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GREINING

Hákonjunktururin í 
Føroyum niður í ferð

Trýst á arbeiðsmarknaðinum  
hóast lægri vøkstur
Arbeiðsvirknið í Føroyum er høgt, arbeiðsloy-
sið sera lágt, og ein partur av búskapinum 
tørvar arbeiðsmegi. Útflutningurin er hinvegin 
minkaður í ár, og hákonjunktururin hevur nátt 
tindinum á hesum sinni.

Karmarnir hjá vinnuni eru  
avgerandi fyri vakstrarmøguleikarnar
Produktiviteturin er øktur seinastu nógvu árini, 
m.a. stuðlað av fiskivinnu- og handilsvinnupoli-
tikkinum. Umráðandi er, at karmarnir hjá vinnuni
frameftir tryggja framgongd í produktiviteti-
num. Ein smidligur arbeiðsmarknaður er ein
týðandi partur av hesum.

Loysn av komandi avbjóðingum eigur ikki 
at verða útsett 
Vaksandi talið av eldri fólki saman við fáum 
fólki í arbeiðsførum aldri, avmarkar møgule-
ikan at fíggja høga tænastustøðið, ið er bygt 
upp seinastu árini. Nú er umráðandi at raðfesta 
ábøtur, ið tryggja javnvágina millum útreiðslur 
og inntøkur í framtíðini.
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Inngangur og samanumtøka

Føroyski búskapurin hevur verið í stórari framgongd 
seinastu mongu árini. Størri veiða og vaksandi prísir 
hava ført við sær høgar inntøkur í útflutningsvinnuni, 
ið hevur økt lønarlagið til sama støði sum í Danmark, 
sí mynd 1.

Góða búskaparliga gongdin hevur verið stuðlað upp 
undir av einum munandi vøkstri í produktiviteti. Bæði 
í ali- og uppsjóvarvinnuni1 er virksemið miðsavnað á 
færri virkjum og reiðaríum, og hetta hevur ført við 
sær, at vinnugreinarnar eru vorðnar meira lønandi.2

Vinna og húsarhald í Føroyum hava nýtt framgong-
dina til at betra um sína fíggjarstøðu. Samanborið 
við árini undan fíggjarkreppuna, hava tey verið 
væl bjálvað til at møta búskaparligu afturgongdini, 
sum kom av Covid-19 í ár, ið rakti bæði føroyska og 
altjóða búskapin.

Covid-19 rakti Føroyar í mars mánaði. Heilsukrep-
pan fekk skjótt avleiðingar fyri búskapin orsakað av 
tiltøkum, ið vórðu sett í verk fyri at basa smittuni. Før-
oyska strategiin, ið er nýtt til at basa smittuni, hevur 
eydnast væl, og tí hevur ikki verið tørvur á longri ella 
harðari tiltøkum fyri at forða smittuspreiðingini, sí 
mynd 2.

Vinnubygnaðurin hevur stuðlað  
upp undir hákonjunkturin
Covid-19 hevur kring allan heimin serliga rakt virk-
semið hjá ferðavinnufyritøkum. Tað sama ger seg 
galdandi í Føroyum. Ferðavinnan fyllir tó sera lítið í 
búskapinum. Hinvegin hevur fiskavøruútflutningurin 
stóran týdning fyri føroyska búskapin. Eftirspur-
ningurin eftir fiski, og sum heild matvørum, er minni 
viðkvæmur yvirfyri konjunktursveiggjum, enn aðrar 
vørur. Føroyski útflutningurin er tískil í minni mun 
ávirkaður av sveiggjum í altjóða búskapinum.

Altjóða afturstigið og óvissu útlitini hava tálmað 
fiskaprísirnir. Tó hava ali- og fiskivinnan nýtt verandi 
veitingarkervi, til at leggja um stóran part av søluni 

1 Uppsjóvarfiskur eru fiskasløg, ið ikki liva á havsins botni. T.d. makrelur 
og sild.

2 Eginpeningsavkastið í fiskivinnuni og alivinnuni er vaksið í upp- 
gongutíðunum, samstundis sum talið av fyritøkum er minkað. Sí 
roknskaparhagtøl hjá Hagstovu Føroya.

Stór vælferðarframgongd
í Føroyum undir uppgongutíðunum
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Smittuútbrotið í Føroyum  
varð skjótt avbyrgt
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frá matstovukundum til smásølu. Samstundis hava 
fyritøkurnar ikki minkað um íløgurnar, ið skal síggjast 
í ljósinum av, at tær vóru vælkonsolideraðar áðrenn 
Covid-19 byrjaði at gera um seg. Hetta hevur verið 
við til at bjarga føroyska búskapinum.

Lønarískoytisskipanin og hjálparpakkar til vinnuna 
hava harafturat stuðlað búskapinum í ár. Í summum 
vinnugreinum er eftirspurningurin stórur; í byggi-
vinnuni er lønarvøksturin umleið 4 prosent og enn 
tørvar arbeiðsmegi. Í september varð endurgjaldið 
fyri lønarútreiðslur steðgað, og bæði løntakarata-
lið og arbeiðsloysistalið eru á umleið sama støði, 
sum áðrenn farsóttin fór at gera um seg, sí mynd 3. 
Sostatt er framvegis hákonjunkturur í Føroyum, hóast 
búskapurin hevur fingið ein stoyt í ár.

Altjóða felagsskapir meta heimsbúskapin vera í 
einum altjóða lágkonjunkturi, ið fer at taka langa tíð 
um at koma fyri seg.3 Hetta ávirkar útlitini fyri einum 
lítlum og opnum búskapi sum tí føroyska. Hóast før-
oyski útflutningurin ikki ávirkast eins nógv av altjóða 
sveiggjum, trýstir minkaða keypsorkan og økta óvis-
san á útflutningsmarknaðunum prísin á fiski niður. 
Útflutningsfyritøkurnar mugu tí vænta lægri inntøkur 
næstu árini, og føroyski búskapurin hevur helst nátt 
hámarkinum á hesum sinni.

Vaksandi talið av eldri fólki  
er ein avbjóðing fyri landskassan
Landskassin megnar at gjalda tær øktu útreiðslurnar 
í ár. Hetta hevur verið við til at halda búskapinum 
uppi. Sæð í altjóða høpi er skuldin hjá landinum lítil. 
Tað, at arbeiðsloysisskipanin hevur fíggjað løn-
arískoytið, hevur verið við til at tálma útreiðslurnar, 
sum landskassin hevur havt av Covid-19. Ein skyns-
amur fíggjarpolitikkur, har spart verður upp í góðum 
tíðum, er avgerandi fyri at kunna føra ein stabilise-
randi fíggjarpolitikk.

Vaksandi talið av eldri fólki í Føroyum fer at vikna 
um langtíðar fíggjarliga haldførið. Fyri at varðveita 
høga tænastustøðið til borgararnar, sum er uppbygt 
yvir eitt longri áramál, eigur landsstýrið at raðfesta 
trupulleikan meðan tíð er til tess. Eitt nú kann tað at 
krevja inn øðrvísi sløg av skatti, betra um fíggjarliga 
haldførið.

3 Altjóða Valutagrunnurin, IMF, A Long and Difficult Ascent, World Eco-
nomic Outlook, oktober 2020 (leinkja).

Arbeiðsloysið er enn sera lágt Mynd 3
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https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2020/October/English/text.ashx
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Føroyski búskapurin  
er bundin at fiskaútflutningi

Fiski- og alivinnan eru drívmegin í føroyska búska-
pinum, og útflutningurin av fiski telur meir enn 95 
prosent av øllum vøruútflutninginum. Ferðavinnan 
hevur havt stóra framgongd seinastu árini, men 
stendur enn fyri einans tveimum prosentum av 
BTÚ.4 Føroyski búskapurin er tískil rættiliga eintát-
taður og sera viðkvæmur yvirfyri viðurskiftum, ið 
kunnu ávirka útboðið, sum t.d. veður ella broytingar 
í fiskastovnunum5. Hóast tað eru útflutningsvinnur-
nar mótstøðuførar. Hetta kemur fyrst og fremst av, 
at útflutningur av fiski ikki verður so hart raktur av 
altjóða konjunktursveiggjum, sum galdandi er fyri 
matvørur sum heild.6

Alivinna, uppsjóvarfloti og botnfiskiskapur kunnu 
harafturat, í ein ávísan mun, metast sum hvørt sítt 
vinnuøki. Tað merkir, at gongdin í virkseminum 
ikki neyðturviliga er eins hjá ymsu fiskasløgunum. 
Samstundis hava hesar vinnur víðkað um sølumø-
guleikarnar seinastu áratíggjuni, og eru eyðkend 
av størri fjølbroytni bæði viðvíkjandi landafrøði og 
vørusløgum. Føroyski búskapurin er tí mettur at 
vera sterkari í dag, enn hann var fyri 10-15 árum 
síðani.

Fiskavøruútflutningurin hevur  
rokkið hámarkinum á hesum sinni
Samanborið við í fjør, er virðið á útflutninginum 
minkað við 7 prosentum teir fyrstu 9 mánaðirnar í ár. 
Útflutningurin er minkaður orsakað av laksi og toski, 
sí mynd 4. Fallið í útflutninginum skal tó síggjast í 
ljósinum av ovurstóra vøkstrinum í útflutninginum í 
2019. Búskaparráðið metir, at BTÚ í leypandi prísum 
vaks við 11 prosentum í 20197, serliga orsakað av 
útflutninginum av fiski.

4 Ferðavinnan hevði eina samlaða bruttovirðisøking á 2,1 prosent í 
2017. Sí Hagstova Føroya, Vitjandi ferðafólk, 2011 til 2018, Búska-
parískoyti, mai 2019 (leinkja).

5 Sí kassa 2 í hjá Sune Malthe-Thagaard og Flora Nagy, Arbeiðsmar-
knaðurin trýstir av lágum arbeiðsloysi, Danmarks Nationalbank 
Analyse (Færøsk økonomi), nr. 22, novembur 2019 (leinkja).

6 Í hvønn mun matvørur ávirkast av konjunktursveiggjum, sí Adrian 
Michael Bay Schmith og Helle Eis Christensen ”Stort fald i dansk 
eksport, men sammensætningen kan være en stødpude”, Danmarks 
Nationalbank Economic Memo, nr. 8, juni 2020 (leinkja).

7 Í tíðarskeiðinum 2013 - 2018 er BTÚ í leypandi prísum økt við nærum 
6 prosentum í miðal árliga.

Niðurgongd í útflutningsvirði í ár Mynd 4
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Niðurgongdin í útflutninginum samsvarar við, at óvis-
san á útflutningsmarknaðunum øktist munandi, tá ið 
Covid-19 byrjaði at gera um seg í vesturheiminum. 
Hetta hevði við sær at goymslurnar av fiski øktust, ið 
síðani trýsti prísirnar niður.

Útflutningsfyritøkurnar fingu tó skjótt tillagað søluna 
frá at vera til vinnugreinar, ið vórðu hart rakt av 
heilsukreppuni, til aðrar í framgongd. Stórur par-
tur av søluni er sostatt fluttur frá matstovuvinnu 
og catering til tilvirkaðar vørur, ið verða seldar til 
matvøruhandlar. Tillagingin hevur forðað fyri eini 
størri niðurgongd í mongdum, men selt hevur verið 
til lægri prísir.

https://visitfaroeislands.com/content/uploads/2019/05/190510bskaparskoytifrferandi20112018frgreiingtilvisitfaroeislands.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2019/11/ANALYSE_nr%2022_Arbejdsmarkedet%20presset%20af%20meget%20lav%20ledighed.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/06/Economic%20Memo%20nr.%208.pdf


5G R E I N I N G  —  DA N M A R K S  N AT I O N A L BA N K
F Ø ROYS K U R  BÚ S K A P U R  —  1 6 .  D E S E M BU R  2 0 2 0

Fyritøkurnar hava bjálvað
seg gjøgnum uppgongutíðirnar
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Kelda: Hagstova Føroya og Det Systemiske Risikoråd, Krav til de 
færøske banker, Analyse, marts 2020.

Niðurgongdin í inntøkunum av útflutningi bendir 
tískil á, at fiskur er seldur fyri ein lægri prís. Saman-
borið við samlaða heimshandilin, ið er lækkaður 
nærum 11 prosent, er fallið í føroyska útflutninginum 
á 7 prosent tó meira avmarkað. Altjóða lágkonjunk-
tururin fer tí væntandi at minka um keypiorkuna á út-
flutningsmarknaðunum frameftir, og soleiðis at tálma 
prísunum. Føroyskar fyritøkur njóta í løtuni ágóðan 
av at hava konsoliderað seg tey seinastu árini. Bæði 
eginpeningsavkastið og eginpeningsfíggingin er vak-
sin nógv í uppgongutíðini, sí mynd 5, og samstundis 
er kredittveitingin sum heild vaksin seinni enn búska-
purin.8 Fyritøkurnar eru tískil nóg mótstøðuførar til at 
møta lækkaðu prísunum.

Karmarnir hjá vinnuni eru  
avgerandi fyri vakstrarmøguleikarnar
Tað hevur stóran týdning fyri búskapin, at karmarnir 
hjá vinnuni fremja møguleikarnar hjá útflutnings-
fyritøkunum at røkka eitt produktivitetsstøði, ið er á 
eins høgum støði, sum hjá altjóða kappingarneytu-
num. Hetta kann millum annað gerast við góðari og 
støðugari marknaðaratgongd og við burðardyggum 
og miðsavnaðum fiskiskapi.

Handils- og fiskivinnuavtalur eru ein treyt fyri at 
útflutningsfyritøkurnar kunnu fáa høgar inntøkur. 
Í eini tíð við alsamt størri trýsti á alheimsgerðini, 
gerst arbeiðið hjá landsstýrinum við handilsavtalum 
uppaftur meira umráðandi. Tá ið Stórabretland fer úr 
ES, verður eitt strandarland afturat við samráðingar-
borðið. Tað økir um óvissuna fyri framtíðar avtalum, 
hóast landsstýrið hevur fingið eina fyribils avtalu í 
lag, um at leingja núverandi treytir við Stórabretland. 
Verða nýggjar samhandilsavtalur gjørdar við størri 
lond, fer tað at medvirka til, at føroyski búskapurin 
verður enn sterkari, tí sølumøguleikarnir hjá útflut-
nings-fyritøkunum víðkast.

Í januar samtykti løgtingið eina nýggja fiskivinnus-
kipan, sí kassa 1. Fiskivinnupolitikkurin eigur at 
styðja upp undir produktivan fiskiskap, við at fremja 
umsetligheit í kvotum og veiðirættindum, sum millum 
annað fremur miðsavnan av fiskiflotanum.9 Tað er 
umráðandi, at lønsemið í eini tilfeingisvinnu sum fi-

8 Sí Sune Malthe-Thagaard og Flora Nagy, Arbejdsmarkedet presset af 
meget lav ledighed, Danmarks Nationalbank Analyse (Færøsk økono-
mi), nr. 22, november 2019  (leinkja).

9 Sí t.d. Thor Bjørndal og Gordon R. Munro, The Economics and  
Management of World Fisheries, Oxford University Press, 2012.

Nýggj fiskivinnulóggáva í Føroyum Kassi 1

Løgtingið samtykti tann 21. desember í 2019 eina nýggja 

fiskivinnulóggávu, sum varð sett í gildi um ársskiftið. Fiski- 

vinnulóggávan fevnir m.a. um:

 • Avtøka av uppboðssølu av kvotum, sum vóru 8-ára 

loyvi, og loyvini eru longd til 12 ár.

 • Víðkan av møguleikanum fyri útlendskum ognarskapi 

frá 0 til 25 prosent av fiskivinnuni.

 • Ynski um fulla umsetligheit í fiskivinnuni, ið merkir, at 

møguligt skal vera at keypa kvotur og loyvir.

Nýggja fiskivinnulóggávan fer væntandi at geva tað sama 

í skattinntøkum sum tvey tey undanfarnu árini við at 

umleggja inntøkurnar frá uppboðssølunum til øktan skatt 

á veiðina.

Tað eru fleiri útjavningarpolitisk atlit í fiskivinnupolitikki-

num. Frá einum samfelagsbúskaparligum sjónarhorni er 

tað umráðandi, at fiskiskapurin er lívfrøðiliga burðardyg-

gur og hevur fleksibilitet og umsetligheit í kvotum og 

veiðirættindum.

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2019/11/ANALYSE_nr%2022_Arbejdsmarkedet%20presset%20af%20meget%20lav%20ledighed.pdf
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skivinnan, stuðlar upp undir langsiktaðar produktivi-
tetsfremjandi íløgur. Tað tryggjar, at nátturutilfeingið 
verður nýtt á skynsaman hátt. Yvirkapasitetur í fiski-
vinnuni minkar um gjaldførið í vinnuni, og skipanin 
eigur at forða fyri hesum.

Ferðavinnan er hart rakt og útlitini eru óviss
Meðan framleiðslufyritøkurnar í stóran mun hava 
tarnað búskaparliga stoytinum, er ferðavinnan 
hart rakt av tiltøkum, ið eru sett í verk fyri at tálma 
smittu-spreiðingini. Tað eru jú tiltøk, ið darva altjóða 
ferðingini.

Gistingarhús og líknandi hava verið fyri eini munan-
di afturgongd í tali av gistingum, og tað hevur havt 
við sær lækkandi virksemi í tilhoyrandi vinnunum, sí 
mynd 6. Ábendingar eru um, at virksemið er vaksið 
meir í summar enn talið av gistingum. Tað kann vera 
tekin um, at vinnan hevur góðar vónir fyri framman.

Niðurgongdin í talinum av gistingum rennur saman 
við økingini av seingjarplássum við millum annað tve-
imum nýggjum gistingarhúsum, sum eisini økir um 
vandan fyri tapi hjá ferðavinnuni. Útlitini fyri ferðavin-
nuna eru enn óviss og í stóran mun tengd at, hvussu 
gongdin við farsóttini verður.

Hóast ferðavinnan fevnir um ein avmarkaðan part av 
føroyska búskapinum, stendst týdningarmikið avleitt 
virksemi av henni. Ferðavinnan økir millum annað 
um fjølbroytni í føroyska búskapinum, so hann við 
tíðini gerst minni tengdur at fiskavøruútflutningi, og 
frameftir kann ferðavinnan eisini skapa inntøkur og 
arbeiði í útjaðaranum.

Nýtslan hevur verið stuðlað av 
gongdini á arbeiðsmarknaðinum

Innlendis eftirspurningurin hevur verið við til at 
stuðla upp undir búskapin í ár. Nýtslan hjá húsar-
haldunum hevur verið størri enn vanligt, ið millum 
annað kemur av avmarkaðum møguleikum, fyri at 
ferðast uttanlands. Føroyingar hava tí í størri mun 
hildið summarfrítíðina í Føroyum. Sølan av matvø-
rum og ymsum tilfari til innbúgv var hvør sær um 13 
prosent hægri í øðrum ársfjórðingi samanborið við í 
fjør, sí mynd 7.

Høga nýtslan innanlands er millum annað ein avle-
iðing av, at Føroyar hava havt eina effektiva strategi 

Stórur umsetningur í smásøluni 
í fyrru helvt av 2020

Mynd 7
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Viðm.: Myndin vísir smásøluumsetning í veruligum prísum.
Kelda: Hagstova Føroya.

Stór niðurgongd í ferðavinnuni leggur 
trýst á hotell- og matstovuvinnuna
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til at tálma smittuspreiðingini. Síðani 1. juli eru fleiri 
enn 165.000 kanningar gjørdar, sum svarar til 3 ferðir 
fólkatalið í landinum. Stóri testkapasiteturin, sum 
serliga verður nýttur við landamørkini, hevur lætt um 
smittusporingina. Sæð burtur frá almennu tilmælu-
num um reinføri, eru ongar avmarkingar ásettar 
vinnulívinum í løtuni.

Ymsu hjálparpakkarnir, ið vóru settir í verk vegna 
koronufarsóttina, hava stuðlað upp undir nýtsluna, 
sí kassa 2. Lønarískoytisskipanin hevur avmarkað 
inntøkumissin, og hevur hildið hondina undir húsar-
høldunum, ið soleiðis hava varðveitt bjartskygnið og 
harvið somu nýtslu sum áður.

Stóra nýtslan førir við sær øktan innflutning, tí góð 
20 prosent av nýtsluni hjá húsarhaldunum verður 
innflutt úr útlondum. Innflutningurin av bilum min-
kaði tó munandi í vár, og tapið er ikki vunnið inn 
aftur. Orsøkin er, at innflutningur av bilum serliga er 
knýttur at ferðavinnuni, ið nýtir bilar til útleigan.

Skjót tillaging á arbeiðsmarknaðinum
Lønarískoytisskipanin varð dúgliga nýtt. Hægsta talið 
av fólki í skipanini var 4.000, ið svarar til umleið 15 
prosent av arbeiðsmegini. Hetta hevur verið við til at 
minka um uppsagnir í tænastuvinnuni, sum misti ein 
part av umsetninginum undir afturlatingini.

Hóast lønarískoytisskipanin kom í gildi, vaks ar-
beiðsloysið kortini við 1.650 persónum í apríl mánaði. 
Arbeiðsloysið var størst í gisti- og matstovuvinnuni 
og í flutningsvinnuni. Í juli var arbeiðsloysið tó longu 
aftur á sama støði sum árið fyri. Samansetingin er 
tó broytt. Meðan gisti- og matstovuvinnan enn hava 
lægri løntakaratal enn í mars, er talið av løntakarum 
økt í handilsvinnuni, sí mynd 8. Hendan gongdin 
bendir á ein smidligan arbeiðsmarknað, har arbeiðs-
megi í størvum við útliti til afturgongd, flytur seg til 
vinnugreinar í framgongd.

Føroyski arbeiðsmarknaðurin  
hevur ein innbygdan stoytdoyvara
Stutta arbeiðsniðurgongdin í vár hevði ikki við sær, at 
fleiri fólk gjørdust arbeiðsleys, men at vinnutíttleikin 
minkaði. Orsøkin er, at ein lutfalsliga stórur partur 
av teimum, sum mistu arbeiðið, vóru ung, eldri ella 
útlendsk arbeiðsmegi. Vanliga hava hesi í størri mun 
lyndi til at detta úr arbeiðsfjøldini.

Eitt eyðkenni við føroyska arbeiðsmarknaðinum er, 
at arbeiðsmegin er sera viðkvom yvirfyri konjunktur-
broytingum. Føroyingar við førleikum innan byggi-

Hjálparpakkar til  
húsarhald og fyritøkur 

Kassi 2

Í vár samtykti landsstýrið eina røð av hjálparpakkum til 

húsarhald og vinnu, orsakað av búskaparligu óvissuni av 

Covid-19.

Hjálparpakki 1
Endurgjald av lønum vegna sjúku til fyritøkur, umframt 

at innlating og rindan av MVG fyri fyrsta ársfjórðing varð 

útsett í tríggjar mánaðar. Harumframt varð lønarískoyti 

á í mesta lagi 20.000 krónur um mánaðan veitt teimum, 

ið arbeiða niðursetta tíð, og eitt ískoyti til sjálvstøðugt 

vinnurekandi.

Hjálparpakki 2
Ískoyti til fyritøkur ið høvdu niðurgongd í umsetningi veg-

na Covid-19. Skipanin fyri ískoyti til niðursetta arbeiðstíð 

(í hjálparpakka 1) varð víðkað til eisini at fevna um 

arbeiðandi pensjónistar.

Hjálparpakki 3
Fíggjarligur stuðul til ferðavinnuna (hotell, ferða-

skrivstovur, flutning, matstovur, upplivingar o.a.) og 

mentanarøkið, sum fingu endurgjald fyri partar av føstu 

útreiðslunum. Harumframt setti Framtaksgrunnur Føroya 

30 milliónir krónur til taks sum váðafúsur kapitalur hjá 

ferðavinnuni í 2020 og 2021.

Løntakararnir hava  
tillagað seg skjótt

Mynd 8
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Kelda: Hagstova Føroya og egnar útrokningar.
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vinnu og farmaflutning eru umbidnir í útlondum, og 
tað medvirkar til eina lutfalsliga smidliga arbeiðsme-
gi.10 Broytingar í arbeiðsfjøldini í Føroyum avmynda 
eisini, greiðari enn í nógvum øðrum londum, tá ið tey 
gomlu og ungu fara inn á og av arbeiðsmarknaði-
num. 

Útlendsk arbeiðsmegi hevur eisini við sær, at 
arbeiðsfjøldin veksur í uppgongutíðum og minkar, 
tá gongdin vendir. Tað ger seg serliga galdandi fyri 
ófaklærda arbeiðsmegi, ið soleiðis er við til skapa ein 
stoytdoyvara á arbeiðsmarknaðinum.

Sum heild hevur innlendis flytførið á føroyska ar-
beiðsmarknaðinum verið gott. Gongdin seinastu 20 
árini hevur verið, at arbeiðsorkan í fiskivinnuni er 
minkað. Tað hevur havt við sær, at ein stórur partur 
av løntakarunum í fiskivinnuni eru farin í aðrar vinnur, 
t.d. almenna ella privata tænastuvinnu. So leingi 
produktivitetsvøkstur er í útflutningsvinnuni, væntast 
hendan gongd at halda fram í fiskivinnuni og síðani í 
alivinnuni. Umráðandi er, at stuðlað verður uppundir 
ta neyðugu og framhaldandi tillagingina á arbeiðs-
marknaðinum, t.d. við møguleikum fyri eftir-útbúg-
ving.

Trýst á arbeiðsmarknaðinum hóast lægri vøkstur
Lága arbeiðsloysið, sum í stóran mun ikki hevur verið 
merkt av niðurgongdini seinasta hálva árið, bendir á, 
at arbeiðsmarknaðurin er undir trýsti. Møguleikin fyri 
trot á arbeiðsmegi er til staðar, og tað kann økja um 
vandan fyri einum ovurhitaðum búskapi. Burtursæð 
frá teimum hart raktu vinnugreinunum innan gisti- og 
matstovur, hava lønirnar sum heild ikki verið stórve-
gis ávirkaðar av, at Føroyar fóru niður í ferð í vár, sí 
mynd 9.

Serliga byggivinnan, har lønirnar eru nógv hækkaðar 
seinnu árini, og har tørvur enn er á arbeiðsmegi, 
eru tekin um at arbeiðsmarknaðurin er sperdur. 
Arbeiðsloysið er lágt, lønirnar høgar og tørvurin á 
arbeiðsmegi hevur verið stórur í langa tíð.

Útlendska arbeiðsmegin er ein týdningarmikil liður 
á føroyska arbeiðsmarknaðinum og tískil í føroyska 
búskapinum. Tí er umráðandi fyri búskapin, at 
føroysku fyritøkurnar hava nóg góðan møguleika 

10 Núverandi lóggáva veitir skattafyrimunir við at arbeiða uttanlands, 
sum eru skeiklandi. Ein lækkan av hesum  skattafyrimunum hevði økt 
um bæði strukturella arbeiðsútboðið og skattainntøkurnar í Føroyum.

fyri at útvega sær útlendska arbeiðsmegi frá londum 
uttan fyri ES. Tað er serliga galdandi, tá partar av 
búskapinum er í vanda fyri ovurhitan, sum støðan 
enn er í byggivinnuni.

Bæði húsarhald  
og vinna eru væl bjálvað

Búskaparliga framgongdin síðani 2013 hevur havt 
við sær, at lønirnar hjá húsarhaldunum eru øktar 
munandi, og føroyingar hava fingið størri fíggjarligt 
rásarúm. Talið av fólki, ið meta seg vera før fyri at 
spara pening saman, er vaksið við 20 prosentstigum í 
síðani 2013 til 75 prosent.11 Hetta sæst aftur hjá ban-
kunum, har húsarhaldini hava økt innlánini meir enn 
útlánini í uppgongutíðunum, sí mynd 10.

Meginparturin av ognunum hjá føroysku húsarhaldu-
num eru knýttar at sethúsinum, og tí er bústaðarmar-

11 Sí konjunkturbarometrið fyri  húsarhald hjá Hagstovu Føroya.

Framhaldandi góð lønarhækkan Mynd 9
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Viðm.: Lønarvøksturin er roknaður út frá einum implisittum løn-
arindeksi grundað á lønargjaldingar og løntakaratalinum. 
Fiskivinnan er ikki íroknað, tí lønirnar í fiskivinnuni eru tætt 
knýttar at inntøkuni hjá skipunum. Lønirnar í fiskivinnuni 
eru tí eitt slag av avlopsbýti, sum ikki gevur eina rætta 
mynd av generella lønartrýstinum í Føroyum vegna t.d. 
vantandi arbeiðsmegi. Tølini fyri 2020 eru grundað á gong-
dina frá januar til oktobur.

Kelda: Hagstova Føroya og egnar útrokningar.
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knaðurin høvuðsváðin fyri húsarhaldini. Umleið helvtin 
av útlánunum hjá føroysku bankunum fer til húsarhal-
dini, sum í høvuðsheitum er til bústaðarfígging.

Lántøkan hjá húsarhaldunum er økt við meir enn 20 
prosentum síðani byrjanina av 2014, og lántøkan fer 
enn í størsta mun til sethúsafígging. Lántøkan frá 
donskum realkredittstovnum, ið fevnir um umleið 30 
prosent av samlaða bústaðarfíggingini í Føroyum, er 
harafturat vaksin við yvir 17  prosentum í sama tíðars-
keiði. Kredittvøksturin hevur tó verið avmarkaður, tá 
hugsað verður um framgongdina í inntøkum og vak-
sandi sethúsaprísunum.

Framvegis framgongd á sethúsamarknaðinum
Sethúsaprísirnir í Føroyum eru øktir nógv seinastu 
árini. Hækkingin er millum annað komin av lágari 
rentu, hægri inntøkum og fólkatilflyting vegna góðu 
búskaparligu framgongdina. Í ár hevur gongdin á 
sethúsaprísunum verið tann sama, tó við eini ferð, ið 
er eitt vet lægri, sí mynd 11.12

Lági prísvøksturin á sethúsum í miðstaðarøkinum 
kann millum annað standast av, at høgu prísirnir 
nú hava fingið nøkur húsarhald at flyta út á bygd. 
Harumframt kann tað vera, at byggivirksemið í Tórs - 
havn seinnu árini hevur nøktað nakað av eftirspur-
ninginum, sum so eisini tálmar prísvøkstrinum.

Samstundis fer Eysturoyartunnilin at minka nógv um 
tíðina, tað tekur at ferðast millum Havnina og suðuren-
dan av Eysturoynni, og ger tað meira attraktivt at bú-
seta seg í stóru bygdunum á Skálafjørðinum, ið eisini 
stuðlar upp undir prísvøkstri á hesum økjum.13

Avmarkað ávirkan av  
koronafarsóttini í føroysku bankunum
Eginpeningsavkastið hjá teimum føroysku bankunum 
minkaði ógvusliga í fyrsta ársfjórðingi í 2020, sí mynd 
12. Óvissan kring avleiðingarnar av farsóttini var stór, 
og tað hevði stóra afturgongd á fíggjarmarknaðu-
num við sær. Bankarnir vórðu tí raktir av afturgongd í 
kurstapi samstundis sum teir bókaðu mettar niður-
skrivingar.

Serliga gisti- og matstovuvinnan varð rakt. Hesar 
vinnurnar fevndu tískil um ein stóran part av niður-

12 Talan er um metingar við stórum óvissum.

13 Landsbanki Føroya, Fíggjarligt Støðufesti 2018 (leinkja),  2018.

Húsaprísirnir veksa enn Mynd 11
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Viðm.: 2020 fevnir bert um leypandi keyp í árinum; prísirnir í triðja 
og fjórða ársfjórðingi eru tískil merktir av óvissu. Sethús 
í restini av landinum er eitt miðal av prísvøkstrinum hjá 
størri og smærri bygdunum. Sandoy og Suðuroy eru ikki 
íroknaðar.

Kelda: Hagstova Føroya og BankNordik.

Innlán hjá føroyskum  
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Viðm.: Inn- og útlán hjá føroyskum kundum í føroyskum bankum.
Kelda: Dátufelagsskapur við Finanstilsynet (MFI-hagtølini).

https://www.landsbankin.fo/Files/Files/Fr%C3%A1grei%C3%B0ingar/SETH%C3%9ASAMARKNA%C3%90URIN.pdf
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skrivingunum hjá bankunum fyrsta ársfjórðingin, sum 
taldu 32 milliónir krónur, ella 0,1 prosent av samlaðu 
útlánunum hjá føroysku bankunum.14

Í øðrum ársfjórðingi vórðu tap vegna Covid-19 í 
minni mun, enn áður væntað, staðfest, millum annað 
orsakað av, at kundarnir frammanundan vóru væl 
bjálvaðir eftir einum áramáli við búskaparligari 
framgongd. Tí hevur tað í minni mun verið tørvur 
á fleiri avsetingum. Fíggjarmarknaðirnir hava 
harafturat rættað seg aftur eftir stóru niðurgongdina 
í mars og apríl mánaði. Hóast bankarnir vænta verri 
úrslit í ár sammett við í fjør, eru útlitini fyri árið sum 
heild betri, enn bankarnir mettu í byrjanini av øðrum 
ársfjórðingi.

Bjálvingin hjá bankunum vaks  
inntil Føroyar fóru niður í ferð í vár
Søguliga hava stór sveiggj verið í føroyska búska-
pinum, og føroyskir bankar hava havt størri niður-
skrivingar og tap enn donsku bankarnir, serliga 
vinnukundum.15 Hava bankarnir nøktandi kapitalyvir-
dekkning, ella er nóg stórt glopp ímillum krøvini til 
kapitalin hjá peningastovnunum og veruliga kapital-
prosentið, kann tað fyribyrgja, at tap í bankageira-
num økja um sveiggini í realbúskapinum.

Frá ársenda 2016 og til mitt í 2019 høvdu føroysku 
bankarnir eina lækking á í miðal 2,7 prosentstig í 
kapitalyvirdekkningi, sí mynd 13. Tað hendi sam-
stundis sum lánsveitingin vaks og kapitalkrøvini hjá 
bankunum hækkaðu.16 Gongdin vendi í seinna hálvári 
í 2019, tá kapitalyvirdekningurin hjá bankunum 
aftur fór at hækka. Tað skal setast í samband við, at 
bankarnir fyrireikaðu seg til øktu kapitalkrøvini. Í vár 
varð ætlaða hækkingin í systemiska buffaranum, til 
3 prosent, tó fyribils útsett og systemiski buffarin 
er sostatt framvegis tvey prosent, sí kassa 3. Sam-
stundis steðgaði útlánsvøksturin upp. Samlað sæð 
hevur tað ført við sær, at kapitalyvirdekkningurin hjá 
bankunum er hækkaður uppaftur meira. Samanu-
mtikið vóru teir føroysku bankarnir væl bjálvaðir, tá 
Covid-19 rakti samfelagið.

14 Íroknað bæði útlán og veðhald umframt niðurskrivingar á ekspone-
ringum hjá føroysku bankunum uttan fyri Føroyar.

15 Det Systemiske Risikoråd, Krav til de færøske banker, Analyse, mars 
2020 (leinkja).

16 Tann systemiski buffarin varð hækkaður, og  kapitalvarðveitingar-
buffarin varð innfasaður.

Stór sveiggj í eginpeningsavkastinum 
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Mynd 12

-5

0

5

10

15

20
Eginpeningsavkastið hjá bankunum

Miðaltal yvir 
tíðarskeiðið

Prosent

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fyrsta ársfjórðing í 2020

Kelda: Dátufelagsskapur við Fíggjareftirlitinum.

Kapitalyvirdekkningurin  
hjá bankunum er øktur seinasta árið

Mynd 13
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Viðm.: Kapitalyvirdekkningurin hjá bankunum uppgjørdur sum 
munurin ímillum veruliga kjarnukapitalin og kapitalkrøvini 
mett í mun til váðafúsu ognirnar. Samlaði kapitalyvirdekk-
ningurin hjá teimum fýra peningastovnunum er eitt mett 
miðaltal av kapitalyvirdekkninginum hjá hvørjum einst-
økum banka.

Kelda: Dátufelagsskapur við Fíggjareftirlitinum umframt egnar 
útrokningar.

https://risikoraad.dk/media/6628/analyse-af-krav-til-de-faeroeske-banker.pdf
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Øktar niðurskrivingar minka um  
kapitalyvirdekkningin hjá bankunum
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Viðm.: Myndin vísir úrslitið, sum ymsu scenariuni hava fyri kapi- 
talyvirdekkningin hjá bankunum. Scenariuni eru grundaði 
á prosentini á niðurskrivingunum hjá hvørjum einstøkum 
peningastovni fyri árini 2009 til 2019. T.d. vísir ”Maks-sce-
nariið” úrslitið av samlaða miðalyvirdekkninginum hjá 
bankunum í dag, um hvør einstakur peningastovnur sam-
stundis varð raktur av sínum størsta. niðurskrivingsprosenti 
í tíðarskeiðinum 2000 til 2019..

Kelda: Dátufelagsskapur við Fíggjareftirlitinum umframt egnar 
útrokningar.

Stórar niðurskrivingar kunnu tó møguliga minka 
kapitalyvirdekkningin hjá bankunum, sí mynd 14. 
Hava bankarnir eitt nú stóra niðurgongd í inntøkum 
samstundis, er vandi fyri, at yvirdekkningurin hjá 
summum av peningastovnunum hvørvur heilt.

Bæði stutt- og langtíðar  
avbjóðingar fyri fíggjarliga haldførið

Almenna skuldin17 er í løtuni lág, og landskassin 
hevur tí verið førur fyri at styðja upp undir búskapin 
eftir smeitin í vár. Lægri inntøkur frá skrásetingar-
gjaldi og fallið í oljuprísinum í vár, varð bert partvíst 
loftað av øktu MVG-inntøkunum, ið komu av øktu 
nýtsluni hjá føroyingum, og at summarfrítíðin varð 
hildin heima. Inntøkurnar hjá landskassanum verða tí 
lægri í ár, enn áður væntað. 

17 Almenn skuld fevnir um land (íroknað tunnilsfeløgini), kommunur og 
sosialar grunnar.

Nýggjastu broytingarnar 
í fíggjarliga eftirlitinum í Føroyum

Kassi 3

 • Broytingar í krøvum fyri SIFI-tilnevning í Føroyum, 
ið væntandi verða sett í gildi í byrjanina av í 2021. 
Væntandi verður eitt lágmark sett fyri nær ein pe-

ningastovnur kann sigast at hava systemiskan týdning. 

Hetta merkir at Norðoya Sparikassi, ið er triðstørsti 

banki í Føroyum, ikki longur verður SIFI-banki eftir 

næstu SIFI-tilnevning, sum verður í juni 2021. Uppskot 

um broyting av treytunum verða í løtuni viðgjørdar í 

løgtinginum.

 • Ætlaða hækkingin í systemiska buffaranum til 3  
prosent varð fyribils útsett tann 19 mars í 2020.  
Systemiski buffarin er nú á tvey prosent.  
Det Systemiske Risikoråd hevur boðað frá, at buffarin 

í fyrsta lagi verður øktur til 3 prosent í 2021. Harum-

framt hevur Det Systemiske Risikoråd gjørt av at hava 

eina ávaringartíð á 12 mánaðar, frá at satsturin til 

buffaran broytist, til broytingin verður sett í gildi.

 • Fíggjareftirlitið hevur longt tíðina fyri nær NEP-krøvini 
skulu vera uppfylt fyri føroyskar peningastovnar við 

einum hálvum árið, orsakað av  negativu fylgjunum av 

Covid-19 á inntøkurnar hjá peningastovnunum. Krøvini 

áttu formliga verið lokin fyrsta januar í 2025, men er 

broytt til fyrsta juli í 2025.

Samstundis eru útreiðslurnar hækkaðar, hóast tað 
er í minni mun samanborið við nógv onnur lond í 
heiminum. Koronafarsóttin eina hevur økt útreiðslu-
rnar hjá landinum við umleið 1 prosent av BTÚ. Tað 
kemur millum annað av, at lønarískoytisskipanin til og 
við juni mánað varð fíggjað av eginpeninginum hjá 
Arbeiðsloysisskipanini, ALS, sum svarar til 0,5 prosent 
av BTÚ.

Fíggjarmálaráðið væntar, at undirskotið hjá lands-
kassanum verður 500 milliónir krónur í ár.18 Stóra 
undirskotið í ár kemur millum annað av, at Atlan-
tic Airways og Vága Floghavn fingu ein serstakan 
peningastuðul á 115 mió. kr. Undirskotið kemur eftir 
einum tíðarskeiði við lágum yvirskotum á almennu 
salduni, sí mynd 15.

Fyri at tryggja gjaldførið hjá landskassanum, tók 
Landsbanki Føroya í juni lán fyri 1,6 mia. kr. Almenna 
skuldin er tí økt frá 41 prosentum av BTÚ í byrjanini 

18 Undirskotið hjá landskassanum fevnir ikki um tunnilsfeløgini.
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av árinum til 48 prosent av BTÚ.19 Skuldin er enn lítil, 
um hugt verður í altjóða høpi, og rentan á nýggju 
skuldini er lág.

Umráðandi, at fíggjarpolitikkurin  
stillar konjunktursveiggini
Søguliga hava stór sveiggj verið í føroyska búskapi-
num. Tað setur stór krøv til fíggjarpolitikkin, ið merkir 
at sparast má í góðum tíðum, fyri at kunna styðja upp 
undir búskapin og inntøkurnar í ringum tíðum.

Fíggjarpolitikkurin í uppgongutíðunum, hevur tó í 
stóran mun verið konjunkturviðgangandi,20 og búska-
purin er enn í einum hákonjunkturi. Landsstýrið átti 
tí ikki at økt um útreiðslurnar í núverandi løtu, men 
heldur roynt at styrkt sína fíggjarstøðu, tá ið verandi 
bráðfeingis útreiðslurnar eru horvnar.

Loysn av komandi avbjóðingum  
eigur ikki at vera útsett
Fólkasamansetingin í Føroyum fer at broytast ko-
mandi árini. Fyrst og fremst verður tað eitt vaksandi 
tal av eldri fólki at uppihalda, sí mynd 16. Hetta er 
ein avbjóðing fyri mest sum allar búskapir í vestur-
heiminum.

Undir kreppuni í 1990unum og fyrst í 2010unum, 
var stór fráflyting úr Føroyum, ið bert partvíst varð 
loftað av tilflyting í eftirfylgjandi hákonjunkturunum. 
Heldur slík nettofráflyting fram yvir langa tíð, versnar 
langtíðar fíggjarliga haldførið, eftirsum talið av fólki 
í arbeiðsførum aldri minkar, ið harvið gevur færri 
skattainntøkur.

Undir núverandi uppgongutíðum hevur nettotilflut-
ningurin hinvegin verið stórur. Lívskorini í Føroyum 
eru í dag betri enn tey vóru í 1990unum, og tí er ikki 
víst, at fráflytingin verður serliga stór, tá búskaparliga 
gongdin vendir. Tískil valdar stór óvissa um fortrey-
tirnar fyri langtíðar fíggjarliga haldførið.

Óvissan kring útrokningar av fíggjarliga haldførinum 
merkir tó ikki, at hond ikki skal takast um avbjóðin-
garnar. Verða broytingar gjørdar í tøkum tíma, 

19 Enn er einki brúkt av gjaldførinum frá teimum 1,6 milliardum krónu-
num, og Landsbanki Føroya væntar at rinda ein   part av skuldini í juni 
í 2021.

20 Sí Sune Malthe-Thagaard og Flora Nagy, Arbejdsmarkedet presset af 
meget lav ledighed, Danmarks Nationalbank Analyse (Færøsk økono-
mi), nummar 22, novembur 2019 (leinkja).

Undirskot hjá almennari  
fyrisiting og tænastu

Mynd 15
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Viðm.: Myndin vísir roknskaparúrslit hjá almennari fyrisiting og 
tænastu.  ”Landsstýrið er íroknað tunnilsfeløg. Fyri 2020 er 
undirskotið tí 1.100 mió. kr., har 600 eru frá tunnilsfeløgu-
num.

Kelda: Landsbanki Føroya.

Fleiri gomul og færri
í arbeiðsførum aldri í framtíðini

Mynd 16
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Kelda: Hagstova Føroya og egnar útrokningar.

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2019/11/ANALYSE_nr%2022_Arbejdsmarkedet%20presset%20af%20meget%20lav%20ledighed.pdf
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UM  
GREININGINA 

Greiningin er sett saman av einari danskari, enskari og føroyskari útgávu. Um ivi er um neyvleikan í týðingini, er tann
danska útgávan galdandi.

Sum ein avleiðing av leiklutinum hjá tjóð bank

anum í samfelagnum verða greiningar um 

búskaparlig og fíggjarlig viðurskifti gjørdar. 

Greiningarnar verða givnar út leypandi og fevna 

m.a. um metingar av aktuellu konjunkturstøðuni 

og tí fíggjarliga støðufestinum. 

DANMARKS NATIONALBANK  

LANGELINIE ALLÉ 47 

2100 KØBENHAVN Ø 

WWW.NATIONALBANKEN.DK

Ritstjórnin er liðug   
1. desembur 2020

Flora Nagy
Senior Bank Analyst
fna@nationalbanken.dk

FINANSIEL STABILITET

Adrian Michael Bay Schmith
Economist
ambs@nationalbanken.dk

ØKONOMI OG PENGEPOLITIK

KONTAKT

Ole Mikkelsen
Kommunikations
og presserådgiver

omi@nationalbanken.dk 
+45 3363 6027
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OG KOMMUNIKATION

eitt nú í skattaskipanini, kann langtíðar haldførið 
tryggjast og medvirka til at styrkja føroyska 
búskapin.

Møguleikin at krevja inn øðrvísi sløg av skatti, kann 
loysa nakrar av avbjóðingunum við fíggjarliga hald-
førinum. Ognarskattur fyri bústaðir, sum fólk ikki 
búgva fast í, kundi t.d. økt inntøkurnar. Ognarskattur 
grundaður á gongdina í sethúsaprísunum verður 
harumframt ein sjálvvirkandi stabilisatorur fyri bæði 
realbúskapin og fíggjargeiran, og er sum heild minni 
skeiklandi, enn nógvir aðrir skattir.

Harumframt verður ein týðandi partur av inntøku-
num í Føroyum skaptur av, at fyritøkur gagnnýta 
náttúrutilfeingið kring Føroyar. Tað, sum er eftir av 
yvirskotinum hjá fiskivinnuni tá ið útreiðslur21 og eitt 
vanligt avkast til íløgur og eginpening er avroknað, 
verður rópt tilfeingisrenta. Hóast útrokningarnar av 
tilfeingisrentuni eru tengdar av óvissu, eigur lands-
stýrið leypandi at meta um skattamøguleikarnar, so 

21 Veiðikostnaður fevnir um  manningarlønir. 

at avkastið frá tí náttúrutilfeinginum í Føroyum fellur 
einum størri parti av fólkinum i lut.22 Í løtuni verður 
fiskatilfeingið allarhelst ikki skattað nóg høgt.23

Landsstýrið kann harafturat bøta um bygnaðarliga, 
almenna úrslitið við at spara í útreiðslum, sum ikki 
eru at rokna sum tænasta til borgaran. Ein líðandi 
minking av rentustuðlinum á 35 prosent vil t.d. hjálpa 
til við hesum.24

22 Sí t.d. Gregor Schhwerhoff, Ottmar Edenhofer og Marc Fleurbaey,  
Taxation of Economic Rents, Journal of Economic Surveys, 2019 
(leinkja).

23 Sí t.d. Búskaparráðið, Búskaparfrágreiðing várið, 2020 (leinkja).

24 Sí kassa 3 í Sune Malthe-Thagaard og Flora Nagy, Arbejdsmarkedet 
presset af meget lav ledighed, Danmarks Nationalbank Analyse (Fær-
øsk økonomi), nr. 22, novembur 2019 (leinkja).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/joes.12340
https://www.setur.fo/media/6401/b%C3%BAskaparr%C3%A1%C3%B0sfr%C3%A1grei%C3%B0ing-v%C3%A1ri%C3%B0-2020.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2019/11/ANALYSE_nr%2022_Arbejdsmarkedet%20presset%20af%20meget%20lav%20ledighed.pdf

