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Atvinnuleysi nu lægra en fyrir faraldur
Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar var skráð atvinnuleysi í apríl 4,5% af
áætluðum fjölda fólks á vinnumarkaði og minnkaði úr 4,9% frá því í mars. Alls
voru 9.076 á atvinnuleysisskrá í lok apríl, 5.051 karl og 4.025 konur.
Skráð atvinnuleysi náði hámarki í mars 2021 þegar
það var 11,6% og hefur því minnkað um 7,1
prósentustig síðan.
Vinnumálastofnun spáir því að atvinnuleysi muni
verða eilítið minna í maímánuði, rúmlega 4%.
Atvinnuleysi er nú komið undir það stig sem það var
í áður en faraldurinn skall á í upphafi ársins 2020.
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Mælingar Hagstofu og Vinnumálastofnunar
Atvinnuleysi, samkvæmt mælingum Hagstofunnar,
var 4,7% í mars sem var 3,5 prósentustigum lægra
en á sama tíma í fyrra. Almennt atvinnuleysi skráð
hjá Vinnumálastofnun var aftur á móti 4,9% og
hafði minnkað um 6,1 prósentustig milli ára.
Sveiflur eru töluverðar í niðurstöðum
vinnumarkaðskönnunar Hagstofunnar, en
meðalatvinnuleysi síðustu 12 mánaða samkvæmt
niðurstöðum Hagstofunnar var 5,1% í mars á meðan
samsvarandi tala hjá Vinnumálastofnun var 6,1%.
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Mánaðarlegar mælingar á
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Mikil spurn eftir vinnuafli
Mikil spurn virðist vera eftir vinnuafli um þessar
mundir. Árstíðaleiðréttar niðurstöður vorkönnunar
Gallup meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins sýna
að 39% stjórnenda vilja fjölga starfsfólki á næstu sex
mánuðum en aðeins 9% vilja fækka. Munurinn
þarna á milli er 30 prósentustig og hefur sú staða
verið nokkuð stöðug í síðustu könnunum. Hlutfall
fyrirtækja sem telur skort vera á starfsfólki hefur
aukist mikið frá því í upphafi ársins 2021 þegar það
var í lágmarki. Eftirspurn eftir vinnuafli er því með
meira móti nú um stundir. Innflutningur á vinnuafli
hefur aukist mikið og mátti rekja um helming
íbúafjölgunar landsins milli ára á fyrsta ársfjórðungi
til fjölgunar erlendra ríkisborgara.
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Lítil breyting nær alls staðar á landinu
Atvinnuleysi minnkaði alls staðar á landinu, mest
um 1 prósentustig á Suðurnesjum og um 0,3 og 0,6
prósentustig á Vestfjörðum og Norðurlandi eystra.
Atvinnuleysi er áfram langmest á Suðurnesjum,
7,6%, en hefur ekki verið minna síðan í október
2019. Hæst fór atvinnuleysið þar í 24,5% í apríl
2021. Atvinnuleysi kvenna á Suðurnesjum var
komið niður í 8,6% í apríl en hæst fór það í 28,5% í
febrúar 2021, með atvinnuleysi vegna hlutabóta.
Atvinnuleysi kvenna hefur því minnkað um 20
prósentustig á rúmlega einu ári.
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Atvinnuleysi meira meðal karla
Atvinnuleysi karla minnkaði meira á milli mars og
apríl en atvinnuleysi kvenna. Atvinnuleysi karla í
apríl var 4,5% á meðan það var 4,4% meðal kvenna.
Munurinn á atvinnuleysi karla og kvenna er mestur
á Suðurnesjum, en þar er atvinnuleysið 1,6
prósentustigum hærra meðal karla. Á
höfuðborgarsvæðinu er atvinnuleysi karla 0,6
prósentustigum meira en kvenna.
Óvissa, en samt ástæða til bjartsýni
Atvinnuleysi er á nokkuð stöðugri niðurleið og er nú
orðið minna en var í upphafi ársins 2020, áður en
faraldurinn skall á. Góður árangur í baráttunni við
atvinnuleysið hefur ekki hvað síst náðst með mikilli
notkun ráðningarstyrkja. Ráðningarsambönd á
grundvelli þessara styrkja hafa haldið nokkuð vel
eins og reynsla fyrri ára hefur sýnt.
Fjölgun ferðamanna hingað til lands er orðin
umtalsverð og skiptir miklu máli fyrir atvinnustigið.
Erfiðlega hefur gengið að manna störf í greininni og
þarf að leita til annarra landa í þeim efnum.
Óvissan er þó töluverð, aðallega vegna stríðsátaka og
stöðunnar í heimshagkerfinu, t.d. mikillar verðbólgu
og hækkunar hrávöruverðs. Eftir sem áður mun
staða ferðaþjónustunnar skipta miklu fyrir stöðu
vinnumarkaðar hér innanlands.
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Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsfólki Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild@landsbankinn.is) og
byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar
skoðanir starfsfólks Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst án fyrirvara.
Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru
settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.
Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög hans
eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar sjálfstætt
af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru aðgengilegar á vef
bankans.
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