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Hagstofa Íslands birti þjóðhagsreikninga fyrir annan fjórðung þessa 
árs og endurskoðun á sögulegum tölum allt aftur til ársins 1997 hinn 
19. september sl. Þessi endurskoðun er að hluta til komin vegna 
nýrra reglna um gerð þjóðhagsreikninga, ESA 2010. Helstu breyting-
arnar í þessum nýju reglum eru að rannsóknar- og þróunarkostnaður 
er nú flokkaður sem fjármunamyndun og bætist við fjármunaeign-
ina, kaup á varanlegum hergögnum eins og flugvélum og herskipum 
eru ekki lengur flokkuð beint með samneyslu ársins heldur sem fjár-
festing og viðbót við fjármunaeign, vörur sem sendar eru til vinnslu 
erlendis eru ekki lengur taldar með útflutningi og innflutningi vara 
heldur er framlag erlenda fyrirtækisins flokkað sem innflutt þjónusta 
(og útflutt þjónusta í heimalandi erlenda fyrirtækisins) og áfallnar 
lífeyrisskuldbindingar eru færðar til gjalda hjá greiðendum og til 
eignar hjá heimilum óháð því hvort búið er að greiða viðkomandi 
skuldbindingu. Ýmis önnur ákvæði eru í ESA 2010, bæði ákvæði sem 
lúta að heimildum og úrvinnslu gagna og einnig birtingu þjóðhags-
talna og endurskoðun á þeim. Líkt og samsvarandi stofnanir í öðrum 
Evrópuríkjum hefur Hagstofan látið endurskoðunina ná til fleiri at-
riða en þeirra sem eru nýmæli í ESA 2010. Ólögleg starfsemi, t.d. 
vændi, smygl og eiturlyfjasala, er nú talin með í fyrsta sinn og miklar 
breytingar hafa einnig orðið á liðunum óbeint mæld bankaþjónusta 
og húsnæðiskostnaður.1 

Við endurskoðunina hækkar mælt nafnvirði landsframleiðslu 
frá marsbirtingu þjóðhagsreikninga að meðaltali um 3,1% á tíma-
bilinu 1997-2007 en um 4,9% að meðaltali á tímabilinu 2008-2013. 
Hækkun landsframleiðslunnar á föstu verðlagi er meiri: að meðaltali 
hækkar hún um 3,6% á tímabilinu 1997-2007 en um 8,5% á tíma-
bilinu 2008-2013. Hækkun á nafnvirði landsframleiðslunnar hér á 
landi er svipuð og í ýmsum öðrum löndum. Í Bretlandi hækkar mælt 
nafnvirði landsframleiðslunnar á árunum 1997-2009 að meðaltali 
um 3,6%, í Frakklandi hækkar mælingin um 3,2% á árinu 2010 (þ.a. 
2,4% vegna ESA 2010), í Hollandi er hækkunin á árinu 2010 7,6% 
(þar af 3% vegna ESA 2010) og í Danmörku þar sem þjóðhags-
reikningatölur hafa verið endurskoðaðar aftur til ársins 1966 hækkar 
mæld landsframleiðsla á milli 1,6% og 3,1%.

Helstu aðferðafræðibreytingar
Þau atriði sem valda mestum breytingum á stærðunum í ráðstöf-
unaruppgjöri þjóðhagsreikninga eru:

Rannsóknar- og þróunarkostnaður er nú flokkaður sem fjár-
festing en var áður talinn með aðföngum. Þessi breyting leiðir til 
þess að mæld landsframleiðsla hækkar um 1,4%. Hún hækkar fjár-
munamyndun um 14-16% undanfarin fimm ár og þar sem verulegur 
hluti rannsóknar- og þróunarkostnaðar var áður talinn til samneyslu 
lækkar samneyslan um 2½% á sama tíma. Þessi breyting hækkar 
fjármunaeign þjóðarbúsins í lok ársins 2012 um 5,3%. 

Óbeint mæld bankaþjónusta, þ.e. sá hluti af þjónustu fjár-
málastofnana sem viðskiptavinir þeirra greiða fyrir með vaxtamun 
inn- og útlána en ekki beinum þjónustugjöldum hefur verið endur-
metin. Endurmatið veldur 2,5% hækkun landsframleiðslunnar árið 
2007 en 1% hækkun í fyrra og kemur fram sem hækkun einka-
neyslu og samneyslu ásamt því að bæta vöru- og þjónustujöfnuð, 
en jöfnuður frumþáttatekna versnar jafn mikið. 

Húsaleiga hefur verið endurmetin sem leiðir til hækkunar 
landsframleiðslu um ½-1% sl. fimm ár en lækkunar um 0,3% árið 
2007. 

Ólögleg starfsemi, t.d. vændi og eiturlyfjasala, er nú talin með 
í landsframleiðslu hér á landi í fyrsta sinn. Samkvæmt þjóðhagsreikn-

1. Sjá nánari umfjöllun í Hagtíðindum 2014:10, Hagstofa Íslands, 19. september 2014.
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ingastöðlum á landsframleiðslan að mæla alla efnahagsstarfsemi þar 
sem vörur og þjónusta eru seld á markaði, bæði löglega og ólöglega. 
Þessi liður hækkar landsframleiðsluna um 0,5% og einkaneysluna 
um tæpt 1%.

Mynd 1 sýnir framlag þessara fjögurra þátta til breytinga á 
mati á landsframleiðslu frá árinu 2007. Eins og sjá má vega áhrif 
óbeint mældrar fjármálaþjónustu þyngst framan af en áhrif endur-
flokkunar á rannsóknum og þróunarstarfsemi sem fjárfestingar vega 
einnig þungt. 

Ákvæði í ESA 2010 um að telja útgjöld til hergagna, eins og 
flugvéla og skipa, til fjármunamyndunar en ekki beint til samneyslu 
hefur nokkur áhrif víða erlendis en minni áhrif hér á landi. Ákvæðið 
um að telja vörur sem eru fluttar til landsins ekki með í innflutningi 
og útflutningi ef erlendur aðili á innfluttu vöruna og fær aftur full-
unnu vöruna hefur veruleg áhrif á tölur um út- og innflutning vara 
og þjónustu en ekki á jöfnuð utanríkisviðskipta eða landsframleiðslu. 
Reglurnar um meðferð lífeyrissparnaðar eiga eftir að hafa veruleg 
áhrif á mælt eigið fé heimila en engin áhrif á mælda landsframleiðslu 
og hagvöxt.

Endurskoðun á þróun hagvaxtar
Þessar breytingar fela í sér að hagvöxtur hér á landi telst nú nokkru 
meiri en áður á tímabilinu 1997-2008 eða 4,7% á ári að meðaltali 
í stað 4,4% áður og munar þar mest um verulega endurskoðun á 
hagvexti ársins 2007. Nú er talið að hann hafi verið 9,7% en áður 
var hann metinn 6% (mynd 2). Það þarf að fara aftur til ársins 1971 
til að finna meiri hagvöxt en þá var hann 13,1%.

Efnahagssamdrátturinn 2008-2010 er talinn minni en áður; 
talið er að landsframleiðslan hafi dregist saman um 5,1% árið 2009 
og 2,9% til viðbótar árið 2010 en sambærilegar tölur í fyrra mati 
Hagstofunnar voru 6,6% og 4,1%. Samkvæmt nýjum tölum er hag-
vöxtur frá árinu 2011 til ársins 2013 talinn lítið eitt minni en áður eða 
að meðaltali 2,3% á ári í stað 2,4% í fyrri tölum.

Endurskoðun á ársfjórðungslegum tölum
Líkt og í fyrri tölum nær árstíðarleiðrétt landsframleiðsla hámarki 
á fjórða fjórðungi ársins 2007 en lágmarki á fyrsta fjórðungi ársins 
2010 (mynd 3). Tímasetning viðsnúnings þjóðarbúskaparins breytist 
því ekki frá fyrra mati. Samdrátturinn mælist hins vegar heldur minni 
eða 10,9% en var áður 12,2%.2 Frá því að efnahagsbatinn hófst árið 
2010 er nú talið að landsframleiðslan hafi aukist um 9,3% sem er 
1,8 prósentum minni vöxtur en fólst í fyrra mati. 

Endurskoðun á einstökum þáttum ráðstöfunaruppgjörs
Við endurskoðunina hækkar nafnvirði einkaneyslu mest um 6,2% á 
árinu 2009 og að meðaltali um 4,3% á árunum 2009-2013. Nafn-
virði samneyslu minnkar um 2,4% á árinu 1998 en er nánast óbreytt 
á árunum 2009-2013. Mest breytist fjármunamyndunin en nafn-
virði hennar hækkar um 17,3% á árinu 2010 og að meðaltali um 
15,8% á árunum 2009-2013. Út- og innflutningur alls breytist lítið 
en verulegar breytingar eru á því hvað telst út- og innflutningur vöru 
annars vegar og þjónustu hins vegar vegna fyrrgreindrar breytingar 
á meðhöndlun viðskipta með afurðir sem skipta ekki um eignarhald. 

Mældur vöxtur einstakra útgjaldaþátta breytist einnig. Sam-
dráttur einkaneyslu á árunum 2008-2010 mælist nú 10,1% en var 
áður talinn 14,9% og munar þar mest um áhrif óbeinnar fjármála-
þjónustu, sérstaklega árið 2009. Vöxtur einkaneyslu á tímabilinu 

Heimild: Hagstofa Íslands.

Mynd 1

Framlög til hækkunar nafnvirðis 
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Mynd 2

Verg landsframleiðsla á föstu verðlagi 
og hagvöxtur 1997-2013 

Heimild: Hagstofa Íslands.
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Mynd 3

Árstíðarleiðrétt landsframleiðsla
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2. Hér er miðað við beina árstíðarleiðréttingu á landsframleiðslunni en ekki árstíðarleið-
réttar tölur Hagstofunnar. Fjallað var um muninn á árstíðarleiðréttingu Seðlabankans og 
Hagstofunnar í rammagrein IV-1 í Peningamálum 2012/4.



P
E

N
I

N
G

A
M

Á
L

 
2

0
1

4
•

4

39

RAMMAGREINAR

2010-2013 telst nú 5,4% en taldist áður 6,3%. Minni breytingar 
eru á mældum vexti samneyslu og fjármunamyndunar.

Breytingar á ýmsum lykilhlutföllum
Ofangreindar breytingar þjóðhagsreikninga valda ýmsum breyting-
um á mikilvægum hlutföllum sem gjarnan er horft til. Þannig hækkar 
fjárfesting sem hlutfall af landsframleiðslu um 1,4 prósentur hvort 
heldur horft er til meðaltals síðustu fimm ára eða alls tímabilsins 
frá 1997. Einkaneyslan lækkar í hlutfalli af landsframleiðslu um 0,4 
prósentur að meðaltali sl. fimm ár en samneyslan um 1,2 prósentur. 
Miðað við sl. fimm ár lækkar hlutfall útflutnings af landsframleiðslu 
um 2,7 prósentur en hlutfall innflutnings um 3 prósentur að meðal-
tali, aðallega vegna hækkunar landsframleiðslu. Vöru- og þjónustu-
jöfnuður batnar um 1,9 prósentur á árinu 2007 og um 0,3 prósentur 
að meðaltali á tímabilinu 2009-2013, aðallega vegna endurmats á 
óbeint mældri fjármálaþjónustu. Hlutföll skulda af landsframleiðslu 
lækka jafnframt við hækkun á nafnvirði landsframleiðslunnar.

Þær breytingar sem gerðar eru á ráðstöfunaruppgjöri koma 
einnig fram í framleiðslu- og tekjuuppgjörum Hagstofunnar. Í fram-
leiðsluuppgjörinu hafa tekjur af þeirri viðbótarstarfsemi sem nú er 
tekin með verið færðar með vergum rekstrarhagnaði en laun breyt-
ast lítið. Í framleiðsluuppgjöri þjóðhagsreikninga eru tekjur einyrkja, 
t.d. margra bænda, trillusjómanna og iðnaðarmanna færðar með 
rekstrarhagnaði. Þetta veldur því að hlutfall launa og launatengdra 
gjalda lækkar sem hlutfall af vergum þáttatekjum. Matið á hlutfallinu 
á árinu 2007 lækkar úr 72,8% í 67,1% eða um 5,7 prósentur og á 
árunum 2008-2012 lækkar hlutfallið um 3,2 prósentur að meðaltali. 
Nú er metið að þetta hlutfall hafi verið að meðaltali 58,9% á þessu 
tímabili og að það hafi verið 59,8% á árinu 2013 (mynd 4). 

Heimild: Hagstofa Íslands.

Mynd 4

Hlutfall launa og launatengdra gjalda 
af vergum þáttatekjum 1997-2013
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