Hönnun og arkitektúr
Könnun á áhrifum Covid 19 á starfsemi og afkomu
einstaklinga og fyrirtækja 7.-14. apríl 2020
483 svör bárust frá stjórnendum, launafólki og sjálfstætt
starfandi hönnuðum og arkitektum úr fjölbreytilegum greinum.
Á Íslandi starfa 3-4.000 hönnuðir og arkitektar og
áætluð velta greinanna er um 20 milljarðar á ári*
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starfa á höfuðborgarsvæðinu.
eru á aldrinum 31-45 ára.
eru á aldrinum 46-60 ára.
35% sjálfstætt starfandi.
60% launþegar í einkafyrirtækjum.
5% launþegar hjá hinu opinbera.
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Arkitektúr
Grafísk hönnun
Vöruhönnun
Húsgagna- og innanhússhönnun
Upplifunar-, þjónustu- og stafræn hönnun
Fatahönnun
Skartgripahönnun
Landslagsarkitektúr
Textílhönnun
Keramikhönnun
Annað

Í könnuninni var kallað eftir tillögum sem efla og tryggja
aðkomu hönnunar í smáum sem stórum framkvæmdum
með áherslu á gæði, sjálfbærni og virðisauka til framtíðar.
„Endurgreiðsla VSK. fyrir einstaklinga,
fyrirtæki og stofnanir af vinnu
hönnuða og arkitekta til að fjölga, hraða
og undirbúa framkvæmdir/verkefni.“

„Stóraukið framlag í hönnunarsjóð
með áherslu á viðisaukandi
nýsköpun, sjálfbærni, lífsgæði,
endingu og gæði.“

„Tryggja hag sjálfstætt starfandi
launafólks og verktaka í
atvinnutryggingakerfinu.“

„Bæta reglur um útboð og
samkeppnir sem snúa að hönnun,
arkitektúr og skapandi vinnu, m.a.
með því að greiða fyrir vinnuna.“

„Afnám virðisaukaskatts
á íslenskri hönnunarvöru.“

*Tölur eru byggðar á fjölda hönnuða og arkitekta sem eiga aðild að félögum Hönnunarmiðstöðvar og rannsókninni http://nordicdesignresource.com/. Velta byggð á uppreiknuðum
tölum úr skýrslunni http://www.honnunarmidstod.is/media/PDF/KortlagningSkapandiGreina_2011.pdf. Opinberum hagtölum á sviði hönnunar og arkitektúrs er ábótavant.

Breytingar á tekjum einstaklinga
50%
hönnuða og arkitekta
hafa misst helming
til allar tekjur sínar
Breytingar á tekjum fyrirtækja
75%
fyrirtækja finna
fyrir verulegri
lækkun á tekjum
Breytingar á verkefnastöðu
einstaklinga og fyrirtækja
70%
verkefna er frestað, hætt
eða minnka verulega
Hvað heldur þú að áhrif
Covid 19 vari lengi
80%
telja að áhrif Covid 19 muni
vara lengur en 6 mánuði

50% hafa lækkað um 50-100%
20% hafa lækkað um 20-50%
30% finna óverulega lækkun

40% finna lækkun um 25-50%
35% finna lækkun um 50-100%
30% finna óverulega lækkun

40% frestað eða hætt við
30% dregið verulega úr
30% óbreytt

60% næstu 6-12 mánuði
20% lengur en ár
20% næstu 2-4 mánuði

Hlutabótaleið
40%
eru að nýta hlutabótaleið
20% að leita leiða til þess
Hönnunarmiðstöð Íslands í apríl 2020

40% er að nýta úrræði
20% er að skoða úrræði
30% nei

