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Skýrsla
fjármála- og efnahagsráðherra um mat á árangri aðgerða til að
mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru.

Með beiðni (á þskj. 1606) frá efnahags- og viðskiptanefnd er þess óskað að fjármála- og
efnahagsráðherra flytji Alþingi skýrslu um mat á árangri og ávinningi af þeim aðgerðum sem stjórnvöld
hafa ráðist í til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru. Óskað var eftir því að lagt
yrði mat á árangur af opinberum aðgerðum í heild en einnig af einstaka þáttum. Jafnframt var óskað
eftir því að skýrslan yrði unnin með aðstoð óháðra sérfræðinga sem legðu sjálfstætt mat á árangur af
einstökum mótvægisaðgerðum, á umfang þeirra og hvernig þær hafa unnið hver með annarri. Arnór
Sighvatsson, hagfræðingur og fyrrum aðstoðarseðlabankastjóri, var ráðinn til þess verks.
Samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnar frá 5. júlí 2021 stendur til að skipa tvær nefndir til að gera
úttektir á viðbrögðum stjórnvalda við COVID-19. Önnur úttektin lýtur að því hvernig tekist hefur að
verja hagkerfið fyrir ágangi veirunnar. Sú úttekt verður töluvert víðtækari en þessi skýrsla og verður
henni skilað eigi síðar en 1. mars 2022. Áður hefur starfshópur fjármála- og efnahagsráðherra um
eftirfylgni efnahagsaðgerða birt þrjár skýrslur, auk þess sem starfshópur ráðherra um efnahagsleg áhrif
valkosta í sóttvarnamálum fjallaði nokkuð um tengd mál.1
Mat á árangri aðgerða til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru
Skýrsla þessi er unnin af fjármála- og efnahagsráðuneyti í samráði við Arnór Sighvatsson í framhaldi
af beiðni efnahags og viðskiptanefndar. Álit Arnórs má finna í lokakafla skýrslunnar. Skýrslan er unnin
á grunni opinberra gagna, s.s. Hagstofu Íslands, Seðlabanka Íslands, Vinnumálastofnunar, Háskóla
Íslands, Ferðamálastofu, Nasdaq, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Oxford-háskóla og embætti landlæknis og
gögnum aðgengilegum aðgangshöfum Macrobond. Sérstakar gagnabeiðnir voru sendar
Vinnumálastofnun og Skattinum.
Í samræmi við framkomna beiðni er í skýrslunni lagt mat á áhrif sjálfvirkra sveiflujafnara og beinna
aðgerða stjórnvalda í samhengi við þau markmið sem þeim var ætlað að ná. Má einkum nefna:
• Að koma í veg fyrir að framleiðsluþættir skaðist að óþörfu.
• Að varðveita ráðningarsamband atvinnurekenda og launafólks.
• Að styðja við þau fyrirtæki og rekstraraðila sem faraldurinn og sóttvarnaaðgerðir hafa bitnað
harðast á.
• Að styðja við heimili og viðkvæma hópa í samfélaginu og þá sem verst hafa orðið fyrir
efnahagslegum áhrifum faraldursins.
• Að draga úr neikvæðri víxlverkun minnkandi eftirspurnar og atvinnuleysis.
• Að skapa öfluga viðspyrnu fyrir efnahagslífið og styrkja nýsköpun.
Í samræmi við skýrslubeiðnina eru m.a. eftirfarandi aðgerðir til umfjöllunar:
• Lokunarstyrkir.
• Tekjufallsstyrkir.
• Viðspyrnustyrkir.
• Stuðningslán.
• Viðbótarlán (brúarlán).
• Frestun skattgreiðslna og skattalækkanir.
• Ráðningarstyrkir og átakið Hefjum störf.
• Styrkir vegna greiðslu launa á uppsagnarfresti.
• Laun í sóttkví.
Skýrslur hópanna má finna hér: https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/covid-19/efnahagsleg-ahrif-farsottar/
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Atvinnuleysisbætur til sjálfstætt starfandi einstaklinga vegna minnkaðs starfshlutfalls.
Menntunarúrræði.
Greiðsluskjól.
Auknar opinberar fjárfestingar.
Allir vinna (endurgreiðsla virðisaukaskatts).
Hlutabótaleið.
Ferðagjöf.
Tekjutengdar atvinnuleysisbætur.
Styrkir vegna umönnunar fatlaðra og langveikra barna.
Úttekt séreignarsparnaðar.
Sérstakur barnabótaauki.
Styrkir vegna íþrótta- og tómstundastarfs.

Uppbygging skýrslunnar er með þeim hætti að í upphafi er gerð grein fyrir umfangi og árangri einstakra
mótvægisaðgerða, hvernig þær vinna saman og loks er lagt mat á heildstæðan árangur af aðgerðum
stjórnvalda (beinna aðgerða og sjálfvirkra sveiflujafnara) til að mæta efnahagslegum afleiðingum
heimsfaraldurs kórónuveiru. Ríkissjóður hefur til þessa verið í lykilhlutverki viðbragðs opinberra
fjármála við faraldrinum Af þeim sökum er megináhersla skýrslunnar á þau.
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Viðauki 1

1. Ríkisfjármálin í heimsfaraldri kórónuveiru
1.1 Ríkisfjármálum ætlað að styðja við eftirspurn og varðveita framleiðslugetu
Efnahagsáfallið sem leiðir af heimsfaraldrinum er eitt það stærsta sem sögur fara af. Það hefur bæði
leitt til minni eftirspurnar og minna framboðs í hagkerfinu, einkum á sviði þjónustu sem krefst nálægðar.
Líklegt er að langvarandi neikvæð áhrif á hagkerfið aukist eftir því sem áhrif faraldursins vara lengur.
Viðbragð stjórnvalda í efnahagsmálum hefur frá upphafi miðað að því að styðja eftirspurn og varðveita
framleiðslugetu. Fjölþættum aðgerðum hefur verið beitt en meginþungi viðbragðsins hefur verið á sviði
ríkisfjármála. Tilfærslur og skattalækkanir spornuðu gegn tekjumissi þeirra sem faraldurinn snerti mest
og fjárfest hefur verið í innviðum og umbótum sem eiga að efla hagvaxtargetu. Stjórnvöld leituðust við
að koma úrræðunum hratt til framkvæmda og að hafa umsóknarferli stafræn. Fjallað er um einstakar
aðgerðir hér á eftir. Aukinn halli á rekstri ríkissjóðs leiðir ekki aðeins af þessum sértæku
mótvægisaðgerðum heldur einnig af svokallaðri sjálfvirkri sveiflujöfnun í skatt- og
atvinnuleysisbótakerfum. Þótt sjálfvirk sveiflujöfnun hafi verið sterk fyrir faraldurinn var snemma ljóst
að einnig væri þörf á umfangsmiklum, sértækum stuðningi vegna þess hversu stórt áfallið var og vegna
þess að líklegt var talið að kostnaðurinn af því myndi dreifast ójafnt.
Til skamms tíma litið dregur aukinn hallarekstur ríkissjóðs einkum úr efnahagssamdrættinum með því
að viðhalda eftirspurn, bæði beint og með tilfærslum til einkaaðila. Aðgerðir í því skyni voru í forgrunni
þegar efnahagsstarfsemi var í lamasessi vegna faraldursins. Aðgerðir Seðlabankans hníga í sömu átt, en
áhrif þeirra eru að jafnaði almennari en áhrifin af aðgerðum ríkissjóðs. Eftir því sem lengra líður eykst
mikilvægi þeirra aðgerða sem miða fyrst og fremst að því að viðhalda og auka framleiðslugetu. Skilin
á milli þessara tveggja markmiða eru ekki skýr og þau styðja við hvort annað.
Innlend eftirspurn hefur reynst mun þróttmeiri en óttast var í fyrstu og raunin hefur verið í helstu
samanburðarlöndum. Þar leika sértækt og almennt viðbragð ríkisfjármálanna vafalítið lykilhlutverk
ásamt góðum árangri sóttvarnaaðgerða og aðgerða Seðlabankans, sterkum efnahagsreikningum
einkaaðila auk tilflutnings einkaneyslu inn í hagkerfið frá útlöndum með miklum samdrætti ferðalaga
Íslendinga erlendis. Að sama skapi hafa skuldir heimila og fyrirtækja ekki aukist að ráði í faraldrinum
sem eykur líkur á öflugum efnahagsbata. Fyrstu vísbendingar benda því til þess að markmið ríkissjóðs
um að koma í veg fyrir neikvæða víxlverkun minnkandi eftirspurnar og aukins atvinnuleysis hafi í
megindráttum gengið eftir án þess að ytri stöðu hagkerfisins eða lánshæfi ríkissjóðs hafi verið teflt í
tvísýnu. Sterkar vísbendingar eru um að skattheimta á fyrrihluta ársins endurspegli meiri þrótt
hagkerfisins en búist hafði verið við. Halli ríkissjóðs og skuldsetning ætti því að öðru óbreyttu að verða
lægri en gert var ráð fyrir fyrr í faraldrinum. Ekki virðist heldur enn hafa orðið alvarlegur skaði á
framboðshlið hagkerfisins ef marka má getu ferðaþjónustunnar og annarra atvinnugreina til að bregðast
við aukinni eftirspurn. Heildaráhrif aðgerða ríkissjóðs á framboðshlið hagkerfisins og framleiðslugetu
verða þó ekki ljós fyrr en að einhverjum árum liðnum.

1.2 Faraldurinn hefur mun meiri áhrif á rekstur ríkissjóðs en sveitarfélaga
Ljóst má vera að áhrif faraldursins hafa verið mun meiri á fjárhag ríkissjóðs en á sveitarstjórnarstigið í
heild þar sem ríkið ber hitann og þungann af mótvægisaðgerðum, hvort sem er í gegnum sjálfvirka
sveiflujafnara eða sértækar ráðstafanir. Þannig hafa tekjur ríkissjóðs dregist mun meira saman en tekjur
sveitarfélaga í faraldrinum og á sama tíma hafa útgjöld ríkissjóðs aukist meira en útgjöld sveitarfélaga.
Engu að síður er ljóst að efnahagsleg áhrif faraldursins hafa haft umtalsverð áhrif á einstök sveitarfélög,
einkum þau sem hafa reitt sig á ferðaþjónustuna sem atvinnugrein. Til þess var m.a. horft í þeim
efnahagsaðgerðum sem gripið var til og hafa þær beint eða óbeint haft jákvæð áhrif á afkomu
sveitarfélaga. Beinn fjárstuðningur við sveitarfélög og byggðarlög nam 2,7 ma.kr. árið 20202 og beindist
hann m.a. að þeim sveitarfélögum þar sem ferðaþjónustan leikur stórt hlutverk í atvinnusköpun og hafa
þau því orðið fyrir verulegu tekjufalli. Þá hafa ýmsar sértækar aðgerðir í félags- og heilbrigðismálum
sem og auknar fjárfestingar á vegum ríkisins komið sveitarfélögum til góða en meðal fjárfestinga voru
aukin framlög til hafnarframkvæmda, framkvæmda við flugvelli, styrki til fráveitumála sveitarfélaga,
ofanflóðavarnir og uppbygging á húsnæði heilbrigðisstofnana víða um land. Ætla má að veigamestu
áhrifin á fjárhag sveitarfélaga séu engu að síður þau óbeinu áhrif sem leiða af þeim efnahagslegu
aðgerðum sem gripið var til. Þær aðgerðir ásamt sterkari stöðu heimila og fyrirtækja hafa leitt til þess
að helstu tekjustofnar sveitarfélaga, einkum útsvar og lögbundin framlög ríkisins í Jöfnunarsjóð
sveitarfélaga, hafa haldið sér betur en ella og skattskil orðið betri. Óbeinna áhrifa gætir einnig á
útgjaldahlið, en t.d. má gera ráð fyrir að minni þörf sé fyrir fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum en ella
hefði orðið.
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Sjá nánar í annarri skýrslu starfshóps um úrræði vegna heimsfaraldursins:
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-ogskrar/%c3%96nnur%20sk%c3%bdrsla%20um%20n%c3%bdtingu%20%c3%barr%c3%a6%c3%b0a_%c3%a1
%20vef.pdf

1.3 Viðbragð í samræmi við ráðleggingar alþjóðastofnana
Efnahagsaðgerðir stjórnvalda hafa í megindráttum verið sambærilegar aðgerðum nágrannaríkja og fylgt
almennum ráðleggingum alþjóðastofnana á borð við Efnahags- og framfarastofnunina (OECD) og
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Ráðleggingar alþjóðastofnana endurspegla m.a. reynsluna af viðbrögðum við
alþjóðlega fjármálahruninu þar sem þeim ríkjum sem beittu opinberum fjármálum hratt og af krafti til
að styðja við efnahagsumsvif vegnaði betur en þeim sem lögðu megináherslu á niðurskurð og
skattahækkanir til að stöðva skuldasöfnun. Orsakir og eðli fjármálakreppunnar voru þó um margt mjög
ólík samdrættinum vegna faraldursins.
Alþjóðastofnanirnar hafa ráðlagt að útgjöldum sé forgangsraðað til heilbrigðismála og í sérsniðinn
stuðning við heimili og fyrirtæki sem orðið hafa fyrir mestum efnahagslegum áhrifum. Stofnanirnar
leggja svo til að þegar efnahagsbatinn hafi náð tryggri viðspyrnu og aðstæður batna á vinnumarkaði
verði smám saman dregið úr stuðningi á sama tíma og tilfærsla vinnuafls milli greina verði auðvelduð,
t.d. með endurmenntun, ráðningastyrkjum og flýtingu gjaldþrotaskipta. Ákjósanlegt sé að viðhalda enn
um sinn átaki í opinberri fjárfestingu sem auki vaxtargetu hagkerfisins með áherslu á loftslagsvæna
fjárfestingu.

1.4 Dregið úr stuðningi eftir því sem efnahagsbati nær sterkari fótfestu
Kraftur efnahagsbatans ræðst m.a. af því hversu vel hefur tekist að varðveita framleiðsluþætti og minnka
varanlegt framleiðslutap. Enn er þó óljóst um endalok faraldursins og varanleg áhrif hans. Eftir því sem
faraldurinn veldur varanlegri breytingum á efnahagslífinu eykst þörf fyrir tilflutning fjármuna og
starfsmanna milli fyrirtækja og greina. Stuðningur hins opinbera má ekki hindra þá nauðsynlegu
aðlögun framleiðsluþátta. Það er því vandratað einstigi milli þess að koma í veg fyrir að tímabundin
áhrif faraldursins skaði framleiðslugetu og að hindra ekki nauðsynlega aðlögun efnahagsstarfseminnar.
Viðvarandi óvissa um framþróun faraldursins og framleiðslutapið sem af honum leiðir gera þessi
fórnarskipti enn óvissari. Í upphafi var þó mörkuð sú stefna að gera meira frekar en minna til að
takmarka þann efnahagslega skaða sem faraldurinn og nauðsynlegar sóttvarnaaðgerðir hefðu að öðrum
kosti valdið.
Góð staða ríkissjóðs, sterk erlend staða þjóðarbúsins og takmörkuð skuldsetning einkaaðila voru
forsendur þess að hægt var að bregðast við af krafti án þess að lánshæfi ríkissjóðs eða gengisstöðugleika
stæði ógn af miklum hallarekstri og skuldaaukningu ríkissjóðs. Þegar faraldrinum sleppir og

efnahagsbatinn hefur náð traustri fótfestu er mikilvægt að styrkja stöðu ríkissjóðs að nýju og skapa
þannig stefnurými til að bregðast við áföllum.

2. Mótvægisaðgerðir stjórnvalda
Sérstaklega mikil óvissa ríkti um framgang farsóttarinnar og efnahagshorfur í ársbyrjun 2020.
Verðhreyfingar á hlutabréfamörkuðum endurspegluðu þessa óvissu vel, líkt og sjá má á meðfylgjandi
myndum. Flökt á verðbréfaverðum hérlendis og erlendis hefur farið minnkandi síðan á vormánuðum
2020 þótt enn sé uppi óvissa um endalok faraldursins. Djúpstæð óvissa hamlar efnahagsumsvifum og
getur leitt til sjálfnærandi neikvæðs spírals sem mikilvægt er fyrir hagstjórnaraðila að stöðva.

Fjórar smitbylgjur hafa gengið yfir hér á landi. Þeim hefur verið mætt með hertum
sóttvarnatakmörkunum og efnahagsúrræðum til aðstoðar fyrirtækjum og heimilum. Alls hefur
ríkisstjórnin kynnt fjóra efnahagspakka.

Áætlað er að áhrif COVID-19 ráðstafana á ríkissjóð árin 2020-2021 nemi 7,1% af vergri
landsframleiðslu ársins 2020. Séu aðrar aðgerðir stjórnvalda sem ekki hafa bein áhrif á ríkissjóð taldar
með, þ.e. ríkistryggð lán, frestun staðgreiðslu launa og útgreiðsla úr séreignarsjóðum, nemur umfangið
nær 9,5% af VLF 2020. Þar að auki ábyrgðist ríkissjóður lán til Icelandair fyrir að hámarki 15 ma.kr.
og 4,5 ma.kr. vegna Ferðaábyrgðasjóðs. Fjárfestingarátakið varir svo lengur.

Markmið mótvægisaðgerða stjórnvalda hefur verið að draga úr óvissu, viðhalda eftirspurn á meðan
áhrifa af faraldrinum gætir og varðveita framleiðslugetu hagkerfisins. Öll eru markmiðin í raun tengd
þar sem árangur eins hefur áhrif á árangur annars. Með því að viðhalda eftirspurn er dregið úr óvissu,
spornað gegn hækkun atvinnuleysis og framleiðslugeta hagkerfisins varðveitist. Þar sem rýrnun
framleiðslugetunnar er ein helsta áhættan fyrir efnahagsbatann hefur aðgerðum stjórnvalda ekki síst
verið ætlað að viðhalda eða skapa ráðningarsambönd og styrkja fyrirtæki til að viðhalda
lágmarksstarfsemi og varðveita viðskiptasambönd.
Ýmsar aðgerðir hafa þannig miðað að því að styðja við rekstraraðila (fyrirtæki og einyrkja) sem eiga í
rekstrarerfiðleikum á tímum heimsfaraldurs kórónuveiru með beinum styrkjum (tekjufalls-, viðspyrnuog lokunarstyrkir, endurgreiðslur til íþróttafélaga og greiðslu launakostnaðar), skattfrestunum (frestun
staðgreiðslu af launum, á greiðslu VSK og annarra aðflutningsgjalda) og skattalækkunum (tímabundin
lækkun tryggingagjalds, niðurfelling gistináttaskatts og tollafgreiðslugjalds og afturfæranlegt tap
tekjuskatts lögaðila) og ríkistryggðum lánum (stuðnings- og viðbótarlán), ásamt eftirspurnarörvandi
aðgerðum, s.s. með ferðgjöfunum, útvíkkun á endurgreiðslu VSK og aukinni opinberri fjárfestingu.3
Aðgerðunum var ætlað að aðstoða fyrirtæki í tímabundnum fjárhagsvanda sem annars gæti leitt til
uppsagna eða gjaldþrots og enn dýpri og lengri efnahagssamdráttar. Aðgerðirnar auðvelda fyrirtækjum
3

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið bannar að meginreglu til ríkisaðstoð sem er til þess fallin að raska
samkeppni. Vegna heimsfaraldurs kórónuveiru voru þó veittar tímabundnar heimildir fyrir ríki til að veita
fyrirtækjum sem lenda í ófyrirséðum lausafjárskorti sökum faraldursins stuðning. Lög um lokunar-, tekjufalls- og
viðspyrnustyrki falla undir þennan tímabundna ríkisaðstoðarramma ásamt ferðagjöfinni. Upphaflega var gert ráð
fyrir að ramminn gilti til ársloka 2020 og mátti stuðningur við hvern rekstraraðila og tengda aðila nema um 120
millj.kr. að hámarki. Í janúar 2021 var gildistími rammans framlengdur til ársloka 2021 og hámark stuðnings
hækkað í rúmlega 260 millj.kr.

að viðhalda störfum sem er jafnframt ein mikilvægasta aðgerðin til að varðveita fjárhagslegan styrk
heimilanna.
Átak í opinberum fjárfestingum og útvíkkaðar endurgreiðsluheimildir og hækkað endurgreiðsluhlutfall
VSK voru til þess fallin að auka fjárfestingu í hagkerfinu. Aðgengi að menntun og stuðningur við
rannsóknir og þróun voru einnig aukin. Þá hefur átak verið gert í að efla stafræna þjónustu ríkisins.
Aðgerðirnar voru atvinnuskapandi og áttu að auka eftirspurn til skamms tíma og hagvaxtargetu til lengri
tíma.
Aðrar mótvægisaðgerðir hafa haft það að markmiði að viðhalda ráðningarsamböndum og skapa störf,
s.s. greiðsla launa í minnkuðu starfshlutfalli (hlutabótaleið), ráðningarstyrkir og átakið Hefjum störf.
Slíkar aðgerðir draga úr áhrifum langvarandi atvinnuleysis sem getur að öðrum kosti haft neikvæð
samfélagsleg og efnahagsleg áhrif. Langvarandi atvinnuleysi fylgir töpuð þekking og færni og það
dregur úr líkum á ráðningu. Þannig rýrir hátt langvarandi atvinnuleysi mannauð og þar með
framleiðslugetu þjóðarbúsins.
Aðgerðum á borð við lengingu tekjutengdra atvinnuleysisbóta, sérstaka barnabótaauka, úttekt
séreignarsparnaðar og lækkun tekjuskatts var ætlað að varðveita ráðstöfunartekjur heimila og draga úr
samdrætti eftirspurnar. Þær leggjast á árar með kröftugu, sjálfvirku viðbragði
atvinnuleysisbótakerfisins. Laun hafa einnig hækkað vegna ákvæða kjarasamninga.
Aðrar aðgerðir hafa miðað sérstaklega að því að vernda viðkvæma hópa, s.s. börn, langveika og fatlaða.

Helstu mótvægisaðgerðir stjórnvalda

Umfang
(ma.kr.)

Stuðningur við rekstraraðila vegna ófyrirséðs tekjufalls
Tekjufallsstyrkur
11,3
Viðspyrnustyrkur
6,2
Lokunarstyrkur
2,8
Endurgreiðslur til íþróttafélaga
1,4
Greiðsla launa í sóttkví
0,5
Greiðsla hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti
12,2
Frestun staðgreiðslu af launum
10,9
Lækkun tryggingagjalds
3,1
Viðbótarlán
2,8
Stuðningslán
10,1
Aðgerðir til að örva eftirspurn og auka hagvaxtargetur til lengri tíma
Fjárfestingarátak
45,1
Allir vinna (endurgreiðsla VSK)
9,3
Aukinn stuðningur við rannsóknir og þróun
4,6 (2021)
Aukið aðgengi að menntun
9,0
Ferðagjafir
1,3
Aðgerðir til að viðhalda ráðningasambandi og skapa störf
Hlutabótaleið
28,0
Ráðningastyrkir og átakið Hefjum störf
~3,
Aðgerðir til að varðveita kaupmátt heimila
Tekjutengdar atvinnuleysisbætur lengdar
2,4
Sérstakir barnabótaaukar
4,6
Úttekt séreignarsparnaðar
32,7
Breytingar á tekjuskattskerfinu
21
Verndun viðkvæmra hópa
Ýmsar aðgerðir vegna einstaklinga í viðkvæmri stöðu
4,2

Staða
aðgerðar
Liðin
Virk
Virk
Virk
Virk
Liðin
Virk
Virk
Liðin
Liðin
Virk
Virk
Virk
Virk
Virk
Liðin
Virk
Virk
Liðin
Virk
Virk
Virk

2.1 Stuðningur við rekstraraðila vegna ófyrirséðs tekjufalls
Áfallið fyrir heimsbúskapinn vegna kórónuveirufaraldursins var ófyrirséð og átti sér ekki rætur í
undirliggjandi efnahagslegu ójafnvægi. Kostnaður af völdum farsóttarinnar er mismikill eftir löndum
og dreifðist með ójöfnum hætti eftir atvinnugreinum. Á Íslandi hafa rekstraraðilar í ferðaþjónustu og
tengdum greinum orðið fyrir mestum búsifjum. Einnig hefur reynt á þolmörk aðila í menningargreinum
og þeirra sem veita þjónustu sem krefst nálægðar.

Rekstraraðilum sem orðið hafa fyrir verulegum neikvæðum áhrifum af faraldrinum hefur verið bættur
hluti rekstrarkostnaðar með beinum styrkjum. Auk þess hafa þeim staðið til boða ríkistryggð lán og
greiðsluskjól. Þessu til viðbótar stóð fyrirtækjum til boða að draga úr rekstrarkostnaði enn frekar með
því að minnka starfshlutfall starfsmanna og fengu þeir starfsmenn þá greiddar atvinnuleysisbætur í
minnkuðu starfshlutfalli (hlutabætur) og svo síðar styrki til að ráða starfsmennina aftur í fyrra
starfshlutfall. Stuðningurinn var ætlaður þeim rekstraraðilum sem faraldurinn og sóttvarnaaðgerðir hafa
bitnað mest á. Hann átti að koma til móts við fastan kostnað fyrirtækja og fleyta þeim í gegnum
tímabundna rekstrarörðugleika vegna heimsfaraldursins. Þessu til viðbótar var boðið upp á frestun
skatta og ráðist í eftirspurnarörvandi aðgerðir. Vonast var til að aðgerðirnar drægju úr uppsögnum og
gjaldþrotum og tryggðu þannig öfluga viðspyrnu þegar áhrif faraldursins færu dvínandi á ný.
Alls hafa um 5.200 rekstraraðilar nýtt sér stærstu úrræði stjórnvalda sem miðuðu að því að styðja við
rekstraraðila vegna tekjufalls, s.s. frestun skattgreiðslna, greiðslu launa á uppsagnarfresti, lokunar-,
tekjufalls- og viðspyrnustyrk, stuðnings- og viðbótarlán. Aðeins hafa 32 þeirra óskað eftir
gjaldþrotaskiptum. Umfang stuðnings vegna aðgerðanna nemur um 70ma.kr. Á fyrra ári nýttu fyrirtæki
helst frestun skattgreiðslna, ríkistryggð lán og greiðslu launa á uppsagnarfresti en á nýju ári var farið að
greiða tekjufalls- og viðspyrnustyrki sem hafa nýst fyrirtækjum sem hafa orðið fyrir mestum áhrifum
af völdum heimsfaraldurs.

Úrræðin nýttust fyrirtækjum í öllum stærðarflokkum. Nýting úrræðanna var hlutfallslega mikil meðal
einyrkja. Þeir voru 55% af heildarfjölda rekstraraðila sem fengu slíka fyrirgreiðslu en til samanburðar
voru einyrkjar 47% af launagreiðendum í viðskiptahagkerfinu fyrir faraldurinn. Flestir rekstraraðilar
nýttu sér eitt úrræðanna, eða 62%, fimmtungur þeirra nýtti tvö úrræðanna og tíundi þeirra nýtti þrjú
þeirra.

Staða fyrirtækja góð þrátt mikinn efnahagssamdrátt
Hlutfall lána í 90 daga vanskilum hjá kerfislega mikilvægum bönkum hefur lítið breyst frá því að
heimsfaraldurinn barst hingað til lands. Hlutfallið stendur nú í 2,8% af heildarútlánum en var nær 13%
2011. Lánum í vanefndum hefur fjölgað nokkuð þótt hlutfallið sé hvergi nærri því sem var eftir
fjármálaáfallið en til lána í vanefndum teljast eftirstöðvar allra útlána lántaka ef eitt lán er komið yfir
90 daga vanskil, í frystingu eða lántaki metinn ólíklegur til að standa við skuldbindingar sínar. Hlutfall
lána í vanefndum lækkaði á fyrsta ársfjórðungi 2021 og er nú um 10,5% af útlánum bankanna. Til

samanburðar stóð hlutfallið í 23% árið 2011. Útlán í vanefndum hafa aukist mest hjá fyrirtækjum í
þjónustu. Vert er að árétta að fyrir faraldurinn var vænst nokkuð víðtækrar fjárhagslegrar
endurskipulagningar í ferðaþjónustu vegna erfiðrar fjárhagsstöðu margra fyrirtækja.4

Gjaldþrotum virkra fyrirtækja fjölgaði lítillega í faraldrinum en þeim tók að fækka þegar leið á sem er
andstætt við það sem gerðist eftir fjármálahrunið. Fækkun gjaldþrota er í samræmi við þróun í helstu
viðskiptalöndum þar sem skuldastaða fyrirtækja var almennt góð fyrir faraldurinn og aðgerðir hins
opinbera og lánveitenda hafa miðað að því að fleyta fyrirtækjum í gegnum tímabundin áhrif af
heimsfaraldrinum. Eitt af því sem leiðir af þessu er að fyrirtæki sem voru e.t.v. ekki lífvænleg fyrir
faraldurinn eða eru ekki lífvænleg til lengri tíma litið kunna að hafa komist hjá gjaldþroti vegna
stuðningsaðgerða. Óvíst er hvort slíkt leiði til aukinna gjaldþrota þegar aðgerðunum lýkur og meiri
kraftur færist e.t.v. í endurskipulagningu lánasafna.
Launagreiðendum á staðgreiðsluskrá hefur fækkað nokkuð í faraldrinum þótt fækkunin sé ekki í líkingu
við það sem var eftir fjármálahrunið. Í mars 2019 voru launagreiðendur í viðskiptahagkerfinu aðeins
ríflega 80 fleiri en í mars 2021.

4

Greint var frá þröngri fjárhagsstöðu fjölmargra félaga í ferðaþjónustu fyrir komu heimsfaraldurs í
fjárhagsgreiningu KPMG ehf. á Íslandi. Sjá hér:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/is/pdf/2020/12/Fjarhagsgreining-Stada-ferdathjonustufyrirtaekja2019.pdf

Skuldsetning fyrirtækja er lítil í sögulegu samhengi og raunvirði skulda jókst lítið í heimsfaraldrinum
sem gefur vonir um sterkan efnahagsbata þegar áhrifum faraldursins sleppir. Árið 2019 námu skuldir
fyrirtækja nær 83% af VLF. Hlutfallið hækkaði rétt yfir 89% árið 2020 en á fyrsta fjórðungi 2021
lækkaði það aftur niður í 83% af VLF.

2.1.1

Beinir styrkir

Rekstraraðilar sem hafa átt erfitt með að afla tekna vegna áhrifa faraldursins og aðgerða til að verjast
útbreiðslu hans hafa átt rétt á styrkjum úr ríkissjóði til að koma til móts við fastan rekstrarkostnað. Í
fyrsta lagi hafa rekstraraðilar getað sótt um greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. Með
úrræðinu átti að tryggja réttindi launafólks og styðja þá atvinnurekendur sem horfðu fram á
umfangsmikið tekjutap í upphafi faraldursins. Í öðru lagi hefur lokunarstyrkjum verið ætlað að kom til
móts við vanda sem skapast vegna tekjufalls þeirra rekstraraðila sem gert er að loka eða stöðva starfsemi
vegna sóttvarnaaðgerða. Í þriðja lagi hefur ríkissjóður boðið upp á greiðslu launa í sóttkví, en með því
er komið til móts við þá rekstraraðila sem ekki geta notið starfskrafta launamanna sinna á meðan þeir
eru í sóttkví að tilskipun sóttvarnayfirvalda. Loks er markmið tekjufalls- og viðspyrnustyrkja að
viðhalda atvinnustigi og efnahagsumsvifum með því að styðja við rekstraraðila sem verða fyrir

tímabundnu tekjufalli. Jafnframt er viðspyrnustyrkjunum ætlað að viðhalda nauðsynlegri
lágmarksstarfsemi á meðan áhrifa faraldursins gætir svo fyrirtæki geti varðveitt viðskiptasambönd og
tryggt viðbúnað þegar úr rætist.
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Við mótun styrkjaúrræðanna var tekið mið af því að rekstraraðilum stóð til boða að nýta mörg úrræði
stjórnvalda vegna kórónuveirufaraldursins á sama tíma. Vegna þessa þurfti bæði að sjá til þess að
úrræðin virkuðu vel saman og skiluðu tilætluðum árangri en einnig að sami kostnaður yrði aðeins bættur
einu sinni úr ríkissjóði.
Sem dæmi um samspil úrræðanna má nefna að ekki var óalgengt að hlutastarfaleiðin væri nýtt samtímis
því sem sótt var um beina styrki. Flest styrkjaúrræðin eru þannig uppbyggð að fyrirtæki eru aðstoðuð
við að standa undir föstum gjaldfæranlegum rekstrarkostnaði og stuðningur úr ríkissjóði getur að
hámarki numið þeim kostnaði. Að því leyti sem greiðslur í hlutastarfaleiðinni renna til launamanna
mynda þær ekki gjaldfæranlegan kostnað hjá rekstraraðila. Sá launakostnaður fæst því ekki bættur aftur
í beinu styrkjaúrræðunum. Af sömu ástæðu ber við útreikning tekjufalls- og viðspyrnustyrkja að draga
frá rekstrarkostnaði veitta stuðningsgreiðslu vegna launagreiðslna á uppsagnarfresti.
Við mótun framhalds lokunarstyrkja og viðspyrnustyrkja lá auk þess fyrir að ekki væri útilokað að
aðstæður yrðu þannig að rekstraraðili myndi sækja um báðar tegundir styrkja fyrir sama mánuð. Þessi
úrræði giltu fram í tímann og ekki lá fyrir við samþykkt þeirra hvaða aðstæður yrðu þá uppi í
faraldrinum. Til að koma til móts við þennan ófyrirsjáanleika og á sama tíma leitast við að tryggja að
rekstraraðilar fengju ekki sama rekstrarkostnað bættan oftar en einu sinni úr ríkissjóði er miðað við
ákveðnar frádráttarreglur í lögum um þessa styrki.
2.1.1.1 Tekjufallsstyrkir
Tekjufallsstyrkjum var ætlað að styðja rekstraraðila sem höfðu orðið fyrir tímabundnu tekjufalli vegna
heimsfaraldurs kórónuveiru. Við mótun úrræðisins var einkum litið til aðstæðna aðila í ferðaþjónustu
og menningargreinum enda lá þá fyrir að tekjufall hafði orðið mikið í þessum atvinnugreinum. Vegna
þess hve víða áhrifa faraldursins gætti var þó miðað við að styrkirnir stæðu öllum rekstraraðilum til
boða, þ.m.t. einyrkjum, sem höfðu orðið fyrir verulegu tekjufalli vegna faraldursins frá 1. apríl til 31.
október 2020. Fjárhæð tekjufallsstyrks miðaðist við rekstrarkostnað en gat ekki orðið hærri en sem nam
tekjufalli rekstraraðila. Hámarkið var einnig bundið tekjufalli og fjölda stöðugilda. Þannig var hámark
styrksins 14 millj.kr. ef tekjufall rekstraraðila var 40-70% og stöðugildi voru a.m.k. fimm. Hámarkið
var 17,5 millj.kr. ef tekjufall rekstraraðila var 70-100% á tímabilinu og stöðugildi a.m.k. fimm.
Opnað var fyrir umsóknir um tekjufallsstyrki snemma árs 2021.

Tölfræði um tekjufallsstyrki
Heildarfjárhæð (millj.kr.)

11.259

Fjöldi rekstraraðila

2.523

Meðalfjárhæð styrks (millj.kr.)

4,5

Hæsta fjárhæð styrks (millj.kr.)

17,5

Hlutfall heildarfjárhæðar til ferðaþjónustu

66%

Greiddir hafa verið 11,3 ma.kr. til um 2.500 rekstraraðila. Meðalfjárhæð tekjufallsstyrks nemur því um
4,5 millj.kr. á hvern rekstraraðila. Úrræðið hefur nýst vel rekstraraðilum í ferðaþjónustu og hafa þeir
fengið greidda um 7,8 ma.kr. í tekjufallsstyrki. Þannig hafa 66% fjárhæðarinnarfarið til rekstraraðila í
ferðaþjónustu sem er svipuð hlutdeild og í öðrum úrræðum, en þar vega gististaðir (2,7 ma.kr.),
ferðaskipuleggjendur (1,8 ma.kr.), veitingahús (1,8 ma.kr.) og farþegaflutningar á landi og sjó (1,0
ma.kr.) þyngst. Rekstraraðilar í menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi hafa fengið tekjufallsstyrk
fyrir 522 millj.kr. Þess má geta að hlutfall starfandi eftir kynjum er mjög jafnt í ferðaþjónustu í heild en
mestu munar í rekstri gististaða þar sem konur eru í meiri hluta.
2.1.1.2 Viðspyrnustyrkir
Viðspyrnustyrkir eru nokkurs konar framhald tekjufallsstyrkja en þeir eru vegna mánaðarlegs tekjufalls
á tímabilinu 1. nóvember 2020 til 30. nóvember 2021. Styrkjunum er ætlað að aðstoða rekstraraðila sem
hafa orðið fyrir a.m.k. 40% tekjufalli við að viðhalda lágmarksstarfsemi á meðan áhrifa faraldursins
gætir, að varðveita viðskiptasambönd og tryggja þannig viðbúnað þegar úr rætist. Eins og í tilviki
tekjufallsstyrkja er gerð krafa um a.m.k. 40% tekjufall. Í megindráttum er þrennt ólíkt með skilyrðum
viðspyrnu- og tekjufallsstyrkja. Í fyrsta lagi eru tekjufallsbilin þrjú í tilviki viðspyrnustyrkja. Í öðru lagi
getur styrkurinn numið 90% af rekstrarkostnaði rekstraraðila í stað 100% í tilfelli tekjufallsstyrkja. Í
þriðja lagi er sótt um viðspyrnustyrk fyrir hvern almanaksmánuð í stað sjö mánaða tímabils. Þá getur
viðspyrnustyrkur aldrei numið hærri fjárhæð en sem nemur tekjufalli rekstraraðila í viðkomandi
almanaksmánuði. Hámark styrksins er 1,5 millj.kr. á mánuði ef tekjufallið er 40-60% og stöðugildi
a.m.k. fimm, 2 millj.kr. á mánuði ef tekjufall er 60-80% en 2,5 millj.kr. á mánuði sé tekjufallið 80100%.
Opnað var fyrir umsóknir um viðspyrnustyrki 2. mars 2021 og hafa nú verið greiddir út 6,2 ma.kr. til
1.411 rekstraraðila. Viðspyrnustyrkir til ferðaþjónustu nema að svo stöddu 72% af heildarfjárhæð
úræðisins. Enn á eftir að ljúka meðferð um 10% þeirra umsókna sem hafa borist Skattinum.
Umsóknarfrestur um viðspyrnustyrk er til 31. desember 2021.
Tölfræði um viðspyrnustyrki
Heildarfjárhæð (millj.kr.)

6.207

Fjöldi rekstraraðila

1.411

Meðalfjárhæð styrks (millj.kr.)

4,4

Hlutfall heildarfjárhæðar til ferðaþjónustu

72%

2.1.1.3 Lokunarstyrkir
Frá upphafi faraldursins hefur tilteknum rekstraraðilum nokkrum sinnum verið gert skylt að loka eða
stöðva starfsemi tímabundið á grundvelli sóttvarnalaga. Rekstraraðilar í slíkri starfsemi hafa átt rétt á
lokunarstyrk sem nemur að hámarki gjaldfæranlegum rekstrarkostnaði á tímabili lokunar. Um
styrkfjárhæðir gilda tiltekin viðmið um hámörk sem hafa verið hækkuð eftir því sem liðið hefur á

faraldurinn. Hámarksgreiðslur taka mið af fjölda launamanna en ekki fjölda stöðugilda eins og í tilviki
tekjufalls- og viðspyrnustyrkja. Ástæðu þess má rekja til þess að hlutastörf, einkum meðal kvenna, voru
áberandi í hlutastörfum í þeim fyrirtækjum sem þurftu að sæta lokunum í upphafi faraldursins.
Fyrstu lokunarstyrkirnir voru greiddir út til þeirra sem var skylt að stöðva starfsemi á tímabilinu 24.
mars til 4. maí 2020. Aldrei síðar hefur fleiri rekstraraðilum verið gert að loka eða stöðva starfsemi,
enda var þá óheimilt að veita ýmsa heilbrigðisþjónustu, s.s. tannlækningar og sjúkraþjálfun, sem ekki
hefur verið takmörkuð síðan. Seinna lokunartímabil vors 2020, nánar tiltekið 4. - 25. maí, var töluvert
viðaminna og náði helst til kráa, skemmtistaða, líkamsræktarstöðva og sundlauga. Í heildina voru
greiddir lokunarstyrkir fyrir um 1 ma.kr. til ríflega 1.000rekstraraðila vegna lokana vorið 2020. Stór
hluti þeirra fór til fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu og annarri þjónustu sem aðeins var gert að loka á fyrra
tímabilinu. Fyrir allt þetta tímabil vorið 2020 gat hver rekstraraðili fengið að hámarki 3,6 millj.kr. í
lokunarstyrk.
Lokunarstyrkjaúrræðið tók breytingum haustið 2020. Hámark lokunarstyrkja fyrir hvern lokunardag
var hækkað og er það 20.000 kr. á hvern launamann vegna tímabilsins 18. september 2020 og fram til
30. september 2021. Þannig getur hver rekstraraðili að hámarki fengið 260 millj.kr. lokunarstyrk.5
Lokunarstyrkir núna nýtast því stærri rekstraraðilum en áður.
Lokunarstyrkir hafa verið greiddir fyrir nær 2,8 ma.kr. til 1.226 rekstraraðila. Helmingur lokunastyrkja
hefur farið til rekstraraðila í menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi. Nær fjórðungur lokunarstyrkja
var greiddur til rekstraraðila í rekstri gististaða og veitingahúsa en þar vega líklega þyngst krár og
skemmtistaðir en þeim hefur verið gert að loka lengst allra rekstraraðila. Loks hefur fimmtungur
styrkjanna farið til þjónustugreina sem krefjast nálægðar og flokkast ekki sem heilbrigðisþjónusta, s.s.
hárgreiðslu- og snyrtistofa.
Tölfræði um lokunarstyrki
Heildarfjárhæð (millj.kr.)

2.797

Fjöldi rekstraraðila

1.226

Meðalfjárhæð styrks (millj.kr.)

2,3

2.1.1.4 Endurgreiðslur til íþróttafélaga
Styrkir til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna áttu að stuðla að því að íþróttafélög
gætu hafið óbreytta starfsemi að nýju eftir að þeim hafði verið gert að fella niður starfsemi á tilteknu
tímabili í sóttvarnaskyni. Markmiðið var þannig að sem minnstar raskanir yrðu á íþróttastarfi til lengri
tíma litið vegna faraldursins. Stuðningurinn náði til íþróttafélaga og annarra sambanda sem starfa innan
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands sem hófu starfsemi fyrir 1. október 2020 og þurftu að fella niður
starfsemi tímabundið, að hluta eða öllu leyti, vegna opinberra sóttvarnaráðstafana á tímabilinu 1.
október 2020 til og með 30. júní 2021. Alls sóttu 64 félög um endurgreiðslu hjá Vinnumálastofnun og
nemur heildargreiðsla til þeirra 1.378 millj.kr. vegna vinnu tengdri barna- og afreksstarfi íþróttafélaga.
Laun 1.254 launþega voru greidd og greitt var fyrir vinnu 1.342 verktaka. Úrræðið tryggði því tekjur
alls 2.596 einstaklinga.
2.1.1.5 Greiðsla launa í sóttkví
Ríkissjóður styður atvinnurekendur sem greiða launamönnum sem sæta sóttkví laun þegar önnur
réttindi, s.s. veikindaréttur samkvæmt kjarasamningum, eiga ekki við. Með þessu móti er stefnt að því

5

Þetta endurspeglar hámark ríkisaðstoðar í samræmi við skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum. Í fyrstu
var hámarkið 160 millj.kr. en þann 28. janúar 2021 hækkaði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þak
stuðnings til hvers rekstraraðila og tengdra aðila í rúmar 260 millj.kr.

að einstaklingar geti fylgt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda um sóttkví án þess að þurfa að hafa áhyggjur
af afkomu sinni.
Vinnumálastofnun hefur afgreitt um 4.000 umsóknir um greiðslur vegna launa í sóttkví. Alls nema
greiðslurnar um 520 millj.kr vegna 32.256 sóttkvíardaga. Um 62% umsókna hafa komið frá
atvinnurekendum, um 30% frá launþegum og um 8% frá sjálfstætt starfandi einstaklingum.
2.1.1.6 Greiðsla hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti
Boðið var upp á fjárstuðning til greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti til rekstraraðila sem
fundu sig knúna til að segja upp launamönnum vegna verulegrar fjárhagslegrar röskunar af völdum
heimsfaraldurs kórónuveiru. Stuðningurinn nam að hámarki 85% af launakostnaði launamanns á
uppsagnarfresti upp að tilteknu hámarki og náði til þeirra uppsagna sem höfðu uppsagnardag frá og með
1. maí til og með 1. október 2020 og mest í þrjá mánuði. Markmið úrræðisins var að tryggja réttindi
launafólks og stuðning til handa atvinnurekendum sem urðu fyrir miklu tekjutapi vegna
heimsfaraldursins og sóttvarnaaðgerða honum tengdum, en meðal skilyrða stuðningsins var að sýnt yrði
fram á a.m.k. 75% tekjufall milli ára. Þannig voru viðtakendur greiðslnanna fyrirtæki sem stóðu frammi
fyrir verulegum rekstrarörðugleikum.
Atvinnurekendum sem þáðu stuðning til greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti bar að upplýsa
þá launamenn, sem þeir fengu greiddan stuðning vegna, um áform sín um að ráða að nýju í sambærilegt
starf og gera þeim starfstilboð. Sú skylda féll niður 30. júní 2021.
Alls voru greiddir út 12,2 ma.kr. vegna greiðslu launa á uppsagnarfresti til 405 rekstraraðila. Um 87%
fjárhæðarinnar fór til fyrirtækja í ferðaþjónustu, þá sérstaklega fyrirtækja í farþegaflutningum (3,8
ma.kr.) og í rekstri gististaða (3,2 ma.kr.). Meðalfjárhæð styrks var 30 millj.kr. en hæsta fjárhæð styrks
til eins fyrirtækis nam 3,7 ma.kr.
Tölfræði um greiðslu hluta launakostnaðar á
uppsagnarfresti
Heildarfjárhæð (millj.kr.)
12.160

2.1.2

Fjöldi rekstraraðila

405

Meðalfjárhæð styrks (millj.kr.)

30

Hæsta fjárhæð styrks (millj.kr.)

3.708

Hlutfall heildarfjárhæðar til ferðaþjónustu

87%

Skattalækkanir og frestun skattgreiðslna

Ráðist var í ýmsar skattalækkanir og skattfrestanir vegna áhrifa faraldursins. Skattalækkanirnar námu
6,2 ma.kr. á árinu 2020 en þar vógu þyngst breytingar á endurgreiðslu VSK af vinnu. Auk þess var
gistináttaskattur felldur niður tímabundið frá apríl 2020 til ársloka 2021. Sú niðurfelling var metin á
300 millj.kr. árið 2020. Tollafgreiðslugjald vegna afgreiðslu flugvéla og skipa utan almenns
afgreiðslutíma var fellt niður fyrir sama tímabil. Sú niðurfelling var metin á 200 millj.kr. fyrir árið 2020.
Fyrirhugaðri lækkun bankaskatts sem átti að taka gildi á árunum 2021-2024 var flýtt og tók hún gildi
að fullu árið 2021. Hlutfall bankaskatts á skuldir í árslok 2020 í álagningu ársins 2021 verður
því 0,145% í stað 0,376% áður. Markmiðið með aðgerðinni var m.a. að styðja við útlán og draga úr
vaxtamun í bankakerfinu.
Lögfest var VSK-undanþága fyrir streymi listviðburða til að gera listamönnum kleift að lækka verð og
liðka þannig fyrir slíkum viðburðum og jafna skattalega stöðu mismunandi tegunda aðgengis að lifandi
flutningi. Undanþágan var í gildi á tímabilinu 1. nóvember 2020 til– 30. júní 2021.

Auk frestunar á staðgreiðslu af launum sem fjallað er um sérstaklega hér á eftir var heimild til
niðurfellingar álags á vanskil á almennum gjalddaga VSK og frestunar á greiðslu VSK og annarra
aðflutningsgjalda. Alls var um 3 ma.kr. frestað um einn mánuð í fimm skipti vegna niðurfellingar álags.
Gjalddaga aðflutningsgjalda hjá þeim aðilum sem nutu greiðslufrests í tolli (tollkrít) var frestað um 20
daga. Heimildin gilti fyrir öll uppgjörstímabil frá mars og út árið 2020. Stærsti liðurinn í því var
virðisaukaskattur (VSK) og var heimilt að færa allan innskatt viðkomandi tímabils á VSK-skýrslu þótt
einungis hluta eða engum útskatti hafi verið skilað í ríkissjóð vegna innflutnings. Gildisdagur
endurgreiðslu innskattsins var jafnframt færður fram til sama dags og gjalddagi almennra skila er í
VSK. Hér er fyrst og fremst um að ræða frestun og hagræði fyrir innflytjendur. Nýting þessa úrræðis
var mikil og frestuðu innflytjendur með þessum hætti alls um 20 ma.kr. á hverju uppgjörstímabili. Fyrir
ríkissjóð er um að ræða töf milli mánaða á innheimtu umræddra tekna. Að lokum var eigendum
atvinnuhúsnæðis sem eiga við tímabundna rekstrarörðugleika að stríða vegna tekjufalls heimilt að óska
eftir frestun á allt að þremur greiðslum fasteignaskatts, sem eru á gjalddaga frá 1. apríl til og með 1.
desember 2020. Gjalddagi og eindagi greiðslna sem frestun tók til var 15. janúar 2021.
Vegna breyttra rekstrarskilyrða gátu fyrirtæki einnig sótt um frestun á greiðslu tekjuskatts vegna ársins
2019 sæju þau fram á að tap yrði á rekstrarárinu 2020. Með úrræðinu mátti nýta þá skatteign sem
myndaðist árið 2020 í að lækka skattgreiðslur vegna fyrra árs. Með því var skatteign sem myndaðist
vegna taprekstrar færð á fyrra ár í stað næstu ára eins og gert er ráð fyrir í tekjuskattslögum. Úrræðið
skapaði svigrúm fyrir fyrirtæki til að glíma við tímabundna rekstrarerfiðleika en hafði takmörkuð áhrif
á tekjur ríkissjóðs.
Fyrirtækjum sem urðu fyrir verulegu tekjufalli árið 2020 var einnig gefinn kostur á að sækja um lækkun
á fyrirframgreiðslu lögaðila upp í tekjuskatt sem álagður var á árinu 2020 vegna tekna ársins 2019 eða
ákvarða aðra gjalddaga fyrirframgreiðslna en mælt er fyrir um í tekjuskattslögum. Lögaðilar höfðu
þannig val um hvort þeir greiddu fyrirframgreiðslu tekjuskatts á gjalddögunum í apríl, maí og júní 2020.
Frestunin var framlengd og tók þá einnig til gjalddaga í júlí, ágúst og september 2020.
2.1.2.1 Frestun staðgreiðslu af launum
Til að mæta rekstrarörðugleikum og óvissu var snemma gripið til þess ráðs að gera launagreiðendum
kleift að fresta hluta af staðgreiðslu af launum. Ríkið er sá aðili sem veitir frest og greiðir sveitarfélögum
því þann hluta frestaðrar staðgreiðslu sem tilheyrir þeim (þ.e. útsvarshluta frestunarinnar).
Launagreiðendum var í upphafi veitt almenn heimild til að fresta til 15. janúar 2021 helmingi
staðgreiðslu launa sem var á gjalddaga í mars 2020. Eftir það var úrræðið þrengt og launagreiðendum
sem uppfylltu skilyrði um tímabundna rekstrarörðugleika heimilað að fresta allt að þremur greiðslum
sem voru á gjalddaga í apríl til og með desember 2020. Heimilað var að lengja í frestinum með því að
færa gjalddagann yfir á mánuðina júní, júlí og ágúst 2021. Síðar var bætt við þeim valkosti að dreifa
greiðslu á 48 gjalddaga á tímabilinu frá júlí 2022 til júní 2026.
Frestanir sem voru á gjalddaga í janúar 2021 og hvorki voru greiddar né óskað eftir að dreifa áfram á
árið 2021 námu 0,5 ma.kr. Frestanir á gjalddaga í júní-ágúst 2021 sem hvorki voru greiddar né óskað
eftir að dreifa áfram námu 0,7 ma.kr. Frestanir sem dreifast á 48 gjalddaga námu 6,7 ma.kr. Um
áramótin 2020/2021 var veitt heimild til að fresta allt að tveim gjalddögum á árinu 2021 og námu þær
frestanir 2,9 ma.kr. Alls námu útistandandi frestanir 10,9 ma.kr. þann 11. ágúst 2021 en frá upphafi
hefur samtals verið frestað 23 ma.kr. og af þeim hefur verið afskrifaðar um 32 millj.kr.
Staða útistandandi frestana 11.8.2021
1. Fresta mátti þremur gjalddögum staðgreiðslu og
tryggingagjalds á árinu 2020 fram til ársins 2021
(gjalddagi frestunar liðinn)

Upphæð
(millj.kr.)
511

1.1 Heimilt er að óska eftir auknum greiðslufresti á
því sem hafði verið frestað til janúar 2021 til júní,
júlí og ágúst sama ár (gjalddagi frestunar liðinn)
1.2 Heimilt er að sækja um aukinn greiðslufrest,
dreifa greiðslum í 48 jafnháar mánaðarlegar
greiðslur með gjalddaga í júlí 2022 til júní 2026
2. Fresta má tveimur gjalddögum staðgreiðslu og
tryggingagjalds á árinu 2021 fram til ársins 2022

730

6.746

2.936

Samtals frestanir í ágúst
10.923
2.1.2.2 Tímabundin lækkun tryggingagjalds
Til að bregðast við alvarlegri stöðu á vinnumarkaði ákvað ríkisstjórnin að lækka almenna
tryggingagjaldið tímabundið um 0,25 prósentustig. Lækkunin gildir fyrir staðgreiðslu árið 2021 og við
álagningu opinberra gjalda á árinu 2022 vegna tekna ársins 2021. Tilgangur lækkunarinnar er að milda
áhrif launahækkana lífskjarasamninganna. Jafngildir lækkunin því að gjaldið verði ekki lagt á stofn sem
nemur kjarasamningsbundnum launahækkunum sem komu til framkvæmda í ársbyrjun 2021. Tekjur af
tryggingagjaldi dragast saman um 4 ma.kr. vegna lækkunarinnar. Þar af lækka greiðslur ríkisins um 0,9
ma.kr. og munu nettótekjuáhrif á ríkissjóð því verða 3,1 ma.kr. til lækkunar. Jafnframt mun þessi aðgerð
lækka útgjöld sveitarfélaga um 0,5 ma.kr. árið 2021.

2.1.3

Ríkistryggð lán og greiðsluskjól

Ríkistryggðum lánum til fyrirtækja í rekstrarerfiðleikum var ætlað að vinna gegn lausafjárvanda
fyrirtækja sem leitt gæti til uppsagna og enn frekari efnahagssamdráttar, enda var til staðar mikil
efnahagsleg óvissa sem gæti dregið úr vilja og getu fjármálakerfisins til að veita fyrirtækjum
fyrirgreiðslu þótt þjóðhagslega hagkvæmt væri að koma í veg fyrir að lausafjárvandi þeirra myndi
stöðva rekstur þeirra. Ríkissjóður ábyrgðist lán til rekstraraðila sem uppfylltu tiltekin skilyrði. Má þar
helst nefna skilyrði um tekjufall vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og skilyrði um ákveðið hlutfall
launakostnaðar af rekstrarkostnaði. Lánin áttu að aðstoða lánþega við að standa undir rekstrarkostnaði
og þannig forða lífvænlegum fyrirtækjum frá gjaldþroti, viðhalda framleiðslugetu og varðveita störf.
Þegar lánaúrræðin voru kynnt til sögunnar hafði ekki verið tekin ákvörðun um veitingu tekjufalls- og
viðspyrnustyrkja. Skipað var í eftirlitsnefnd með framkvæmd viðbótarlána og stuðningslána með
ríkisábyrgð.
Þessu til viðbótar ábyrgðist ríkissjóður lán til Icelandair fyrir að hámarki 15 ma.kr. og 4,5 ma.kr. vegna
Ferðaábyrgðasjóðs.
Samtök fjármálafyrirtækja og Landssamtök lífeyrissjóða gerðu með sér samkomulag um samræmd
viðmið um greiðslufresti á lánum og buðu einstaklingum og fyrirtækjum greiðsluhlé á afborgunum lána.
Stjórnvöld áttu ekki aðild að samkomulaginu en höfðu samráð við fyrrgreind samtök í aðdraganda þess.
Tilmæli Evrópska bankaeftirlitins auðvelduðu þó bönkum að grípa til þessara aðgerðar. Fyrirtæki í
sérstakri neyð gátu sótt um greiðsluskjól hjá héraðsdómstólum og fengu þannig tímabundna heimild til
fjárhagslegrar endurskipulagningar.
2.1.3.1 Viðbótarlán/Brúarlán
Snemma í faraldrinum var ákveðið að veita viðbótarlán (oft nefnd brúarlán) til fyrirtækja þar sem
ríkissjóður gekk í ábyrgð fyrir allt að 70% af fjárhæð lánanna. Lánin gátu numið að hámarki 1,2 ma.kr.
og áttu að nýtast stórum fyrirtækjum í mikilli lausafjárþörf. Fyrirtækjunum var gert að uppfylla ákveðin

skilyrði, m.a. að lántaki greiddi ekki arð eða keypti eigin hluti á meðan ríkisábyrgðar nyti við. Jafnframt
voru lánin veitt rekstraraðilum sem urðu fyrir ófyrirséðu tekjutapi sem nam a.m.k. 40% á
mánaðartímabili og þar sem launakostnaður var a.m.k. 25% af heildarútgjöldum undangengins árs.
Aðeins átta viðbótarlán voru veitt og heildarumfang lánanna nam 2,8 ma.kr. Sjö lántakanna störfuðu í
ferðaþjónustu og einn í verslun. Lægsta viðbótarlánið var 50 millj.kr. en það hæsta nam 1,2 ma.kr.
Viðbótarlánin eru afborgunarlaus fyrstu 18 mánuðina svo ekki er enn ljóst hvernig lántökum mun
takast að greiða lánin til baka.
Ríkistryggð lán
Ríkisábyrgð
Hámarksfjárhæð (millj.kr.)

Viðbótarlán /
brúarlán
70%

Stuðningslán
100% og 85%

1.200

40

31. des. 2020

31.maí 2021

8

997

Heildarumfang (ma.kr.)

2,8

10,1

Hlutdeild ferðaþjónustufyrirtækja

97%

61%

Hlutdeild verslunar og þjónustu

3%

27%

Umsóknarfrestur
Fjöldi lántaka

2.1.3.2 Stuðningslán
Stuðningslán fólu í sér hærra hlutfall ríkisábyrgðar en gildir í tilviki viðbótarlána en hámarksfjárhæð
stuðningslána var hins vegar töluvert lægri. Stuðningslánin áttu þannig að nýtast smærri fyrirtækjum í
lausafjárvanda. Stuðningslán gat numið allt að 10% af tekjum rekstraraðila á rekstrarárinu 2019 en það
gat ekki orðið hærra en 40 millj.kr. Ríkissjóður ábyrgðist lánin að fullu að 10 millj.kr. en 85% af
fjárhæð stuðningslána sem var umfram 10 millj.kr. Umtalsvert meiri aðsókn var í stuðningslán en í
viðbótarlán. Lánin voru veitt fyrirtækjum að uppfylltum skilyrðum um m.a. 40% tekjufall á 60 daga
tímabili og að a.m.k. 10% af rekstrarkostnaði ársins 2019 væru launakostnaður. Auk þessa þurfti
rekstraraðili að uppfylla hlutlæg viðmið sem gáfu tilefni til að ætla að hann yrði rekstrarhæfur þegar
bein áhrif heimsfaraldurs kórónuveiru væru liðin hjá.
Veitt voru stuðningslán fyrir 10,1 ma.kr. til 997 lántaka. Mikill meiri hluti (81%) lántakenda fékk lán
undir 10 millj.kr. með 100% ríkisábyrgð og tveir af hverjum þremur lántakendum fengu lán sem nam
10% af tekjum þeirra á rekstrarárinu 2019. Þannig má ætla að úrræðið hafa nýst vel smærri
rekstraraðilum.
Rekstraraðilar í ferðaþjónustu voru ríflega helmingur lántaka eða 527 talsins og var nær fjórðungur
lánanna umfram 10 millj.kr. Lántakar starfandi í verslun og þjónustu voru 35% allra lántaka.

Stuðningslánin allt að 10 millj.kr eru afborgunarlaus fyrstu 18 mánuðina en endurgreiðsla stuðningslána
með 85% ríkisábyrgð þarf að hefjast eigi síðar en 36 mánuðum eftir að lán er veitt. Ekki er enn ljóst
hve margir lántakana munu standa af sér rekstrarvandann sem fylgdi heimsfaraldri kórónuveirunnar en
aðeins tvö stuðningslán hafa þegar fallið á ábyrgð ríkissjóðs og nema þau 11,2 millj.kr.
2.1.3.3 Greiðsluskjól
Rekstraraðilar í sérstakri neyð gátu sótt um greiðsluskjól í áföngum í allt að eitt ár. Beiðni um
fjárhagslega endurskipulagningu átti að beina til héraðsdóms þegar rekstraraðili hafði ráðið lögmann
eða löggiltan endurskoðanda sér til aðstoðar. Fyrirtæki gat hlotið greiðsluskjól gegn því skilyrði m.a.
að samanlagður áætlaður rekstrarkostnaður og skuldir þess sem yrðu á gjalddaga á næstu tveimur árum
væru meiri en heildarfjárhæð andvirðis peningaeignar hans, innstæðna, verðbréfa og krafna á hendur
öðrum.
Reynslan sýndi að ekki var þörf fyrir þetta úrræði í miklum mæli. Alls bárust dómstólum 24 umsóknir
um greiðsluskjól og fjárhagslega endurskipulagningu og þar af bárust allar nema ein á árinu 2020. Tólf
heimildir eru enn í gildi og fimm hafa runnið út. Tvö mál eru í vinnslu og fimm heimildir hafa verið
felldar niður. Þar af hefur eitt fyrirtæki verið úrskurðað gjaldþrota.

2.2 Aðgerðir til að örva eftirspurn og auka hagvaxtargetu til lengri tíma
Í því skyni að örva eftirspurn í hagkerfinu var ráðist í umfangsmikið fjárfestingar- og uppbyggingarátak,
Allir vinna úrræðið var útvíkkað og landsmönnum gefnar ferðagjafir. Þessu til viðbótar var stuðningur
aukinn við rannsóknir og þróun ásamt því að auka aðgengi að menntun og stuðningi við námsmenn .
Aðgerðirnar áttu að örva eftirspurn og draga úr samdrætti landsframleiðslu á tímum heimsfaraldurs
kórónuveiru en auk þess að auka framleiðslugetu þjóðarbúsins.
Fjárfestingar- og uppbyggingarátakið er ein stærsta efnahagsaðgerð stjórnvalda og spannar sex ára
tímabil. Undir átakið falla fjölbreyttar og mannaflsfrekar nýframkvæmdir en einnig m.a. fjárfestingar í
stafrænum innviðum. Markmið átaksins eru að auka eftirspurn eftir vinnuafli og styðja við aukna
framleiðni og þannig hagvaxtargetu til lengri tíma. Vert er að geta þess að vegna skilgreininga
þjóðhagsreikninga kemur aðeins hluti fjárfestingaátaksins fram í aukinni opinberri fjárfestingu. Átakið
hefur stuðlað að auknum umsvifum sem koma fram á mismunandi sviðum í ráðstöfunaruppgjöri
þjóðhagsreikninga, þ.m.t. samneyslu og fjárfestingu atvinnuvega.

Fjárfestingarátakið, fjárfestingar fyrirtækja í eigu hins opinbera og Allir vinna átakið styðja við
byggingariðnað, en í upphafi faraldursins var óttast að mikill samdráttur yrði í fjárfestingum. Fjöldi
starfandi í byggingariðnaði dróst saman um 7% árið 2020 og eru áhrif faraldursins á greinina talsvert
minni en af fjármálahruninu. Í húsnæðisbyggingageiranum hafði atvinnulausum fjölgað verulega áður
en faraldurinn brast á. Þeir voru um 800 á fyrri helmingi árs 2021 sem eru heldur fleiri en árið áður.
Innlend eftirspurn hefur reynst sterk
Tíminn mun leiða í ljós hversu vel hefur tekist að auka framleiðni og hagvaxtargetu þjóðarbúsins til
lengri tíma en eftirspurn hefur haldist sterk í gegnum faraldurinn í sögulegum og alþjóðlegum
samanburði. Þjóðarútgjöld í þjóðhagsreikningum, sem er samtala einkaneyslu, samneyslu og
fjárfestinga, er góður mælikvarði á innlenda eftirspurn. Þau drógust saman um tæplega 2% árið 2020
en til samanburðar var samdráttur þjóðarútgjalda 19% árið 2009.

2.2.1

Fjárfestingarátak

Á fyrstu stigum faraldursins var ákveðið að fara í 18 ma.kr. fjárfestingarátak á árinu 2020. Tilgangur
þess átaks var að koma af stað nýjum verkefnum eða flýta fyrirhuguðum framkvæmdum til að örva
efnahagslífið. Leitast var við að velja verkefni sem væru fjölbreytt, atvinnuskapandi og stuðluðu
jafnframt að aukinni framleiðni til lengri tíma. Í kjölfarið var ákveðið að fara í annað átak á árunum
2021 - 2023 en umfang þess er yfir 100 ma.kr. Því er gert ráð fyrir að fjárfestingar- og
uppbyggingarátakið nemi alls um 119 ma.kr. á tímabilinu 2020 - 2025. Vegna umfangs sumra stóru
verkefnanna getur það náð allt yfir árin 2024 og 2025. Áætlað er að um 1.000 störf hafi skapast með
fjárfestingar- og uppbyggingarátakinu sem er um 0,5% af fjölda starfandi á Íslandi

Fjárfesting ríkis og sveitarfélaga dróst alls saman um 9% að raunvirði árið 2020 þrátt fyrir átakið. Þetta
má rekja til fjórðungssamdráttar í fjárfestingu sveitarfélaga, á meðan fjárfesting ríkissjóðs jókst.
Samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofu Íslands í mars, sem liggur til grundvallar fjármálaáætlun 2022 - 2026,
vex opinber fjárfesting um 18% á árinu 2021, sem er umtalsvert í sögulegu samhengi. Þróunin það sem
af er ári gefur ekki tilefni til annars en að ætla að vöxtur opinberrar fjárfestingar á árinu 2021 verði í
takt við þjóðhagsspá Hagstofunnar. Á fyrsta ársfjórðungi þess árs jókst opinber fjárfesting um 19% frá
fyrra ári að raunvirði skv. þjóðhagsreikningum.
Auk þess að draga úr atvinnuleysi og bæta opinbera þjónustu styður fjárfesting í innviðum við
fjárfestingar einkaaðila og dregur úr efnahagslegri óvissu, sérstaklega við aðstæður framleiðsluslaka.
Rannsóknir OECD benda til þess að varanleg aukning opinberrar fjárfestingar um 0,5% af VLF á ári
(svipuð aukning og búist er við í ár) auki VLF eftir 10 ár um 1,5%.

2.2.2

Allir vinna (endurgreiðsla VSK)

Í fyrsta aðgerðapakkanum í mars 2020 voru endurgreiðslur á VSK bæði útvíkkaðar á marga vegu og
endurgreiðsluhlutfall hækkað. Frekari útvíkkun átti sér síðan stað í júní sama ár. Markmið aðgerðarinnar
er að örva fjárfestingar með því að draga úr kostnaði við framkvæmdir, viðgerðir og viðhald. Allajafna
er til staðar í VSK-kerfinu 60% endurgreiðsluheimild sem nær til launahlutans af kostnaði við
framkvæmdir við íbúðarhúsnæði. Mótvægisaðgerðin fólst annars vegar í því að fleiri tegundir vinnu
urðu endurgreiðsluhæfar og hins vegar var endurgreiðsluhlutfallið hækkað í 100%. Hliðstæð aðgerð í
kjölfar fjármálahrunsins skilaði góðum árangri við að hvetja til byggingar- og viðhaldsframkvæmda.
Mótvægisaðgerðin 2020 var þó víðari og náði til mun fleiri aðila en þá. Eftir útvíkkunina er
virðisaukaskattur af vinnu við eftirtaldar framkvæmdir 100% endurgreiðsluhæfur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

við nýbyggingu, endurbætur og viðhald íbúðarhúsnæðis
við nýbyggingu, endurbætur og viðhald frístundahúsnæðis
við hönnun og eftirlit með framkvæmdum við íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði
við heimilishjálp og reglulega umhirðu íbúðarhúsnæðis
við viðgerðir, málningu og réttingar fólksbifreiða
við annað húsnæði í eigu sveitarfélaga (ekki einungis íbúðarhúsnæði)
við mannvirki í eigu tiltekinna félaga sem starfa til almannaheilla

Þar sem fyrirtæki í VSK-skyldri starfsemi bera ekki VSK þá nýtast VSK-endurgreiðslur fyrst og fremst
heimilum en einnig aðilum sem eru ekki í VSK-skyldri starfsemi eins og sveitarfélögum og
almannaheillafélögum, t.d. íþróttafélögum, björgunarsveitum og trú- og lífsskoðunarfélögum. Með því

að hvetja til verkefna og framkvæmda styður úrræðið einnig óbeint við störf í viðkomandi
atvinnugreinum.
Kostnaður ríkisins af aðgerðinni í formi aukinna endurgreiðslna VSK (án tillits til afleiddra áhrifa) er
um miðjan ágúst kominn í 9,3 ma.kr.6 Tekið skal fram að frestur til að sækja um endurgreiðslu er sex
ár frá því að framkvæmdum lýkur. Gera má ráð fyrir framkvæmdakúfi undir lok gildistímans í haust en
þó má ætla að heildarkostnaður við aðgerðina, sem metinn var 19 ma.kr., verði nokkru minni þegar upp
er staðið.
Í byggingarstarfsemi, sem vegur langþyngst í úrræðinu í fjárhæðum talið, fækkaði störfum um 7% árið
2020. Áhrif faraldursins á greinina eru mun minni en af fjármálahruninu þegar hópuppsagnir áttu sér
stað nokkur ár í röð. Ætla má að úrræðið hafi aukið eftirspurn eftir starfsmönnum í margvísleg verkefni,
sem ýmist eru launþegar eða eigin atvinnurekendur, og dregið að einhverju marki úr atvinnuleysi. Gildir
það um byggingargeirann, bílgreinina og önnur störf sem falla undir úrræðið.
Endurgreiðslur VSK af vinnu á byggingarstað vegna íbúðarhúsnæðis fara bæði til byggjenda og eigenda
þess háttar húsnæðis, m.a. einstaklinga og byggingarfyrirtækja. Þær eru ýmist vegna nýbygginga,
endurbóta eða viðhalds og hönnunar eða eftirlits. Endurgreiðslur vegna nýbygginga og viðhalds vega
þyngst í COVID-tengdum VSK-endurgreiðslum, eða 6,8 ma.kr. hingað til. Sú fjárhæð er þó aðeins 40%
viðbótin eins og fyrr greinir. Heildarendurgreiðsla í þessum flokki nemur mun hærri fjárhæð frá 1. mars
2020, eða 17,1 ma.kr. Ef aðrar endurgreiðslur tengdar húsnæði einstaklinga eru meðtaldar nemur
fjárhæðin 18,3 ma.kr.
VSK-endurgreiðslur, staðan 18. ágúst

millj.kr.

Íbúðarhúsnæði: nýbyggingar og viðhald

6.825

Íbúðarhúsnæði: hönnun og eftirlit

337

Frístundahúsnæði

622

Heimilishjálp og regluleg umhirða íbúðarhúsnæðis

239

Bifreiðaviðgerðir einstaklinga

374

Annað húsnæði sveitarfélaga

748

Húsnæði almannaheillafélaga

178

Alls

9.323

Að baki endurgreiðslunum eru nú yfir 63.000 afgreiddar umsóknir. Þar af eru 44.000 vegna íbúðar- og
frístundahúsnæðis, 18.000 vegna bíla, rúmlega 200 frá almannaheillafélögum og um 1.100 frá
sveitarfélögum. Samkvæmt talningum á rafrænum umsóknum hefur alls um 82.000 umsóknum verið
skilað til Skattsins síðan 1. mars 2020. Einhver hluti þess fjölda er vegna framkvæmda fyrir þann tíma
og á sama hátt eiga eftir að berast fleiri umsóknir vegna framkvæmda eftir 1. mars 2020, þar sem
umsóknarfrestur er rúmur. Um sexfalt fleiri umsóknir hafa borist að jafnaði á mánuði það sem af er
þessu ári en á sama tíma árið 2019. Vel hefur gengið að aðstoða umsækjendur og afgreiða umsóknir
þrátt fyrir mikinn fjölda og margar nýjar tegundir endurgreiðslna. Einungis litlum hluta umsókna er
hafnað.
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Rétt er að taka fram að þar sem 60% endurgreiðsla vegna íbúðarhúsnæðis gildir allajafna er aðeins viðbótin,
þ.e. 40% endurgreiðslunnar, talin vera kostnaður við aðgerðina. Endurgreiðslur vegna útvíkkana til
framkvæmda sem venjulega eru ekki endurgreiðsluhæfar eru hins vegar meðtaldar að fullu. Þannig sýna tölurnar
þá fjárhæð sem rekja má beint til hins sérstaka tímabundna stuðnings vegna COVID-19.

2.2.3

Aukinn stuðningur við rannsóknir og þróun

Á vormánuðum 2020 var samþykkt bráðabirgðaákvæði í lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki
sem fól í sér tímabundna hækkun á kostnaði til útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti árin 2021
og 2022. Með ákvæðinu var hámark styrkhæfs kostnaðar nærri tvöfaldað, úr 600 millj.kr. í 1.100
millj.kr., og miðað við 35% af rannsóknar- og þróunarkostnaði hjá litlum fyrirtækjum og 25% hjá stærri
fyrirtækjum í stað 20% hjá öllum fyrirtækjum áður.
Áætlað er að þessi rýmkun skilyrða muni tvöfalda niðurgreiðslur ríkissjóðs á rannsóknar- og
þróunarkostnaði en áætlað er að framlag ríkisins fari yfir 10 ma.kr. bæði árin sem ákvæðið er í gildi.
Framlag ríkissjóðs nam 5 ma.kr. árið 2020 og hafði þá hækkað úr 2,5 ma.kr. árið 2017. Rétt tæplega
þriðjungur stuðningsins síðustu ár hefur verið veittur til fyrirtækja í hugbúnaðargerð og tæplega tíundi
hluti til fyrirtækja er stunda rannsóknir í raunvísindum og verkfræði. Dreifingin er jafnari fyrir aðrar
atvinnugreinar en 300 fyrirtæki fengu stuðning á síðasta ári samanborið við 138 félög árið 2017.

2.2.4

Aukið aðgengi að menntun

Framlög til framhalds- og háskólastigs voru aukin töluvert til að gera skólum kleift að mæta auknum
nemendafjölda vegna faraldursins. Þá var einnig gripið til frekari úrræða til að stuðla að aukinni
námsþátttöku, virkni og tryggja framfærslu. Má þar nefna sumarnám, úrræðið Nám er tækifæri sem gaf
atvinnuleitendum kost á að vera í fullu námi í eina önn á atvinnuleysisbótum og tímabundna rýmkun á
skilyrðum námslána auk viðbótarlána.
Framlög til framhalds- og háskólastigs voru aukin um 9 ma.kr. vegna COVID-19 á árunum 2020 og
2021. Þar af var rúmlega helmingur vegna fjölgunar námsmanna á árunum. Því til viðbótar voru
fjárheimildir auknar um 2,7 ma.kr. vegna úrræðisins Nám er tækifæri. Sú aukning var eingöngu til að
mæta auknum nemendafjölda í tengslum við úrræðið og er til viðbótar 2 ma.kr. framlagi til félagsmála
vegna sama úrræðis. Þar sem aðsókn í Nám er tækifæri var undir áætlun var hluti þeirra fjárveitinga
nýttur til að mæta nemendafjölgun sem og sumarnámi á framhalds- og háskólastigi á árinu 2021.
Ásókn í háskóla jókst mikið í tengslum við heimsfaraldurinn á skólaárinu 2020–2021, eða um 12%. Þá
er búist við áframhaldandi fjölgun á haustönn 2021. Fjölgun á framhaldsskólastigi hefur verið minni
eða um 7,5% nemendur á árinu 2020.
Afar góð aðsókn var í sumarnám en á árinu 2020 nýttu hátt í 6.000 einstaklingar sér sumarnám, flestir
á háskólastigi. Þess má geta að Félag atvinnurekenda sendi kvörtun til ESA þess efnis að um ólögmæta

ríkisaðstoð væri að ræða. ESA tók málið til meðferðar og var niðurstaðan sú að viðbótarframlög til
sumarnáms hefðu ekki falið í sér ólögmæta ríkisaðstoð.7
Þátttaka í úrræðinu Nám er tækifæri er dræmari en áætlanir gerðu ráð fyrir en á vorönn 2021 var 15%
nýting af ársframlaginu á háskólastigi og 4% nýting á framhaldsskólastigi. Þá er útlit fyrir að aðsókn á
haustönn verði einnig dræm. Verkefnið tafðist vegna þess að það krafðist töluverðs undirbúnings og
hófst því á vorönn 2021 í stað haustannar 2020. Að lokum má nefna að framlög til Nýsköpunarsjóðs
námsmanna voru aukin um 600 m.kr. samtals á árunum 2020–2021.

2.2.5

Ferðagjafir

Ferðagjöf stjórnvalda var stafræn inneign að fjárhæð 5.000 kr. til einstaklinga 18 ára eða eldri með
íslenska kennitölu og skráð lögheimili á Íslandi. Gildistími fyrstu ferðagjafarinnar var frá júní 2020 til
og með 31. maí 2021. Ferðagjöfina var hægt að nýta í innlenda ferðaþjónustu og átti þannig að styðja
við fyrirtæki í atvinnugreininni sem höfðu orðið fyrir verulegum búsifjum umfram aðrar greinar.
Jafnframt var markmið ferðagjafarinnar að hvetja fólk til að ferðast um landið ásamt því að hvetja
fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar til þátttöku í verkefninu, með því að bjóða upp á fjölbreytt tilboð og
tækifæri.
Þau fyrirtæki féllu undir úrræðið sem höfðu ýmist gilt leyfi frá Ferðamálastofu, gilt rekstrarleyfi
veitinga-, gisti- og skemmtistaða, ráku ökutækjaleigu með gilt starfsleyfi frá Samgöngustofu eða ráku
safn sem bauð sýningu gegn endurgjaldi þar sem áhersla var á íslenska menningu, sögu eða náttúru.
Eðli málsins samkvæmt voru fyrirtækin sem tóku við greiðslu í formi ferðagjafar mjög ólík og höfðu
orðið fyrir mismiklum áhrifum af heimsfaraldrinum.
Alls fengu 849 fyrirtæki greitt með ferðagjöf á gildistíma úrræðisins og notkun ferðagjafarinnar nam
rétt ríflega 1 ma.kr. Alls nýttu 206.853 einstaklingar sér ferðagjöfina en reiknað var með að um 280.000
einstaklingar ættu rétt á úrræðinu.

Alls fóru 42% fjármunanna til veitingastaða, 23% til gististaða, 21% í afþreyingu og 10% í verslun.
Afar breytilegt var hversu háa fjárhæð ferðaþjónustufyrirtæki fengu úr úrræðinu en ferðagjöfin var mest
nýtt hjá afþreyingarfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, fyrir alls 53 millj.kr. Hvert fyrirtæki gat að hámarki
tekið við samanlagt 100 millj.kr. greiðslu í formi ferðagjafar og féll hún undir tímabundinn
ríkisaðstoðarramma í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Heimildin kveður á um að samtala
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ferðagjafar, lokunar-, tekjufalls- og viðspyrnustyrkja til rekstraraðila og tengdra aðila megi ekki nema
hærri fjárhæð en 260 millj.kr.
Önnur sambærileg ferðagjöf var gefin út fyrir sumarið 2021. Gildistími þeirrar ferðagjafar er 1. júní til
og með 31. ágúst 2021. Þegar nemur notkun seinni ferðagjafarinnar ríflega 333 millj.kr. Þar af hafa um
120 millj.kr. farið til veitingastaða, 80 millj.kr. í afþreyingu og um 50 millj.kr. farið í annars vegar
gistingu og hins vegar samgöngur.

2.3 Aðgerðir til að viðhalda ráðningarsambandi og skapa störf
Í því skyni að varðveita mannauð og til að draga úr aukningu atvinnuleysis var fyrirtækjum í
rekstrarvanda gert kleift að lækka starfshlutfall hjá launafólki tímabundið vegna samdráttar í starfsemi.
Þannig var þeim gert kleift að viðhalda ráðningarsambandi á meðan erfiðustu mánuðirnir gengu yfir.
Úrræðið var útfært á svipaðan máta fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga.
Réttur til greiðslu atvinnuleysisbóta samhliða minnkuðu starfshlutfalli gilti til 31. maí 2021. Þegar
gildistími úrræðisins rann út gátu fyrirtæki sótt um styrk hjá Vinnumálastofnun fyrir starfsmenn sem
fengu greiddar hlutabætur fyrir apríl og maí 2021. Sá styrkur, oft nefndur hlutabótastyrkur, er greiddur
í samræmi við starfshlutfall.
Hlutabótastyrkurinn fer samhliða stærra átaki sem nefnist Hefjum störf sem hófst í mars 2021 og styður
við nýráðningar og sköpun starfa. Markmið átaksins er að allt að 7.000 tímabundin störf verði til í
samvinnu við atvinnulífið, opinberar stofnanir, sveitarfélög og félagasamtök. Átti þetta að leggja grunn
að öflugri viðspyrnu að loknum faraldri.
Atvinnuleysi jókst mikið en lækkar nú hratt
Atvinnuleysi náði hámarki í janúar á þessu ári þegar nær 22.000 einstaklingar voru án atvinnu, þ.e.
11,6% af mannaflanum. Síðan hefur dregið hratt úr atvinnuleysi. Í júlí voru rétt yfir 12.500 einstaklingar
án atvinnu og höfðu 43% þeirra verið án atvinnu lengur en 12 mánuði. Síðastliðna mánuði hefur
langtímaatvinnulausum loksins farið að fækka en þó ekki til jafns við þá sem hafa verið atvinnulausir
skemur.

Launþegum hefur fjölgað frá byrjun árs og kraftur batans óx eftir því sem leið á vorið. Þetta á við í
flestum atvinnugreinum þar sem launþegum fækkaði í upphaf faraldursins. Í maí sl. voru ríflega 40%
færri launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu8 en í maí 2019. Þá voru 10% færri launþegar í
menningargreinum.

2.3.1

Hlutabótaleið

Með hlutabótum var fyrirtækjum í rekstrarvanda gert kleift að lækka starfshlutfall hjá launafólki
tímabundið og viðhalda þar með ráðningarsambandi á meðan mestu þrengingarnar gengju yfir.
Sjálfstætt starfandi einstaklingar gátu nýtt sér úrræði laganna um hlutabætur þegar þeir höfðu tilkynnt
skattayfirvöldum um samdrátt í rekstri. Hlutabótaúrræðið varð fljótt ein umfangsmesta mótvægisaðgerð
stjórnvalda vegna heimsfaraldursins og mikill vilji var hjá atvinnurekendum að viðhalda
ráðningarsambandi við launamenn.
Þegar hlutabótaleiðin var upphaflega kynnt í mars á síðasta ári gátu launþegar farið niður í allt að 25%
starfshlutfall og fengið greiddar hlutabætur á móti launum frá vinnuveitanda til 1. júní 2020. Í lok apríl
sama ár var ákveðið að úrræðið yrði framlengt með óbreyttu sniði til loka júní 2020 en þá yrðu gerðar
breytingar á úrræðinu. Lágmarksstarfshlutfall var hækkað úr 25% í 50% og gerð var krafa um að
fyrirtæki sem ætluðu að nýta sér hlutabótaleiðina hefðu orðið fyrir að lágmarki 75% tekjufalli. Þá var
atvinnurekendum sem ætluðu að nýta sér úrræðið jafnframt gert að staðfesta að fram til 31. maí 2023
myndu þeir ekki ákvarða úthlutun arðs, ekki lækka hlutafé með greiðslu til hluthafa, ekki greiða
óumsamda kaupauka eða kaupa eigin hlutabréf svo eitthvað sé nefnt. Í nóvember 2020 var ákveðið að
framlengja úrræðið óbreytt til 31. maí 2021.
Alls voru tæpir 28 ma.kr. greiddir í hlutabætur, þar af nærri 4,5 ma.kr. á árinu 2021. Alls hafa rúmlega
36.500 einstaklingar fengið bætur einhvern tíma á gildistíma úrræðisins, um 56% karlar og 43% konur.
Meðaltími einstaklinga á hlutabótum var þrír mánuðir. Flestir voru á aldursbilinu 25-39 ára eða 43%,
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37% voru 40-59 ára og 12% yngri en 25 ára. Fjölda einstaklinga á hlutabótum fækkaði þegar leið á árið
2021 en þeir voru 3.441 í maí sl.
Einstaklingar starfandi í ferðaþjónustu fengu um 47% af greiddum hlutabótum, flestir þeirra störfuðu í
veitingasölu og þjónustu og rekstri gististaða. Hlutdeild ferðaþjónustu í úrræðinu jókst þegar leið á en
þá hefur einstaklingum á hlutabótum í öðrum atvinnugreinum fækkað hraðar. Einstaklingar starfandi í
heild- og smásölu fengu 14% greiddra hlutabóta.

2.3.2

Ráðningarstyrkir og átakið Hefjum störf.

Undir átakið Hefjum störf falla ólík ráðningarstyrkjaúrræði ætluð fyrirtækjum, opinberum stofnunum,
sveitarfélögum og félagasamtökum. Fyrirtækjum með starfsmenn á hlutabótum í apríl og maí 2021 var
boðið að sækja um styrk vegna aukningar á starfshlutfalli, svokallaðan hlutabótastyrk, en svipaður
styrkur var ætlaður sjálfstætt starfandi einstaklingum. Auk þessa er boðið upp á hefðbundinn ráðningarog nýsköpunarstyrk.
Hefðbundinn ráðningar- og nýsköpunarstyrkur til atvinnurekenda nær til allra atvinnuleitenda sem hafa
verið á atvinnuleysisskrá í a.m.k. einn mánuð. Styrkurinn nemur að hámarki 342.784 kr. og
hámarkslengd samnings er sex mánuðir. Hærri ráðningastyrkir eru í boði í sex mánuði til ákveðinna
gerða fyrirtækja og stofnana sem ráða til sín langtímaatvinnulausa. Þá fá stofnanir og sveitarfélög styrk
ef þau ráða til sín atvinnuleitanda sem hefur verið á atvinnuleysisskrá í a.m.k. 24 mánuði. Sambærilegan
styrk fá fyrirtæki með færri en 70 starfsmenn og frjáls félagssamtök sem starfa að góðgerðar- og/eða
mannúðarmálum ef þau ráða til sín atvinnuleitanda sem hefur verið á atvinnuleysisskrá í að a.m.k. 12
mánuði.
Í öllum tilfellum er forsenda ráðningarstyrks að hann leiði til fjölgunar starfsmanna hlutaðeigandi
fyrirtækis eða stofnunar og er háður því að a.m.k. einn starfsmaður sé þegar á launaskrá áður en sótt er
um styrk fyrir ráðningu og að hlutaðeigandi fyrirtæki/stofnun sé í skilum hvað varðar launatengd gjöld
og opinber gjöld.
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Alls hafa á árinu átt sér stað 7.787 ráðningar í gegnum ráðningarstyrki Vinnumálastofnunar. Þar af hafa
1.947 einstaklingar verið ráðnir af hlutaatvinnuleysi með hlutabótastyrk til 576 fyrirtækja og 5.840
ráðnir af almennu atvinnuleysi til fyrirtækja, stofnana, sveitarfélaga og félagssamtaka. Þrír af hverjum
fjórum sem ráðnir voru af almennu atvinnuleysi höfðu verið atvinnulausir í sex mánuði eða lengur.
Ráðningarnar hafa verið þvert á atvinnugreinar en nær 3.500 störf hafa verið í ferðaþjónustu og tengdum
greinum. Konur eru 47% ráðinna og karlar 53%. Einstaklingar með erlent ríkisfang eru 44% ráðinna.

2.4 Aðgerðir til að varðveita kaupmátt heimila
Einkaneysla er stærsti einstaki undirliður landsframleiðslunnar. Á tímum heimsfaraldurs þótti
mikilvægt að varðveita kaupmátt heimilanna til að halda aftur af samdrætti í eftirspurn. Aðgerðir
stjórnvalda voru ýmist stórauknar tilfærslur til þeirra sem urðu fyrir atvinnumissi, s.s. með lengingu
tekjutengdra atvinnuleysisbóta og viðbótarálags á grunnbætur, tveir barnabótaaukar voru greiddir til
framfærenda barna, þá var einstaklingum gert kleift að taka út séreignarsparnað til frjálsra nota, auk
þess sem tekjuskattskerfið var endurskoðað í þá átt að bæta hag þeirra sem lakast standa.
Efnahagsreikningar heimila eru sterkir

Á árinu 2020 jókst kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann um 2,5% þrátt fyrir minni atvinnu en til
samanburðar dróst hann saman um 14,6% árið 2009 og önnur 12,4% árið 2010. Þrátt fyrir mikinn
samdrátt launagreiðslna til heimila jukust tekjur á raunvirði. Þar vega þyngst tilfærslur frá hinu opinbera
og sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar. Á fyrsta ársfjórðungi yfirstandandi árs hefur kaupmáttur
ráðstöfunartekna aukist enn frekar.

Kaupmáttur allra tekjuhópa jókst á árinu og það mest hjá þeim sem höfðu lægstar tekjur. Er þetta þrátt
fyrir að atvinnuleysi hafi aukist mest í atvinnugreinum sem greiða almennt lágar tekjur.

Þessi þróttur í tekjum heimilanna endurspeglast í sterkri einkaneyslu. Kortavelta dróst saman í upphafi
faraldursins en síðan þá hefur neysla aukist hratt, ekki síst undanfarna mánuði.

Stöðugar tekjur heimilanna hafa leitt til þess að hlutfall útlána þeirra í vanefndum hefur aukist afar lítið
og sparnaður heimilanna hefur aukist. Eigna- og skuldastaða heimilanna er áfram sterk þrátt fyrir
faraldurinn.

2.4.1

Aðgerðir tengdar atvinnuleysistryggingum

Atvinnuleysistryggingakerfið er einn helsti sjálfvirki sveiflujafnari tekna þar sem atvinnuleysisbætur
greiðast strax í kjölfar atvinnumissis. Þegar mest var, í desember 2020, voru nær 26.500 einstaklingar
á atvinnuleysisbótum. Til að koma frekar til móts við einstaklinga sem hafa misst atvinnu og hafa staðið
frammi fyrir skertum möguleikum á ráðningum í faraldrinum var réttur til tekjutengdra
atvinnuleysisbóta framlengdur um þrjá mánuði. Þá verður greitt 2,5% viðbótarálag á grunnbætur

atvinnuleysistrygginga á tímabilinu 1. janúar til 31. desember 2021 sem kemur til viðbótar 3,6%
hækkun atvinnuleysisbóta í fjárlögum. Alls hækkuðu því atvinnuleysisbætur um 6,1% í ársbyrjun 2021.
Þá voru greiðslur vegna framfærsluskyldu barna atvinnuleitenda hækkaðar úr 4% í 6% af grunnbótum
í júní 2020 en um 12.000 börn voru á framfærslu atvinnuleitenda í árslok 2020. Gildir úrræðið út árið
2021. Þessu til viðbótar fengu þeir sem höfðu verið atvinnulausir samfellt í 14 mánuði eða lengur þann
1. maí sl. allt að 100.000kr. eingreiðslu. Aðgerðir stjórnvalda sem miðuðu að því að varðveita
ráðstöfunartekjur heimilanna studdu við eftirspurn í hagkerfinu.
Réttur til tekjutengdra atvinnuleysisbóta var lengdur tímabundið úr þremur í sex mánuði. Hægt er að
nýta réttinn frá og með september 2020 til 1. febrúar 2022. Tekjutenging atvinnuleysisbóta nemur 70%
af meðaltali heildarlauna og er miðað við sex mánaða tímabil sem hefst tveimur mánuðum áður en
umsækjandi varð atvinnulaus. Hámark tekjutengdra atvinnuleysisbóta er nú 472.835 kr. á mánuði en til
að ná hámarkinu þyrfti launamaður að hafa verið með a.m.k. 675.000 kr. í laun. Til samanburðar var
meðaltal staðgreiðsluskyldra launa 617.000 kr. á seinni helmingi ársins 2019 en þau voru öllu lægri í
einkennandi greinum ferðaþjónustu á sama tímabili, eða 537.000 kr. Miðað við að tekjutenging nemur
70% af meðaltali launa má yfirfæra þessar fjárhæðir í 432.000 kr. og 376.000 kr. í bótarétt fyrir
einstaklinga í ferðaþjónustu. Þannig hafa einstaklingar sem störfuðu í einkennandi greinum
ferðaþjónustu að meðaltali fengið 376.000 kr. í tekjutengdar atvinnuleysisbætur en félli einstaklingur
af tekjutengdum atvinnuleysisbótum átti hann aðeins rétt á grunnbótum sem eru nú um 307.000 kr. á
mánuði miðað við 100% bótarétt.
Alls hafa um 8.300 atvinnuleitendur fengið framlengda tekjutengingu á þeim 11 mánuðum sem liðnir
eru frá því að breytingin tók gildi. Aukinn kostnaður vegna þessa hefur verið um 2,37 ma.kr. og hefur
úrræðið aukið mánaðarlegar atvinnuleysisbætur einstaklinga án atvinnu í 3-6 mánuði um 32% að
meðaltali. Þegar mest lét naut 3.941 einstaklingur (ríflega 18% af fjölda atvinnulausra) lengingar
tekjutengdra atvinnuleysisbóta og greiðslur til þeirra námu 130 millj.kr. meira en ef tekjutengingunni
hefði ekki verið breytt.

2.4.2

Sérstakir barnabótaaukar

Tveir sérstakir barnabótaaukar hafa verið greiddir í tengslum við faraldurinn, annar árið 2020 og hinn
árið 2021. Auk þess voru neðri skerðingarmörk barnabóta hækkuð um 8% fyrir tekjuárið 2021. Mörkin
eru nú 4.212.000 kr. á ári hjá einstæðum og 8.424.000 kr. hjá hjónum og sambúðarfólki. Barnabætur

skerðast því ekki hjá foreldrum sem hafa tekjur undir lágmarkslaunum (351.000 kr. á mánuði).
Hækkunin var lögð fram sérstaklega til að styðja við tekjulága foreldra.
Sérstöku barnabótaaukarnir töldust ekki til skattskyldra tekna og leiddu ekki til skerðingar annarra
greiðslna. Ekki var heldur leyfilegt að skuldajafna þá á móti opinberum gjöldum til ríkissjóðs,
opinberum gjöldum til sveitarfélaga og vangreiddum meðlögum til Innheimtustofnunar sveitarfélaga.
Fjárhæðir barnabótaaukanna skiptust jafnt milli hjóna og sambúðarfólks.
Barnabótaauki 2020
Sérstakur barnabótaauki var greiddur út við álagningu opinberra gjalda einstaklinga í lok maí 2020 til
allra framfærenda barna. Ekki þurfti að sækja um þennan barnabótaauka heldur var hann greiddur út
við álagningu ársins. Fjárhæðir barnabótaauka tóku mið af því hvort framfærandi fékk greiddar
tekjutengdar barnabætur samkvæmt niðurstöðu álagningarinnar eða hvort barnabætur framfæranda séu
skertar að fullu vegna tekna. Fjárhæðin var 42.000 kr. með hverju barni til þeirra sem fá tekjutengdar
barnabætur og 30.000 kr. til þeirra sem ekki fá greiddar barnabætur vegna tekjuskerðingar. Samtals
fengu 78.104 foreldrar greidda 3 ma.kr. í barnabótaauka vegna 81.895 barna. Þar af fengu 61% foreldra
greiddan óskertan barnabótaauka og fékk sá hópur 73% af heildarupphæðinni.
Barnabótaauki 2021
Við álagningu 2021 var greiddur út sérstakur barnabótaauki að fjárhæð 30.000 kr. með hverju barni í
þeim tilvikum þar sem ákvarðaðar eru tekjutengdar barnabætur til framfærenda. Samtals fengu 49.339
foreldrar greiddan 1,6 ma.kr. í barnabótaauka vegna 55.425 barna. Foreldrar í neðri hluta
tekjudreifingunnar fengu 67% af barnabótaaukanum.

2.4.3

Úttekt séreignarsparnaðar

Frá miðju ári 2014 hefur 141 ma.kr. verið greiddur úr séreignarsparnaði vegna úrræða stjórnvalda. Af
þeim hafa 113 ma.kr. verið greiddir skattfrjálst vegna öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota og þar af 97
ma.kr. áður en COVID-faraldurinn skall á í byrjun síðasta árs. Um 32,7 ma.kr. hafa verið greiddir út frá
því í apríl 2020 í sérstöku úrræði vegna COVID-19 faraldursins. Úrræðið var hugsað til að koma til
móts við tekjutap heimila á meðan á faraldrinum stendur. Úttektin er tekjuskattsskyld og ekki er gerð
krafa um tiltekna nýtingu á fénu sem fæst greitt út. COVID úrræðið hefur verið framlengt út árið 2021
og bráðabirgðaákvæðið um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar til öflunar íbúðarhúsnæðis, frá árinu
2014, hefur verið framlengt til júlí 2023, en það átti að falla úr gildi um mitt ár 2021.
Um 57% þeirra sem nýta sér COVID-úrræðið eru karlar og hafa þeir tekið út 65% af heildar fjárhæðinni.
Á fyrri helmingi ársins 2021 námu útgreiðslur vegna úrræðisins 470.000kr. að meðaltali á mann á
mánuði. Að meðaltali hefur hver einstaklingur tekið út um 490.000kr. Áður en úrræðið var framlengt
í maí 2021 höfðu úttektir numið 28,6 ma.kr. og eftir framlengingu úrræðisins hefur 4,1 ma.kr. bæst við.
Heimilt er að sækja um úttekt til 1. janúar 2022 og því má búast við auknum úttektum vegna
framlengingar úrræðisins. Greiðslunum má dreifa yfir 15 mánaða tímabil og mun því úttekt
séreignarsparnaðar vegna úrræðisins eiga sér stað út fyrsta ársfjórðung ársins 2023.

2.4.4

Breytingar á tekjuskattskerfinu

Árið 2019 voru kynntar viðamiklar fyrirætlanir stjórnvalda um endurskoðun á tekjuskattskerfinu með
það að markmiði að lækka álögur og bæta hag þeirra sem lakast standa. Meginatriði
tekjuskattsbreytinganna var upptaka þriggja þrepa tekjuskattskerfis þar sem jöfnunarhlutverki kerfisins
er viðhaldið í ríkari mæli en verið hefur í gegnum þrepamörkin. Nýtt grunnþrep var innleitt fyrir árið
2020 og var það lækkað niður í 17% árið 2021. Á móti var nýja miðþrepið 1% hærra en grunnþrep
kerfisins fyrir breytingar. Efsta þrepið hélst óbreytt á meðan breytingar stóðu yfir. Tekjuskattsbreytingar
juku ráðstöfunartekjur heimilanna verulega á tímum heimsfaraldurs þar sem margir urðu fyrir
tekjumissi. Þá nutu ungt fólk og tekjulágir hvað mest góðs af breytingunum.

Af þeim sem skiluðu inn skattskyldum tekjum fyrir árið 2020 dróst tekjuskattur á ársgrundvelli saman
um 3,3% eða um 29.000kr. á mann að meðaltali. Þeir sem fengu greiddar atvinnuleysisbætur árið 2020
greiddu 5,1% minna í tekjuskatt vegna breytinganna. Þá kom tekjuskattsbreytingin 52% í hlut kvenna.
Yngstu og elstu aldurshóparnir nutu hvað mest góðs af breytingunum.

2.5 Aðgerðir vegna einstaklinga í viðkvæmri stöðu
Líkt og fjallað er um í annarri skýrslu starfshóps ráðuneyta um eftirfylgni efnahagsaðgerða vegna
heimsfaraldurs hafa stjórnvöld gripið til ýmissa aðgerða með það að markmiði að draga úr neikvæðum
áhrifum faraldursins á viðkvæma hópa.9 Alls nemur umfang þessara aðgerða um 4,2 ma.kr. á árunum
2020 og 2021 en hér er undanskilinn kostnaður vegna atvinnuástands sem fjallað er um í kafla 2.4.1 og
sá kostnaður sem fallið hefur til vegna faraldursins eins og t.d. vegna styrkingar heilbrigðisþjónustunnar
og annarra ráðstafana sem nauðsynlegar hafa verið til að bregðast við afleiðingum hans.
Stjórnvöld hafa frá upphafi lagt áherslu á að draga úr félags-, heilsufars- og efnahagslegum áhrifum
faraldursins á viðkvæma hópa. Þetta hefur verið gert með fjárframlögum, m.a. eingreiðslum til örorkuog endurhæfingarlífeyrisþega og beinum fjárveitingum til félagslegra verkefna og málaflokka til að
tryggja þjónustu og stuðning. Hugað hefur verið sérstaklega að því að auka aðgengi að
geðheilbrigðisþjónustu, ráðist hefur verið í aðgerðir sem vinna gegn félagslegri einangrun og áhersla
hefur verið lögð á að tryggja tækifæri barna úr tekjulágum fjölskyldum til þátttöku í íþrótta- og
tómstundastarfi. Þá var greiddur styrkur til framfærenda fatlaðra og langveikra barna, félagasamtökum
sem gegna mikilvægu samfélagslegu hlutverki á erfiðum tímum hefur verið tryggt aukið fjármagn og
kapp hefur verið lagt á aðgerðir og vitundarvakningu vegna aukinnar hættu á heimilisofbeldi. Ýmsar
aðgerðir hafa beinst að innflytjendum og flóttafólki og aðgengi að upplýsingum og fræðsluefni vegna
COVID-19 verið tryggt á mörgum tungumálum.
Mestum fjármunum hefur verið varið í aðgerðir tengdum geðheilbrigðismálum eða alls sem nemur um
1,5 ma.kr. 2020 og 2021. Þar af er 600 millj.kr. fjárframlag í fjárlögum ársins til ýmissa verkefna
tengdum geðheilbrigðismálum sérstaklega í þágu barna og ungmenna, m.a. með stofnun
geðheilsuteyma á landsvísu, eflingu geðheilbrigðisþjónustu í framhalds- og háskólum og stuðningi við
sveitarfélög og frjáls félagasamtök til eflingar þjónustu fyrir börn með alvarlegar geðraskanir. Þá hefur
jafnframt verið lögð áhersla á stuðning við börn og ungmenni í viðkvæmri stöðu en tæpum 1 ma.kr.
hefur verið varið til ýmissa verkefna frá upphafi faraldursins líkt og fjallað hefur verið um í fyrri
skýrslum. Örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar sem áttu rétt á orlofsuppbót á árinu 2020 fengu til
viðbótar 20.000 kr. eingreiðslu og nam kostnaður ríkissjóðs 480 millj.kr. vegna þess.
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Sjá nánar í annarri skýrslu starfshóps um úrræði vegna faraldurs: Aðgerðir vegna atvinnuástands, fólks í viðkvæmri stöðu
og gagnvart sveitarfélögum. Janúar 2021. https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-ogskrar/%C3%96nnur%20sk%C3%BDrsla%20um%20n%C3%BDtingu%20%C3%BArr%C3%A6%C3%B0a_%C3%A1%20
vef.pdf

Erfitt er að meta áhrif framangreindra úrræða á samfélagið og óljóst samband þess við aðrar hagstærðir.

3. Sjálfvirk sveiflujöfnun ríkisfjármálanna
Sjálfvirkt viðbragð skatt- og atvinnuleysisbótakerfa hefur leikið mikilvægt hlutverk við að milda
efnahagsáfallið ásamt sértækum aðgerðum. Skilvirkni sjálfvirkra sveiflujafnara ræðst af því hversu
næm tilfærslu- og skattkerfi eru gagnvart tekjubreytingum. Ólíkt sértækum aðgerðum í ríkisfjármálum
sem krefjast ákvarðanatöku þá virka sjálfvirkir sveiflujafnarar svo til samstundis. Atvinnuleysisbætur
greiðast þannig strax í kjölfar atvinnumissis og lægri mánaðarlegar staðgreiðsluskyldar tekjur fela í sér
lægri tekjuskatt. Þegar þrengir að dregur þannig umsvifalaust úr skattheimtu og tilfærslur frá ríkinu
aukast sem viðheldur ráðstöfunartekjum og eftirspurn heimilanna.
Sjálfvirkir sveiflujafnarar virðast hafa dregið verulega úr efnahagssamdrættinum. Umfang sjálfvirkra
sveiflujafnara má meta út frá áhrifum þeirra á afkomu ríkissjóðs. Við matið hefur verið farin sú leið að
bera áætlanir frá því fyrir heimsfaraldurinn saman við nýjustu áætlanir þegar dregin hafa verið frá áhrif
sértækra mótvægisaðgerða og annarra kerfisbreytinga. Á tekjuhlið ríkissjóðs er horft til áætlunar
skatttekna og tryggingagjalda, en þau mynda um 90% af tekjum ríkissjóðs. Þessi aðferð tryggir að
breyttar áætlanir um t.d. sölu á vöru og þjónustu og arðgreiðslur í kjölfar heimsfaraldursins hafa ekki
áhrif á matið enda flokkast þær undir aðrar tekjur ríkissjóðs og falla ekki að skilgreiningu um sjálfvirka
sveiflujöfnun. Tekjuáætlun frá því snemma vors árið 2020 er borin saman við bráðabirgðauppgjör
Hagstofunnar fyrir árið 2020 og áætlun fjármálaáætlunar fyrir árið 2021 með framangreindum
leiðréttingum. Niðurstaða þess samanburðar er að rekja megi um 70 ma.kr. fall í tekjum ársins 2020 og
um 80 ma.kr. fall í tekjum ársins 2021 til sjálfvirkrar sveiflujöfnunar. Stærstur hluti sjálfvirka
viðbragðsins birtist í veltusköttum, þ.e. samdrætti í sköttum á vörur og þjónustu, en sjálfvirkt viðbragð
skatta og tryggingagjalda var í heild um 70 ma.kr. árið 2020.

Á gjaldahlið ríkissjóðs er með samsvarandi hætti lagt mat á aukin útgjöld vegna atvinnuleysis, sem er
stærsti sjálfvirki sveiflujafnarinn á útgjaldahlið, sem rekja má til faraldursins. Nýjustu áætlanir eru
þannig bornar saman við áætlun fjárlaga ársins 2020 þegar leiðrétt hefur verið fyrir áhrifum sértækra
mótvægisaðgerða s.s. hlutabótarétti og framlengingu tekjutengdra atvinnuleysisbóta. Samanburður við
uppgjör ársins 2020 bendir til þess að um 25 ma.kr. aukning í greiðslu atvinnuleysisbóta megi rekja til
beinna áhrifa faraldursins sem er um 115% aukning frá fyrra ári. Samanburður við áætlun
fjármálaáætlunar árið 2021 bendir til þess að viðbótin verði um 35 ma.kr. það árið enda gera áætlanir
ráð fyrir að atvinnuleysi aukist milli ára þótt það hafi minnkað undanfarna mánuði.

Samanlagt á tekju- og gjaldahlið ríkissjóðs er mat á umfangi sjálfvirkra sveiflujafnara ríkisfjármálanna
því um 95 ma.kr. eða 3,1% af VLF árið 2020 og um 115 ma.kr. eða 3,7% af VLF árið 2021. Vert er að
hafa í huga að þetta mat grundvallast á samanburði fyrri áætlana við bráðabirgðauppgjör Hagstofunnar
fyrir árið 2020 og áætlun fjármálaáætlunar fyrir árið 2021. Ef tekjur ríkissjóðs reynast hærri eða
atvinnuleysi lægra en gert er ráð fyrir í fjármálaáætlun mun mat á umfangi sjálfvirkra sveiflujafnara
lækka. Uppgjör á fyrri hluta árs 2021 benda til þess að svo verði raunin, en áætlanir verða formlega
endurmetnar að hausti við vinnslu fjárlagafrumvarps árið 2022.

4. Heildaráhrif viðbragðs ríkisfjármála á eftirspurn
Ríkissjóður fjármagnar opinbera þjónustu og tilfærslur með skattheimtu. Það hvernig útgjalda- og
tekjustefnu er hagað hefur áhrif á framvindu þjóðarbúskaparins og getur jafnað hagsveifluna.
Hagsveiflujafnandi ríkisfjármálastefna felst í því að auka slaka í ríkisfjármálum þegar landsframleiðsla
dregst saman en sýna ríkisfjármálalegt aðhald í þenslu. Talið er að hagsveiflujafnandi ríkisfjármál í
efnahagskreppu leiði til hraðari bata í skuldastöðu hins opinbera. Mikil skuldsetning hins opinbera getur
þó dregið úr þessum áhrifum.10
Rannsóknum á áhrifum ríkisfjármála hefur undið fram undanfarin ár, ekki síst vegna þess að nokkur
samstaða hefur myndast innan hagfræðinnar um mikilvægi ríkisfjármála í ábyrgri hagstjórn. Snúið er
að meta heildaráhrif ríkisfjármálanna á efnahagsumsvif. Aðeins hluti áhrifanna endurspeglast í
samneyslu og opinberri fjárfestingu og þannig beint í heildareftirspurn í þjóðhagsreikningum. Aðrar
útgjalda- og skattbreytingar hafa áhrif í gegnum óbeinni farvegi, einkum einkaneyslu þar sem breytingar
í skattheimtu og tilfærslum geta haft mikil áhrif. Þá geta ríkisfjármálin haft enn óáþreifanlegri áhrif, t.d.
með því að draga úr efnahagslegri óvissu. Þessu til viðbótar hafa ríkisfjármálin ekki bara áhrif á
eftirspurn í hagkerfinu til skamms tíma heldur einnig áhrif á framboð til lengri tíma. Þannig er
efnahagslegt hlutverk ríkisfjármálanna tvíþætt í efnahagsþrengingum; að örva eftirspurn til skamms
tíma og styðja við vöxt efnahagsumsvifa til lengri tíma.
Ríkisfjármálin eru ekki ein um að bregðast við áhrifum faraldursins sem gerir það enn flóknara verk að
einangra áhrif þeirra. Seðlabanki Íslands hafði meira svigrúm en seðlabankar helstu iðnríkja til að lækka
vexti. Þegar faraldurinn barst fyrst til landsins voru meginvextir 2,75% en lækkuðu í áföngum um 200
punkta þegar leið á árið. Því til viðbótar lækkaði bankinn bindiskyldu viðskiptabankanna, afnam
sveiflujöfnunaraukann og gerði áætlun um kaup á ríkisskuldabréfum.

Auerbach, Alan J. og Yuriy Gorodnichenko. 2017. “Fiscal Stimulus and Fiscal Sustainability”. Federal
Reserve Bank of Kansas City, Fostering a Dynamic Global Economy.
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4.1 Umfang sjálfvirkra og sértækra ráðstafana
Ein aðferð til þess að meta heildaráhrif heimsfaraldursins á ríkisfjármálin er að leggja saman mat á
umfang sjálfvirku sveiflujafnaranna og umfang sértækra mótvægisaðgerða stjórnvalda sem útlistuð hafa
verið í kaflanum hér að framan. Eins og að framan greinir eru áætluð áhrif sértækra mótvægisaðgerða
á afkomu ríkissjóðs um 3,3% af VLF árið 2020 auk 3,5% af VLF árið 2021 eða 7,1% í heild af VLF
ársins 2020. Fjárfestingarátakið hefur svo enn áhrif árin þar á eftir. Áhrif sveiflujafnara ríkisfjármálanna
eru metin um 3,1% af VLF árið 2020 og um 3,7% af VLF árið 2021. Samanlagt eru áhrif þessara þátta
á afkomu ríkissjóðs því metin um 6,4% af VLF árið 2020 og 7,2% af VLF árið 2021 en það er sú
breyting á afkomu ríkissjóðs sem rekja má með beinum hætti til faraldursins. Vert er að benda á að
gagnvirkni getur verið milli hinna sjálfvirku sveiflujafnara og sértækra ráðstafana stjórnvalda. Þannig
ættu t.d. þær sértæku aðgerðir sem gripið var til árið 2020 að leiða til þess að minna en ella reynir á
sjálfvirka sveiflujöfnun árið 2021. Ekki hefur verið sérstaklega litið til þess í þessum útreikningum.

Sjálfvirkir sveiflujafnarar eru mikilvægur þáttur hagsveiflujöfnunar ríkisfjármálanna. Það er mikilvægt
að leyfa þeim að virka óhindrað þegar efnahagsbatinn hefst og stjórnvöld byrja að draga úr umfangi
sértækra aðgerða til að endurbyggja fjárhagslegan styrk ríkissjóðs og stuðla að jafnvægi í
efnahagsmálum.

4.2 Áhrif ríkisfjármálanna á hagvöxt
Nokkrar leiðir eru til þess að meta áhrif ríkisfjármálanna á landsframleiðslu. Hægt er að styðjast við
svokallaða ríkisfjármálamargfaldara sem lýsa áhrifum aðgerða ríkisfjármálanna á eftirspurn. Í því
samhengi er talið að áhrif opinberrar fjárfestingar í efnahagslægð séu sterkari en áhrif annars
útgjaldaauka og skattalækkana. Enn fremur eru áhrif ríkisfjármálamargfaldara ólík milli hagkerfa og

yfir hagsveifluna, eftir svigrúmi peningastefnunnar og aðgerðum seðlabanka. Enn er tekist á um það á
fræðilegum vettvangi hvort skuldastaða hins opinbera hafi áhrif á stærð ríkisfjármálamargfaldara.11
Jaðarneysluhneigð ræður miklu um stærð ríkisfjármálamargfaldara en þar er átt við það hversu næm
eftirspurn einkaaðila er fyrir tekjubreytingum. Neysluhneigð einkaaðila er ólík eftir því hvort
viðbótartekjurnar rata í hendur einstaklinga eða fyrirtækja og hvort þær eru fengnar gegnum tilfærslur
eða skattalækkanir. Þannig má líka meta áhrif ríkisfjármálanna á eftirspurn með forsendum um
jaðarneysluhneigð. Þar skiptir helst máli hverjum aðgerðir í ríkisfjármálum gagnast. Þar má t.d. nefna
að auknar tilfærslur til efnaminni heimila skila sér í meira mæli í aukinni eftirspurn en tilfærslur til
þeirra efnameiri.12 Að sama skapi benda rannsóknir til þess að minni skattheimta örvi eftirspurn meira
ef hún er gagnvart heimilum en fyrirtækjum.13
Hér verður leitast við að herma eftir aðferðafræði hugveitunnar Hutchins Center við mat á áhrifum
ríkisfjármálanna. Aðferðin byggir á eldri aðferðafræði Seðlabanka Bandaríkjanna og nýtir tilgreindar
forsendur um jaðarneysluhneigð sem byggir á flóknum líkönum (Cashin et al., 2017). Mælikvarðinn
sýnir framlag ríkisfjármálanna til VLF umfram það sem væri ef stefnan fylgdi framleiðslugetu
hagkerfisins.14 Ólíkt ríkisfjármálamargföldurum metur mælikvarðinn aðeins fyrstu umferðar áhrif á
landsframleiðslu en ekki áhrif aukinna umsvifa á landsframleiðslu til lengri tíma né gerir hann ráð fyrir
hugsanlegu mótvægi peningastefnunnar. Auk þessa tekur mælikvarðinn ekki inn áhrif ríkisfjármálanna
á framboðshlið hagkerfisins eins og möguleikann á því að lenging tekjutengdra atvinnuleysisbóta getur
dregið úr framboði vinnuafls, hvernig aukinn fjöldi bólusettra eykur umsvif eða áhrif fjárfestinga á
framboð til lengri tíma. Þannig mælir hann á einfaldan hátt aðhaldsstig ríkisfjármála í nærtíma þar sem
áhrif þeirra eru ýmist jákvæð ef þau örva hagvöxt umfram vöxt framleiðslugetu eða neikvæð ef þau
draga úr hagvexti. Áhrif ríkisfjármálanna eru engin eða hlutlaus ef raunvöxtur samneyslu, útgjalda og
tekna hins opinbera er jafn vexti framleiðslugetu. Á þennan mælikvarða eru hagsveiflujafnandi
ríkisfjármál því neikvæð í uppsveiflum og jákvæð í niðursveiflum.
Eins og myndin að neðan sýnir hefur ríkisfjármálastefnan dregið úr hagvexti frá 2011.
Skuldaniðurfellingin örvaði hagvöxt á árunum 2014 og 2015 en í kjölfarið halda ríkisfjármálin aftur af
hagvexti allt fram til 2018. Á þessum tíma var hraður uppgangur í ferðaþjónustu sem átti stóran þátt í
því að hagvöxtur áranna var mikill, eða 6,3% árið 2016 og 4,2% árið 2017. Þannig var
ríkisfjármálastefna áranna hagsveiflujafnandi.

11

Sjá umfjöllun í rammagrein 1 í 2.kafla fjármálaáætlunar 2022-2026, bls. 29.
Sjá m.a. Ampudia, M., Cooper, R., Le Blanc, J. og Zhu, G. (2018). MPC Heterogeneity in Europe: Sources
and Policy Implications (No. w25082). National Bureau of Economic Research.
13
Cashin et al. (2017). Fiscal Policy and Aggregate Demand in the U.S. Before, During
and Following the Great Recession. Sjá: https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2017061pap.pdf
14
Aðferðafræði er nánar útskýrð í viðauka.
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Áhrif ríkisfjármálanna
er jákvætt.
Ríkissjóður örvar
hagvöxt.

Áhrif ríkisfjármálanna er
neikvætt. Ríkissjóður
dregur úr hagvexti.

Framlag ríkisfjármálanna til hagvaxtar hefur verið jákvætt og þar með örvandi fyrir eftirspurn í
hagkerfinu frá því að hægja tók á vexti landsframleiðslu á árinu 2018 . Það var þó talsvert veikara en
viðbragðið á tímum heimsfaraldurs kórónuveiru. Ríkisfjármálastefnan á tímum heimsfaraldurs hefur
verið hagsveiflujafnandi að því leyti að hún hefur dregið úr samdrætti landsframleiðslu.

Á öðrum ársfjórðungi 2020 var framlag aukinnar samneyslu, útgjalda og minni skattheimtu til hagvaxtar
sterkt eða um 2,5% á ársfjórðungnum en mest munaði um aukin útgjöld ríkissjóðs.15 Til samanburðar
var samdráttur landsframleiðslu á ársgrundvelli 7,1% á ársfjórðungnum. Þannig má ætla að ef ekki hefði
verið fyrir sterkt sjálfvirkt og sértækt viðbragð ríkisfjármála hefði samdráttur landsframleiðslu verið
nokkru meiri. Ríkisfjármálastefnan hélt áfram að örva landsframleiðslu á árinu 2020 en vegna
árstíðabundins samdráttar samneyslu var framlag þess lítið á fyrsta ársfjórðungi 2021. Þó er um að ræða
bráðabirgðatölur fyrir ársfjórðunginn og því erfitt að reiða sig á niðurstöður þeirra reikninga.

15

Þetta er árlegt framlag ef örvun ríkisfjármálanna yrði jafnmikil og á ársfjórðungnum.

5. Álit Arnórs Sighvatssonar
Fjármála- og efnahagsráðuneytið fór fram á aðstoð undirritaðs við að rýna framangreinda skýrslu um
árangur af opinberum aðgerðum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldursins. Var það gert
samkvæmt beiðni frá efnahags- og viðskiptanefnd um að skýrslan yrði unnin með aðstoð óháðs
sérfræðings. Í ljósi tímarammans virðist ljóst að ekki gat verið átt við að hinum óháða sérfræðingi væri
falið að gera sjálfstæðar athuganir á grunngögnum sem krefjast aðgengis að viðeigandi gagnagrunnum
og líkönum. Aðkoma undirritaðs var því einkum að rýna drög að skýrslu ráðuneytisins og koma á
framfæri athugasemdum. Í lokagerð skýrslunnar hefur verið brugðist efnislega við athugasemdum
undirritaðs í öllum meginatriðum. Undirritaður telur að skýrslan gefi greinargóða og trúverðuga mynd
af þeim aðgerðum sem gripið hefur verið til en er þeirrar skoðunar að ekki sé tímabært að fella endanlega
dóma um hvernig til hefur tekist, enda er faraldrinum ekki lokið og langtímaáhrif hans og aðgerða
stjórnvalda til að sporna við útbreiðslu farsóttarinnar og efnahagslegum afleiðingum hennar hafa ekki
komið fram að fullu leyti. Í athugasemdum sem hér fara á eftir er því einkum að finna hugleiðingar um
ýmis atriði sem mikilvægt er að horfa til þegar lagt verður heildstætt mat á árangur efnahagsaðgerða
sem stjórnvöld hafa gripið til í því skyni að bregðast við COVID-19 farsóttinni.
Hafa ber í huga að þegar efnahagsaðgerðir til þess að bregðast við áhrifum faraldursins voru í mótun
ríkti afar mikil óvissa um hraða útbreiðslu farsóttarinnar, þróun bóluefna gegn henni og til hve víðtækra
sóttvarnaaðgerða þyrfti að grípa í því skyni að takmarka heilsufarstjón af völdum hennar svo ásættanlegt
teldist. Hvað telst ásættanlegt í þeim efnum er að auki afar matskennt. Tímasetning og umfang
sóttvarnaaðgerða ráða miklu um efnahagslegar afleiðingar hennar. Þótt óvissan væri mikil mátti álykta
á grundvelli fyrri reynslu að heimsfaraldur af völdum COVID-19, eins og fyrri
farsótta sem riðið hafa yfir heimsbyggðina, yrði tímabundið ástand. Því voru sterk rök fyrir því að grípa
til efnahagsaðgerða sem myndu fleyta þjóðarbúskapnum - og með samstilltu átaki heimsbúskapnum
öllum - yfir þetta erfiða tímabil með það markmið að leiðarljósi að draga úr félags- og efnahagslegum
langtímaskaða af völdum farsóttarinnar eftir því sem unnt væri. Í skýrslunni er ekki lagt mat á gæði
sóttvarnaaðgerða eða annarra aðgerða á sviði heilbrigðismála, enda ekki á sérsviði ráðuneytisins.
Ályktanir sem dregnar eru á grundvelli gagna sem fram koma í skýrslunni taka sóttvarnaaðgerðir
einfaldlega sem gefnar, þótt félags- og efnahagsleg sjónarmið kunni að hafa ráðið nokkru um það til
hve róttækra sóttvarnaaðgerða var gripið.
Forsenda þess að aðgerðir til þess að bregðast við efnahagslegum áhrifum farsóttarinnar næðu
tilætluðum árangri var að þeim yrði hrint í framkvæmd alllöngu áður en unnt væri að meta með
sæmilega nákvæmum hætti þörfina fyrir þær. Því er vandséð að hægt sé að skilgreina viðmið, t.d. í
formi spár, sem eðlilegt væri að bera árangurinn saman við. Staðleysugreining sem ber árangurinn
saman við ástand sem hefði skapast án efnahagsaðgerða er að sama skapi erfið viðureignar sakir
líklegrar gagnvirkni á milli sóttvarnaaðgerða og efnahagsaðgerða. Þannig kunna mildandi
efnahagsaðgerðir að hafa verið forsenda almenns stuðnings við tilteknar sóttvarnaaðgerðir. Væntingar
stjórnvalda og annarra aðila um efnahagsleg áhrif farsóttarinnar hafa á hverjum tíma mótast af
framgangi hennar og horfum um sóttvarnaaðgerðir. Frá upphafi farsóttarinnar hafa þær stöðugt aðlagast
nýjum upplýsingum um útbreiðslu veirunnar, afleiðingar sýkingar og þróun bóluefna.
Í ljósi þess hve erfitt er að setja fram skýrar viðmiðanir fyrir aðgerðir íslenskra stjórnvalda sérstaklega
kæmi til álita að horfa til alþjóðlegs samanburðar þegar lagt er mat á árangur aðgerða. Slíkur
samanburður er þó einnig afar vandasamur af ástæðum sem hér verða raktar. Forsenda þess að hægt sé
að bera saman efnahagsaðgerðir ólíkra landa er að tekið sé tillit til þess að heimsfaraldurinn hefur komið
mjög mismunandi hart niður á ólíkum löndum og ekki alltaf af augljósum ástæðum. Margt gæti hafa
haft áhrif á útbreiðslu og afleiðingar farsóttarinnar í ólíkum löndum. Má þar t.d. nefna eftirfarandi:
•
•

Mismunandi lýðfræðileg staða kann að hafa valdið því að áhrif farsóttarinnar urðu misalvarleg.
Hún kom t.d. hart niður á ýmsum löndum með stóra hópa aldraðs fólk (t.d. Ítalíu og Spáni).
Inn í þetta spilar síðan breytileiki í árstíðabundinni dánartíðni aldraðs fólks.
Almennt heilbrigði í upphafi faraldurs sem birtist í tíðni undirliggjandi áhættuþátta kann að
hafa verið mismunandi.

•
•

•
•
•

Geta heilbrigðiskerfa ólíkra landa til að bregðast við áskorunum vegna aukins álags af völdum
COVID-19 var mismikil.
Þéttbýlismyndun og gæði almenningssamgangna eru með ólíkum hætti. Erfiðara er að koma
við sóttvörnum, t.d. nándarmörkum, á mjög þéttbýlum svæðum, sem kann t.d. að skýra lægri
tíðni dauðsfalla í strjálbýlli ríkjum Bandaríkjanna (t.d. Alaska og Vermont) en á mjög
þéttbýlum svæðum (t.d. New York).
Sóttvarnaaðgerðir voru misjafnlega tímanlegar og kunna að hafa verið misvel aðlagaðar þeirri
þörf sem upp kom í hverju landi.
Alþjóðlegar tengingar eru misumfangsmiklar sem réð því hve hratt og snemma farsóttin barst
til ákveðinna svæða. Svæði sem urðu snemma fyrir mikilli útbreiðslu smita, áður en reynsla
var komin á ólíkar sóttvarnaaðgerðir (t.d. New York), stóðu líklega verr að vígi.
Farsóttin reið yfir heimsbyggðina á misjöfnum tímum af ástæðum sem ekki hafa verið skýrðar
til hlítar. Þannig urðu t.d. sem lönd sem komu afar vel út úr fyrstu bylgjunni mjög illa fyrir
barðinu á síðari bylgjum (dæmi: Ungverjaland og Balkanskagi).

Vegna þess að heimsfaraldrinum er hvergi nærri lokið verður að gera verulega fyrirvara við allan
samanburð á árangri aðgerða ólíkra landa gegn farsóttinni. Að heimsfaraldrinum afstöðnum verður fyrst
mögulegt að gera nægilega áreiðanlegan samanburð á viðbrögðum við farsóttinni til þess að hægt sé að
byggja á honum samanburð á hinum efnahagslegu aðgerðum. Samanburður á efnahagslegum þáttum
aðgerðanna verður svo að taka tillit til þess að geta stjórnvalda til að milda efnahagslegar afleiðingar
farsóttarinnar hefur að líkindum ráðist mjög af upphafsstöðu sem var afar ólík á milli landa í upphafi
heimsfaraldursins, t.d. hvað áhrærir eftirfarandi þætti:
•
•
•
•
•
•

•

Skuldabyrði hins opinbera var misþung eftir löndum. Ríkissjóðir voru því misvel í stakk búnir
til að létta byrðum af einstaklingum og fyrirtækjum.
Skuldabréfamarkaðir landa eru misdjúpir. Þau lönd sem eru með dýpstu skuldabréfamarkaðina
og ráðandi gjaldmiðla eiga að öðru óbreyttu auðveldara með að fjármagna aðgerðir á sviði
ríkisfjármála á hagstæðum vöxtum en lönd með grunna skuldabréfamarkaði.
Skuldastaða fyrirtækja og einstaklinga var misjöfn eftir löndum og gerði þau misvel í stakk
búin til að mæta tímabundnu tekjufalli.
Eiginfjár- og lausafjárstaða fjármálafyrirtækja var missterk og þar með geta þeirra til þess að
taka á sig útlánatöp og veita fyrirtækjum og einstaklingum fyrirgreiðslu til þess að fleyta þeim
yfir tímabundinn tekjumissi.
Lönd kunna að hafa verið á ólíkum stigum hagsveiflunnar, m.a. hvað áhrærir atvinnustig, áður
en farsóttin hófst.
Atvinnugerð hagkerfa landa er mismunandi sem leiðir til þess að farsótt og sóttvarnaaðgerðir
koma misilla niður á atvinnulífinu. Vægi greina sem krefjast mikillar nándar og urðu því
sérstaklega fyrir barðinu á takmörkunum, t.d. ferðaþjónustu og veitingahúsareksturs, er
mismikið.
Opin hagkerfi þar sem stór hluti neysluvöru og næstum öll varanleg neysluvara er innflutt verða
fyrir minni „annarrar umferðar áhrifum“ af upphaflegum tekjusamdrætti. Áhrifin koma að
miklu leyti fram í samdrætti innflutnings og er því varpað yfir á viðskiptalöndin.

Í ljósi þess að hvort tveggja þörfin fyrir stuðning hins opinbera og getan þess til að veita hann var
mismikil eftir löndum í upphafi farsóttarinnar verður alþjóðlegur samanburður á þeim
efnahagsaðgerðum sem gripið var til í ólíkum löndum afar vandasamur. Sé staða Íslands skoðuð með
hliðsjón af ofangreindum áhrifaþáttum blasir þó við sú mynd að landið hafi að mörgu leyti staðið vel
að vígi til að standa af sér efnahagslegar búsifjar af völdum farsóttarinnar. Það á t.d. við um lýðfræðilega
stöðu, strjálbýli, styrkleika heilbrigðiskerfisins, almennt heilbrigði og þá staðreynd að hagkerfið er
einstaklega opið. Á hinn bóginn er vægi ferðaþjónustu í utanríkisverslun landsins með mesta móti og
alþjóðlegar tengingar landsins miklar. Sakir hagstæðrar skuldastöðu var ríkissjóður hins vegar vel í
stakk búinn til að milda áfallið og létta byrðum af einstaklingum og fyrirtækjum, almennt hófleg
skuldastaða einkageirans auðveldaði aðlögunina og afar miklu máli skiptir hve eiginfjár- og

lausafjárstaða banka var sterk þegar farsóttin skall á. Geta þeirra til að fleyta einstaklingum og
lífvænlegum fyrirtækjum yfir tímabundna erfiðleika var því mikil.
Áberandi er hve þjóðarútgjöld á Íslandi drógust lítið saman í alþjóðlegum samanburði og hve
einkaneysla hefur haldist sterk. Aðeins í Danmörku var samdráttur þjóðarútgjalda minni. Að nokkru
leyti má líklega skýra þessa hagstæðu útkomu með því hve vel tókst til í baráttunni við útbreiðslu
COVID-19 veirunnar, sem leiddi til þess að ekki var þörf á jafníþyngjandi sóttvarnaaðgerðum og í
mörgum nágrannalöndum. Þá benda sterk þjóðarútgjöld og einkaneysla til þess að efnahagsaðgerðir
stjórnvalda hafi verið ágætlega heppnaðar og glufur í aðstoð við einstaklinga og fyrirtækja ekki verið
stórar.
Í ljósi þess að umfang sjálfvirkar sveiflujöfnunar og sértækra stuðningsaðgerða hins opinbera sem
hlutfall af landsframleiðslu hefur aðeins verið í meðallagi í alþjóðlegum samanburði má þó ætla að lítill
samdráttur skýrist a.m.k. að nokkru leyti af hinni sterku stöðu banka og hóflegri skuldastöðu
einkageirans í upphafi faraldursins sem rakin var hér að framan. Þá skiptir að líkindum töluverðu máli
hve opið íslenska hagkerfið er. Varanlegar neysluvörur eru að mestu leyti innfluttar og fjárfestingarvara
einnig sem dregur úr langvinnum áhrifum samdráttar á innlent atvinnustig. Á móti samdrætti útfluttrar
ferðaþjónustu vegur einnig að heimilin verja að jafnaði töluvert stórum hluta tekna sinna til ferðalaga
erlendis. Þegar heimsfaraldur lagði stein í götu ferða á erlendar slóðir vörðu heimilin töluverðum hluta
þess fjársparnaðar sem myndaðist sakir færri utanlandsferða til kaupa á þjónustu innlendra geira sem
orðið höfðu fyrir tekjusamdrætti. Áhugavert væri að rannsaka þessi atriði nánar.
Mikilvægt er að hafa í huga að umtalsverður viðskiptaafgangur var enn til staðar þegar farsóttin reið
yfir. Að því leyti var staðan í upphafi heimsfaraldursins gjörólík þeirri stöðu sem ríkti í kjölfar
alþjóðlegu fjármálakreppunnar. Óhjákvæmilegt var þá að ósjálfbær innlend eftirspurn drægist mikið
saman þegar alþjóðlegir fjármálamarkaðir lokuðust íslenskum bönkum og ekki var hægt að fjármagna
gríðarlegan viðskiptahalla lengur. Samdráttur eftirspurnar þá var drifinn að mikilli gengislækkun krónu
sem kom hart niður á innlendu efnahagslífi og heimilunum og færði um leið mikla fjármuni frá
einstaklingum og smærri fyrirtækjum til stórra útflutningsfyrirtækja. Afleiðingin varð mikill samdráttur
tekna ríkissjóðs og því varð ekki hjá því komist að draga saman seglin á mörgum sviðum. Staðan í
ársbyrjun 2020 var gjörólík. Sakir hagstæðs ytri jafnaðar varð lækkun krónunnar í kjölfar farsóttarinnar
lítil í samanburði við hina miklu lækkun í kjölfar fjármálakreppunnar, áhrifin á tekjur ríkissjóðs urðu
því mun minni og geta hans til að styðja við heimili og fyrirtæki eftir því meiri.
Hvað sem því líður má draga þá ályktun að stuðningsaðgerðir hins opinbera við heimili og fyrirtæki
hafi heppnast vel. Lítill samdráttur þjóðarútgjalda bendir til þess að glufur í þeim stuðningi hafi ekki
verið stórar. Hagkvæmt samspil peningastefnu og ríkisfjármála hefur einnig átt ríkan þátt í því að
auðvelda efnahagslífinu að halda dampinum og ríkissjóði að fjármagna stuðning við einstaklinga og
atvinnulífið. Hér skiptir meginmáli að í aðdraganda faraldursins höfðu verðbólguvæntingar myndað
trausta kjölfestu eftir óvenjulangt tímabili árangursríkrar peningastefnu með lítilli verðbólgu og
verðbólguvæntingum nálægt markmiði. Seðlabankinn hafði því svigrúm til umtalsverðrar
vaxtalækkunar og gat tryggt stöðugleika á skuldabréfamarkaði í sátt við verðbólgumarkmiðið á tímabili
þegar ríkissjóður þurfti að bæta verulega í útgáfu skuldabréfa til þess að fjármagna stuðningsaðgerðir
og tímabundinn hallarekstur. Sá árangur sem stjórn peningamála hafði skilað á undanförnum árum var
sérlega verðmætur vegna þess hve hinn íslenski skuldabréfamarkaður er grunnur. Eins og fram kemur
í skýrslunni hafði Seðlabankinn meira svigrúm en flestir aðrir seðlabankar til að lækka vexti og gat að
auki gripið til skuldabréfakaupa sem stuðluðu að því að aukin útgáfa ríkissjóðs truflaði ekki miðlun
peningastefnunnar. Jafnvægi í viðskiptajöfnuði ásamt hinum lágu alþjóðlegu vöxtum stuðlaði einnig að
því að aðlögun gengis krónunnar setti peningastefnunni ekki jafnmiklar skorður og í fyrri
efnahagslægðum. Hinir lágu raunvextir, bæði alþjóðlega og á Íslandi, hafa aukið verulega skilvirkni
stuðningsaðgerða á sviði ríkisfjármála.
Ísland hefur einnig notið umfangsmikilla örvunaraðgerða í flestum helstu viðskiptalöndum landsins,
bæði vegna þess að hinar samhæfðu örvunaraðgerðir um heim allan draga úr álagi á ríkisfjármál í hverju
einstöku landi með því viðhalda eftirspurn eftir útflutningsvörum þess og einnig vegna þess að mikill

slaki peningastefnunnar á helstu gjaldmiðilssvæðum heims hefur gert fjármögnun ríkisfjármálaaðgerða
hér á landi ódýrari. Að meðaltali nam halli á rekstri hins opinbera í hinum þróaðri löndum heims tæplega
11% af landsframleiðslu í fyrra og áætlað er (skv. nýjustu spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins) að hallinn
muni nema því sem næst 10% af landsframleiðslu í ár. Til samanburðar nam halli hins opinbera á Íslandi
í fyrra 7,3% af landsframleiðslu. Sakir umfangsmikillar peningalegrar slökunar allra helstu seðlabanka
heims hafa fjármálaleg skilyrði lengst af verið einstaklega hagstæð, þótt vextir bandarískra
ríkisskuldabréfa hafi hækkað nokkuð að undanförnu.
Umfang aðgerða í ríkisfjármálum hefur verið mest hjá stórum efnuðum ríkjum, einkum Bandaríkjunum.
Ef til vill má að nokkru leyti rekja það til þess að þau búa við minni „leka“ út úr þjóðarbúskapnum á
áhrifum eigin aðgerða í ríkisfjármálum, þ.e.a.s. tiltölulega hátt hlutfall aukinna útgjalda hins opinbera
styður við innlenda fremur en erlenda eftirspurn, ólíkt því sem gerist í ríkjum sem flytja neysluvörur
inn að miklu leyti. Vegna þess hve skuldabréfamarkaðir (og gjaldeyrismarkaðir) þeirra eru djúpir hafa
stór ríki, eins og Bandaríkin, einnig nokkurt forskot á minni ríki (með sambærilega skuldastöðu) við
fjármögnun halla á lágum vöxtum í eigin gjaldmiðli. Eins og önnur smærri ríki hefur Ísland eigi að síður
notið hinna hagstæðu fjármálaskilyrða á erlendum mörkuðum, m.a. sakir hagstæðrar skuldastöðu.
Ríkissjóður Íslands hefur því átt kost á að fjármagna ríkisreksturinn á erlendum skuldabréfamarkaði á
lægri vöxtum en áður í sögunni. Lágir alþjóðlegir vextir hafa smitast yfir á hinn grunna innlenda
skuldabréfamarkað auk þess sem Seðlabankinn hefur sem fyrr segir stuðlað að stöðugleika í innlendri
vaxtaþróun í samræmi við verðbólgumarkmiðið, þrátt fyrir stóraukna útgáfu ríkissjóðs.
Þótt margt bendi til þess að vel hafi tekist til með varnaraðgerðir gegn áhrifum heimsfaraldursins á
innlent efnahagslíf er mikilvægt að hafa í huga að enn eru ekki öll kurl komin til grafar. Bankar munu
t.d. halda áfram að endurmeta eignasöfn sín og skera úr um lífvænleika fjölda fyrirtækja. Enn mun því
nokkur tími líða uns fyllilega verður ljóst hve mörg fyrirtæki, einkum í ferðaþjónustu, munu ekki ná sér
á strik á ný og að lokum verða tekin til gjaldþrotaskipta. Ríkissjóður hefur tekið á sig verulegar ábyrgðir
sem óljóst er hvort falla munu á sjóðinn. Í mörgum tilfellum munu lífsmöguleikar fyrirtækja velta á því
hve hraður bati efnahagslífsins verður í kjölfar heimsfaraldursins, en útbreiðsla nýrra afbrigða COVID19 veirunnar hér á landi og á heimsvísu og uppgangur faraldursins í löndum sem enn hafa ekki náð
langt í bólusetningu gegn veirunni valda enn mikilli óvissu. Þegar ofangreindir þættir taka að skýrast
verður auðveldara að leggja mat á það hvernig til hefur tekist.

Viðauki 1
Eins og fyrr segir byggir aðferðafræði Hutchins Center til að reikna út mælikvarða fyrir áhrif opinberra
fjármála á jaðarneyslustuðlum sem þróaðir voru í Seðlabanka Bandaríkjanna (Cashin et al., 2017).
Mælikvarði áhrifa ríkisfjármálanna er skilgreindur sem raunverulegt framlag samneyslu, útgjalda og
skattheimtu á landsframleiðslu umfram það sem hefði verið ef stærðirnar hefðu vaxið í takt við
framleiðslugetu hagkerfisins.
Skilgreinum G sem nafnverð samneyslu, 𝜋 𝐺 sem verðbólgu samneyslu og Y er nafnverð vergrar
landsframleiðslu. Þá yrði framlag samneyslu til hagvaxtar eftirfarandi:
𝐺𝑡
𝐺𝑡−1 𝐺𝑡 − (1 + 𝜋𝐺 )𝐺𝑡−1
(
− (1 + 𝜋𝐺 ))
=
𝐺𝑡−1
𝑌𝑡−1
𝑌𝑡−1
Hefði þróun samneyslunnar fylgt vexti framleiðslugetu hagkerfisins (𝜇) hefði framlag samneyslunnar
verið eftirfarandi:
𝜇

𝐺𝑡−1
𝑌𝑡−1

Þannig yrði mælikvarði á áhrif opinberra fjármála (MÁOF) á hagvöxt raunverulegt framlag að
frádregnu framlagi hefði samneysla fylgt þróun framleiðslugetu.
𝑀Á𝑂𝐹𝑡𝐺 =

𝐺𝑡 − (1 + 𝜋𝐺 + 𝜇)𝐺𝑡−1
𝑌𝑡−1

Áhrif samneyslu á landsframleiðslu eru þekkt, þau eru samkvæmt skilgreiningu hluti af
landsframleiðslu og eykst framleiðsla um sem nemur aukningu þeirra samstundis, m.ö.o. er
jaðarneyslustuðull samneyslu 1. Með því að reikna út MÁOF fyrir útgjöld og skattheimtu hins opinbera
breytist reikningurinn hér að framan að engu öðru leyti en því að þá þarf að þýða breytingar í útgjöldum
og skattheimtu yfir í neyslubreytingar með jaðarneyslustuðlum.
Aukin útgjöld hins opinbera skila sér að stórum hluta inn í hagkerfið en með töf. Jaðarneyslustuðull
aukinna útgjalda er 0.9 en áhrifin af útgjaldaaukanum dreifast yfir ár. Skattbreytingar hafa ólík áhrif
eftir því hvaða skatta um ræðir. Áhrif breytinga á ýmsum fyrirtækjasköttum eru t.a.m. minni en á
tekjuskatti einstaklinga. Jaðarneyslustuðull ýmissa fyrirtækjaskatta er aðeins 0.4 og dreifist yfir þrjú ár
en stuðull tekjuskatts, skatts á framleiðslu og innflutning er 0.6 og dreifist yfir tvö ár.

Tilfærslur
Skattar á einstaklinga
Skattar á fyrirtæki

t til t+1
0.225
-0.120
-0.033

Forsendur um jaðarneysluhneigð
t+2 til t+3
t+4 til t+7
t+8 til t+11
0.225
0.000
0.000
-0.060
-0.060
0.000
-0.033
-0.033
-0.033

Heildaráhrif
0.9
-0.6
-0.4

