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Útdráttur  

Haustið 2008 skalla á alvarleg fjármálakreppa hér á landi sem orsakaði alvarlegt hrun á 

hlutabréfamarkaði og mikla lækkun á fasteignamarkaðri. Skuldir hins og opinbera og 

einkageirans hafa margfaldast á stuttum tíma og fjöldi heimila eru skuldum vafin. 

Framleiðsla hefur dregist saman og atvinnuleysi aukist mikið. Eitt mesta vandamál 

sem lönd standa frammi í fjármálakreppum og efnahagslægðum er atvinnuleysi og 

þróun þess eftir að kreppuárum líkur. Rannsóknir sýna að atvinnuleysi heldur áfram að 

aukast þrátt fyrir að botni niðursveiflunnar sé náð og jafnvel lengur. Með það að 

leiðarljósi var skoðað hvaða áhrif fjármálakreppan hefur haft á Ísland og hverjir verða 

fyrir mestu óhagræði í kjölfar efnahagslægðarinnar. Til samanburðar voru skoðaðar 

rannsóknir og skýrslur sem birtar hafa verið um fjármálakreppur og afleiðingar þeirra. 

Niðurstöður benda til þess að lönd sem lent hafa í alvarlegum fjármálakreppum deili 

með sér sameiginlegum einkennum. Þessi einkenni eru þrennskonar, í fyrsta lagi hrun 

á hlutabréfa-og fasteignamarkaði. Í öðru lagi dregst framleiðsla saman og atvinnuleysi 

eykst. Í þriðja lagi aukast skuldir hins opinbera, annars vegar vegna kostnaðarsamra 

björgunaraðgerða og hins vegar vegna þeirra áhrifa sem fjármálakreppur hafa á 

tekjuhalla hins opinbera. Mistök í stjórn efnahags-og peningamála getur reynst 

dýrkeypt og snúið hefðbundnum samdrætti í kjölfar fjármálakreppa upp í alvarlega 

efnahagslægð. Greining vandamála og úrlausnir geta komið í veg fyrir kerfislæga 

breytingu sem á endanum getur leitt til langtíma atvinnuleysis. Samdráttur í 

framleiðslu og aukið atvinnuleysi dregur úr hagvexti og hægir um leið á bata.  
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1. Inngangur Fjármálakreppa eins og sú sem Ísland stendur nú frammi fyrir er þekkt 

fyrirbæri, sem fjölmörg lönd hafa reynt. Efnahagslægð sem kemur í kjölfar 

fjármálakreppu er oftar en ekki erfiðari og langvinnari en niðursveiflur sem tengjast 

öðrum áföllum. Þá skiptir miklu máli hversu mörg lönd tengjast efnahagslægðinni, því 

niðursveiflur sem tengjast fleiri en einu landi eða svæði eru oftast mun alvarlegri og 

erfiðari, en þær sem takmarkast við eitt land eða einstök svæði. Efnahagslægðir sem 

tengjast fjármálakreppum og heimssamdrætti eru afar sjaldgæfar en þeim mun 

alvarlegri. Síðastliðin tvö ár hefur kreppa af þessari gerð verið í uppsiglingu og 

ástandið hefur ekki verið eins slæmt og það er nú síðan í kreppunni miklu 1930.  

Árið 2007 var mikill uppgangur í íslensku efnahagslífi. Lífskjör Íslendinga voru talin 

þau bestu í heiminum og fjöldi erlendra ríkisborgara streymdi hingað til lands í leit að 

betra lífi. Stóriðjuframkvæmdir og ört vaxandi fjármálastarfsemi skóp fjölda starfa og 

næga atvinnu var að fá. Rúmu ári seinna, haustið 2008 skall á fjármálakreppa hér á 

landi, sem meðal annars tengdist hinni erlendu fjármálakreppu og heimssamdrætti 

víðsvegar um heim, en einnig lélegri ákvarðanatöku og mistökum í stefnumörkun og 

stjórnun efnahagsmála hér á landi. Í kjölfar fjármálakreppunnar stendur fjöldi 

fyrirtækja og heimila eftir stórskuldug. Atvinnuþátttaka hefur dregist saman og 

atvinnuleysi hefur aukist gríðarlega mikið á síðustu misserum.  

Nýlega birtu þau Kenneth Rogoff og Carmen Reinhardt ritgerð þar sem áhrif 

fjármálakreppu á ýmsar hagstærðir eru kortlögð fyrir þau lönd sem lent hafa í 



fjármálakreppu eftir síðari heimstyrjöld auk Bandaríkjanna á fjórða áratug síðustu 

aldar. Lönd sem teljast til iðnríkja og Vesturlanda voru borin saman og skoðað hvaða 

sameiginlega þætti þau ættu. Niðurstöður sýndu til að mynda hvernig atvinnuleysi 

heldur áfram að aukast þrátt fyrir að botni efnahagslægðar sé náð og jafnvel lengur.  

Ísland hefur áður gengið í gegnum niðursveiflur á undanförnum áratugum en ekkert í 

samanburði við það sem er að gerast í dag. Athyglisvert er að bera Ísland saman við 

önnur lönd sem lent hafa í svipuðum aðstæðum og margar spurningar vakna í 

sambandi við fjármálakreppuna sem Íslendingar standa nú frammi fyrir. Hvaða 

afleiðingar mun fjármálakreppan hafa? Hverjir munu finna mest fyrir kreppunni? 

Þessar spurningar leiddu síðan að sjálfri rannsóknarspurningunni sem er:  

Hvaða áhrif mun fjármálakreppan hafa á íslenskan vinnumarkað?  

2. Fjármálakreppur Fjármálakreppur fylgja iðulega í kjölfar ört vaxandi efnahags, 

þar sem auðvelt aðgengi er að lánsfé og eignaverð fer hækkandi. Við slíkar aðstæður 

geta myndast svokallaðar eigna verðbólur sem þenjast út og springa að lokum. Þegar 

bólan síðan springur fellur verð eigna hratt og við það lenda heimili og fyrirtæki í 

erfiðleikum, svo ekki sér minnst á banka og aðrar lánastofnanir (Cooper, 2008). 

Efnahagslægð sem fylgir í kjölfar fjármálakreppu er eins og áður sagði að öllu jafnan 

alvarlegri og lengri en þær sem fylgja öðrum áföllum, ásamt því að batinn tekur lengri 

tíma. Töluverðu máli skiptir hvort efnahagslægð sé bundin við fleiri en eitt land eða 

svæði, einkum þar sem útflutningur og hamlandi áhrif á hann getur haft mikil áhrif á 

þjóðartekjur landa. Efnahagslægðir sem tengjast fjármálakreppum og heimssamrætti 

eru afar fátíðar en að sama skapi mjög alvarlegar og langvinnar. Niðursveifla í kjölfar 

fjármálakrísu veldur því að almenn neysla og fjárfestingar dragast verulega saman á 

meðan heimili og fyrirtæki greiða niður skuldir sínar og helst svo jafnvel lengur en 

sjálf niðursveiflan í hagkerfinu. Framleiðsla minnkar og atvinnuleysi eykst. Langur 

tími getur liðið þangað til efnahagsreikningar eru komnir aftur í samt lag og til þess að 

svo sé verður staða heimila og fyrirtækja í landinu að batna (International Monetary 

Fund, 2009).  



Seðlabanki Íslands skilgreinir fjármálakreppur eftirfarandi:  

Fjármálakreppur eru truflun eða skyndileg breyting á starfsemi 

fjármálastofnana eða markaða sem hefur marktæk neikvæð áhrif á efnahagsþróun. 

Erfiðleikar í einni fjármálastofnun, eða mikil verðbreyting á einum eignamarkaði, sem 

ekki hefur víðtæk áhrif á fjármálakerfið í heild og/eða á efnahagsstarfsemina, telst því 

ekki fjármálakreppa. Afdrifaríkustu fjármálakreppurnar eru bankakreppur og 

gjaldeyriskreppur. Fjármálakreppur sem ógna fjármálakerfinu í heild kunna að 

krefjast sérstakra neyðaraðgerða að hálfu seðlabanka og/eða annarra opinberra aðila 

(Seðlabanki Íslands, 2000).  

Fjármálakreppur eru þekkt fyrirbæri og mörg lönd hafa þurft að glíma við svipuð 

vandamál og Ísland gerir nú. Frá því eftir stríð hafa átján fjármálakreppur skollið á 

löndum sem telja má til iðnríkja og Vesturlanda. Fimm stærstu og alvarlegustu 

bankakreppurnar sem helst er miðað við, eru þær sem skullu á Spáni 1977, Noregi 

1987, Finnlandi 1991, Svíþjóð 1991 og Japan 1992. Á árunum 1997 og 1998 geisaði 

einnig mikil fjármálakreppa í Asíu og sömu sögu er að segja um Kólumbíu 1998 og 

Argentínu 2001 (Reinhart & Rogoff, 2009). Samanburður á helstu fjármálakreppum 

heims og afleiðingum þeirra hefur leitt í ljós að þær eiga þrjú sameiginleg einkenni, en 

þau eru:  

Í fyrsta lagi lækkun eignaverðs, þar sem raunverð fasteigna lækkar að meðaltali um 

35% í kreppunum sem vara í allt að sex ár. Að auki lækkar hlutabréfamarkaðurinn að 

meðaltali um 55% í niðursveiflu sem fylgir fjármálakreppum og tekur að jafnaði þrjú 

og hálft ár.  

Í öðru lagi verður töluverður samdráttur í framleiðslu og atvinnuleysi eykst til 

muna. Framleiðslan skreppur saman um 9% að meðaltali á tveggja ára tímabili en 

atvinnuleysið eykst um 7% á rúmlega fjögurára tímabili. Þjóðarframleiðslan jafnar sig 

mun fyrr en atvinnuleysið.  

Í þriðja lagi aukast skuldir ríkisins stórlega eða að meðaltali um 86%. Kostnaður 

ríkisins vegna björgunar og endurfjármögnunar banka og annarra fjármálastofnana 

getur verið dýr og ekki alltaf árangursríkur, en kostnaðarsamast fyrir ríkið er minnkun 



skatttekna og samdrátturinn í hagkerfinu (Reinhart & Rogoff, 2009).  

Margt bendir til þess að Ísland muni fara mjög illa út úr fjármálakreppunni sem nú 

ríður yfir. Nú þegar hefur hlutabréfamarkaðurinn hreinlega hrunið en lækkunin nemur 

um 90% á tæpu ári (Reinhart & Rogoff, 2009). Sömu sögu er að segja um 

fasteignamarkaðinn hér á landi, raunverð fasteigna hefur lækkað um rúm 20% á aðeins 

einu ári, nánar tiltekið frá árinu 2008 til ársins 2009 (Reinhart & Rogoff, 2009). 

Framleiðsla hér á landi hefur dregist töluvert saman og atvinnuleysi er í sögulegu 

hámarki, auk þess sem skuldir ríkisins halda áfram að aukast (Reinhart & Rogoff, 

2009). Varðandi atvinnuleysi hér á landi má segja að um straumhvörf sé að ræða. Áður 

en fjármálakreppan skall á var atvinnuleysi undir jafnvægisstigi, sem er metið um það 

bil 3% (Seðlabanki Íslands, 2009). Í dag er atvinnuleysi með því hæsta sem mælst 

hefur síðan skráningar hófust. Skráð atvinnuleysi fór úr því að vera um 1,3% í 

september 2008 í það að vera rúm 8,9% í mars 2009. Álíka atvinnuleysi hefur ekki 

mælst síðan árið 1994 þegar skráð atvinnuleysi mældist 7,5% (Seðlabanki Íslands, 

2009). Atvinnuþátttaka hefur einnig dregist saman í kjölfar fjármálakreppunnar og 

hafa mörg fyrirtæki og stofnanir gripið til þess ráðs að skera niður og hagræða í rekstri. 

Þá hefur fullum störfum verið breytt í hlutastörf þannig að ekki þurfi að fækka eða 

segja upp eins mörgum starfsmönnum, en breytingar á lögum atvinnuleysisbætur gera 

fólki nú kleift að vinna hlutastarf ásamt því að eiga rétt á bótum vegna skerðingar á 

vinnu (Vinnumálastofnun, 2010). Fjöldi fólks hefur flust af landi brott, bæði íslenskir 

og erlendir ríkisborgarar. Er fjöldinn nú töluvert meiri en venjan er í aðstæðum sem 

þessum, enda líklegt að efnahagslægðin sem nú gengur yfir landið sé mun alvarlegri en 

áður.  

3. Atvinnuleysi í fjármálakreppum: Reynsla Finna Eins og áður sagði hafa fleiri 

lönd en Ísland upplifað erfiðar efnahagslægðir. Athyglisvert er að bera ástandið á 

Íslandi saman við önnur lönd sem lent hafa í svipuðum aðstæðum. Bandaríska 

bankakreppan í kringum 1930 reyndist mjög erfið og langvinn og sömuleiðis kreppan 

sem Finnar lentu í árið 1990. Reynsla Finna og Íslendinga er um margt svipuð og því 

er athyglisvert að bera finnsku kreppuna saman við þá íslensku.  



3.1 Finnska kreppan Árið 1990 skall á alvarleg fjármálakreppa í Finnlandi þar sem 

verg landsframleiðsla (VLF) dróst saman um rúm 14% og atvinnuleysi jókst gríðarlega 

eða frá því að vera rúm 3% þegar það var sem minnst, í það að vera rúm 20% þegar 

það var sem mest (Honkapohja & Koskela, 1999). Orsök og afleiðingar kreppunnar má 

rekja bæði til innlendra og erlendra atburða. Finnland er lítið opið hagkerfi sem er 

næmt fyrir samdrætti í eftirspurn viðskiptalanda sinna. Útflutningur er mjög háður 

hinni alþjóðlegu hagsveiflu og hefur samdráttur slæm áhrif á landsframleiðsluna 

(Fjármálaráðuneytið, 2009). Fall Sovétríkjanna árið 1991 kom sér illa fyrir Finna þar 

sem viðskipti milli landanna voru mikil og verulega dró úr útflutningi Finna sökum 

þess. Fjármálakreppan í Svíþjóð, sem átti sér stað á svipuðum tíma og finnska kreppan, 

hafði einnig áhrif á finnskan efnahag. Eins og áður sagði eru efnahagslægðir sem 

fylgja í kjölfar fjármálakreppa yfirleitt alvarlegri og lengri með hægfara bata heldur en 

efnahagslægðir sem verða vegna annarra áfalla (International Monetary Fund, 2009). 

Þá eru efnahagslægðir sem tengjast fleiri en einu landi eða svæði alvarlegri og erfiðari 

en efnahagslægðir sem tengjast takmörkuðu svæði, einkum vegna þess að útflutningur 

getur þá aðeins gengt takmörkuðu hlutverki í viðsnúningi á efnahagslægðinni 

(International Monetary Fund, 2009). Áður en kreppan skall á í Finnlandi hafði mikill 

og ör uppgangur einkennt efnahag landsins. Ólíkt öðrum Evrópuríkjum fundu Finnar 

lítið fyrir áhrifum olíukreppunnar á árunum 1970-80. Það var ekki fyrr en 1986 og 

1987 sem Finnar fóru að finna fyrir breytingum. Finnsku efnahagur tók að vaxa 

verulega og átti vöxturinn rætur að rekja til fjármálageirans. Sökum ófullkomins 

regluverks og mistaka stjórnvalda í stjórnskipun og efnahagsmálum leiddi mikill 

vaxtamunur til þess að erlent lánsfé streymdi til landsins og við það myndaðist ört 

vaxandi eignarbóla. Stjórnvöld í Finnlandi náðu ekki að skapa jafnvægi á 

fjármálamarkaði. Einkaneysla og fjárfesting heimila og fyrirtækja jókst mikið og 

skuldir einkageirans hlóðust upp. Aukið fjármagnsflæði inn í landið og lítil sem engin 

breyting á gengi gjaldmiðils varð til þess að skapa aukið traust sem varð þess valdandi 

að bjartsýni og aukin áhættusækni átti sér stað með tilheyrandi fjárfestingum og lánum 

(Honkapohja & Koskela, 1999). Samfara þessum mikla uppgangi gerðu Finnar mörg 

afdrifarík mistök á sviði stjórnsýslu og efnahagsmála sem að lokum leiddu til einnar 

alvarlegustu kreppu sem orðið hefur frá því eftir stríð (Honkapohja & Koskela, 1999). 

Fyrsta áfallið var í kjölfar vaxtaáhrifa, þegar vextir hækkuðu í Evrópu og finnski 



gjaldeyrisforðinn hélt áfram að rýrna gripu Finnar til þess ráðs að gera breytingar á 

peningastefnu sinni. Reynt var að verja gjaldmiðilinn með því að halda nafn-og 

raunvöxtum háum meðan aðrir vextir voru mun breytilegri. Þessi stefna Finna hélt ekki 

lengi og var horfið frá henni enn frekar eftir að gjaldeyrisforðinn hafði rýrnað enn meir 

fyrst í nóvember 1991 og aftur í september 1992. Í kjölfarið dró úr neyslu og 

fjárfestingum í Finnlandi. Gengi gjaldmiðilsins (markka) féll mikið. Áhrifin 

margfölduðust vegna mikilla skulda fyrirtækja og heimila í landinu, sérstaklega þar 

sem flest lán voru slegin í erlendri mynt sem auðvelt aðgengi hafði verið að. Lækkun á 

verði hlutabréfa og fasteigna varð að lokum til þess að bankar og lánastofnanir komust 

í vandræði og það hafði enn og aftur áhrif á fjölskyldur og fyrirtæki í landinu 

(Honkapohja & Koskela, 1999). Neysla og framleiðsla dróst verulega saman eða um 

12% á fjórum árum (Reinhart & Rogoff, 2009). Fasteignaverð hríð féll og eru Finnar 

meðal þeirra landa sem farið hafa einna verst út úr hruni á fasteignamarkaði en þar 

lækkaði raunverð húsnæðis um og yfir 50% á aðeins fimm árum (Reinhart & Rogoff, 

2009). Hlutabréfaverð í Finnlandi lækkaði mikið í kreppunni eða um 6070% árið 1991 

(Reinhart & Rogoff, 2009). Mikill fjöldi manns missti vinnuna í kjölfar kreppunnar og 

eftirspurn eftir vinnuafli minnkaði. En þrátt fyrir að finnska kreppan teljist með þeim 

alvarlegri sem orðið hafa síðan eftir stríð þá voru Finnar tiltölulega fljótir að vinna sig 

út úr kreppunni. Alþjóðleg efnahagsleg uppsveifla sem átti sér stað á tíunda áratugnum 

varð til þess að hjálpa bæði Finnum og Svíum við að vinna sig út úr efnahagslægðinni.  

Fjórum árum eftir að kreppan skall á í Finnlandi hafði verulegur viðsnúningur orðið í 

efnahagi landsins (Organisation for Economic CO-operation and Development). 

Finnland er nú í tólftasæti Sameinuðu þjóðanna yfir lönd með bestu lífskjörin (United 

Nations). Finnland sótti um aðild að Evrópusambandinu (ESB) ásamt nágrönnum 

sínum Svíum og fengu inngöngu 1995 (Europa). Þar að auki sóttu Finnar um inngöngu 

í myntbandalag Evrópu og tóku upp Evruna í stað finnska gjaldmiðilsins markka 

(EUbusiness).  

3.2 Afleiðingar kreppunnar fyrir finnskan vinnumarkað Þrátt fyrir að 

viðsnúningur hafi orðið á finnskum efnahag þá er ekki hægt að segja sömu sögu um 



vinnumarkaðinn í Finnlandi. Frá árinu 1991 til ársins 1994 dróst framleiðslan saman 

um allt að 12% að meðaltali og atvinnuleysi jókst um 14% (Reinhart & Rogoff, 2009). 

Á mynd  

3.1. má sjá þessa niðursveiflu í VLF hjá Finnum. Eins og sést á myndinni tók það 

Finna einungis þrjú ár að rétta við landsframleiðsluna eftir eina verstu efnahagslægð 

sem landið hafði lent í. Samdráttur í framleiðslu varð til þess að eftirspurn eftir 

vinnuafli minnkaði mikið og atvinnuleysi jókst að sama skapi. Á mynd 3.2. má sjá 

sveifluna í atvinnuþátttöku og atvinnuleysi hjá Finnum frá því að kreppan skall á og 

næstu tíu árin. Versnandi staða á vinnumarkaði og minnkandi eftirspurn eftir vinnuafli 

hafði mismunandi áhrif á fólk eftir aldri og stétt. Staða ungs fólks, kvenna með 

fjölskyldu og eldra fólks var verst á meðan kreppunni stóð. Mynd 3.5 og 3.6 sýna 

atvinnuþátttöku mismunandi aldurshópa karla og kvenna í Finnland. Mestur 

samdráttur var í atvinnuþátttöku yngsta aldurshópsins hjá báðum kynjum. Auk aldurs 

skiptir kyn og menntun einnig töluverðu máli. Að jafnaði fleiri karlmenn en konur 

störf í byggingariðnaðinn og aðrar iðngreinar nátengdar honum. Eins eru yfirleitt fleiri 

konur en karlar sem starfa sem snyrtifræðingar eða ljósmæður, svo dæmi séu nefnd. 

Fjármálakreppur eiga til að koma verr niður á einstökum atvinnugreinum, eins og 

byggingaiðnaðinum og öðrum iðngreinum samofnum þeim geira. Þar af leiðandi eiga 

hlutfallslega fleiri karlmenn á hættu að missa störf sín en konur.  

 

Mynd 3.1. Þróun Verg landsframleiðslu Finna frá  Mynd 3.2. Atvinnuþátttaka sem hlutfall af heildar 

byrjun kreppu og fram til ársins 2000.  mannfjölda og atvinnuleysi sem hlutfall atvinnulausra  

Heimild: OECD statistical profiels  af vinnuafli.  

 



 

Mynd 3.3. Atvinnuþátttaka 15-74 ára sem hlutfall  Mynd  3.4.  Samanburður  á  atvinnuleysishlutfall  í  

af heildar mannfjölda, árin 1970-2007.  Finnlandi og á evru svæði.     

Heimild: Bank of Finland  Heimild: Bank of Finland     
 

 

Mynd 3.5. Atvinnuþátttaka elstu og yngstu karla í Mynd 3.6. Atvinnuþátttaka elstu og yngstu kvenna í 

Finnlandi sem hlutfall af heildarmannfjölda. í Finnlandi sem hlutfall af heildarmannfjölda. Heimild: Bank 

of Finland Heimild: Bank of Finland  

Þegar samdráttur á sér stað verða hlutir eins og nám, eftirlaun og barnauppeldi 

ákjósanlegri en atvinnuþátttaka. Viðbrögð stjórnvalda og björgunaraðgerðir skipta 

einnig miklu máli. Sé öryggisnet styrkt um of leiðir það til þess að hvatinn til að fara 

aftur út á vinnumarkaðinn hverfur og erfiðara er fá fólk til að snúa aftur út á 

vinnumarkaðinn (Grönqvist & Kinnunen, 2009). Samdráttur í atvinnuþátttöku og 

framleiðslu í og eftir kreppuna í Finnlandi varð til þess að kerfislægt atvinnuleysi jókst 

mikið (Organisation for Economic CO-operation and Development). Svo mikið að 

Finnar eru enn þann dag í dag að berjast við hátt hlutfall atvinnuleysis (Honkapohja & 

Koskela, 1999). Athyglisvert er að bera atvinnuleysið í Finnlandi saman við önnur 

lönd sem lent hafa í alvarlegum fjármálakreppum. Á mynd 3.4 má sjá atvinnuleysið í 



Finnlandi í samanburði við atvinnuleysi á evrusvæðinu. Rannsóknir sína að 

atvinnuleysi eykst að meðaltali um 7% að jafnaði yfir fjögurra ára tímabil en 

atvinnuleysi í Finnlandi var tvöfalt meira. Mest varð atvinnuleysið þó í Bandarísku 

bankakreppunni árið 1929 eða um 22% (Reinhart & Rogoff, 2009). Atvinnuþátttaka 

fyrir kreppuna miklu í Finnlandi árið 1990 var meiri en hún mælist í dag (Organisation 

for Economic CO-operation and Development). Á mynd 3.3 má sjá þróun 

atvinnuþátttöku í Finnlandi síðustu áratugi. Eins og sést á mynd dróst atvinnuþátttaka 

mikið saman strax í kjölfar kreppunnar og hefur verið lengi að jafna sig aftur 

(Organisation for Economic CO-operation and Development). Sömu sögu er að segja 

um atvinnuleysið í Finnlandi, en árið 1989 var mældist atvinnuleysið rúm 3,1% og 

hefur ekki mælst jafn lágt síðan þá (Organisation for Economic CO-operation and 

Development).  

3.3 Kerfislægt atvinnuleysi. Atvinnuleysi er skilgreint sem fjöldi þess fólks, á 

vinnufærum aldri (16-74 ára) sem ekki er í vinnu en vill og getur unnið, hefur leitað 

sér að vinnu síðustu fjórar vikur og er tilbúið að hefja störf á næstu tveimur vikum 

(Inga Jóna Jónsdóttir, 2005). Atvinnuleysi má flokka eftir eðli og orsök:  

Leitaratvinnuleysi er hluti af hinu eðlilega atvinnuleysi sem í þjóðfélaginu. 

Leitaratvinnuleysi verður til vegna þess að á ófullkomnum vinnumarkaði hafa 

vinnuveitendur og vinnuafl ekki fullkomnar upplýsingar um störf sem er í boði eru eða 

vinnuaflsframboð. Það á við til dæmis þegar fólk leitar eftir starfi við hæfi eða 

atvinnurekendur leita eftir fólki í tiltekin störf. Þetta á einnig við um þá námsmenn sem 

koma út á vinnumarkaðinn og hafa ekki fundið starf við hæfi.  

Hagsveifluatvinnuleysi stafar af samdrætti á vinnumarkaði sem verður í kjölfar 

niðursveiflu í efnahagslífinu. Fyrirtæki halda að sér höndum, lítið er um nýráðningar 

og starfsfólki jafnvel sagt upp. Þessi tegund atvinnuleysis minnkar um leið og 

efnahagslífið tekur við sér.  

Kerfislægt atvinnuleysi verður til þegar samdráttur verður í atvinnugrein og 



ekki er samræmi milli framboðs og eftirspurnar eftir hæfni vinnuafls. Svo sem þegar 

skipulagsbreytingar verða á mörkuðum. Tilfæring á markaði geta eytt þessari tegund, 

en til að svo sé hægt þarf vinnumarkaður að vera tiltölulega sveigjanlegur (Ehrenberg 

& Smith, 2006).  

4. Fjármálakreppa á Íslandi Fjármálakreppan erlendis, of stórt bankakerfi sem ekki 

var hægt að verja falli, bólgin eignaverð, mikil skuldsetning heimila og gríðarlegar 

skuldir atvinnulífs, mistök í stefnumörkun stjórnvalda, regluverki og stjórnsýslu 

innanlands eru meðal helstu orsaka þess að á Íslandi sér nú fram á eina verstu og 

erfiðustu kreppu síðan í heimskreppunni miklu 1930. Gjaldþrot og atvinnuleysi veldur 

því að fólk flýr nú land í stað þess að setjast hér að, ólíkt frá því sem áður var. Lífskjör 

hafa versnað og skuldir aukast. Tekjuhalli hins opinbera hefur til að mynda aukist um 

29,5 milljarða króna frá fjórða ársfjórðungi 2009 samanborið við sama ársfjórðung 

2008 (Hagstofa Íslands, 2010). Þróunina má fyrst og fremst rekja til aukinna útgjalda 

vegna mikillar skuldsetningar og atvinnuleysis.  

4.1 Kreppa á Íslandi Árið 2007 voru lífskjör talin best á Íslandi að mati 

Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (United Nations). Ári síðar var íslensku 

uppsveiflunni lokið, haustið 2008 hrundi íslenska bankakerfið og við tók 

fjármálakreppa sem ekki sér fyrir endann á. Íslenska efnahagslífið var orðið að bólu 

sem þandist út og sprakk að lokum. Aðdragandi fjármálakreppunnar hér á landi var líkt 

og annars staðar, mikill og ör uppgangur í íslensku efnahagslífi, þar sem auðvelt 

aðgengi var að erlendu lánsfé og vaxtamunur með þeim hætti að ásóknin var mikil. 

Eignaverð hækkaði hratt og fjárfestingum fjölgaði (Þorvaldur Gylfason, Holmström, 

Korkman, Söderström, & Vihriälä, 2010). Íslenska fjármálakreppan er talin vera 

fylgifiskur heimssamdráttar og alþjóðlegrar fjármálakrísu er skall á fyrir um tveim 

árum síðan og mun að öllum líkindum verða erfið og langdregin. Fjármálakreppa eins 

og sú sem Ísland stendur nú frammi fyrir er þekkt fyrirbæri og ekki ólík því sem önnur 

lönd hafa þurft að ganga í gegnum (Cooper, 2008).  



Margt bendir til þess að bankakreppan sem Íslendingar standa nú frammi fyrir sé með 

þeim verstu sem sést hafa hjá iðnríkum eftir stríð. Hlutabréfamarkaðir á Íslandi hafa 

fallið um 90% á einu ári meðan meðaltalið í öðrum löndum er í kringum 55% á þremur 

og hálfu ári. Íslensku bankarnir voru mjög stór hluti af hlutabréfamarkaðinum og er 

það líkleg skýring af hverju fallið er meira hér á landi en annars staðar (Reinhart & 

Rogoff, 2009). Í finnsku kreppunni lækkaði hlutabréfaverð um 60-70% og því má 

segja að ástandið á Íslandi sé það alvarlegasta sem sést hefur á þessum markaði hingað 

til (Reinhart & Rogoff, 2009). Árið 2009 hafði raunverð húsnæðis á Íslandi lækkað um 

allt að 20% á tæpu ári. Til samanburðar má geta að í öðrum löndum þar sem 

fasteignamarkaðurinn hefur fallið hvað mest er meðaltalið 35% lækkun að jafnaði á 

sex árum. Í Finnlandi féll fasteignamarkaðurinn einna mest, en þar var lækkunin um 

50% að jafnaði á fimm ára tímabili, eins og áður er fram komið (Reinhart & Rogoff, 

2009).  

Hér á landi hefur framleiðsla dregist verulega saman eins og venjan er þegar um 

alvarlegar efnahagslægðir er að ræða. Árið 2008 varð reyndar 1,0% aukning í 

þjóðarframleiðslunni en 2009 mældist þjóðarframleiðslan hins vegar -6,5%. 

Samdrátturinn hefur því aðeins verið um 5,5% seinustu tvö ár, en í skýrslu Reinhart og 

Rogoff mælist samdráttur í löndum sem lent hafa í fjármálakrísum að meðaltali um 9% 

að jafnaði á tveggja ára tímabili. Það er því ljóst að Ísland sker sig úr og svo virðist 

sem aðlögun íslenska þjóðarbúsins í kjölfar kreppunnar hafi gengið vonum framar 

hvað framleiðsluna varðar. Atvinnuþátttakan hefur aftur á móti minnkað og 

atvinnuleysið aukist gríðarlega mikið eftir að kreppan skall á. Iðulega grípur fólk í 

aðstæðum sem þessum til sparnaðar til að fjármagna neyslu á meðan kreppa stendur 

yfir. Hér á landi er ekki líklegt að fólk hafi tækifæri til þess þar sem Íslendingar hafa 

margir hverjir lifað langt um efni fram. Samkvæmt bráðabirgðakönnun Seðlabanki 

Íslands sem kynnt var í júní 2009 er áætlað að liðlega fjórðungur heimila sé með 

heildaskuldir sem nema meira ein fimmföldum ráðstöfunartekjum þeirra. Á mynd 45 í 

viðauka má sjá þróun skulda heimilanna sem hlutfall af ráðstöfunartekjum frá árinu 

1980 fram til 2008. Eins og sést á mynd hefur hlutfallið hækkað samfellt á tímabilinu 

og er í lok þess rúmlega 250% (Alþingi, 2009).   



Árið 2007 og í byrjun árs 2008 þegar uppsveifla var í íslensku efnahagslífi mældist 

atvinnuleysi hér á landi mjög lágt. Í mars árið 2008 rétt fyrir hrunið mældist 

atvinnuleysi aðeins um 1,0% en ári seinna hafði það aukist um rúm 8% og mældist rétt 

í kringum 9%. Atvinnuleysi hefur haldið áfram að aukast og í mars 2010 mældist það 

9,3%, samanborið við 8,9% á sama tíma fyrir ári (Vinnumálastofnun, 2010). 

Atvinnuleysi í kjölfar fjármálakreppu hjá löndum sem teljast til iðnríkja og 

Vesturlanda eftir stríð hefur að meðaltali verið um 7% á fjögurra ára tímabili (Reinhart 

& Rogoff, 2009). Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar sést að Ísland er nú þegar 

búin að skora hærra á þeim skala á mun skemmri tíma. Í finnsku kreppunni jókst 

atvinnuleysi um 14% að jafnaði á aðeins fjórum árum og í bandarísku bankakreppunni 

jókst atvinnuleysi mest eða um 22% á fjórum árum (Reinhart & Rogoff, 2009). Aukið 

atvinnuleysi og samdráttur framleiðslu leiðir til þess að störfum fækkar og hægja mun 

á tilfærslu milli starfa. Reynsla annarra landa sem lent hafa í alvarlegum 

fjármálakreppum sýna að atvinnuleysi heldur áfram að aukast og atvinnuþátttaka 

heldur áfram að dragast saman þrátt fyrir að botni efnahagslægðarinnar hafi verið náð. 

Töluverðan tíma getur tekið að koma efnahagsreikningum fyrirtækja og heimila í lag 

og töluverðan tíma getur tekið að tryggja aðgengi að lánsfé á ný. Þannig munu 

fyrirtæki og heimili halda að sér höndum og framþróun mun standa nokkuð á sér fyrst 

til að byrja með (International Monetary Fund, 2009).  

4.2 Afleiðingar kreppunnar fyrir Íslenskan vinnumarkað Eftir að kreppan skall á 

Íslandi hefur eftirspurn eftir vinnulafi hér á landi dregist saman og atvinnuleysi aukist 

gríðarlega mikið, sýna kannanir mesta atvinnuleysi sem mælst hefur hér á landi síðan 

mælingar hófust (Organisation for Economic CO-operation and Development). 

Atvinnuþátttaka hefur alltaf verið mikil hér á landi hvort sem miðað er við önnur 

OECD lönd, Vesturlönd eða aðrar þjóðir innan Evrópu (Samtök atvinnulífsins, 2002). 

Fjöldi starfa urðu til hér á landi þegar ríkið réðst í stóriðjuframkvæmdir árið 2003. 

Vöxtur bankanna og annarra fjármálafyrirtækja í kjölfar einkavæðingarinnar skapaði 

fjölda starfa, ásamt því að fjöldi atvinnugreina blómstraði í íslensku uppsveiflunni, 

meðal annars byggingaiðnaðurinn, ýmis þjónustustörf og margt, margt fleira.  



Mynd 4.1 sýnir atvinnuþátttöku karla og kvenna á Íslandi undan farin ár. Árið 2007 

var atvinnuþátttaka karla og kvenna einna mest en þá mældist 87,5% karla á aldrinum 

16-74 ára á vinnumarkaði og 78,6% kvenna. Eftir að kreppan skall á 2008 hefur 

verulega dregið úr atvinnuþátttöku bæði hjá konum og körlum. Atvinnuþátttaka 

kvenna á landsbyggðinni sker sig þó úr, því töluverður samdráttur hefur orðið síðustu 

árin. Á mynd 4.5 má sjá nánar þróun atvinnuþátttöku kvenna á landsbyggðinni síðustu 

ár. Atvinnuleysi var einnig mjög lágt árið 2007, bæði hjá körlum og konum. Á mynd 

4.2. má sjá þróun atvinnuleysishlutfalls hjá körlum og konum á Íslandi síðastliðin ár. 

Atvinnuleysishlutfallið mældist lægst hjá báðum kynjum árið 2007 en hefur stóraukist 

eftir að kreppan skall á, þó töluvert meira hjá körlum.  

Í mars 2010 mælist atvinnuleysi 9,9% á höfuðborgarsvæðinu en 8,1% á 

landsbyggðinni (Vinnumálastofnun, 2010). Atvinnuleysi hefur ávallt mælst meira á 

höfuðborgarsvæðinu en utan þess, þó að minnsti munur hafi mælst árið 2007, þegar 

uppsveiflan stóð sem hæst. Töluvert fleiri karlar en konur hafa verið án atvinnu 

undanfarin ár að frátöldu árinu 2007, þegar atvinnuleysi mældist nokkuð jafnt hjá 

körlum og konum. Í mars 2010 mældist atvinnuleysi meðal karla 10,2% og 8,1% 

meðal kvenna (Vinnumálastofnun, 2010). Á mynd  

4.3 – 4.6 má sjá hvernig þróun atvinnuþátttöku og atvinnuleysishlutfalls karla og 

kvenna á Íslandi, annars vegar á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar utan 

höfuðborgarsvæðisins, hefur verið undanfarin ár.  

Í raun má segja að um straumhvörf sé að ræða en gríðarlega aukning atvinnuleysis hér 

á landi. Möguleg skýring er sú að atvinnuleysi hefur verið undir jafnvægisstigi, sem er 

í kringum 3%, áður en fjármálakreppan skall á (Seðlabanki Íslands, 2009). 

Atvinnuleysi mældist til að mynda að meðaltali um 2,3% árið 2008 og hafði þá verið 

svo í um tvö ár áður en kreppan skall á (mynd 2). Í hefðbundnum niðursveiflum eykst 

atvinnuleysi jafnt og þétt eftir að minnkandi efnahagsumsvif hafa smitast gegnum 

framleiðslukeðjuna. Fyrirtæki bregðast að jafnaði ekki við fyrr en á síðari stigum 

samdráttarskeiðsins með því að segja upp starfsfólki.  



 

Mynd 4.1 Atvinnuþátttaka sem hlutfall af heildar-Mynd 4.2 Atvinnuleysi sem hlutfall atvinnulausra af 

mannfjölda. vinnuafli. 

Heimild: Hagstofa Íslands. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

 

Mynd 4.3 Atvinnuþátttaka sem hlutfall af heildar-Mynd 4.4 Atvinnuleysi sem hlutfall atvinnulausra af 

mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu. vinnuafli á höfuðborgarsvæðinu. 

Heimild: Hagstofa Íslands. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

 

Mynd 4.5 Atvinnuþátttaka sem hlutfall af heildar-Mynd 4.6 Atvinnuleysi sem hlutfall atvinnulausra af 

mannfjölda utan höfuðborgarsvæðis. vinnuafli utan höfuðborgarsvæðis. 



Heimild: Hagstofa Íslands. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Segja má að niðursveiflan á Íslandi sé frábrugðin örðum efnahagslægðum að því leyti 

að fljótlega eftir að kreppan skall á hér á landi, var fjölda starfsmanna sagt upp, flestir 

voru starfsmenn í bönkum eða öðrum fjármálastofnunum og munaði þar mestu um 

hrun bankanna. Aðrar atvinnugreinar er tengdust eignabólunni þurftu einnig að 

bregðast við með fækkun eða uppsögnum starfsfólks. Fyrirtæki í þessari stöðu voru 

aðallega tengd byggingageiranum og öðrum þjónustugreinum. Uppstokkun á 

vinnumarkaði gæti að öllum líkindum orðið til þess að auka jafnvægisatvinnuleysi 

tímabundið meðan vinnuafl færist frá innanlandsgreinum í útflutnings-og 

samkeppnisatvinnugreinar. Aukið atvinnuleysi má einnig rekja til þess að fólki á 

atvinnuleysisskrá fjölgar, þannig hefur fólk sem vinnur hlutastarf verið gert auðveldara 

fyrir með að sækja um atvinnuleysisbætur (Vinnumálastofnun, 2010).  

Þetta atvinnuleysi má flokka sem hagsveifluatvinnuleysis, en miklar breytingar vegna 

fjármálakreppunnar og samdráttar í efnahagslífinu og á vinnumarkaði orsaka þessa 

tegund atvinnuleysis eins og áður sagði. Þegar hjól atvinnulífsins fara að snúast aftur á 

þetta ástand að lagast aftur. Dragist það aftur á móti lengi er hætta á að 

langtímaatvinnuleysi þróist. Atvinnumissir getur verið ákveðið sjokk og því geta fylgt 

ýmsir kvillar, bæði félagslegir og líkamlegir. Hætta er á að fólk einangrist og eigi 

erfiðara með að fara aftur út á vinnumarkaðinn eftir því sem lengur líður. Atvinnuleysi 

getur einnig verið streituvaldandi og heilsuspillandi fyrir suma. Tekjuskerðing leiðir til 

skertra lífskjara og það getur einnig haft mikið að segja.  

Viðbrögð við minnkandi eftirspurn eftir vinnuafli geta verið mismunandi eftir 

aldurshópum. Minnkandi eftirspurn eftir vinnuafli hefur komið mest niður á yngsta 

aldurshópnum 16-24 ára. Á mynd 4.7 má sjá hvernig þróun atvinnuþátttöku 

mismunandi aldurshópa hefur verið gengum tíðina. Í þessum hóp eru að til að mynda 

margir námsmenn og ef skoðað er hvernig atvinnuþátttaka dreifist milli ársfjórðunga 

sést að mest þátttaka er á öðrum og þriðja ársfjórðungi þegar skólarnir eru í hléi og 

einmitt þá sækja flestir námsmenn út á vinnumarkaðinn.  



 

Mynd 4.7 Atvinnuþátttaka sem hlutfall af heildar-Mynd 4.8 Atvinnuleysi sem hlutfall atvinnulausra af 

mannfjölda. vinnuafli. 

Heimild: Hagstofa Íslands. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

 

Mynd 4.9 Atvinnuþátttaka sem hlutfall af heildar-Mynd 4.10 Atvinnuleysi sem hlutfall atvinnulausra af 

mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu. vinnuafli á höfuðborgarsvæðinu. 

Heimild: Hagstofa Íslands. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

 

Mynd 4.11 Atvinnuþátttaka sem hlutfall af heildar-Mynd 4.12 Atvinnuleysi sem hlutfall atvinnulausra  

mannfjölda utan höfuðborgarsvæðis. af vinnuafli utan höfuðborgarsvæðis. 



Heimild: Hagstofa Íslands. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Á mynd 4.13 má sjá hvernig atvinnuþátttaka 16-24 ára skiptist niður eftir 

ársfjórðungum. Eins og sést á mynd eru hlutfallslega meiri atvinnuþátttaka á öðrum og 

þriðja ársfjórðungi, samanborið við fyrsta og fjórða ársfjórðung. Þessi munur er til 

kominn vegna áhrifa skólasóknar á atvinnuþátttöku. Á öðrum og þriðja ársfjórðungi 

eru hlutfallslega fleiri sem fara út á vinnumarkaðinn í þessum hóp vegna þess að þá er 

hlé á skólahaldi. Margir íslenskir námsmenn fara út á vinnumarkaðinn á þessum tíma 

en hverfa svo aftur í skólann þegar þeir hefjast á fjórða og fyrsta ársfjórðungi. Þessi 

hópur er því líklegastur til að hverfa út af vinnumarkaði þegar eftirspurn minnkar 

(Hagstofa íslands, 2010). Ef litið er til mismunar milli þeirra er búa á 

höfuðborgarsvæðinu og þeirra sem búa úti á landsbyggðinni þá má sjá að frá árinu 

2003 til ársins 2007 var töluvert meiri aukning í atvinnuþátttöku 16-24 ára á 

höfuðborgarsvæðinu miðað við úti á landsbyggðinni (sjá myndir í viðauka). Á móti 

kemur að hlutfallslega meiri atvinnuþátttaka var utan höfuðborgarinnar fyrir 

uppsveifluna. Á myndum 4.7, 4.9 og 4.11 má sjá nánar hvernig atvinnuþátttaka yngsta 

aldurshópsins hefur þróast síðastliðin ár, bæði á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. 

Eins og sést á myndum virðis sem ungmenni á landsbyggðinni verði fyrir meiri 

áhrifum af kreppunni en ungmenni á höfuðborgarsvæðinu. Fyrsti ársfjórðungur þessa 

árs kemur þó betur út en árið á undan ef marka má myndir.  

Á árunum 2007 til 2009 mældist meðal atvinnuleysi meðal fólks á aldrinum 16-24 ára, 

í OECD ríkjunum, 19,5% (Organisation for Economic CO-operation and 

Development). Á meðan meðaltalið hér á landi er töluvert minna (sjá mynd 8) enn sem 

komið er. Allt frá árinu 2007 hefur atvinnuþátttaka yngsta aldursflokksins verið að 

dragast meira og meira saman, hvort sem er á höfuðborgarsvæðinu eða utan þess. Er 

nú svo komið að atvinnuþátttakan mælist svipuð og hún var árið 2003. Á myndum 4.8, 

4,10 og 4.12 má sjá nánar hvernig þróunin hefur verið á atvinnuleysishlutfalli 

mismunandi aldurshópa hér á landi síðustu ár. Ljóst er að fjármálakreppan kemur verst 

niður á yngsta aldurshópnum ekki ósvipað því sem gerðist í Finnlandi á þeirra 

kreppuárum.  



 
Mynd 4.13 Atvinnuþátttaka 16-24 ára sem hlutfall af heildar mannfjölda miðað viðársfjórðung. Heimild: 

Hagstofa Íslands  

 

Mynd 4.14 Atvinnuþátttaka 25-54 ára sem hlutfall af heildar mannfjölda miðað við ársfjórðung. Heimild: 

Hagstofa Íslands  

 

% 
 



Mynd 4.15 Atvinnuþátttaka 55-74 ára sem hlutfall af heildar mannfjölda miðað viðársfjórðung. Heimild: 

Hagstofa Ísland  

Kjarni vinnuaflsins á Íslandi er á aldrinum 25-54 ára, en þátttakan hjá þessum hópi 

hefur verið einna stöðugust síðustu ár. Á mynd 4.15 má sjá hvernig atvinnuþátttaka 

fólks á aldrinum 25-54 ára skiptist eftir ársfjórðungum. Í kringum 90% fólks á þessum 

aldri er á vinnumarkaðinum að jafnaði. Þessi hópur fólks hverfur ekki út af 

vinnumarkaðinum líkt og yngri kynslóðir þegar kreppir að heldur skráir fólk sig frekar 

atvinnulaust þegar eftirspurn eftir vinnuafli minnkar (Seðlabanki Íslands, 2009). Á 

myndum 4.7, 4.9 og 4.11 má sjá þróunina hjá þessum aldurshópi á vinnumarkaðnum. 

Svo virðist sem atvinnuþátttaka 25.-54 ára dragist hlutfallslega örlítið meira saman en 

atvinnuþátttakan í elsta aldurshópnum. Samkvæmt myndunum virðist sem ástandið á 

vinnumarkaðnum í dag og síðustu ár hafi haft einna minnst áhrif á elsta aldurshópinn, 

55-74 ára. Á mynd 4.17 má sjá hvernig atvinnuþátttaka þessa aldurshóps skiptist milli 

ársfjórðunga og virðist vera sem einhver aukning sé í atvinnuþátttökunni á fyrsta 

ársfjórðungi þessa árs.  

Eftir að fjármálakreppan skall á hafa fyrirtæki og stofnanir þurft að draga úr 

framleiðslu, skera niður og hagræða hjá sér. Vegna minnkandi eftirspurnar eftir 

vinnuafli hafa sum fyrirtæki gripið til þess ráðs að breyta fullum störfum í hlutastörf 

og með breytingum á lögum atvinnuleysisbætur hefur ríkið komið til móts við heimili 

og fyrirtæki í landi, með þeim hætti að þeir sem vinna hlutastörf eiga tilkall til bóta 

ólíkt því sem áður var (Vinnumálastofnun, 2010). Þetta sést best með því að skoða 

breytingar á fjölda vinnustunda, en eins og sést á mynd _ í viðauka þá hefur 

vinnustundum fækkað eftir að kreppan skalla á. Auk þess hefur hlutfallslega fjölgað 

þeim sem starfa í hlutastarfi á meðan fækkun er meðal þeirra sem vinna fullt starf. Á 

mynd _ í viðauka má sjá þessa breytingu á hlutfalli starfandi nánar.  

Hagstofa Íslands og Vinnumálastofnun halda utan um upplýsingar varðandi 

fólksfjölda, atvinnuþátttöku og atvinnuleysishlutfall svo eitthvað sé nefnt. 

Upplýsingarnar eru ýmist flokkaðar eftir kyni og aldri, búsetu og menntun. 

Niðurstöður kannana sýna að nemendum fer fjölgandi frá ári til árs og nemur fjölgunin 

um 3% og er svipuð frá því árinu á undan. Fjölgun á sér stað bæði á 

framhaldsskólastigi og háskólastigi þó að aukningin sé meiri í háskólum en 



framhaldsskólum eða um 5,5% á móti 1,5% (Hagstofa íslands, 2010). Fjölgunina má 

fyrst og fremst rekja til aukinnar ásóknar í fjarnám á háskólastigi þó að reyndar mælist 

færri sem sækja fjarnám á framhaldsskólastigi. Fleiri konur en karlar leggja stund á 

nám, en 56,5% allra skráða nemenda eru konur. Konur eru 52,9% af nemendum á 

framhaldsskólastigi og 62,2% í háksólum. Eins og áður hefur komið fram er hlutfall 

atvinnuþátttöku karla hærra en kvenna og gæti ein skýringin verið sú að fleiri konur 

leggja stund á nám (sjá myndir í viðauka). Fleiri konur á háskólastigi gæti skýrst af því 

að karlar eru líklegri til að velja sér iðnnám og hverfa þar af leiðandi fyrr út á 

vinnumarkaðinn. Flestir nemenda eru skráðir í bóklegt nám eða um 67,2% á 

framhaldsskólastigi en 98,1% eru skráðir í fræðilegt nám í háskólum. Þar að auki hefur 

Doktorsnemum fjölgað um 31 frá fyrra ári (Hagstofa Íslands, 2010).  

Á myndum 4.16, 4.18 og 4.20 má sjá atvinnuþátttöku eftir kyni og menntun. 

Hlutfallslega er atvinnuþátttaka karla meiri meðal þeirra sem eru með starfs-og 

framhaldsmenntun. Aftur á móti eru atvinnuþátttaka hlutfallslega meiri meðal kvenna 

en karla sem eru með grunnmenntun. Á myndum 4.17, 4.19 og 4.21 má sjá þróun 

atvinnuleysishlutfalls meðal karla og kvenna miðað við menntun. Á mynd 4.17 má sjá 

hvernig atvinnuleysishlutfall karla er meira en kvenna hjá þeim sem hafa 

grunnmenntun. Á mynd 4.19 má sjá hlutfallsegla fleiri konur atvinnulausar en karla 

sem eru með starfs-og framhaldsskólamenntun. Hlutfallslega er atvinnuleysi 

langminnst meðal háskólamennts fólks. Á mynd 4.21 má sjá hvernig 

atvinnuleysishlutfall karla og kvenna er ólíkt öðrum menntastigum. Árið 2000 til 2003 

eykst atvinnuleysi karla töluvert meira en hjá konum en minnkar svo hratt aftur og 

verið minna en hjá konum allt frá árinu 2005 til ársins 2007. Atvinnuleysi hjá konum 

er minnst í kringum 2001 en mest ári seinna. Eftir að kreppan skall á haustið 2008 

hefur atvinnuleysi karla og kvenna með háskólamenntun mælst svipað.  

Í nútíma samfélagi eru mannauður og menntun litin eftirsóknarverðum augum. Myndir 

4.17,  

4.19 og 4.21 sýna mun atvinnuleysis eftir menntastigi. Aukin menntun dregur því úr 

líkum á atvinnuleysi og styrkja þessar myndir þær hugmyndir (De Prince & Morris, 

2008). Eins og fram hefur komið hér að framan eru þeir sem eru minnst menntaðir því 



líklegastir til að verða fyrst atvinnulausir þegar eftirspurn eftir vinnuafli minnkar. 

Vinnuveitendur geta í slíkum aðstæðum gert meiri kröfur til starfsfólks, bæði hvað 

varðar menntun og reynslu.  

Eðlilegast væri þá að þeir sem ekki hafa mikla menntun og eru fyrr til að hverfa burt af 

vinnumarkaðinum, myndu setjast að á skólabekk til að bæta við sig þekkingu og öðlast 

þannig traustari stöðu á vinnumarkaðinum í framtíðinni.  

 

Mynd 4.16 Atvinnuþátttaka fólks með grunnmenntun Mynd 4.17 Atvinnuleysi hjá fólki með grunnmenntun 

sem hlutfall af heildarvinnuafli. sem hlutfall atvinnulausra af vinnuafli. Heimild: Hagstofa Íslands. Heimild: 

Hagstofa Íslands  

 

Mynd 4.18 Atvinnuþátttaka fólks með starfs-og Mynd 4.19 Atvinnuleysi hjá fólki með starfs-og 

framhaldsskólamenntun sem hlutfall af heildarmann-framhaldsskólamenntun sem hlutfall atvinnulausra af 

fjölda. vinnuafli.  

Heimild: Hagstofa Íslands. Heimild: Hagstofa Íslands  



 

Mynd 4.20 Atvinnuþátttaka fólks með háskóla-Mynd 4.21 Atvinnuleysi hjá fólki með háskólamenntun sem 

hlutfall af heildarmannfjölda. menntun sem hlutfall atvinnulausra af vinnuafli. Heimild: Hagstofa Íslands. Heimild: 

Hagstofa Íslands  

4.3 Þróun eftir landshlutum. Eftir að fjármálakreppan skall á hér á landi hefur 

atvinnuleysi aukist á landinu öllu. Þó hefur aukningin verið mest á Suðurnesjum eða 

14,9% og minnst á Vestfjörðum 3,2% (Vinnumálastofnun, 2010). Atvinnulíf á 

Suðurnesjum hefur í gegnum tíðina verið mjög einhæft og aðallega byggst á öflugum 

sjávarútvegi, starfsemi á Keflavíkurflugvelli og varnarsvæðunum sem nú hafa verið 

lögð niður. Hlutfallslega er iðnaður og byggingarstarfsemi í sveitarfélögum á 

Suðurnesjum minni en annars staðar á landinu en munurinn jafnast út þegar 

varnarframkvæmdir eru teknar með í reikninginn. Einnig eru verslun og þjónusta 

minni á Suðurnesjum en öðrum stöðum á landinu (Ferlir, 2007). Atvinnuleysi á 

Suðurnesjunum má einkum rekja til brotthvarfs hersins en auk þess hefur nokkuð 

dregið úr aðalatvinnugreininni, sjávarútvegi, einkum í Keflavík, Njarðvík og 

Sandgerði. Hugsanlegar framkvæmdir í við álver í Helguvík í fram framtíðinni munu 

því að öllum líkindum bæta atvinnuástandið þar ef framkvæmdir ná fram að ganga 

(Smugan, 2010).  

Næst mest atvinnuleysi mælist á höfuðborgarsvæðinu nú eftir að fjármálakreppan skall 

á. Haustið 2008 barst Vinnumálastofnun fjöldi hópuppsagna og voru um 93% 

uppsagnanna vegna starfsfólks á höfuðborgarsvæðinu en aðrar dreifðust á Suðurnes, 

Vesturland, Norðurland eystra og Suðurland. Af þessum uppsögnum var um 46% 

vegna byggingariðnaðarins, 20% vegna þrots þriggja stærstu banka landsins, Glitnis, 

Landsbankans og Kaupþings. Um 14% tengdist verslunargeiranum og 11% iðnaði sem 

í flestum tilvikum tengdist mannvirkjagerð. 4% uppsagna tengdust sérfræðistarfsemi 



og útgáfustarfsemi og önnur 4% voru vegna flutningastarfsemi eins og þá aðallega 

póstdreifingar. Að lokum var um 1% uppsagna vegna ýmiskonar þjónustu 

(Vinnumálastofnun, 2008). Fleiri hópuppsagnir hafa komið til framkvæmda og er þar 

um að ræða fyrirtæki í fiskvinnslu, iðnaði, verslun, flutningastarfsemi og 

upplýsinga-og útgáfustarfsemi. Voru um 90% hópuppsagnanna tengdar starfsfólki á 

höfuðborgarsvæðinu og munu einhverjar koma til framkvæmda í byrjun árs 2010. Það 

er því líklegt að atvinnuleysi á höfuðborgarsvæðinu muni aukast enn meira á árinu 

2010. Flestar hópuppsagnirnar tengjast flutningastarfsemi, næst á eftir koma uppsagnir 

sem tengjast fiskvinnslu (Vinnumálastofnun, 2009).  

Minnst atvinnuleysi mælist á Vestfjörðum. Meginþættir atvinnulífsins eru opinber 

starfsemi eða sem nemur 40% og fiskvinnsla og útgerð sem nemur 21% (Ísafjörður, 

2005). Vestfirðir skera sig nokkuð frá öðrum landshlutum en þar hefur munurinn milli 

kynjanna mælst mestur í gegnum tíðina. Atvinnuleysi kvenna er mun meira en 

atvinnuleysi karla. Enn sem komið er hefur ekki orðið mikill niðurskurður í helstu 

atvinnugreinum á Vestfjörðum og því líklegt að það sé skýringin á hversu lágt 

atvinnuleysi er (Ísafjörður, 2005).  

Næst minnst mælist atvinnuleysið á Norðurlandi vestra. Þar eru hlutfallslega fleiri 

starfandi í frumvinnslugreinum, einkum landbúnaði og mjólkurvinnslu. Á Sauðarkróki 

má finna eitt kvótahæsta útgerðarfyrirtæki landsins og þar er mikil landvinnsla og 

útgerð. Þessar atvinnugreinar hafa enn ekki orðið fyrir miklu áfalli vegna kreppunnar 

og því líkleg skýring hvers vegna atvinnuleysi er lágt á Norðurlandi vestra 

(Forsætisráðuneyti, 2008).  

Mikill munur er á Norður landi vestra og Norðurlandi eystra. Töluvert fleiri eru 

atvinnulausir eystra en vestra og mælist atvinnuleysi á landinu þriðja mest á 

Norðurlandi eystra. Meginþættir atvinnulífsins seinustu ár hafa verið 

frumvinnslugreinar, fiskvinnsla og  

mannvirkjagerð.  Eftir  að  stóriðjuframkvæmdum  lauk  hefur  störfum  fækkað  mikið  í  

mannvirkjagerð.  Það  skýrir  því  aukið  atvinnuleysi   á  þessum  hluta  landsins  

(Forsætisráðuneytið, 2008).             



 

Atvinnuleysi á Austurlandi sker sig úr að því leyti að þar eru enn fleiri konur 

atvinnulausar en karlar. Minnstur munur var á milli karla og kvenna í kringum 

árið 2007. Hefur atvinnuleysi karla og kvenna aukist jafnar þar en annars staðar á 

landinu þar sem atvinnuleysi karla hefur aukist meira. Stóriðjuframkvæmdir 

vegna Kárahnjúkavirkjunar sköpuðu mörg störf fyrir austan, bæði fyrir íslendinga 

og erlenda ríkisborgara. Einnig fjölgaði störfum í öðrum atvinnugreinum 

tengdum framkvæmdunum,eins og byggingariðnaði og þjónustu. Eftir að 

framkvæmdum lauk fækkaði störfum aftur verulega og er ein aðal ástæða mikils 

atvinnuleysis á þessum slóðum (Forsætisráðuneytið, 2008).  

Atvinnuleysi á suðurlandi hefur verið hvað næst meðalatvinnuleysi síðustu ára og 

er enn þann dag í dag. Árið 2006 skar Suðurlandið sig þó úr þar sem að 

atvinnuleysi mældist hvað mest á þeim tíma. Í viðauka má finna myndir sem sýna 

breytingu á atvinnuleysi eftir landshlutum.  

Hér á árum áður voru helstu atvinnugreinar á Íslandi tengdar sjávarútvegi og 

landbúnaði, eða svokallaðar frumgreinar. Þróunin hér á landi er líkt og í öðrum 

iðnvæddum ríkjum þar sem vinnuafl hefur færst frá frumgreinum yfir í 

þjónustugreinar (Katrín Ólafsdóttir, 2008). Í kjölfar fjármálakreppunnar hafa 

ýmsar þjónustugreinar orðið illa úti og flestir þeirra sem misst hafa atvinnu eru 

meðal þeirra sem þar unnu.  

4.4 Áhrif kreppunnar á erlent vinnuafl? Árið 1994 gerðust Íslendingar aðilar að 

Evrópska efnahagssvæðinu og tóku upp EES samninginn þar sem meðal annars er 

kveðið á um svokallað fjórfrelsi, nánar tiltekið frjáls för fólks, varnings, þjónustu og 

fjármagns. Aðild Íslands að EES tryggði Íslendingum aðgang að innri mörkuðum ESB 

og uppsveifla hófst í íslensku efnahagslífi sem náði hámarki árið 2007 (Fastanefnd 

framkvæmdastjórnar ESB fyrir Ísland og Noreg). Mikill uppgangur í efnahag landsins 

og aukinn hagvöxtur varð til þess að vinnuafl fór að skorta á Íslandi. Í kringum árið 

2003 hófust miklar stóriðjuframkvæmdir hér á landi, einkavæðing færðist í aukana og 



fjöldi starfa varð til vegna þess mikla uppsveiflu í efnahagi landsins. Skortur á 

vinnuafli var leystur með þeim hætti að flytja hingað til lands erlent vinnuafl og var 

stærstur hluti þess fólk frá Evrópulöndunum (sjá mynd viðauka). Fjöldi erlends 

vinnuafls jókst stöðugt og frá árinu 2003 til ársins 2009 hefur fjöldinn meira en 

tvöfaldast (sjá mynd í viðauka) (Hagstofa Íslands). Helstu ástæður þess að fólk kemur 

hingað til lands er leit að betri lífskjörum, ástundun atvinnu og tengsl við fólkið í 

landinu (Borjas, 2005). Með því að skoða fjölda þeirra sem hingað hafa komið á 

síðustu árum og síðan fjölda þeirra sem hefur yfirgefið landið er mjög líklegt að 

atvinnuástandið hér á landi hafi mikið að segja (Hagstofa Íslands). Uppsveifla í 

efnahagslífinu hér á landi laðaði að erlent vinnuafl en þegar ástandið versnaði aftur 

hefur fjöldi erlends vinnuafls snúið aftur til síns heima. Heimskreppa og 

fjármálakreppur víðsvegar um heim gera það hins vegar að verkum að færri muni snúa 

aftur heim en ella. Þeir sem hafa unnið sér inn ákveðin réttindi, svo sem rétt til 

atvinnuleysisbóta, munu að öllum líkindum reyna að þrauka hér og bíða betri tíma þar 

sem atvinnumöguleikar eru takmarkaðir í heimalandinu. Ljóst er að fjármálakreppan 

kemur sér illa fyrir erlenda ríkisborgara þar sem störf sem einkum voru mönnuð af 

erlendum starfsmönnum eru þau sem verst hafa farið út úr keppunni, svo sem störf 

tengd byggingariðnaðinum, þjónustugeiranum og svo framvegis. Flestir erlendir 

starfsmenn sem hingað komu í uppsveiflunni voru frá Póllandi, Lettlandi og Portúgal 

(Hagstofa Íslands). Eins og sést á mynd (sjá viðauka – brottfluttir umfram aðflutta) má 

sjá að brottflutningur hefur verið mestur frá þessum löndum nú eftir að kreppan skall á.  

4.5 Áhrif kreppunnar á öryrkja og lífeyrisþega. Útgjöld ríkisins til 

heilbrigðismála er í flestum löndum mjög mikil. Hér á landi er meginhluti útgjalda til 

heilbrigðismála fjármagnaður af hinu opinbera og árið 2007var það um 82,5% sem 

svarar til 7,7% af VLF . Árið 2007 voru heildarútgjöld til heilbrigðismála í ríkjum 

OECD að meðaltali 8,9% af vergri landsframleiðslu (VLF), samanborið við 9,3% af 

VLF hér á landi og 9,1% árið á undan (Hagstofa Íslands, 2009).  

Fjármálakreppur og samdráttur í þjóðarbúinu verður til þess að ríkið neyðist til að 

skera niður og hagræða á ýmsum sviðum. Skerðing á bótum og þjónustu í 

heilbrigðiskerfinu kemur verst niður á þeim sem mest þurfa á henni að halda, það er 

öryrkjum og lífeyrisþegum. Lífskjör þessa hóps skerðast því verulega þegar kreppir að.  



Öryrkjum fer fjölgandi í kreppum og mikil fylgni er talin vera milli atvinnuleysis og 

fjölgunar öryrkja (sjá mynd 43 í viðauka). Skýringarnar eru tvennskonar, annars vegar 

missa öryrkjar fyrr vinnuna þegar eftirspurn eftir vinnuafli minnkar og hins vegar getur 

atvinnuleysi orsakað örorku. Atvinnumissir getur verið mikið áfall fyrir fólk og því 

geta fylgt álag og streita sem leiða til ástands sem að lokum leiðir til örorku. Kannanir 

sýna að fólk kvartar frekar undan álagi í niðursveiflum og getur ástandið hæglega 

orðið þannig að þeir sem veikir eru fyrir hrökklist fyrr út af vinnumarkaðinum en þeir 

sem eru sterkir fyrir. Þetta bendir til þess að sterkt tölfræðilegt samband sé milli 

þróunar atvinnuleysis og nýgengis örorku og bendir til þess að um orsakatengsl sé að 

ræða (Sigurður Thorlacius, Stefán Ólafsson, & Sigurjón B. Stefánsson, 2004).  

4.6 Áhrif kreppunnar á fólksfjölgun á Íslandi Undanfarin ár hefur fjölgun 

landsmana verið hlutfallslega ör eða um 1,6% að jafnaði. Eftir að fjármálakreppan 

skall á Íslandi haustið 2008 og eftirspurn eftir vinnuafli dróst saman, hefur fjöldi fólks 

flutt af landi brott. Árið 2009 voru 317.630 íbúar skráðir með fasta búsetu hér á landi 

árið 2009, en 319.368 árið á undan. Fólksfækkun var á landinu öllu, en mest var hún á 

Austurlandi og Vesturlandi, en minnst á Norðurlandi vestra, Vestfjörðum og á 

höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2010). Fólksfækkunina má rekja til 

búferlaflutninga, en í kjölfar efnahagsástandsins hefur fjöldi íslenskra og erlendra 

ríkisborgara flust af landi brott. Slíkt gerist oft í kjölfar efnahagslægða, þar sem fólk 

leitar oftar en ekki til erlendra landa í leit að betri lífskjörum og ástundun atvinnu. 

Fólksflótti hefur áður orðið í kjölfar efnahagsþrenginga en ekki jafn mikill og nú og 

stafar það líklega af því að ástandið nú er verra en það hefur áður verið.  

5. Úrlausnir Sérstakar aðstæður hafa skapast hér á landi eftir að fjármálakreppan 

skall á. Til þess að Ísland geti unnið sig út úr kreppunni er nauðsynlegt að ná jafnvægi 

í rekstri hins opinbera. Endurreisa þarf fjármálakerfið frá grunni, skapa sátt meðal 

þjóðarinnar og annarra landa og hjálpa fyrirtækjum og heimilum í landinu að rétta við 

efnahagsreikninga. Tryggja þarf aðgengi á ný að lánsfé og sjá til þess að þau mistök 

sem áttu sér stað í stjórn efnahags-og peningamála komi ekki fyrir aftur. Batinn kann 



að verða hægur vegna ytri aðstæðna því fjármálakreppa og samdráttur sem eiga sér 

stað víðsvegar um allan heim munu hægja á batanum. Tiltekt í samfélaginu eftir að 

fyrri stjórnvöld létu af stjórn hafa farið hægt af stað. Verkefnið er vandasamt, ný 

ríkistjórn hefur sett fram samstarfsyfirlýsingu þar sem markmið og stefna er sett á 

endurreisn samfélagsins (Stjórnarráð Íslands). Eins og fram hefur komið hefur 

atvinnuleysi aukist gríðarlega mikið. Atvinnuleysi er sá hluti efnahagslífsins sem 

snertir einstaklingana hvað mest. Skerðing á tekjum þýðir verri lífskjör og á tímum 

samdráttar skiptir miklu máli að treysta öryggisnet þeirra sem verða fyrir því að missa 

atvinnuna. Úrræðin mega hins vegar ekki verða til þess að draga úr hvatanum til að 

snúa aftur út á vinnumarkaðinn þegar ástandið fer að batna. Breytingar á lögum um 

atvinnuleysisbætur hafa gert það að verkum að fólk gefst kostur á að vinna hlutastarf 

þó það þiggi greiðslur úr atvinnuleysisbótasjóð eða öðrum tryggingasjóðum. Styrkur 

ríkisins til að styrkja enn frekar nýsköpun í landinu og aukin tækifæri í kreppunni til að 

sækja endurmenntun á einhverju stigi mun án efa hjálpa til við að halda aftur af 

kerfisbundnu atvinnuleysi. Með þessu er verið að gera vinnumarkaðinn sveigjanlegri 

og betur í stakk búinn til að takast á við þær breytingar sem í eru í vændum.  

Sveigjanleiki innlends vinnumarkaðs getur flýtt fyrir aðlögun þjóðarbúskapsins í átt að 

jafnvægi. Sveigjanleikinn kemur aðallega fram í breytingu á atvinnuþátttöku og 

vinnustundum. Eins og fram hefur komið hefur vinnustundum hér fækkað og 

atvinnuþátttaka hefur dregist saman. Hreyfanleiki vinnuafls hefur mikið að segja 

varðandi sveigjanleika vinnumarkaðarins. Fólksfækkun er eðlileg í fjármálakreppum, 

miklu máli skiptir að fólk geti flutt sig á milli staða þar sem næga atvinnu er að fá. Án 

fólksfækkunar myndi hlutfall atvinnuþátttöku breytast og atvinnuleysi myndi að öllum 

líkindum hækka. Eins og fram hefur komið hefur kreppan haft hvað mest áhrif á 

yngsta aldurshópinn 16-24 ára. Nú þegar hefur stór hluti þessa aldurshóps horfið af 

vinnumarkaði. Fjölgun nemenda í framhaldsskólum og Háksólum bendir til þess að 

þangað liggi leið margra sem missa atvinnu. Mikilvægir þættir í endurreisn Íslands 

felast í menntun, vísindum og menningu. Samkvæmt stefnuskrá stjórnvalda er ætlunin 

að leggja þessum málaflokki lið og reyna að stuðla að nýsköpun og mannauði 

(Stjórnarráð Íslands). Aðgerðir ríkistjórnarinnar hafa meðal annars falist í því að efla 

úrræði Vinnumálastofnunar og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Með því hjálpar ríkið 



fyrirtækum að ráða fólk af atvinnuleysiskrá tímabundið með stuðningi 

Atvinnuleysistryggingasjóðs, ásamt því að sköpuð eru ný atvinnutækifæri fyrir ungt 

fólk. Þá hefur reglum Lín verið breytt þannig auðveldara er fyrir námsmenn sem koma 

af vinnumarkaði og hefja nám að nýju (Lánasjóður íslenskra námsmanna). Einnig 

hefur sérstök áhersla verið lögð á fjölþætt úrræði Vinnumálastofnunar og möguleika til 

endurmenntunar atvinnuleitenda til að sprona við að langtímaatvinnuleysi þróist. 

Hagstæðara er fyrir hið opinbera að þeir sem ekki haldi vinnunni fari aftur í nám eða 

endurmennti sig og lendi ekki á atvinnuleysisbótum og ílengist þar.  

6. Niðurstöður.  

Ljóst er að efnahagslægðin sem fylgir í kjölfar fjármálakreppunnar mun reynast 

Íslendingum erfið. Skuldir heimila og fyrirtækja í landinu hafa aukist mikið. 

Atvinnuleysi eykst einnig og óvíst er hversu mikið framleiðslan mun minnka í kjölfar 

versnandi stöðu íslensk efnahagslífs. Staða vinnumarkaðarins hefur breytt mikið 

síðustu misseri. Ásamt auknu atvinnuleysi hefur dregið úr atvinnuþátttöku hér á landi, 

en atvinnuþátttaka á Íslandi hefur í mörg ár verið með því mesta sem þekkist í Evrópu 

og á Vesturlöndum. Líkt og í finnsku kreppunni hefur kreppan hér á landi haft mikil 

áhrif á yngsta aldurshópinn, 16-24 ára. Atvinnuþátttaka fólks á þessum aldri hefur 

verið að dragast töluvert meira saman miðað við aðra hópa. Enn sem komið er, er 

staðan hér á landi skárri sé miðað við önnur OECD ríki. Eins og áður hefur komið 

fram er þessi hópur líklegastur til að hverfa fyrst af vinnumarkaðinum. Fjöldi nemenda 

hefur aukist frá ári til árs í skólum á framhaldskólastigi, þó að hlutfallslega sé 

aukningin meiri á háskólastigi. Breytingar á lögum lánasjóðs eru dæmi um úrræði sem 

gripið hefur verið til svo að fólk eigi auðveldara með að setjast aftur á skólabekk. Hið 

opinbera hefur ákveðinna hagsmuna að gæta í þessu samhengi, því mun dýrara er að 

hafa menn atvinnulausa en í námi, auk þess sem meiri menntun skilar sér í minni 

atvinnuleysi. Aldurshópurinn 25-54 ára skipar kjarna vinnumarkaðarins. Fólk úr 

þessum aldurshóp hverfur ekki af vinnumarkaði eins og sá yngsti, heldur skráir fólk 

sig heldur á atvinnuleysisbætur. Lögum um atvinnuleysisbætur hefur verið breytt 

þannig að fólk sem ekki hefur lengur fulla atvinnu getur engu að síður unnið hlutastörf 



án þess að eiga á hættu að bætur skerðist. Með þessu má koma í veg fyrir að ákveðinn 

hópur fólks hverfi fyrir fullt og allt af vinnumarkaði. Nýjustu tölur Hagstofu Íslands 

gefa til kynn að staða elsta aldurshópsins 55-74 ára sé að styrkjast. Hugsanlegt er að 

fólk hafi tapað sparnaði sínum og hafi því ekki tök á öðru en að reyna að þrauka á 

vinnumarkaðinum. Þessi hópur er einnig ólíklegri til að setjast aftur á skólabekk, 

líklega vegna aldurs.  

Fjöldi fólks hefur flutt af landi brott, bæði íslenskir og erlendir ríkisborgarar. Fjöldi 

erlendra starfsmanna hafa misst vinnuna, einkum vegna samdráttar í byggingariðnaði 

og öðrum iðngreinum tengdum honum. Fjöldi útlendinga störfuðu í hinum ýmsu 

þjónustugreinum sem nú á undir högg að sækja. Einnig hefur samkeppni á 

vinnumarkaði harðnað og fleiri bítast á um færri störf sem í boði eru.  

Öryrkjum mun að öllum líkindum fjölga í kjölfar kreppunnar. Aukið álag í kjölfar 

aukins samdráttar hrekur þá sem veikbyggðari eru fyrr af vinnumarkaðinum en ella. 

Auk þess sem áfall vegna atvinnumissis getur hæglega valdið örorku seinna meir.  

7. Lokaorð  

Aukið atvinnuleysi dregur úr vexti framleiðslu og hægir á hagvexti, sem síðan verður 

til þess að hægja á bata. Byggingar-og iðnaðarmenn, ásamt starfsfólk í hinum ýmsu 

þjónustugeirum er í hvað mestri hættu á að missa atvinnuna. Útlitið er svart í þessum 

atvinnugreinum og því er mikilvægt að finna úrræði til að sporna við því að kerfislægt 

atvinnuleysi þróist og að langtímaatvinnuleysi taki við. Yngsti aldurshópurinn virðist 

alltaf vera veikasti hlekkurinn sama hvað gengur á í efnahagslífinu. Að jafnaði hverfur 

hann aftur af vinnumarkaðinum þegar kreppir að. Svo virðist sem menntaðir 

einstaklingar komi einna best út í niðursveiflum, en atvinnuleysi er að jafnaði lágt hjá 

þessum hópi fólks. Það styður þær kenningar að aukin menntun minnki líkur á 

atvinnuleysi. Erlent vinnuafl og öryrkjar eru einnig í mikilli hættu þegar kreppir að. 

Mikilvægt er að treysta öryggisnet fyrir þá sem þess þurfa ein að sama skapi verður að 

tryggja að ekki sé eyðilagður sá hvati sem nauðsynlegur er til að fólk hverfi aftur út á 

vinnumarkaðinn þegar aðstæður batna aftur. Þó að ríki þurfi að hagræða og skera niður 



verður engu að síður að líta til þess að mikilvægt er að halda atvinnulífinu gangandi 

því til lengdar litið er mun kostnaðarsama að kosta atvinnuleysi en atvinnulíf. 

Sveigjanleiki á vinnumarkaði og stefnumörkun stjórnvalda sem nú þegar hefur skilað 

sér í auknum úrræðum fyrir fólk á vinnumarkaði munu án efa hafa mikið að segja 

þegar fram líða stundir. Mikilvægt er að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku, tengingu 

við atvinnulífið eða endurmenntun til að ekki skapist langtímaatvinnuleysi.  
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Byggt er á upplýsingum úr reikningum lánakerfis fyrir skuldir heimilanna sem birtar eru á heimasíðu 

Seðlabanka Íslands. Lánaflokkum var breytt á árinu 2003. Gildið fyrir 2008 byggir á tölum fyrir 3. 

ársfjórðung 2008 þar sem nýrri tölur liggja ekki fyrir úr reikningum lánakerfisins. Ráðstófutekjur fyrir 

árin 1980-2007 eru fengnar frá Hagstofu Íslands en byggt er á spá Seðlabankans fyrir árið 2008. Í 

kynningu á bráðabirgðaniðurstöðum Seðlabankans 11.júní sl. Var sýnd dreifing skulda heimila í 

hlutfalli við ráðstöfunartekjur miðað við árslok 2008.  
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