem ekki er auðvelt að skipta út fyrir tækni eða með skipulagsbreytingum, þ.e. 

ókerfisbundin störf (e. non-routine tasks). Öfugt muni fara fyrir kerfisbundnum störfum 

þar sem spáin gerir ráð fyrir að eftirspurn muni minnka, óháð því í hvaða atvinnugreinum 

þau eru. Framleiðslugeirinn er dæmi um atvinnugrein sem krefst lítillar þekkingar og 

auðvelt er að skipta út störfum fyrir tækni. Ef laun verða hlutfallslega hærri en 

fjármagnskostnaður munu fyrirtæki í auknum mæli skipta út vinnuafli fyrir vélar. Eins og 

fram kemur í kafla 2.1.1 um eftirspurn á vinnumarkað þá eru vélar og vinnuafl 

staðkvæmdarvörur. Hið sama á við um ýmis skrifstofustörf sem eru kerfisbundin eins og 

skjalastjórnun. Það eru störf sem krefjast þekkingar en má samt sem áður auðveldlega 

skipta út fyrir tækni (Cedefop, 2012, bls 48). Á Norðurlöndunum verður stöðugt meiri 

eftirspurn eftir vel menntuðu vinnuafli sem býr yfir mikilli sérþekkingu. Því verður 

framboð af vel menntuðu fólki lykilþáttur í þróun og hagvexti Norðurlandanna. Eins og 

gerst hefur í Evrópu þá er mikil hætta á að ójafnvægi myndist á vinnumarkaðnum, þ.e. að 

mikil eftirspurn verði eftir fólki með hátt færnistig og mikil eftirspurn eftir vinnuafli með 

lágt færnistig. Í skýrslu Norðurlandaráðs kemur fram að viðmælendur búast við því að 

gripið verði inn í og ófaglært vinnuafl verði menntað, það muni til lengri tíma leiða til 

skorts á ófaglærðu starfsfólki sem er ekki til í að taka að sér störf sem krefjast lágs 

færnistigs, störfum þar sem leitarstuðullinn er lágur (Norden, 2013, bls 32-33) 

Niðurstöður úttektarinnar sýndu jákvætt samband milli menntunar og framleiðni. 

Starfsfólk með menntun á framhaldsskólastigi (e. secondary education) var með hærri 

framleiðni. Enn sterkara samband var milli framleiðni og þeirra sem voru með 

háskólamenntun. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að menntun sé lykilþáttur í því að auka 

framleiðni. Þó svo að menntun og færni skipti gríðarlegu miklu máli fyrir fyrirtæki til að 

þróast og halda vexti sínum þá sögðu viðmælendur að félagsleg færni eins og liðsheild, 

aðlögunarhæfni, samskiptahæfileikar og sérþekking (e. competences) á borð við 

tungumál, tölvukunnáttu og fleira, skipti einnig máli. Hæfni og sérþekking eru mikilvæg 

þegar kemur að því að fá atvinnuviðtal en til að vera „rétta“ manneskjan í starfið er 

lykilatriði að vera með góða félagslega færni (Norden, 2013, bls 34).  
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3.1.3.1 Ósamræmi í færni 

Heildarstærð vinnuaflsins er háð ýmsum þáttum eins og færnistigi einstaklingsins (e. 

qualification levels) og kyni. Spá um framboð fólks með ólíka færni er háð 

samfélagsbreytingum (e. demographic developments) eins og mannfjöldaþróun, 

aldurskiptingu, kynjaskiptingu, horfum á vinnumarkaði og þróun á færnistigi vinnuaflsins. 

Í kjölfar efnahagsþrenginganna hefur færnistig vinnumarkaðsins hækkað (e. highly 

qualified workforce) þar sem minna hefur verið af tækifærum á vinnumarkaðnum. 

Efnahagsþrengingarnar hafa leitt til þess að ungt fólk heldur áfram að mennta sig vegna 

þess að lítill hvati er fyrir það að fara út á vinnumarkaðinn. Spá Cedefop gerir ráð fyrir því 

að Evrópusambandið nái 75% atvinnuþátttöku árið 2020 hjá einstaklingum á aldrinum 20-

64 ára. Eins mun sambandið ná því markmiði að 40% einstaklinga á aldrinum 30-34 ára 

verði með háskólamenntun. Hærra menntunarstig í álfunni gæti ýtt undir 

atvinnuþátttöku, en því hærra sem menntunarstig einstaklingsins er, því líklegri er hann 

til að finna vinnu og jafnframt halda henni (Cedefop, 2012, bls 12-13).  

Í jöfnu 2.21 í kaflan 2.3.1 um flæði vinnuafls er gert ráð fyrir að vinnuaflið sé fasti. Það 

er aftur á móti ekki raunin þar sem margir þættir hafa áhrif á atvinnuþátttöku t.d. getur 

hærra færnistig leitt til aukinnar atvinnuþátttöku. Einstaklingar með hærra færnistig eru 

líklegri til að taka þátt á vinnumarkaði og þar af leiðandi stækkar vinnuaflið, L. En hærra 

færnistig getur einnig aukið fjölda fólks án vinnu, UT. Ef að fleiri kjósa að vera þátttakendur 

á vinnumarkaði t.d. vegna þess að þeir hafa öðlast frekari færni getur myndast harðari 

samkeppni um hvert og eitt starf og einstaklingar geta þá orðið undir í því kapphlaupi og 

setið uppi án vinnu.  

Mannauðslíkanið í kafla 2.2 er afar einfaldað líkan en þar er gert ráð fyrir að 

einstaklingur sæki háskóla til þess að auka væntan framtíðarauð sinn. Í kafla 2.2.3.2 var 

líkanið endurbætt og tilit tekið til þess að ákveðnar líkur eru á því að einstaklingur fái ekki 

vinnu að námi loknu. Hins vegar er önnur hætta sem mannauðslíkanið nær ekki að taka 

tillit til en það er að misræmi getur myndast á færnistigi á vinnumarkaði (e. skill 

mismatch). Misræmi verður til á milli færnistigs vinnuaflsins og færniþörf 

vinnumarkaðarins, þar sem eftirspurn eftir færni er mæld sem færniþörf mismunandi 

starfa, og markaðurinn nær ekki jafnvægi (Cedefop, 2012, bls 13). Sama hætta steðjar að 

vinnumarkaðnum á Norðurlöndunum þar sem talið er að misræmi í færniþörf og framboð 
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af færni séu eitt af helstu áskorununum sem löndin standa frammi fyrir til að halda 

samkeppnisstöðu sinni (Norden, 2013, bls 16). 

Í kafla 2.4.1 var sýnt fram á að leitarstuðullinn (𝛼) er háður ákveðnum 

þröskuldslaunum F(w*). Þegar atvinnutækifærum fer fækkandi munu hæfir einstaklingar 

verða að lækka þröskuldslaun sín og þá eru þeir líklegri til að samþykkja atvinnutilboð. 

Leitarstuðullinn hækkar hjá þeim og hæfir einstaklingar samþykkja vinnu sem þeir eru of 

hæfir í (e. over qualified). Þegar einstaklingar eru farnir að samþykkja atvinnutilboð sem 

hæfa ekki þeirra færni þá lækkar ávinningur náms á háskólastigi. Í mannauðslíkaninu í 

kafla 2.2 er gert ráð fyrir að tekjur séu þekktar áður en fjárfestingaákvörðun er tekin og 

þar gilti w>wn>w0. Í raunveruleikanum eru tekjur hins vegar ekki þekktar. Með því að 

uppfæra mannauðslíkanið og færa það nær raunveruleikanum er gert ráð fyrir að um sé 

að ræða væntar tekjur og því eru tekjurnar ekki fullkomlega þekktar. Því gerir fólk 

ákveðnar væntingar um tekjur þegar það tekur fjárfestingarákvörðunina. Með því að 

uppfæra jöfnu 11 og taka tillit til þess að ákveðnar líkur, táknaðar sm, sé að einstaklingur 

fái vinnu sem hann sé of hæfur í: 

(29)  𝑉(𝑠) =
{𝑤0−𝑠}

(1+r)H + 
𝑤(𝑠)

(1+r)T ∗ (1 − 𝑢)(1 − sm) + 
𝑏

(1+r)T ∗u+ 
𝑤(𝑠)𝑠𝑚

(1+𝑟)𝑇 *sm

  

Einstaklingurinn verður því að sætta sig við að lægri laun en þau sem hæfðu færnistigi 

hans, þar sem gert er ráð fyrir að w>wsm≥wn. Á mynd 7 má sjá hvernig væntur æviauður 

einstaklingsins minnkar við það að samþykkja atvinnutilboð sem hæfir ekki færnistigi 

einstaklingsins. Þá er framtíðarauður af háskólanámi lægri en einstaklingurinn bjóst við. 

Jafnvel getur svo farið að einstaklingur fái vinnu þar sem launin fyrir fólk með háskólapróf 

eru jöfn launum þeirra sem eru með minni menntun, wsm= wn, en þá hefur nám á 

háskólastigi engin áhrif á framtíðarauð einstaklingsins. Því verða ákveðin vonbrigði þegar 

menntun á háskólastigi skilar sér ekki í hærri launum og fólk þarf að lækka 

þröskuldslaunin. 
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Mynd 7- Mannauðslíkanið að teknu tiliti til missamræmi á færniþörf og færniframboði 

Rannsóknir hafa sýnt að það skilar hærri framleiðni að hafa mikið af hæfum 

einstaklingum í vinnu og að þeir hafi ekki einungis góð áhrif á sjálfan sig heldur einnig 

vinnuumhverfið. Til langs tíma gæti framboðið breytt eftirspurninni á þann veg og hvatt 

til tæknibreytinga og nýsköpunar. Hins vegar benda vísbendingar á hið gagnkvæma. Ef 

einstaklingur er í starfi sem hann er of hæfur í getur það haft neikvæð áhrif á framleiðnina, 

sérstaklega ef að hann sér fram á að ástandið sé langvarandi. Eins tapast dýrmæt þekking 

því ekki er verið að nýta færni þeirra að fullu. (Cedefop, 2012, bls 13). Því getur það haft 

bæði jákvæð og neikvæð áhrif á framleiðni að einstaklingar með hátt færnistig lækki 

þröskuldslaun sín og samþykki þau atvinnutilboð sem eru á borðinu. 

Í jöfnu 29 er eingöngu gert ráð fyrir að líkur séu á því að einstaklingar fari í störf sem 

þeir séu of hæfir í og fái þar af leiðandi lægri laun. En einstaklingar geta fengið vinnu sem 

þeir eru ekki nógu hæfir í og fá þá hærri laun miðað við færnistig þeirra. Samkvæmt spá 

Cedefops verður rétt svo nægilegur fjöldi fólks til að anna eftirspurninni eftir vinnuafli 

með lágt menntunarstig, grunnmenntun og framhaldsmenntun, á komandi áratug. Hins 

vegar verður offramboð á fólki með hátt menntunarstig eins og menntun á háskólastigi. 

Það er því síður ástæða til að óttast að of fólk verði ráðið í störf sem það skortir hæfni til 

að sinna, mun líklegra er að fólk gegni störfum sem krefjast minni færni en það býr yfir. 

Spáin bendir til þess að auðvelt verði að finna nýliðun í störf sem krefjast mikillar 

menntunar, þar sem menntunarstig álfunnar er að aukast. Hins vegar munu sölu- og 
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þjónustustörf og frumgreinar glíma við erfiðleika. Þrátt fyrir hátt atvinnuleysisstig í álfunni 

bendir ýmislegt til að skortur verði á vinnuafli í þeim geirum. Nokkrir áhrifavaldar liggja 

þar að baki, svo sem hægur efnahagsbati, vinnuaðstæður og mikil endurnýjun í þessum 

geirum (e. replacement demand). Eins verður færnistig í miklu ójafnvægi í þeim löndum 

sem eru með hvað hæsta menntunarstigið og einnig í löndum sem eru að færa sig frá því 

að vera framleiðsluhagkerfi yfir í þjónustuhagkerfi. Menntuðu fólki mun fjölga mikið en 

stóra spurningin er hvernig sú menntun mun nýtast vinnumarkaðnum. Vinnuaflið getur 

verið mjög hæft en ekki á því sviði sem atvinnurekandinn vill. Atvinnurekendur hafa bent 

á að of fá ungmenni fara í tæknigreinar eins og verkfræði og stærðfræði. Því getur færni 

verið til staðar en ekki rétta færnin (Cedefop, 2012, bls 52-53). Í kafla 2.3.2.1 hliðrast 

Bevridge kúrfan til eftir því sem að markaðsbrestirnir eru alvarlegri. Þá er atvinnuleysi 

hátt og einnig er erfitt að fylla störf, meira ójafnvægi er á markaðnum og upplýsingaflæði 

takmarkað. Gert er ráð fyrir að markaðsbrestir séu eingöngu tilkomnir vegna 

ófullkominna upplýsinga.    

 

Mynd 8-Áhrif markaðsbresta á Bevridge kúrfuna 

Með hröðum tæknibreytingum og skorti á réttu menntuninni og þjálfunarmöguleikum 

verður ójafnvægi í færnistigi fólks og kröfum vinnumarkaðarins milli nýrra atvinnugreina. 

Aðilar vinnumarkaðarins, stjórnvöld og aðrir hagsmunaðilar verða að horfast í augu við 

þennan vanda. Vandinn liggur einna helst í því að vinnuaflið er með mikla færni en ekki 

þá færni sem vinnumarkaðurinn krefst. Ójafnvægi er á milli færni fólks og færniþörf 

vinnumarkaðarins. Því þurfa aðilar vinnumarkaðarins og menntakerfisins að bæta og 
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aðlaga menntakerfið að vinnumarkaðnum. Markmið þeirra ætti að vera að ná sem 

hagkvæmasta menntunarstiginu (s*), þar sem að jaðarábati náms er jafn og 

jaðarkostnaður, MC=MB. Þá eru stjórnvöld í Pareto jafnvægi og ekki er hægt að bæta 

stöðuna á markaði án þess að það bitni á öðrum. Hægt er að fara ýmsar leiðar til að ná 

hagkvæmasta menntunarstigin eins og betri starfsnámsþjálfun og starfsráðgjöf getur 

hjálpað fólki að taka upplýstar ákvarðanir um frama og menntun og þá þjálfun sem það 

þarf. Það getur verið kostnaðarsamt, en ójafnvægi er það líka. Því geta stjórnvöld og 

stefnumótunaraðilar upp að ákveðnu marki komið í veg fyrir markaðsbrestina og hliðrað 

Bevridge kúrfuna til vinstri. Með réttum upplýsingum, t.d. til atvinnuleitenda og 

atvinnurekenda, er hægt að ná betri pörun á markaði. Með upplýstari vinnumarkað, þar 

sem atvinnuleitendur þekkja betur þarfir hans, þá er hægt að hliðra pörunarkúrfunni til 

og auka þar með líkur á að atvinnuleitandi finni vinnu, eins og kom fram í kafla 2.3.2.2. 

 

 

Mynd 9-Áhrif μ með skilvirkari vinnumarkaðar 

Helsta áskorunin er að sjá til þess að færni sé nýtt á sem allra skilvirkasta hátt. Með því 

að þróa áfram störf sem krefjast hás færnistigs þá nær Evrópa að halda samkeppnisstöðu 

sinni. Eldri hluti vinnuaflsins hefur meiri þörf fyrir að aðlaga sig að breyttum þörfum 

vinnumarkaðarins. Til að Evrópa nái að halda samkeppnisstöðu sinni þarf það að vera með 

vinnuafl sem er vel þjálfað og býr yfir mikilli þekkingu sem nýtist samfélaginu. Ef jafnvægi 

er milli framboðs og eftirspurnar færni nær Evrópa að nýta hæfileika vinnuaflsins á sem 

allra skilvirkastan hátt (Cedefop, 2012, bls 56). Sama vandamál er á Norðurlöndunum. Þar 
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lögðu viðmælendur mikla áherslu á áframhaldandi menntun starfsmanna og þörfina fyrir 

samvinnu milli fyrirtækja og opinbera geirans. Betra samstarf þarf milli 

stefnumótunaraðila menntakerfisins og fyrirtækjanna til að tryggja að væntanlegt 

vinnuafl sé með réttu færnina og hæfnina fyrir vinnumarkaðinn síðar meir (Norden, 2013, 

bls 22). 

Mikil hvatning er fyrir stjórnvöld að fjárfesta í færni enda er það lykillinn að auknum 

lífsgæðum. Samfélög með hærra menntunarstig hafa verið betur í stakk búin að glíma við 

ýmis samfélagsleg vandamál bæði af efnahagslegum og félagslegum toga (Laing, 2009, 

bls 143). Eins eru einstaklingar með hærra færnistig líklegri til að búa yfir annarri færni 

sem auðveldara er að flytja á milli mismunandi atvinnugreina og bæta með því 

atvinnumöguleika sína (Cedefop, 2012, bls 13).   
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Niðurstöður 

Í ritgerðinni var sett fram einfalt líkan til að reyna skýra framboðshlið vinnumarkaðarins, 

þar sem framboðið var aðeins háð launum og mannfjölda. Framboð á vinnumarkaði 

stjórnast aftur á móti af fjölmörgum s.s. aldurssamsetningu, mismunandi atvinnuþátttöku 

kynjanna, menntunarstig og alþjóðarvæðingu. Með vaxandi alþjóðavæðingu opnast dyr 

til frekari framþróunar og þar af leiðandi auknu framboði af vinnuafli. Eftirspurn á 

vinnumarkaði er töluvert öðruvísi en eftirpurn á öðrum mörkuðum þar sem hún afleidd. 

Því er auðveldara að ráða við framboðshlið vinnumarkaðarins en eftirspurnahliðina þar 

sem hún er algjörlega háð öðrum mörkuðum. Í ritgerðinni var sérstaklega horft til 

menntunarstiga og auknu framboði af fólki með menntun á háskólastigi. Aukið 

menntunarstig hefur jákvæð áhrif á vinnuaflsframboðið, en með fækkandi 

atvinnutækifærum í kjölfar efnahagskreppunnar hefur ávinningur náms minnkað. Í 

einföldum líkönum er gert ráð fyrir að framtíðarauður einstaklingsins sé jákvætt háður 

menntun, en þó með minnkandi jaðarávinningi. Því þarf einstaklingurinn að vega og meta 

marga þætti áður en hann fjárfestir í eigin mannauði. Einföld tveggja tímabila 

mannauðslíkön gera ráð fyrir að einstaklingar fjárfesti í menntun að námi loknu og hann 

fái vinnu og laun í samræmi við ávöxtunarkröfu menntunar. Raunveruleikinn er hins vegar 

ekki svo einfaldur þar sem að einstaklingur getur þurft að eyða tíma og kostnaði í að leita 

að vinnu og eins getur hann fundið vinnu sem hann er of hæfur og þar af leiðandi fær 

hann ekki laun í samræmi við menntun sína.  

Með hjálp vinnumarkslíkana geta opinberir aðilar og aðrir stefnumótunaraðilar hjálpað 

til við að ná betri pörun á vinnumarkaði. Betri pörun á vinnumarkaði næst með upplýstari 

vinnumarkaði. Ef þarfir vinnumarkaðarins eru þekktar þá er auðveldara að móta stefnur í 

menntamálum með þarfir vinnumarkaðsins að leiðarljósi. Í ritgerðinni var horft til þriggja 

þátt; þróun atvinnugreina á komandi árum, samsetningu vinnuafls og færniþörf 

vinnumarkaðsins. Í Evrópu og Norðurlöndunum er búist við að hagvöxtur taki við sér og 

greinar eins og ferðamanna- og byggingariðnaðurinn muni vaxa, eins er búist við því að 

fjármálageirinn tak við sér aftur. Auk þess er búist við miklum vexti í upplýsinga- og 

tæknigeiranum. Búist er hins vegar við hjöðun í greinum eins og landbúnaði og ýmiskonar 

iðngreinum eins og málmiðnaði á næstu árum. Eftir efnahagsþreningar síðasliðinna ára 

hefur opinberri geirinn orðið fyrir höggi þar sem að rík krafa hefur verið um niðurskurð í 
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þeim geira, búist er við því að hann muni ekki ná sömu hæðum og fyrir kreppu. En með 

breyttum vinnumarkaði þarf að aðlaga færni fólks að þörfum hans. Á komandi árum er 

búist við því að eftirspurn muni aukast mikið eftir fólki í tæknigreinum eins og verkfræði 

og tölvunarfræði og annars vegar ófaglærðu fólki. En hætta er á að gjá myndist á 

vinnumarkaði þar sem mikil eftirpsurn er eftir fólk með mikla sérhæfingu og menntun og 

ófaglærðu fólki. Með hækkandi menntunarstigi í Evrópu og á Norðurlöndunum er því 

hætta að ávinningur menntunar minnki þar sem að partur af vinnuaflinu er orðinn of 

hæfur í störfin sem í boði eru. En hætta er einnig að þó að menntunarstig vinnuaflsins sé 

að hækka þá er vinnuaflið ekki endilega að mennta sig í takt við þarfir vinnumarkaðarins. 

Þá myndast misræmi milli færnistigs vinnuafls og fæniþarfar vinnumarkaðsins og pörun á 

vinnumarkaði verður því óskilvirk. Opinberir aðilar og aðrir stefnumótunaraðilar geta 

komið til móts við vinnumarkaðinn og mótað stefnu í menntamálum sem sinnir þröfum 

hans. Þar sem að hið opinbera tekur þátt í að fjármagna menntun getur hún til að mynda 

reynt að hafa áhrif á menntunarval fólks og stýrt því upp að ákveðnu marki. Hægt er að 

auka sveigjanleika á vinnumarkaði t.d. með góðu aðgengi að endurmenntun. En hún hefur 

verið talin ekki síður mikilvæg. Misræmi milli færnistigs vinnuafls og færniþarfar 

vinnumarkaðsins er kostnaðarsöm því þá nýtast ekki allir möguleikar sem hann hefur upp 

á að bjóði. Því er mikill hagur fyrir opinbera aðila og aðra stefnumótunaraðila að reyna að 

aðlaga menntun að breyttum þörfum hans. 
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