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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð fjallar um áhrif kórónuveirufaraldursins á verga landsframleiðslu og íslenskan 

vinnumarkað. Rannsóknin snýr að greina breytingar á milli ára í þessum hagstærðum og 

greina svo aðgerðir stjórnvalda til að vinna á móti þeim áhrifum sem kunnu að hafa myndast. 

Tímabilið sem notað var í rannsókninni er ársbyrjun 2019 til árslok 2020 en það gefur 

rannsakendum samanburðarhæfar niðurstöður til að kanna áhrif veirunnar.  

 

 

Lykilorð: Heimsfaraldur, kórónaveira, verg landsframleiðsla, vinnumarkaður, atvinnuleysi, 

sóttvarnaraðgerðir, fjármálastefna og ríkisfjármál.  
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1.0 Inngangur 

Það var þann 30.janúar 2020 sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin lýsir yfir neyðarástandi 

vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar (Embætti Landslæknis, 2021). Fyrsta tilfelli 

kórónuveirunnar á Íslandi greindist þann 28.febrúar 2020. Hættustig almannavarna var þá 

strax virkjað og neyðarstig rúmri viku síðar.(skýrsla ríkisendurskoðunar.des.2020). Íslensk 

stjórnvöld hófu að beita hörðum aðgerðum og settu stjórnvöld á fyrsta samkomubannið hér á 

landi þann 13.mars 2020 (Embætti Landslæknis, 2021). Kórónuveirufaraldurinn sem hefur 

geisað yfir frá árslokum 2019 og hefur dregið úr heimseftirspurn með þeim afleiðingum að 

hagkerfi heimsins hafa spólað fyrir vikið með tilheyrandi samdrætti. Fram kom í spá 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þann 6. apríl, 2021 að hagvöxtur í heiminum dróst saman um 3,3% 

á árinu 2020 sem er mesti samdráttur á heimsvísu síðan í kreppunni miklu fyrir tæpri öld 

síðan (Landsbankinn, 2021).Kórónuveirufaraldurinn hefur valdið dýpstu efnahagskreppu í 

heiminum í heila öld. Hefur hún ekki bara raskað efnahagsstarfsemi heimsins heldur einnig 

hefur hún ógnað heilsufari fólks því yfir 3 milljónir manna hafa dáið af völdum Covid-19 og 

mun fleiri sem kljást við aukaverkanir og eftirköst. Einnig hefur atvinnuþátttaka á heimsvísu 

hrunið verulega. Tjónið hefur verið mikið og nauðsyn hefur verið á sérstökum og 

óvenjulegum efnahagsaðgerðum til að ná bata og munu þær móta efnahagshorfur næstu ára 

(Ríkisendurskoðun, 2020). 

Algjört hrun varð í afkomu ríkissjóðs og var halli ríkissjóðs á síðasta ári 262 ma.kr og er spáð 

því að verði hallinn 264 ma.kr. á þessu ári. Talið er að stjórnvöld hafi hins vegar nýtt góðu 

árin sín vel en skuldir ríkisins hafa lækkað verulega á síðustu árum og ríkissjóður því í sterkri 

stöðu til að takast á við kreppuna. Keynísk hugmyndafræði sést í aðgerðum núverandi 

ríkisstjórnar en samkvæmt fjármálaráðherra var ekki valkostur að ríkið færi í harkalegan 

niðurskurð heldur að reyna sitt besta til að verja störf og halda úti þjónustu (Bjarni 

Benediktsson, 2020). Ríkisstjórnin hefur því beitt hagstjórnarkenningum John Maynard 

Keynes í efnahagskreppunni í kjölfar kórónuveirufaraldursins og ráðstafað töluvert af 

fjármagni til að örva eftirspurn og styrkjum til stuðnings fyrirtækja og heimila í landinu sem 

glímt hafa við mikið tekjutap á árinu 2020. Lögð var mikil áhersla á að verja heilbrigðiskerfið 

og reynt að koma í veg fyrir að heilbrigðisþjónustan í landinu færi ekki á aðra hliðina og gripu 

sóttvarnaryfirvöld þ.a.l. inní með þeim hætti sem þau gerðu. Erfitt er samt sem áður að meta 

áhrif sóttvarna í prósentum og fjárhæðum á verga landsframleiðslu en mun færri hafa hins 
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vegar smitast af veirunni á Íslandi með tilliti til fólksfjölda miðað við í öðrum Evrópu 

löndum. 

Ferðþjónustan er sú atvinnugrein sem kom lang verst úr úr faraldrinum miðað við aðrar 

atvinnugreinar en ferðaþjónustan hefur verið stærsta útflutningsgrein landsins síðustu ár og 

verið stór partur af uppsprettu verðmætasköpunar í landinu (Hagstofa Íslands, 2021). 

Íslenskur iðnaður reyndist einnig mikilvæg stoð í efnahagslífinu í kórónuveirufaraldrinum 

bæði hvað varðar hlutdeild í vergri landsframleiðslu og útflutningstekjum. Áhrif 

kórónuveirunnar á verslun og þjónustu voru bæði góð og slæm, en íslendingar höfðu ekki 

greiðan aðgang að ferðlögum erlendis sem gerði það að verkum að neysla íslendinga 

innanlands jókst upp á móti mikillar fækkun ferðamanna til landsins. Þjóðin stóð frammi fyrir 

miklu atvinnuleysi á síðasta ári sem er verulega kostnaðar fyrir ríkið en atvinnuleysisbætur 

hafa u.þ.b. fjórfaldast frá árinu 2018. Rína rannsakendur í atvinnuleysið í landinu eftir 

atvinnugreinum og hvaða hópar eru viðkvæmastir þegar þjóðin er í miðri kreppu. Velta 

rannsakendur fyrir sér hversvegna launavísitala hefur hækkað svona eins og raun ber vitni á 

meðan atvinnuleysi er að vaxa þvert á vinnumarkaðinn. Á sama tíma og gjaldeyristekjur 

minnkuðu vegna falls í utanríkisviðskiptum skapaðist þrýstingur niður á við á gengi 

krónunnar. Þess má geta að gjaldeyrisforði Seðlabankans eftir hagvaxtarskeið 

ferðaþjónustunnar var í stakk búinn til þess að grípa inn í á gjaldeyrismarkaði og vinna þannig 

gegn veikingu krónunnar með því að draga úr framboði hennar. Seðlabankinn beytti sér 

einnig gegn auknu atvinnuleysi með minnkun stýrivaxta til að létta af greiðslubyrði heimila 

og fyrirtækja á tímabilinu. Stýrivextir hafa náð sögulegu lágmarki og ber þess að varast þegar 

hagvöxtur tekur við sér að nýju kunna stýrivextir að hækka á ný. Verðbólga á Íslandi hefur 

ekki verið hærri síðan árið 2013 og var verðbólgan 4,3% í byrjun árs 2021 sem er 0,3% yfir 

verðbólgumarkmiði Seðlabankans.  

Markmið ritgerðarinnar er að kanna áhrif kórónuveirufaraldursins á íslenskar 

hagstærðir hagkerfisins með sérstaka áherslu á verga landsframleiðslu og vinnumarkaðinn. 

Mikill samdráttur var í vergri landsframleiðslu á síðasta ári og má rekja nær allan þann 

samdrátt til faraldursins en hrunið í ferðaþjónustunni vegur þar þungt. Rínt verður í 

Þjóðhagsreikning síðasta árs og Þjóðhagsspár fyrir komandi ár frá Hagstofu Íslands. Greina 

rannsakendur frá því hvernig öflugar útflutningsgreinar koma inn með gjaldeyri og stuðla að 

aukinni hagsæld ásamt því að fjalla um mikilvægi þessara útflutningsgreina út frá sögulegu 

samhengi. Jafnframt skoðum við helstu úrræði stjórnvalda gegn veirunni og könnum hvernig 

þeim er ætlað að draga úr neikvæðum efnahagslegum áhrifum sem veiran kann að hafa með 
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sér. Rína rannsakendur í aðgerðapakka ríkisins sem voru fyrst og fremst stuðnings úrræði fyrir 

fyrirtæki og heimilin í landinu. Hagfræðingurinn John Mayard Keynes steig fram með 

hagvaxtar kenningu og taldi að besta leið út úr kreppu væri að ríkið myndi auka útgjöld og 

dæla út fjármagni og örva þannig hagkerfið í leiðinni, myndi það vekja eftirspurn og örva 

framleiðslu. Þetta er aðferð sem stjórnvöld á Íslandi hafa aldrei farið áður þegar landið lendir í 

kreppu en ríkissjóður hefur dælt út fjármagni og styrkjum og skuldsett sig verulega. Rína 

rannsakendur í fjármálaáætlun ríkissjóð sem gefur til kynna að íslenska hagkerfið muni taka 

nokkur ári að vinna upp tapaða landsframleiðslu ársins 2020 þar sem stóraukin ríkisútgjöld 

hafa fylgt faraldrinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

2.0 Aðferðarfræði  
Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræðj sem notast var við í þessari tilviksrannsókn 

(e. case study). Tvær helstu aðferðir sem notaðar eru í rannsóknum eru megindleg 

aðferðarfræði (e. quantitative method) og eigindleg aðferðarfræði (e. qualitative method). 

Megindleg rannsóknaraðferð er aðallega notuð sem samheiti (e. synonym) fyrir allskonar 

gagnaöflunartækni eða aðferð við gagnagreiningu eins og gröf og tölfræði sem býr til eða 

notar töluleg gögn (Saunders o.fl., 2009) og munu rannsakendur styðjast megindlega 

aðferðarfræði við framkvæmd þessarar rannsóknar. Þeir þættir sem teknir verða fyrir í þessum 

kafla eru gagnasöfnun, framkvæmd og hvernig niðurstöður voru túlkaðar.  

 

2.1 Gagnasöfnun  
 

Rannsakendur munu notast við nýlegustu gögn sem í boði eru við vinnslu á hverjum kafla 

fyrir sig. Þau gögn sem rannsakendur söfnuðu koma frá helstu efnahagsstofnunum Íslands. 

Þar voru töluleg gögn frá Hagstofu Íslands fremst í fylkingu en Hagstofa Íslands heldur uppi 

gagnasöfnunar síðu sem geymir töluleg gögn um helstu hagstærðir landsins mælt út frá 

mánaðarbreytingum, ársfjórðungsbreytingum og árlegum breytingum. Opinber gögn frá 

Vinnumálastofnun Íslands, en stofnunin heldur uppi ítarlegum tölulegum gögnum um 

atvinnumarkaðinn á Íslandi. Töluleg gögn og rannsóknir sem framkvæmdar voru af 

Stjórnarráði Íslands sem og útgefið efni sem innihélt viðtöl og yfirlýsingar frá 

stjórnmálamönnum og hagfræðingum landsins. Einnig var stuðst við gögn frá Seðlabanka 

Íslands, bæði útgefið efni sem og opinber gögn um gengi mála hér á landi. Gögn frá 

Seðlabankanum verða að teljast mikilvægar upplýsingar þar sem það er ein af lykilstofnunum 

í stjórn íslensks efnahagslífs. Hagspár og opinberar útgáfur frá viðskiptabönkum, 

fjármálaráðuneytinu, Hagstofu Ísland, Talnakönnun, Alþjóðagjaldeyrissjóði og OECD voru 

einnig notaðar til að setja úrvinnslu gagna í samhengi. Að lokum studdust rannsakendur 

einnig við opinber gögn sem aðgengileg voru úr fjölmiðlum en þar má nefna 

fjármálaráðherra, seðlabanka stjóra sem og aðra stjórnendur stórfyrirtækja og stofnanna í 

landinu.  
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2.2 Framkvæmd og túlkun á niðurstöðum  
Markmið ritgerðarinnar er fyrst og fremst að kanna hversu mikil áhrif kórónuveirufaraldurinn 

hafði á íslenskt efnahagslíf  og notuðust rannsakendur við að kanna áhrifin á helstu hagvísa 

þess. Því var verg landsframleiðsla sett undir smásjá og áhrif veirunnar skoðuð með því að 

kanna breytingu á milli áranna 2019-2020 en veiran skall á í byrjun ársins 2020. Kannaðir 

voru einstakir þættir sem sýna verga landsframleiðslu út frá ráðstöfunaruppgjöri og voru áhrif 

veirunnar á þessar stærðir mæld á milli ára. Næst var vinnumarkaður greindur og er það vegna 

þess að atvinnuþátttökuhlutfall og atvinnuleysishlutfall eru tveir helstu hagvísar sem sýna 

skilvirkni lands til að nýta vinnuafl til verðmætasköpunar. (Indicator Description, e.d.)  

Næst munum verður gert grein fyrir stærð og umfangi aðgerða ríkisfjármála (e. fiscal policy) 

og peningastefnunnar (e. monetary policy) sem ætlaðar voru til að vinna á móti þeim áhrifum 

sem faraldurinn kann að hafa valdið á íslenskt efnahagslíf.  

 

Í lok þessarar rannsóknar verða niðurstöður túlkaðar með rýna breytingar á milli ára í 

mælieiningum á vergri landsframleiðslu og undirþáttum hennar til að draga fram ályktanir um  

áhrif veirunnar á þessar stærðir. Einnig berum við saman breytingar á milli ára og mælum við 

þróun atvinnuleysis á vinnumarkað til að draga ályktanir um hvaða atvinnugreinar urðu mest 

fyrir áhrifum faraldursins. Að lokum voru aðgerðir stjórnvalda settar fram í sviðsljósið og var 

umfang þeirra aðgerða mældar til þess að sjá hvernig þær unnu á móti áhrifum sem 

mynduðust vegna kórónuveirunnar á verga landsframleiðslu og vinnumarkað.  

Munu rannsakendur leitast við að svara spurningunni “Áhrif kórónuveirufaraldursins á verga 

landsframleiðslu og vinnumarkað. Hver eru helstu úrræði stjórnvalda til að lágmarka þau 

áhrif?,,. 
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3.0 Hagvöxtur 
 

Í mörg ár hafa þjóðir tengt hagvöxt við framfarir. Hagvöxtur er aukning á framleiðslu og 

neyslu á gæðum, það er að segja vörum og þjónustu. Breyting á VLF sýnir þennan vöxt á 

milli ára. Vegna þess hefur það orðið að vana að túlka aukningu á VLF sem efnahagslega 

framför jafnvel þó að hún hafi í upphafi eingöngu átt að þjóna sem þjóðhagfræðilegt 

bókhaldstæki. Það er því eðlilegt að þegnar samfélagsins fagni hagvexti og stjórnvöld stefni 

að aukningu hans. Þetta skýrir af hverju vöxtur er í dag grundvallar markmið stjórnvalda í 

flestum löndum heimsins. (Casse, e.d.) 

 

3.1. Þjóðhagsreikningar  
 

Í almennum orðum má segja að þjóðhagsreikningar séu bókhald fyrir þjóðarbúskapinn. 

Tilgangur reikninganna er að setja fram tölulegt yfirlit yfir efnahagsstarfsemi í 

þjóðarbúskapnum í heild. Hér er þó ekki um að ræða bókhald í þeim skilningi að öll viðskipti 

séu skráð. Þess í stað er athyglinni beint að ákveðnu meginhugtaki eins og vergri 

landsframleiðslu (e. Gross Domestic Product). Verg landsframleiðsla er markaðsvirði allrar 

vöru og þjónustu sem framleidd eru til endanlegra nota innan landamæra ákveðins ríkis á 

tilteknu tímabili.  Má þar nefna þjóðarútgjöld, viðskiptajöfnuð, launagreiðslur og 

rekstrarhagnað. Hinsvegar eru mikilvægustu hugtökin Landsframleiðsla (e. 

Gross Domestic Product) og Þjóðarframleiðsla (Þjóðhagsreikningar, 1985).  

Tilgangur með aðferðum þjóðhagsreikninga er að mæla árangur efnahagsstarfseminnar þ.e. 

afkomu og efnahag þjóðarbúsins. Árangurinn felst í þeirri verðmætasköpun, sem að á sér stað 

á rekstrartímabilinu, á einu ári. Þennan árangur má meta út frá þremur aðferðum:   

 

1. Ráðstöfunaruppgjöri   

2. Framleiðsluuppgjöri  

3. Tekjuskiptingauppgjöri   

 

Ráðstöfunaruppgjörið er algengasta leiðin til að mæla og sýna verga landsframleiðslu á 

nafnverði. Sú aðferð gerir grein fyrir því hvernig þeim fjármunum sem verða til í hagkerfinu 

er ráðstafað. Þjóðhagsreikningar í formi ráðstöfunaruppgjör eru eftirfarandi (Stjórnarráðið, 

2008).  
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𝑉𝐿𝐹 = 𝐸𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛𝑒𝑦𝑠𝑙𝑎 + 𝑆𝑎𝑚𝑛𝑒𝑦𝑠𝑙𝑎 + 𝐹𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑎𝑚𝑦𝑛𝑑𝑢𝑛 + 𝐵𝑖𝑟𝑔ð𝑎𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑛𝑔

+ (Ú𝑡𝑓𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟 − 𝑖𝑛𝑛𝑓𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟) 

 

3.1.1 Einkaneysla  
 

Einkaneysla í ráðstöfunaruppgjörinu er skilgreind sem sú neysla sem heimilin eyða í 

varanlegar og óvaranlegar vörur og þjónustu til endanlegrar nota. Einu útgjöld heimila til 

kaupa á vöru og þjónustu, sem ekki teljast til einkaneyslu eru útgjöld til smíði og kaupa á 

nýju íbúðarhúsnæði, en þessi útgjöld telja til fjármunamyndunar (Þjóðhagsreikningar, 1985). 

Einkaneysla dróst saman um 3,3% að raungildi á árinu 2020 og var samdrátturinn 46 ma.kr. á 

verðlagi ársins 2019. Stærsti samdráttur var í hótel og veitingarekstri en þar var samdráttur 

upp á 100 ma.kr á milli ára á verðlagi 2019.  Ferðir og flutningar sem inniheldur 

útgjaldaliðina kaup og rekstur ökutækja sem og flutningar drógust saman um 17,2% og eru 

áhrifin af að mörgu leyti kominn til vegna hertra sóttvarnaraðgerða þegar fjöldatakmarkanir 

voru settar á starfsmenn fyrirtækja og heimavinna var meiri. Samdráttur var í tómstundum og 

menningu en sá útgjaldaliður dróst saman um 53 ma.kr. á milli ára á verðlagi ársins2019 en 

meiri hluti af þeirri starfsemi lokaði á árinu til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu veirunnar. 

Verulegur samdráttur var í útgjöldum íslendinga erlendis og samdrátturinn var 65,2% frá fyrra 

ári á verðlagi hvors árs. Upp á móti jukust útgjöld í einkaneyslu vegna kaupa á húsgögnum og 

öðrum heimilisbúnaði um 7,6% árið 2020 og útgjöld vegna kaupa á áfengi og tóbaki um 

10,8%. (Hagstofa Íslands, 2021).  

 

3.1.2 Samneysla  
 

Samneysla er útgjöld opinberra aðila til kaupa á vöru og þjónustu til eigin nota á 

rekstrartímabilinu. Hér er meðal annars um að ræða opinbera stjórnsýslu, löggæslu, 

menntamál og fleira (Þjóðhagsreikningar, 1985). Samneysla jókst um 3,1% að raungildi á 

liðnu ári samanborið við 3,9% vöxt árið 2019 og nam samneysla 808,8 milljörðum króna á 

árinu 2020. Það jafngildir um 27,5% af vergri landsframleiðslu og er það aukning um 8,7% á 

milli ára. Aukninguna má að mestu leyti rekja til launakostnaðar en áætlað er að hann hafi 

aukist um 9,4% frá árinu 2019 (Hagstofa Íslands, 2021) Samneysla eða útgjöld ríkisins eru 

einnig verkfæri stjórnvalda til að hafa áhrif á verga landsframleiðslu, þ.e. geta dregið úr 

umsvifum efnahagsins eða aukið þau. 
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3.1.3 Fjárfesting 
 

Fjármunamyndun er eignfærð útgjöld fyrirtækja og opinberra aðila svo og smíði 

íbúðarhúsnæðis. Fjármunamyndun er jafnan færð verg, eða brúttó, það er að segja áður en 

dregin er frá áætluð fjárhæð afskrifta vegna slits og úreldingar (Þjóðhagsreikningar, 1985). 

Samdráttur var í öllum undirliðum fjármálamyndunar, en í heild dróst hún saman um 6,8% að 

raungildi á árinu 2020. Samdráttur fjármunamyndun atvinnuveganna er áætlaður 8,7%, 

fjármunamyndun hins opinbera dróst saman um 9,3% og þrátt fyrir að aukning í fjölda 

fullgerða íbúða hafi ekki mælst meiri síðan árið 2007 eða um tæplega 4000 íbúðir, dróst engu 

að síður íbúðarfjárfesting saman um 1,2% og mældist 619.787 milljarðar á árinu. (Hagstofa 

Íslands, 2021).  

 

Mynd 1: Fjármunamyndun á milli ára, magnvísitala 

 

 (Hagstofa Íslands, 2021)  

 

 

3.1.4 Birgðabreytingar  
 

Birgðabreytingar ná til allra birgðabreytinga á hráefnum, hálfunnum og fullunnum vörum í 

eigu atvinnugreinanna. Eins og nú háttar til í íslensku eru yfirleitt aðeins teknar með 

breytingar útflutningsvörubirgða og bústofns.   Samkvæmt birgðaskýrslum frá Hagstofu 

jukust birgðir umtalsvert á árinu 2020 eða um 17,4 milljarða króna á verðlagi ársins. Mest 

mældist aukningin í birgðum áls og sjávarafurða en samdráttur mældist í olíubirgðum og í 

birgðastöðu kísiljárns og annarra rekstravara (Hagstofa Íslands, 2021). 
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Athyglisvert að sjá að birgðastöðu áls og fisk vera aukandi en þar má greina áhrif veirunnar á 

heildareftirspurn eftir þeim vörum á erlendum mörkuðum. Þess má geta að stærstu 

viðskiptaþjóðir Íslands í sjávarútvegi urðu illa fyrir barðinu og þurfti að loka flestum 

veitingastöðum sem útskýrir að stórum hluta minnkunar í eftirspurn. Á sama tíma var 

samdráttur í olíubirgðum og öðrum rekstrarvörum sem gefur til kynna að minni innflutningur 

var á þeim vörum til landsins. Meðal annars minnkaði eldsneytissala á erlendum kortaveltum 

um 6 ma.kr. á milli ára (Rannsóknarsetur Verslunarinnar, 2021). 

 

3.1.5 Viðskiptajöfnuður  
 

Viðskiptajöfnuður er útflutningur að frátöldum innflutningi vöru og þjónustu að viðbættum 

launatekjum frá útlöndum og eigna- og atvinnurekstrartekjum. Viðskiptajöfnuður eru summa 

af hreinum vöruskipta-, þjónustu- og þáttatekjum frá útlöndum, einnig kallað þáttajöfnuður 

(Parkin, 2016). Útflutningur dróst saman um 30,5% á árinu í heild sem er mesti samdráttur 

útflutnings síðan árið 1917, en samdráttur innflutnings var töluvert minni en hann var um 

22%. Var því framlag utanríkisviðskipta til hagvaxtar á árinu neikvætt um 4,9% sem er litlu 

neikvæðara en spáð var fyrir.  Þjónustuútflutningur dróst saman um 51% sem skýrist að mestu 

af mikilli fækkun ferðamanna. Samdráttur þjónustuinnflutnings nam 39% sem má að mestu 

rekja til mikillar fækkunar brottfara Íslendinga til útlanda. Í lok árs nam heildar útflutningur 

vöru og þjónustu um rúmlega 1.002 milljarða króna og heildar innflutningur vöru og þjónustu 

1.020 milljarðar króna á verðlagi ársins 2020 (Hagstofa Íslands, 2021) 

 

Verglandsframleiðsla ársins 2019 út frá ráðstöfunaruppgjöri á verðlagi ársins 2019.  

1.519 𝑚𝑎. 𝑘𝑟 (𝐶) + 744  𝑚𝑎. 𝑘𝑟. (𝐺) + 628 𝑚𝑎. 𝑘𝑟. (𝐼) − 288 𝑚𝑎. 𝑘𝑟. (𝐵) 
(1.350 𝑚𝑎. 𝑘𝑟 (𝑋) − 1.197 𝑚𝑎. 𝑘𝑟(𝑀)) = 3.045 𝑚𝑎. 𝑘𝑟 (𝑌) 

 

Verglandsframleiðsla ársins 2020 út frá ráðstöfunaruppgjöri á verðlagi ársins 2020.   

1.512 𝑚𝑎. 𝑘𝑟(𝐶) + 808,8 𝑚𝑎. 𝑘𝑟. (𝐺) + 620 𝑚𝑎. 𝑘𝑟. (𝐼)  + 17 𝑚𝑎. 𝑘𝑟. (𝐵)   

(1.003 𝑚𝑎. 𝑘𝑟(𝑋) − 1.020 𝑚𝑎. 𝑘𝑟(𝑀)) = 2.940 𝑚𝑎. 𝑘𝑟 (𝑌) 
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3.2 Verg landsframleiðsla 
 

Samdráttur vergrar landsframleiðslu á síðasta ári var 6,6% að raunvirði og má rekja mest allan 

þann samdrátt vegna þeirra afleiðinga sem kórónuveiran hefur haft í för með sér. Það er samt 

sem áður mun minni samdráttur en spáð var fyrir 26. júní 2020 þegar þjóðhagsspá 

Hagstofunnar gerði ráð fyrir 8,4% samdrætti (Hagstofa Íslands, 2021). Athyglisvert er að áður 

en kórónuveirufaraldurinn gerði vart við sig var gert ráð fyrir því að hagvöxtur, aukning 

vergrar landsframleiðslu, á árinu 2020 yrði um 1,7%. Halda má því fram að áhrif 

kórónuveirunnar á verga landsframleiðslu sé samdráttur um 8,3%. Hrunið í ferðaþjónustunni 

vegur þungt í samdrætti á vergri landsframleiðslu en samdráttur í útflutningstekjum, á árinu 

2020 nam um 30% og fór úr 1.350 milljörðum króna í 1.002 milljarða. Það er fall í 

útflutningstekjum upp á 348 milljarða króna. Á sama tíma dróst innflutningur saman um 177 

milljarða króna þannig að nettóáhrifin á gjaldeyrismarkaðinn voru því 171 milljarður króna 

(Hagstofa Íslands, 2021). Þegar lesið er í þjóðhagsreikning síðasta árs er áberandi hvað 

útflutningstekjur og fjárfestingar drógust mikið saman. Það kann að vera áhyggjuefni því 

fjárfestingar atvinnuveganna skapa störf í framtíðinni og sterkar útflutningsgreinar ráða mestu 

um framlag utanríkisviðskipta til vergrar landsframleiðslu. Hinn mikli samdráttur í 

fjárfestingu og fjármunamyndun hjá atvinnuvegunum var hins vegar byrjaður áður en 

kórónuveirufaraldurinn skall á (Hagstofa Íslands, 2021).   

 

3.2.1 Verg landsframleiðsla á mann 
 

Annar algengur mælikvarði á velferð þjóða eru meðaltekjur á mann. Verg landsframleiðsla á 

mann sýnir hversu mikið efnahagslegt framleiðsluverðmæti er hægt að rekja til hvers 

ríkisborgara (Katrín Ólafsdóttir, 2008). Verg lands framleiðsla á mann tekur bæði tillit til 

landsframleiðslu lands og íbúa, sem sagt allar framleiðslu tekjur landsins eru deilt með 

íbúðarfjölda landsins. Gott er að nota þessa mælingu til að sjá hvernig hagkerfið vex samhliða 

íbúðarfjölgun (Parkin, 2016). Landsframleiðsla á mann dróst saman um 8,2% að raungildi 

með teknu tilliti til mannfjöldaaukningar, en Íslendingum fjölgaði um 1,7% á árinu 2020. 

Þetta er mesti samdráttur í vergri landsframleiðslu á mann sem mælst hefur hér á landi frá 

upphafi mælinga eða frá árinu 1946 (Hagstofa Íslands, 2021). Landsframleiðsla á mann hér á 

landi er meðal þess hæsta sem gerist í heiminum (OECD, 2021). 
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4.0  Helstu atvinnugreinar  
Í þessum kafla verður fjallað um sögu utanríkisviðskipta og mikilvægi þeirra. Greint verður 

frá því hvernig öflugar útflutningsgreinar koma inn með gjaldeyri og stuðla að aukinni 

hagsæld í landinu. Í upphafi kaflans verður fjallað um helstu kenningar um alþjóðleg viðskipti 

og hvernig hagfræðingar hafa tekist á um hvernig eigi að mæla auð þjóða? Margar af þessum 

kenningum eiga það sameiginlegt að auður þjóða er fyrst og fremst kominn til vegna flutnings 

vöru og þjónustu á milli landa. Hér á Íslandi hafa þrjár atvinnugreinar verið sterkustu 

stoðirnar þegar kemur að aukinni hagsæld í landinu. Þær greinar eru ferðaþjónustan, 

sjávarútvegurinn og stóriðjan. Einnig verður tekið til greina vaxandi útflutningsgrein í 

hugverkaiðnaði en sú grein óx töluvert á árinu 2020.  

 

4.1  Merkantílismi, Kaupauðgisstefnan  
 

Fyrsta kenningin um alþjóðleg viðskipti er kaupauðgisstefnan. Grundvöllur stefnunnar er að 

efnahagsleg velferð ríkja myndist með auknum sjóðum af gulli og silfri.  Stefnan myndaðist á 

Englandi á 16 öld og kom til m.a. vegna þess að England og  Frakkland þurftu að treysta á 

viðskiptaafgang til að auka gull og silfur í löndunum eftir að það hafði fundist í spænskum og 

portúgölskum nýlendum í Ameríku (Rima, 2009). Á þessum tíma voru gull og silfur helstu 

gjaldmiðlanir á milli þjóða í utanríkisviðskiptum. Markmið kaupauðgisstefnunnar var að auka 

viðskiptaafgang vegna þess að helstu stuðningsmenn stefnunnar töldu að eins mans gróði væri 

annars manns tap eða svokallaður „núll-summu leikur“. Merkantílismi gekk út á að hvetja til 

útflutnings og vinna gegn innflutningi svo viðskiptaafgangurinn yrði meiri og þjóðin myndi 

græða í heild. Hlutverk ríkisins var að koma í veg fyrir innflutning með höftum, kvótum, 

sköttum og tollum. Innflutningur var ásættanlegur ef vörur voru fluttar inn og fluttar aftur út á 

hærra verði (Rima, 2009). Sumir hagfræðingar bentu á ákveðna galla sem fylgdu 

kaupauðgisstefnunni. Meðal þeirra var skoskur hagfræðingur að nafni David Hume. Árið 

1752 skrifaði Hume um að jákvæður viðskiptaafgangur af gulli og silfri til lengri tíma myndi 

skila sér í aukinni verðbólgu. Hann benti á að andstæð áhrif mynduðust í Frakklandi af útflæði 

gulls og silfurs sem myndi leiða af sér hlutfallslega ódýrari vörur í Frakklandi. Þá myndu 

Englendingar hætta að versla vörur í heimalandinu og byrja að flytja inn vörur frá Frakklandi 

á ódýrara verði (Hill, 2019).  
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4.1.1 Algjörir yfirburðir, Kenning Adam Smith  
 

Árið 1776 er þekkt fyrir upphaf klassískrar hagfræði þegar Adam Smith gaf út bókina sína 

Auðlegð þjóðanna (e. The Wealth of Nations). Í þeirri bók svaraði Smith forsendum 

merkantílisma um núll-summu-leik (e. zero-sum game). Adam Smith skilgreindi auðlegð 

þjóða út frá framleiðslu lands og vinnuafls. Hann var talsmaður fyrir verkaskiptingu svo 

einstaklingar gætu sérhæft sig í einni atvinnugrein og orðið framleiðnara fyrir vikið. Þá væri 

komin grundvallar forsenda fyrir því að hægt væri að skipta vörum og þjónustu á milli sín 

(Rima, 2009). Í bók sinni var Adam Smith fyrstur að setja fram kenninguna um algjöra 

yfirburði. (e. absolute advantage). Kenning Smith um algjöra yfirburði segir frá því að 

framleiðni á ákveðni vöru geti verið mismunandi milli landa og því ættu þjóðir að framleiða 

einungis það sem þau væru sérhæfð í, með öðrum orðum, algjöra yfirburði. Þjóðir ættu því að 

leitast eftir því að skipta vörum sem þær gætu framleitt með algjörum yfirburðum við aðrar 

þjóðir þar sem báðar þjóðir hagnast af viðskiptum og þ.a.l. aukið velferð í landinu (Hill, 

2019).  

 

4.1.2 Hlutfallslegir yfirburðir, Kenning David Ricardo  
 

Árið 1817 gaf hagfræðingurinn David Ricardo út bókina Principles of Political Economy. Í 

þeirri bók þróaði Ricardo kenningu Adam Smith um algjöra yfirburði enn lengra. Adam 

Smith sýndi að báðar þjóðir gætu hagnast af viðskiptum en Ricardo sýndi fram á að þjóðir 

gætu hagnast af viðskiptum þrátt fyrir að önnur þeirra væri með algjöra yfirburði (Rima, 

2009).  Ricardo tók tillit til fórnarkostnað sem hlytist af því að framleiða eina vöru. 

Fórnarkostnaður í kenningu Ricardo er útskýrður að einstaklingar eða þjóðir geti einungis 

framleitt tvær vörur og vinna eftir framleiðslumöguleikajaðrinum (e. Production Possibility 

Frontier). Framleiðslumöguleikajaðarinn mælir hversu mikið af vöru A þarf að fórna til að 

framleiða vöru B (Hill, 2019). Samkvæmt kenningu Ricardo um hlutfallslega yfirburði heldur 

Ricardo því fram að þjóðir ættu alltaf að sérhæfa sig í framleiðslu þeirra vara sem þær geta 

framleitt á sem mest skilvirkastan hátt m.ö.o. hlutfallslega lægri fórnarkostnað (Rima, 2009).  

 

4.2 Ferðaþjónustan 
 

Eins og áður hefur komið fram hefur kórónuveirufaraldurinn haft verulega slæm áhrif á 

efnahag Íslands en ferðaþjónustan er sú grein sem hefur komið hvað lang verst út úr 

faraldrinum. Ferðaþjónustan hefur verið stærsta útflutningsgrein landsins síðustu ár og því 
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mikilvægt að hún nái sér aftur á strik þegar faraldrinum lýkur og eru ýmsar áskoranir sem þarf 

að takast á við til að það takist. Ferðaþjónustan hefur fest sig í sessi sem ein mikilvægasta 

atvinnugrein þjóðarinnar og uppspretta verðmætasköpunar. Það sést bersýnilega þegar rýnt er 

í þjóðhagsreikninga og hagtölur síðustu ára.  

 

4.2.1 Erlendir farþegar  
 

Hraður vöxtur var á Íslandi í fjölda ferðamanna sem komu hingað til landsins frá árinu 2010 

til ársins 2018. Er sú aukning að mestu leiti komin til vegna mikillar markaðsetningu sem 

Ísland fékk þegar Eyjafjallajökull tók að gjósa árið 2010. Vöxtur í aukningu ferðamanna á 

tímabilinu 2010-2018 var um 350% (Ferðamálastofa, 2018). Það er athyglisvert að sjá að á 

árinu 2019  verður  fækkun á ferðamönnum til landsins. Þar má rekja meginástæðu til falls 

flugfélagsins WOW air en fjöldi ferðamanna árið 2019 var 2.013.190 samanborið við 

2.342.241 árið áður sem er 14% fækkun ferðamanna á milli ára (Ferðamálastofa, 2021). 

Mikið hrun átti sér stað á árinu 2020 í komu erlendra ferðamanna til landsins vegna 

kórónuveirunnar. Sóttvarnir og ferðatakmarkanir sem settar voru á ferðamenn gerðu það að 

verkum að erfitt var að ferðast til landsins og má áætla að bein áhrif faraldursins sýnist í fjölda 

erlendra ferðamanna þegar heildarfjöldi farþega til Íslands voru 486.308 einstaklingar . Er það 

lækkun upp á á 75,8% frá árinu áður (Ferðamálastofa, 2021). 

 

 

Mynd 2: Komur erlendra ferðamanna til Íslands, 2001-2020 

 

(Ferðamálastofa, 2021) 
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4.2.2 Samdráttur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu 
 

Til þess að setja mikilvægi ferðaþjónustunnar í samhengi getur verið gott að skoða framlag 

hennar til landsframleiðslu og hve hátt hlutfall hennar í allri landsframleiðslu er, en hlutur 

hennar hefur vaxið mikið síðasta áratuginn eða allt til ársins 2019. Árið 2010 var hlutur 

ferðaþjónustu í landsframleiðslu 3,4% sem nam 57 ma.kr. Árið 2019 var hluturinn orðinn 8% 

af heildar landsframleiðslu og nam 237 ma.kr. Framlag ferðaþjónustu til landsframleiðslu 

jókst því um 180 milljarða eða 316% á árunum 2010-2019. Hlutfall ferðaþjónustu af vergri 

landsframleiðslu fór úr 8% niður í 3,5% á milli ára og má áætla að það séu bein áhrif vegna 

kórónuveirunnar (Hagstofa Íslands, 2020).  

 

 

Mynd 3: Hlutur ferðaþjónustunnar af VLF 

 

(Hagstofa Íslands, 2021) 

 

4.2.3 Gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar 
 

Mynd 4 sýnir þróun heildar gjaldeyristekna frá árinu 2013. Heildar gjaldeyristekjur landsins á 

árinu 2020 voru rúmir 1.012 ma.kr en voru 1.351 ma.kr. árið 2019. Þetta er samdráttur upp á 

300 ma.kr. Gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar voru metnar á um 520 ma.kr árið 2018 og 455 

ma.kr árið 2019 sem er 35% af útflutningstekjum landsins. Á síðasta ári drógust 

gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar saman um 334 ma.kr vegna kórónuveirunnar en 

gjaldeyristekjur atvinnugreinarinnar árið 2020 voru 117 ma.kr sem er einungis 12% af 

heildarútflutningstekjum landsins (Hagstofa Íslands, 2021). Gjaldeyristekjur 

ferðaþjónustunnar hafa verið í frjálsu falli síðast liðið ár og kemur atvinnugreinin nú á eftir 
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iðnaði og sjávarútvegi í gjaldeyristekjum eftir að hafa verið í forystu þar síðustu ár og lagt 

grunninn að þeim hagvexti sem varð í bankakerfinu í kjölfar bankahrunsins (Hagstofa Íslands, 

2021) 

 

Mynd 4:Hlutur ferðaþjónustunnar af gjaldeyristekjum 

 

(Hagstofa Íslands, 2021) 

 

4.2.3.1 Einkennandi greinar ferðaþjónustu  

Einkennandi starfsemi í ferðaþjónustu eru hótel og veitingastaðir en þær greinar hafa orðið 

fyrir miklu tekjutapi á milli ára. Þegar innlend og erlend kortavelta í þessum greinum eru 

skoðaðar kemur í ljós erlend kortavelta í gistiþjónusta féll um 83% á meðan gistiþjónusta á 

innlend kort jókst um 40%. Mældist aukningin aðallega á tímabilinu maí til september og 

gefur það til kynna að fleiri íslendingar voru á ferð um landið m.v. árið 2019 (RSV, 2021). 

 

Mynd 5: Kortavelta í gistiþjónustu á Íslandi 2017-2020 

 

(RSV, 2021). 
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Athyglisvert er að bera saman kortaveltu erlendra og innlendra aðila á veitingahúsamarkaði en 

þar dróst innlend kortavelta saman um 6% og nam 38 m.a.kr. árið 2020 m.v. 41 m.a.kr. árið 

áður. Erlend kortavelta í veitingum dróst svipað saman og í gistiþjónustu á milli ára og nam 

samdrátturinn 82% í veitingaþjónustu. Erlendkortavelta í lok árs nam 4 m.a.kr. Þegar 

heildarvelta á veitingahúsamarkaði er skoðuð er innlend kortavelta með að jafnaði um 66% 

hlutfall frá árinu 2018. Þegar borin er saman breyting í heildarveltu á milli ára var 32% 

samdráttur í veitingaþjónustu á Íslandi á árinu 2020 (RSV, 2021).  

 

Mynd 6: Kortavelta í veitingaþjónustu á Íslandi 2017-2020 

 

(RSV, 2021). 

 

4.2.4. Icelandair Group 
 

Stærsta fyrirtækið í ferðþjónustu á Íslandi er flugfélagið Icelandair. Þeir háðu harða baráttu til 

að halda flugfélaginu á lífi vegna verulegs tekjumissi og umsvifa í kjölfar kórónuveirunnar 

enda eins og áður kom fram fækkaði ferðamönnum á síðasta ári til landsins um 1,5 milljónir 

farþega. Flugfélagið tók til þeirra ráða að efna til hlutafjárútboð síðastliðið haust en mikill 

áhugi var hjá landsmönnum á útboðinu og aflaði félagið um 23 ma.kr í nýtt hlutafé (Icelandair 

Group, 2020). Tekjur Icelandair voru 156 ma.kr árið 2019 en um 41 ma.kr á síðasta ári. Þetta 

er samdráttur í tekjum upp á 115 ma.kr. (Keldan, 2021). Félagið hefur þurft að segja upp yfir 

3 þúsund starfsmönnum vegna kórónuveirunnar en stærsta hópuppsögn íslandssögunar var hjá 

Icelandair í apríl á síðasta ári þegar sagt var upp u.þ.b 2 þúsund manns (Vinnumálastofnun, 

2020).  
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Mynd 7: Rekstrartekjur Icelandair Group 

 

(Keldan, 2021) 

 

 

4.2.5 Aukin ferðaþjónusta dregur fram hagvöxt 
 

Í þjóðhagsspá Hagstofunnar er gert ráð fyrir því að íslenska hagkerfið taki við sér á þessu ári 

og að hagvöxtur þessa árs verði um 2,6%. Þá er gert ráð fyrir áframhaldandi hagvexti á næstu 

árum og að ferðaþjónustan í heiminum taki smám saman við sér aftur eftir því sem 

bólusetningu miðar áfram í heiminum og helstu viðskiptalöndum okkar (Þjóðhagsspá 

Hagstofunnar, 2021). Bæði Bretar og Bandaríkjamenn hafa verið áberandi í hópi erlendra 

ferðamanna sem sótt hafa landið heim en bólusetningar í báðum þessum löndum hefur gengið 

vonum framar sem ætti að ýta undir aukna bjartsýni um að spár  um hagvöxt rætist á þessu ári 

(Our world in data, 2021). Ljós er við enda ganganna og er gert ráð fyrir því að aukning verði 

í hagvexti á þessu ári og mun vöxtur halda áfram á næstu árum (Þjóðhagsspá Hagstofunnar, 

2021).  

Mynd 8: Hagvaxtarspá Þjóðhagsstofu 2021-2025 

 

(Hagstofa Íslands, 2021)  
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4.3 Sjávarútvegur 
 

Sjávarútvegur hefur lengi spilað mikilvægt hlutverk í íslensku efnahagslífi og átt stóran þátt í 

öflun gjaldeyristekna hér á landi. Sjávarútvegurinn reyndist öflug stoð fyrir útflutninginn á 

síðasta ári (Radarinn, 2021). Árið 2006 var hlutfall sjávarútvegs rúmlega þriðjungur, 35% af 

heildar útflutnings verðmæti vöru- og þjónustuviðskipta. Það ætti því ekki að koma á óvart að 

hlutfallið hefur farið minnkandi með aukinni aðsókn ferðamanna til Íslands á hagvaxtarskeiði 

og fór hlutfall sjávarafurða alveg niður í 17% hlutdeild árið 2017 þegar vaxtakippur á sér stað 

í heildarútflutningi. Sama ár var hlutfall erlendra ferðamanna 41% af heildar útflutningi 

(Hagstofa Íslands, 2021). Ein helsta áskorun sjávarútvegs hér á landi hefur verið að auka 

verðmætasköpun og fullnýta allan veiddan fisk. Kvótakerfi sjávarútvegsins sér um að tryggja 

náttúruauðlindina og vernda þá fiskistofna sem liggja við strendur Íslands. Það gerir það að 

verkum að öll veiði er takmörkuð auðlind hér á landi og hefur heildarverðmæti verið 250 

milljarðar að meðaltali frá árinu 2013 (Radarinn, 2021). 

 

4.3.1 Gjaldeyristekjur Sjávarútvegs 
 

Sjávarútvegur hefur í áraraðir verið undirstöðugrein í íslensku atvinnulífi og var lengi vel með 

stóran hlut af gjaldeyristekjum þótt hlutur greinarinnar í vergri landsframleiðslu hafi verið 

mun minni (Radarinn, 2021). Í upphafi faraldursins var reiknað með 12% samdrætti í 

útflutningi sjávarafurða sem endurspeglar aðrar spár sem gerða voru í byrjun faraldursins.  

Gjaldeyristekjur af sjávarafurðum námu 270 milljörðum króna á árinu 2020 og jukust um 10 

milljarða frá árinu 2019. Hlutur sjávarútvegs í útflutningstekjum var 27% á árinu 2020 og 

hefur ekki verið hærri í meira en áratug og hækkaði hluturinn úr 19% frá árinu 2019 

(Radarinn, 2021). Mikilvægi sjávarútvegs í gjaldeyrisöflun þjóðarinnar hefur því komið 

bersýnilega í ljós í kórónuveirufaraldurinn þar sem hrun hefur orðið í gjaldeyristekjum 

ferðaþjónustunnar.  

 

Gengi krónunnar lækkaði um 10,3% á síðasta ári, og varð til þess að gjaldeyristekjur 

greinarinnar drógust ekki saman í krónum en 7% samdráttur mældur í erlendri mynt sem rekja 

má til samdráttar í útfluttu magni. En eins varð lækkun á afurðaverði erlendis þar sem minna 

var selt af ferskum afurðum inn á dýrustu markaðina sem eru veitingahúsin vegna 

kórónuveirufaraldursins (Radarinn, 2021). 
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Mynd 9: Hlutfall sjávarafurða af heildarútflutningi vöru og þjónustu 2013-2020 

 
(Radarinn, 2021) 

 

 

4.4 Íslenskur Iðnaður 
 

Íslenskur iðnaður var með um 21,7% hlutdeild af vergri landsframleiðslu á árinu 2019 og nam 

verðmætasköpun iðnaðarins það ár 629 milljörðum króna (Samtök Atvinnulífsins, 2021). 

Hlutdeild iðnaðar af vergri landsframleiðslu á árinu 2020 var 22,1% og nam því aukningin um 

0,4 prósentustigum á milli ára. Stærstu einingar iðnaðarins eru byggingariðnaður sem er með 

um 7,3% af vergri landsframleiðslu, VLF, framleiðsluiðnaðurinn með um 7,2% af VLF og 

hugverkaiðnaður sem er með 6,7% hlut í vergri landsframleiðslu (Samtök Atvinnulífsins, 

2021). Íslenskur iðnaður skiptir þjóðarbúið búið miklu máli og Samtök iðnaðarins hafa lagt 

áherslu á að nýsköpun iðnaðar í íslensku atvinnulífi sé forsenda aukinnar verðmætasköpunar 

og aukningu nýrra starfa (Samtök Iðnaðarins, 2021). 

4.4.1 Gjaldeyristekjur iðnaðarins 
 

Gjaldeyristekjur íslensks iðnaðar námu 415 milljörðum króna á árinu 2020 en þær hafa aukist 

á milli ára (Samtök Iðnaðarins, 2020). Hlutdeild iðnaðar í gjaldeyristekjum jókst hins vegar úr 

31% árið 2019 í um 41% af heildargjaldeyristekjum þjóðarinnar. Það kemur til af því að 

útflutningstekjur þjóðarinnar minnkuðu um 349 milljarða króna á árinu 2020 og fóru úr 1.351 

milljarði króna 2019 í 1.002 milljarða króna á síðasta ári. Iðnaðurinn hefur því reynst 

mikilvæg stoð í efnahagslífinu í kórónuveirufaraldrinum bæði hvað varðar hlutdeild í vergri 
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landsframleiðslu og útflutningstekjum þjóðarinnar (Samtök Iðnaðarins, 

2021).Gjaldeyristekjur iðnaðar af útflutningi áls og álafurða ásamt kísiljárns voru 208 

milljarðar króna í fyrra eða um 21% gjaldeyristekna þjóðarbúsins. Á sama tíma jukust 

útflutningstekjur hugverkaiðnaðar og voru 158 milljarðar króna. Til hugverkaiðnaðar teljast 

fyrirtæki í upplýsinga- og fjarskiptaiðnaði, lyfja-, líftækni- og heilbrigðisiðnaði og öðrum 

hátækniiðnaði og byggir greinin á hugviti og nýsköpun. Inni í þessum tölum eru fyrirtæki eins 

og Marel og Össur. Stóraukin áhersla hefur verið lögð á hugvit og nýsköpun innan iðnaðarins 

og rætt um að þar liggi tækifærin til sóknar og fjölgun starfa á næstu árum (Samtök 

Iðnaðarins, 2021). 

4.4.2 Samtök Iðnaðarins 
 

Samtök iðnaðarins eru stærstu og öflugustu hagsmunasamtök atvinnurekenda á Íslandi en 

hlutverk þeirra er að gæta að hagsmunum iðnaðarins á öllum sviðum. Þau vinna í nánu 

samráði við öll fyrirtæki  innan samtakanna. Innan Samtaka Iðnaðarins eru 1.400 fyrirtæki og 

félög sjálfstæðra atvinnurekenda. Iðnaðurinn er fjölbreyttur í eðli sínu sem gerir það að 

verkum að áhrif kórónuveirufaraldursins á fyrirtækin eru mjög mismunandi en að meðaltali 

hefur faraldurinn skapað samdrátt í eftirspurn í öllum greinunum þrem (Samtök Iðnaðarins, 

2021).   

 

4.4.2.1 Könnun um væntingar stjórnenda SI 
 

Hugbúnaðarfyrirtækið Outcome gerði athyglisverða könnun á meðal stjórnenda iðnfyrirtækja 

í byrjun árs 2021 fyrir Samtök Iðnaðarins. Stjórnendurnir voru spurðir um aðstæður fyrirtækja 

þeirra í efnahagslífinu, hvernig þeir myndu sjá fyrir sér efnahagslegar aðstæður fyrirtækjanna 

í framtíðinni og áhrif kórónuveirunnar á  reksturinn. Niðurstöðurnar gefa til kynna að 

stjórnendur vænti viðsnúnings í rekstri fyrirtækja sinna á seinni hluta ársins 2021 eftir 

samdrátt síðasta árs. Sama könnun var gerð í apríl 2020 þegar fyrsta bylgja kórónuveirunnar 

skall á og er óhætt að segja að niðurstöðurnar milli ára hafi breyst verulega til hins betra fyrir 

fyrirtækin (Samtök Iðnaðarins, 2021). 

 

4.4.2.2 Væntingar um efnahagsbata 
 

Stjórnendur iðnfyrirtækjanna voru spurðir að því hvernig þeir mátu aðstæður í efnahagslífinu 

á Íslandi fyrir þeirra fyrirtæki. Stjórnendur gátu svarað hvort aðstæður væru góðar, slæmar 
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eða hvorki né. Í febrúar 2021 töldu tæplega 43% stjórnenda að aðstæður í efnahagslífinu væru 

góðar fyrir sitt fyrirtæki samanborið við aðeins 24% í apríl 2020. Að sama skapi lækkaði 

hlutfall þeirra sem töldu aðstæðurnar slæmar og fór það svarhlutfall í 19% miða við 52% í 

apríl 2020. Hlutfall þeirra sem töldu aðstæður vera hvorki slæmar né góðar jókst um 13% frá 

því í apríl 2020 (Samtök Iðnaðarins, 2021).  

 

Mynd 10: Upplifun stjórnenda á núverandi efnahagsaðstæðum 

 

(Samtök Iðnaðarins, 2021) 

 

Þá voru stjórnendurnir í iðnfyrirtækjum beðnir um að líta 6-12 mánuði fram í tímann og segja 

frá hvernig þeirra væntingar voru gagnvart aðstæðum í efnahagslífinu fyrir þeirra fyrirtæki 

miðað við aðstæður í febrúar 2021. Stærsti hlutinn taldi að aðstæður yrðu betri, eða samtals 

43% þátttakendur en þó voru 13% þátttakenda sem töldu að aðstæður yrðu verri. Á sama tíma 

í fyrra töldu aðeins 26% stjórnenda að aðstæður yrðu betri eftir 6 til 12 mánuði (Samtök 

Iðnaðarins, 2021).  

  

Mynd 11:Framtíðarvæntingar stjórnenda varðandi aðstæður í efnahagslífinu 

 

.  (Samtök Iðnaðarins, 2021)  
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4.4.2.3 Aukin bjartsýni  
 

Samkvæmt niðurstöðunum könnunarinnar hefur kórónuveiran haft umtalsverð neikvæð áhrif á 

rekstur iðnfyrirtækja. Stjórnendur fyrirtækjanna telja samt að áhrifin séu ekki jafn slæm og 

þeir töldu við upphaf faraldursins fyrir um ári síðan. 43% þátttakenda sögðu að faraldurinn 

hefði mjög eða nokkuð mikil áhrif á reksturinn í febrúar 2021 en sá hópur var 68% að stærð í 

apríl árinu áður. Þá töldu um 40% að neikvæð áhrif kórónuveirunnar verði nokkuð eða í vesta 

falli mjög lítil á reksturinn en 21% voru þeirrar skoðunar í apríl í fyrra (Samtök Iðnaðarins, 

2020). Gefur þessi breyting á milli ára það til kynna að dregið hefur verið úr óvissu hjá 

stjórnendum í iðnfyrirtækjum og aukin bjartsýni er gagnvart veirunni. Könnunin sem var 

framkvæmd endurspeglar einnig þær væntingar sem hafa verið í samfélaginu gagnvart 

veirunni á tímabilinu 2020-2021 en í febrúar 2021 voru fregnir um bólusetningu orðnar mun 

jákvæðari og höfðu rúmlega 16.000 manns fengið bólusetningu hér á landi (Embætti 

Landlæknis, 2021).  

 

4.5 Verslun og þjónusta 
 

Hlutdeild verslunar og þjónustu í vergri landsframleiðslu var svipuð á árinu 2020 og 2019 og 

nam um 10%, eða rúmum 290 milljörðum króna. (Hagstofa Íslands, 2021). Helstu áhrif 

kórónuveirufaraldursins á atvinnugreinina árið 2020 var að stór hluti Íslendinga hafði ekki 

jafn greiðan aðgang að ferðalögum erlendis m.v. árið áður. Afleiðingar þess gerði það að 

verkum að einstaklingar eyddu meira í verslun og þjónustu hér á landi. Fækkun í komu 

erlendra ferðamanna hafði einnig töluverð áhrif þar sem samdráttur var í allri erlendri neyslu 

hér á landi. Má nefna dæmi um kaup erlendra ferðamanna á eldsneyti og matvöru. Hægt er að 

greina bein áhrif vegna faraldursins á íslenska verslun og þjónustu sem frekar jákvæð þegar 

litið er á hana út frá einkaneyslu. Mikill vöxtur var í veltu fyrirtækja sem sérhæfa sig í 

byggingarvörum og jókst velta þeirra um 53% á árinu og á sama tíma jókst salan um 45% 

m.v. árið 2019. Er það jafnframt sölumesta árið til þessa (Auður Alfa, 2020).  

 

4.5.1 Samtök verslunar og þjónustu 
 

Íslensk verslun og þjónusta hefur frá síðustu öld gætt sameiginlegra hagsmuna sinna undir 

merkjum SVÞ. Samtök verslunar og þjónustu er hluti af samtökum atvinnulífsins sem gæta 

hagsmuna fyrirtækja og atvinnurekenda yfir 2000 íslenskra fyrirtækja þar sem um 70% af 

launafólki á almennum vinnumarkaði starfa. Heildarvelta samtakanna 2020 nam 115,2 millj. 
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Kr., hagnaður ársins 2020 nam um 9,2 millj. Kr. samanborið við 14,1 millj. Kr. hagnað árið 

2019 (SVÞ, 2021). Áhrif kórónuveirunnar á samtökin hafa verið óveruleg á árinu 2020 sem 

sést vel í ársskýrslu samtakanna (SVÞ, 2021). Voru áhrifin af kórónuveirunni samt sem áður 

bæði jákvæð og neikvæð. Jákvæð í þeim skilningi að ferðalög erlendis lögðust nær af og, þar 

með fór sú neysla sem að jafnaði fer fram í öðrum hagkerfum að mestu fram hér á Íslandi 

(SVÞ, 2021).  

 

4.5.2 Aukning í netverslun 
 

Ein helstu áhrif kórónuveirufaraldursins á verslun og þjónustu er að netverslun hefur aukist 

talsvert og mun halda áfram að aukast á næstu árum. Rúmlega 38% fólks á aldrinum 18 til 54 

ára kaupir meira á internetinu nú en fyrir tólf mánuðum síðan. Um 70-75% fólks í þessum 

aldurshópi ætlar sér að versla meira í gegnum netið á næstu 5 árum. (Hugsmiðjan, 2020). Af 

þessu má ráða að faraldurinn hefur flýtt fyrir vefverslun á Íslandi og breytt kauphegðun 

neytenda. Á móti kemur að auðveldara er fyrir fólk að versla beint við erlendar verslanir á 

netinu. Fyrirtæki í verslun og þjónustu munu því þurfa að leggja meiri áherslu á vefverslun til 

að halda í við eftirspurnina eftir aðgengi verslanna á netinu.  

 

4.5.3 Minni eldsneytissala 
 

Talsverður samdráttur var í sölu íslensku olíufyrirtækjanna á eldsneyti, en það er bæði vegna 

þeirrar fækkunar í komu erlendra ferðamanna til landsins sem að jafnaði kaupa mikið magn af 

eldsneyti og vegna sóttvarnaaðgerða sem voru framkvæmdar hér innanlands sem innihéldu 

meðal annars fjöldatakmarkanir á vinnustöðum (Hagstofa Íslands, 2021). Samdráttur í 

eldsneytissölu var um rúmlega 6 milljarða króna á íslensk greiðslukort eða um 10,3% að 

nafnvirði (RSV, 2021).  Sala á eldsneyti á erlend greiðslukort voru u.m.þ.b. 75% minni á 

árinu 2020 miðað við árið 2019 en þá seldist eldsneyti fyrir rúma 3 m.a.kr. samanborið við 

12.4 ma.kr. árið áður. Á mynd 10 sjást áhrif faraldursins á íslenska ferðaþjónustu en bílaleigur 

hafa verið mikilvægur hlekkur í upplifun ferðamanna á landinu (RSV, 2021). 
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Mynd 12: Verslun eldsneytis og viðhald bifreiða út frá erlendri kortaveltu 

 

(Rsv, 2021). 
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5.0. Vinnumarkaðurinn 

Atvinnuleysi er mikið hitamál í mörgum efnahagskerfum heimsins og nota stjórnvöld um 

allan heim atvinnuleysi til að ákvarða allt frá efnahagslegum stöðugleika til ánægju þjóðþegna 

(Krugman, 2021). Megin ástæða fyrir því að stjórnvöld halda uppi gagnasöfnun um 

atvinnuleysi er vegna þess að atvinnuleysisstigið í landinu er mikilvæg stoð fyrir efnahaginn 

sem vill halda atvinnuleysisstiginu eins lágu og auðið er. Sem dæmi þegar manneskja verður 

atvinnulaus mun hún sjálf tapa tekjum en ekki má gleyma því að efnahagurinn í heild tapar á 

því einnig. Þegar manneskja er atvinnulaus, er hún ekki að starfa og framleiðir þ.a.l. ekki 

vörur og þjónustu sem mældar eru í vergri landsframleiðslu (Bls, 2015). Skilgreiningin á 

atvinnulausri manneskju er einhver sem er eldri en 16 ára, er  atvinnulaus, fær um að vinna og 

er í virkri atvinnuleit.  Skilgreiningin á atvinnuleysi er mjög nákvæm, hún nær ekki aðeins til 

þeirra sem ekki hafa vinnu. Á hinn bóginn er starfandi einstaklingur mjög einfaldlega 

skilgreindur, sá sem er með vinnu (Krugman, 2021). Bæði atvinnulaust og starfandi fólk er 

talið sem vinnuafl. Þeir sem eru ekki taldir með í vinnuafli landsins eru þeir sem eru bæði 

ekki með vinnu og ekki í leit að vinnu, t.d. háskólanemi eða heimavinnandi húsmóðir. 

Vinnuafl eru allir þeir sem eru starfandi og atvinnulausir, það er einnig túlkað sem hlutfall af 

heildarmannfjölda í landinu til að sýna atvinnuþátttökuhlutfall (Bls, 2015). Atvinnuleysi er 

svo mælt sem hlutfall af vinnuafli. Með þessari prósentu geta hagfræðingar sjálfkrafa reiknað 

með náttúrulegri fjölgun íbúa sem annars myndi skekkja fjölda atvinnulausra og vinnandi 

fólks (Krugman, 2021). 

(
𝐴𝑡𝑣𝑖𝑛𝑛𝑢𝑙𝑎𝑢𝑠𝑖𝑟

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑢𝑎𝑓𝑙
) ∗ 100 = 𝐴𝑡𝑣𝑖𝑛𝑛𝑢𝑙𝑒𝑦𝑠𝑖𝑠ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 

5.1 Hagsveifluatvinnuleysi  
 

Atvinnuleysið sem myndast hefur í heiminum sökum faraldursins er svokallað 

hringrásaratvinnuleysi (e. Cyclical unemployment). Hringrásar atvinnuleysi er að mörgu leyti 

mjög skylt hægðum og lægðum í hagkerfinu sem eru samdrættir eða vöxtur á vergri 

landsframleiðslu sem var lýst betur hér að ofan. Hringrásaratvinnuleysi er lýst þegar 

heildarframboð vinnuafls er mun meira en eftirspurnin eftir því á þeim stað sem hagsveiflan 

er (Investopedia, 2021). Atvinnuleysi af þessu tagi myndast við aðstæður þegar hagkerfið er í 

samdrætti og fyrirtæki leitast minna eftir að ráða vinnuafl vegna samdráttar í tekjum. 

Hringrásaratvinnuleysið dregur nafn sitt af því þegar einstaklingar missa vinnuna í samdrætti 

og finna nýja vinnu þegar hagkerfið er í þenslu, þá eru einstaklingar búnir að ganga í gegnum 
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hringrás hagkerfisins samhliða sveiflunni (Investopedia, 2021). Heildareftirspurn eftir vörum 

og þjónustu frá erlendum aðilum hér á landi var lýst vel í kaflanum um gjaldeyristekjur 

ferðaþjónustunnar hér á undan. Þessi minnkun í eftirspurn hefur sett hagkerfið í niðursveiflu, 

með öðrum orðum, neikvæðum hagvexti sem lýst var í kafla þrjú. Þessi samsetning af 

viðburðum hefur minnkað tekjur ferðaþjónustufyrirtækja sem og annara fyrirtækja í heild og 

hefur ýtt miklum hluta af þeim í atvinnuleysi. Faraldurinn hefur haft meiri áhrif á 

ferðaþjónustu en aðrar greinar og má velta fyrir sér hvort hægt sé að skilgreina atvinnuleysið 

núna fremur sem atvinnuleysi atvinnugreinar en hagsveiflu-atvinnuleysi þrátt fyrir minni 

heildareftirspurn. Atvinnuleysi bitnar meira á þjóðum þar sem ferðaþjónusta er stór hluti af 

vergri landsframleiðslu og útflutningstekjum, eins og í Grikklandi, Spáni, Ítalíu og Íslandi 

(OECD, 2021).  

 

5.2 Atvinnumarkaður árið 2020.  
 

Hlutfall atvinnuleysis hefur aukist til muna á heimsvísu eftir að faraldurinn skall á og hafa 

áhrif faraldursins sýnt sig að mestu hjá þjóðum sem eru mest háðar ferðaþjónustu eins og 

Grikkland og Spánn (OECD, 2021). Sama er hægt að segja um atvinnuleysis sem hefur 

geysað hér á landi þar sem uppbygging ferðaþjónustunnar hefur verið gífurleg á síðustu árum. 

Stærsti hluti þeirra sem eru atvinnulausir starfa í ferðaþjónustu og undirgreinum hennar eins 

og hótel, veitingastaðir, flugrekstur og fleiri ferðatengdar greinar. Þegar faraldurinn skall á í 

febrúar á síðasta ári voru 9.162 einstaklingar á atvinnuleysisskrá eða um 5% atvinnuleysis-

hlutfall. Í febrúar 2021 voru einstaklingar á atvinnuleysisskrá orðnir 25.683 talsins eða 12,5% 

hlutfall af heildarvinnuafli (Vinnumálastofnun, 2021). Samkvæmt þessu hefur atvinnuleysi 

aukist um 7,5% frá byrjun árs 2020 og hefur atvinnulausum fjölgað u.þ.b. 16 þúsund manns á 

tímabilinu. Vöxtur atvinnuleysi sem myndaðist strax í kjölfar sóttvarnaraðgerða í byrjun mars 

kallaði eftir ríkissaðstoð. Vegna þessa hefur atvinnuleysi skipst í tvennt í mælingum 

Vinnumálastofnunar frá því hlutabótaleiðin kom til sögunnar. Almennt atvinnuleysi og 

atvinnuleysi vegna minnkaðs starfshlutfalls.  Þannig voru 21.352 einstaklingar atvinnulausir í 

almenna bótakerfinu og 4.331 í minnkaða starfshlutfallinu, eða samtals 25.683 manns 

(Vinnumálastofnun, 2021). 
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Mynd 13: Atvinnuleysishlutfall feb. 20-feb.21 

 

(Vinnumálastofnun, 2021) 

 

Í sögulegu samhengi hefur atvinnuleysið aldrei verið hærra sé horft til samanburðar við 

mánaðarmeðaltal á ársgrundvelli árin 1980-2019. Atvinnuleysi hefur dregist saman á  fyrstu 

mánuðum ársins 2021 en hagstofan gerir ráð fyrir því að atvinnuleysi verði 6,8% í lok ársins 

2021 og 6,2% í lok árs 2022 (Hagstofa Íslands, 2021).  

 

5.3 Atvinnuleysi eftir atvinnugreinum  
 

Atvinnuleysi í ferðaþjónustunni hefur aukist langmest en einnig hefur atvinnuleysi aukist í 

öðrum greinum. Á mynd 14 sýnir bláa línan vísbendingar um að vandræði hafi verið byrjuð 

að myndast í ferðaþjónustunni í apríl 2019 en í þeim mánuði varð flugfélagið WOW air 

gjaldþrota og þurfti að segja upp 1.100 manns. Hlutfall þeirra atvinnulausra sem störfuðu í 

greinum tengdum ferðaþjónustu mældist 27% af heildar atvinnuleysi í apríl 2019 og voru 

atvinnulausir einstaklingar á skrá um 7.000 manns. Seinni hluti ársins 2020 voru rúmlega 

þriðjungur atvinnulausra á Íslandi einstaklingar sem störfuðu í ferðaþjónustu tengdum 

greinum og undirgreinum hennar. Atvinnuleysi í ferðaþjónustu jókst verulega á árinu og fór 

úr 22% upp í 36% á tímabilinu mars-september 2020 og voru rúmlega 18.000 einstaklingar á 

atvinnuleysisskrá. (Vinnumálastofnun, 2021) Á þessu tímabili hefur Vinnumálastofnun haldið 

því fram að stærsta hópuppsögn sögunnar átti sér stað þegar Icelandair flugfélagið sagði upp 

2.000 manns hjá félaginu. (Unnur Sverrisdóttir, 2020). Þegar atvinnuleysi er skoðað í öðrum 

atvinnugreinum sést að atvinnuleysi hefur aukist þrátt fyrir að hlutfallið hafi haldist það sama 

á tímabilinu (Vinnumálastofnun, 2021). 
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Í febrúar 2020 var fjöldi atvinnulausra í ferðaþjónustu  um 1.336, 430 einstaklingar í 

sjávarútvegi, rúmlega 1.000 einstaklingar í iðnaði og byggingariðnaði, um 1.100 í verslun og 

vöruflutningum, rúmlega 700 manns í opinberi þjónustu og um 1.400 manns í öðrum 

greinum. Í lok desember árið 2020 voru um 7.400 ferðaþjónustu, 2.900 í iðnaði, 3.000 í 

verslun og vöruinnflutningi, 1.900 í opinberri þjónustu, 1.000 í sjávarútvegi og 5.000 í öðrum 

greinum. Má gera ráð fyrir að áhrif faraldursins á vinnumarkað dreifist vel yfir allar 

atvinnugreinar og er ljóst að fjöldi atvinnulausra í ferðaþjónustunni draga ekki einir vagn 

atvinnuleysis áfram (Vinnumálastofnun, 2021). 

 

 

Mynd 14: Atvinnuleysi eftir atvinnugreinum 

 

(Vinnumálastofnun, 2021) 

 

5.4 Atvinnuleysi eftir þjóðerni, menntun og aldri 
 

Atvinnuleysi á Íslandi skiptist mismunandi upp á milli hópa. Greina má töluverða 

hlutfallslega aukningu atvinnuleysis á tímabilinu mars 2020 – desember 2020 þegar skoðað er 

atvinnuleysi eftir menntun, aldri og uppruna. Atvinnuþátttaka kvenna, erlendra ríkisborgara 

og ungra einstaklinga er hlutfallslega mikil í þeim atvinnugreinum sem orðið hafa fyrir 

þyngstu skellunum hér á landi en þessir hópar eru allir stór hluti af þjónustugreinum tengdri 

ferðaþjónustunni (ASÍ og fl., 2020). 
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5.4.1 Erlendir ríkisborgarar 

 

Atvinnuleysi erlendra ríkisborgara er langt um meðaltal síðustu ára. Samkvæmt upplýsingum 

hjá þjóðskrá bjuggu 50.800 erlendir ríkisborgarar á íslandi í byrjun ágústmánaðar 2020 sem er 

um 14% þjóðarinnar. Atvinnuþátttaka erlendra ríkisborgara á vinnumarkaði er 94% á 

aldursbilinu 20-59 ára, samanborið við 79% hjá íslenskum ríkisborgurum. Atvinnuleysi hjá 

erlendum ríkisborgurum tvöfaldaðist á árinu 2020 (ASÍ og fl., 2020).  Í lok desember 2019 

voru um 3.400 erlendir ríkisborgarar á atvinnuleysiskrá. Í lok desember ársins 2020 voru um 

8.700 einstaklingar skráðir atvinnulausir og var atvinnuleysishlutfall erlendra ríkisborgara af 

heildar atvinnuleysi um 30% (Vinnumálastofnun, 2021).  

 

Mynd 15: Hlutfall erlendra ríkisborgara af heildaratvinnuleysi í janúar 2021 

 

 (Vinnumálastofnun, 2021)   

 

Þegar atvinnuleysi erlendra ríkisborgara er skoðað út frá hlutfalli kynjanna þá eru karlmenn að 

jafnaði meiri hluti af heildar atvinnuleysi eða um 55%-65%. Það samsvarar því þegar þróun 

atvinnuleysis eftir atvinnugreinum er skoðað á milli ára. Verkafólk er stærsta hlutfall 

atvinnulausra en sú grein heldur á þriðjung alls atvinnuleysis hjá erlendum ríkisborgurum. 

Atvinnuleysi á meðal verkafólks jókst um 64% á milli ára og voru naumlega 3.000 

einstaklingar skráðir atvinnulausir í janúar 2021. Töluverð aukning í atvinnuleysi var í 

þjónustugeiranum en það gerir grein fyrir fjórðung af heildaratvinnuleysi erlendra 

ríkisborgara. Atvinnuleysi í þjónustustörfum jókst um 230% á milli ára. Í janúar 2021 voru 

rúmlega 1.800 einstaklingar atvinnulausir sem höfðu starfað við þjónustu. Athyglisvert er að 

sjá atvinnuleysistölur skrifstofufólks og sérmenntaðra einstaklinga en þar var mesta aukning í 

atvinnuleysi á milli ára þegar atvinnuleysishlutfallið jókst um 285% á milli ára en þær 

starfsstéttir gera grein fyrir 16% af heildaratvinnuleysi erlendra ríkisborgara eða um 1.400 
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einstaklingar. (Vinnumálastofnun, 2021). Vöxtur erlends launafólks á Íslandi á rætur sínar að 

rekja til vegna uppgangs í ferðaþjónustu og undirgreinum hennar. Ferðaþjónustan á að miklu 

leiti erlendu vinnuafli að þakka fyrir sinn vöxt en sá hópur er um þriðjungur af 

heildarvinnuafli í ferðaþjónustu og tengdum greinum. Staða erlendra ríkisborgara á íslenskum 

vinnumarkaði er oft ekki jafn sterk og íslenskra ríkisborgara (ASÍ og fl., 2020). Á mynd 16 

má sjá þegar erlendir ríkisborgarar eru greindir eftir þjóðerni. Þar sést að pólskir ríkisborgarar 

eru hlutfallslega stór hluti af atvinnuleysi erlendra ríkisborgara með 50% að jafnaði á árinu 

2020. 

 

Mynd 16: Erlendir ríkisborgarar á atvinnuleysisskrá sl. 2 ár 

 
(Vinnumálastofnun, 2021) 

 

5.4.2 Atvinnuleysi eftir aldurshópum 

Samdrátturinn vegna kórónuveirufaraldursins hefur komið illa niður á aldurshópnum 16-24 

ára á vinnumarkaði en atvinnuleysi í þeim aldurshóp jókst um 2,6% frá byrjun árs 2020 til 

ársins 2021. Þess má geta að atvinnuleysishlutfall í þeim aldurshópi hefur verið að jafnaði um 

9% frá árinu 2017. Mesta aukning atvinnuleysis var í aldurshópnum 25-54 ára en sá 

aldurshópur er stærsti hluti af atvinnuþátttakendum en atvinnuleysi jókst um 2,9% á milli ára. 

Sérfræðingar á vegum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og Evrópusambandsins hafa lýst yfir 

áhyggjum af því að kórónuveirufaraldurinn raski horfum og viðhorfi ungs fólks sem kann að 

leiða til óbeinna sjúkdóma vegna kvíða og mikillar óvissu gagnvart vinnumarkaði (ASÍ og fl., 

2020). 
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Mynd 17: Atvinnuleysi eftir aldurshópum, 2017-2020 

 

(Hagstofa Íslands, 2021)  

 

5.4.3 Lágt menntunarstig og atvinnuleysi  
 

Atvinnuleysi meðal kvenna hefur aukist mun hraðar en meðal karla og standa þær konur verst 

sem eru með litla menntun eða í láglaunastarfi (ASÍ og fl., 2020). Alþjóðavinnumálastofnunin 

(ILO) hefur ítrekað vakið athygli á rannsóknum sem sýna að efnahagskreppur komi 

hlutfallslega frekar niður á konum á vinnumarkaði en körlum (ASÍ og fl., 2020). Rekja má 

þessar niðurstöður til áhrifa kórónuveirufaraldursins, en mun þetta einnig ógna framförum 

síðustu áratuga á sviði jafnréttismála og um leið geti áhrifin birts í auknu misréttis með tilliti 

til kynjaskiptingar á vinnumarkaði. Atvinnuleysi kvenna í september 2020  hér á landi var 

hærra en áður hefur mælst á ársgrundvelli frá árinu 1980. Hlutfallslega hefur atvinnuleysi 

kvenna aukist mikið frá því að kórónuveirufaraldurinn hófst á mun meiri hraða en meðal karla 

á sama tímabili (ASÍ og fl., 2020). Þátttaka kvenna í þeim atvinnugreinum þar sem 

kórónuveiran hefur haft mest áhrif er mun meiri en þátttaka karla og má þar nefna 

atvinnugreinar eins og gistiþjónustu, matvælaiðnað, sölustörf og framleiðslu.   

 

5.5 Áhrif atvinnuleysis á laun – Klassísk hagfræði  
 

Samkvæmt klassískum hagfræðingum telja þeir að vinnumarkaður myndi jafnvægi á milli 

framboðs og eftirspurnar eftir vinnuafli. Fyrirtæki og vinnuveitendur eru eftirspurnarhliðin og 

vilja ráða til sín vinnuafl. Launþegar eru þeir sem sækjast eftir vinnu og standa fyrir 

framboðshliðinni. Á mynd 18 sést hvernig jafnvægi myndast á milli ferlanna við ákveðið 

launastig (W0). Minnkun í magni eftirspurnar hliðrar eftirspurnarferlinum niður til vinstri og 
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færist meðfram framboðsferlinum og myndar nýtt jafnvægi við lægra launastig (W1) (Parkin, 

2011). 

Mynd 18: Klassísk sýn um framboð og eftirspurn á vinnumarkaði 

 

(Parkin, 2011))  

 

Á íslenskum vinnumarkaði hefur eftirspurn eftir vinnuafli minnkað verulega eins og gert var 

grein fyrir hér að ofan og samkvæmt klassískri hagfræði ætti að myndast þrýstingur niður á 

við á laun. Þegar litið er á laun á Íslandi á árinu 2020 hefur það ekki verið raunin en laun hafa 

farið upp á við frekar en niður. Til að skoða launaþróun á Íslandi hafa hagfræðingar stuðst við 

launavísitölu. Launavísitala er magnbreyting launa á milli ára á nafnverði. Til þess að átta sig 

á hversu mikil hækkun er á launum er tekið tillit til verðbólgu og fundið raunbreytingu á 

nafnstærð launa með verðlagi. Á Íslandi er oftast miðað við vísitöluneysluverðs til að mæla 

breytingu í verðlagi á milli ára. Vísitala neysluverðs er svo notuð til að finna úr raunvirði 

launa og mynda kaupmátt launa. Kaupmáttur er með öðrum orðum raunlaun og gefa til kynna 

það magn af vöru og þjónustu sem kaupa má fyrir launin.  

 

Formúla fyrir kaupmátt launa er eftirfarandi (Parkin, 2011). 

 

𝑊 (𝐿𝑎𝑢𝑛𝑎𝑣í𝑠𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎)

𝑃(𝑉í𝑠𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑒𝑦𝑠𝑙𝑢𝑣𝑒𝑟ð𝑠)
= 𝐾𝑎𝑢𝑝𝑚á𝑡𝑡𝑢𝑟 
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5.5.1 Kaupmáttur launa og launaþróun  
Töluverðar launahækkanir á Íslandi urðu á árinu 2020 og náði kaupmáttur launa sögulegum 

hæðum. Launahækkanir á Íslandi hafa hækkað gífurlega á síðustu árum og er drifkrafturinn á 

bakvið þær mörgu leyti kominn frá kjarasamningum. Ákvæði var í kjarasamningum um 

styttingu vinnuvikunar og mælist það sem launahækkun í launavísitölunni þar sem 

viðkomandi fær sömu laun fyrir minni vinnustundir. Ákvörðunin var tekin út frá lögmáli um 

minnkandi jaðarframleiðni vinnuafls (e. Marginal productivity of Labor). Launavísitalan 

hækkaði um 10,3% á tímabilinu frá janúar 2020 til janúar 2021 og á sama tíma hækkaði 

vísitala neysluverðs um 4,3% þannig að kaupmáttaraukningin á árinu 2020 nam um 5,8%. 

Þetta á sér stað á sama tíma og þjóðin reynir að koma sér út úr dýpstu kreppu á tímum 

lýðveldisins og íslenskt efnahagslíf á við að stríða eitt mesta atvinnuleysi síðari ára 

(Landsbankinn, 2021). Launahækkanir sem þessar gera fyrirtækjum erfitt fyrir að ráða til sín 

starfsfólk og minnkar þar af leiðandi möguleika fyrir atvinnuleitendur að ráða sig til 

vinnu.Vissulega má spyrja sig að því hvort það sé ekki þverstæða að á sama tíma og 

atvinnuleysi mælist í hæstu hæðum á árinu 2020, að laun hækki svona mikið.  

 

Mynd 19: Þróun launa og kaupmáttar. 2012=100 

 

(Hagstofa Íslands, 2021)  

 

Miklar nafnlaunahækkanir samfara auknu atvinnuleysi eykur líkurnar á tvískiptum 

vinnumarkaði. Meira atvinnuleysi en íslendingar eigi að venjast geti þannig fest sig í sessi 

sökum þess hversu mikið dýrara það er að ráða fólk í vinnu. Miklar taxtahækkanir grafa 

undan getu vinnumarkaðarins til að búa fljótt til þau störf aftur sem hafa nú þegar tapast en 

það var bæði taxtahækkun í apríl 2020 og aftur í byrjun árs 2021 (Þórður Gunnarsson, 2020). 
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5.5.2 Skandinavískur samanburður launaþróunar 
 

Til samanburðar hækkuðu laun á Íslandi um 5,8% í á árinu 2021 og í febrúar síðastliðnum 

hækkaði launavísitalan um tæp 11% á milli ára á nafnverði. Til samanburðar við nágranna 

okkar á norðurlöndunum snúast deilur um hvort 2% launahækkanir hamli fjölgun starfa og 

skaði samkeppnisstöðu atvinnulífsins (Ásdís Kristjánsdóttir, 2021). Þess má geta að laun á 

Íslandi er langt umfram það sem tíðkast á norðurlöndum (OECD, 2021) og voru þau til að 

mynda 19% hærri en meðallaun í Danmörku árið 2019.  

 

Mynd 20: Meðallaun á norðurlöndunum 2018-2019. Mælt í USD. 

 

(OECD, 2021) 

 

5.5.3 Tekjur framleiðsluþáttanna 
 

Þessar Launahækkanir á sama tíma og verg landsframleiðsla hefur dregist saman um 6,6%, 

beinir athyglin að tekjum framleiðsluþáttanna tveggja, vinnuafls og fjármagns, af vergri 

landsframleiðslu. Ættu launahækkanir ekki að lækka í takt við samdráttinn? Samdráttur 

landsframleiðslunnar þýðir að verðmætasköpun vinnuafls og fjármagns hefur minnkað. Hlutur 

launa og launatengdra gjalda í þáttatekjum eru rúm 60% af landsframleiðslu en fjármagn er 

um 40% (Hagstofa Íslands, 2021).. Næstum tveimur þriðju hlutum verðmætasköpunar í 

landinu er varið til greiðslu launa og launatengdra gjalda en í því ljósi eru umsamdar 

launahækkanir að samræmast illa við greiðslugetu flestra fyrirtækja þegar horft er út frá 

jaðarframleiðni vinnuafls og fjármagns (Ásdís Kristjánsdóttir, 2021). 
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5.6 Töpuð vinnuár 
 

Áhrif kórónuveirunnar er aukið atvinnuleysi um allan heim vegna samdráttar í 

heimsbúskapnum og mun barátta næstu ára snúast að mestu leyti um að draga sem mest úr 

atvinnuleysinu. Hátt atvinnuleysishlutfall leiðir af sér kostnaðarsöm töpuð vinnuár fyrir 

samfélagið og að framleiðsluþættir eru á meðan ekki fullnýttir. Langvarandi atvinnuleysi 

hefur neikvæð sálræn og fjárhagsleg áhrif á einstaklinga með beinum og óbeinum hætti 

(Nichols og fl., 2013). Mikið atvinnuleysi er samfélaginu dýrkeypt og skerðir það einnig 

lífsgæði og andlega heilsu atvinnulausra að geta ekki tekið almennilega þátt í samfélaginu en 

áhyggjurnar eru mestar vegna mikils atvinnuleysis ungs fólks (Nichols og fl., 2013). Hægt er 

að skoða atvinnuleysistjónið í grófum dráttum út frá töpuðum vinnuárum. Ef miðað er við 

meðallaun upp á 600 þúsund mánuði eða 7,2 milljónir á ári þá þýðir það að ef 1000 

einstaklingar missa vinnuna í eitt ár eru það 1000 vinnuár sem tapast. Það þýðir að um 7,2 

ma.kr tapast á ári hverju. 

 

5.6.1 Starfshæfingarstöðin VIRK 
 

Starfsendurhæfingarstöðin VIRK er fyrir þá einstaklinga sem dottið hafa út af vinnumarkaði 

og eru á atvinnuleysisbótum, sjúkrasjóðum, örorkulífeyri, endurhæfingarlífeyri eða eru alveg 

tekjulausir. Þessir einstaklingar fara í endurhæfingu hjá VIRK með það að markmiði að 

komast aftur út á vinnumarkað- 

inn og verða aftur virkur samfélagsþegn og skapa verðmæti fyrir þjóðarbúið. Fyrirtækið 

Talnakönnun framkvæmdi rannsókn fyrir VIRK og reiknaði ábatann af starfsemi 

starfshæfingarstöðinni.  Talnakönnun komst að þeirri niðurstöðu að þeir sem leita til VIRK 

hafa verið óvinnufærir í nokkur ár. Ábatinn af starfsemi VIRK, sem útskrifaði um 1.604 

einstaklinga á árinu 2020, var metinn á um 21 milljarður króna. Þetta er reiknaður hagnaður 

lífeyrissjóða og Tryggingastofnunar sem losna við að greiða viðkomandi og ríkið fær í 

ofanálag skatttekjur með nýrri atvinnuþátttöku þessara einstaklinga. Hagur einstaklinganna er 

þess utan þau lífsgæði að geta tekið þátt í samfélaginu (Talnakönnun, 2021). Af þessu má ráða 

hversu mikilvægt það er fyrir samfélagið að draga úr atvinnuleysi með auknum umsvifum í 

atvinnulífinu og forða sem flestum frá afleiðingum kvíða, þunglyndis og skertri starfsgetu sem 

kann að fylgja kórónuveirufaraldrinum og munu koma fram á næstu árum. Eins er mikilvægt 

að koma í veg fyrir að fólk missi lífsgæðin við það að geta ekki tekið þátt í samfélaginu 

(Talnakönnun, 2021). 
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5.7 Vanskil heimilanna 
 

Vanskilaskrá inniheldur upplýsingar um vanskil einstaklinga og lögaðila. Í vanskilaskrá eru 

m.a. upplýsingar um innheimtuaðgerðir sem eiga sér stað eða eru yfirvofandi og komið hafa 

til kasta sýslumannsembætta eða héraðsdómstóla (Sýslumenn, 2021).  

Þrátt fyrir mikið atvinnuleysi hafa vanskil heimila ekki aukist en einstaklingum á vanskilaskrá 

fækkaði um rúm 8 % á síðasta ári og í lok febrúar mánaðar árið 2021 voru um 2,2% 

einstaklingslána í frystingu, sem er hækkun um 1,2% á milli ára. Sú aukning í frystingu 

einstaklingslána telst ekki mikil í ljósi þess að töluverður fjöldi einstaklinga sótti um og fékk 

sérstakt greiðsluhlé á lánum sínum. Staða heimilanna er töluvert betri en búist var við í 

upphafi kórónuveirufaraldursins þar sem tekist hefur að varðveita kaupmátt almennings. 

Stuðningsaðgerðir frá stjórnvöldum síðan faraldurinn kom til landsins hafa reynst góð 

hjálparhönd fyrir heimilin og þau notið góðs af.  Staða heimilanna var vel í stakk búin til að 

mæta efnahagskreppunni sem kórónuveirufaraldurinn hafði í för með sér en það voru ýmsir 

þættir sem stuðluðu að því. Heimilin höfðu greitt niður skuldir á undanförnum árum og 

efnahagur þeirra styrkst. Víðtækar aðgerðir stjórnvalda hafa m.a. unnið á móti vaxandi 

atvinnuleysi og vegið á móti tekjumissi þeirra einstaklinga sem misst hafa vinnuna. 

Vaxtalækkanir skiluðu sér vel til heimilana í landinu og minnkaði greiðslubyrðina sem gerði 

það að verkum að sparnaður þeirra jókst töluvert. Ársbreyting vísitölu launa mældist 10,6% í 

febrúar á þessu ári og vísitala kaupmáttar launa hækkaði um 6,2% á sama tíma. Á árinu 2020 

dróst einkaneysla saman um 3,3% en það er töluvert minni samdráttur en búist var við í 

upphafi faraldursins.  
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6.0 Ríkisstjórn, sóttvarnir og aðgerðir.    
 

Fjármálastefnan er áætlun ríkisstjórnar um stöðu og þróun opinberra fjármála og áhrif þeirra á 

aðra hluta hagkerfisins eins og t.d. heimili og fyrirtæki. Fjármálaáætlun er sett fram í formi 

tillögu til þingsályktunar fyrir 1 apríl ár hvert (Stjórnarráðið, 2021). Í fjármálaáætlun eru sett 

fram töluleg markmið um umfang, afkomu og efnahag opinberra aðila, þ.e. ríkis, sveitarfélag 

og félaga í þeirra eigu, fyrir næstu fimm ár hið skemmsta. Megintilgangur fjármálastefnunnar 

er að stuðla að efnahagslegu jafnvægi til lengri tíma og skapa þar með betri forsendur fyrir 

nýtingu fjármagns og auðlinda. Stefnan er jafnframt tæki stjórnvalda til að sýna hvernig 

markmiðum um stöðugleika og sjálfbærni opinberra fjármála verði náð (Stjórnarráðið, 2020) 

 

6.1 Breyting á fjármálastefnu 
 

Þann 25. ágúst 2020 lagði Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, fram tillögu til 

alþingis um breytingu á fjármálastefnu fyrir árin 2018-2022 sem var samþykkt. Breytingarnar 

fólu í sér að bregðast þurfti við forsendubrest fjármálastefnunnar vegna þeirra alvarlegu 

efnahagslegu aðstæðna sem komnar voru upp vegna kórónuveirunnar. Markmiðið var að 

minnka skaðann með því að örva eftirspurn og létta undir með fyrirtækjum og aðstoða þau við 

að takast á við kórónuveiruna og verja störf svo þau væru tilbúinn þegar viðspyrnan hæfist. 

Traust fjárhagsstaða hins opinbera skapaði svigrúm til að bregðast við af krafti við 

efnahagsvandanum og beita opinberum fjármálum af fullum þunga til að vega á móti 

hagsveiflunni en aldrei áður í hagsögu Íslands hefur opinberum fjármálum verið beitt af jafn 

miklum þunga (Stjórnarráðið, 2020).  

 

6.2 Helstu mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar  
 

Í fjölbreyttum mótvægisaðgerðum ríkisins í faraldrinum hefur svokölluðum 

sjálfvirkum sveiflujöfnurum (e. automatic stabilizers) verið leyft að virka til fulls, annars 

vegar í gegnum aukin útgjöld vegna atvinnuleysis og hins vegar í formi minni skattheimtu. 

Fyrirsjáanlegur halli ríkissjóðs er að mestu leyti tilkominn vegna þessara innbyggðu þátta í 

tekju- og útgjaldaliðum hins opinbera. (Ríkisendurskoðun, 2020) 

 

6.3 Aðgerðir ríkisstjórnarinnar 
 

Þegar kórónuveirufaraldurinn gerði vart við sig hér á landi þurfti ríkisstjórn Íslands að beita 

sér fyrir markvissum aðgerðum til að verja íslenskt efnahagslíf með því að draga úr tjóni og 
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neikvæðum áhrifum faraldursins á atvinnulíf og efnahag og um leið skapa skilyrði fyrir öfluga 

viðspyrnu þegar aðstæður leyfðu. 

 

Í þessum kafla verður fjallað sérstaklega um efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna 

kórónuveirufaraldursins og verða aðgerðirnar teknar orðrétt upp úr tilkynningum 

ríkisstjórnarinnar sem birtust í skýrslu ríkisendurskoðunar  ,,Áhrif heimsfaraldurs kórónuveiru 

á ríkisfjármál” í desember, 2020.  

 

6.3.1 Fyrstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar þann 10. mars 2020 vegna 

kórónuveirunnar. 
 

Fyrstu aðgerðirnar ríkisstjórnarinnar vegna kórónuveirunnar voru kynntar í 7 liðum. 

1. Fyrirtækjum sem lenda í tímabundnum rekstrarvandræðum vegna tekjufalls 

    verði veitt svigrúm, t.d. með lengri frest til að standa skil á sköttum og 

    opinberum gjöldum. 

2. Skoðað verði að fella tímabundið niður tekjuöflun sem er íþyngjandi fyrir 

    fyrirtæki í ferðaþjónustu, t.d. gistináttaskatt sem verður afnuminn tímabundið. 

3.  Markaðsátaki verður hleypt af stokkunum erlendis þegar aðstæður skapast til 

þess að kynna Ísland sem áfangastað, auk átaks til að hvetja til ferðalaga  

Íslendinga innanlands. 

4. Gripið verði til ráðstafana sem örvað geta einkaneyslu og eftirspurn, t.d. með 

     skatta- eða stuðningskerfum. 

5. Aukinn kraftur verði settur í framkvæmdir á vegum opinberra aðila á 

    yfirstandandi ári og þeim næstu. 

6. Efnt verði til virks samráðs milli stjórnvalda og samtaka fjármálafyrirtækja um 

   viðbrögð þeirra við fyrirsjáanlegum lausafjár- og greiðsluörðugleikum 

    fyrirtækja í ferðaþjónustu. 

7. Innstæður ÍL-sjóðs í Seðlabankanum verði fluttar á innlánsreikninga í bönkum 

    til að styðja við svigrúm banka og lánardrottna til að veita viðskiptamönnum 

    sínum lánafyrirgreiðslu. 

 

 

Fyrsta aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar var beitt til þess að reyna mæta efnahaglegum áhrifum 

kórónuveirunnar. Aðgerðirnar miðuðu að því að draga úr tjóni, tryggja að neikvæð áhrif á 



39 

 

 

 

atvinnulíf og efnahag vari sem skemmst og skapa aðstæður fyrir öfluga viðspyrnu í kjölfarið 

(Stjórnarráðið, 2020). 

 

6.3.2 Aðgerðir ríkisstjórnar 21. mars 2020 
 

Aðgerðir ríkisstjornarinnar 21. mars 2020 voru í 10 liðum en umfang þessara aðgerða voru 

um 230 milljarðar króna sem nam tæp 8% af vergri landsframleiðslu. Þær voru kynntar undir 

yfirskriftinni varnir, vernd og viðspyrna.  

 

6.3.2.1 Varnir 
 

Aðgerðirnar voru gerðar til skamms tíma til að reyna lágmarka þann fjölda fólks sem myndi 

missa vinnuna og lágmarka þann fjölda fyrirtækja sem færu í gjaldþrot.  

 

1. Hlutastarfaleiðin: Atvinnuleysisbætur til þeirra sem lækka tímabundið í 

    starfshlutfalli. Ríkið greiðir allt að 75% launa þeirra sem lækka tímabundið í  

    starfshlutfalli næstu mánuði. 

    -Vinnumálastofnun mun greiða tímabundnar atvinnuleysisbætur fyrir þá sem  

     lækka niður í 25% til 80% starfshlutfall. 

    - Starfsmaður heldur fullum launum upp að 400 þús. kr. og fær eftir það greiddar   

      tekjutengdar atvinnuleysisbætur í hlutfalli við hið skerta starfshlutfall 

      en þó að hámarki 90% af launum upp að 700 þús.kr. á mánuði. 

   - Gildistími úrræðisins er tveir og hálfur mánuður, frá 15. mars til 1. júní. Úrræðið  

      verður endurmetið áður en því lýkur. 

 

2. Brúarlán til atvinnulífs: Stuðningur til að veita fyrirtækjum í rekstrarvanda 

    viðbótarlán auk hraðari lækkunar bankaskatts. 

3. Frestun skattgreiðslna: Frestanir á gjalddögum staðgreiðslu, tryggingagjalds og   

    fyrirframgreidds tekjuskatts fyrirtækja. Frestun skattgreiðslna mun styrkja 

    lausafjárstöðu fyrirtækja um 75 milljarða kr. 

 

Á meðal aðgerða ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru í mars 2020 var kynnt til sögunnar 

svonefnd hlutabótaleið sem eitt helsta verkfærið til að berjast gegn atvinnuleysinu. 

Hlutabótaleiðin fól í sér að ríkissjóður tók á sig hluta launa starfsmanna í þeim fyrirtækjum 

sem mættu gríðarlegu tekjufalli sökum veirunnar. Til skammtíma þá frestaði ríkið að fjárfesta 
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í fjármunamyndun og þess í stað fór ríkið af öllu afli til að örva vinnumarkaðinn á ný. 

Hugmyndin var sú að forða ætti fyrirtækjunum frá því að verða gjaldþrota. Til lengri tíma litið 

var gefinn slaki til þessara fyrirtækja svo þau gætu verið tilbúin og í viðbragðsstöðu þegar 

hagkerfið tæki við sér á ný (Félagsmálaráðuneytið, 2020).  

 

6.3.2.2 Vernd 
 

Aðgerðir gerðar til stuðnings við einstaklinga og fjölskyldur sem lentu í erfiðum aðstæðum 

vegna faraldursins. 

 

4. Laun í sóttkví: Endurgreiðsla til atvinnurekenda vegna óvinnufærni 

    starfsmanna í sóttkví. 

5. Barnabótaauki með öllum börnum. Eingreiðsla til að styðja við fjölskyldur vegna  

    röskunar á aðstæðum. Áætlað var að stuðningurinn nemi um 3,1 milljörðum króna     

    og renni til foreldra yfir 80 þúsund barna 

6. Úttekt séreignarsparnaðar: Heimild til úttektar séreignarsparnaðar til 

    frjálsra nota. 

 

6.3.2.3 Viðspyrna 
 

Aðgerðir gerðar til að auka efnahagsstarfsemi, vöruviðskipti og fjárfestingar. 

7. Styrking ferðaþjónustu: Innlend innspýting í ferðaþjónustu, afnám 

    gistináttaskatts og undirbúningur markaðsátaks. 

8. Útvíkkun á „Allir vinna“: Full endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna viðhalds 

    og þjónustu á heimilum auk byggingarvinnu félagasamtaka og vegna vinnu 

    við viðgerðir fólksbifreiða. 

9. Greiðari innflutningur: Niðurfelling tollafgreiðslugjalda og frestun 

    gjalddaga vegna aðflutningsgjalda. 

10. Fjárfestingaátak: Opinberar fjárfestingar í fasteignum, samgöngum, 

     rannsóknum, orkuskiptum og innviðum. 

 

Aðgerðirnar miðuðu að því að tryggja afkomu fólks og fyrirtækja, verja grunnstoðir 

samfélagsins og skapa öfluga viðspyrnu fyrir efnahagslífið. Veittu þessar aðgerðir stjórnvalda 

öflugt mótvægi við neikvæð efnahagsáhrif vegna kórónuveirunnar. Voru aðgerðirnar fyrst og 

fremst mikill stuðningur fyrir fyrirtæki og heimili í landinu sem voru að takast á við mikið 
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tekjutap sem þau yrðu fyrir á árinu. Þetta var gert til að minnka óvissu og halda hjólum 

atvinnulífsins gangandi ásamt því að koma í veg fyrir fjárhagserfiðleika eftir því sem frekast 

var unnt (Stjórnarráðið, 2020). Afkoma heimilanna var í brennidepli þessara aðgerða. 

Tryggðar voru t.d. greiðslur til fólks sem þurfti að fara í sóttkví sem var undirstaða þess að 

fólk tæki ábyrgar ákvarðanir til að draga úr útbreiðslu veirunnar (Stjórnarráðið, 2020).  

 

6.3.3 Framhaldsaðgerðir stjórnvalda 21. apríl 2020 
 

Framhaldsaðgerðir ríkisstjórnarinnar sem voru undir heitinu Viðspyrna fyrir Ísland voru 

kynntar 21. Apríl 2020. 

1. Lokunarstyrkir til fyrirtækja sem var gert að hætta starfsemi vegna sóttvarna. 

2. Stuðningslán til lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 

3. Fyrirtækjum heimilað að jafna tekjuskatt 2019 með tapi 2020. 

4. Virkni á vinnumarkaði - úrræði til að efla fólk í atvinnuleit 

5. Geðheilbrigði í forgangi, átak gegn ofbeldi og fjarheilbrigðisþjónusta efld. 

6. Margþættur stuðningur við börn - sérstakur frístundastyrkur til tekjulágra. 

7. Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks vegna Covid-19. 

8. Sumarúrræði fyrir námsmenn - störf, nám og frumkvöðlaverkefni. 

9. Efling matvælaframleiðslu með nýsköpun og markaðssetningu. 

10. Frekari sókn til nýsköpunar - fjárfestingar auknar, hærra hlutfall endurgreiðslu 

og þök hækkuð vegna rannsókna og þróunar. 

Framhaldsaðgerðapakkinn var mikilvægur stuðningur fyrir minni fyrirtæki sem voru í miklum 

rekstrarerfiðleikum. Ber þar helst að nefna lokunarstyrkina til fyrirtækja sem var gert að hætta 

starfsemi sinni. Lítil og meðalstór fyrirtæki í rekstrarerfiðleikum gátu sótt um allt að 6.m.kr. 

óverðtryggð stuðningslán (Stjórnarráðið, 2020). Mikill fjöldi lítilla og meðalstórra fyrirtækja 

nýttu sér úrræðið og þá einna helst fyrirtæki í ferðaþjónustu. Heildarfjárhæð vegna lokunar-

styrkja á árinu 2020 nam 1.889 m.kr. (Hagstofa Íslands, 2021).Félagsleg úrræði með stuðningi 

við viðkvæma hópa, atvinnuleitendur og námsmenn vógu einnig þungt í aðgerðapakkanum. 

2,2 ma.kr var varið til að skapa 3.000 tímabundin sumarstörf fyrir námsmenn og 300 ma.kr til 

að efla nýsköpun meðal ungra frumkvöðla gegnum Nýsköpunarsjóð námsmanna. Einnig var 

veitt 800 m.kr. til að bjóða sumarönn í framhalds- og háskólum sem nýttist bæði fyrir nemen-

dur og einstaklinga á atvinnuleysis- eða hlutabótum. Út frá þessu má gera ráð fyrir að félags-

legur stuðningspakki ríkisstjórnarinnar nam 3.3 ma. kr. (Stjórnarráðið, 2020) 
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7.0 Ríkisfjármál  
 

Ríkissjóður hefur orðið fyrir miklum tekjumissi vegna áhrifa kórónuveirunnar en samkvæmt 

fjárlagafrumvarpinu sem kom út á þessu ári var ríkissjóður rekinn með 262 ma.kr. halla árið 

2020 og samkvæmt fjármálaáætlun stefnir í að ríkisjóður verði rekinn með 264 ma.kr. halla 

árið 2021. Í fjármálaáætlun fyrir árin 2022-2025 má sjá að gert er ráð fyrir áframhaldandi 

halla á rekstri ríkissjóðs og hann lækki jafnt og þétt ár hvert og verði kominn niður í 69 ma.kr. 

árið 2025. Hallinn er að mestu leyti tilkominn vegna sjálfsvirkra viðbragða skattkerfis (e. 

automatic stabilizers) og atvinnuleysisbóta, eins vegna minni efnahagsumsvifa en einnig 

vegna mótvægisaðgerða stjórnvalda á tekju- og gjaldahlið.(Fjármálaáætlun, 2021-2025)  

Áhrifin af kórónuveirunni á ríkissjóð er með tvennum hætti, minni tekjur og aukin útgjöld.  

Heildartekjur ríkissjóðs minnkuðu um 151 milljarð króna á síðasta ári á sama tíma og 

útgjöldin jukust um 119 milljarða króna vegna aðgerða til að styðja við atvinnulífið vegna 

minni umsvifa og erfiðleika í rekstri vegna kórónaveirufaraldursins.  

 

Fjárlagafrumvarpið fyrir 2021 gerir ráð fyrir mjög svipaðri útkomu og á árinu 2020. Gert er 

ráð fyrir að heildartekjur ríkissjóðs verði 772 milljarðar króna og heildargjöld 1.036 

milljarðar. En það er halli upp á 264 milljarða króna samkvæmt fjármálaáætlun fyrir 2021 til 

2025. Samkvæmt fjármálaáætluninni er gert ráð fyrir að halli ríkissjóðs verði um 1.073 

milljarðar króna árin 2020 til og með ársins 2025. Gert er ráð fyrir að hallinn lækki jafnt og 

þétt ár hvert og verði kominn niður í 69 milljarða króna árið 2025 (Stjórnarráðið, 2021).  

 

Mynd 21: Afkoma ríkissjóðs í m.a. kr. á árunum 2018-2025 

 

(Fjármálaáætlun 2021 til 2025) 
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Afkoma ríkissjóðs var þegar farin að versna á árunum 2018-2019 vegna mikils 

útgjaldaaukningar og var neikvæð bæði árin ef ekki hefði komið til hlutdeildartekjur af rekstri 

dóttur- og hlutdeildafélaga (Ríkisendurskoðunar, 2020). Á fyrstu mánuðum ársins árið 2019 

varð ferðaþjónustan fyrir verulegum búsifjum með falli flugfélagsins Wow air sem í kjölfarið 

einkenndist af auknu atvinnuleysi og versnandi afkomu ríkissjóðs (Stjórnarráðið, 2019). 

 

7.1  Kenningar John Maynard Keynes um ríkisfjármál  
 

John Mayard Keynes var talsmaður mikilla ríkisafskipta í kreppum og hefur löngum verið 

deilt ötullega um skoðanir hans, sem m.a komu fram í höfuðriti hans The General Theory of 

Employment, Interest and Money frá 1936. (Landsbankinn, 2021).Grundvallarreglan í 

Keynískri hagfræði er sú að ef fjárfestingarstig samfélags er hærra en sparnaðarhlutfall þess, 

mun það stuðla að meiri hagvexti og gróða í viðskiptum. Hins vegar ef sparnaðarhlutfallið er 

hærra en fjárfestingarhlutfallið, mun það valda samdrætti og leiða síðar til kreppu. Þetta er 

grundvöllur þeirra skoðana sem Keynes hafði, að aukning útgjalda myndu í raun draga úr 

atvinnuleysi og hjálpa efnahagsbata. Kenningin hefur verið mjög umdeilanleg frá því í 

Kreppunni miklu árið 1930 (Rima, 2009 ).Hvernig virkar kenning Keynes í raunveru-

leikanum? Samkvæmt Keynes er besta leiðin út úr kreppu að ríkið beri ábyrgð á að auka 

eftirspurn með því að örva hagkerfið með meira fjármagni og með meiri útgjöldum. Keynes 

vildi að ríkið myndi örva hagkerfið og skapa störf í kreppum af því að frjálsi markaðurinn réði 

ekki við það. Vildi Keynes kenna markaðsbrestum (e. market failure) í einkageiranum um 

samdrátt efnahagsins og þyrfti því ríkið að sjá um örvunina. Ef það þarf að taka lán, þá tekur 

ríkið á sig skuld og eykur hallann ef þess þarf. Keynes vildi meina að þegar ríkisstjórnin 

eyðir, hvetur hún aðra til þess að gera slíkt hið sama. Þetta eykur síðan eftirspurn, sem örvar 

framleiðslu og leiðir af sér margföldunaráhrif (e. multiplier effect) sem mun hliðra heildar-

eftirspurnarferlinum út og stuðla þannig að aukinni landsframleiðslu. Neysla er lykillinn af 

efnahagsbata (Rima, 2009). Ríkisstjórnir á vesturlöndum, þar með talið Ísland, hafa verið 

samstíga í að beita hagstjórnarkenningum Keynes í faraldrinum, jafnt hægri sem vinstri 

stjórnir, en þjóðir hafa dælt út fjármagni í löskuð hagkerfi sín vegna veirunnar. Ríkissjóður 

Íslands er að fara í gegnum erfiða tíma en útlit er fyrir að halli ríkissjóðs verði um 526 ma.kr á 

árunum 2020 og 2021. Keynes aðferðin sem við íslendingar erum að fara í Covid kreppunni 

er nýtt fyrir okkur og að einhverju leiti öfugt við það sem við höfum gert áður þegar við 

lendum í kreppu (Ari Skúlason, 2021). 
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7.2 Aukning útgjalda til atvinnuleysisbóta  
 

Hið stóraukna atvinnuleysi sem þjóðin stendur frammi fyrir er verulega kostnaðarsamt fyrir 

ríkissjóð. Atvinuleysisbætur meira en tvöfölduðust árið 2020 vegna hertra aðgerðar ríkisins 

gegn atvinnuleysi. Árið 2019 voru útgjöld ríkissjóðs til atvinnuleysis rúmlega 23 ma.kr en þau 

voru orðin 57 ma.kr á árinu 2020 vegna bótanna. Frá árinu 2018 hafa atvinnuleysisbæturnar 

fjórfaldast þegar útgjöldin voru 13 ma.kr. Samkvæmt fjármálaáætlun ríkisins var gert ráð fyrir 

að á árinu 2021 munu útgjöld atvinnuleysisbóta nema 50 ma.kr. Hægt er að gera grein fyrir 

áhrifum veirunnar á atvinnuleysisbætur á árunum 2020 til 2021 sem nema 107 milljörðum 

króna. (Fjármálaáætlun, 2020) Á mynd 22 sést hvernig þróun útgjalda ríkissjóðs vegna 

atvinnuleysisbóta mun vera á tímabilinu 2021-2025. Útgjöld munu minnka að jafnaði um 10% 

á ári og munu verða 34 ma.kr. árið 2025 sem er 48% meiri en þau voru 2019. Er því ljóst að 

áætlun ríkissjóðs vegna atvinnuleysis mun verða kostnaðarsöm næstu árin.  

 

Mynd 22: Útgjöld ríkissjóðs vegna atvinnuleysisbóta 

 

(Fjármálaáætlun, 2020)  

 

 

 

7.3  Lántökur ríkissjóðs 
 

Halli ríkissjóðs hefur eingöngu verið mætt með lántökum og þá fyrst og fremst innanlands á 

árinu 2020. Þannig jukust lán ríkissjóðs fyrstu tíu mánuðina á árinu 2020 um 252 ma.kr. og 

stóðu útgefin skuldabréf í lok október 2020 þá 1.103 ma.kr og lausafjárstaða ríkissjóðs var um 

305 ma.kr. Lántakan var fyrst og fremst frá fjárfestum hér innanlands. 

Gert er ráð fyrir að skuldir ríkisins verði um 50% af vergri landsframleiðslu í lok ársins 2021, 

og verði um 60% af vergri landsframleiðslu árið 2025 (Fjármálaáætlun 2021) 
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7.3.1  Erlent lán 
 

Í lok janúar 2021 tók ríkissjóður erlent lán með því að gefa út skuldabréf að fjárhæð 750 

milljónir evra eða að andvirði um 117 ma.kr. Skuldabréfin bera 0% vexti og voru gefin út til 7 

ára á ávöxtunarkröfunni 0,117%. Lántakan getur haft örvandi áhrif á hagkerfið þegar 

ríkissjóður skiptir evrum yfir í krónur hjá Seðlabanka Íslands og eykur þannig peningamagn í 

umferð (Stjórnarráð, 2021). 

 

Í fréttatilkynningu frá 28. Janúar 2021 er vísað í Bjarna Benediktsson, fjármála- og 

efnahagsráðherra með þessum orðum:  

 „Viðbrögð fjárfesta eru til marks um greiðan aðgang ríkissjóðs að alþjóðamörkuðum og 

endurspegla traust á styrk okkar og getu til þess að mæta efnahagslegum afleiðingum 

heimsfaraldursins. Með þessari lántöku treystir ríkissjóður en frekar stöðu sína til lengri 

tíma, en lausafjárstaða ríkissjóðs er mjög góð um þessar mundir. Útgáfan nú er í samræmi 

við stefnu í lánamálum, en aukinni fjárþörf ríkissjóðs á næstu árum verður að hluta til mætt 

með erlendri lántöku eða með því að hagnýta gjaldeyriseign ríkissjóðs í Seðlabanka Íslands. 

Markaðsaðstæður eru sérlega hagstæðar um þessar mundir eins og kjör ríkissjóðs nú bera 

með sér.“ 

 

7.3.2 Skatttekjur aukast með auknum hagvexti 
 

Rík áhersla hefur verið lögð á það að ná upp hagvexti í landinu og auka þannig umsvif 

fyrirtækja og heimila. Með auknum umsvifum aukast skatttekjur ríkissjóðs og þannig dregur 

smám saman úr hallarekstri ríkissjóðs á næstu árum (Bjarni Benediktsson, 2020). 

Fjárlagagatinu verður hins vegar ekki lokað á árunum til og með 2025. Skuldir munu hætta að 

hækka sem hlutfall af landsframleiðslu eigi síðar en 2025 og verður þá 59% af vergri 

landsframleiðslu.  
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8.0 Peningastefnan 
 

Markmið Seðlabankans er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og 

öruggri fjármálastarfsemi. Peningastefnan er stefna Seðlabankans til að hafa áhrif á útlán 

bankakerfisins með stýrivöxtum og öðrum tækjum. Stefnunni er ætlað að ná ákveðnum 

markmiðum um verðbólgu. Gjaldeyrismarkaðurinn er í höndum Seðlabankans og stundar 

bankinn markaðsviðskipti með erlendum gjaldeyri til að mæta sveiflum sem kunna að hafa 

áhrif á gengi krónunnar (Seðlabanki Íslands, 2020). Peningastefnunefnd er nefnd innan 

Seðlabanka Íslands sem tekur ákvarðanir um vexti bankans sem miðlast um þjóðarbúskapinn 

og hefur það áhrif á verðlagsþróun. Vel mótuð peningastefna getur stuðlað að aukinni 

hagsæld í landinu með því að tryggja stöðugt verðlag. Seðlabankinn framkvæmir 

peningastefnuna einkum með því að hafa áhrif á vexti á peningamarkaði, fyrst og fremst í 

gegnum ákvörðun vaxta í viðskiptum sínum við lánastofnanir, sem síðan hafa áhrif á aðra 

markaðsvexti (Seðlabanki Íslands, 2020). 

 

8.1 Lækkun Stýrivaxta 
 

Að jafnaði stunda seðlabankar einungis viðskipti við viðskiptabanka og fáar aðrar 

fjármálastofnanir sem fá fé að láni í seðlabönkum eða geyma afgangsfé sitt þar. Ef 

seðlabankar breyta vöxtum sínum í viðskiptum við lánastofnanirnar þurfa þær að breyta 

sínum vöxtum til samræmis og aðlaga rekstur sinn að breytingunum (Fjármálastöðuleiki, 

2021). Með háum stýrivöxtum sjá viðskiptabankarnir sinn hag í því að leggja fé tímabundið 

inn á reikning í Seðlabankanum til ávöxtunar. Þegar Seðlabankinn lækkar stýrivexti sjá 

viðskiptabankarnir meiri hag í því að lána féð út í atvinnulífið til þess að ávaxta fé sitt betur 

(Seðlabanki Íslands, 2020). Samkvæmt klassískum hagfræði kenningum mun seðlabanki auka 

peningamagn í umferð til að hafa bein áhrif á vexti (kostnaður peninga). Þegar stýrivextir 

Seðlabankans eru lágir er greiðara aðgengi að lánsfjármagni. Er þetta helsta tól Seðlabankans 

til að stuðla að stöðugleika til lengri tíma en til skamms tíma getur óvænt lækkun stýrivaxta 

verið notuð sem örvunartól á heildareftirspurn.  Það gerir það að verkum að fólk og fyrirtæki 

hafa minni tilhneigingu til þess að spara og eyðir frekar í neyslu og fjárfestingar. Þá er 

eftirspurn meiri eftir vörum og þjónustu, verð hefur tilhneigingu til að hækka og verðbólga er 

að jafnaði meiri. Hið gagnstæða gerist ef stýrivextir eru háir eða eru hækkaðir. Hinsvegar 

spila væntingar fólks mikið þegar kemur að örvun frá peningastefnunni. Ef til dæmis fólk er 

svartsýnt á framtíðina mun aukið peningamagn í umferð hafa andstæð áhrif því hlutfall af 

þeim peningum sem voru auknir fara frekar í sparnað heldur en eyðslu. Keynes varaði við 
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þessu fyrirbæri sem lausafjársgildru (e. liquidity trap) (Pettinger, 2020). Stýrivextir 

Seðlabankans voru 3% í byrjun ársins 2020 þegar kórónuveirufaraldurinn skall á. Bankinn 

færði stýrivextina niður um 2,25 prósentustig á síðasta ári og fóru vextir niður í sögulegt 

lágmark þegar þeir urðu 0,75% síðastliðið haust. Markmið með lækkun stýrivaxta var að örva 

umsvif í atvinnulífinu og létta á greiðslubyrði heimila og fyrirtækja í þeim rekstrarerfiðleikum 

sem faraldurinn kann að hafa valdið. Stýrivextir eru enn í dag 0,75% en stýrivextir á Íslandi 

hafa aldrei verið lægri (Fjármálastöðuleiki, 2021). 

 

Mynd 23: Meginvextir (stýrivextir) Seðlabanka Íslands 1994-2020 

 

(Seðlabanki Íslands. 2021) 

 

8.2 Verðbólgumarkmið 
 

Verðbólgan jókst í byrjun árs 2021 upp í 4,3% en verðbólga hefur ekki verið hærri síðan í 

ágúst 2013. Á árinu 2020 fór verðbólgan yfir svonefnd efri vikmörk verðbólgumarkmiða 

Seðlabankans, sem eru 4% en verðbólgumarkmið bankans er 2,5%. Það vega enn þung áhrif 

gengislækkunar krónunnar á verð innfluttrar vöru sem hefur gert það að verkum að innfluttar 

vörur verða dýrari og var það meginorsök aukningu í verðlagi. Á sama tíma hefur verð 

innlendar vöru einnig hækkað sem endurspeglar að einhverju leyti þrótt innlendrar 

eftirspurnar. Verðbólga sem myndast vegna aukinnar eftirspurnar eftir vörum eykst á milli ára 

vegna aukinnar eftirspurnar eftir vörum  Samkvæmt spá Seðlabankans eru horfur á að 

verðbólga verði um 3,9% á fyrsta fjórðungi ársins 2021 en hjaðni svo tiltölulega hratt þegar 

líður á árið enda töluverður slaki til staðar í þjóðarbúinu og gengi krónunnar farið hækkandi 

undanfarna mánuði (Ásgeir Jónsson, 2021).  
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8.3 Aðgerðir Seðlabankans vegna kórónuveirunnar 
 

Kórónuveirufaraldurinn og þær sóttvarnaraðgerðir sem yfirvöld hafa ráðist í til að sporna við 

útbreiðslu veirunnar hafa haft verulegar afleiðingar með sér í för. Heimili og fyrirtæki í 

landinu urðu fyrir miklu tekjutapi og fór greiðslubyrðinn að vega þungt að þeim. 

Til að bregðast við ástandinu greip Seðlabankinn meðal annars til þeirra ráða að: 

1) Lækka vexti 

Lægri stýrivextir gera lánastofnunum kleift að lána heimilinum og fyrirtækjum í 

landinu á lægri vöxtum. Lægri vextir á lánum skila sér í lægri greiðslubyrði heimila og 

fyrirtækja sem styður við aukna eftirspurn eftir fjármagni.   

2) Beita gjaldeyrisforða gegn gengissveiflum 

Markmið Seðlabankans með beitingu gjaldeyrisforðans er að auka stöðugleika á 

gjaldeyrismarkaði og bæta verðmyndun íslenskra heimila og fyrirtækja til bóta.  

3) Auka aðgengi innlendra fjármálafyrirtækja að fjármagni 

Ýmsum úrræðum hefur verið beitt til að rýmka lausafjárstöðu innlánastofnana og 

aukið svigrúm þeirra til að styðja við fyrirtæki og heimilin í landinu. Seðlabankinn 

hefur einnig lækkað sveiflujöfnunarauka viðskiptabanka úr 2% af áhættugrunni í 0% 

til að auka útlánagetu bankakerfisins um hundruð milljarða króna. Þá hefur 

Seðlabankinn einnig lækkað og breytt bindiskyldu viðskiptabankanna og sem gerir 

þeim kleift að lána meira út (Seðlabanki, 2021). 

4) Kaupa ríkisskuldabréf á eftirmarkaði 

Markmiðið með kaupum bankans er að koma í veg fyrir að aukið framboð 

ríkiskuldabréfa þrýsti upp markaðsvöxtum þvert á markmið peningastefnunnar. Þannig 

er hægt að tryggja að lægri vextir Seðlabankans skili sér betur til heimila og fyrirtækja. 

 

8.4 Gengi krónunnar  
 

Á mynd 24 sést gengisþróun íslensku krónunnar frá janúar 2019 til janúar 2021. Þess ber að 

varast að þegar almennt er talað um veikingu eða lækkun krónunnar er almennt talað um 

samband krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðli. Á mynd 24 sýnir verðkrossinn ISK/Evru sem 

táknar þann fjölda króna sem þarf til að kaupa eina evru. Gengi krónunnar lækkaði um 10,4% 

á síðasta ári.  
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Gengið lækkaði mest í mars í kjölfar þess að fyrsta kórónuveirusmitið greindist hér á landi. 

Samkvæmt einföldu líkani framboðs og eftirspurnar á gjaldeyrismarkaði má greina veikingu 

krónunnar út frá minni eftirspurn eftir krónum (Seðlabanki, 2021).  

 

Mynd 24: Gengisþróun krónunnar 2019-2020 

 

(Seðlabanki Íslands, 2021) 

 

 

Það mun teljast góður árangur þegar haft er í huga að tekjur af útflutning féllu niður um 30% 

á árinu og lækkuðu um 349 ma.kr. eða úr 1.351 ma.kr í 1.002 ma.kr eins og kom fram í 

ráðstöfunaruppgjörinu hér að ofan. Á sama tíma dróst innflutningur saman um 177 milljarða 

króna þannig að nettó-áhrif utanríkisviðskipta á gjaldeyrismarkaðinn var minni gjaldeyrissala 

til Seðlabankans upp á 171 milljarð króna (Hagstofa Íslands 2020). Á gjaldeyrismarkaði 

munaði mest um fall ferðaþjónustunnar í gjaldeyristekjum vegna kórónuveirufaraldursins. 

Gjaldeyristekjurnar lækkuðu úr 470 ma.kr. árið 2019 niður í 117 ma.kr á síðasta ári sem er 

mismunur upp á  353 ma.kr. Heildarvelta á millibankamarkaði með gjaldeyri jókst um 124% 

frá fyrra ári. Kórónuveiran hefur haft veruleg áhrif á innlendan gjaldeyrismarkað og nam 

hrein gjaldeyrissala Seðlabankans 132,7 ma.kr. (Seðlabanki, 2021). Seðlabankinn seldi 

erlendan gjaldeyri fyrir 132,7 ma.kr á síðasta ári til að jafna sveiflur á gjaldeyrismarkaðnum. 

Þessi aðgerð Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði dregur úr framboði krónunnar og áhrifin skila 

sér í styrkingu hennar (Seðlabanki, 2021). Gjaldeyrisforði Seðlabankans í lok síðasta árs var 

um 817 ma.kr eða um 30% af vergri landsframleiðslu. Seðlabankinn hefur haldið áfram að 

grípa inn í og selja gjaldeyri fyrstu mánuði þessa árs fyrir um 10 ma.kr á mánuði (Seðlabanki, 

2021). 
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Mynd 25:Gjaldeyrismarkaður, gengi og gjaldeyrisforði 2018-2020 

 

( Seðlabanki, 2021) 

 

8.5 Þjóðhagsspá Seðlabankans 
 

Nýjasta þjóðhagsspá Seðlabankans gerir ráð fyrir 2,5% hagvexti á árinu 2021 og að hann 

verði enn meiri á næsta ári. Í nýjustu spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er gert ráð fyrir hraðari 

efnahagsbata en áður. Spáð er að hagvöxtur í heimskerfinu verði 6% í ár og 4,4% á næsta ári. 

Stjórnvöld hafa nær alls staðar í heiminum leitast við að draga úr afleiðingum faraldursins 

með viðtækum efnahagslegum aðgerðum. Veigamiklar stuðningsaðgerðir hafa orðið til þess 

að ríkisútgjöld og skuldir margra ríkja hafa aukist hratt. Ísland er enginn undantekning þar en 

heildarskuldir Ríkissjóðs Íslands jukust um 339,2 ma.kr. á síðasta ári og lánamál ríkisins gerir 

ráð fyrir um 180 ma.kr útgáfu markaðsskuldaðbréfa á þessu ári. Áhrif af aukinni bjartsýni um 

bóluefni gegn kórónuveirunni voru neikvæð gagnvart viðskiptakjörum á síðasta ári. Þróunin 

skýrist m.a. af hækkun á alþjóðlega olíu- og hrávöruverði og óhagstæðri verðþróun 

sjávarafurða. Gert er ráð fyrir áframhaldandi rýrnun viðskiptakjara í ár í takt við verri horfur 

um verð sjávarafurða og frekari hækkun olíu- og annars hrávöruverð (Seðlabanki, 2021). 
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8.6 Sterkt fjármálakerfi 
 

Bankakerfið á Íslandi er sterkt. Eiginfjárstaða viðskiptabankanna þriggja, Landsbankans, 

Arion banka og Íslandsbanka, er góð en bókfært eigið fé þessara þriggja banka í lok ársins 

2020 nam 642 ma.kr og hækkaði um 25 ma.kr á milli ára. Samanlagt eignarfjárhlutfall þeirra 

þriggja var um 25,6%. Það er fyrir ofan kröfu Seðlabankans um lágmarks eiginfjárhlutfall sem 

er á bilinu 17% - 18,8%. Þá segir í skýrslu Seðlabankans: „Bankarnir nota allir staðalaðferð 

til að meta áhættuvegnar eignir og námu þær 2.801 milljörðum króna í lok árs 2020 og 

hækkuðu um 176 ma.kr á árinu. Heildareignir hækkuðu hins vegar um 373 ma.kr. og því 

lækkar hlutfall áhættuveginna eigna á móti heildareignum um 2,2 prósentur á árinu en í lok 

árs nam hlutfallið 68,6%.“ (Fjármálastöðuleiki, 2021).  

 

8.6.1 Aukin útlánatöp   
 

Í heild drógust útlán saman um 3% að raunvirði á síðasta ári og náði samdráttur til allra 

atvinnugreina nema rekstrar gististaða þar sem hraður vöxtur undanfarinna ára hélt áfram og 

nam tæplega 17% að raunvirði. Vanskilahlutföll hækkuðu á árinu úr 2,2% upp í 3,3%. 

Aukning vanskila varð mest á lánum til lánþega sem reka fyrirtæki í ferðaþjónustu en þar 

hækkaði vanskilahlutfall úr 3,1% í 10,6% á árinu. Næst mest voru vanskil á lánum sem eru 

tryggð með iðnaðar- og geymsluhúsnæði eða 6,3%. Í byggingar- og fasteignagreinum héldust 

vanskilahlutföll lág (Fjármálastöðuleiki, 2021). 

 

8.6.2 Skuldir fyrirtækja 
 

Vöxtur skulda fyrirtækja á síðasta ári var að mestu tilkominn vegna  aukinna erlenda skulda 

og gengislækkunar krónunnar. Á það einkum við lækkun krónunnar gagnvart evru, en rúm 

80% skulda fyrirtækja í erlendum gjaldmiðlum eru í evrum. Þau innlendu fyrirtæki sem hafa 

beinan aðgang að lánsfjármagni á erlendum mörkuðum eru fyrst og fremst stórfyrirtæki með 

stóran hluta tekna sinna í erlendum gjaldmiðlum og fyrirtæki í eigu hins opinbera. Skuldir 

fyrirtækja við innlend fjármálafyrirtæki hafa hins vegar dregist saman síðustu mánuði. 

Framlag lífeyrissjóða til skuldavaxtar hefur aftur á móti haldist jákvætt en lífeyrissjóðir eru 

stórir kaupendur að markaðsskuldabréfum fyrirtækja. Verulegur samdráttur var í nýjum 

útlánum innlánsstofnana til fyrirtækja á síðasta ári en ný útlán námu aðeins 8 ma.kr árið 2020, 

samanborið við 109 ma.kr árið 2019 og 224 ma.kr árið 2018 (Fjármálastöðuleiki, 2021). 

Gefur þessi samdráttur í nýjum útlánum til fyrirtækja til kynna að samdráttur hafi þegar orðið 
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í hagkerfinu áður en faraldurinn skall á. Áhrif kórónuveirufaraldursins sjást einnig greinilega í 

minnkun útlána en þar ríkti mikil óvissa hafði neikvæð áhrif á nýsköpun og fjárfestingar.  

 

 

Mynd 26: Breyting í nýjum útlánum innlánsstofnanna 2018-2020 

 

(Fjármálastöðuleiki, 2021)  
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9.0 Umsvif einstaklinga og heimila á fasteignamarkaði 
 

Í þessum kafla verður fjallað örstutt um viðskipti einstaklinga og heimila á fasteignamarkaði á 

árinu 2020. Kaupverð íbúða hækkaði umtalsvert á árinu og er ástæðan að mestu leyti til 

komin vegna aukins aðgengi að lánsfjármagni á sama tíma og það er umframeftirspurn á 

íbúðum. Töldu rannsakendur þetta vera þverstæður m.v. það atvinnuleysi sem myndaðist og 

samdrátt í VLF á árinu.    

 

 

9.1 Fasteignamarkaðurinn 
 

Mikill uppgangur var á fasteignamarkaði og var ungt fólk í broddi fylkingar og lét mikið fyrir 

sér fara í fasteignakaupum en hlutfall fyrstu kaupenda var 30% árið 2020 og hefur það hlutfall 

aldrei verið hærra. Stór hluti ungs fólks yfirgaf leigumarkaðinn og ónotaðar íbúðir sem voru 

notaðar í skammtímaleigu ferðamanna flæddu inn á fasteignamarkaðinn. Jókst þar að leiðandi 

framboð íbúða til fasteignakaupa en á sama tíma lækkaði leiguverð um 7%. Velta með íbúðar-

húsnæði jókst um 42% á síðari hluta árs 2020 samanborið við sama tíma árið 2019 en tvær 

meginástæður eru fyrir því, annars vegar að vextir hafa aldrei verið lægri og hins vegar vegna 

staðkvæmdaráhrifa sem mynduðust vegna sóttvarnaaðgerða ríkisins en meira fé fór í sparnað 

og minna fé fór í neyslu. Óvissa var um hversu mikil áhrif kórónuveiran myndi hafa á 

húsnæðismarkaðinn en gert var ráð fyrir að verðhækkunin árið 2020 væri í kringum 2% en 

reyndist hún svo vera 4,8%. Íbúðarverð hefur haldið áfram að hækka og mikil spenna 

myndaðist á fasteignamarkaðnum eftir vaxtalækkun Seðlabankans sem skiluðu sér í mikilli 

lækkun vaxta á íbúðarlánum sem örvaði markaðinn.  Hækkuninn á fasteignarverði er ekki 

mikil í sögulegu samhengi en verðið jókst hins vegar mikið sé litið til þess að í gangi er 

kreppa og heimsfaraldur en ákveðnar vísbendingar eru um að verðið fari áfram hækkandi. 

Íbúðarsala hefur samt sem áður stór aukist á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir hækkandi 

fasteignaverð en svo virðist sem stærri hluti af sparnaði heimilanna hafi leitað inn á 

íbúðamarkaðinn þegar tækifæri til neyslu eru skert vegna sóttvarnaraðgerða (Seðlabanki, 

2021). 
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9.2 Aukning í óverðtryggðum lánum 
 

Hegðun neytenda breyttist og tóku óverðtryggðulánin yfir. Verðtryggð lán skruppu saman um 

148 milljarða árið 2020 en það útskýrist mest megnis vegna þess að fólk endurfjármagnaði 

verðtryggðu lánin sín með nýjum óverðtryggðum lánum. Óverðtryggð lán eru nú í byrjun árs 

2021, 42,4% af heildarskuldum heimilanna en voru tæplega 30% í byrjun árs 2020 

(Fjármálastöðuleiki, 2021). Viðskiptabankar hafa verið ráðandi á íbúðarlánamarkaði 

undanfarna mánuði. Í flestum tilfellum hafa þeir boðið betri lánskjör en aðrir lánaveitendur og 

útlánaskilyrði þeirra almennt ekki verið jafn ströng sem hefur meðal annars orsakað þennan 

vöxt í íbúðarkaupum (Fjármálastöðuleiki, 2021). Varaseðlabankastjórinn Rannveig 

Sigurðardóttir sagði hins vegar mikilvægt að fólk sem tekur óverðtryggð lán þurfi að gera sér 

grein fyrir því að lágir stýrivextir Seðlabankans séu ekki komnir til langstímaframa. Ástæðan 

fyrir því að stýrivextir séu 1% er vegna þess að það er aðgerð peningastefnunnar að örva 

hagkerfið og sporna við samdrætti í þjóðarbúskapnum. Vextir munu byrja að hækka þegar 

hagvöxtur tekur við sér og geta afborganir á þessum lánum gætu hækkað verulega þegar 

stýrivextir hækka á ný.  
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10.0 Niðurstöður 
 

Markmið ritgerðarinnar var fyrst að kanna þau áhrif sem kórónuveirufaraldurinn hafði á verga 

landsframleiðslu og vinnumarkað. Rannsóknarspurning okkar sem við leituðumst við að svara 

var ,,Hver voru helstu úrræði stjórnvalda til að lágmarka þau áhrif?”.  

Á árinu 2020 varð 6,6% samdráttur í vergri landsframleiðslu á raunvirði. Bein áhrif 

veirunnar á Íslendinga er tekið saman í einkaneysla en hún dróst saman um 3,3% á verðlagi 

ársins 2019. Þar drógust helstu útgjalda liðir saman sem snúa að hópamyndun eins og 

tómstundir og menning, íþróttir, hótel og veitingarekstur. Á móti kemur að fólk neytti meira 

af vörum og þjónustu sem snertir heimilið en húsgögn og heimilisbúnaður jókst á um 7.4 

ma.kr á milli ára á verðlagi ársins 2019.  

Erfitt er að greina áhrif veirunnar á einkaneyslu ef horft er út frá heilbrigðismarkmiðum en 

neysla í vörum sem snúa að heilsu jókst um 1,3% að raungildi á milli ára sem verður að teljast 

eðlileg aukning.  

Samneysla (útgjöld ríkisins) jókst um 3,1% að raungildi á milli ára og sýnist sú aukning 

fremur lítil m.v. stuðningsaðgerðir sem ríkið fór í á árinu. Aukningu á milli ára má að mestu 

rekja til launakostnaðar opinbera starfsmanna en nafnlaun hækkuðu um 10,3% á milli ára. 

Samdráttur var í allri fjármunamyndun á árinu og nam minnkunin 6,8% að raungildi. 

Fjármunamyndun féll jafnt á einkageirann sem og hið opinbera en samdráttur í báðum 

greinum var að meðaltali um 9% á milli ára. Íbúðafjárfesting féll um 1,2% á árinu á sama tíma 

og aukning í fjölda full kláraðra íbúða á árinu náði hámarki á síðasta áratug. Áhrifin 

kórónuveirunnar á þennan lið fjármunamyndunar er óljós en ójafnvægi hefur verið á 

húsnæðismarkaði undanfarin ár og er skortur á íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.  Neikvæð áhrif 

faraldursins á verga landsframleiðslu verða kýrskýr þegar niðurstöður úr samanburðar 

rannsókn á milli ára í utanríkisviðskiptum eru sýndar. Stærstu liðir ráðstöfunaruppgjörsins 

voru heildarút- og innflutningur vöru og þjónstu.  Útbreiðsla veirunnar á heimsvísu kallaði 

eftir ströngum sóttvarnaraðgerðum sem gerði það að verkum að minnkun átti sér stað í 

komum ferðamanna til landsins á árinu og dróst því  heildar útflutningur saman um 30,5%. 

Samdrátturinn í heildarútflutningi myndar smitháhrif (e. Spillover effect) á heildarinnflutning 

sökum þess að gjaldeyristekjur dragast saman og vegna minnkunar í vörum og þjónustum sem 

ætlaðar eru til útflutnings eftir að verðmætasköpun hefur átt sér stað hér á landi. Samdráttur í 

heildarinnflutningi nam 22%. Rannsakendur greindu að áhrif veirunnar á verga 

landsframleiðslu væri að miklu leyti kominn til vegna samdráttar í viðskiptajöfnuði. 

Samkvæmt hagfræði kenningum um utanríkisviðskipti var skoðað Merkantílista, Adam Smith 
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og David Ricardo um utanríkisviðskipti var auður þjóða að mestu mældur í gjaldeyristekjum 

og sérhæfingu starfa sem sköpuðu besta verðið sem var undirstaða milliríkja viðskipta. Settu 

því rannsakendur helstu útflutningsgreinar landsins sem hafa verið veigamestar í öflun 

gjaldeyristekna á undanförnum árum og var það gert til að gera betur grein fyrir því hvar 

mesti samdrátturinn átti sér stað sökum faraldursins.  

Töluverðar vísbendingar gefa það sterklega til kynna að ferðaþjónustan varð fyrir lang 

mesta skaðanum vegna kórónuveirufaraldursins samanborið við aðrar atvinnugreinar í 

landinu. Ferðatakmarkanir, sóttvarnarreglur og landamæra eftirlit síðast liðið ár urðu til þess 

að gífurleg minnkun átti sér stað í komum erlendra ferðamann til landsins en sá fjöldi hefur 

ekki verið jafnlítill í heilan áratug. Athygli er veitt að því að samdráttur í ferðaþjónustu er 

tilkomin vegna efnahagslegs áfalls (e. Economic shock) sem er óvæntur og ófyrirsjáanlegur 

viðburður sem hefur áhrif á það að ferðaþjónustan geti starfað eðlilega (T. Miller. 2020). 

Áfallið í ferðaþjónustu er að miklu leiti gjör ólíkt efnahagsáfallinu 2008 þegar heil grein 

þurrkaðist út og þarfnaðist enduruppbyggingu. Til skammstíma hefur eftirspurnar ferill 

ferðaþjónustunnar hliðrast en til lengri tíma mun hann jafna sig aftur þegar bólusetningar gegn 

faraldrinum hafa náð settu markmiði. Ferðaþjónustan hefur verið okkar stærsta 

útflutningsgrein undanfarin ár og stóð á bakvið 35% gjaldeyrisöflunar árið 2019. Árið 2020 

var hlutur hennar orðin að 12% og fer samdrátturinn þvert yfir alla greinina. Tekjur fyrirtækja 

í ferðaþjónustu hafa snarminnkað og var dregin upp mynd af tekjum flugfélagsins Icelandair 

til að sýna fyrir tekjutapi eins fyrirtækis sem var notað sem fyrirmynd fyrir önnur fyrirtæki í 

ferðaþjónustu. Þess ber að athuga að flugvéla rekstur er töluvert sveiflugjarnari en annar 

rekstur tengdur ferðaþjónustu.   

Ein af okkar elstu atvinnugreinum er sjávarútvegurinn. Greining á gjaldeyrisöflun 

sjávarútvegsins leiddi það í ljós að tekjur sjávarútvegsins jukust um 10 ma.kr. á milli ára. 

Hinsvegar kom það í ljós að lækkun varð í afurðarverði erlendis sökum þess að minna var 

verslað af ferskum fisk inn á veitingahúsamarkað erlendis. Koma því áhrif veirunnar til greina 

þegar eftirspurn eftir íslenskum fisk minnkuðu.  

Fyrirtæki í iðnaði, oft kölluð þriðja stoðin í útflutningi,  komu einnig illa út úr 

faraldrinum í heildina litið en hins vegar mun betur en búist var við í byrjun faraldursins. 

Vegna farbanns íslendinga til útlanda í faraldrinum varð innlend neysla talsvert meiri en árið 

áður. Vóg því að mestu leyti aukingin í innlendri neyslu upp á móti þeirri erlendu neyslu sem 

tapaðist til fyrirtækja í verslun og þjónustu. Þau fyrirtæki sem reiða sig á tekjur erlendra 

ferðamanna  komu ekki vel út úr faraldrinum en verslanir eins og byggingavöruverslanir náðu 

met ári í sölu á árinu og kemur það á móts við þau gögn sem við fundum í undirliðum í 
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einkaneyslu. Netverslun á Íslandi náði einnig nýjum hæðum og en fleira fólk verslaði frekar á 

netinu vegna sóttvarnarráðstafana og fjöldatakmarkanna. Mikill samdráttur var í 

eldsneytissölu vegna kórónuveirunnar en það má rekja bæði til sóttvarnaraðgerða innanlands 

sem olli því að mikið af fólki vann heima hjá sér og fækkun ferðamanna sem venjulega kaupa 

verulegt magn af eldsneyti. Áhrif sóttvarnaraðgerðir og fjöldatakmarkana til að sporna við 

frekari útbreiðslu veirunnar komu greinilega í ljós þegar verslun og þjónusta var skoðuð. 

Rannsakendur fengu að vitna í könnun sem framkvæmd var af Outome í byrjun árs þar sem 

væntingar stjórnenda í iðnfyrirtækjum um stöðugleika í efnahagslífinu voru greindar. Þar er 

greint fyrir því hversu neikvæð áhrif óvissa getur haft á efnahagslífið en rúmlega 50% 

svarenda töldu áhrif veirunnar hafa verulega slæm fyrir sitt fyrirtæki.  

Næst vildum við kanna áhrif veirunnar á vinnumarkaðinn sem er eitt af lykilhjólum 

efnahagslífsins.Kórónuveirufaraldurinn hefur nú staðið yfir í meira en eitt ár og hafði hann 

veruleg áhrif á íslenskan vinnumarkað. Það er sérstaklega átt við um atvinnuleysi, en aðrar 

stærðir eins og atvinnuþáttaka og vinnuaflsnotkun hafa einnig þróast í neikvæða átt á þessum 

tíma. Atvinnuleysi jókst um 7,5% vegna faraldursins og fjölgaði atvinnulausum um u.þ.b 

16.000 manns á einu ári en atvinnuleysi hefur aldrei verið hærra en í byrjun árs 2021 þegar 

25.683 einstaklingar voru atvinnulausir eða 12,5% hlutfall af heildarvinnuaflinu. Rúmlega 

þriðjungur atvinnulausra á Íslandi störfuðu í greinum tengdum ferðaþjónustu. Þrír hópar komu 

einstaklega illa út úr faraldrinum sem valdið hefur áhyggjum í þjóðfélaginu, það voru erlendir 

ríkisborgarar, ungt fólk og konur með litla menntun en stór hluti af þessum hópum starfa 

einmitt í greinum tengdum ferðaþjónustu. Rannsakendur tóku eftir því að á sama tíma og 

atvinnuleysi var að aukast var einnig jákvæð launaþróun að eiga sér stað á sama tíma. Verður 

það að teljast sem ákveðin þversögn. (e. Paradox) þegar litið er til klassískrar hagfræði 

kenninga um framboð og eftirspurn á vinnumarkaði. Kemur í ljós að þessi þróun er ekki í takt 

við þann slaka sem er á vinnumarkaði sem á að mynda þrýsting niður á við (e. Downward 

pressure) á laun. Til að mynda hækkuðu laun á opinberum markaði um 9,9% milli ára og 

6,4% á almennum markaði á árinu 2020 en þar kemur styrkur stéttarfélaga og kjarasamninga í 

ljós. Launahækkanir sem þessar hafa neikvæð áhrif á atvinnumöguleikum í miklu atvinnuleysi 

og munu fyrirtæki ráða til sín færri starfsmenn en áður.  

Baráttan gegn kórónuveirunni hefur verið verulega kostnaðarsömu fyrir ríkið og var 

halli ríkissjóðs 262 ma.kr á árinu 2020. Samkvæmt fjármálaáætlun ríkisins verður áfram 

töluverður halli á ríkissjóði allt til ársins 2025. Óhætt er því að segja að áskoranir eru 

framunda í rekstri ríkissjóðs. Ríkisstjórn Íslands þurfti að beita sér fyrir markvissum 

aðgerðum til að verja  íslenskt efnahagslíf á sama tíma og faraldurinn ógnaði heilsu 
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landsmanna. Er athyglisvert að sjá þá spennu sem myndaðist á milli sóttvarnaraðgerða 

annarsvegar og hinsvegar ríkisfjármála. Aðgerðir ríkisins voru fyrst og fremst stuðningur við 

fyrirtæki og heimilin í landinu þar sem tekjumissir var mikill fyrir fyrirtæki og atvinnuleysi 

jókst verulega á árinu.. Markmiðið með aðgerðapökkum ríkisstjórnarinnar var samt sem áður 

ekki einungis til að minnka skaðann á efnahagskerfið vegna faraldursins en einnig átti að örva 

eftirspurn og styðja þannig við fyrirtækin í landinu samkvæmt Keynískri hagfræði um 

ríkisörvun (e. government stimulus). Afkoma heimilana var í brennidepli aðgerðanna því hún 

var að takast á við mikið tekjutap en aðgerðirnar tryggðu m.a. greiðslur til einstaklinga sem 

skikkaðir voru í sóttkví. Hlutabótaleiðin er það úrræði sem gagnast hefur atvinnulífinu hvað 

mest. Hún stuðlar að því að vinnuveitendur haldi virku ráðningarsambandi við starfsfólk sitt 

eins og frekast er unnt þrátt fyrir samdrátt í starfseminni.  

Seðlabankinn lækkaði stýrivexti sína niður í sögulegt lágmark þegar þeir urðu 0,75% á 

árinu sem þýðir að seðlabankinn hefur aukið peningamagn í umferð töluvert. Til skamms tíma 

virkaði örvunin á einkaneyslu því aukin verðbólga á árinu er að mestu leyti kominn til vegna 

hlutfallslegra dýrari vara í innflutningi. Til að halda jafnvægi krónunnar með verðlag að 

leiðarljósi var Seðlabankinn með inngrip á gjaldeyrismarkaði fyrir rúma 137 ma.kr. á síðasta 

ári. Þegar kemur að því að hafa bein áhrif á gengi krónunnar liggur styrkleiki Seðlabankans í 

gjaldeyrisforðanum sem hann hefur náð að safna upp á hagvaxtartímabilinu. 

Gjaldeyrisforðinn voru rúmir 800 ma.kr. í lok ársins eða um 30% af vergri landsframleiðslu 

og eru því vísbendingar um að Seðlabankinn getur enn gripið inn í á gjaldeyrismarkaði til að 

stuðla að styrkingu krónunnar.  Áhrif kórónuveirufaraldursins myndaði svokölluð Ripley áhrif 

þvert yfir landsframleiðsluna. Til að mynda dróg veiran úr ferðamönnum til landsins sem 

hefur verið stærsta stoðin í vergri landsframleiðslu undanfarin ár. Bæði dróg það úr 

gjaldeyristekjum landsins en áhrifin voru einnig á eftirspurnarhlið krónunnar sem myndaði 

þrýsting niður á við sem aftur hafði áhrif á innflutning. .  

 Greinilegt er að stjórnvöld, peningastefnan og ríkisfjármál, tóku höndum saman og 

voru með það markmið að örva heildareftirspurm. Peningastefna Seðlabankans setti fram 

fjórar veigamiklar aðgerðir til að létta undan greiðslubyrði neytenda og fyrirtækja sem og örva 

neyslu og fjárfestingar í landinu. Á sama tíma einkenndist aðgerðir ríkisstjórnar af skjótum og 

vönduðum vinnubrögðum til þess að bregðast hratt og örugglega við neikvæðum 

efnahagsáhrifum kórónuveirunnar. Litið er svo á að þetta er umfangsmesta aðgerð stjórnvalda 

til dagsins í dag gegn samdrætti í efnahagslífinu og má greina að með þessum aðgerðum 

skertust lífsgæði íslendinga mun minna við áhrifum veirunnar en upphaflega var litið.  
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