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Skráð átvinnuleysi mælist 3,9%
Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar var skráð atvinnuleysi í maí 3,9% af
áætluðum fjölda fólks á vinnumarkaði og minnkaði úr 4,5% frá því í apríl. Alls
voru 7.717 á atvinnuleysisskrá í lok maí, 4.233 karlar og 3.484 konur.
Atvinnuleysi dregst áfram saman og mælist nú 3,9%
í maí og minnkar um 0,6 prósentustig á milli
mánaða. Að meðaltali fækkaði atvinnulausum um
812 frá aprílmánuði. Vinnumálastofnun spáði í apríl
4% atvinnuleysi í maí og spáir því nú að atvinnuleysi
muni halda áfram að dragast saman í júní og verða á
bilinu 3,5% til 3,8%.
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Minnkandi atvinnuleysi í öllum landshlutum
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Atvinnuleysi minnkaði meira á landsbyggðinni í
heild en á höfuðborgarsvæðinu, eða um 0,6
prósentustig, og var 3,4% í maí. Á
höfuðborgarsvæðinu minnkaði atvinnuleysi um 0,5
prósentustig og var 4,2% í maí. Alls staðar á landinu
dró úr atvinnuleysi í maí, þó hlutfallslega mest á
Norðurlandi vestra og Vestfjörðum.
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Atvinnuleysi var mest á Suðurnesjum í maí, eða
6,6%, og minnkaði úr 7,6% í apríl. Næst mest var
atvinnuleysið 4,2% á höfuðborgarsvæðinu og
minnkaði úr 4,7% í apríl. Minnst var atvinnuleysi í
maí á Norðurlandi vestra, eða 1,2%, og 1,9% á
Vesturlandi svo og á Vestfjörðum. Á Austurlandi var
atvinnuleysi 2,1% í maí, 2,9% á Norðurlandi eystra
og 2,8% á Suðurlandi.
Atvinnuleysi hlutfallslega meira meðal kvenna en
karla
Að meðaltali voru 7.717 atvinnulausir í maí, 4.233
karlar og 3.484 konur. Atvinnuleysi karla í maí var
3,8% á meðan það var 4,1% meðal kvenna. Mestu
munar á Suðurnesjunum þar sem atvinnuleysi er 8%
meðal kvenna en 5,7% meðal karla, samkvæmt
tölum Vinnumálastofnunar.
Samkvæmt tölum Hagstofunnar var hlutfall
starfandi karla um 81% í apríl og 72% meðal kvenna.
Sú tala er rúmlega þremur prósentustigum hærri hjá
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körlum miðað við apríl í fyrra og sex prósentustigum
hærri hjá konum.

Mánaðarlegt hlutfall starfandi
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Eftirspurn eftir vinnuafli hefur aukist gríðarlega
undanfarið ár, miðað við könnun Gallup fyrir
Samtök atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands á stöðu
og framtíðarhorfum 400 stærstu fyrirtækja landsins.
54% fyrirtækja segjast búa við skort á starfsfólki,
samanborið við 23% í maímánuði í fyrra. Ekki hefur
mælst svo mikil vöntun á starfsfólki síðan í
september 2007 en það var í síðasta skiptið sem
meirihluti fyrirtækja sagðist búa við skort á
starfsfólki. Innflutningur á vinnuafli hefur aukist
mikið og mátti rekja um helming íbúafjölgunar
landsins milli ára á fyrsta ársfjórðungi til fjölgunar
erlendra ríkisborgara. Mestur er skortur á starfsfólki
í byggingariðnaði.
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Mikil eftirspurn eftir starfsfólki

Hlutfall starfandi karla
Hlutfall starfandi kvenna
Árstíðaleiðrétt.
Heimild: Hagstofa Íslands.

Er skortur á starfsfólki í þínu fyrirtæki?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Já, skortur

maí.22

nóv.21

maí.21

nóv.20

maí.20

nóv.19

maí.19

nóv.18

maí.18

nóv.17

maí.17

nóv.16

maí.16

nóv.15

maí.15

0%

Nei, nægt framboð

Könnun Gallup fyrir SA og Seðlabankann á stöðu og
framtíðarhorfum 400 stærstu fyrirtækja Íslands
Heimild: Samtök atvinnulífsins og Seðlabankinn.

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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