
27. maí 2020

Sviðsmyndir um afkomu- og 
skuldahorfur ríkissjóðs og hins 
opinbera

Stjórnarráð íslands
Fjármála- og efnahagsráðuneytið



Áhrif COVID-19 heimsfaraldursins

Áhrif COVID-19 heimsfaraldursins á íslenskan efnahag eru komin fram að vissu marki en 
ógerningur er að áætla af nokkurri vissu hver þau kunni að verða þegar upp er staðið.

Greiningaraðiiar hafa veigrað sér við að setja fram eiginlegt mat á horfum vegna þess hve 
forsendur aLLar eru óvissar, en í þeim sviðsmyndum sem unnar hafa verið á síðustu vikum hafa 
forsendur aimennt breyst í þá veru að áhrif faraidursins verði djúpstæðari og Langvinnari en 
áður var ráð fyrir gert.

Að sama skapi hafa afkomuhorfur hins opinbera farið versnandi en fyrirséð er að 
greiðsluafkoma ríkissjóðs verður veruiega neikvæð á yfirstandandi ári sem felur í sér 
gríðarmikia skuldasöfnun og stóraukna Lánsfjárþörf á þessu ári og þeim næstu.



Viðbrögð stjórnvalda
Meginviðbrögð stjórnvalda á næstu misserum eru að viðhaida og örva 
efnahagsumsvif með verulegum afkomuhalla hjá hinu opinbera

Næstu mánuðir
• Unnið úr óvissu 
og gripið tiL 
ráðstafana í 
opinberum 

Fyrstu vikurnar fjármálum

Næstu misseri
• Opinberum 
fjármálum beitttil 
aukinna umsvifa 
með hallarekstri

Til meðallangs 
tíma
• Aukið aðhaldsstig 
opinberra fjármála 
og stöðvun 
skuldasöfnunar

Til langs tíma
• Sjálfbærni 
opinberra 
fjármáía

• Krísustjórnun 
og farsóttar- 
hamíanir



Viðbrögð stjórnvalda
Fyrstu vikurnar: krísustjórnun og 
neyðarráðstafanir

útbreiðslu veirunnar

Tryggja almannavörnum 

heimila

vörur milli landa þ.m.t.

nauðsynjavörur

Tryggja aðgengi banka 
og fyrirtækja að iausafé

Veita fyrirtækjum sem 
ienda í tímabundnum 
rekstrarerfiðleikum

Undirbúa ráðstafanir til 
að örva eftirspurn og 
einkaneyslu í hagkerfinu

Frestun á endurskoðun 

[agaheimi Ida

Næstu mánuðir: unnið úr óvissu

mati á áhrifum allra

Ráðstafanirtil að tryggja 
framfærslu einstakiinga, 
örva einkaneyslu og 
eftirspurn í hagkerfinu

viðeigandi stofnana

Undirbúningur á

sem og innanlands til að 
efla ferðaþjónustu

Undirbúningur að 
vinnuaflsfrekum og

Endurskoðun

Undirbúningur 

fjárm áiaáætiunar og

Næstu misseri: halli á opinberum fjármálum til 
að auka efnahagsumsvif

endurskoðun á 

framlíagning næstu

Þar með verði samdráttur 
í hagkerfinu minni en ella

felst mótvægi opinberra 

hagkerfinu einkum í því

framkvæmdum og^

tímabundið þar tii

óhjákvæmilegt að undirbúa 

hinsopinbera "

Til meðallangs og lengri tíma: aðhaldsstig op. 
fjármála aukið og skuldasöfnun stöðvuð

Þann fyrirséða haLla 
sem mun myndast á 
næstunni mun þurfa 
að vega upp og snúa til 
betri vegar

Standa verður við 
afkomureglu laga um 
opinber fjármál til að 
varna því að skuldir fari 
upp fyrir áhættumörk

Þegar atvinnulífið tekur •

dragi híð opinbera úr 

aðgerðum og auki

Fyrirséð er að stjórnvöld 
þurfi að ráðastí krefjandi 
afkomubætandi ráðstafanir 
þegarfram Líða stundir

opinbera af með þeim 
hætti þannig að þau tryggi 
samkeppnishæfni íslands



27. maí 2020

Helstu forsendur sviðsmyndar 
um afkomu- og skuldaþróun 
ríkissjóðs og hins opinbera

Stjórnarráð íslands
Fjármála- og efnahagsráðuneytið



Sviðsmynd byggist á fjórum meginþáttum

1. Undirliggjandi afkoma
Grunnur er ákvarðanir úr gildandi fjármáiaáætiun um skattaráðstafanir og útgjaldamál

2. Nýjar efnahagsforsendur
Tekjur og útgjöld eru aðlöguð samkvæmt nýjum efnahagsforsendum í sviðsmynd

3. Mótvægisráðstafanir vegna COVID-19
Tekið er tillit til umfangs mótvægisráðstafana stjórnvalda

4. Sjálfvirkir sveiflujafnarar
Tekjubreytingar sem rekja má til breyttra efnahagsiegra aðstæðna í kjölfar COVID-19 
Mat á auknum kostnaði vegna atvinnuleysis umfram fyrri forsendur



Efnahagshorfur og aðrar forsendur



Greining á efnahagshorfum
Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur uppfært mat á efnahagsþróun í ár eftir að 
sóttvarnaaðgerðum var aflétt hraðar en reiknað var með í apríl.

Megináherslan í sviðsmyndagreiningunni hefur verið á árin 2020-2021 en auk þess hefur 
verið gerður einfaidur framreikningur fyrir nokkrar efnahagsstærðir fyrir árin 2022-2025. Mikil 
óvissa umlykur horfurnar, sem munu að veruiegu leyti fara eftir þróun fiugframboðs og 
ferðavilja. Nánari greining á efnahagshorfunum, einkum síðari hluta tímabiisins, Liggi vonandi 
fyrir í haust.

Hér eru kynnt fyrstu skref í þeirri greiningu. Niðurstöðunum á þessu stigi er aðeins ætlað að 
draga fram mikilvægi vaxtar efnahagsumsvifa fyrir afkomu og skuldastöðu ríkissjóðs, en ekki að 
lýsa væntum efnahagshorfum.



Helstu forsendur til 2021
Þetta er aðeins ein möguleg sviðsmynd þar sem forsendur eru háðar mikilli óvissu. 
Sviðsmyndin var gerð í apríl og uppfærð um miðjan maí.

Algjört hrun í fjölda ferðamanna í 
ár en nokkur vöxtur 2021
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Heimild: Ferðamáiastofa, fjármáia- og efnahagsráðuneytið.

Forsenda um þróun í ferðaþjónustu er

ferðamanna á næsta ári 

Sóttvarnaaðgerðum var aflétt hraðar en fyrri

Horfur um einkaneyslu eru því betri en 
reiknað var með í apríl

Mikil lækkun eigna- og oiíuverðs, samdráttur

Vinnutími styttist vegna framiengingar 
hiutabótaúrræðis



Niðurstöður -  Djúp en skammvinn niðursveifla

Verðbóigu (ekki sýnd hér) er spáð við markmið Seðlabankans

Gríðarlegur samdráttur í hagvexti en þó 
skemmri og grynnri en 2009-2010
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íinkaneysia dregst verulega saman, þó 
mun minna en 2009
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HeimiLd: Hagstofa ísLands, fjármála- og efnahagsráðuneytið.



Ýmsar aðrar forsendur

Sviðsmyndin byggist á undirliggjandi tekju- og útgjaidaþróun úr gildandi fjármáiaáætiun 2020- 
2025 og fjárlögum 2020 þ.m.t. fyrri ákvörðunum um skattaráðstafanir auk nýrra og aukinna 
útgjaLdasku Ld bi nd i nga:

- Á tekjuhiið er t.d. gert ráð fyrir að síðari áfangi 1 lækkun á tekjuskatti einstakiinga komi tiL 
framkvæmda árið 2021.

- Á útgjaLdahLið er gert ráð fyrir að útgjöLd máiefnasviða hækki að raunvirði milli 2020 og 
2021 um 3% en um 1,5% að jafnaði á ári eftir það.

Kostnaður við aukið atvinnuleysi samkvæmt gefnum efnahagsforsendum er áætlaður um 37 
ma.kr. árið 2020 og 22 ma.kr. árið 2021.

í þessari sviðsmynd er í sjóðstreyminu hjá ríkissjóði gert ráð fyrir 4 ma.kr. aukningu hlutafjár tiL 
ISAVIA ohf. auk 1,2 ma.kr. tiL NSA og Kríu til styrkingar á nýsköpun sbr. heimiLdir fjáraukaLaga.



Ýmsar aðrar forsendur

í sviðsmyndinni er m.a. ekki gert ráð fyrir:

" Afkomubætandi ráðstöfunum svo sem auknu aðhaldsstigi eða nýjum sköttum.

" Ráðstöfunum til þess að bæta sjóðstreymi ríkissjóðs t.d. með frestun á forinngreiðsLu tiL LSR
eða frestun á hlutabréfakaupum Þjóðarsjóðs.

" Gjaidfærsiu vegna veittra ríkisábyrgða á viðbótariánum og stuðningslánum.

" Afföll á innheimtu skatta vegna frestunar miLLi 2020 og 2021.

" Áhrifum af fjárfestingarátaki 2021-2023.

" í ijósi aðstæðna er ekki raunhæft að gera ráð fyrir tekjum af eignasölu.



Mótvægisaðgerðir stjórnvalda 
vegna COVID-19 og sjálfvirkir 
sveiflujafnarar



Mótvægisaðgerðir stjórnvalda

Fram til þessa hafa stjórnvöld sett fram mótvægisaðgerðir í fjórum áföngum á um 
sjö vikna tímabili frá miðjum mars til loka apríl.

Fyrsti áfanginn fólst í lagasetningu þann 13. mars sl. með gjalddagafrestunum á 
staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds.

Nýjustu ráðstafanirnar voru kynntar í Lok apríl og fela í sér framlengingu 
hiutastarfaieiðarinnar, greiðslu hluta iaunakostnaðar í uppsagnarfresti og 
greiðsluskjóL fyrir fyrirtæki sbr. lagafrumvörp sem nú hafa verið Lögð fram á ALþingi.



Til að bregðast við efnahagslegum áhrifum af 
heimsfaraldrinum hafa íslensk stjórnvöld nú þegargripið 
til fjölmargra aðgerða

Aðgerðir sbr. Lög 
samþ. 13. mars

Gjalddaga frestun á 
heLmingi staðgreiðsLu 
tekjuskattseinstaklinga 
GjaLddaga frestun á 
helmingi af staðgreiðsLu 
útsvars
GjaLddaga frestun á 
heLmingi af staðgreiðsLu 
tryggingagjaLds

Aðgerðarpakki 1 
(kynntur 21. mars)

• H Lutasta rfaLeíði n
• BrúarLán tiL atvinnuLífs
• Frestun skattgreiðsLna
• Laun í sóttkví
• Barnabótaauki
• Úttekt 

séreignarsparnaðar
• Styrking ferðaþjónustu
• Útvíkkun á „ALLir vinna"
• FLýting á Lækkun 

bankaskatts
• Greiðari innfLutningur
• Fjárfestingarátak

Aðgerðarpakki 2 
(kynntur 21. apríL)

• Lokunarstyrkir
• StuðningsLán
• Jöfnun tekjuskatts
• EndurgreiðsLa VSK tiL 

sveitarféLaga
• GeðheiLbrigði og 

fjarþjónusta
• Verndun viðkvæmra 

hópa
• Sértækur stuðningur
• Sókn í nýsköpun
• Sumarúrræði fyrir 

námsmenn
• Virkni í atvinnuLeit
• InnLend 

verðmætasköpun

Aðgerðarpakki 3 
(kynntur 28. apríL)

• FramLenging á
h Lutasta rfaLeiði n n i

• GreiðsLa Launa í 
uppsagnarfresti

• GreiðsLuskjóL fyrir 
fyrirtæki



Áhrif tekjuráðstafana nema 66 ma.kr. á sjóðstreymi ríkissjóðs 
árið 2020 en 18 ma.kr. á rekstrargrunni
Frestun skatta frá 2020 tiL 2021 hefur áhrif á sjóðstreymi ríkissjóðs en ekki á álagðar tekjur á rekstrargrunni

Aðgerð
Rek.gr.
2020

Rek.gr.
2021

Sjóðstr.
2020

Sjóðstr.
2021

Tekjuráðstafanir, ma.kr. -17,6 -11,2 -66,2 37,4

Staðgreiðsla útsvars: frestun tiL 2021 -22,6 22,6

StaðgreiðsLa tekjuskatts einstaklinga: frestun tiL 2021 -17,5 17,5

Staðgreiðsia tryggingagjaids: frestun tii 2021 -8,4 8,4

Afturfæranlegt tap -13,0 -13,0

Aukin endurgreiðsLa VSK v/íbúðar- og frístundahúsnæðis -4,6 -4,9 -4,6 -4,9

Lækkun bankaskatts flýtt -5,1 -5,1

Niðurfelling gistináttaskatts -0,6 -1,0 -0,6 -1,0

EndurgreiðsLa VSK tiL sveitarféiaga -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Niðurfelling toLLagreiðslugjaLds -0,2 -0,4 -0,2 -0,4

HeimiLd tii útgreiðslu séreignarsparnaðar 1,3 0,7 1,3 0,7

FLýting endurgreiðsLu innskatts í júní/ág./okt./des. um 21 dag Áhrif innan ársins Áhrif innan ársins

NiðurfellingfyrirframgreiðsluskyLdu apríL-júní Áhrif innan ársins Áhrif innan ársins

VSK aimenn skil: niðurfeUing áiags Áhrif innan ársins Áhrif innan ársins

VSK í toLLi: frestun 100% um 20 daga Áhrif innan ársins Áhrif innan ársins



Umfang útgjaldaráðstafana og eiginfjárframlaga í sjóðstreymi 
nemur ríflega 100 ma.kr. á árinu 2020
Á næstu árum kann einnig að falla til kostnaður á ríkissjóð vegna ábyrgða á viðbótarlán og stuðningslán til 
fyrirtækja. Mikil óvissa er um kostnaðinn og hvenær hann gæti fallið til en umfangið gæti numið tugum millja

Rek.gr. Sjóðstr. Rek.gr. Sjóðstr.
Aðgerð 2020 2020 eftir 2020 eftir 2020

Útgjaldaráðstafanir og aðrar hreyfingar, ma.kr. -101,2 -110,3 0,0 0,0
Hiutaatvinnuleysisbætur -34,0 -34,0
Laun á uppsagnarfresti -27,1 -27,1
Fjárfesti ngarátak -17,9 -17,9
Náms- og starfsúrræði -5,0 -5,0
Barnabótaauki 2020 -3,1 -3,1
Markaðsátak: erLendis og innanLands -3,0 -3,0
Lokunarstyrkir -2,5 -2,5
Ýmis féLagsLeg úrræði -2,3 -2,3
GreiðsLur Launa í sóttkví -2,0 -2,0
Stuðningur við nýsköpun og þróun -1,4 -1,4
Aukið framLag tiL heiLbrigðismála vegna álags -1,0 -1,0
Einskiptis Covid-19 álag tiL framLínufóLks í heiLbrigðisþjónustu -1,0 -1,0
HeiLsuefLing í heimabyggð - aukin þjónusta heiLsugæsLunnar -0,5 -0,5
EingreiðsLa tiL örorku- og endurhæfingarhfeyrisþega -0,4 -0,4
FLýting framkvæmda - opinber félög -8,0
Nýsköpun og þróun - Kría og Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins -1,2
GreiðsLuskjóL fyrir fyrirtæki

Ábyrgðir vegna lána, ma.kr.* 0,0 0,0 -45,0 -45,0
Ábyrgðir vegna viðbótarLána -25,0 -25,0
Ábyrgðir vegna stuðningsLána -20,0 -20,0

*Umfang ábyrgða er allt að 50 ma.kr. vegna viðbótarlána og 40 ma.kr. vegna stuðningslána. Gera verður ráð fyrir að það muni 
þurfa að afskrifa lánin í einhverjum mæli á næstu árum. Miðað við helmíngsafskríftir gæti umfangið numið 45 ma.kr.



Sjálfvirkir sveifiujafnarar

Auk fyrrgreindra aðgerða felst eitt helsta mótvægi opinberra fjármála við núverandi 
aðstæður í virkni sjálfvirkra sveiflujafnara. Með sjálfvirkum sveiflujöfnurum er átt við áhrif 
breyttra efnahagsaðstæðna á tekju- og útgjaLdahLið sem fela ekki í sér sértæka ákvörðunartöku.

Á tekjuhlið er þetta skilgreint sem sú tekjubreyting sem Leiðir af breyttum efnahagsaðstæðum í 
kjölfar heimsfaraldursins. Á útgjaldahlið er þetta skiLgreint sem aukinn kostnaður vegna 
atvinnuleysis umfram fyrri spár.

í alþjóðlegum samanburði er þörf fyrir sértækar aðgerðir til þess að mæta efnahagslegum 
afieiðingum COVID-19 jafnan minni í löndum þar sem samfélagslegt net er sterkt og sjálfvirkir 
sveifiujafnarar hafa mikla virkni.



Áhrif ráðstafana og sjálfvirkra 
sveifiujafnara á afkomu ríkissjóðs*
Á rekstrargrunni nemur umfang ráðstafana og sjálfvirkra sveiflujafnara um 8,7% af 
VLF árið 2020 en 9,4% á greiðslugrunni. Munur er einkum vegna frestun skatta.

% a f V L F  ma.kr.

I
-3,5%

-2,5% " ■ " ■

-109 -76

-247
-8,7% -9,4%

Rek.gr. Rek.gr. Gr.gr.
2020 2021 2020

-267
Rek.gr. Rek.gr. Gr.gr. Gr.gr.
2020  2021 2020  2021

Q f g f  ■Tekjuráðstafanir ■ Útgjaídaráðstafanir

2021 ■ Sjálfvirkir sveiflujafnarar Samtals

*Rekstrargrunnur (álagðar tekjur og gjaldfærðar skuldbindingar skv. GFS-staðlí). Rétt er að benda á að hér hefur 
ekki verið lagt mat á gjaldfærslu vegna mögulegrar afskriftar af ábyrgðum viðbótarlána eða stuðningsiána á 
tímabilinu 2020-2021 en umfang þessara ábyrgða gæti numið allt að 90 ma.kr. Gera verður ráð fyrir að það muni 
þurfa að afskrifa þær í einhverjum mæli á næstu árum og miðað við td. helmingsafskriftir gæti umfangið 
numið 45 ma.kr. Þá hafa möguleg afföll vegna frestunar skatta ekki verið reiknuð hér.



Stjórnarráð íslands
Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Áhrif ráðstafana og sjálfvirkra sveiflujafnara á afkomu

Áhrif ráðstafana og breyttra efnahagsaðstæðna vegna COVID-19 á afkomu ríkissjóðs*
Reks trargrunnur Greiðslugrunnur

A-hluti ríkissjóðs, ma.kr. 2020 2021 2020 2021
Ráðstafanir -119 -11 -145 15

Stuðningur við atvinnulífið........................................ -84 -12 -110 14
Þar a f  hlutaatvinnuleysisbætur............................ -34 0 -34 0
Þar a f  laun í uppsagnarfresti.............................. -27 0 -27 0
Þar a f  frestun ska tta .............................................. -13 0 -39 26

Stuðningur við heim ili................................................ -5 1 -5 1
Aukin fjárfesting og m arkaðsátak............................ -21 0 -21 0
Viðbótar fjárheimildir stofnana og ný úrræði -10 0 -10 0

Sjálfvirkir sveiflujafnarar -128 -98 -122 -91
Lægri skattheim ta........................................................ -91 -76 -85 -70
Aukið atvinnuley s i ...................................................... -37 -22 -37 -22

Sam tals áhrif á afkomu -247 -109 -267 -76
Sam tals áhrif á afkom u, % af VLF -8,7% -3,5% -9,4% -2,5%
Þar a f  ráðstafanir, % a f  VLF -4,2% -0,4% -5,1% 0,5%
Þar a f  sjálfvirkir sveiflujafnarar, % a f  VLF -4,5% -3,2% -4,3% -2,9%
*Auk ráðstafana í töflu eru ríkisábyrgðir á viðbótarlán og stuðningslán til fyrirtækja að hámarki 90 
ma.kr. eða um 3,2% af VLF ársins 2020 en óljóst er á þessari stundu hver kostnaður ríkissjóðs verður af 
þessum ábyrgðum.

SjáLfvirkir sveiflujafnarar eru hér 
skilgreindir sem:
• Lækkun skatttekna og

tryggingagjaLda sem rekja má til

• Aukin útgjöld vegna atvinnuleysis 
umfram fyrri áætlanir

Áhrif á sjóðstreymi eru til viðbótar 
áhrif á greiðslugrunni hér tiL hliðar: 
frestun á staðgreiðslu útsvars frá 2020 
til 2021 22,6 ma.kr. og eiginfjárframLög 
til opinberra fyrirtækja og 
Kríu/Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins 
samtais 9,2 ma.kr. Áhrif á sjóðstreymi 
mælir áhrif ráðstafana og sjáLfvirkra 
sveiflujafnara á Lánsfjárþörfina.



27. maí 2020

Sviðsmynd um afkomu- og 
skuldahorfur ríkissjóðs og hins 
opinbera 2020-2021
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Sviðsmynd um afkomu- og skuldahorfur 
ríkissjóðs og hins opinbera 2020-2021
Vísbendingar eru um að þegar fyrir COVID-19 faraldurinn hafi verið farið að myndast umtalsvert misvægi milli 
tekju- og gjaldahliðar ríkissjóðs.

- Við vinnslu fjármálaáætlunarinnar fyrir árin 2021-2025 í byrjun þessa árs var áætlað að undirliggjandi 
haLLi á rekstrargrunni hafi numið um 1% af VLF að meðaltali á tímabilinu 2020-2025.

- Á greiðslugrunni er afkoman ívið lakari og var áætlaður undirLiggjandi haLLi um 1,5% af VLF á tímabilinu 
2020-2025.

- Áskorunin er að brúa þetta misvægi sem hefur nú aukist enn frekar með veruiegu framieiðsiutapi

Megináhersla FJR við vinnslu sviðsmynda um afkomu- og skuldahorfur hefur verið á árin 2020 og 2021 og 
mögulega Lánsfjárþörf þeirra ára enda mikiL óvissa um efnahagshorfur tiL meðallangs tíma.



Hrun í afkomu ríkissjóðs á árinu 2020*
nafnvirði en árið 2008. Sem hlutfall afVLF var halíinn rífíega 12% árið 2008 og 8-9% árin 2009
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Afkomuhorfur eru einnig siakar 2021
Undirliggjandi afkoma er neikvæð, einkum á greiðslugrunni - umfang ráðstafana og sjálfvirkra 
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Áætlað er að tekjur ríkissjóðs lækki um 147 ma.kr. á 
rekstrargrunni frá fjárlögum 2020
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Áætlað er að tekjur ríkissjóðs lækki um 174 ma.kr. á 
greiðslugrunni frá fjárlögum 2020
Frestun skatta yfir áramót hafa áhrif á greiðslugrunn
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Áætlað er að útgjöld ríkissjóðs hækki um 138 ma.kr. á 
rekstrargrunni frá fjárlögum 2020
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Óvissu þætti r
Ástæða er tiL að vekja athygli á því að í þessari sviðsmynd hefur að svo komnu máli ekki verið gerð tilraun tiL 
að áætla fyrir tveimur óvissuþáttum sem gætu haft umtaisverð áhrif á afkomu ríkissjóðs eftir því hvernig 
framvinda þeirra verður:

1. Annars vegar er um að ræða ábyrgðir ríkissjóðs á stuðningslánum og viðbótarlánum til fyrirtækja en 
umfang þeirra gæti numið allt að 90 ma.kr. Gera verður ráð fyrir að ríkissjóður muni þurfa að gjaldfæra 
hjá sér afskriftir á hiuta þeirra en afar erfitt er að segja fyrir um hversu stór hluti það verður og hvenær 
það gerist nema að vænta má að það verði innan fárra ára og að vera má að þær afskriftir geti byrjað að 
falla til þegar á næsta ári. í dæmaskyni má nefna að verði þessi úrræði fuhnýtt og ef afskriftarhlutfallið 
reynistverða 50% þá gæti sá kostnaður numið um 45 ma.kr.

2. Hins vegar er gengið út frá því í sviðsmyndinni að fullar heimtur verði á skattskilum sem frestað er á 

milli áranna 2020 og 2021 en umfang þeirra er nálægt 50 ma.kr. Hins vegar má telja næsta víst að 
gjaldþrot fyrirtækja munu hafa í för með sér að afföLL verði á þeim skilum, t.d. gæti verið um að ræða 17 
ma.kr. ef þriðjungurinn innheimtist ekki.
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Framreikningur á afkomuhorfum ríkissjóðs 
og hins opinbera 2022-2025
Líkt og áður hefur komið fram hefur megináhersia verið á sviðsmyndagreiningar fyrir árin 2020 og 2021 enda 
veruleg óvissa um ahar efnahagsiegar forsendur umfram þann tíma.

TiL að reyna að fá grófa mynd af hugsanlegri þróun á afkomu- og skuldahorfum ríkissjóðs og hins opinbera tiL 
næstu ára hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið unnið framreikninga út frá einföldum sviðsmyndum um

Ekki er um að ræða eiginlega spá eða áætlun af hálfu ráðuneytisins heldur er þessi framreikningur 
settur fram í dæmaskyni til að fá grófa mynd af hvert opinberu fjármálin gætu stefnt að öllu öðru 
óbreyttu og inniheldur engar nýjar ákvarðanir né afkomubætandi ráðstafanir á tekju- og útgjaldahLið 
ríkissjóðs



Stjórnarráð íslands
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Varanlegar afleiðingar skammvinnrar niðursveifiu
Tvær fremur svartsýnar sviðsmyndir um þróun efnahagsmála árin 2022-25. Uppsöfnuð 
framleiðsla í þeirri bjartari er 350 mö.kr. hærri en í þeirri dekkri (12% af VLF)

Framleiðslutap vegna COVID-19 hieypur 
á hundruðum miUjarða króna
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■VLFÍ dekkri sviðsmynd

Útreikningar á skatttekjum miða hér við að þær nemi að jafnaði 40% af VLF. Nánari 
greining á áhrifum COVID-19 á fjármái ríkissjóðs má finna á seinni giærum.

Forsendur um þróun ferðaþjónustu stýra 
sviðsmyndum - aðrar breytur á eftir að greina betur

í sviðsmynd A er gert ráð fyrir að ferðaþjónusta nái 
sér ekki á strik eftir áfallið

greinarinnar verði náð árið 2025

• Framleiðsla er 6,2% lægri (-180 ma.kr.) en 
elLa árið 2025.

• Uppsafnað framleiðslutap 2022-2025 nemur 
um 750 ma.kr. (-300 ma.kr. lægri skatttekjur)

B:
Framieiðsla er 2,9% lægri (-85 ma.kr.) en elLa

Uppsafnað framleiðslutap 2022-2025 nemur 
um 500 ma.kr. (-200 ma.kr. lægri skatttekjur)
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Afkomu- og skuldaþróun ríkissjóðs
Framreikningur án afkomubætandi ráðstafana

jafnaði 3,5% á ári 
2022-2025 í 
mildari
sviðsmyndinni en 
2,5% á ári í þeirri 
dekkri
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Framreikningur á afkomuhorfum ríkissjóðs 
og hins opinbera 2022-2025
Niðurstöður þessara framreikninga gefa til kynna að halli á rekstri ríkissjóðs gæti legið á bilinu 3-4% af VLF 
á árunum 2022-2025.

• miðað við fyrrgreindar forsendur um undirliggjandi tekjuþróun og áframhaldandi raunvöxt útgjaLda

• miðað við að ekki yrði gripið til neinna afkomubætandi ráðstafana

Haiiinn færi smám saman minnkandi á tímabiiinu en héldist síðan í u.þ.b. 3% af VLF. Ef þessir framreikningar 
myndu ganga eftir fæli það í sér að hahinn á rekstri ríkissjóðs væri orðinn umtalsverður og viðvarandi þrátt 
fyrir að hagkerfið væri í stöðugum vexti frá árinu 2021. Hins vegar gefa niðurstöður til kynna að rekstur 
sveitarféiaga gæti náði jafnvægi tiLtöLuLega fljótt á tímabilinu.

Þessu til viðbótar er rétt að árétta að ef nauðsynlegt reynist að gjaldfæra kostnað vegna ríkisábyrgða á 
viðbótarlánum og stuðningslánum mun afkoma og skuldastaða ríkissjóðs versna sem því nemur.



Framreikningur á afkomuhorfum ríkissjóðs 
og hins opinbera 2022-2025
Þá gætu skuldir hins opinbera orðið 50-55% a f V L F í  lok tímabiisins. SkuLdahLutfalLið færi hækkandi á öllu 
tímabiiinu. Ljóst er að sú þróun sem teiknast hér upp með hækkandi skuldir hins opinbera og undirliggjandi 

halla á rekstri ríkissjóðs samrýmist ekki grunngildum laga um opinber fjármál um varfærni og sjálfbærni. 
Þetta undirstrikar mikilvægi þess að huga að fjármálum hins opinbera til meðailangs tíma þegar forsendur 
áætlanagerðar skýrast betur.

Ein megináskorun við undirbúning og vinnslu næstu fjármálaáætlunar verður að finna jafnvægi á miLLi þess 

að hamla ekki vexti hagkerfisins í kjölfar áfalLsins en jafnframt að varna því að skuldir hins opinbera fari 
yfir áhættumörk. Það þarf að meta þær tillögur sem fram koma um nauðsynlegar ráðstafanir tiL að bæta 
afkomu ríkissjóðs og hins opinbera með bæði þessi markmið í huga. Þær ráðstafanir munu þurfa að beinast 
að því að bæta frumjöfnuð ríkissjóðs og stöðva skuldasöfnun á komandi árum. Ljóst er í því samhengi að 
óhjákvæmilegt verður að skoða breytta samsetningu og forgangsröðun útgjalda hins opinbera og að Leita 
nýrra leiða til að veita opinbera þjónustu með skilvirkari hætti.


