
Viðbrögð og
aðgerðir í kjölfar
Covid-19

Spurningakönnun framkvæmd af Íslenska
ferðaklasanum frá 31.ágúst -10.september 2020



Hvaða grein innan ferðaþjónustu
tilheyrir þitt fyrirtæki?
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Ef annað, þá hvað?

Þjónustuaðilar, s.s söfn sundlaugar, menningarhús

Ferðaskipuleggjendur og ferðaskrifstofur

Afþreying

Samgöngur/farþegaflutningar

Hótel, matur og önnur gisting



Fjöldi stöðugilda 1. janúar 2020
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Ef annað vinsamlegast tilgreinið
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Velta fyrirtækja ársins 2019
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Þarf fyrirtækið þitt á einhversskonar
neyðarfjármagni eða skammtíma fjármögnun að
halda núna?
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Yfir hversu langt tímabil þyrfti aukið fjármagn
að ná? 
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Til hvaða aðgerða hefur þitt fyrirtæki gripið í 
Covid-19 (síðan í mars 2020)
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Gert skammtímaáætlun um hvernig fyrirtækið mitt getur komist af næstu
sex mánuði

Forgangsraða mikilvægum aðgerðum innan þessara 6 mánuða

Rýnt í fastan rekstrarkostnað til að koma auga á tækifæri til niðurskurðar

Endursamið við lánadrottna og birgja og er í reglulegu sambandi við þá

Sagt upp meira en 70% af starfsmönnum sem voru á launaskrá 1. janúar
2020

Nýtt mér úrræði stjórnvalda

Lokað tímabundið (næstu 1-6 mánuði)

Lokað alfarið

Ef annað vinsamlegast tilgreinið



Hvernig hefur Covid19 áhrif á þinn rekstur?

• „Höfum ekki tekið við gestum frá 
miðjum mars, veltan er undir 5% 
síðasta árs“

• „Algjört tekjutap“

• „Tekjur af ferðaþjónustu fallið niður 
um 95%“

• „Ca 95% tekjufall“

• „Tekjutap yfir 90%“

• „Engar tekjur síðan í mars“

• „Engir viðskiptavinir í ca 6-8 
mánuði“

• „Er í ferðaþjónustu að selja mat og 
gistingu, þarf ég að svara þessu?“

• „Við erum tekjulaus“

• „Erum að loka“

• „Stöðvaði reksturinn í sumar“

• „Reksturinn hefur verið allan ársins 
hring með ca 5-20 á launaskrá, 
núna vinna bara eigendurnir og 
opnunartími er mjög takmarkaður“



Hvaða aðgerðir stjórnvalda koma sér best að
þínu mati næstu sex mánuði?
• „Styrkir“

• „Lækkaðir vextir“

• „Beina rekstrarstyrki“

• „Hlutabótaleið fyrir þá sem eru eftir“

• „Beinn fjárhagslegur stuðningur, 
endurskoðun á reglugerð um 
pakkaferðir, þær voru ekki gerðar með 
heimsfaraldur í huga“

• „Niðurfelling opinberra gjalda og 
ríkistryggð langtímalán“

• „Slakað sé á hömlum erlendra 
ferðamanna til landsins“

• „Greiða laun á uppsagnafresti, styrki“

• „Hlutabótaleið fyrir starfsmenn í 
hlutastörfum, líka fyrir þá sem eru í 
50% og fara í 25%, þessi leið var aflögð 
og er það slæmt. Mestu vandræðin 
hafa hlotist af beitingu álags á 
tryggingaskyldu ferðaskrifstofa, 
heimild sem aldrei hefur verið nýtt 
áður og er óskiljanleg. Hvorki 
ferðamönnum né rekstrinum til 
hagsbóta“



Hvar telur þú að þitt fyrirtæki muni standa
árið 2024

• „Í fullum rekstri“

• „Vaxandi“

• „Vel“

• „Vonandi á lífi“

• „Mjög vel ef rétt er haldið á 
málum“

• „Rétt að komast upp úr þessu 
áfalli“

• „Lokað“

• „Vonandi komið á sama stað og 
2019“

• „Með bjartsýni að leiðarljósi, vel“

• „Veit ekki, vonast til að lifa af“

• „Skuldsett en vonandi standandi“

• „Mun standa vel“

• „Hóflegur vöxtur undanfarinna ára 
og lítil skuldsetning gerir 
fyrirtækinu vonandi kleift að starfa 
áfram“


