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Áhrif COVID-19 á íslensk fyrirtæki

Umtalsverðar aðgerðir af hálfu ríkisstjórnarinnar

Nauðsynlegt hefur verið að grípa til víðtækra samkomubanna til að hefta 

útbreiðslu COVID-19. Slík bönn hafa í för með sér efnahagsleg áhrif en 

ríkisstjórnir hafa gripið til umfangsmikilla aðgerða til að takmarka þau.

Laugardaginn 21. mars kynnti íslenska ríkisstjórnin aðgerðaráætlun í 10 

liðum sem snýr bæði að heimilum í landinu og atvinnulífinu. Efnahagsleg 

áhrif aðgerða ríkisstjórnarinnar eru metin 230 milljarðar króna, þar af 

nema bein framlög um 68 milljörðum króna. Af orðum forsvarsmanna 

ríkisstjórnarinnar má skilja að búast megi við frekari aðgerðum. 

Stjórntæki Seðlabankans nýtt til að draga úr sveiflum

Seðlabanki Íslands hefur gripið til sambærilegra aðgerða og í 

nágrannalöndum til að tryggja aðgengi fjármálakerfisins að lausafé. 

Stýrivextir hafa verið lækkaðir sem og bindiskylda og sveiflujöfnunarauki 

hefur verið afnuminn. Þann 23. mars boðaði Seðlabanki Íslands enn 

fremur kaup bankans á ríkisskuldabréfum á eftirmarkaði.

Reykjavík tilkynnir um fyrstu aðgerðir

Fimmtudaginn 26. mars tilkynnti borgarráð Reykjavíkur fyrstu aðgerðir 

Reykjavíkurborgar til viðspyrnu vegna COVID-19. Aðgerðirnar eru í 13 

liðum og miða m.a. að því að lækka og fella niður gjöld til heimila, fresta 

gjalddögum fasteignaskatta, flýta framkvæmdum og útfæra markaðsátak 

til að efla einstakar atvinnugreinar.

Fjöldi 
sýktra

Umfang 
samdráttar

Tími

Þær aðgerðir sem 
nauðsynlegt er að 
grípa til til að verja 
heilbrigðiskerfið…

…leiða til meiri 
efnahagssamdráttar. 

Aðgerðir ríkisstjórna 
miða af því að minnka 
þetta efnahagslega 
högg.

Áhrif án 
aðgerða

Áhrif með 
aðgerðum

Heimild: Mitigating the COVID Economic
Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes

Fordæmalausir tímar kalla á fordæmalausar aðgerðir



3Áhrif COVID-19 á íslensk fyrirtæki – 1. apríl 2020

Áhrif COVID-19 á íslensk fyrirtæki

Aðgerðir stjórnvalda

Viltu vita meira?
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Hlutabréfamarkaðir hafa fallið verulega og gengi krónunnar hefur veikst

Áhrif COVID-19 á íslenskan markað

Þróun hráolíuverðs

Verð á hráolíu hefur fallið verulega frá síðari hluta janúarmánaðar. Haldist olíuverð lágt

mun það styðja við ýmsan iðnað og flutninga þegar markaðir rétta sig af. Veiking 

krónunnar vinnur aðeins á móti lækkuninni sem nemur 56% í íslenskum krónum.

-61%

Þróun skuldabréfamarkaðar 

Ásókn í verðtryggð skuldabréf jókst samhliða því að markaðsaðilar fluttu fjármuni að 

einhverju leyti af hlutabréfamarkaði yfir á skuldabréfamarkað. Seðlabanki Íslands hefur 

lækkað stýrivexti tvisvar sinnum í marsmánuði alls um 100bp eða 1%-stig.  

Gengisþróun krónunnar

Krónan hefur veikst talsvert frá ársbyrjun, mest í marsmánuði. Frá ársbyrjun hefur 

dollarinn styrkst um 16% gagnvart íslenskri krónu en evran um 14%.   

Þróun hlutabréfaverðs

Hlutabréfamarkaðir hafa fallið verulega frá miðjum febrúarmánuði eða um 24%, 

OMXI10 hefur á sama tíma lækkað um 20%. Fjárfestar hafa að einhverju leyti flutt 

fjármagn yfir á skuldabréfamarkað sem hefur stutt við lækkun vaxtaferla. 

-22%

-19%

-100bp

Heimild: Keldan

Heimild: Keldan, S&P Capital IQHeimild: S&P Capital IQ

Heimild: S&P Capital IQ

+17%

+15%

Tölur uppfærðar m.v. lokun markaða á Íslandi þann 31. mars
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Fjöldi lendinga í KEF

Komum aflýst

Áhrif á ferðaþjónustuna eru alvarleg og koma meðal annars fram í verulegum 
samdrætti erlendrar kortaveltu á innlendum markaði

Áhrif COVID-19 á íslensk fyrirtæki

Lendingar á Keflavíkurflugvelli

Þróun á fjölda lendinga á Keflavíkurflugvelli undanfarinn mánuð gefur skýra mynd af 

stöðu ferðaþjónustunnar. Bandaríkin lokuðu fyrir farþegaflug frá Evrópu aðfaranótt 14. 

mars. 

Á tímabilinu 1. til 11. mars var einungis þremur flugum aflýst en þann 22. mars var 33 

af 44 komum til landsins aflýst. Frá þeim tíma hefur lendingum á Keflavíkurflugvelli 

fækkað verulega en þann 29. mars lentu til að mynda einungis þrjár vélar í Keflavík. 

Þeim var flogið af Icelandair og komu þær frá Boston og London en samkvæmt 

íslenskum fjölmiðlum hefur ríkið samið við Icelandair um að halda flugsamgöngum til 

Evrópu og Bandaríkjanna gangandi í gegnum Boston og eina Evrópuborg, London eða 

Stokkhólms.

Heimild: Isavia, covid.is
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Erlend kortavelta

Nýting hótelherbergja í Reykjavík

-77%

Þróun erlendrar kortaveltu og nýting hótelherbergja

Erlend kortavelta hefur dregist verulega saman frá því í byrjun mars. Frá 11. til 20. 

mars 2020 var erlend kortavelta að meðaltali 43% af því sem hún var á sama tíma árið 

2019 og hefur farið hratt lækkandi. Þann 20. mars 2020 hafði erlend kortavelta dregist 

saman um 77% frá sama degi fyrra árs.

Þessi þróun endurspeglast í tölum frá Ferðamálastofu um nýtingu á hótelherbergjum í 

Reykjavík. Nýting á hótelherbergjum dróst að meðaltali saman um 42% á tímabilinu 1. 

til 22. mars og hefur lækkað hratt á undanförnum dögum. Þann 22. mars 2020 var 

nýting hótelherbergja 90% lægri en á sama degi í fyrra.

Heimild: Rannsóknasetur verslunarinnar, Ferðamálastofa, Benchmarking Alliance

-90%

Bandaríkin 
loka fyrir 

flugumferð
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Áhrif á einstakar atvinnugreinar verða misalvarleg, bæði í tíma og afkomu

Áhrif COVID-19 á íslensk fyrirtæki

Fjármála- og 
tryggingastarfsemi

Skammtímaáhrif verða töluverð á eignasöfn 
og lánabækur félaganna. Aðgerðir 
stjórnvalda eru þó til þess fallnar að milda 
höggið en áhrif munu koma fram yfir lengri 
tíma.

Helstu áhrifAtvinnugrein Tímalengd áhrifa* Áhrif á afkomu*

Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta, 
munaðarvörur

Verslun og þjónusta, 
nauðsynjavörur

Vöruflutningar

Verslanir sem treysta á tíðni viðskipta taka 
á sig skammtímaskell á meðan 
samkomubann varir. Söluaðilar sem háðir 
eru ferðaþjónustu á einn eða annan hátt 
þurfa að aðlaga sig að breyttri eftirspurn.

Samdráttur í hagkerfinu er líklegur til að 
leiða til þess að stórkaupum verði frestað 
um sinn, verslun mun taka af stað 
samhliða hagkerfinu. Biðin kann að verða 
nokkur hjá verslunum sem reiða sig fyrst 
og fremst á sölu til ferðamanna.

Landamæralokanir hafa talsverð áhrif á 
meðan þau vara. Áhrif á innlenda 
vöruflutninga verða hins vegar 
takmörkuð.

Aðstæður í heimalöndum ferðamanna 
munu hafa talsverð áhrif á markaðinn, þau 
kunna þó að vera minni en ætla mætti 
vegna eðli þeirra ferðamanna sem sækja 
Ísland heim. 

*Um er að ræða greiningu á atvinnugreinum í heild. Áhrif á einstaka fyrirtæki geta vikið töluvert frá þessari 
nálgun, byggt á eðli starfsemi viðkomandi félags.
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Áhrif á einstakar atvinnugreinar verða misalvarleg, bæði í tíma og afkomu

Áhrif COVID-19 á íslensk fyrirtæki

Helstu áhrif

Sjávarútvegur

Framleiðsla

Byggingariðnaður

Tækni og fjarskipti

Orka og auðlindir

Rekstrarvandræði stórnotenda hafa 
talsverð áhrif. Að megninu til ættu áhrif þó 
að geta verið skammvinn, þar mun þó máli 
skipta hvernig lykilviðskiptavinum reiðir af.

Talsverð áhrif á meðan hægir á 
hagkerfinu. Áhrif verða minni á fjarskipti 
en samdráttur gæti orðið verulegur í 
sölum á tæknilausnum þar sem 
viðskiptavinir kunna að fresta 
hugbúnaðarfjárfestingum.

Aðgengi að helstu mörkuðum versnar til 
skamms tíma, sérstaklega fyrir ferskar 
vörur, sem leiðir til samdráttar í framlegð. 
Veikari króna vegur að hluta til á móti. 
Greinin er þó misnæm fyrir breytingum á 
neysluhögum. 

Á fjölbreyttum markaði er erfitt að alhæfa 
um áhrif, haldist krónan veik þá mun 
samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu 
batna.

Líklegt er að hægi á fasteignafjárfestingum 
heimila og fyrirtækja. Stjórnvöld hafa boðað 
verulegar innviðafjárfestingar sem styðja 
við markaðinn til lengri tíma.

Tímalengd áhrifa* Áhrif á afkomu*

*Um er að ræða greiningu á atvinnugreinum í heild. Áhrif á einstaka fyrirtæki geta vikið töluvert frá þessari 
nálgun, byggt á eðli starfsemi viðkomandi félags.

Atvinnugrein
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Svartsýni hefur aukist umtalsvert á undanförum vikum

Niðurstöður spurningakönnunar Deloitte á heimsvísu

Svartsýni um viðnámshraða hagkerfanna jókst mjög á tveimur vikum í mars

Niðurstaða spurningakönnunar Deloitte Economics sem náði til 3.000 viðskiptavina og 

starfsmanna á heimsvísu bendir til þess að þessi hópur telji að áhrif COVID-19 á 

hagkerfi heims muni vara í einhvern tíma. Á tveggja vikna tímabili fjölgaði þeim sem 

taldi að hagkerfi tækju ekki við sér fyrr en í byrjun árs 2021 eða síðar um þriðjung eða 

18 prósentustig. 

Hver verða áhrif COVID-19 á hagvöxt?

Fleiri telja enn að áhrifin verði skammvinn fremur en langvinn. Svartsýni aðila jókst 

verulega frá fyrstu könnun en gekk að mestu leyti til baka 26. mars.

Hafa stjórnvöld næg stjórnartæki til að draga úr áhrifum COVID-19 á hagkerfið?

Fleiri telja nú að stjórnvöld búi yfir nægjanlegum hagstjórnartækjum til að draga úr 

áhrifum COVID-19 en þegar Deloitte spurði þeirrar spurningar fyrst.

Hvenær telur þú að hagkerfi þíns heimalands taki við sér?
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42%
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+18%

3. ársfj. 2020 eða fyrr2021 eða síðar
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Mögulega umfangsmikil en vara til skamms tímaLangvinn og veruleg
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Áhrif COVID-19 á íslensk fyrirtæki

Aðgerðir stjórnvalda

Viltu vita meira?
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Áætluð áhrif af aðgerðum stjórnvalda nema alls um 230 milljörðum

Aðgerðir íslenskra stjórnvalda

Varnir 
Fyrir störf og 
atvinnurekstur

Vernd
Fyrir einstaklinga
og fjölskyldur

Viðspyrna
Aukin efnahags-
starfsemi, vöruskipti 
og fjárfestingar

Hlutastarfaleið

Brúarlán til atvinnulífsins

Frestun skattgreiðslna

Laun í sóttkví

Barnabótaauki

Úttekt séreignarsparnaðar

Styrking ferðaþjónustu

Útvíkkun á „Allir vinna“

Greiðari innflutningur

Fjárfestingarátak

Beint 
framlag

Aukin 
útlánageta*

22

11

-

35 178 
ma.kr.

Frestun og 
tilfærsla

75

-

-

-

-

1

3,1

9,5

-

-

- -

-

- 13,6 
ma.kr.

1,5

8

140,6

20

-

-

-

-

Ríkis-
ábyrgð

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,1
ma.kr.

*Aðgerðir Seðlabanka auka útlánagetu bankakerfis umfram það sem kynnt var í aðgerðapakka stjórnvalda

Viltu vita meira um aðgerðir stjórnvalda?
(ýtið á mynd til að fylgja vefslóð að efni)

Aðgerðir íslenskra stjórnvalda

Aðgerðir stjórnvalda skiptast í 10 liði. 

Samanlögð áhrif aðgerða hafa verið metin 

230 milljarðar króna. Ýmist er um að ræða 

bein framlög ríkisins (samtals 67 ma.kr.), 

aukningu á útlánagetu bankakerfisins með 

brúarlánum til atvinnulífsins (70 ma.kr.) og 

frestun og tilfærslu fjármuna (99 ma.kr.).

Aðgerðirnar munu styðja við þau fyrirtæki og 

einstaklinga sem verða fyrir áfalli vegna 

stöðunnar og skapa svigrúm til skemmri tíma. 

Til viðbótar við framangreint hafa innlendir 

lánveitendur gert með sér samkomulag um 

allt að 6 mánaða greiðslufresti á lánum til 

fyrirtækja. 

https://www2.deloitte.com/is/is/pages/about-deloitte/articles/covid19-adgerdir-stjornvalda-thitt-fyrirtaeki.html
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Aðgerðir Seðlabankans koma til með að auka útlánagetu bankakerfisins 
og styðja við gengi krónunnar

Aðgerðir Seðlabanka Íslands

Lækkun stýrivaxta

Stýrivextir Seðlabanka 
Íslands, sem námu 3,0% í 
upphafi árs, námu 1,75% frá 
og með 18. mars.

Seðlabanki Íslands hefur 
lækkað stýrivexti tvisvar 
sinnum í mars, alls um 100b 
eða 1%.

Afnám sveiflujöfnunarauka

Í því skyni að auka svigrúm til 
útlána hefur Seðlabanki 
Íslands afnumið 2% 
sveiflujöfnunarauka á 
fjármálafyrirtæki.

Í tilkynningu frá Seðlabanka 
Íslands kemur fram að 
ákvörðunin muni haldast 
óbreytt á næstu 12 mánuðum. 

Lækkun bindiskyldu

Lækkun meðaltals-
bindiskyldu banka úr 1% í 
0% tók gildi 21. mars.

Föst bindiskylda verður 
áfram 1% en mun nú teljast 
til lausafjárforða.

Kaup á ríkisskuldabréfum

Seðlabanki Íslands ákvað þann 
22. mars að hefja bein kaup á 
ríkisskuldabréfum á 
eftirmarkaði. 

Aðgerðin er ákveðin í því skyni 
að vega á móti áhrifum 
væntrar komandi útgáfu 
ríkisbréfa á ávöxtunarkröfu og 
lausafé í umferð.

Inngrip á gjaldeyrismarkaði

Seðlabanki Íslands hefur nú 
þegar hafið inngrip á 
gjaldeyrismarkaði, með sölu 
gjaldeyris, í því skyni að vinna 
á móti hraðri veikingu 
krónunnar. 

2. - 13. mars voru inngrip 
Seðlabanka Íslands á 
gjaldeyrismarkaði um 8,5 
milljarðar króna.
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Umfang aðgerða stjórnvalda á hinum Norðurlöndunum sambærilegt og á Íslandi

Samanburður við aðgerðir erlendra stjórnvalda

Tilkynntar aðgerðir stjórnvalda (% af VLF)

Stýrivextir í samanburðarlöndum

Ísland Noregur Danmörk Svíþjóð Finnland

Ábyrgð á lánum og lánveitingar Opinber útgjöld og frestun skatta/gjalda

Skilgreint hámark aðgerða í Danmörku

Aðgerðir til að auka svigrúm til lánveitinga í hagkerfum

Seðlabanki Íslands eru ekki einn um að beita stjórntækjum bankans til að rýmka getu 

hagkerfis til að bregðast við þeim vanda sem upp er kominn.

Frá áramótum hafa stýrivextir í samanburðarlöndum að jafnaði stefnt á núll, í þeim 

tilvikum sem þeir voru jákvæðir fyrir. Er þetta hluti af aðgerðum stjórnvalda, hvar 

aðgerðir hafa jafnan falið í sér lækkun bindiskyldu, stýrivaxtalækkanir, breytingar á 

eiginfjárkröfum og kaupum á ríkisskuldabréfum.

Sem dæmi hafa seðlabankar í Svíþjóð og Finnlandi kynnt afnám sveiflujöfnunarauka og 

aðrar breytingar í eiginfjárkröfum til lánveitenda. 

Aðgerðir stjórnvalda á Norðurlöndunum

Löndin í kringum okkur eru að glíma við sama vanda og Ísland þó umfang einstaka 

atvinnugreina í hagkerfunum sé mismunandi. Stjórnvöld annarra Norðurlanda hafa 

kynnt sambærilega aðgerðarpakka og ríkisstjórn Íslands með viðbrögðum vegna 

COVID-19. Aðgerðirnar verða umfangsmiklar og koma til með að hjálpa fyrirtækjum og 

heimilum sem standa frammi fyrir erfiðleikum.

Að jafnaði miðast aðgerðarpakkar stjórnvalda á Norðurlöndunum við: beinar 

lánveitingar eða ríkisábyrgðir fyrir lánum, aðgerðir sem fela í sér frestun á sköttum eða 

gjöldum einstaklinga og lögaðila og beinna opinberra útgjalda til að auka eftirspurn í 

hagkerfunum.

Í hverju landi hafa stjórnvöld sýnt vilja til að endurmeta aðgerðir og bæta í ef þörf er 

talin á næstu misserum, því er líklegt að umfang aðgerða aukist þegar fram líða 

stundir. Sem dæmi hafa dönsk stjórnvöld tilkynnt aðgerðir sem nema 100 milljörðum 

danskra króna en tilkynnt að heildarumfang tilvonandi aðgerða geti numið allt að 287 

milljörðum danskra króna.

Heimild: Stjórnvöld og fjármálaráðuneyti hvers lands

Heimild: Seðlabanki hvers lands
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0,25%
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Ísland Noregur Danmörk Svíþjóð Finnland Bandaríkin Bretland Þýskaland

Stýrivextir 1.1.2020

Stýrivextir 30.3.2020

7,8%

5,0%

12,2%

15,9%

6,5%

Rétt er að vekja athygli á því að fjárhæðir og umfang aðgerða taka örum breytingum
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Áhrif COVID-19 á íslensk fyrirtæki

Aðgerðir stjórnvalda

Viltu vita meira?
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Á heimasíðum Deloitte má finna faglegt efni um áhrif COVID-19 og möguleg viðbrögð

Viltu vita meira?

Smelltu á myndirnar fyrir tengla á heimasíður Deloitte

Deloitte á Íslandi Deloitte á alþjóðavísu

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html
https://www2.deloitte.com/is/is/pages/about-deloitte/topics/covid-19.html


Presentation title
[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

Member firms and DTTL: Insert appropriate copyright
[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

16

Deloitte vísar til eins eða fleiri aðildarfélaga innan Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) og tengdra félaga. DTTL (einnig vísað til sem („Deloitte á alþjóðavísu“) og hvert aðildarfélag þess eru 
lagalega aðskildir og sjálfstæðir lögaðilar. DTTL innir ekki af hendi þjónustu til viðskiptavina. Fyrir frekari upplýsingar; www.deloitte.com/about.

Deloitte er leiðandi þjónustuveitandi á sviði endurskoðunar og reikningsskila, tækni- og stefnumótunarráðgjafar, fjármálaráðgjafar, áhætturáðgjafar, skatta– og lögfræðiráðgjafar og tengdrar 
þjónustu. Alþjóðlegt net aðildarfélaga okkar spannar meira en 150 lönd og landsvæði. Hjá Deloitte starfa um 312.000 sérfræðingar sem stefna saman að því að veita ávallt framúrskarandi þjónustu. 
Deloitte ehf. er hlutdeildarfélag Deloitte NSE LLP sem er aðildarfélag Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“).

Þessar upplýsingar eru almenns eðlis og eru Deloitte Touche Tohmatsu Limited, aðildarfélög þess og tengd félög þeirra (sameiginlega vísað til sem „Deloitte“) ekki að veita sérfræðiráðgjöf eða 
þjónustu við veitingu þeirra. Ráðfærðu þig við fagaðila áður en þú tekur ákvörðun eða grípur til aðgerða sem gætu haft áhrif á fjármál þín eða viðskipti. Enginn aðili innan Deloitte skal gerður ábyrgur 
fyrir hverskyns tjóni sem kann að verða hjá þeim sem reiðir sig á þessar upplýsingar.  

© 2020 Deloitte ehf. Nánari upplýsingar má nálgast hjá Deloitte ehf. www.deloitte.is

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.is/

