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Áhrif faraldursins a fjarmal ríkissjóðs
vóru veruleg a arinu 2020
Áhrif kórónuveirufaraldursins á ríkissjóð Íslands hafa verið veruleg, líkt og
gildir um ríkissjóði flestra nágrannaríkja. Efnahagsáfallið var ófyrirséð og
staðan á vinnumarkaði þegar orðin erfið fyrir faraldurinn. Kostnaður vegna
áfallsins dreifðist þar að auki misjafnlega á heimili og fyrirtæki í landinu
þannig að hlutverk ríkissjóðs varð mikið .
Eins og fjallað var um í nýlegri Hagsjá um
ríkisreikning var rekstrarafkoma ríkissjóðs á árinu
2020 verulega neikvæð og í samræmi við það jukust
skuldir ríkissjóðs um u.þ.b. 20% að nafnvirði.
Skuldir ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu
jukust úr 63% upp í 78% á milli 2019 og 2020.
Áætlað er að áhrif krepputengdra ráðstafana á
ríkissjóð hafi numið um 100 mö.kr. í fyrra, eða
u.þ.b. 3,3% af landsframleiðslu ársins.
Verulegar tilfærslur frá ríkissjóði
Fjöldi sértækra efnahagsúrræða litu dagsins ljós sem
ætlað var að vinna gegn áhrifum faraldursins. Flest
úrræðin fólu í sér bein útgjöld fyrir ríkissjóð og
önnur lægri tekjur, t.d. vegna minni skattheimtu.
Rekstrartilfærslur frá ríkissjóði til annarra aðila í
hagkerfinu jukust verulega á árinu, en með
rekstrartilfærslum er átt við greiðslur frá hinu
opinbera án þess að á móti komi vinnuframlag eða
önnur aðföng eða gæði. Undir þetta falla t.d. öll
helstu bóta- og styrkjakerfi ríkisins eins og sjúkra-,
atvinnuleysis- og lífeyristryggingar.
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Stærstu rekstrartilfærslur ríkissjóðs
Ma.kr.

Vinnumarkaðurinn tók mest
Útgjöld vegna atvinnuleysis rúmlega þrefölduðust á
árinu 2020, og útgjöld vegna félagslegrar aðstoðar
jukust um 12%. Útgjöld til sjúkratrygginga jukust
með nokkuð eðlilegum hætti, en í fyrra varð til ný
tegund tilfærslna sem var stuðningur við fyrirtæki
og nam sá liður um 24 mö.kr. Stuðningur við
fyrirtæki tengdist mest vinnumarkaðsaðgerðum
þannig að með útgjöldum vegna
atvinnuleysistrygginga má segja að meginþorrinn af
útgjöldum ríkissjóðs vegna faraldursins hafi tengst
vinnumarkaðnum.
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Atvinnuleysistryggingasjóður stór liður
Í fjárlögum ársins 2020 var reiknað með að útgjöld
til Atvinnuleysistryggingasjóðs yrðu um 28 ma.kr. á
árinu 2020. Þegar upp var staðið í lok árs höfðu
verið samþykkt viðbótarframlög til sjóðsins upp á
rúma 58 ma.kr., eða ríflega tvöföld upphafleg
áætlun.
Hlutastarfaleiðin dýrust
Það úrræði stjórnvalda sem fól í sér mestan kostnað
á árinu 2020 var hlutastarfaleiðin. Með henni gátu
fyrirtæki í rekstrarvanda lækkað starfshlutfall
launafólks tímabundið og þar með viðhaldið
ráðningasambandi yfir erfiðasta tímabilið. Alls
greiddi ríkissjóður ríflega 23 ma.kr. vegna 36
þúsund einstaklinga á árinu 2020.
Næst stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs vegna
faraldursins tengdist einnig vinnumarkaðnum, en
það var greiðsla til starfsfólks á uppsagnarfresti, en
styrkir vegna þessa námu um 12. mö.kr. Þriðji
stærsti útgjaldaliðurinn var svo tekjufalls- og
viðspyrnustyrkir til fyrirtækja.
Skattalækkanir og innbyggðir sveiflujafnarar
Skattalækkanir voru 6,2 ma.kr. á árinu, þar af voru
auknar endurgreiðslur virðisaukaskatts af vinnu
vegna framkvæmda við húsnæði og bílaviðgerðir um
4,7 ma.kr.
Frestun skattgreiðslna til ríkissjóðs voru 20,5 ma.kr.
á árinu og ábyrgðir ríkissjóðs 31 ma.kr., þar af um
helmingur vegna Icelandair.
Á árinu 2020 tóku heimilin út 23 ma.kr. úr
séreignarsjóðum, en heimildir til þess voru auknar í
upphafi faraldursins.
Þessu öllu til viðbótar er talið að sjálfvirk
sveiflujöfnun skatt- og atvinnuleysisbótakerfa hafi
verið ríflega 92 ma.kr. á árinu.
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Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild@landsbankinn.is) og
byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar
skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst án fyrirvara.
Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru
settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.
Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög hans
eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar sjálfstætt af
Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru aðgengilegar á vef
bankans.
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