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Nokkur aðlögun á sér ætíð stað í þjóðarbúskapnum þar sem fram-
leiðsluþættir færast á milli atvinnugreina og viðbúið er að vægi ein-
stakra greina í verðmætasköpuninni breytist ár frá ári. Sú aðlögun 
sem íslenskur þjóðarbúskapur hefur gengið í gegnum á undanförn-
um árum er þó mun umfangsmeiri en á sér stað við eðlilegt árferði. 
Í þessari rammagrein er brugðið upp mynd af þessari aðlögun. Hún 
sýnir að verðmætasköpunin fer í auknum mæli fram í útflutnings-
greinunum, sem njóta góðs af lágu raungengi krónunnar, í stað inn-
lendu greinanna sem uxu hratt á þensluárunum fyrir fjármálakrepp-
una.1

Efnahagsbatinn knúinn áfram af útflutningi og tengdum 
greinum
Ráðstöfunaruppgjör þjóðhagsreikninga sýnir þá aðlögun sem hefur 
farið fram í neyslu, fjárfestingu og utanríkisviðskiptum og sýnir t.d. 
vel hvernig hluta samdráttaráhrifa fjármálakreppunnar var beint 
út úr þjóðarbúskapnum með verulegum samdrætti innflutnings. Í 
framleiðsluuppgjöri þjóðhagsreikninga má greina efnahagsþróunina 
eftir atvinnugreinum og skoða þá aðlögun sem hefur átt sér stað í 
verðmætasköpuninni og framlag mismunandi greina til bæði sam-
dráttarins í kjölfar fjármálakreppunnar og þess efnahagsbata sem 
hefur átt sér stað frá árinu 2010.2

Samdráttur vergra þáttatekna í kjölfar fjármálakreppunnar 
varð mestur í þeim greinum sem höfðu vaxið mest þar á undan, ekki 
síst í byggingar- og fjármálageiranum, auk smásölunnar (sjá mynd 
1). Vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands bregður upp áþekkri 
mynd en fækkun starfa á milli áranna 2008 og 2010 nam um 7.500 
í byggingargeiranum, tæplega 5.000 í verslun og um 800 í fjármála-
þjónustu (sjá mynd 2). Störfum í byggingar- og mannvirkjagerð hélt 
reyndar áfram að fækka og jafngildir fækkunin á tímabilinu 2008-
2012 því að öll störf í fjármálaþjónustu þegar þau voru flest hefðu 
glatast.

Efnahagsbatinn frá árinu 2010 til ársins 2012 hefur verið bor-
inn uppi af greinum í útflutningi og honum tengdum. Um 41½% af 
aukningu vergra þáttatekna frá árinu 2010 skýrist þannig af vexti í 
flutningum, rekstri ferðaskrifstofa, gisti- og veitingastaða og leigu-
starfsemi á öðru en fasteigum (t.d. bílum). Til viðbótar nam framlag 
sjávarútvegs til batans tæplega 14%. Af innlenda einkageiranum 
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Vísbendingar um 
innri aðlögun 
þjóðarbúsins og tilfærslu 
verðmætasköpunar frá 
innlendri starfsemi til 
útflutningsgreina

1. Greiningin getur aldrei orðið betri en fyrirliggjandi gögn leyfa en meðal vandamála 
við túlkun og greiningu gagnanna er að ná í reynd utan um hvaða fyrirtæki teljast til 
útflutningsgeirans. Í rammagreininni er stuðst við framleiðsluuppgjör þjóðhagsreikninga, 
auk annarra gagna um vinnumarkaðinn, rekstur, fjármunaeign, fjáreignir og skuldir fyrir-
tækja.

2. Ráðstöfunaruppgjörið sýnir skiptingu landsframleiðslunnar eftir ráðstöfun í einkaneyslu, 
samneyslu, fjármunamyndun og utanríkisverslun. Framleiðsluuppgjörið sýnir aftur á móti 
í hvaða atvinnugreinum landsframleiðslan myndast. Vergar þáttatekjur atvinnuveganna 
mæla virði þeirrar framleiðslu af vörum og þjónustu sem á sér stað í þjóðarbúskapnum. 
Sá munur er á vergri landsframleiðslu og vergum þáttatekjum að óbeinir skattar eru ekki 
taldir með í þáttatekjum enda ekki hluti af tekjum fyrirtækja en framleiðslustyrkir eru 
með. Enn liggja ekki fyrir vergar þáttatekjur á föstu verði fyrir árið 2012 en hægt er að 
nota magnvísitölur til að áætla hvernig þróunin á síðasta ári hafi verið.

Mynd 1

Hlutdeild nokkurra atvinnugreina
í efnahagssamdrættinum 2008-20101

%

1. Samkvæmt vergum þáttatekjum (VÞT) miðað við fram-
leiðsluuppgjör Hagstofunnar. 2. Til þessa flokks teljast flutn-
ingar og geymsla, rekstur gististaða, veitingahúsa og ferða-
skrifstofa, auk leigustarfsemi (án fasteigna). 3. Án ferða-
skrifstofa og leigustarfsemi á öðru en fasteignum. 
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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Mynd 2

Breyting í fjölda starfandi1

Fjöldi (þús.)

1. Fólk telst vera starfandi (hafa atvinnu) ef það hefur unnið 
eina klukkustund eða lengur í viðmiðunarvikunni  þegar vinnu-
markaðsrannsóknin er framkvæmd eða verið fjarverandi frá 
starfi sem það gegnir að öllu jöfnu. 
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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3. Tekjuskiptingaruppgjör þjóðhagsreikninga væri reyndar enn betur til þess fallið þar sem 
það byggist á því að meta virðisaukann eftir að honum hefur verið útdeilt til þeirra geira 
sem átt hafa þátt í myndun hans. Því miður er hins vegar ekki enn til tekjuskiptingarupp-
gjör fyrir alla geira á Íslandi.

4. Hagstofan tekur saman yfirlit um rekstur atvinnugreina, að mestu upp úr stöðluðum 
skattframtölum rekstraraðila í öllum atvinnurekstri. Safnið nær nú til afar stórs hluta eða 
yfir 90% alls fyrirtækjarekstrar í landinu en niðurstöðurnar eru birtar með þó nokkurri 
töf og niðurstöður fyrir árið 2012 hafa ekki verið birtar. Í þessari rammagrein er byggt á 
þessum gögnum en þau hafa verið færð á fast verðlag ársins 2005 og fjármálafyrirtæki 
og liðurinn „fasteignafélög og ýmis sérhæfð þjónusta“, þar sem eignahaldsfélög eru 
umfangsmikil, eru undanskilin.

Mynd 5

Þróun rekstrarafgangs og launakostnaðar 
eftir geirum1

1. Samkvæmt framleiðsluuppgjöri. Rekstrarafgangur fyrirtækja er 
hagnaður fyrir vaxtagreiðslur. 
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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1. Vergar þáttatekjur er samtala launakostnaðar, rekstrarafgangs og 
afskrifta. Allar stærðir eru á föstu verðlagi. Launakostnaður er hvers 
kyns greiðslur fyrir vinnuframlag. Rekstrarafgangur er hagnaður fyrir 
vaxtagreiðslur. Gildi þáttatekna árið 2012 er áætlað út frá magnvísitölu 
og hlutdeild ofangreindra undirþátta látin halda sér óbreyttri frá fyrra ári.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Breyting frá fyrra ári (%)

Mynd 4

Þróun vergra þáttatekna og framlag undirliða1
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Mynd 3

Áætluð hlutdeild nokkurra atvinnu-
greina í efnahagsbatanum 2010-20121

%

1. Samkvæmt vergum þáttatekjum (VÞT) miðað við framleiðslu-
uppgjör Hagstofunnar þar sem gildi fyrir 2012 er áætlað út frá 
þróun magnvísitalna. 2. Til þessa flokks teljast flutningar og 
geymsla, rekstur gististaða, veitingahúsa og ferðaskrifstofa, auk 
leigustarfsemi (án fasteigna). 3. Án ferðaskrifstofa og leigustarf-
semi á öðru en fasteignum.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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munar mest um batann í heild- og smásöluverslun (að undanskild-
um vélknúnum ökutækjum). Það endurspeglar að hluta aukningu 
einkaneyslu á tímabilinu, auk þess sem verslun og þjónusta nýtur 
góðs af vaxandi fjölda ferðamanna (sjá mynd 3). Áþekk þróun fæst 
af skoðun vinnumarkaðskönnunarinnar en samkvæmt henni hefur 
fjölgun starfa frá árinu 2008 numið um 2.000 í hótel- og veitinga-
húsarekstri, tæplega 1.300 í fiskiðnaði og 500 í samgöngum og 
flutningum (sjá mynd 2).

Aðlögun fyrirtækja virðist einkum hafa falist í lækkun 
launakostnaðar til að mæta auknum fjármagnskostnaði og 
bregðast við minni eftirspurn
Framleiðsluuppgjör Hagstofunnar má einnig nýta til að skoða 
skiptingu afraksturs verðmætasköpunarinnar á milli launafólks og 
eigenda fyrirtækja þar sem vergar þáttatekjur eru samtala launa-
kostnaðar, rekstrarafgangs og afskrifta.3 Þensluskeiðið fyrir fjár-
málakreppuna einkenndist af örum vexti launakostnaðar og vaxandi 
hlutdeild launafólks af afrakstri framleiðslunnar allt fram til ársins 
2007. Veruleg umskipti áttu sér hins vegar stað á árunum 2007-
2009 þegar launakostnaður dróst saman um tæplega fjórðung á 
föstu verðlagi og hlutdeild launafólks minnkaði (sjá mynd 4). Sam-
dráttur launakostnaðar var mestur í byggingargeiranum og innlenda 
þjónustugeiranum þar sem störfum fækkaði hvað mest en minnstur í 
útflutningsgreinunum. Samdráttur heildarvinnustunda var enn meiri 
en fækkun starfa gefur til kynna þar sem meðalvinnutími styttist. 
Hlutdeild launafólks af afrakstri framleiðslunnar hefur aukist nokkuð 
frá árinu 2009 í nær öllum geirum. 

Rekstrarafgangur fyrirtækja og hlutdeild eigenda fyrirtækj-
anna af afrakstri verðmætasköpunarinnar jókst verulega á árunum 
2007-2009 þegar launakostnaður lækkaði (sjá myndir 4 og 5). Hér 
verður þó að hafa í huga að rekstrarafgangur fyrirtækja í framleiðslu-
uppgjörinu sýnir hagnað þeirra fyrir vaxtagreiðslur og bregður því 
ekki upp mynd af því hversu mikill hagnaður þeirra var í reynd eftir 
greiðslu fjármagnskostnaðar. Ársreikningayfirlit Hagstofunnar má 
hins vegar nýta til að fá vísbendingu um hversu mikið hreinn hagn-
aður fyrirtækja hefur vikið frá rekstrarhagnaði.4 Munurinn var veru-
legur árið 2008 þegar nær allar atvinnugreinar skiluðu miklu hreinu 
tapi þrátt fyrir jákvæðan rekstrarhagnað. Stærsti hlutinn af gífurleg-
um fjármagnskostnaði fyrirtækja á árinu 2008 er til kominn vegna 
gengislækkunar krónunnar og meðfylgjandi verðbólguaukningar. 
Árin 2009-2011 hefur rekstrarhagnaður fyrirtækja hins vegar endur-
speglað betur hreinan hagnað þeirra. Glöggt má sjá að afkoman er 
mun betri í útflutningsgreinunum en í innlendu greinunum (sjá mynd 
6) en tapið frá árinu 2008 vegur svo þungt að flestir atvinnugeirar 
hafa verið reknir með hreinu tapi sé litið til alls tímabilsins 2008-
2011. Hafi hagnaður í fyrra verið áþekkur því sem hann var árið 
2011 og verði sömuleiðis svipaður hagnaður í ár er ljóst að útflutn-
ingsgreinarnar skiluðu verulegum hagnaði yfir allt tímabilið 2008-
2013 en að enn væri nokkuð í land hjá innlendu þjónustunni og 
byggingargeiranum í að vinna upp tapið.
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Fjármunaeign fyrirtækja jókst lítið þrátt fyrir mikla 
skuldasöfnun í aðdraganda fjármálakreppunnar og bati í 
fjárfestingu hefur verið hægur 
Af umræðunni að framan er ljóst að verðmætasköpunin hefur í 
auknum mæli færst yfir til útflutningsgeirans og að nokkur tilfærsla 
vinnuafls hefur átt sér stað. Hins vegar þarf mikil aðlögun einnig 
að eiga sér stað í öðrum framleiðsluþáttum og hætta er á að hún 
geti reynst tímafrek. Sé litið til þróunar fjármunaeignar eftir atvinnu-
greinum virðist örri skuldasöfnun fyrirtækja fyrir fjármálakreppuna 
mun fremur hafa verið varið í kaup á fjáreignum en fjárfestingu í 
uppbyggingu fjármunaeignar. Þetta skiptir máli því að mikilvægi fjár-
munaeignar felst í því að hún nýtist við framleiðslu annarrar vöru 
og þjónustu og er því til þess fallin að renna styrkari stoðum undir 
framleiðslugetu þjóðarbúsins. Vöxtur fjármunaeignar á þessu skeiði 
skýrist að mestu af umfangsmikilli fjárfestingu í orkufrekum iðnaði 
og atvinnuhúsnæði. Í kjölfar lækkunar skulda fyrirtækja á undan-
förnum misserum ríkir nú betra samræmi á milli skuldsetningar og 
fjármunaeignar fyrirtækjageirans í heild sinni (sjá myndir 7 og 8). 

Fjárfestingarumsvif hafa aukist hægt frá því að efnahagsbati 
hófst á árinu 2010. Þó er ljóst að fjárfesting í innviðum ferðaþjón-
ustunnar mun aukast verulega næstu misserin og þá er gert ráð fyrir 
að fjárfesting sjávarútvegsfyrirtækja í skipum verði áfram þó nokkur 
á næstu árum. Framleiðslugetu sjávarútvegsfyrirtækja og álfram-
leiðenda eru þó settar verulegar skorður og því er ekki endilega að 
vænta töluverðra umskipta í fjárfestingarumsvifum þótt breytingar 
eigi sér stað á samkeppnisstöðu þeirra þar sem þau geta ekki mætt 
aukinni eftirspurn með framleiðsluaukningu. 

Vísbending um verulega aðlögun í verðmætasköpun og 
tilflutning starfa frá innlendum greinum til útflutningsgreina
Af ofangreindu er ljóst að umfangsmikil aðlögun hefur átt sér stað 
í þjóðarbúskapnum í kjölfar þess að hann bar upp á sker í fjár-
málakreppunni. Þúsundir starfa hafa flust frá innlendu greinunum 
til útflutningsgeirans, efnahagur fjölda fyrirtækja hefur verið endur-
skipulagður, þó nokkur fjöldi farið í þrot og efnahagsbatinn sótt 
fremur hægt í sig veðrið. Viðbúið er að aðlögunin muni halda áfram 
á komandi misserum og greining á framvindu hennar verði enn um 
sinn verðugt rannsóknarefni. 

1. Fjármunaeign er uppsafnað en afskrifað verðmæti þeirra fjármuna 
sem orðið hafa til við fjármunamyndun innan framleiðslustarfseminnar, 
auðlindir sem ekki hafa verið framleiddar eru undanskildar. Virði fjáreigna 
er fengið frá fjármálareikningum, þó þannig að hlutabréf, útlán og verð-
bréfaeign er lækkuð sem nemur mismun skulda samkvæmt fjármálareikn-
ingum og tölum Seðlabankans þar sem sá munur endurspeglar að verulegu 
leyti skuldir á milli fyrirtækja innan sömu samstæðu. 
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

% af VLF

Mynd 8

Fjármunaeign, fjáreignir og skuldir 
atvinnuveganna 2003-20121
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Mynd 6

Þróun hagnaðar eftir geirum1

1. Samkvæmt ársreikningayfirliti Hagstofunnar sem unnið er upp úr skatt-
framtölum rekstraraðila. Fjármálafyrirtækjum og flokknum fasteignafélög 
og ýmis sérhæfð þjónusta sem inniheldur eignarhaldsfélög er sleppt.  
Rekstrarhagnaður er tekjur að frádregnum rekstrargjöldum að meðtöldum 
afskriftum, en fyrir færslu nettófjármagnsgjalda. Hreinn hagnaður tekur 
einnig tillit til nettófjármagnsgjalda og óreglulegra liða.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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Útflutningsgeirinn Innlendi þjónustugeirinn

1. Fjármunaeign er uppsafnað en afskrifað verðmæti þeirra fjármuna sem 
orðið hafa til við fjármunamyndun innan framleiðslustarfseminnar, auðlindir 
sem ekki hafa verið framleiddar eru undanskildar.Til útflutningsgeirans teljast 
sjávarútvegur, vinnsla sjávarafurða, framleiðsla málma, ferðaþjónustan og 
75% af veitustarfsemi. Aðrir atvinnuvegir eru flokkaðir sem innlendir og skipt 
í framleiðslu-, þjónustu- og byggingargeira. Skuldir eru á kröfuvirði.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

% af VLF % af VLF

Mynd 7

Fjármunaeign og skuldir atvinnuveganna 
1990-20121

Fjármunaeign útflutningsgeirans (v. ás) 

Fjármunaeign innlenda þjónustugeirans (v. ás) 

Fjármunaeign innlenda framleiðslugeirans (v. ás)
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