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Hagvöxtur er gjarnan mældur með vergri landsframleiðslu en hún 
mælir markaðsverðmæti þeirrar vöru og þjónustu sem framleidd er 
í landinu, óháð því hvort framleiðandinn er innlendur eða erlendur. 
Hagvöxt er einnig hægt að mæla með markaðsverðmæti fram-
leiðslu þjóðarinnar, óháð því hvort framleiðslan á sér stað hér á landi 
eða utan landssteinanna. Er þá talað um verga þjóðarframleiðslu. 
Munurinn á þessum tveimur stærðum liggur í því að hluti afrakstrar 
innlendrar efnahagsstarfsemi rennur til erlendra aðila sem starfa hér 
á landi í formi eigna- og launatekna. Þessar tekjur mælast því með 
í landsframleiðslunni en ekki í þjóðarframleiðslunni. Að sama skapi 
hafa Íslendingar eigna- og launatekjur af starfsemi sinni erlendis sem 
telst með í þjóðarframleiðslunni en ekki í landsframleiðslunni. Mun-
urinn á lands- og þjóðarframleiðslunni liggur því í hreinum eigna- 

Rammagrein IV-1

Mismunandi 
mælikvarðar á umfang 
efnahagsstarfseminnar
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1. Sjá ítarlegri umfjöllun og skýringar á aðferðafræði í kafla 7 þessara og eldri Peningamála og 
greinina „Undirliggjandi erlend staða og greiðslujöfnuður“, Seðlabanki Íslands, Sérrit nr. 9.

2. Einnig er leiðrétt fyrir áhrifum uppgjörs búa þeirra og fyrir sérstökum áhrifum lyfjafyrir-
tækisins Actavis á tímabilinu 2009-2012.

Mynd 1

Landsframleiðsla, þjóðarframleiðsla og 
þjóðartekjur 1990-20121

1. Þjóðarframleiðsla er landsframleiðsla leiðrétt fyrir þáttatekjum. 
Þjóðartekjur leiðrétta þjóðarframleiðslu fyrir áhrifum breytinga á 
viðskiptakjörum. Miðað við opinber gögn um vergar þáttatekjur. 
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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Mynd 2

Landsframleiðsla, þjóðarframleiðsla og 
þjóðartekjur 2005-20161

1. Þjóðarframleiðsla er landsframleiðsla leiðrétt fyrir þáttatekjum. 
Þjóðartekjur  leiðrétta þjóðarframleiðslu fyrir áhrifum breytinga á 
viðskiptakjörum. Miðað við mat á undirliggjandi þáttatekjum. 
Grunnspá Seðlabankans 2013-2016.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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og launatekjum frá útlöndum, þ.e. því sem nefnt er þáttatekjujöfn-
uður. Þar sem erlendar skuldir Íslendinga eru meiri en eignir þeirra 
í útlöndum, er þjóðarframleiðslan jafnan lægri en landsframleiðslan 
og liggur munurinn einkum í vaxtagreiðslum Íslendinga af erlendum 
lánum. Þriðji mælikvarðinn á umfang efnahagsstarfseminnar er 
vergar þjóðartekjur sem mælir hve mikið þjóðin ber úr býtum fyrir 
framleiðsluna. Á verðlagi hvers árs eru þjóðartekjur jafnar þjóðar-
framleiðslunni en þegar kemur að því að meta þjóðartekjur á föstu 
verðlagi er tekið tillit til þess að viðskiptakjör hafa áhrif á kaupmátt 
útflutningstekna: ef viðskiptakjörin batna hækkar útflutningsverð 
meira en innflutningsverð og þjóðartekjur á föstu verðlagi hækka 
umfram þjóðarframleiðslu og öfugt ef viðskiptakjör rýrna.

Eins og mynd 1 sýnir hafa þessir þrír mælikvarðar lengst af gef-
ið áþekka lýsingu á efnahagsframvindunni: hagvöxtur mældur með 
breytingu vergrar landsframleiðslu var að meðaltali um 3,3% árin 
1990-2007 en 3,2% mældur með vergri þjóðarframleiðslu og -tekjum.

Vandamál við túlkun þjóðarframleiðslu og -tekna í kjölfar 
fjármálakreppunnar
Eins og sjá má á mynd 1 virðist þróun þessara þriggja mælikvarða hins 
vegar vera töluvert ólík frá því að fjármála- og efnahagskreppan skall 
á árið 2008. Þjóðarframleiðslan virðist þannig hafa dregist saman um 
tæplega 16% árið 2008 og þjóðartekjur lækkað um rúmlega 18%. 
Á sama tíma mældist hins vegar 1,2% hagvöxtur út frá landsfram-
leiðslunni. Landsframleiðslan dróst síðan saman um 6,6% ári síðar 
og um 4% til viðbótar árið 2010. Samdráttur þjóðarframleiðslunnar 
virðist hins vegar hafa verið minni þessi tvö ár og þjóðartekjur virðast 
hafa tekið að aukast strax árið 2010. 

Vandinn við þessar tölur er hins vegar að þær byggjast á opin-
beru uppgjöri þáttatekjujafnaðar. Eins og reglulega hefur verið fjallað 
um í Peningamálum og öðrum útgáfum Seðlabankans,1 hefur þetta 
opinbera uppgjör gefið afar skekkta mynd af raunverulegri þróun 
þáttatekjujafnaðar þar sem inn í því eru reiknuð áfallnar vaxtatekjur 
og -gjöld af erlendum eignum og skuldum hinna föllnu banka. Þar 
sem erlendar skuldbindingar þeirra voru töluvert meiri en eignir er 
um verulegar upphæðir að ræða í reiknuðum áföllnum hreinum 
vaxtagjöldum sem endurspegla ekki raunverulegar greiðslur úr búum 
þeirra þar sem þau munu að öllum líkindum aldrei verða greidd að 
fullu. Í mati Seðlabankans á raunverulegri þróun þáttatekju- og við-
skiptajafnaðar og erlendra skulda þjóðarbúsins hefur því verið reynt 
að leiðrétta fyrir áhrifum þessara þátta.2 Hið sama þarf að gera við 
mat á þjóðarframleiðslu og -tekjum frá árinu 2008 eigi að fá betri 
mynd af þróun þessara stærða eftir fall bankakerfisins.

Mat á þjóðarframleiðslu og -tekjum þegar leiðrétt er fyrir 
áhrifum hinna föllnu banka á þáttatekjujöfnuð þjóðarbúsins
Mynd 2 sýnir þróun þessara þriggja mælikvarða frá árinu 2005 þegar 
notast er við mat Seðlabankans á undirliggjandi þáttatekjujöfnuði við 
útreikning þjóðarframleiðslu og -tekna. Þegar leiðrétt er fyrir áhrif-
um hinna föllnu banka á þáttatekjujöfnuð þjóðarbúsins reynist sam-
dráttur þjóðarframleiðslu og -tekna árið 2008 töluvert minni en ef 
notast er við opinberar tölur um þáttatekjujöfnuðinn. Að sama skapi 
verður nokkur bati í báðum stærðum árið 2009 í stað samdráttar. 
Mat á efnahagsþróuninni árin 2008-2009 er því töluvert frábrugðið 
eftir því hvort horft er til landsframleiðslunnar eða þjóðarframleiðslu 
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3. Þessi mikla hækkun á þáttatekjuhalla endurspeglar m.a. mikla lækkun á gengi krónunnar 
árið 2008. 

4. Sé hins vegar miðað við opinbert mat á þáttatekjujöfnuði, mælist samdráttur þjóðarfram-
leiðslunnar um 21½% og lækkun þjóðartekna tæplega 26%.  

5. Sjá nánari umfjöllun um þróun og horfur viðskiptakjara í rammagrein II-1 í þessu hefti 
Peningamála.

Mynd 3

Landsframleiðsla, þjóðarframleiðsla og 
þjóðartekjur 2000-20161

1. Þjóðarframleiðsla er landsframleiðsla leiðrétt fyrir þáttatekjum. 
Þjóðartekjur leiðrétta þjóðarframleiðslu fyrir áhrifum breytinga á 
viðskiptakjörum. Miðað við mat á undirliggjandi þáttatekjum. 
Grunnspá Seðlabankans 2013-2016.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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og -tekna, eða eftir því hvort miðað er við opinbert uppgjör þátta-
tekjujafnaðar eða mat á undirliggjandi þáttatekjujöfnuði.

Það torveldar þó túlkun á mati á undirliggjandi þjóðarfram-
leiðslu og -tekjum árin 2008-2009 að skuldbindingar hinna föllnu 
banka eru inni í mati á undirliggjandi þáttatekjujöfnuði fyrstu þrjá 
ársfjórðunga ársins 2008 en falla síðan út þegar þeir fara í þrot á 
síðasta fjórðungi ársins. Því mælist töluverð aukning á undirliggjandi 
þáttatekjuhalla árið 2008, eins og í opinberum tölum um þáttatekju-
jöfnuð,3 en síðan minnkar hallinn mikið árið 2009 þegar þáttatekjur 
og -gjöld tengd hinum föllnu bönkum detta út. Það skýrir hina miklu 
sveiflu sem verður í þjóðarframleiðslu og -tekjum milli áranna 2008-
9 þegar notast er við mat á undirliggjandi þáttatekjujöfnuði. 

Við túlkun á ólíkri þróun þessara þriggja mælikvarða á efnahags-
framvinduna frá árinu 2008 er því líklega vænlegra að horfa yfir tíma-
bilið í heild en á vöxt milli ára, sérstaklega framan af tímabilinu. Slíkur 
samanburður er sýndur á mynd 3. Þar má sjá að samdráttur landsfram-
leiðslunnar frá hátoppi fyrir kreppuna til lágpunkts eftir hana nam um 
10½%, en var um 9% sé miðað við undirliggjandi þjóðarframleiðslu 
og um 11½% sé miðað við undirliggjandi þjóðartekjur.4 Efnahags-
samdrátturinn í kjölfar fjármálakreppunnar mælist því í meginatriðum 
svipaður á þessa þrjá mælikvarða, þótt samdráttur landsframleiðsl-
unnar sé heldur meiri en samdráttur þjóðarframleiðslunnar. Rýrnun 
viðskiptakjara á tímabilinu gerir það síðan að verkum að samdráttur 
þjóðartekna verður heldur meiri en samdráttur landsframleiðslunnar.

Efnahagsbatinn sem hófst um mitt ár 2010 hefur verið svip-
aður hvort sem horft er til landsframleiðslu eða þjóðarframleiðslu. Sé 
miðað við spá Seðlabankans fyrir þetta ár, hefur lands- og þjóðar-
framleiðslan vaxið um 6½% frá árinu 2010. Aukning þjóðartekna 
er hins vegar töluvert minni eða einungis 1,9% og skýrist af fyrr-
greindri rýrnun viðskiptakjara. Gangi grunnspá bankans fyrir næstu 
ár eftir mun lands- og þjóðarframleiðslan halda áfram að þróast 
með áþekkum hætti út spátímann en aukning þjóðartekna mun 
áfram vera hæg. Framleiðslustigið mun því vaxa nokkru hraðar en 
afrakstur þjóðarbúsins af framleiðslunni enda horfur um viðskipta-
kjör þjóðarbúsins óhagstæðar.5


