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Minnisblað þetta er tekið saman að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis.

Samantekt

Umsvif í hagkerfinu drógust saman í kjölfar fjölgunar smita og hertra samkomutakmarkana í lok árs 
2021. Nýjustu vísbendingar benda þó ekki til þess að sá öflugi viðsnúningur í hagkerfinu sem hófst um 
mitt árið 2021 sé í hættu þótt hann geti tafist um nokkrar vikur, bæði vegna þess fjölda sem er í sóttkví 
eða einangrun og þess að neysla útlendinga á Íslandi hefur nýlega dregist saman. Atvinnuleysi er lágt 
og ekki er útlit fyrir aukningu í janúar ef leiðrétt er fyrir hefðbundinni árstíðarsveiflu, auk þess sem 
eftirspurn eftir vinnuafli er mikil. Efnahagslegur kostnaður af lausafjárstuðningi fer þannig vaxandi. Sá 
kostnaður felst í því að með stuðningi við rótgróin fyrirtæki minnka tækifæri nýrra fyrirtækja og greina 
til að skjóta rótum nú þegar atvinnuleysi hefur náð jafnvægi. Auk þess getur of víðtækur og almennur 
stuðningur, sem ekki er á sama tíma fjármagnaður með skattahækkunum, leitt til aukinnar verðbólgu 
og hærri vaxta.

Færri erlendir ferðamenn skýra nær alfarið minni greiðslukortaveltu hjá aðilum í veitingarekstri. Eyðsla 
Íslendinga hefur verið mikil á árinu 2021 í samanburði við 2019 og hafa sóttvarnartakmarkanir 
innanlands haft sífellt minni áhrif á kaup Íslendinga á veitingum. Launagreiðendum í veitingarekstri 
hefur fjölgað á árinu og eru þeir nú fleiri en fyrir faraldurinn. Fyrirtæki í veitingarekstri hafa nýtt sér 
úrræði stjórnvalda vel en alls hefur greinin til þessa fengið 11 milljarða kr. stuðning til að standa undir 
rekstrarkostnaði auk þess sem hún hefur nýtt sér ríkistryggð lán fyrir 2 milljarða kr. og skattfrestanir. 
Hætta er á því að stuðningur stjómvalda komi í veg fyrir endurskipulagningu og hagræðingu í greininni.

Kortavelta er nú lægri en árið 2019 - þó umtalsvert meiri en fyrir ári síðan 
Heildarkortavelta á Íslandi, vöxtur á raunvirði m.v. 2019, 14 daga meðaltal
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Ahr.f ómíkron á efnahagsbatann

Kortavelta jókst á síðari hluta síðasta árs þrátt fyrir íjölgun smita í nóvember og desember en dróst 
saman í upphafi nýs árs. Velta bæði íslenskra og erlendra korta dróst skyndilega saman fyrstu 10 daga 
mánaðarins að teknu tilliti til hefðbundinnar árstíðarsveiflu. Heildarkortavelta er nú 4% minni en 2019. 
Hún er þó svipuð og í ágúst síðastliðnum.

Þrátt fyrir ágæta jólavertíð í verslun og hjá veitingastöðum virðist sem landsmenn hafi byrjað að draga 
sig til hlés vegna bylgju ómíkron-afbrigðisins þegar í desember. Sú þróun ágerðist síðan í janúar, e.t.v. 
vegna víðtækra sóttkvía og einangrunar. Kortavelta erlendra ferðamann dróst talsvert saman þrátt fyrir 
að ferðamönnum hafi ekki fækkað ef leiðrétt er fyrir árstíð. Mögulega er það afleiðing hertra 
sóttvarnaratakmarkana. Farþegar um Keflavíkurflugvöll eru nú aðeins um íjórðungi færri en í ársbyrjun 
fyrir tveimur árum og hafa þannig ekki verið fleiri ef leiðrétt er fyrir áhrifum hefðbundinnar sveiflu sem 
leiðir af árstíð. Ekki liggja fyrir gögn um veltu í einstökum greinum en líklega hefur velta dregist mest 
saman í ferðaþjónustu, menningu og persónulegri þjónustu.

Erlend kortavelta hefur minnkað frá því í haust en flugfarþegum fjölgað
Erlend kortavelta og farþegafjöldi, hlutfall af 2019, 7 daga meðaltal
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— Erlend kortavelta Farþegar um Keflavíkurflugvöll

Á móti þessari neikvæðu þróun vega vísbendingar um ágætan undirliggjandi þrótt í hagkerfinu. 
Væntingavísitala Gallup hækkaði milli mánaða í desember þrátt fyrir fjölgun smita. Atvinnuleysi hélst 
óbreytt í desember eða rétt undir 5%. Gangi spá VMST um 5,1-5,3% atvinnuleysi í janúar helst 
árstíðarleiðrétt atvinnuleysi óbreytt fjóra mánuði í röð. Eftirspurn eftir vinnuafli er með mesta móti og 
gæti bent til áframhaldandi lækkunar atvinnuleysis með vorinu. Fjöldi ferðamanna er svo gott sem 
óbreyttur frá því í haust. Bókunarstaða hótela hefur ekki versnað á næstkomandi mánuðum og hefur 
bókunum fjölgað fyrir næsta sumar. Þá er þróttur efnahagsbatans einfaldlega slíkur að ólíklegt er að 
tímabundin áhrif smitbylgjunnar stefni honum í hættu þótt hann geti tafist nokkuð. Enn fremur veitir 
sterk staða flestra heimila og fyrirtækja fyrirheit um að samdráttur umsvifa gangi að fullu til baka þegar 
faraldurinn rénar á ný.

Flestar greinar hagkerfisins utan ferðaþjónustu starfa nú nærri fullum afköstum. Verðbólga hefur haldist 
viðvarandi yfir markmiði seðlabanka hér sem erlendis og mikil eftirspurn hefur verið eftir vinnuafli. Þá 
er aðhaldsstig nýsamþykktra fjárlaga minna en Seðlabankinn vænti við síðustu vaxtaákvarðanir. Til 
lengri tíma þarf að huga að því að stuðningur við atvinnugreinar og fyrirtæki sem ekki eru lífvænleg 
veldur skaða sem getur verið umfram mögulegan ábata. Við þessar aðstæður getur frekari almennur 
stuðningur við fyrirtæki haldið aftur af framleiðni í hagkerfinu, leitt til aukinnar verðbólgu og hærri 
vaxta. Þrátt fyrir það geta verið fyrir hendi rök fyrir afmörkuðum stuðningi við einstaka greinar, annars 
vegar af sanngirnisástæðum og hins vegar til að vinna gegn tímabundnum og óvæntum lausafjárvanda 
sem gæti leitt til óþarfa efnahaglegs taps og til að styrkja viðspyrnu fyrirtækjanna þegar 
sóttvarnaráðstöfunum verður lyft innanlands og ferðavilji eykst að nýju.



Staða aðila í veitingarekstri

Erlendir ferðamenn standa alla jafna að baki þriðjungi kortaveltu á veitingastöðum og skýrir fækkun 
erlendra ferðamanna helst samdrátt í veltu veitingaaðila í faraldrinum. Greiðslukortavelta Íslendinga á 
veitingastöðum hérlendis var sérstaklega mikil á árinu 2021 en veltan var nær 10% meiri en árið 2019 
að raunvirði. Samkomu- og opnunartímatakmarkanir hafa haft sífellt minni áhrif á eyðslu landsmanna 
á veitingastöðum eins og sjá má á eftirfarandi mynd. Í desember var eyðsla landsmanna litlu meiri en á 
sama tíma 2019 á raunvirði.

Minni eyðsla erlendra ferðamanna í faraldrinum er helsta skýring samdráttar í 
greiðslukortaveltu hjá fyrirtækjum í veitingarekstri
Framlag innlendrar og erlendrar kortaveltu til breytinga í greiðslukortaveltu m.v. sama tíma 2019

30%

-70%

Innlend kort Erlend kort Breyting í greiðslukortaveltu alls m.v. sama tíma 2019

Rétt er að geta þess að þótt greinin í heild standi vel að svo stöddu þá má ljóst vera að tekjufall dreifist 
með mjög ójöfnum hætti milli fyrirtækja í veitingarekstri. Tekjur sumra fyrirtækja hafa aukist en tekjur 
annarra, sem e.t.v. reiða sig meira á erlenda eftirspurn og/eða eru með vínveitingaleyfi, dregist saman.

Launagreiðendur í veitingaþjónustu 
eru fleiri en fyrir faraldurinn
Fjöldi launagreiðenda per mánuð
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Starfandi í veitingaþjónustu eru 
nokkru færri en fyrir faraldurinn 
Fjöldi starfandi per mánuð
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Í því samhengi má nefna að tekjufall í greininni allri var 30% í janúar-apríl 2021 þegar strangar 
takmarkanir voru á starfsemi ákveðinna veitingaaðila og engir erlendir ferðamenn á landinu en 
samdrátturinn á tímabilinu nam nær 50% að raunvirði fyrir aðila með vínveitingaleyfi.Rétt er þó að 
nefna að þeir erlendu ferðamenn sem hafa sótt landið heim frá miðju ári 2021 hafa breytt neyslumynstur 
sem er í hag veitingaaðila. Erlendir ferðamenn hafa dvalið lengur og eytt meiru hér á landi en áður.

Frá því í maí sl. hafa launagreiðendur í veitingarekstri verið fleiri en fyrir faraldurinn. Eftir nokkra 
fækkun launagreiðenda í upphafi faraldursins fjölgaði þeim hratt á árinu 2021 og eru þeir nú orðnir 



fleiri en á sama tíma 2019. Í september voru enn nær 600 færri starfandi í veitingarekstri en fyrir 
faraldurinn en starfsmönnum í greininni hefur íjölgað samhliða efnahagsbatanum.

Nýting úrræða s\jórnvalda

Úrræði stjórnvalda vegna faraldursins hafa nýst fyrirtækjum í veitingarekstri vel en alls hefur greinin 
fengið 11 milljarða kr. stuðning frá hinu opinbera til að standa undir rekstrarkostnaði auk þess sem hún 
hefur nýtt sér ríkistryggð lán og skattfrestanir. Þannig hafa fyrirtæki í greininni fengið tekjufalls- og 
viðspyrnustyrki fyrir vel yfir 3 milljarða kr. Hægt var að sækja um viðspyrnustyrki til 31. desember 
2021 vegna tekjufalls út nóvember það ár. Alls bárust 1.300 umsóknir um styrkina undir lok 
umsóknarfrests og af þeim eru um 400 enn óafgreiddar. Í vikunni samþykkti Alþingi að framlengja 
umsóknarfrest vegna viðspyrnustyrkja fyrir nóvember 2021 og var það gert í kjölfar ábendinga frá 
rekstraraðilum sem ekki náðu að sækja um styrkinn áður en að fresturinn rann út. Þá fengu veitingaaðilar 
um 5,5 milljarða kr. vegna atvinnuleysisbóta í skertu starfshlutfalli og um 600 milljónir kr. í 
ráðningarstyrki. Á tímabili hlutabótaúrræðisins voru að jafnaði 1.250 einstaklingar í atvinnugreininni á 
hlutabótum í hverjum mánuði eða fimmtungur allra á hlutabótum. Í kjölfarið hafa fyrirtæki í 
veitingarekstri ráðið 740 einstaklinga af atvinnuleysisskrá með ráðningarstyrk. Þar með stendur 
atvinnugreinin fyrir ríflega 10% allra ráðninga frá því að átakið Hefum stötf hófst 1.mars 2021.

Aðilar í veitingarekstri hafa fengið ríkistryggð lán fyrir ríflega 2 milljarða kr. Þá var helmingi 
ferðagjafar stjómvalda varið hjá rekstraraðilum í greininni, eða 1 milljarði kr. Þessir rekstraraðilar hafa 
einnig nýtt fleiri úrræði, svo sem greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, greiðslu vegna launa 
einstaklinga sem sæta sóttkví og frestun skattgreiðslna. Í geiranum hafa aðeins krár og skemmtistaðir 
átt rétt á lokunarstyrkjum. Lokunarstyrkir til þeirra námu 600 milljónum kr. til 57 kráa og skemmtistaða. 
Samhliða því sem dregið var úr samkomutakmörkunum og ótti við faraldurinn minnkaði dró úr 
stuðningi stjórnvalda við greinina enda hófst öflugur efnahagsbati síðasta sumar. Af þessum sökum hafa 
flest efnahagsúrræði stjórnvalda runnið sitt skeið.

Aðilar í veitingarekstri hafa nýtt úrræði stjórnvalda hvað mest allra atvinnugreina ef miðað er við 
veltutap þeirra. Mikill stuðningur við greininna er til þess fallinn að varðveita framleiðslugetu ef hann 
ratar til lífvænlegra veitingaaðila í tímabundnum og óvæntum lausafjárvanda. Annars getur 
stuðningurinn haldið vinnuafli og fjármunum hjá veitingaaðilum sem verða óarðbærir að faraldrinum 
loknum og komið í veg fyrir að önnur framleiðnari fyrirtæki hasli sér völl. Í október 2021 voru 20 
viðtakendur viðspyrnustyrkja í greininni með 40-100% tekjufall þrátt fyrir að erlend kortavelta hefði 
náð fullum bata í mánuðinum miðað við 2019 og heildarkortavelta væri 17% hærri en fyrir tveimur 
árum, sem gefur til kynna að hluti stuðningsins renni til fyrirtækja sem ekki eru arðbær. Enn fremur 
vekur það upp spurningar hvers vegna launagreiðendur í greininni síðla sumars 2021 voru fleiri en fyrir 
faraldurinn þrátt fyrir að greiðslukortavelta hafi verið á pari við árið 2019. Þetta getur borið þess merki 
að stuðningur stjórnvalda við greinina hafi átt þátt í því að tefja nauðsynlega endurskipulagningu í 
greininni.

Sértækur stuðningur við greinina er nú talinn réttlætanlegur tímabundið í ljósi þeirra miklu takmarkana 
sem hafa verið á starfsemi aðila í greininni síðustu mánuði og í ljósi þess að viðspyrnustyrkir náðu 
aðeins til tekjufalls út nóvember á síðasta ári. Ekki er útlit fyrir að greinin þurfi frekari stuðning þegar 
takmörkunum á opnunartíma og lokunum hefur verið aflétt nema það komi til þess að staðan í 
faraldrinum færist aftur í verra horf.


