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Samtök atvinnulífsins (SA) og Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) taka eftirfarandi til umfjöllunar að 
beiðni fjárlaganefndar sbr. tölvupóstur frá nefndarritara:

„Allar stærstu fjárheimildirnar sem óskað er eftir í  frumvarpi til fjáraukalaga 2021 tengjast 
vinnumarkaðsúrræðum stjórnvalda og í  því sambandi hefur þess verið óskað að kanna hjá SA hvort 
fulltrúar samtakanna taki saman minnisblað um skoðanir SA á horfum á vinnumarkaði á næstu 
mánuðum eða misserum ."

Horfur á vinnumarkaði

Almennt atvinnuleysi virðist hafa náð hámarki í janúar á þessu ári eftir samfellda aukningu frá því 
faraldurinn hófst. Viðsnúningurinn hófst á sama tíma og merkja mátti aukna bjartsýni í efnahagslífinu 
vegna góðs framgangs í bóluefnamálum og aukins fyrirsjáanleika varðandi efnahagsaðgerðir yfirvalda 
og fyrirkomulag sóttvarna á landamærum1, sem var lykilatriði varðandi áætlanagerð fyrirtækja og 
ráðningar starfsfólks. Viðsnúningurinn er vitnisburður um mikilvægi fyrirsjáanleika í rekstrarumhverfi 
fyrirtækja en erfitt er að ráða fólk til starfa þegar öll áætlanagerð er í algeru uppnámi eins og gefur að 
skilja.

1 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/01/15/Fyrirkomulag-sottvarna-a- 
landamaerum-fra-1.-mai/

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/01/15/Fyrirkomulag-sottvarna-a-
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Samkvæmt könnun Gallup fyrir SA og Seðlabanka Íslands á 400 stærstu fyrirtækjum landsins er þessi 
þróun líkleg til að halda áfram en merkja má aukinn vilja til ráðninga. Í apríl á þessu ári sáu einn af 
hverjum fjórum atvinnurekendum fram á að fjölga starfsfólki á næstu 6 mánuðum á meðan tæp 15% 
sáu fram á að fækka nokkuð. Fleiri en færri sjá því fram á ráðningar á ný, sem er viðsnúningur frá fyrri 
könnunum í kjölfar Covid. Framvinda bólusetninga hefur hér að líkindum mikil áhrif.

Vinnumarkaðsúrræði hafa almennt nýst fyrirtækjum vel

Atvinnurekendur hafa á heildina litið verið sáttir við efnahagsaðgerðir stjórnvalda eins og kannanir SA 
hafa gefið til kynna. Aðgerðir á borð við hlutastarfaleiðina og stuðningur launa á uppsagnarfresti hafa 
þar skipt sköpum og óhætt er að segja að þær hafi átt sinn þátt í að takmarka gjaldþrot fyrirtækja á 
umliðnu ári, en þau voru talsvert færri en vænta mátti í upphafi faraldurs.
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Eftirspurn eftir ráðningarstyrkjum hefur verið nokkuð mikil að undanförnu. Ríflega 9.700 störf höfðu 
verið skráð í átakið Hefjum störf2 þann 3. júní, flest tengd ferðaþjónustu, en á sama tíma hafði einungis 
tekist að ráða í um 2.700 störf í gegnum átakið. Þrátt fyrir sögulegt atvinnuleysi virðist því ganga 
treglega að ráða fólk af atvinnuleysisskrá.

Fjöldi atvinnuleitenda hefur hafnað störfum samkvæmt atvinnurekendum víðs vegar um land eða með 
öðrum hætti sýnt áhugaleysi á störfum. Hafa atvinnurekendur í einhverjum tilfellum tilkynnt um 
atvikin og viðkomandi atvinnuleitendur verið felldir af atvinnuleysisskrá. Þetta virðist vera almennur 
vandi og fjölmörg dæmi frá atvinnurekendum þess efnis, til SA og SAF sem og í fjölmiðlum. SA og SAF 
hvetja til þess að tilkynnt sé um slík atvik.

Fjöldi starfe í boði í átakinu Hefjum störfeftir atvinnugreinum
Frá 1  mar52021til 3.júní2021 

Gistiþjónusta
Opinber þjónusta, fræðsla, heilbr. ogfél.þjón.
Ýmis ferðaþjónusta 
Verslun og vöruflutningar 

Veitingaþjónusta 
Byggingaúðnaður 

Farþegaflutningar með flugi 
Listir, söfn, tómst.félög, persl.þjónusta o.fl.

Iðnaður
Ýmis þjónustustarfsemi 
Upplýsingatækni og útgáfa 

Fasteignasala og - leiga 
Sérfræðiþjónusta 
Fiskveiðar, -eldi og -vinnsla 
Fjármál og tryggingar 
Óvíst
Landbúnaður 
Sorp og veitur

Heimild: Vinnumálastofnun

Fjöldi nýrra starfe sem auglýstvoru hjávi
Eftirmánuðum,janúar2020tilapril 2021

1.972

Heimild: Vinnumálastofnun
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2 https://vinnumalastofnun.is/maelabord-og-tolulegar-upplysingar/maelabord-hefjum-storf

https://vinnumalastofnun.is/maelabord-og-tolulegar-upplysingar/maelabord-hefjum-storf
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Misbrestur á framkvæmd

Atvinnurekendur hafa einnig vakið athygli á því að ráðningarstyrkjaferlið sé seinvirkt. Þá hafa fjölmörg 
fyrirtæki boðið starfsfólki í viðtal í gegnum átakið sem reynist svo vera farið af atvinnuleysisskrá, t.d. 
vegna þess að það hefur ráðið sig annað. Þetta hefur tafir í för með sér. Þá hafa einhver fyrirtæki ráðið 
inn starfsmenn í gegnum átakið en fengið synjun eftir á frá Vinnumálastofnun þar sem stofnunin hafði 
ekki tryggt frá upphafi að starfsmenn uppfylltu skilyrði ráðningarstyrks. Þetta getur valdið fyrirtækjum 
tjóni og umræddum starfsmönnum óþægindum og e.t.v. uppsögn. Verkferlum hjá Vinnumálastofnun 
er snúa að átakinu Hefjum störf virðist því vera ábótavant, sem skerðir verulega virkni úrræðisins.

Mikilvægt hagsmunamál fyrir atvinnulífið er að tekið sé af festu á þeim hópi sem hafnar störfum og að 
Vinnumálastofnun efli hjá sér verkferla þannig að ráðningarstyrkjaferlið geti gengið smurt fyrir sig.

Hanna þarf úrræði með tilliti til hvata og skilvirkni

Hafa ber í huga að atvinnuleysistryggingar hér á landi eru með þeim rausnarlegustu sem þekkjast á 
heimsvísu og minni hvati er til að snúa aftur til starfa hér á landi en víðast hvar annars staðar, bæði 
vegna mikilla bóta og mikillar skattbyrði. Úrræði yfirvalda vegna faraldursins, svo sem hækkun bóta og 
lenging bótatímabils, mega ekki hafa í för með sér varanlega neikvæðar afleiðingar á vinnumarkað, en 
spár gera þegar ráð fyrir að atvinnuleysi verði meira og þrálátara en gert var ráð fyrir áður en 
faraldurinn skall á. Gæta þarf þess að úrræði séu hönnuð þannig að þau feli ekki í sér óæskilega hvata 
með tilheyrandi kostnaði fyrir ríkissjóð og samfélagið.



§  sP
LA  P *  SAMTÖK

I  ATVINNULÍFSINS

Hluturtekna sem tapast í hæni sköttum eða lægri bótum við ráðningu af atvinnuleysisskrá
Eftir tvo mánuði á atvinnuleysisskrá, m.v. einstakling með tvö böm og maka sem hefur 67% af meðaltekjum

98

Gögn fyrirárið 2020. Gögn fyrír Ástralíu, Kanada, Sviss, ísrael, Suður-Kóreu, Nýja-Sjáland ogTyrkland eru frá 2019.

Horfur í ferðaþjónustu

Ferðaþjónusta er að komast fyrr af stað en horfur gáfu til kynna fyrir um tveimur til þremur mánuðum. 
Ástæðan er fyrst og fremst ákvörðun um að veita bólusettum ferðamönnum frá ríkjum utan Schengen 
inngöngu inn í landið, en einkum Bandaríkjamarkaður hefur tekið við sér vegna þessara breytinga. 
Evrópumarkaður fer hægar af stað og virðist nær því sem búast mátti við.

Ekki eru horfur á að evrópskir ferðamenn muni sækja landið heim að ráði fyrr en í ágúst/september. 
Því er enn flókið að meta bókunarstöðuna fram undan. Töluvert mikið er um bókanir í ágúst og 
september, sem erfitt er að meta hvort muni að endingu skila sér. Þar má nefna hópabókanir og 
bókanir á vegum ferðaskrifstofa, sem og bókanir sem voru færðar frá fyrra ári. Afbókunarfrestir hafa 
verið styttir niður í um tvær vikur sem minnkar fyrirsjáanleikann og torveldar mat á bókunum.

Mishröð þróun á ferðavilja á mörkuðum sitt hvoru megin hafsins gerir það að verkum að fyrirtæki eru 
í afar ólíkri stöðu. Fyrirtæki með tengsl og reynslu á Bandaríkjamarkaði eru með forskot á meðan 
fyrirtæki sem vinna á Evrópumarkaði eru enn umlukin mikilli óvissu. Einnig verður allt sem tengist 
hópferðum mun seinna í gang en hjá þeim sem þjónusta ferðamenn á eigin vegum (sem eru t.d. flestir 
Bandaríkjamennirnir sem eru að koma núna.)

Þýðing stöðu ferðaþjónustu fyrir vinnumarkað

Fyrir vinnumarkað þýðir þetta að ekki er hægt að gera ráð fyrir því að öll ferðaþjónustufyrirtæki geti 
ráðið fólk hratt þótt ferðamenn séu byrjaðir að birtast í Leifsstöð. Það ræðst mjög af aðstæðum á 
hverjum markaði fyrir sig sem og ýmsum öðrum óvissuþáttum.

Nú lítur út fyrir að spár um 700-800 þús ferðamenn á árinu gætu hugsanlega ræst. Það byggir þó á því 
að Evrópumarkaðir taki vel við sér í ágúst og september. Til að spárnar raungerist þurfa ágúst og 
september að vera með allra hagfelldasta móti -  ljóst er að fjöldinn í október og nóvember mun verða 
talsvert minni en ágúst og september.
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Að þessu sögðu er mjög mikilvægt að nefna að bókanir ráða ekki öllu. Fyrirtækin glíma við ýmis önnur 
vandamál sem hamlað gætu vexti. Til að mynda hefur víða reynst erfitt að ráða starfsfólk og þar með 
erfitt að anna eftirspurn.

Það er mun útbreiddara vandamál en búist var við -  bæði þvert yfir greinina og þvert yfir landið -  að 
fólk fæst ekki til vinnu af atvinnuleysisskrá. Þetta þýðir að fyrirtæki eru ekki að ná fólki með þekkingu 
og reynslu aftur inn í vinnu með skömmum fyrirvara núna þegar þau eru að keyra sig upp á ný. Það 
þýðir einnig að úrræði stjórnvalda, svo sem ráðningarstyrkir, nýtast ekki fyrirtækjunum þar sem þau 
þurfa að ráða fólk utan atvinnuleysisskrár. Þetta stóreykur kostnað fyrirtækjanna. Kostnaður við 
þjálfun á nýju reynslulausu starfsfólki eykst að sama skapi mikið. Þessi aukni kostnaður leiðir til þess 
að fyrirtækin neyðast til að ráða færra starfsfólk en ella. Þetta er vítahringur sem þarf að stöðva.

Fjárhagsstaða margra ferðaþjónustufyrirtækja er slæm

Fjárhagsstaða margra fyrirtækja í ferðaþjónustu er afar þröng eftir faraldurinn þrátt fyrir margvísleg 
úrræði yfirvalda. Hafa sum hver þurft að þola rúmt ár tekjulaus með tilheyrandi skuldasöfnun vegna 
Covid ástandsins ofan á fyrri fjárfestingar. Mörg fyrirtæki eru því stórlöskuð; horfur eru óljósar, skuldir 
hafa hlaðist upp og erfitt er að ráða starfsfólk með reynslu. Viðskiptasambönd hafa flosnað upp með 
brotthvarfi reynslufólks bæði hérlendis og hjá viðskiptafyrirtækjum erlendis. Það mun taka töluverðan 
tíma að byggja netið upp á ný.

Horfa þarf til þriggja meginatriða í ferðaþjónustu næstu mánuði:

1. Rekstrarumhverfi fyrirtækja verður að einfaldast og kostnaður að minnka -  núverandi 
umhverfi hefur hamlandi áhrif á viðspyrnuna. Ýmis atriði í rekstrarumhverfinu væri hægt að 
lagfæra til að ýta undir skilvirkari endurráðningaferil sem leitt getur til heilbrigðari 
vinnumarkaðar og hraðari efnahagslegrar viðspyrnu. Margvíslegar ábendingar hvað þetta 
varðar má t.d. finna í nýlegri úttekt OECD3 á samkeppnisumhverfi ferðaþjónustu og 
byggingariðnaðar.

2. Úrlausn skuldavanda lítilla og meðalstórra fyrirtækja í ferðaþjónustu er lykilmál sem

Þetta er vandi sem hverfur ekki af sjálfu sér og vinnur beint gegn markmiðum um hraða 
viðspyrnu og virkari vinnumarkað.

3. Markaðssetning ferðaþjónustu erlendis. Stjórnvöld þurfa að horfa til þess hvernig hægt er 
að skapa aukin verðmæti úr ferðaþjónustu (ekki endilega með meiri fjölda ferðamanna) 
með betri og vel fjármagnaðri markaðssetningu. Hér skiptir sköpum að búið sé að ákvarða 
með skýrum hætti hvernig markaðssetningu verður háttað inn í næsta haust og vetur þegar 
fjármagn í átaksverkefninu Saman í  sókn klárast í lok ágúst. Ef ekkert er að gert mun 
markaðssetning Íslands taka skarpa dýfu niður á við einmitt á þeim tíma sem við þörfnumst 
þess mest inn í veturinn að nýta þá möguleika sem eru í vetrarferðum eftir Covid tímabilið. 
Alþjóðleg samkeppni um ferðamenn verður hörð. Skýr sýn hvað þetta varðar hefur áhrif á 
getu fyrirtækja til að halda starfsfólki í vinnu yfir veturinn í stað þess að ráða tímabundið yfir 
sumartímann og skera svo aftur niður yfir veturinn með tilheyrandi kostnaði fyrir 
atvinnuleysistryggingakerfið.

verður að taka á. Skuldavandinn mun að öðrum kosti stórhamla uppbyggingu til næstu ára.

3 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt— myndir-og-
skrar/ANR/ThKRG/Samkeppnismat%20QECD%20-%20helstu%20ni%c3%b0urst%c3%b6%c3%b0ur.pdf

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt%e2%80%94myndir-og-
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Frekari tillögur SA varðandi atvinnusköpun í kjölfar faraldurs má finna á síðunni: Höldum áfram 

Frekari tillögur SAF varðandi viðspyrnu ferðaþjónustu til 2025 má finna á: vidspyrnan.is

Virðingarfyllst,

Anna Hrefna Ingimundardóttir 

Forstöðumaður efnahagssviðs SA

Jóhannes Þór Skúlason 

Framkvæmdastjóri SAF

https://holdumafram.sa.is/
http://vidspyrnan.is/

