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1.1 Þróun efnahagsmála frá upphafi kjaralotunnar 
Heimsfaraldur kórónaveirunnar sem veldur sjúkdómnum COVID-19 hrinti  
af stað heimskreppu sem er talin verða sú dýpsta frá lokum seinni heims- 
styrjaldarinnar. Hér á landi áætlar Hagstofa Íslands að landsframleiðsla 
hafi dregist saman um 9,3% að raungildi á milli ára á 2. ársfjórðungi, sem 
er mesti samdráttur á milli ára frá því mælingar hófust. Dregið hefur verið 
úr starfsemi fjölmargra fyrirtækja, þúsundir hafa misst vinnuna eða eru í 
skertu starfshlutfalli og eftirspurn innanlands og erlendis frá hefur dregist 
mikið saman. Þótt áfallið sé mest í ferðaþjónustu og tengdum greinum,  
nær það til flestra, en þó ekki allra, atvinnugreina. 

Þrátt fyrir að samdrátturinn sé sögulegur á Íslandi, lítur út fyrir að  
hann sé enn meiri víða erlendis.  Þannig er samdráttur á 2. ársfjórðungi 
áætlaður 21,7% í Bretlandi, 18,5% á Spáni og 18,9% í Frakklandi. Í Banda- 
ríkjunum mældist samdráttur svipaður og hér á landi, eða 9,1%, en á 
Norðurlöndunum mældist hann minni eða 6,3% í Finnlandi, 5,3% í Noregi, 
8,2% í Danmörku og 7,7% í Svíþjóð. 

Staða efnahagsmála bæði hér heima og erlendis er allt önnur nú en 
í aðdraganda yfirstandandi kjarasamningalotu. Þá var reiknað með 
hægum hagvexti, meðal annars vegna samdráttar í flugsamgöngum og 
ferðaþjónustu, en að hann yrði engu að síður jákvæður. Í febrúar 2019 
spáði Seðlabankinn tæplega 2% hagvexti árið 2019, 2,8% árið 2020 og 2,6% 
árið 2021.

Nýbirt spá Seðlabanka Íslands gerir ráð fyrir 7,1% samdrætti á milli áranna 
2019 og 2020, en 3,4% hagvexti bæði árin 2021 og 2022. Í spánni er ekki 
gert ráð fyrir  að grípa þurfi aftur til jafnvíðtækra sóttvarnaraðgerða og 
gert var á 2. fjórðungi ársins og því sé mesti samdrátturinn yfirstaðinn. 
Gangi spáin eftir verður landsframleiðsla ársins 2021 engu að síður 
rúmlega 200 milljörðum króna lægri en áætlað var í upphafi árs 2019, 
en verður á árinu 2022 svipuð að raungildi og hún var árið 2019. Spáin 
gerir ráð fyrir að um 16 þúsund manns verði að jafnaði atvinnulausir á 
næsta ári (7,9%), sem er 9 þúsund umfram það sem spáð var í upphafi árs 
2019 (3,5%). Þrátt fyrir mikla kaupmáttaraukningu reglulegra launa (sem 
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mæla laun á klukkustund), gera hagspár ráð fyrir lækkun á kaupmætti 
ráðstöfunartekna heimilanna (launatekjur, eignatekjur og bætur, að frá- 
dregnum sköttum)  vegna minni vinnu, aukins atvinnuleysis og fækkunar 
starfandi fólks. Miklar vaxtalækkanir á tímabilinu auka mjög við kaupmátt 
skuldsettra heimila sem hafa tekið ný lán eða skuldbreytt eldri lánum.   

Á bak við meðaltalsbreytingar kjaratölfræðinnar liggja að þessu sinni 
óvenju ólíkar aðstæður fólks. Í sögulegu samhengi mælist breyting 
kaupmáttar launa mikil frá upphafi árs 2019 (sjá kafla 4). Hjá þeim 
einstaklingum sem hafa misst vinnuna hefur kaupmáttur hins vegar 
lækkað um tugi prósenta. Ráðstöfunartekjur einstaklings sem var 
með meðaltekjur árið 2019, en hefur nú misst vinnuna og fær hámark 
tekjutengdra atvinnuleysisbóta, hafa því lækkað um tæp 40% á milli ára. 
Hjá þeim sem hafa verið lengur án atvinnu og fá eingöngu grunnbætur,  
er lækkun ráðstöfunartekna enn meiri, eða ríflega 55%. 

Mynd 1.1 Efnahagshorfur í aðdraganda kjaralotunnar 2019 og í lok ágúst 2020.
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1.2  Verðbólguhorfur og samkeppnisstaða
Niðursveifla í þjóðarbúskap Íslendinga hefur jafnan valdið gengislækkun 
krónunnar. Við það lækka íslensk laun og annar framleiðslukostnaður í 
erlendri mynt sem bætir samkeppnisstöðu Íslands gagnvart útlöndum og 
ýtir undir vöxt útflutningsgreina (Box 1.1). Gengislækkun hækkar hins vegar 
einnig verð á innflutningi og veldur verðbólgu, sem dregur úr kaup- 
mætti launa og stuðlar að vaxtahækkunum og hærri greiðslubyrði af 
skuldum heimila og fyrirtækja. 

Í þeirri kreppu sem nú gengur yfir er útlit fyrir að verðbólga haldist áfram 
hófleg og að vextir haldist áfram lágir. Þrátt fyrir að verð erlendra gjald- 
miðla hafi hækkað um 18% að meðaltali frá áramótum til september- 
byrjunar hafa áhrif á mælda verðbólgu verið takmörkuð enn sem komið 
er. Þar skiptir miklu lækkun hrávöruverðs á alþjóðamörkuðum, ekki síst 
olíuverðs. Hins vegar hefur verð á innfluttum neysluvörum hækkað. Þá 
hefur dregið úr alþjóðlegri verðbólgu vegna minnkandi umsvifa og eftir- 
spurnar á heimsvísu. Verðbólga var 3,2% í ágúst 2020 og spár gera ráð 
fyrir að verðbólga fari ekki mikið umfram markmið Seðlabankans um 2,5% 
verðbólgu á næstu misserum. 

Tafla 1.1  Spár um efnahagsþróun á Íslandi 2020-2021

  
OECD

(10. júní)
AGS

(24. júní)
Hagstofa
(26. júní)

Seðlabanki
(26. ágúst)

Hagvöxtur

   2020

   2021
-9,9%
4,6%

-7,2%
6,0%

-8,4%
4,9%

-7,1%
3,4%

Verðbólga

   2020

   2021
1,9%
1,9%

2,3%
2,5%

2,4%
2,4%

2,6%
2,4%

Atvinnuleysi

   2020

   2021
7,4%
6,0%

8,0%
7,0%

8,2%
6,8%

7,2%
7,9%
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Samkeppnisstaða Íslands
Samkeppnisstaða ræður miklu um hagsæld þjóða, getu þeirra til að skapa ný störf og 
viðhalda þeim sem fyrir eru. Samkeppnisstaðan ákvarðast af mörgum samverkandi 
félags- og efnahagslegum þáttum, t.d. uppbyggingu og skilvirkni stofnana, innviða, 
hagstjórnar, tæknivæðingar, efnahagslegs stöðugleika, heilbrigðiskerfis, menntakerfis, 
vöru-, vinnu- og fjármálamarkaða, viðskiptaumhverfis, nýsköpun og stærð markaðs- 
svæðis. 

IMD viðskiptaháskólinn í Sviss gefur árlega út ítarlegan samanburð á samkeppnis- 
hæfni landa, og notar til þess samtals 255 mælikvarða. Af 63 löndum í rannsókninni 
stendur Ísland nú í 21. sæti á milli Kína og Nýja-Sjálands. Efst á listanum er Singapúr, 
Danmörk er í öðru sæti og Sviss í því þriðja. Öll Norðurlöndin eru ofar Íslandi á 
þessum lista. 

Þegar horft er til skamms tíma, er samkeppnisstaða þjóða jafnan metin út frá því 
hvernig verð og gæði vöru og þjónustu eru í samanburði við sambærilegar vörur 
og þjónustu frá öðrum löndum. Ef íslensk vara er dýrari en sambærileg vara annars 
staðar frá þarf hún að vera betri að gæðum til að vera samkeppnishæf. Einfalt mat 
fæst með því að skoða þróun raungengis íslensku krónunnar, en hreyfing þess gefur 
vísbendingu um hvort samkeppnisstaðan  versnar eða batnar. 

Raungengi er skilgreint sem hlutfallsleg þróun verðlags eða launakostnaðar á 
framleidda einingu í heimalandi annars vegar og viðskiptalöndunum hins vegar frá 
tilteknu grunnári og mælt í sama gjaldmiðli og birt sem vísitala, samanber jöfnuna 
hér að neðan.

Raungengið gefur þannig til kynna hvort verðlag á Íslandi fer hækkandi eða lækkandi 
í samanburði við önnur lönd að teknu tilliti til breytingar gengis gjaldmiðilsins. 

Raungengi = Nafngengi * Erlent verðlag

Innlent verðlag

Box 1.1

Mynd 1.2  Raungengi krónunnar 1960-2020

Heimild: Seðlabanki Íslands
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1.3  Sögulega lágir vextir
Vextir hafa lækkað hratt í kjölfar lágrar verðbólgu og minnkandi efna- 
hagsumsvifa. Þannig eru meginvextir Seðlabanka Íslands nú 1% og vextir á 
7 daga veðlánum Seðlabankans til innlánsstofnana hafa lækkað úr 5,25% 
í upphafi árs 2019 í 1,75% nú. Á sama tíma lækkuðu lægstu breytilegu 
óverðtryggðir íbúðalánavextir um 2,7 prósentur í 3,3% og lægstu fáanlegir 
verðtryggðir íbúðalánavextir banka og lífeyrissjóða um tæplega 1,5 
prósentur í 2,2%. Vextir er nú í sögulegu lágmarki, hvort sem litið er til 
skammtíma- eða langtímavaxta.

Mörg heimili hafa nýtt tækifærið og endurfjármagnað eldri lán sem voru 
á hærri vöxtum. Fólk velur í auknum mæli óverðtryggð lán á breytilegum 
vöxtum, en slík lán fela að jafnaði í sér þyngri greiðslubyrði í upphafi 
lánstímans, en skila mun hraðari eignamyndun og lægri greiðslubyrði 
þegar líður á lánstímann. 

Vaxtalækkunin skilar auknum ráðstöfunartekjum fyrir þá sem hafa tök 
á að skuldbreyta eða eru að taka ný lán. Fyrir fjölskyldu sem skuldar 20 
milljónir króna, skilar 1,5% vaxtalækkun til dæmis samtals 300 þúsund 
króna lægri vaxtakostnaði á ári. Húsnæðiseigendur og leigjendur eru að 
þessu leyti í afar ólíkri aðstöðu, en í hópi leigjenda eru viðkvæmari hópar, 
til dæmis ungir, tekjulágir og erlent launafólk. Mælingar Hagstofu Íslands 
á greiddri húsaleigu benda til að lækkun íbúðalánavaxta hafi ekki skilað 
sér til lækkunar á húsaleigu.

Eins og Seðlabankinn hefur m.a. bent á fylgir vaxtaáhætta breytilegum 
(óverðtryggðum) vöxtum. Ef vextir hækka að nýju, t.d. vegna hækkandi 
verðbólgu eða þenslu í efnahagslífinu, mun greiðslubyrði heimila hækka 
hratt. Lág verðbólga er því lykilatriði til að halda niðri greiðslubyrði 
óverðtryggðra skulda á breytilegum vöxtum, og höfuðstóli verðtryggðra 
skulda.
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1.4  Viðbrögð stjórnvalda við kórónuveirufaraldrinum
Frá upphafi faraldursins hefur meginverkefni hagstjórnar verið að milda 
efnahagsleg áhrif farsóttarinnar og aðstoða heimili og fyrirtæki við að 
takast á við yfirstandandi vanda. Stjórnvöld hafa innleitt víðtækar aðgerðir 
og valið að taka skref í takti við þróun faraldursins. Markmið stjórnvalda 
hafa frá upphafi verið að bjarga mannslífum, verja heilbrigðiskerfið, milda 
efnahagsáhrifin af áfallinu og minnka líkur á varanlegum áhrifum þess. 
Þannig er lagður grunnur að því að undirbúa kröftugan efnahagsbata um 
leið og farsóttin hjaðnar og slakað er á sóttvarnaraðgerðum. Aðgerðir til 
að ná þeim markmiðum, bæði á sviði sóttvarna og efnahagsmála, hafa 
þó tekið sífelldum breytingum og tekið mið bæði af stöðu faraldursins og 
efnahagsáhrifum nauðsynlegra sóttvarnaraðgerða til að hefta útbreiðslu 
veirunnar á hverjum tíma. 

Strax í upphafi faraldursins féll eftirspurn í ferðaþjónustu mjög snarpt 
og mörg þjónustufyrirtæki í öðrum greinum þurftu að draga úr starfsemi 
vegna sóttvarnaraðgerða. Almennt var álitið að áhrif faraldursins yrðu 
skammvinn. Megináhersla efnahagsaðgerða stjórnvalda var að viðhalda 
ráðningarsambandi milli launafólks og atvinnurekenda með greiðslu 
hlutabóta atvinnuleysistrygginga á móti skertu starfshlutfalli og að 
aðstoða fyrirtæki til að komast í gegnum tímabundið eftirspurnaráfall. 
Fyrirtækjum var veitt heimild til að fresta skattgreiðslum og taka brúar- 
lán með hlutaábyrgð ríkisins og sett voru tímabundin lög um að ríkið 
greiddi laun fyrir fyrirtæki vegna fólks sem yfirvöld sendu í sóttkví. 

Mynd 1.3  Vextir húsnæðislána og hrein ný útlán til heimilanna
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Barnafjölskyldum var greiddur barnabótaauki, úttekt séreignarsparnaðar  
var heimiluð tímabundið og fjármálastofnunum gefin tilmæli um að  
veita greiðslufresti á lánum og falla tímabundið frá dráttarvöxtum til að 
auka ráðstöfunartekjur heimilanna til að draga úr hættu á skuldavanda. 
Lögð var áhersla á aðgerðir til að örva eftirspurn á vinnumarkaði með 
endurgreiðslu virðisaukaskatts, m.a. vegna framkvæmda við íbúðar- og 
frístundahúsnæði. Þá var sérstakt fjárfestingaátak boðað og markaðs- 
herferð skipulögð og sett af stað fyrir ferðaþjónustuna og tengdar greinar.  
Töluverð umræða hefur verið um umfang og eðli stuðnings stjórnvalda við 
fyrirtæki og hvers konar skilyrði sé eðlilegt að setja fyrir stuðningnum.

Seðlabankinn hefur einnig gripið til fjölþættra aðgerða til að styðja 
ofangreind markmið, meðal annars til að auka útlánagetu fjármála- 
fyrirtækja og veita þeim svigrúm til að endurskipuleggja skuldir fyrir- 
tækja og heimila. Bankinn lækkaði einnig stýrivexti um 3,75 prósentur á 
tímabilinu mars 2019 til maí 2020 til að örva eftirspurn í hagkerfinu og 
hefur beitt inngripum á gjaldeyrismarkaði til að draga úr gengis- 
sveiflum og þar með verðbólguþrýstingi. Þá kynnti bankinn þann 9. 
september áform um að hefja reglulega sölu gjaldeyris á innlendum 
gjaldeyrismarkaði til þess að auka dýpt markaðarins og bæta verðmyndun 
sem að öðru óbreyttu ætti að leiða til aukins stöðugleika.

Þegar leið á vorið lögðu stjórnvöld aukna áherslu á að aðstoða rekstrar- 
hæf fyrirtæki með frestun tekjuskattsgreiðslna, styrkjum vegna lokunar- 
aðgerða í sóttvarnarskyni, lánum til lítilla og meðalstórra fyrirtækja og 
lánasjóði fyrir ferðaþjónustufyrirtæki til að fjármagna endurgreiðslu 
á ferðum sem féllu niður vegna faraldursins. Framboð sumarstarfa 
fyrir námsmenn var aukið, kaupauki var greiddur til  starfsmanna í 
heilbrigðiskerfinu og framlög aukin til félagslegra aðgerða fyrir viðkvæma 
hópa. Aukin áhersla verður lögð á stuðning við nýsköpun til að hvetja til 
fjárfestinga í vaxtarsprotum atvinnulífsins og sérstakur samhæfingarhópur 
var settur á laggirnar til að greina vanda á vinnumarkaði og leggja fram 
tillögur um vinnumarkaðsaðgerðir og námsúrræði. 

Í sumarbyrjun var orðið ljóst að áhrif faraldursins myndu vara lengur 
en vonir stóðu til í upphafi. Hlutabætur atvinnuleysistrygginga voru 
því framlengdar til ágústloka, einfaldari tímabundnar reglur settar 
um fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja og fyrirtækjum gefinn 
tímabundinn kostur á að sækja um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu 
hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. Í sumarlok var síðan ákveðið 
að framlengja stuðning ríkissjóðs vegna greiðslu launa í sóttkví til 
ársloka 2021, atvinnulausum veittar auknar heimildir til að stunda nám á 
atvinnuleysisbótum og réttur til tekjutengdra atvinnuleysisbóta lengdur úr 
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þremur mánuðum í sex fram til 1. október 2021. Hlutabótaleiðin var síðan 
framlengd öðru sinni, nú til ársloka 2020. 

Töluverð umræða hefur farið fram um fjárhæðir atvinnuleysisbóta. 
Nokkuð ljóst er að einungis lítill hluti atvinnuleitenda mun finna starf 
á næstu mánuðum og því verður umræða um afkomu atvinnulausra og 
aðgerðir til atvinnusköpunar knýjandi (Box 1.2). Alþingi samþykkti vorið 
2020 að ráðstafa 15 milljörðum króna í fjárfestingaátak fyrir veturinn 2020-
2021 með áherslu á innviðauppbyggingu, nýsköpun, skapandi greinar og 
grænar lausnir. Stærra fjárfestingarátak er í undirbúningi sem ætlunin er 
að nái til áranna 2021-2023.

Í alþjóðlegum samanburði var Ísland tiltölulega vel í stakk búið fyrir 
glímuna við kreppuna. Staða ríkissjóðs hvað skuldir varðar var orðin 
nokkuð sterk í ársbyrjun 2020 og því mögulegt að grípa til umfangsmikilla 
mótvægisaðgerða. Fjármálaráðuneytið gerir nú ráð fyrir að rekstrarhalli 
ríkissjóðs geti numið nálægt 300 milljörðum króna á árinu 2020 sem 
svarar til 11% af landsframleiðslu, en til samanburðar var í desember 2019 
gert ráð fyrir að hallinn yrði 10 milljarða króna á árinu. Fjármálaráðuneytið 
gerir einnig ráð fyrir miklum halla á árinu 2021, eða sem nemur 9% af 
landsframleiðslu. Aukinn halli stafar bæði af tekjutapi ríkissjóðs vegna 
minni efnahagsumsvifa og kostnaði við mótvægisaðgerðir. Gert er ráð fyrir 
að skuldir ríkissjóðs verði 47% af landsframleiðslu í árslok 2021 og 56% 
árið 2022. 

Hagstjórn í breyttum heimi

Áður en efnahagsáhrif heimsfaraldursins lögðust af fullum þunga á íslenskt atvinnulíf 
var orðið ljóst að vexti ferðaþjónustunnar væru takmörk sett. Varanlegan hagvöxt 
þyrfti að byggja á breiðari grunni sem næði til sem flestra þátta efnahagslífsins og 
samfélagsleg sátt ríkti um.

Lengi hefur einnig verið ljóst að staðan í efnahagsmálum á heimsvísu er fremur 
bágborin og mörg iðnríki hafa átt í vök að verjast. Hvort sem litið er til Evrópu, Asíu 
eða Ameríku blasir við breytt mynd frá því sem áður var þegar samfelldur hagvöxtur 
og kaupmáttaraukning var nánast regla. Nú er jafnvel talað um langvarandi hnignun 
hagvaxtar („secular stagnation“), því ekki tekst að tryggja nægjanlega fjárfestingu og 
nýsköpun til að viðhalda eðlilegum vexti framleiðslugetunnar í hagkerfinu. Afleiðingin 
er ónóg atvinnusköpun og þar af leiðandi viðvarandi stöðnun. 

Box 1.2
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Algeng skýring á þessari framvindu er sú að jafnvægisvextir í hagkerfinu hafi lækkað 
svo mikið að ekki sé gerlegt með góðu móti að ná því jafnvægi sparnaðar og fjár- 
festingar sem jafnan þarf til að tryggja fulla atvinnu. Aðrir hafa bent á að orsaka 
þessarar þróunar sé frekar að leita í langvarandi hnignun eftirspurnar vegna aukins 
tekjuójafnuðar sem smátt og smátt hafi dregið úr hvata til fjárfestingar og þar með 
hagvexti. 

Umhverfismál, áskoranir og skyldur á þeim vettvangi hafa einnig fengið aukið vægi 
eftir því sem afleiðingar mengunar og loftslagsbreytinga verða augljósari. Krafan um 
sjálfbærni er því nánast orðin óaðskiljanlegur hluti af stefnumótun í efnahagsmálum 
hvort sem litið er til skemmri eða lengri tíma.

Annað leiðarljós í efnahags- og samfélagsumræðunni er áhersla á að enginn sé skilinn 
út undan þegar kemur að dreifingu þeirra gæða sem eru til skiptanna í samfélaginu og í 
því sambandi hefur verið talað um hagsæld fyrir alla („inclusive growth“).

Í mörgum iðnríkjum eru stýrivextir nálægt núlli, eða jafnvel neikvæðir, og hefur 
svigrúm peningastefnunnar til slökunar í efnahagsmálum því verið fullnýtt og vel það 
að margra mati. Og sé kenningin um langvarandi hnignun á rökum reist er ekki útlit 
fyrir miklar breytingar hvað þetta varðar í bráð. Þessi staða var komin upp í flestum 
löndum löngu áður en heimsfaraldurinn hófst og því hafa viðbrögðin við þeim vágesti 
einungis orðið til þess að festa þessa stöðu enn frekar í sessi. Eftir því sem slökun 
peningastefnunnar skilar minni  árangri, hafa stjórnvöld víða um heim gripið til 
aðgerða til að örva hagkerfið með auknum opinberum útgjöldum. En fleira kemur 
til og má í því sambandi nefna slæma reynslu margra ríkja, sérstaklega í Evrópu, af 
aðhaldsaðgerðum sem gripið var til í kjölfar fjármálakreppunnar. 

Þessar umbreytingar hafa á tiltölulega skömmum tíma breytt ríkjandi viðhorfum 
stjórnvalda, alþjóðastofnana og leiðandi fræðimanna til þess hver sé rétta leiðin 
til að takast á við efnahagsvanda og mótun langtímastefnu sem taki tillit til 
umhverfismála og viðunandi tekju- og eignadreifingar, sem feli í sér sjálfbæran 
hagvöxt fyrir alla („smart growth“). 

Líkt og oft áður hefur Ísland verið heldur á eftir öðrum ríkjum í þróun hagstjórnar, 
en fylgt í stórum dráttum þeim meginstraumum sem hafa ráðið för á alþjóðavísu. 
Svigrúm peningastefnunnar hér á landi hefur því verið meira en víða annars staðar 
þar sem vextir lækkuðu ekki eins hratt og í nágrannalöndunum á meðan vöxtur 
í ferðaþjónustu var sem hraðastur. Nú hefur orðið breyting þar á og vextir eru 
þegar komnir í sögulegt lágmark. Magnbundnum peningamálaaðgerðum (kaupum 
Seðlabankans á ríkisskuldabréfum til að stuðla að lækkun langtímavaxta) hefur þó 
einungis verið beitt í litlum mæli hér á landi enn sem komið er, öfugt við það sem 
gerst hefur annars staðar. Áhrifaríkustu hagstjórnaraðgerðirnar á Íslandi síðastliðna 
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1.5  Vinnumarkaður í skugga kórónuveirufaraldurs
Atvinnuleysi fór hratt vaxandi á fyrstu mánuðum ársins. Skráð atvinnuleysi 
hjá Vinnumálastofnun fór úr 4,8% í  janúar 2020 og náði hámarki í 17,8% í 
apríl, en þar af voru 10,3% vegna minnkaðs starfshlutfalls. Ríflega 49.000 
manns voru því á atvinnuleysisskrá í aprílmánuði, þar af voru tæplega 
16.500 manns að fullu án atvinnu og 32.800 í skertu starfshlutfalli á móti 
hlutabótum atvinnuleysistrygginga. Þegar líða tók á sumarið fækkaði 
verulega í hópi þeirra sem fengu greiddar hlutabætur á móti skertu 
starfshlutfalli, en almennt atvinnuleysi fór hinsvegar heldur vaxandi. 
Kynjamunur er nokkur, en í júlí var almennt atvinnuleysi 8,1% meðal kvenna 
og 7,7% meðal karla. Samkvæmt spám Vinnumálastofnunar mun atvinnuleysi 
fara vaxandi með haustinu og verða nálægt 9%. Vinnustundum hefur einnig 
fækkað mikið (mynd 1.4). 

Í júlí 2020 voru tæplega sjö þúsund einstaklingar, sem áður störfuðu í ferða- 
þjónustu, á atvinnuleysisskrá hjá Vinnumálastofnun og var hlutfallslegt 
atvinnuleysi 23% í greininni. Í rekstri gististaða og veitingarekstri var atvinnu- 
leysi 27%, í leigustarfsemi einnig 27%, en þar undir falla ferðaskrifstofur og 
ferðaskipuleggjendur, og í flutningastarfsemi var það 17%. 

Skráð atvinnuleysi var mest á Suðurnesjum, eða 16,5% í júlí að meðtöldu 
fólki í skertu starfshlutfalli. Á höfuðborgarsvæðinu var atvinnuleysi  9,3% 
miðað við 8,8% á landinu öllu. Á öðrum landssvæðum er skráð atvinnuleysi 
undir meðaltali, og lægst á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. 

Fjölgað hefur í hópi þeirra sem standa utan vinnumarkaðar frá sama tíma 
í fyrra. Einstaklingar utan vinnumarkaðar voru 15% fleiri fyrstu sex mánuði 
ársins 2020 samanborið við sama tíma árið áður. Þar af var fjölgunin 20% 
meðal karla en 12% meðal kvenna. Hlutfallsleg atvinnuþátttaka mældist 
80% fyrstu sex mánuði ársins 2020 samanborið við 82% í fyrra og hafði 

mánuði hafa verið á sviði ríkisfjármála með víðtækum stuðningi við fyrirtæki, heimili 
og launafólk.

Viðbrögð ríkja við kórónuveiruheimsfaraldrinum endurspegla þá viðhorfsbreytingu til 
hagstjórnar að ríkisfjármálin og aðgerðir hins opinbera þurfi að vera í lykilhlutverki 
þegar kemur að varnarviðbrögðum og uppbyggingu til lengri tíma. En jafnframt þurfi 
að huga að því með hvaða hætti einkageiranum sé gert kleift að leggja sitt af mörkum 
til að tryggja eðlilegt jafnvægi í efnahagslífinu. 
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lækkað um þrjú prósentustig hjá körlum og tvö hjá konum. Þetta bendir til 
þess að hluti þeirra einstaklinga sem eru án vinnu séu vonlitlir og velji að 
hætta leit að störfum.

Í síðustu kreppu komu áhrifin á vinnumarkað fyrst fram í byggingar- og 
fjármálageiranum, sem framan af hafði meiri áhrif á atvinnuleysi karla en 
kvenna. Í þessari kreppu er þessu öfugt farið. Víða um heim eru konur í 
meirihluta þeirra sem missa vinnuna og á það líka við hér á landi. Konur 
eru auk þess um 70% þeirra sem vinna í heilbrigðisgeiranum á heimsvísu, 
þar sem álag tengt heimsfaraldrinum er mikið. Það er því mikill munur á 
þeim áhrifum sem kórónuveirufaraldurinn hefur á karla og konur.

Hópuppsögnum fjölgaði til muna eftir að kórónuveirufaraldurinn skall 
á. Alls bárust Vinnumálastofnun tilkynningar um hópuppsagnir frá 123 
fyrirtækjum frá janúar til ágúst þar sem samtals 8.153 starfsmönnum 
var sagt upp, sem samsvarar 4,1% af fjölda starfandi á vinnumarkaði. 
Langflestar uppsagnanna eru í fyrirtækjum í ferðaþjónustu eða tengdum 
greinum. Uppsagnarfrestur hjá um 4.000 manns rann út í ágúst, sem sam- 
svarar um 2% af vinnuaflinu. Líklega munu margir þessara einstaklinga 
bætast á atvinnuleysisskrá, þótt gera megi ráð fyrir að einhverjir hafi verið 
endurráðnir, aðrir hafi fundið sér ný störf, farið í nám, flutt úr landi eða 
horfið af vinnumarkaði. 

Í könnun sem Gallup gerði í maí og fram í júní fyrir Samtök atvinnulífsins 
og Seðlabankann meðal stærstu fyrirtækja landsins kom fram að stjórn- 
endur töldu stöðu efnahagsmála mjög slæma á þeim tíma, en helmingur 

Mynd 1.4  

Heimild: Peningamál Seðlabanka Íslands
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þeirra taldi að staðan yrði betri strax að hálfu ári liðnu. Hjá fyrirtækjunum 
í könnuninni starfa samtals um 25 þúsund manns. Fjögur af hverjum 
tíu fyrirtækjum gerðu ráð fyrir að fækka starfsmönnum á síðari 
helmingi ársins á meðan einungis 6% fyrirtækja gerðu ráð fyrir að fjölga 
starfsmönnum. 

Atvinnuleysi er mikið  og útlit fyrir að það aukist með haustinu. Lítið sem 
ekkert hefur verið um uppsagnir hjá hinu opinbera, og því er obbi þeirra 
sem missa vinnuna starfsmenn á almennum vinnumarkaði. Seðlabankinn 
spáir því að atvinnuleysi nái hámarki í 10% undir árslok en verði að 
jafnaði 7,9% á árinu 2021.

Reynslan bendir til þess að samsetning starfa á vinnumarkaði breytist í 
kreppu og í kjölfar hennar. Störf í ákveðnum atvinnugreinum tapast og 
ný störf verða til þegar hagvöxtur tekur við sér á nýjan leik. Því verða 
oft miklar breytingar á vinnumarkaði þegar þjóðarbúskapurinn lagar 
sig að breyttum aðstæðum og fjöldi launafólks gæti þurft að skipta um 
starfsvettvang. 

Eðlilegt er að spurt sé hvaða lærdóma megi draga af fyrri kreppum 
sem gætu gagnast nú. Atvinnuleysi hefur aukist hratt og hætt er við að 
það verði langvarandi, einkum ef efnahagsbatinn lætur á sér standa. 
Ólíklegt er að fjöldi starfa í ferðaþjónustu muni ná fyrri hæðum á næstu 
misserum og þótt ný störf verði til í öðrum atvinnugreinum þá tekur slík 
þróun langan tíma. Ólíklegt er að stjórnvöld og almenningur muni sætta 
sig við langvarandi stöðnun og mun meira atvinnuleysi til frambúðar en 
landsmenn hafa vanist. Við slíkar aðstæður er líklegt að aukin athygli 
beinist að leiðum sem auka atvinnusköpun og til að létta fólki að skipta 
um starfsvettvang.

1.6  Þrjár kreppur 
Þótt yfirstandandi kreppa eigi sér fá fordæmi má ávallt draga lærdóm af 
sögunni. Hér verða horfur um efnahagsáhrif kórónufaraldursins bornar 
saman við tvö fyrri samdráttarskeið, þ.e. bankahrunið 2008-2012 og tíma- 
bilið 1988-1995, þegar hagvöxtur var lítill en miklar umbreytingar áttu sér 
stað í efnahagslífinu. 

Samanburður þessara þriggja ólíku tímabila efnahagserfiðleika er 
gagnlegur við núverandi aðstæður þar sem hagstjórnarviðbrögðin voru 
mjög ólík. Á fyrsta tímabilinu, stöðnunar- og umbreytingartímabilinu 
1988-1995, var megináhersla lögð á að styðja við stöðugleika gengis og 
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verðlags, ólíkt því sem hafði verið gert á árunum þar á undan. Jafnframt 
var ráðist í fjölbreyttar skipulagsbreytingar með það að markmiði að auka 
hagræði og skilvirkni til að styðja við hagvöxt og atvinnusköpun. Á öðru 
tímabilinu, bankahruninu, var einnig gripið til víðtækra efnahagsaðgerða 
m.a. í tengslum við samstarfið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, en þar fyrir 
utan leiddi gengishrun krónunnar til gjörbreyttrar samkeppnisstöðu 
atvinnulífsins sem skapaði forsendur fyrir vexti útflutningsgreina (til 
dæmis ferðaþjónustu). Heimili urðu hins vegar fyrir mikilli kjara- og 
eignarýrnun og mikilli hækkun skulda bæði vegna gengishruns og 
verðbólgu.

Nú á haustmánuðum 2020 er hvorki útlit fyrir jafnmiklar kerfisbreytingar 
eins og á fyrsta krepputímabilinu, né fyrir  gengishrun krónunnar eins og  
í bankakreppunni. Því þarf að finna aðrar leiðir  til að stuðla að hag- 
vexti og aukinni atvinnusköpun. Inn í það fléttast þörfin fyrir aðgerðir í 
loftslagsmálum og skuldbindingar Íslands í þeim efnum. 

Stöðnunar- og umbreytingartímabilið sem hófst árið 1988 stóð yfir í átta 
ár og efnahagsniðursveiflan sem kom í kjölfar bankahrunsins  í fimm ár. 
Upphaflega stóðu vonir til þess að núverandi kreppa yrði óvenju stutt og 
tæki jafnvel bara hálft ár. Þótt ljóst sé að núverandi kreppa vari lengur, 
standa vonir enn til þess að viðsnúningurinn verði mun skjótari en í fyrri 
kreppum. 

Þessi þrjú samdráttartímabil eiga sér ólíkan uppruna, en óháð því þarf 
hagkerfið eftir sem áður að aðlagast breyttum aðstæðum og leita að nýju 
jafnvægi. Slík aðlögun kallar oft á töluverða breytingu í framleiðslu og á 
hreyfingu fólks á milli starfa og atvinnugreina.

Tilurð kreppunnar árið 1988 má rekja til snöggra umskipta í ytri aðstæðum 
þegar aflaheimildir voru minnkaðar á sama tíma og verðlagsþróun á 
útflutningsmörkuðum fyrir sjávarafurðir var óhagstæð. Allt annað var uppi 
á teningnum árið 2008 þegar íslenska fjármálakerfið hrundi til grunna 
samhliða alþjóðlegri fjármálakreppu. Núverandi efnahagslægð á sér einnig 
alþjóðlegar rætur vegna farsóttar sem umbyltir efnahagshorfum á heimsvísu.

Á undan öllum þessum þremur kreppum stóð yfir nokkurra ára uppsveifla 
með tilheyrandi góðærisáhrifum á hagvöxt og atvinnustig, og töluverðri 
styrkingu á raungengi krónunnar. Snögg umskipti höfðu því víðtæk áhrif 
á efnahagslífið. Þótt sögulegur samanburður geti alltaf orkað tvímælis, 
gefur samanburður á lykilstærðum eins og landsframleiðslu, raungengi, 
verðbólgu, kaupmætti og atvinnuleysi þó ákveðna yfirsýn (mynd 1.5).
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Kreppuna sem hófst árið 1988 má kalla L-laga, eða jafnvel W-laga (Box 1.3) 
þar sem landsframleiðslan féll lítillega árið 1988 (-0,1%), óx fremur hægt á 
árunum 1989-1990, en féll svo aftur á árunum 1991 (-0,2%) og 1992 (-3,4%). 
Sex ár liðu áður en landsframleiðslan náði aftur gildi ársins 1987. Öfugt 
við þessa framvindu dróst landsframleiðslan hratt saman strax í upphafi 
fjármálakreppunnar sem og nú í kórónukreppunni. Fjármálakreppan 
var því nálægt því að vera U-laga (eða gleitt V) og tók sjö ár áður en 
landsframleiðslan náði aftur gildi ársins 2007. Væntingar um framvinduna 
nú snúa í þá átt að kórónukreppan verði V-laga og að það taki tvö ár að ná 
aftur landsframleiðslu ársins 2019.

Í fyrstu tveimur kreppunum lækkaði bæði kaupmáttur greiddra launa 
og kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann töluvert, eftir að hafa aukist 
mikið árin áður (sjá box 4.2). Í fjármálakreppunni hækkaði Seðlabankinn 
auk þess stýrivexti sína í 18% til að stemma stigu við gengishruni og 
verðbólgu. Í núverandi kreppu virðist sem kaupmáttur greiddra launa 
á hverja tímaeiningu (tímakaups) muni áfram aukast og vextir haldist 
lágir. Á sama tíma spáir Hagstofan lækkun á kaupmætti ráðstöfunartekna 

Mynd 1.5  Samanburður á efnahagsframvindunni í þremur kreppum

Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands
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heimilanna árið 2020, en hefur ekki birt nákvæma spá. Hagstæð verðbólgu- 
þróun verndar því kaupmátt tímakaups, en fækkun starfa og vinnustunda 
dregur úr þeim heildartekjum sem heimilin hafa til ráðstöfunar.     

Upphafsstaða atvinnuleysis hefur hækkað við hverja kreppu. Nú, líkt og í 
fjármálakreppunni, jókst atvinnuleysi hratt í upphafi en það var ekki fyrr 
en liðin voru þrjú ár af fyrstu kreppunni að atvinnuleysi fór að aukast. 

Raungengið, sem er mikilvægur mælikvarði á samkeppnisstöðu landsins 
(sjá nánar umfjöllun í boxi 1.1) var í hápunkti í upphafi kreppnanna 
þriggja og féll eftir að þær skullu á. Þótt gengi krónunnar hafi sigið það 
sem af er ári 2020 og leitt til lækkunar raungengis, hefur það ekki haft 
sömu áhrif innanlands og í fyrri kreppum. Þannig hafa áhrif á verðbólgu 
verið frekar lítil, a.m.k. fram að þessu. Þetta tengist meðal annars breyttri 
stöðu hagkerfisins gagnvart útlöndum og því að við búum ekki lengur við 
stöðugan undirliggjandi viðskiptahalla.

Í öllum kreppunum þremur hafa viðbrögð stjórnvalda skipt sköpum 
þegar kemur að því að ná tökum á efnahagsframvindunni. Kreppuna 
sem hófst árið 1988 má að mestu rekja til erfiðleika í sjávarútvegi sem 
á þeim tíma var enn mikilvægari útflutningsgrein en hún er nú. Fyrstu 
viðbrögð stjórnvalda voru því eins og áður hefðbundnar gengisfellingar og 
ráðstafanir til að tryggja rekstrargrundvöll sjávarútvegsins. Lög voru sett 
sem takmörkuðu launabreytingar kjarasamninga árið 1988 með það að 
markmiði að halda aftur af víxlverkunum launahækkana og verðlags og 
gengislækkunar krónunnar.   

Á tímabilinu 1988 til 1995 tók þjóðarbúskapurinn miklum breytingum 
sem mótaði efnahagsumhverfið sem við búum nú við. Þjóðarsáttar- 
samningnum árið 1990 var ætlað að binda enda á mikla víxlhækkun 
launa og verðlags sem verið hafði leiðarstef í efnahagsþróun Íslands 
allt frá tíma síðari heimsstyrjaldarinnar. Samið var um tiltölulega 
hóflegar launahækkanir á grundvelli stöðugs gengis krónunnar með 
það að markmiði að verðbólga yrði sambærileg við viðskiptaþjóðirnar. 
Kjarasamningar voru framlengdir árin 1992, 1993-1994, 1995 og 1997 í sama 
anda, þar sem meginmarkmiðið var að standa vörð um samkeppnisstöðu 
atvinnulífsins og fjölga störfum. Á tímabilinu voru gerðar ýmsar umfangs- 
miklar kerfisbreytingar. 

Í sjávarútvegi var kvótakerfið og frjálst framsal fiskveiðiheimilda  fest í 
sessi. Skattkerfinu var umbylt og ríkið hóf sölu ýmissa fyrirtækja sinna 
í samkeppnisrekstri. Fjármögnun ríkisins breyttist einnig. Í stað opins 
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yfirdráttar í Seðlabankanum þurfti ríkissjóður nú að afla lánsfjár á 
markaði. Þá var peningastefnu breytt í fastgengisstefnu til að styðja við 
hóflega verðbólgu. 

Stærsta breytingin á þessu tímabili er þó án efa innganga Íslands í 
Evrópska efnahagssvæðið (EES). Þar með varð Ísland hluti af sameiginlegu 
markaðssvæði Evrópusambandsins.

Eftir hrun fjármálakerfisins 2008 var einnig gripið til víðtækra efnahags- 
aðgerða sem í upphafi mótuðust mjög af samstarfi íslenskra stjórnvalda 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Við blasti algerlega nýr efnahagslegur 

Mynd 1.6  Hagvöxtur 1980-2022
% breyting á landsframleiðslu á milli ára

Mynd 1.7  Raungengi 1980-2022
Vísitala 2005= 100

Heimild: Seðlabanki Íslands

Heimild: Hagstofa Íslands
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raunveruleiki og þörf á róttækum viðbrögðum þar sem heilu atvinnu- 
greinarnar urðu fyrir alvarlegum skakkaföllum og atvinnuleysi marg- 
faldaðist. Innleiðing fjármagnshafta, endurreisn banka, aðgerðir í ríkis- 
fjármálum ásamt endurskipulagningu á skuldum fyrirtækja og heimila 
höfðu víðtæk áhrif fyrstu árin eftir bankahrunið.  Við þessar erfiðu 
aðstæður gerðu stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins með sér Stöðug- 
leikasáttmála í júní 2009 um aðferðir til að vinna þjóðina út úr vandanum. 
Markmiðið var að ná verðbólgu niður fyrir 2,5% fyrir árslok 2010, minnka 
halla hins opinbera, lækka vexti, styrkja gengi krónunnar, styrkja stöðu 
heimilanna, verja undirstöður velferðarkerfisins, standa vörð um mennta- 
kerfið og verja störf.  Samhliða gerð þessa sáttmála luku aðilar vinnumark- 
aðarins gerð kjarasamninga með gildistíma til nóvemberloka árið 2010, 
þar sem áhersla var lögð á að styrkja stöðu þeirra tekjulægstu. 

Aðgerðir stjórnvalda nú í kjölfar kórónuveiruheimsfaraldursins hafa 
beinst bæði að fyrirtækjum og heimilum og mótast af því að efnahags- 
áhrifin koma mjög sterkt fram í ákveðnum atvinnugreinum eins og 
ferðaþjónustu. Ástandið í þeim greinum var reyndar erfitt fyrir, m.a. 
vegna áfalla í tengslum við fall flugfélagsins Wow air, þannig að þörf fyrir 
stuðningsaðgerðir var þegar til staðar.

Uppruna efnahagsvanda mátti áður fyrst og fremst rekja til erfiðleika í 
sjávarútvegi en eftir stöðnunar- og umbreytingatímabilið hefur uppruni 
efnahagsáfalla verið af öðrum toga. Uppbygging fjármálageirans hér á 
landi í byrjun aldarinnar var með þeim hætti að þegar fjármálakreppan 
dundi yfir stóð íslenskt efnahagslíf sérstaklega illa vegna þess hversu stór 

Mynd 1.8  Kaupmáttur launa á mælikvarða launavístölu 1980-2022
Vísitala 2005= 100

Heimild: Hagstofa Íslands
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fjármálageirinn var orðinn hér á landi. Reynslan af ferðaþjónustu er að 
einhverju leyti keimlík, þar sem hröð uppbygging og áhersla á greinina 
sem burðarás hagvaxtar og efnahagsframfara kallar enn einu sinni fram 
þörf fyrir mjög mikla aðlögun.  

Lærdómurinn sem draga mætti af þessum þremur kreppum er því ef til 
vill sá að mikilvægt sé  að setja fram skýra framtíðarsýn um fjölbreyttar 
stoðir hagvaxtar, fremur en að einblína á hraðan vöxt í einstökum 
atvinnugreinum.

Stafróf efnahagskreppu: V, U, W og L
Hagfræðingar lýsa gjarnan niðursveiflum í þjóðarbúskap með bókstöfunum V, U, 
W og L. Vísað er til þess hvernig hagvaxtarþróun lítur út á línuriti. Ef samdráttur 
landsframleiðslu er mikill, viðsnúningur hraður og landsframleiðsla nær skjótt fyrri 
hæðum, er talað um V-laga kreppu. Ef efnahagsbatinn er hægari er talað um U-laga 
kreppu. Stundum kemur fyrir að hagvöxtur tekur fljótt við sér í kjölfar niðursveiflu, en 
síðan kemur bakslag og hagvöxtur verður aftur neikvæður áður en hann nær sér aftur 
á strik. Þá myndar hagsveiflan feril sem líkist bókstafnum W. Í versta falli getur síðan 
komið fram samdráttur í þjóðarbúskapnum og í stað öflugs viðsnúnings, tekur við 
hóflegur hagvöxtur út frá lægri upphafsstöðu en áður. Þá er hagsveiflan L-laga, sem af 
augljósum ástæðum enginn vill sjá.  

Box 1.3.

Mynd 1.9  Stafróf efnahagskreppu

Heimild: Kjaratölfræðinefnd
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