
 

 

 

 

Auknar fjárfestingar eru lykillinn að bættum lífskjörum 

Í nýrri hagspá Hagdeildar ASÍ er gert ráð fyrir nokkrum hagvexti á næstu árum en efnahagsbatinn er 

veikur og við blasir doði í hagkerfinu þar sem okkur tekst hvorki að endurheimta fyrri lífskjör né vinna 

bug á atvinnuleysinu. 

Litlar fjárfestingar skýra að mestu slakar hagvaxtarhorfur. Mikil óvissa ríkir um byggingu álvers í 

Helguvík og því er ekki gert ráð fyrir því í spánni og innanríkisráðherra hefur slegið út af borðinu allar 

áætlanir um að gera átak í vegamálum á Suðvesturlandi með sérstakri fjármögnun. Þá valda 

erfiðleikar á erlendum fjármálamörkuðum aukinni óvissu varðandi fjárfestingar.  

Þetta er vond staða. Eina leiðin fyrir okkur til að bæta lífskjör og draga úr atvinnuleysi er að auka 

verðmætasköpun þjóðarbúsins. Aðgerðir til að örva hagvöxt og skapa störf verða því að beinast að því 

að auka arðbæra fjárfestingu. Hagdeild ASÍ skoðaði hvaða áhrif það hefði ef okkur tækist að auka 

fjárfestingar. Skoðuð voru þrjú dæmi: álver í Helguvík; stóriðja á Norðurlandi og dæmi þar sem ráðist 

er í bæði verkefnin. Í meðfylgjandi töflu eru dæmin þrjú sýnd ásamt grunnspá hagdeildar. Aftasti dálkur 

töflunnar sýnir uppsafnaðan 

hagvöxt á tímabilinu.  

Í fyrsta dæminu: Álver í 

Helguvík,er gert ráð fyrir að 

framkvæmdir við álverið komist 

á skrið á næsta ári og gert er 

ráð fyrir að framleiðsla hefjist í 

1. áfanga álversins á fyrrihluta árs 2014. Í dæminu er gert ráð fyrir framkvæmdum við þrjá áfanga 

versins. Heildarfjárfesting við álverið í Helguvík og tengd raforkuver er áætluð um 250 milljarðar. 

Í öðru dæminu: Stóriðja á Norðurlandi, er gert ráð fyrir framkvæmdum við virkjanir í Bjarnarflagi og 

Þeistareykjum sem hvor um sig er 90 Mw. Gert er ráð fyrir að reist verði iðjuver á Norðurlandi sem nýti 

þessa orku. Áætlaður kostnaður við byggingu orku- og iðjuvera á tímabilinu er um 80 – 90 milljarðar og 

útflutningsverðmæti framleiðslunnar gæti numið um 26 milljörðum á ársgrundvelli þegar iðjuverin hafa 

náð fullum afköstum. Gert er ráð fyrir að iðjuverin verði byggð í tveimur áföngum og fyrri áfanginn taki 

til starfa árið 2014.  

Í þriðja dæminu: Álver í Helguvík og stóriðja á Norðurlandi, er gert ráð fyrir að bæði framkvæmdir við 

álver Í Helguvík og við stóriðju á Norðurlandi fari á fullt skrið.   

Niðurstöðurnar eru afgerandi. Hagvöxturinn verður um 2,4 prósentusigum meiri en í grunnspánni, ef 

hægt er að setja kraft í framkvæmdir við álverið í Helguvík. Ef framkvæmdir hefjast við stóriðju á 

 

HAGVÖXTUR



Norðurlandi verður hagvöxturinn um 1 prósentustigi meiri en ella. Ef framkvæmdir hæfust bæði við 

álverið í Helguvík og stóriðjuframkvæmdir á Norðurlandi verður frávikið frá grunnspánni enn meira og 

hagvöxtur yrði um 3,4 prósentustigum meiri. Árleg verðmætasköpun okkar yrði þá um 55 milljörðum 

meiri árið 2014 en grunnspáin gerir ráð fyrir. Þessar framkvæmdir hefðu að sjálfsögðu jákvæð áhrif á 

atvinnustigið. Það er því til mikils að vinna að auka fjárfestingar og fá þannig hjól efnahags- og 

atvinnulífsins til að snúast hraðar. 

Ólafur Darri Andrason, hagfræðingur  


