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Skortur á störfum ekki eina ástæða 
atvinnuleysis 

Eiríkur Hilmarsson 

Rúm fjörtíu ár eru liðin frá því  Phelps (1968) og Friedman (1968) kynntu hugtakið 
náttúrulegt atvinnuleysi. Skýringar þeirra á hugtakinu voru nánast hinar sömu. Hug-
takið náttúrulegt atvinnuleysis vísar til ástands á vinnumarkaði þar sem jafnvægi er 
milli framboðs og eftirspurnar vinnuafls, en í slíku jafnvægisástandi mælist atvinnuleysi. 
Friedman (1977, bls. 458) segir að hugtakið kallist á við hugtak sænska hagfræðingsins 
Knut Wicksell um náttúrulega vexti; það sé ekki föst stærð, háð raunverulegri stöðu 
peningamála, skilvirkni vinnumarkaðarins, samkeppni eða fákeppni á vinnumarkaði, 
möguleikum fólks til að vinna í ólíkum störfum og þess háttar. Í sömu grein segir 
Friedman að náttúrulegt atvinnuleysi sé klárlega að aukast í Bandaríkjunum m.a. vegna 
fjölgunar í hópi kvenna og ungmenna á vinnumarkaði og fjölgun hlutastarfa. Hann 
segir þessa hópa hreyfanlegri en aðrar hópa launþega, fari oftar af vinnumarkaði og 
komi síðan til baka og skiptu oftar um vinnu. Þessir hópar eru því oftar milli starfa. Í 
grein sem Phelps (2000) skrifaði um aldarmótin sagði hann að hugtakið náttúrulegt 
atvinnuleysi hafi valdið meiri misskilningi en hann eða nokkur annar hafi getað séð 
fyrir um á sjöunda áratugnum. Einkum tilgreinir hann misskilning um að náttúrulegt 
atvinnuleysi sé föst stærð og að hugtakið skorti gagnvirkni. Í bókinni Structural 
Slumps: The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, Interest and Assests 
(Phelps, 1994) leggur hann sérstaka áherslu á gagnvirkni hugtaksins og að ekki sé hægt 
að misskilja af skrifum hans að náttúrulegt atvinnuleysi er ekki föst stærð og háð 
ýmsum skilyrðum um hversu mikið það er. 

Phelps og Friedman tala báðir um tvískiptingu atvinnuleysis og er hugsunin nánast 
hin sama. Friedman (1968) notar hugtakið náttúrulegt atvinnuleysi um þann hluta 
atvinnuleysis sem vísar til jafnvægis milli framboðs og eftirspurnar til aðgreiningar frá 
„markaðsatvinnuleysi“. Markaðsatvinnuleysi merkir heildaratvinnuleysi; það er meira 
en náttúrulegt atvinnuleysi þegar eftirspurn eftir vinnu er meira en framboð og 
markaðsatvinnuleysi er minna en náttúrulegt atvinnuleysi þegar eftirspurn eftir vinnu-
afli er meira en framboð. Markaðsatvinnuleysi kallast á við markaðsvexti í kenningum 
Wicksells.  

Phelps (1968) er með sömu hugsun. Vinnuafl V er skilgreint sem 
  

V = S + A 
 
þar sem S stendur fyrir starfandi fólk og A sendur við atvinnulausir, þ.e. fólk sem er án 
vinnu, er í atvinnuleiti og tæki vinnu ef hún væri í boði. Eftirspurn eftir vinnu er skil-
greind sem E og laus störf er táknað sem L. Samkvæmt Phelps er  

E = S + L 
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Umframeftirspurn er táknuð sem X og skilgreind sem 

X = E – V 

þegar   X = L - A 

Phelps (1968) og Friedman (1968) tala um jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar 
sem þeir segja að sé fræðilegt ástand sem aldrei verði; annað hvort er framboð á vinnu 
umfram þetta jafnvægi eða framboð er minna en eftirspurn. Þegar framboð vinnu er 
meira en eftirspurn eykst kaupmáttur launa umfram framleiðniaukningu, sem leiðir til 
þess að störf glatast og atvinnuleysi eykst.  

Phelps (1968) og Friedman (1968) nefna leit að starfi og leit vinnuveitenda að 
starfsfólki sem helstu ástæðu þess að atvinnuleysi mælist alltaf. Leitaratvinnuleysi og 
kerfislægt atvinnuleysi eru hugtök sem vísa til þess að atvinnuleitendur og vinnu-
veitendur eru að reyna ná saman. Hugtökin tvö eru oft notuð í stað náttúrulegs 
atvinnuleysis, þótt þau merki ekki nákvæmlega hið sama. Leitaratvinnuleysi vísar til 
þess að fólk er milli starfa, þ.e. á vinnumarkaði, í atvinnuleit en ekki búið að finna nýtt 
starf. Kerfislægt atvinnuleysi er náskylt hugtak en vísar til fækkunar í einni atvinnu-
grein og fjölgunar í annarri og tilfærslur starfsfólks milli atvinnugreina af þeirri  ástæðu. 
Atvinnuleysi verður til vegna þessarar aðlögunar.  

Í grein Phelps og Gylfa Zoega (1997) má greina annars konar tvískiptingu atvinnu-
leysis, atvinnuleysi sem er ekki verðbólguhvetjandi til aðgreiningar frá atvinnuleysi sem 
er verðbólguhvetjandi. Þessi hugmynd er afkvæmi fyrri skrifa Phelps þar sem hann 
segir að umfram eftirspurn eftir vinnuafli leiði til spennu sem kemur fram í því að 
kaupmáttur launa hækkar umfram framleiðniaukningu. Slíkt ójafnvægi leiði til 
hækkunar á verði vöru og þjónustu.  

Aðferð Lilien (1982) er trúlega þekktust aðferða til að mæla umfang náttúrulegs 
atvinnuleysis. Hans niðurstöður sýna að umtalsverður hluti atvinnuleysis sem vex á 
samdráttartímum og minnkar á uppgangstímum endurspeglar breytingu á náttúrulegu  
atvinnuleysi. Hann fellst ekki á að náttúrulegt atvinnuleysi sé tregbreytanleg stærð og 
að aukið atvinnuleysi sem tengist hagsveiflu sé eingöngu vegna skorts á störfum. Þessi 
niðurstaða Lilien er ekki að öllu leyti í samræmi við niðurstöður nýrri rannsókna Davis, 
Faberman og Haltiwanger (2006). Þeir benda á mikla starfsmannaveltu á bandarískum 
vinnumarkaði, þar sem heildarfjöldi nýráðninga er 10 til 15% af vinnuafli (starfsaldur 
hjá fyrirtæki innan við eitt ár). Rannsóknir í mörgum öðrum löndum sýna sambærilega 
niðurstöðu um mikla starfsmannaveltu (OECD, 2009). Ólíkt niðurstöðum Lilien sýna 
rannsóknir Davis og félaga að mikill stöðuleiki er í endurnýjun á vinnumarkaði, eins 
og sú endurnýjun birtist í fjölda nýráðninga, fjölda þeirra sem láta af störfum og að 
breytingar á atvinnuleysi samhliða hagsveiflum er einkum til kominn vegna breytinga á 
framboði vinnu. Þeirra niðurstöður sýna að þegar samdráttur er á vinnumarkaði og 
atvinnuleysi eykst, þá er hlutfall þeirra sem sagt er upp störfum nokkuð stöðugt, 
heldur dregur úr fjölda þeirra sem hætta störfum af fúsum og frjálsum vilja en ný-
ráðningum fækkar. Gallinn við rannsókn Davis og félaga (2006) er að hún nær aðeins 
til tímabilsins 2001 til 2005, en í upphafi tímabilsins fór bandarískt efnahagslíf í 
gegnum stutt tímabil vægrar niðursveiflu. Spurningar vaknar um hvernig vinnu-
markaðurinn bregst við miklum samdrætti eins og hefur orðið á síðustu tveimur árum. 

Abraham (1983) hefur bent á að upplýsingar þurfi að liggja fyrir um stærð eða 
umfang atvinnuleysis sem er til komið vegna skorts á störfum til aðgreiningar frá 
atvinnuleysi sem hefur aðrar orsakir, s.s. að fólk er milli starfa. Hún segir að á tímum 
mikillar eftirspurnar eftir fólk til vinnu mælist jafnframt mikið atvinnuleysi og ef ekki 
liggur fyrir skilningur á eðli atvinnuleysis geti það leitt til inngripa til að örva atvinnu 
þegar slíkra aðgerða er ekki þörf. Það mætti ef til vill tala um góðkynja atvinnuleysi 
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sem lýsir því hvernig vinnumarkaðurinn aðlagast breyttum aðstæðum, lýsir kvikum 
vinnumarkaði þar sem fólki fækkar í fyrirtækjum sem ná ekki árangri en fjölgar í nýjum 
og arðbærum fyrirtækjum. Slík endurnýjun er vísbending um aðlögunarhæfni 
markaðarins. Að sama skapi er atvinnuleysi illkynja þegar ekki er vinnu að fá fyrir 
vinnufúsar hendur.  

Aðferð til að mæla náttúrulegt atvinnuleysi 

Aðferð Lilien (1982) til að mæla umfang náttúrulegs atvinnuleysis hefur verið notuð 
allt til þessa dags með ýmsum tilbrigðu (Groenewold og Hagger, 1998). Lilien heldur 
því fram að atvinnuleysi sé samsett út tveimur stærðum, önnur sem endurspeglar 
umfang eftirspurnar og hin sem endurspeglar samsetningu eftirspurnar. Lilien leitaði 
svara við spurningu um hvað skýrir vaxandi atvinnuleysi í Bandaríkjunum eftir seinni 
heimsstyröldina. Hann táknaði A sem heildaratvinnuleysi og A* sem náttúrulegt 
atvinnuleysi. Atvinnuleysi sem tengist umfram eftirspurn eftir vinnuafli eða skorti á 
vinnu er því táknuð sem (A* - A) og getur verið jákvæð eða neikvæð stærð. Lilien 
(1982) kannaði hvort aukning í náttúrulegu atvinnuleysi skýrði stöðugan vöxt 
atvinnuleysis. Aukinn hreyfanleiki á vinnumarkaði og flóknari samsetning vinnuafls 
leiðir til þess að fleiri eru að leita að vinnu á hverjum tíma um leið og vinnuveitendur 
leita að fólki til að fylla lausar stöður. Meiri fjölbreytni starfa gerir slíka pörun  
tímafrekari. Lilien staðhæfði að mæla þyrfti breytingu á samsetningu vinnuafls til að fá 
upplýsingar um breytingu á náttúrulegu atvinnuleysi. Lilien mældi náttúrulegt atvinnu-
leysi því sem breytingu á hlutfallslegum stærðum atvinnugreina. Með því að beita 
aðhvarfsgreiningu þar sem atvinnuleysi sem hlutfall af vinnuafli er háða breytan og 
breyting á hlutfallslegri stærð einstakra atvinnugreina eru óháðu breyturnar, komast 
hann að niðurstöðu um að aukning í náttúrulegu atvinnuleysi væri aðalorsökin fyrir 
auknu atvinnuleysi. Í raun mælir hann ekki náttúrulegt atvinnuleysi með þessari aðferð, 
heldur tilflutningur vinnuafls milli atvinnugreina sem þó er einn helsti skýringarþáttur 
náttúrulegs atvinnuleysis skv. Lilien (1982). 

Langtíma- og skammtímaatvinnuleysi 

Markmið þessarar greinar er að meta umfang leitaratvinnuleysis. Spurningu sem leitað 
er svara við er: Hvert var umfang leitaratvinnuleysis á Íslandi á árunum 2003 til 2010? 

Samkvæmt skilgreiningu eru allir atvinnulausir í leit að vinnu, ef frá eru taldir þeir 
sem eru búnir að finna vinnu en hafa ekki hafið störf. Gera verður ráð fyrir tímavídd 
ef hugsa á atvinnuleysi sem tvíhöfða þurs, annars vegar atvinnuleysi vegna skorts á 
störfum og hins vegar tímabundið ástand þegar fólk er milli starfa, þ.e. störf eru í boði 
en einhvern tíma tekur að finna rétta starfið. Á Íslandi þar sem vinnumarkaðurinn er 
lítill og boðleiðir stuttar má hugsa slíkt tímabundið ástand vara í fáar vikur e.t.v. að 
hámarki í tvo mánuði. Í öðrum löndum þar sem boðleiðir eru lengri og vinnu-
markaðurinn flóknari, kynni viðmiðið að vera annað. Ef einstaklingur hefur ekki 
fundið starf eftir virka leit í tvo mánuði eru mestar líkur á að ástæðan sé skortur á 
atvinnutækifærum. 

Í opinberum hagtölum eru birtar upplýsingar um lengd atvinnuleysis; þessar tölur 
gefa vísbendinu um hversu vel vinnumarkaðurinn tekur við fólki í atvinnuleit. Með því 
að flokka atvinnuleysi í tvo flokka – skammtímaatvinnuleysi og langtímaatvinnuleysi - 
og skoða fjölda í hvorum flokki í sögulegu samhengi, sést umfang atvinnuleysis sem er 
til komið vegna atvinnuleitar í umhverfi þar sem störf eru í boði. Slíkt atvinnuleysi 
fellur að skilgreiningu á leitaratvinnuleysi. Í hinum flokknum er langtímaatvinnuleysi, 
þ.e. atvinnuleit sem hefur ekki borið árangur þrátt fyrir virka leit í marga mánuði enda 
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ástæðan skortur á störfum, þ.e.a.s. ný störf verða ekki til í jafn miklum mæli og störf 
glatast. Kerfislægt atvinnuleysi sem er skylt leitaratvinnuleysi gæti þó haft áhrif á fjölda 
í hópi langtímaatvinnulausra, einkum á þetta við þegar mikil fækkun verður í 
ákveðnum atvinnugreinum á stuttum tíma og þrátt fyrir eftirspurn í öðrum atvinnu-
greinum þá tekur aðlögunin tíma sem kemur fram í tímabundinni fjölgun 
langtímaatvinnulausra. Viðvarandi langtímaatvinnuleysi er vísbendingu um skort á 
störfum. 

Í hagtölum mun alltaf mælast skammtímaatvinnuleysi, mismikið eftir löndum sem 
m.a. má rekja til fjölbreytni starfa, landfræðilegri stærð vinnumarkaðarins og skilvirkni 
boðleiða. Þá mun alltaf mælast langtímaatvinnuleysi, þótt eftirspurn eftir fólk til vinnu 
sé umfram framboð. Ástæður geta verið margar, sumir kjósa að vera atvinnulausir og 
lifa á atvinnuleysisbótum e.t.v. af fjárhagslegum ástæðum, aðrir fá ekki vinnu jafnvel 
þótt mikil eftirspurn sé eftir fólki. Þegar full atvinna er, þá er mikill meirihluti atvinnu-
lausra milli starfa og hlutfall skammtímaatvinnuleysis langt umfram langtíma-
atvinnuleysis. Á samdráttartímum verður áfram mikið skammtímaatvinnuleysi og 
meira en á tímum þenslu, en þá verður hlutfall langtímaatvinnuleysis hærra en á tímum 
þenslu.  

Á Íslandi má gera ráð fyrir að aðeins taki nokkrar vikur, e.t.v. tvo mánuði að 
hámarki fyrir þann sem er í virkri atvinnuleit að finna nýtt starf ef nóg framboð er á 
vinnu. Að sjálfsögðu eru undantekningar á þessu, t.d. háð því hve sérhæf störfin eru, 
launaviðmið og þess háttar, en tveggja mánaða viðmið ætti að vera almenna reglan. Ef 
skyndileg fjölgun verður í hópi þeirra sem þurfa lengri tíma til að finna nýja vinnu, 
bendir það til þess að breyting hafi orðið á framboði vinnu. Að sama skapi, munu 
upplýsingar um minnkun langtímaatvinnuleysis benda til aukins framboðs vinnu og 
fækkunar í hópi atvinnulausra. Breyting á hlutfallslegri skiptingu langtíma- og skamm-
tímaatvinnuleysis gæti verið fyrirboði um breyttar horfur á vinnumarkaði.  

Gögn um langtíma- og skammtímaatvinnuleysi 

Upplýsingar Hagstofu Íslands um atvinnuleysi eru samkvæmt stöðlum Alþjóða-
vinnumálastofnunarinnar ILO og samræmdum aðferðum hagskýrslugerðar á evrópska 
efnahagssvæðinu (Hagstofa Íslands, 2010a). Í gögnum Hagstofunnar eru upplýsingar 
um lengd atvinnuleysis flokkaðar sem hér segir: 
 

• Búinn að fá vinnu sem hefst síðar 
• Án vinnu í innan við einn mánuð 
• Án vinnu í einn til tvo mánuð 
• Án vinnu í þrjá til fimm mánuði 
• Án vinnu í sex mánuði eða lengur 

 
Þessa sundurliðun má finna í gögnum Hagstofunnar frá fyrsta ársfjórðungi 2003 þegar 
Hagstofan hóf birtingu ársfjórðungsupplýsinga um vinnumarkaðinn. Í viðauka má sjá 
fjölda atvinnulausra í hverjum þessara fimm flokka (Hagstofa Íslands, 2010b). 
Skammtímaatvinnuleysi er hér skilgreint sem atvinnuleysi sem hefur staðið í tvo 
mánuði eða skemur og eru þá taldir með þeir sem voru búnir að fá vinnu og biðu eftir 
að geta hafið störf. Langtímaatvinnuleysi er atvinnuleysi sem staðið hefur lengur en 
tvo mánuði. 
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Niðurstöður 

Á árunum 2003 til 2008 er hagvöxtur á Íslandi, einkum er hann mikill á árunum 2004 
til 2007 eða 4,6% til 7,7% og þá er atvinnuþátttaka 81% til 83% sem er mesta 
atvinnuþátttaka á evrópska efnahagssvæðinu (Eurostat, 2010). Á þessum árum er næga 
vinnu af fá og mikill fjöldi útlendinga kemur til Íslands til vinnu. Vinnumarkaðurinn 
stækkar frá 2003 til 2008 að meðaltali á ári um 4.300 manns eða nærri tvöföld fjölgun 
á miðað við meðalstærð árgangs sem kemur nýr inn á vinnumarkaðinn. Meðalfjöldi 
atvinnulausra á árunum 2003 til 2008 er á bilinu 4.200 til 5.400 manns, eða 2,3 til 3,4% 
vinnuafls (Hagstofa Íslands, 2010b). Þessi fjöldi atvinnulausra styður fullyrðingar 
Abraham um að jafnvel þegar mikil þensla er á vinnumarkaði mælist þó nokkuð 
atvinnuleysi, en ekkert tilefni er til grípa til aðgerða til að örva atvinnu. Á árinu 2009 er 
meðalfjöldi atvinnulausra 13.100 eða 7,2% vinnuafls.  

Þegar horft er til einstakra ársfjórðunga á tímabilinu 2003 til 2009 er atvinnuleysi 
jafnan mest á öðrum ársfjórðungi, tæplega 40% meira en hinum ársfjórðungunum. 
Ætla má að ástæðan sé mikill fjöldi skólafólks sem kemur inn á vinnumarkaðinn í lok 
vetrar og tekst ekki strax að fá vinnu. Tafla 1 sýnir að fjöldi atvinnulausra á 2. 
ársfjórðungi á árunum 2003 til 2008 var 6.200 að meðaltali. Á fyrsta ársfjórðungi var 
hlutfall skammtímaatvinnuleysis að jafnaði lægst 69%, en á hinum ársfjórðungunum 
76 - 77%. Árið 2009 var atvinnuleysi einnig mest á 2. ársfjórðungi 16.600. 
 

Tafla 1. Meðalatvinnuleysi eftir ársfjórðungum 2003 til 2008 (Hagstofa Íslands, 2010b) 
 
Ártal Skammtíma- 

atvinnuleysi 
Langtíma- 
atvinnuleysi 

Samtals 

1. ársfjórðungur 3.100 1.400 4.500 
2. ársfjórðungur 4.800 1.400 6.200 
3. ársfjórðungur 3.200 1.000 4.200 
4. ársfjórðungur 3.600 1.100 3.600 

Meðaltal 3.700 1.200 4.900 

 
Á tímabilinu 2003 til 2008 eru þrír fjórðu atvinnulausra án vinnu innan við tvo 

mánuði, eins og Mynd 1 sýnir. Dökki liturinn táknar hlutfall þeirra sem eru án vinnu 
innan við tvo mánuði og ljósi liturinn hlutfall þeirra sem hafa verið án vinnu í meiri en 
tvo mánuði. Á fyrri hluta tímabilsins, aðallega árið 2003 var hlutfall langtíma-
atvinnuleysis hærra og breyting verður aftur á mynstrinu árið 2009 þegar 
langtímaatvinnuleysi fer yfir 50%. 
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Mynd 1. Hlutfallsleg skipting skammtíma- og langtímaatvinnuleysis 2003 til 2010 (Hagstofa 
Íslands, 2010b) 

 

 

Mynd 2. Skammtíma- og langtímaatvinnuleysi 2003 til 2010 (Hagstofa Íslands, 2010b) 
 

Mynd 2 sýnir fjölda alvinnulausra á tímabilinu 2003 til 2010. Á henni sést að á 
árunum 2003 til 2008 er fjöldi atvinnulausra tæplega 4.000 upp í rúmlega 6.000. Um 
miðbik tímabilsins eru flestir án vinnu í stuttan tíma. Á fyrsta ársfjórðungi 2003 var 
um helmingur atvinnulausra án vinnu í meira en tvo mánuði en árið 2002 var enginn 
hagvöxtur. Heildarfjöldi atvinnulausra árið 2003 er áþekkur fjölda atvinnulausra á 
árunum 2004 til 2008. Á fjórða ársfjórðungi 2008 verður mikil breyting á íslenskum 
vinnumarkaði, atvinnulausum fjölgar hratt og á 1. ársfjórðungi 2009 hefur langtíma-
atvinnulausum fjölgað mikið í samanburði við fyrri ár. Um mitt ár 2009 er hlutfall 
langtímaatvinnulausra komið yfir 50% og heildaratvinnuleysi náð nýjum hæðum. Á 
árinu 2009 og fyrri helmingi ársins 2010 eru langtímaatvinnuleysi helmingur alls 
atvinnuleysis.  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Innan við 2 mánuðir Meira en 2 mánuðir

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Innan við 2 mánuðir Meira en 2 mánuðir



Skortur á störfum ekki eina ástæða atvinnuleysis 
 

21 
 

Langtímaatvinnuleysi er vaxandi í ársbyrjun 2009 en eftir það er langtíma-
atvinnuleysi á fremur þröngu bili 6.300 til 7.800 manns á meðan sveiflur eru meiri í 
skammtímaatvinnuleysi. Vísbending um aukna eftirspurn eftir vinnuafli ætti að koma 
fram í fækkun í þessum hópi langtímaatvinnulausra en einnig má búast við samdrætti í 
skammtímaatvinnuleysi, þó þannig að hlutfallslegt vægi skammtímaatvinnuleysis vex. 
Vinnumarkaðurinn leitar þannig jafnvægis sem m.a. kemur fram í aukinni 
starfsmannaveltu og styttri tíma milli starfa.  

Tafla 2. Atvinnuleysi frá 3. ársfjórðungi 2008 til 2. ársfjórðungs 2010 (Hagstofa Íslands, 2010b) 
 

Ártal Skammtíma- 
atvinnuleysi 

Langtíma- 
atvinnuleysi 

Samtals % langtíma-
atvinnuleysi 

3. ársfj. 2008 4.200 700 4.900 14% 
4. ársfj. 2008 6.000 1.300 7.300 18% 
1. ársfj. 2009 8.500 4.200 12.700 33% 
2. ársfj. 2009 9.000 7.600 16.600 46% 
3. ársfj. 2009 4.100 6.900 11.000 63% 
4. ársfj. 2009 5.700 6.300 12.000 53% 
1. ársfj. 2010 5.700 7.800 13.500 58% 
2. ársfj. 2010 8.300 7.800 16.100 48% 

          
 

Viðfangsefni þessarar greinar er að svara spurningu um umfang leitaratvinnuleysis. 
Hugtakið leitaratvinnuleysi vísar til stutts tímabils þar sem fólk er í atvinnuleit, atvinna 
er í boði, skamman tíma tekur að finna réttu vinnuna og að koma á ráðningar-
sambandi. Skammtímaatvinnuleysi er hér skilgreint sem atvinnuleysi sem varið hefur í 
tvo mánuði eða skemur. Þegar sú regla gildir að mestur fjöldi atvinnulausra er aðeins 
án vinnu í innan við tvo mánuði, má álykta að ástæða sé stutt millibilsástand vegna 
atvinnuleitar. Samkvæmt því var leitaratvinnuleysi helsta orsök þess að á árunum 2003 
til 2008 mældist tveggja til þriggja prósentu atvinnuleysi eða 5.000 manns voru að 
jafnaði atvinnulausir á tímabili þegar mikil eftirspurn var eftir vinnuafli. Þrír fjórðu 
þess hóps, eða 3.700 voru milli starfa eða nýir á vinnumarkaði og voru án vinnu í 
stuttan tíma. Leitaratvinnuleysi var því um 3.700 á árunum 2003 til 2008, eða 2,1% af 
vinnuafli. Miðað við þessa þröngu skilgreiningu um að leitaratvinnuleysi miðist aðeins 
við tvo mánuði, þá eru aðrar ástæður fyrir atvinnuleysi 1.200 einstaklinga sem er 
meðalfjöldi þeirra sem voru án vinnu í lengri tíma en tvo mánuði á árunum 2003 til 
2008. Eins og tölur sýna sem vísað hefur verið til í þessari grein, þá er atvinnuleysi 
mest á öðrum ársfjórðungi og þá er hlutfall skammtímaatvinnuleysis hvað hæst. 
Ástæðan er ekki atvinnumissir, heldur að stór hópur fólks er að koma nýr inn á 
vinnumarkaðinn úr skólum. Þá er leitaratvinnuleysi mest. 

Á síðasta ársfjórðungi 2008 eykst fjöldi atvinnulausra í kjölfar fjöldauppsagna í 
mörgum fyrirtækjum. Þá fjölgar skyndilega í hópi langtímaatvinnulausra sem kemur 
fyrst fram í tölum fyrir 1. ársfjórðung 2009. Á sama tíma fjölgar einnig í hópi þeirra 
sem eru án vinnu í skamman tíma og áfram er mest atvinnuleysi á öðrum ársfjórðungi. 
Samkvæmt ofangreindri skilgreiningu er leitaratvinnuleysi á árunum 2009 til 2010  
6.400 mann eða að meðaltali 3,7% af vinnuafli. Á þessu tímabili mælist atvinnuleysi að 
meðaltali 7,5%. Eftir sem áður er atvinnuleysi mest á öðrum ársfjórðungi, þá er leitar-
atvinnuleysi mest 4,2% af vinnuafli eða 7.800 einstaklingar. 
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Samantekt 

Hugtakið náttúrulegt atvinnuleysi er mikilvægt til skilnings á umfangi og eðli atvinnu-
leysis. Það er nauðsynlegt að grípa til aðgerða til að fjölga störfum þegar þess er þörf, 
en eins og Abraham bendir á lýsir það takmörkuðum skilningi á eðli atvinnuleysistalna 
að ætla fjölga störfum til að útrýma öllu atvinnuleysi. Í þessari grein hefur verið sýnt 
fram á að á þenslu tímum er leitaratvinnuleysi um þrír fjórðu hlutar  alls atvinnuleysis, 
en þá mælist atvinnuleysi á bilinu 2,3 til 3,4%. Líklega er leitaratvinnuleysis því meira 
en 3.700 manns þegar meira jafnvægi ríkir á vinnumarkaði en var á árunum 2004 til 
2007.  

Niðurstöður styðja rannsóknir Lilien um að náttúrulegt atvinnuleysi sé ekki föst 
stærð og þótt náttúrulegt atvinnuleysi hafi ekki verið mælt í þessari samantekt þá er  
leitaratvinnuleysi náskylt hugtak og helsta ástæða þess að atvinnuleysi mælist á þenslu-
tímum. Ýmis ytri skilyrði stjórna því hve mikið leitaratvinnuleysi mælist, s.s. staða 
peningamála, skilvirkni markaðarins, aðgengi að fjármagni og óviss,a en þetta erum 
meðal þátta sem Frieman og Phelps benda á.  

Eins og hér hefur verið sýnt fram á er leitaratvinnuleysi mun meira á tímum 
samdráttar en á tímum þenslu. Upplýsingar um lengd atvinnuleysis eru mikilvægar til 
að skilja eðli atvinnuleysis og móta stefnu um til hvaða aðgerða þarf að grípa til að 
hafa áhrif á framboð vinnu. Á tímum þenslu er um 75% atvinnuleysis skammtíma-
atvinnuleysi, sem varir ekki í lengri tíma en tvo mánuði. Í efnahagslægð verður lang-
tímaatvinnuleysi helmingur alls atvinnuleysis. Athyglisvert er að þá fjölgar mikið í hópi 
skammtímaatvinnulausra. Tölur um lengd atvinnuleysis styður því staðhæfingar Phelps 
og Friedman um að náttúrulegt atvinnuleysi er ekki föst stærð og hugtakið er gagnvirkt.  
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Viðauki:. Fjöldi atvinnulausra eftir lengd atvinnuleysis 2003 til 2010 
 

Ártal Ársfj. Búinn að fá 
vinnu sem 
hefst síðar 

Innan við 
einn 

mánuður 

1 - 2 
mánuðir 

3 til 5 
mánuðir 

6 mánuðir 
eða lengur 

Samtals 

2003 1. ársfj. 300 1.500 1.500 1.600 1.300 6.200 
  2. ársfj. 1.000 2.400 1.100 1.400 800 6.700 
  3. ársfj. 600 1.100 800 600 1.100 4.200 
  4. ársfj. 200 1.500 1.300 700 900 4.600 
2004 1. ársfj. 200 1.500 1.700 600 800 4.800 
  2. ársfj. 1.400 2.100 1.100 700 1.400 6.700 
  3. ársfj. 500 1.700 1.000 300 700 4.200 
  4. ársfj. 300 1.200 900 700 1.000 4.100 
2005 1. ársfj. 300 1.400 1.300 600 1.200 4.800 
  2. ársfj. 1.500 1.400 900 500 800 5.100 
  3. ársfj. 500 1.200 400 300 700 3.100 
  4. ársfj. 700 2.100 800 300 500 4.400 
2006 1. ársfj. 500 2.000 600 400 500 4.000 
  2. ársfj. 2.000 2.800 1.200 400 700 7.100 
  3. ársfj. 1.400 1.900 300 300 700 4.600 
  4. ársfj. 900 1.900 700 200 600 4.300 
2007 1. ársfj. 500 1.400 700 200 600 3.400 
  2. ársfj. 1.900 1.900 900 500 600 5.800 
  3. ársfj. 1.000 1.600 700 200 300 3.800 
  4. ársfj. 500 1.800 600 300 300 3.500 
2008 1. ársfj. 700 1.700 1.000 300 400 4.100 
  2. ársfj. 1.700 2.100 1.300 300 300 5.700 
  3. ársfj. 1.000 1.600 1.600 400 300 4.900 
  4. ársfj. 400 2.500 3.100 1.000 300 7.300 
2009 1. ársfj. 400 2.400 5.700 3.100 1.100 12.700 
  2. ársfj. 1.500 3.300 4.200 4.700 2.900 16.600 
  3. ársfj. 800 1.500 1.800 2.800 4.100 11.000 
  4. ársfj. 300 2.300 3.100 2.100 4.200 12.000 
2010 1. ársfj. 400 1.600 3.700 2.400 5.400 13.500 
  2. ársfj. 2.800 2.600 2.900 2.300 5.500 16.100 
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