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Inngangur 
Liðin ár hafa verið ár mikillar verðmætasköpunar, hagvöxtur hefur verið góður, 
kaupmáttur vaxið og almennt góðæri ríkt en þessum hraða og mikla vexti hefur fylgt 
óstöðugleiki með mikilli verðbólgu, gengissveiflum og háum vöxtum. Flestir eru 
sammála um að með betri hagstjórn hefði mátt draga úr óstöðugleikanum og forða 
almenningi og fyrirtækjum frá þeim mikla kostnaði sem honum fylgdi. 

Þegar skoðað er hvernig aukinni hagsæld liðinna ár hefur verið skipt blasir dapurleg 
staðreynd við - ójöfnuður hefur vaxið. Það er þekkt að í uppsveiflu eykst hættan á því 
að einhverjir dragist aftur úr í tekjuþróuninni. Þess vegna þarf að gæta sérstaklega að 
því að allir fái notið góðærisins. Verkalýðshreyfingin hefur því lagt mikla áherslu á að 
hækka lægstu launin sérstaklega og það hefur skilað árangri, því að launabreytingar 
skýra ekki vaxandi ójöfnuð. Vaxandi ójöfnuð má skýra með að fjármagnstekjur renna 
helst til þeirra tekjuhærri og með því að stjórnvöld hafa markvisst dregið úr 
tekjujöfnunarhlutverki skattkerfisins, með afnámi hátekjuskatts, raunlækkun 
persónuafsláttarins og minnkandi vægi barnabóta.  

Það er nokkurt áhyggjuefni að þrátt fyrir að kaupmáttur hafi vaxið mikið á liðnum árum 
hafa íslensk heimili eytt um efni fram - ráðstöfunartekjur hafa ekki dugað fyrir 
neysluútgjöldum. Skuldir heimilanna sem hlutfall af ráðstöfunartekjum hafa einnig 
vaxið gríðarlega og sífellt stærri hluti þeirra fer til greiðslna á vöxtum af þessum miklu 
skuldum. Heimilin eru því illa undir það búin að takast á við efnahagsleg áföll. 

Samkvæmt nýrri hagspá Hagdeildar ASÍ leitar hagkerfið nú í átt til jafnvægis. Það 
gerist ekki sársaukalaust, atvinnuleysi eykst og það dregur úr kaupmáttaraukningu. 
Spáin gerir þó ekki ráð fyrir harðri lendingu hagkerfisins. Áhyggjuefnið er ekki hörð 
lending heldur að ekkert augljóst jafnvægi er í kortunum. Þó að hægi á í efnahagslífinu 
er ekki að sjá að viðskiptahallinn verði viðráðanlegur í náinni framtíð. Vextir virðast 
ætla að vera áfram í hæstu hæðum og verðbólga óásættanlega mikil. Óvissa er mikil 
og má litið út af bera til að hagkerfið þróist til verri vegar. Geta Seðlabankans til 
viðspyrnu er verulega skert vegna þess hve stýrivextir eru þegar háir. Það kemur því 
ekki á óvart að Seðlabankinn telur í nýrri skýrslu um fjármálastöðugleika að brýnasta 
verkefni hagstjórnarinnar sé að endurheimta stöðugleika í þjóðarbúskapnum. 

Það er því mikilvægt að ná tökum á hagstjórninni. Til þess verða stjórnmálamenn að 
láta af ódýrum innhaldslausum loforðum og horfast í augu við raunveruleikann. Af 
fréttum að dæma má ætla að ekki verði margir vegaspottar ómalbikaðir í árslok, ekki 
mörg fjöll án gangna og stór hluti hringvegarins með fjórum akgreinum. Samhliða 
þessu á þegar að vinna upp allar vanrækslusyndir á sviði velferðamála og jafnframt að 
lækka skatta. Þetta eru auðvitað allt brýn og góð mál en fyrir svona ódýrum loforðum 
er einfaldlega ekki innistæða. Í hagspá Hagdeildar er tekið tillit til þess að ekki er rými 
fyrir allar yfirlýsingar og loforð ráðamanna. Það er einfaldlega gengið út frá því að það 
sama gerist og eftir síðustu kosningar að þegar búið er að kjósa og loforðavíman 
rennur af mönnum að sagan endurtaki sig og gripið verði til óhjákvæmilegra frestana. Í 
þessu samhengi má benda á frestun Héðinsfjarðagangna, menningarhúsa ofl. eftir 
síðustu kosningar. 

Það sem almenningur þarf nú er ábyrg hagstjórn en ekki loforð stjórnmálamanna sem 
allir vita að ekki er innistæða fyrir. Verkalýðshreyfingin hefur lengi kallað eftir þríhliða 
samstarfi verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekenda og stjórnvalda um brýn verkefni á 
sviði efnahags-, atvinnu- og félagsmála. Reynsla liðinna ára kennir okkur að slíkt 
samstarf hefur sjaldan verið brýnna. 
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Helstu niðurstöður hagspár  
• Hagkerfið er farið að leita jafnvægis eftir mikinn vöxt undanfarin misseri. Á 

þessu ári verður viðsnúningur. Í stað hagvaxtar sem byggir á miklum 
fjárfestingum og einkaneyslu tekur við hagvöxtur sem byggir á útflutningi. 
Hagvöxturinn verður minni en undanfarin ár en samt viðunandi.  

• Stóriðjuframkvæmdum á Austurlandi er að ljúka. Fjárfestingar og innflutningur 
á vörum tengdum þeim dragast mikið saman og álútflutningur vex mikið. Á 
sama tíma aukast fjárfestingar hins opinbera verulega. Stafar það mest af 
stórauknum fjárfestingum ríkisins og þá sérstaklega á næsta ári. Ekki er gert 
ráð fyrir hægt verði að efna öll kosningaloforðin – það er einfaldlega ekki 
nægilegt rými til þess. 

• Einkaneyslan vex mun hægar en undanfarin ár. Mörg heimili eru mjög 
skuldsett og stór hluti ráðstöfunartekna þeirra fer til greiðslna á afborgunum. 
Það dregur því úr möguleikum þeirra til neyslu.  

• Krónan hefur styrkst á ný eftir snarpa veikingu í fyrra. Hún verður áfram 
nokkuð sterk á þessu ári en mun veikjast í lok ársins þegar vaxtamunur við 
útlönd minnkar og áhugi erlendra áhættufjárfesta á krónunni dvínar. Krónan 
mun ná jafnvægi á ný og má búast við að hún verði á bilinu 125 – 130 stig í 
árslok 2008.   

• Það dregur úr verðbólgunni eftir því sem líður á árið. Hún mun síðan aukast á 
ný á fyrri hluta næsta árs, í kjölfar veikingar krónunnar, en minnkar síðan hratt 
og mun nálgast verðbólgumarkmið Seðlabankans í árlok 2008. Stýrivextir 
verða áfram háir.  

• Ástand á vinnumarkaði verður áfram gott á þessu ári en á næsta ár fer 
atvinnuleysi að aukast. Það fækkar á vinnumarkaði þegar hópur erlends 
verkafólks, sem hefur starfað við stóriðjuframkvæmdirnar snýr heim á ný. 
Áfram verður þó stór hópur erlends launafólks á vinnumarkaðinum.   

• Mikill undirliggjandi óstöðuleiki er í hagkerfinu. Viðskiptahallinn er mikill, gengi 
krónunnar óstöðugt, verðbólga mikil og vextir háir. Lítið þarf því til að út af að 
bregði og jafnvægi náist ekki. Slíkt ástand gæti reynst mörgum skuldsettum 
heimilum erfitt. 

 Bráðab. Spá Spá
Hlutfallsleg breyting 2005 2006 2007 2008
Einkaneysla 12.9 4.6 1.2 0.5
Samneysla 3.7 2.9 2.9 2.4
Fjármunamyndun 34.3 13.0 -14.6 -6.3
   þ.a. atvinnuvegir 57.5 13.8 -21.9 -12.5
   þ.a. húsnæði 11.9 17.2 -3.0 -4.0
   þ.a. hið opinbera -16.0 0.8 8.0 24.7
Þjóðarútgjöld 15.5 7.4 -3.3 -0.8
Útflutningur 7.2 -5.6 7.4 9.8
Innflutningur 29.3 8.8 -9.6 -1.6
Verg landsframleiðsla 7.2 2.6 2.5 3.3
Verðbólga 1 4.0 6.8 4.6 3.0
Atvinnuleysi 2 2.1 1.3 1.5 2.0
Stýrivextir 3 9.6 12.4 13.6 11.7
1 Breyting milli ársmeðaltala, neysluverðsvísitala
2 Hlutfall af áætluðum mannafla 
3 Stýrivextir, meðaltal ársins.
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Hagspá fyrir árin 2007 og 2008 
Hagvöxtur síðustu ára hefur skilað sér í auknum kaupmætti landsmanna en hann 
hefur líka skilið eftir sig mikið ójafnvægi. Verðbólga er mikil, vextir háir, gengi 
krónunnar sterkt og viðskiptahalli í sögulegu hámarki. Það hefur legið fyrir um nokkurt 
skeið að ná þarf jafnvægi að nýju. 

Segja má að aðlögun að 
slíku jafnvægi hafi byrjað 
snemma á síðasta ári 
þegar gengi íslensku 
krónunnar veiktist 
verulega í framhaldi af 
neikvæðri umfjöllun 

erlendra 
greiningarfyrirtækja um 
íslenskt efnahagslíf.  Í 
kjölfarði hægði á þenslu. Á 
þessu ári hyllir undir lok 
stóriðjuframkvæmda á 
Austurlandi. Það liggur því 

fyrir að það mun draga verulega úr fjárfestingum og innflutningi fjárfestingavara 
jafnframt því að það hægir á vexti einkaneyslu.  

Við gerum ráð fyrir því að hagkerfið haldi áfram að leita í átt til jafnvægis. Lítið þarf þó 
út af að bregða til þess að þetta gangi ekki eftir, ójafnvægið í hagkerfinu er einfaldlega 
ennþá það mikið.  

Helstu forsendur í þeirri hagspá sem við setjum hér fram eru þær að hafist verði handa 
við byggingu nýs álvers í Helguvík á seinni hluta þessa árs. Einnig er gert ráð fyrir 
aðhaldsamri peningamálastefnu út þetta ár en að vextir fari hægt lækkandi á næsta ári 
þegar verðbólgan fer að hjaðna.  

Erfitt er að segja fyrir um þróun gengis íslensku krónunnar þar sem hún ræðst m.a. af 
þróun efnahagslífs hjá öðrum svokölluðum „hávaxtaríkjum“ og ekki hvað síst af trú 
erlendra áhættufjárfesta á íslenskt efnahagslíf. Í spánni er gert ráð fyrir að erlendir 
áhættufjárfestar hafi áfram trú á íslensku efnahagslífi. Krónan verði því áfram sterk í ár 
en veikist aðeins á því næsta þegar vaxtamunur við útlönd fer lækkandi og áhugi 
erlendra fjárfesta minnkar.  

Mikil óvissa ríkir um þróun launa þar sem flestir kjarasamningar á almennum 
vinnumarkaði eru lausir um næstu áramót og samningar við ríki og sveitarfélög verða 
lausir þegar líður á næsta ár. Hér er gengið er út frá þeirri forsendu að launabreytingar 
á næsta ári verði svipaðar og í kjölfar síðustu samninga.  

Við spáum því að hagvöxtur verði 2,5% á árinu 2007 og 3,3% árið 2008. Gangi spáin 
eftir verður verðbólga tæp 3% í lok tímabilsins og stýrivextir um 11%. Atvinnuástand  
verður áfram gott á þessu ári en hætt við að atvinnuleysi aukist á því næsta og verði 
komið í 2% árið 2008. 

Einkaneysla  
Einkaneysla hefur aukist mikið á undanförnum árum og langt umfram 
kaupmáttaraukningu. Skýringin á því er mikil skuldaaukning heimilanna í kjölfar 
breytinga á lánamarkaði og aukins aðgengis að lánum. Hærra fasteignaverð hefur á 
sama tíma aukið verðgildi eigna heimilanna og aukið möguleika til veðsetninga. 
Skuldir heimilanna vega nú um 240% af ráðstöfunartekjum. Mikil skuldsetning þýðir að 
stærri hluti  tekna fer til greiðslna á afborgunum og vöxtum, sem dregur aftur úr 
möguleikum heimilanna til neyslu. Háir vextir og miklar skuldir leiða til mikillar 
vaxtabyrði heimilanna og vegur vaxtabyrðin nú um 10% af ráðstöfunartekjum sem er 
mjög hátt hlutfall í alþjóðlegum samanburði. Um 80-90% af skuldunum eru 
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verðtryggðar með föstum vöxtum og má því búast við að vaxta- og greiðslubyrði 
heimilanna verði áfram mikil á næstu árum.  

Væntingar um afkomu í 
náinni framtíð ráða miklu 
um neyslu á líðandi stund. 
Um miðbik síðasta árs dró 
heldur úr almennri 
bjartsýni í kjölfar 
gengisfalls krónunnar og 
vaxandi verðbólgu. 
Verulega hægði þá á 
neyslu í kjölfarið. Nú hefur 
bjartsýni  aukist á ný í 
aðdraganda kosninga, 
auknum kaupmætti, 
skattalækkunum og 
minnkandi verðbólgu. Aðgengi heimilanna að lánum hefur aukist  að nýju eftir stuttan 
aðhaldstíma, en bæði Íbúðalánasjóður og bankarnir hafa hækkað lánshlutföllin. Í 
kjölfarið hefur íbúðaverð tekið kipp. Horfur eru á að það hægi á verðhækkunum íbúða 
þegar líður á árið og að þær verði litlar á næsta ári. Mikill fjöldi nýrra íbúða er að koma 
á fasteignamarkaðinn og af þeim sökum mun hægja á verðhækkunum  fasteigna. 

Gera má ráð fyrir að sú bjarta mynd sem stjórnmálamenn draga nú upp í aðdraganda 
kosninga víki fyrir annarri dekkri strax eftir kosningarnar og þá slái á bjartsýnina og við 
blasi kaldur veruleikinn; óstöðugleiki með mikilli verðbólgu, háum vöxtum og 
gengissveiflum. Það eru því ýmis teikn á lofti um að það dragi úr vexti einkaneyslunnar 
þegar líður á spátímann og að hún muni aðeins vaxa um 1,2% árið 2007 og um 0,5% 
árið 2008. Til samanburðar þá jókst hún um 4,6% í fyrra. 

Samneysla 
Síðustu ár hefur staða hins 
opinbera verið nokkuð góð 
og tekjuafgangi skilað allt 
frá árinu 2003. 
Meginskýringin á góðri 
afkomu er aukning 
skatttekna sem hafa vaxið 
umfram útgjöld í 
þenslunni. Það hefur hins 
vegar gengið verr að halda 
aftur af útgjöldunum og 
hafa þau ítrekað farið fram 
úr áætlunum bæði hjá ríki 
og sveitarfélögum. Í fyrra 
nam tekjuafgangur ríkisins um 4,6% af  landsframleiðslu og sveitarfélaganna um 
0,5%. Samanlagður tekjuafgangur hins opinbera nam því 5,3%.  

Í ár má búast við að það dragi úr tekjuafgangi ríkisins. Samneysluútgjöld munu 
sennilega aukast á fyrri hluta þessa árs í aðdraganda Alþingiskosninga. Að þeim 
loknum er líklegt að stigið verði á bremsurnar og aðhald í ríkisfjármálum aukið. Á 
heildina litið gerum við ráð fyrir því að það muni draga úr vexti samneyslunnar þrátt 
fyrir kosningaloforðin. Gert er ráð fyrir að samneysluútgjöld hins opinbera aukist um 
2,9% á þessu ári og um 2,4% á næsta ári. Lækkun tekjuskatts og álaga á matvæli 
ásamt minni umsvifum í hagkerfinu mun hins vegar leiða til þess að skatttekjur 
ríkissjóðs munu dragast saman þannig að hann  verði rekinn með halla árið 2008. 
Einnig hægir á tekjuaukningu sveitarfélaganna á tímabilinu.  
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Fjárfestingar 
Undanfarin ár hefur mikill vöxtur verið í fjárfestingum. Þessi mikli vöxtur  skýrist af 
stóriðjuframkvæmdum og virkjunum þeim tengdum og eins af fjárfestingum í 
íbúðarhúsnæði. Nú er gert ráð fyrir verulegri breytingu; að í stað mikils vaxtar komi 
samdráttur. Hagdeildin spáir því að fjárfestingar dragist saman um 14,6% á þessu ári 
og um 6,3% á því næsta en til samanburðar jukust þær um 13% á síðasta ári. 

Framundan eru miklar 
breytingar í fjárfestingum 
atvinnuveganna. Fram-
kvæmdum á Austurlandi 
er að ljúka en búast má 
við áframhaldandi stór-
iðjuframkvæmdum á 
næstu árum. Óvissa er um 
tímasetningar frekari 
stóriðjuframkvæmda en 
sterkar líkur eru á að 
hafist verði handa við 
frekari framkvæmdir þegar 
á komandi hausti. Í 

hagspánni er gert ráð fyrir því að bygging álvers í Helguvík hefjist í haust. Hér er gert 
ráð fyrir að álverið verði reist í tveimur áföngum. Miðað er við að fyrri áfangi verði með 
150 þúsund tonna framleiðslugetu og að aðrar nauðsynlegar virkjanir verði reistar á 
árunum 2007 – 2010. Gert er ráð fyrir að fjárfestingar á þessu ári geti numið um 
0,1%af landsframleiðslu og á því næsta 1%. Gert er ráð fyrir að um 70% af 
fjárfestingavörum verði fluttar inn. Ekki er gert ráð fyrir öðrum nýjum 
stóriðjuframkvæmdum í spánni.  

Gera má ráð fyrir að samdráttur verði í fjárfestingu íbúðahúsnæði á þessu ári og því 
næsta. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni voru 5.144 íbúðir í byggingu um síðustu 
áramót en 4.692 árið á undan. Þetta er mesti fjöldi íbúða í byggingu frá því 1979 og er 
langt yfir langtímameðaltalið. Íbúðirnar eru mismunandi langt komnar í byggingu en 
ætla má að flestar þeirra verði komnar á markað á næstu 18 mánuðum. Sterkar líkur 
eru á að þetta mikla framboð á nýjum íbúðum leiði til offramboðs. Ekki er þó ólíklegt 
að byggingarverktakar muni reyna að draga úr byggingarhraða til að draga úr 
framboði og dreifa því á lengri tíma. Þótt íbúðaverð hafi farið hækkandi í byrjun árs má 
búast við að raunverð lækki á spátímanum.  

Fjárfestingar hins opinbera munu aukast lítilsháttar í ár en mikið á næsta ári. Gera má 
ráð fyrir verulegri aukningu á framlögum til vegamála og hátæknisjúkrahúss. Í 
aðdraganda Alþingiskosninga nú í vor hafa verið gefin ýmis loforð um framkvæmdir. 
Ljóst er ekki er rými fyrir allar þessar framkvæmdir því margar þeirra eiga eftir að fara í 
umhverfismat og í gegnum hönnunarferli. Í þessari spá er því ekki gert ráð fyrir að öll 
vilyrði og loforð stjórnmálamanna verði efnd. 

Þjóðarútgjöld 
Allt frá árinu 2003 hafa þjóðarútgjöld aukist mikið eða að jafnaði um 9,0% á ári. Í fyrra 
hægði nokkuð á vextinum og var hann 7,4% í stað 15,5% árið áður. Horfur eru á að 
viðsnúningur verði á þessu ári og að þjóðarútgjöld muni dragast saman um 3,3% í ár 
og 0,8% að ári. Aftur á móti er gert ráð fyrir að verg landsframleiðsla aukist bæði í ár 
og á næsta ári. Þetta eru vísbendingar um að  innlend eftirspurn muni dragast hratt 
saman, það dragi úr þenslu og hagkerfið leiti jafnvægis eftir mikið þenslutímabil og 
skuldasöfnun erlendis. 

VÖXTUR FJÁRFESTINGA 

-20

-10

0

10

20

30

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bráðab. Spá Spá

%

 
 
 
 
Fjárfestingar dragast 
saman ... 
 
 
 
 
 
... bæði í stóriðju ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... og í íbúðum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinberar fjárfestingar 
aukast. 
 
 
 
 
 
 
 
Dregur úr eftirspurn. 



 
 

              
              7  

 

 

Þjóðarútgjöld 

Þjóðarútgjöldin er einn helsti mælikvarði á innlenda eftirspurn eftir vörum og þjónustu. Þau 
samanstanda af einkaneyslu, samneyslu, birgðabreytingum og fjárfestingum. Til þeirra 
teljast aðeins endanleg ráðstöfun vöru eða þjónustu innanlands. Þannig eru öll 
fjármagnsviðskipti og aðföng fyrirtækja undanskilin í þjóðarútgjöldum. 

Samband þjóðarútgjalda og landsframleiðslu má lýsa þannig að: 

Verg landsframleiðsla = þjóðarútgjöld + útflutningur – innflutningur 

eða  

þjóðarútgjöld = verg landsframleiðsla - viðskiptajöfnuður 

Mikil aukning þjóðarútgjalda segir til um mikla aukningu innlendrar eftirspurnar eftir vörum og 
þjónustu. Þegar þjóðarútgjöldin aukast meira en verg landsframleiðsla þá leiðir það til aukins 
innflutnings og þar með til viðskiptahalla. 

 

Innflutningur 
Mikill og vaxandi 
innflutningur hefur sett 
svip sinn á liðin ár en nú 
má búast við breytingum. 
Heildarinnflutningur á 
síðasta ári jókst um 8,8%, 
þar af jókst vöru-
innflutningur um 14%. 
Þetta er mun minni 
aukning er árið á undan 
og greinilegt er að það 
hægir á innflutningi sem 
stafar af  stóriðju-framkvæmdum. Viðsnúningur varð á fjórða ársfjórðungi 2006 en þá 
dróst innflutningur vöru og þjónustu saman í fyrsta skipti síðan árið 2002.  

Innflutningur á þjónustu dróst saman um rúmt 0,5% í fyrra á móti 36% aukningu árið 
þar á undan. Má að stærstum hluta rekja það til samdráttar í samgöngum en þær 
drógust saman um 24%.  

Gert er ráð fyrir að hafist verði handa við byggingu álvers í Helguvík á haustmánuðum 
og má því gera ráð fyrir auknum innflutningi því tengdu.  

Þegar á heildina er litið  spáum við því að innflutningur dragist saman um 9,6% á 
þessu ári og 1,6% á næsta ári. 

Útflutningur 
Síðasta ár dróst 
útflutningur saman um 
5,6%, þar af dróst 
vöruútflutningur saman um 
1,5% sem rekja má til 
samdráttar í útflutningi 
sjávarafurða. Miklar 
sveiflur eru í 
þjónustuútflutningi en hann 
dróst saman um tæp 12% 
á síðasta ári. Árið þar á 
undan jókst hann um 20%. 
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Helstu skýringar á samdrættinum í fyrra er mikill samdráttur í útflutningi í tengslum við 
samgöngur. 

Sjávarafurðir vega um 50% af vöruútflutningi og ál um 24%. Síðasta ár dróst fiskafli 
saman um 4,7%. Álframleiðsla jókst hins vegar um tæp 19% en á haustmánuðum 
hófst framleiðsla í nýjum hluta  álversins á Grundartanga. Heildarframleiðsla áls á 
síðasta ári nam um 326 þúsundum tonnum. 

Horfur eru á að útflutningur aukist á ný á þessu ári og spáum við því að hann aukist 
um 7,4% í ár og um 9,8% 2008. Helstu ástæður aukins útflutnings er stóraukinn 
útflutningur á áli en álverið við Reyðarfjörð er að hefja starfsemi sína og mun ná fullum 
afköstum á næsta ári. Gert er ráð fyrir auknum uppsjávarafla á þessu og næsta ári. 
Verð á sjávarafurðum hefur haldist hátt og hækkaði verð sjávarafurða í íslenskum 
krónum um 20% í fyrra. Þessi hækkun skýrist að mestu leyti af veikingu krónunnar. 
Verð í erlendri mynt hækkaði einnig á síðasta ári og nam hækkunin 8,5%. Hefur verð í 
erlendri mynt haldið áfram að hækka á þessu ári. Horfur eru á frekari hækkunum þó 
heldur hægi á þeim. 

Álverð hefur verið í sögulegu hámarki. Á síðasta ári hækkaði það um tæp 37% í 
erlendri mynt. Það sem af er árinu hefur það haldið áfram að hækka en nú eru 
vísbendingar um að framundan séu lækkanir þar sem búast má við stórauknu framboð 
á áli á næstunni. 

Viðskiptajöfnuður 
Mikið ójafnvægi hefur einkennt utanríkis-viðskiptin síðustu ár. Viðskiptahallinn í fyrra 
nam 27% af vergri landsframleiðslu og hefur ekki áður mælst jafn mikill. Nokkurn hluta 
hans má rekja til stóriðjuframkvæmda á Austurlandi eða 25% og 33% má rekja til 

innflutnings á 
neysluvörum. Hlutur 
vaxtagreiðslna hefur farið 
vaxandi á síðustu árum og 
skýra þær um 30% af 
viðskiptahallanum. Er það 
í beinu samhengi við 
stórauknar lántökur 
íslenskra fyrirtækja og 
einstaklinga erlendis. 
Erlendar skuldir 
þjóðarinnar námu 5.121 
milljarði króna í árslok 
2006 sem jafngildir 440% 

af vergri landsframleiðslu. Vextir erlendis fara heldur hækkandi og því má gera ráð 
fyrir að nettó vaxtagreiðslur til útlanda haldi áfram að aukast.  

Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.500 milljörðum um síðustu áramót og hafa aukist 
verulega á síðustu þremur árum. Fram hafa komið ábendingar um að erlendu 
eignirnar séu óþarflega varlega metnar og því sé viðskiptahallinn að einhverju leyti 
ofmetinn. Það er samt sem áður ekki hægt að horfa framhjá þeirri staðreynd að 
viðskiptahallinn er verulega mikill. 

Horfur eru á að áfram verði mikið ójafnvægi á utanríkisviðskiptum. Aukinn 
álútflutningur og minni innflutningur vegna stóriðjuframkvæmda mun draga úr 
viðskiptahallanum en hann verður þó engu að síður áfram mikill í samanburði við 
aðrar vestrænar þjóðir ekki síst vegna mikilla vaxtagreiðslna. Gert er ráð fyrir að 
heldur dragi úr viðskiptahallanum og að hann verði 21% á þessu ári og 12% á því 
næsta.  

VIÐSKIPTAJÖFNUÐUR

-30

-20

-10

0

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

%

Bráðab. Spá Spá

Hlutfall af vergri landsframleiðslu

 
 
 
 
 
 
Útflutningur eykst 
verulega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikill viðskiptahalli… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…en dregur úr.  



 
 

              
              9  

 

Vinnumarkaður, laun og kaupmáttur 
Ástand á vinnumarkaði hefur verið gott síðustu misseri með mikilli atvinnuþátttöku og 
litlu atvinnuleysi. Mikil verðbólga hefur þó sett strik í reikninginn og dregið úr 
kaupmáttaraukningu.  
 

Atvinnuskipting þjóðarinnar 

Í hefðbundinni atvinnuskiptingu þjóðarinnar er hópnum „mannfjölda á aldrinum 16-74“ ára skipt 
upp  í hópana „vinnuafl“ og „utan vinnuafls“.  Vinnuaflinu er svo aftur skipt í hópana „starfandi“ 
(þ.e. þá sem eru í vinnu) og „atvinnulausa“ (þ.e. þá sem vilja og geta unnið en hafa ekki enn 
fengið vinnu). Hlutfall vinnuafls af mannfjölda á aldrinum 16-74 ára er kallað „atvinnuþátttaka“ 
en hlutfall atvinnulausra af vinnuafli er kallað „atvinnuleysi“. 

 

Um níu þúsund manns 
bættust við á vinnu-
markaðinn í fyrra eða 
helmingi fleiri en árið á 
undan. Að meðaltali jókst 
vinnutími úr 42,3 
klukkustundum á viku í 
42,4 klukkustundir. 
Atvinnuleysi í fyrra var 
aðeins um 1,3% 
samanborið við 2,1% árið 
þar áður. Lausum störfum 
hefur fjölgað talsvert upp 
á síðkastið. Líta má á það 
sem vísbendingu um að atvinnuástandið muni ekki versna og jafnvel skána á 
næstunni eins og það gerir reyndar gjarnan á vormánuðum. Á heildina litið teljum við 
að nokkur spenna muni áfram ríkja á vinnumarkaðnum, a.m.k. fram að næsta hausti 
og að atvinnuleysi muni mælast lítið hærra í ár en í fyrra eða um 1,5% og um 2,0% á 
næsta ári.  

Svo virðist sem eitthvað sé að draga úr eftirspurn eftir erlendu vinnuafli. Fyrstu þrjá 
mánuði ársins voru skráðir hjá Vinnumálastofnun 1.161 starfsmenn frá nýjum ESB-
ríkjum. Þá voru veitt 130 ný atvinnuleyfi til starfsmanna utan ESB-ríkjanna. Samkvæmt 
þessu komu því til landsins samtals 1.291 starfsmenn utan gömlu ESB-landanna 
samanborið við1.667 á sama tíma í fyrra. Minni umsvif í íslensku atvinnulífi á næstu 
árum samhliða ágætum hagvexti í Austur-Evrópu og víðar á meginlandinu kann að 
draga eitthvað úr framboði erlendra starfsmanna.  Á heildina litið verður þó að telja 
líklegt að tiltölulega há laun hér á landi muni áfram laða að marga aðkomumenn.    

Frá því skrifað var undir kjarasamninga árið 2004 hefur verðlag hækkað um hátt í 16% 
sem er nokkurn veginn jafn mikil hækkun og lágmarkshækkun launa samkvæmt 
samningum. Vissulega hafa launahækkanir umfram ákvæði kjarasamninga tryggt 
mörgum verulega kaupmáttaraukningu á liðnum árum. Á hinn bóginn er ljóst að ekki 
hefur mátt mikið út af bregða hjá lægst launuðu hópunum til að kjör þeirra versnuðu. 
Samkvæmt tölum Hagstofunnar frá því í apríl hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna 
aukist að jafnaði um 5% á tímabilinu 2003 til 2006. Hann mun halda áfram að vaxa á 
þessu ári, m.a. vegna lækkunar tekjuskatts um síðustu áramót og minni verðbólgu. 
Hins vegar má gera ráð fyrir að hann aukist heldur minna á næstu tveimur árum.  

Verðlag, vextir og gengi 
Verðbólga hefur verið mikil að undanförnu og mældist að meðaltali 6,8% í fyrra. Hæst 
fór verðbólgan í ágúst þegar hún mældist 8,6% en hefur lækkað síðan í kjölfar 
lækkunar virðisaukaskatts á matvæli og mældist 5,3% nú í apríl.  Hækkanir á 
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íbúðarhúsnæði að undanförnu kynda undir verðbólgunni og má búast við að hún verði 
áfram mikil framan af ári en á síðari hluta ársins fari heldur að draga úr henni og undir 
árslok 2008 verði hún komin í tæp 3%.  

Til að sporna gegn mikill 
verðbólgu hefur Seðla-
bankinn ítrekað hækkað 
stýrivexti og eru þeir nú 
14,25%. Aðhald í 
peningamálum hefur 
aukist verulega, í kjölfar 
þess að dregið hefur úr 
verðbólgu. Vaxtamunur 
við útlönd mælist nú 
ríflega 10% miðað við 
skammtímavexti. Hag-
deildin gerir ráð fyrir að 
Seðlabankinn byrji að 

lækka stýrivexti á síðari hluta ársins en að hann fari sér hægt til að koma í veg fyrir að 
gengið falli harkalega. Gera má ráð fyrir að vextir verði um 14% í árslok og verði 
komnir í 11% í lok næsta árs.  

Gengi krónunnar hefur sveiflast mikið. Í upphafi árs 2006 var gengisvísitalan í tæpum 
105 stigum. Gengið féll á árinu og var munur á hæsta og lægsta gildi vísitölunnar 
innan ársins um 30%. Að meðaltali var gengisvístalan 121,3 stig á síðasta ári. Gengi 
krónunnar hefur verið heldur stöðugra það sem af er þessu ári og hefur 
gengisvísitalan sveiflast í kringum 121 stig. Hagdeildin gerir ráð fyrir  því að krónan 
verði nokkuð stöðug á þessu ári en veikist þó á síðari hluta ársins þegar hægir á í 
hagkerfinu og Seðlabankinn byrjar að lækka vexti. Forsvarsmenn Seðlabankans hafa 
þó lýst því yfir að bankinn muni hækka stýrivexti að nýju ef gengið fellur snarpt. Þróun 
gengis ræðst þó ekki aðeins af vaxtastigi innanlands heldur einnig af vaxtastigi 
erlendis svo og gengi annarra svokallaðra hávaxtaríkja.  Það er því mjög erfitt er að 
spá fyrir um gengi m.a. vegna þátttöku erlendra aðila á fjármagnsmarkaði sem getur 
haft áhrif á lítið myntsvæði eins og Ísland. Vextir hafa verið að hækka í helstu 
viðskiptalöndum Íslands og hefur það áhrif á áhuga fjárfesta á íslensku krónunni. 

Hagdeildin spáir því að verðbólga verði að meðaltali 4,6% (hækkun á meðalverðlagi 
milli ára) á yfirstandandi ári og 3% á næsta ári; að stýrivextir Seðlabanka verði að 
meðaltali 13,6% í ár og 11,7% á næsta ári. Gert er ráð fyrir að  gengisvísitalan verði 
að meðaltali 123,2 stig í ár og 129,5 stig á næsta ári. 
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Vaxandi ójöfnuður 
Rannsókn ASÍ sýnir að ójöfnuður hefur vaxið á tímabilinu 1990 til 2005, mun meira í 
ráðstöfunartekjum en heildartekjum og ljóst er að áhrif skatta- og bótakerfis hafa mikil 
áhrif á einstaka hópa, sérstaklega eldri borgara og barnafólk.  

Að undanförnu hefur verið deilt um hvort ójöfnuður hafi farið vaxandi á síðustu árum. 
Deilurnar hafa að nokkru leiti verið ruglingslegar, enda þátttakendur notað ólíkar 
aðferðir og tekjuhugtök til þess að meta jöfnuð. Umræðan hefur því að miklu leyti 
snúist um aðferðafræði og minna um niðurstöður. Til að leggja mat á þróun 
tekjuskiptingar fékk hagdeild ASÍ gögn um tekjudreifingu frá 1990-2005 sem notuð eru 
til að reikna svonefndan Gini-stuðul, en hár Gini-stuðull er til marks um mikinn ójöfnuð 
og lágur um meiri jöfnuð.  

Mikilvægt er að hafa í huga að Gini-stuðull getur verið mismundandi eftir því hvaða 
tekjuhugtak liggur til grundvallar útreikningi hans og tekjur hvaða hópa er verið að 
skoða. Í þessar í umfjöllun er verið að fjalla um það hvort jöfnuður sé að vaxa eða 
minnka og við erum því fyrst og fremst að horfa á breytingar á Gini-stuðlum hjá 
einstökum hópum en ekki námkvæmt gildi stuðulsins á ákveðnum tíma. 

Hér er ætlunin að fylgja eftir breytingum tekjuskiptingarinnar hjá einhleypum og 
einstæðum foreldrum annars vegar og hjónum og sambúðarfólki hins vegar og kanna 
hvernig jöfnuður þessara hópa hefur verið að þróast á tímabilinu. Við útreikningana er 
notast við gögn frá Hagstofu Íslands sem unnin eru upp úr skrám úr skattframtölum 
einstaklinga. Miðað er við framteljendur 25 ára og eldri.1 Útreikningurinn á Gini-
stuðlunum byggir á fjórum tekjuhugtökum; heildartekjum, ráðstöfunartekjum, 
heildartekjum án fjármagnstekna og ráðstöfunartekjum án fjármagnstekna. Rétt er að 
taka fram að söluhagnaður er ekki talinn til tekna í þessari úttekt.2 
 

Tekjuhugtök 

Heildartekjur eru atvinnutekjur, greiðslur frá Tryggingastofnun og lífeyrissjóðum, aðrar tekjur 
auk fjármagnstekna. Ráðstöfunartekjur eru heildartekjur að frádregnum tekju- og 
fjármagnstekjuskatti og að viðbættum barna- og vaxtabótum. Heildartekjur án fjármagnstekna 
eru, eins og nafnið gefur til kynna, heildartekjur að frádregnum fjármagnstekjum. Sama á við um 
ráðstöfunartekjur án fjármagnstekna en þar eru fjármagnstekjur dregnar frá 
ráðstöfunartekjum og fjármagnstekjuskatti bætt við.  

Hefur ójöfnuður aukist á Íslandi 1990-2005? 
Af rannsókn okkar er ljóst að ójöfnuður hefur farið vaxandi á Íslandi sl. 10-15 ár. Á 
mynd 1 sjást ferlar yfir Gini-stuðla einhleypra og einstæðra foreldra auk hjóna og 
sambúðarfólks. Á þessari mynd eru fjármagnstekjur meðtaldar. 

                                                 
1 Aldursmörkin eru dregin með þessu hætti því að í hópnum 16-25 ára er mikið um fólk sem býr heima 
og/eða er námsfólk sem er á framfæri foreldra eða námslánum og framfærsla þess kemur því ekki fram í 
skattframtölum og myndi þannig brengla samanburð sem þennan. 
2 Árin 1990 og 1995 er söluhaganaður meðtalinn í heildarlaunum en hann var óverulegur hluti af 
heildartekjum á þessum árum. Auk þess vantar viðbótarvaxtabætur vegna ársins 2005 í gögnin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mismunandi 
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Vaxandi ójöfnuður. 



 

12 

GINI-STUÐLAR TEKNA
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Mynd 1

 
Hækkandi Gini-stuðull sýnir aukinn ójöfnuð, lækkandi stuðull sýnir aukinn jöfnuð. 
Ójöfnuður meðal einhleypra og einstæðra foreldra sem og hjóna og sambúðarfólks 
hefur aukist á tímabilinu 1990-2005 hvort heldur sem litið er til heildartekna eða 
ráðstöfunartekna. Aukning í ójöfnuði heildartekna er þó mun meiri hjá hjónum og 
sambúðarfólki en hjá einhleypum og einstæðum foreldrum eins og sjá má þegar gráu 
ferlarnir á mynd 1 eru bornir saman. Þegar litið er til ráðstöfunartekna sést að þar 
hefur ójöfnuður í tekjuskiptingu vaxið hraðar en ójöfnuður heildartekna. Þessi 
niðurstaða bendir til þess að ójöfnuður hafi enn aukist vegna þróunar í skatta- og 
bótakerfinu á tímabilinu. Einnig þarf að líta til skiptingar fjármagnstekna og áhrifa 
þeirra á þróun sl. ára.  

Rauðu línurnar á mynd 1 sýna okkur hvernig tekjuskiptingin er í raun á Íslandi, þ.e. 
ójöfnuðinn í þeim tekjum sem fólk hefur til ráðstöfunar. Þar hefur orðið mikil breyting á 
sl. 10-15 árum og verður hvað mest áberandi hjá hjónum og sambúðarfólki á 
tímabilinu 1995 til 2005, en þá fór Gini-stuðull ráðstöfunartekna úr 0,21 í 0,28, sem er 
33% aukning, og hjá einhleypum og einstæðum foreldrum úr 0,28 í 0,32 og jókst um 
14%. Þetta er mikil aukning en í takt við það sem margir fræðimenn hafa bent á. En 
hvað veldur þessum aukna ójöfnuði? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ójöfnuður hefur 
aukist… 
 
 
…vegna þróunar 
skattkerfisins. 
 
 
 
 
 
 
Mikil breyting sl. 10-15 
ár. 
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GINI-STUÐLAR TEKNA 
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MYND 2

 
Mynd 2 er sambærileg við mynd 1 nema að nú hafa fjármagnstekjur verið dregnar frá 
heildar- og ráðstöfunartekjum og fjármagnstekjuskatti bætt við ráðstöfunartekjurnar. 
Með þessu móti er hægt að sjá áhrif fjármagnstekna á tekjuskiptinguna. 

Það sem fyrst vekur eftirtekt er að breyting á skiptingu heildartekna verður nú harla 
lítil. Hjá einhleypum og einstæðum foreldrum er tekjuskiptingin jafnvel jafnari árið 2005 
en 1990 en ójöfnuður heildartekna hjóna og sambúðarfólks vex lítillega. Þetta sýnir að 
fjármagnstekjur hafa mikil áhrif á aukinn ójöfnuð í skiptingu heildartekna á Íslandi, 
sérstaklega hjá hjónum og sambúðarfólki.  

Þegar litið er til ráðstöfunarteknanna sést að ójöfnuður þeirra hefur vaxið mun meira 
en heildartekna. Rauðu línurnar á mynd 1 eru vissulega brattari en á mynd 2 en það 
endurspeglar, eins og áður hefur fram komið, aukinn áhrif fjármagnstekna í 
tekjuskiptingunni. Þau áhrif ýkjast enn frekar vegna lægra skattahlutfalls 
fjármagnstekna í samanburði við launatekjur. Það er einmitt í efri tekjuhópunum sem 
fjármagnstekjurnar eru hvað hæstar.  

Á mynd 2 hefur áhrifum fjármagnstekna verið eytt og þá sést enn aukning í ójöfnuði 
ráðstöfunartekna umfram ójöfnuð vegna heildartekna. Rauðu ferlarnir sýna því 
vaxandi ójöfnuð vegna skatta- og bótakerfisins. Á tímabilinu var hátekjuskattur 
lækkaður og síðan aflagður eftir árið 2005. Eins og nánar verður vikið að í greininni 
um skattkerfið hér á eftir hefur dregið hlutfallslega úr vægi barnabóta og 
persónuafsláttur hefur ekki fylgt verðlagsþróun.  

Ójöfnuður á Íslandi hefur fyrst og fremst aukist á tímabilinu 1990-2005 vegna aukinna 
fjármagnstekna þeirra tekjuhærri og breytinga á skattkerfinu sem koma þeim 
tekjuhæstu best. Skattur af fjármagnstekjum er mun lægri en af launatekjum og á 
sama tíma hefur dregið úr tekjujöfnun skattkerfisins með afnámi hátekjuskatts og 
hlutfallslegri lækkun barnabóta og persónuafsláttar. Allir þessir þættir ýta undir aukinn 
ójöfnuð ráðstöfunartekna umfram ójöfnuð heildartekna. 

Þeir tveir hópar sem hér hafa verið skoðaðir eru vissulega ólíkir innbyrðis og mikilvægt 
er að skoða hvernig tekjur mismunandi hópa innan þeirra hafa verið að þróast til að 
sjá hvaða hópar hafa borið minnst úr bítum undanfarin ár. 

Tekjuþróun mismunandi hópa 
Hvaða hópar hafa farið verst út úr tekjuþróuninni? Til að leita svara við því skiptum við 
einhleypum og einstæðum foreldrum 25 ára eldri annars vegar og hjónum og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjármagnstekjuskattur 
hefur mikil áhrif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dregur úr 
tekjujöfnunaráhrifum. 
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sambúðarfólki 25 og eldri hins vegar upp í undirhópa eins og sjá má á myndum 3 og 
4. Þær sýna hvernig meðaltekjur hópanna hafa verið að þróast á tímabilinu 1990 til 
2005 þó þær segi ekkert til um hvernig jöfnuður innan þeirra hafi verið að breytast. 
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MYND 3:

 
Þegar hækkun tekna hjá einhleypum og einstæðum foreldrum er skoðuð sést að 
heildartekjur einstæðra foreldra hafa að meðaltali aukist minnst á tímabilinu. Ef litið er 
til ráðstöfunarteknanna sést að einstaklingar yfir 67 ára aldri hafa dregist mest aftur úr 
en ráðstöfunartekjur einstæðra foreldra hafa vaxið minna en einhleypra á sama 
aldursbili. 

 ÞRÓUN MEÐALTEKNA HJÓNA OG 
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MYND 4:

 
Í hópum hjóna og sambúðarfólks hafa bæði heildar- og ráðstöfunar-tekjur fólks yfir 67 
ára aldri vaxið minnst. Ef litið er til hjónanna á aldrinum 25-66 ára, jafnt barnafólks 
sem barnlausra, kemur í ljós að vöxtur heildartekna er svipaður en ráðstöfunartekjur 
barna-fólksins hafa vaxið mun minna.  
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Barnafólk 
Hvað getur valdið þessari þróun? Lítum fyrst á einstæðu foreldrana. Þær heildartekjur 
sem þeir  hafa umfram aðra í hópnum einhleypir og einstæðir foreldrar eru meðlög og 
mæðra- og feðralaun. Á tímabilinu var hætt að greiða slík laun ef viðkomandi var 
aðeins með eitt barn á framfæri. Hvað meðlagsgreiðslurnar varðar þá fylgja þær 
vísitölu neysluverðs en ekki launavísitölu og því er það innbyggt í kerfið að 
heildartekjur einstæðra foreldra vaxi hægar en annarra ef verðbólga er lægri en 
launavísitala að öllu öðru óbreyttu. Í þessum hópi eru líklega tiltölulega margir 
tekjulágir einstaklingar og því hefur hækkun skattleysismarka haft hlutfallslega meiri 
áhrif á ráðstöfunartekjur þeirra. Ljóst er að skatta- og bótakerfið hefur ekki tryggt 
einstæðum foreldrum sambærilega þróun ráðstöfunartekna og einhleypum og dregið 
hefur úr tekjujöfnun þess. 

Heildartekjur hjóna og sambúðarfólks á aldrinum 25-66 ára hafa aukist um u.þ.b. 
195% á tímabilinu, óháð því hvort um barnafólk er að ræða. Mismunur á hækkun 
ráðstöfunartekna barnafólks og barnlausra er þó sláandi og barnafólkið er að meðaltali 
að dragast aftur úr. Hér endurspeglast vel hlutfallsleg lækkun barnabóta á tímabilinu 
og að barnseignir draga augljóslega úr efnahagslegum lífskjörum fólks. Líklegt má 
telja að barnafólkið sé að meðaltali yngra en barnlausa fólkið og því sýnir þetta að það 
dregur úr tekjujöfnunarhlutverki skattkerfisins milli kynslóða. 

Eldri borgarar 
Þegar litið er til eldri borgara sést að þróun heildartekna þeirra er svipuð hvort heldur 
litið er til einhleypra á mynd 3, með 159% aukningu, eða hjóna og sambúðarfólks á 
mynd 4 með 165% aukningu heildartekna að meðaltali. Skýringin á örlítið meiri 
hækkun hjónafólksins gæti verið sú að flokkun hjónanna í þennan hóp byggir á aldri 
þess aðila sem er eldri og því eru einhverjir makar yngir og enn á vinnumarkaði. Ef 
bornar eru saman myndir 3 og 4 sést að hlutfallslega mest aukning heildartekna er hjá 
hjóna og sambúðarfólki á aldrinum 25-66 ára. Á þessum aldri er fólk að auka 
atvinnutekjur sínar hvað mest en einnig má leiða líkur að því að í þessum hópum séu 
greiðslur frá Tryggingastofnun og lífeyrissjóðum lægra hlutfall af heildartekjum en í 
hinum hópunum. Eins og nefnt var varðandi einstæða foreldrar þá fylgja slíkar 
greiðslur neysluverðsvísitölu og því verður hlutfallsleg hækkun heildartekna þessara 
hópa minni en annarra þar sem atvinnutekjur, sem fylgja launavísitölu, hafa meira 
vægi í heildartekjunum. Eins og áður eru forsendurnar þær að verðbólga sé minni en 
sem nemur hækkun launavísitölu að öllu öðru óbreyttu.  

Ef vöxtur heildartekna einhleypra 25-66 ára og einhleypra yfir 67 ára aldri á mynd 3 er 
borinn  saman sést að þær hafa vaxið svipað að meðaltali eða um 160% en 
ráðstöfunartekjur eldri borgara hafa vaxið mun minna. Gera má ráð fyrir að þó vöxtur 
heildartekna sé svipaður þá séu tekjur eldri borgara lægri og því hafi lækkun 
skattleysismarka haft hlutfallslega mun neikvæðari áhrif á ráðstöfunartekjur þeirra. 
Þannig hefur lækkun skattleysismarka bitnað hlutfallslega verst á þeim sem lægstar 
tekjurnar hafa. 

 

Hvað veldur vaxandi ójöfnuði? 
Ójöfnuður á Íslandi fór vaxandi á tímabilinu 1990-2005 vegna vaxandi fjármagnstekna 
og breytinga á skattkerfinu sem komu tekjuhæstu framteljendunum best. Áhrif 
fjármagnstekna á tekjuskiptinguna eru af tvennum toga. Fyrst og fremst er skipting 
þeirra ójöfn og áhrif misskiptingarinnar verða enn meiri þegar litið er til 
ráðstöfunartekna því skattlagning á þeim er mun minni en á atvinnutekjur.  

Dregið hefur verið úr tekjujöfnunarhlutverki skattkerfisins á tímabilinu með afnámi 
hátekjuskatts, og hlutfallslegri lækkun barnabóta og persónuafsláttar. Allir þessir þættir 
ýta undir aukinn ójöfnuð ráðstöfunartekna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barneignir draga úr 
efnahagslegum 
lífskjörum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ráðstöfunartekjur 
vaxa minna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skattkerfisbreytingar 
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Með því að skipta framteljendum upp í hópa út frá aldri, hjúskaparstöðu og fjölda 
barnabarnaeign og skoða meðaltalshækkun heildar- og ráðstöfunartekna þeirra kemur 
í ljós að ójöfnuðurinn hefur að meðaltali aukist mest gagnvart eldri borgurum og 
barnafólki. Ástæðurnar fyrir því eru að tiltölulega margir í þessum hópum, sérstaklega 
meðal eldri borgara og einstæðra foreldra, eru tekjulágir og því hefur hlutfallsleg 
lækkun persónuafsláttar mikil áhrif á ráðstöfunartekjur þeirra. Auk þess eru margir í 
þessum hópum háðir greiðslum frá Tryggingastofnun og lífeyrissjóðum en þær 
greiðslur fylgja neysluverðsvísitölu fremur en launavísitölu og veldur það óhagstæðari 
þróun heildartekna ef verðbólga er lægri en launavísitala eins og verið hefur á 
tímabilinu. Hlutfallsleg lækkun barnabóta veldur að meðaltali meiri ójöfnuði meðal 
barnafólks en hjá sambærilegum barnlausum hópum. 

Á Íslandi er meiri ójöfnuður í heildartekjum en ráðstöfunartekjum. Ójöfnuður í 
ráðstöfunartekjum hefur þó vaxið langt um fram ójöfnuð heildartekna á tímabilinu 
1990-2005 og má rekja það til þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á skattkerfinu 
sem hafa dregið úr tekjujöfnunarhlutverki þess.  

 

Um útreikning Gini-stuðuls 
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Gini-stuðullinn er reiknaður út frá svo kallaðri 
Lorenz kúrfu sem sýnir skiptingu tekna á 
myndrænan hátt og lýsir því hvernig tekjur 
dreifast á milli tekjuhópa. Mælt er hversu hátt 
hlutfall tekna rennur til þeirra 10% sem lægstar 
hafa tekjurnar, þá næstu 10% og svo framvegis. 
Eins og sést á myndinni er hlutfall launafólks á 
lárétta ásnum og hlutfall tekna á lóðrétta 
ásnum. Sambandið á milli þessara tveggja 
stærða myndar Lorenz-kúrfuna. Ef Lorenz-
kúrfan er bein 45°-lína (sú svarta á myndinni) er 
tekjudreifingin fullkomlega jöfn og allir hafa 
sömu tekjur. Ef línan er hins vegar kúpt (sú 
rauða á myndinni) er tekjudreifingin ójöfn. Eftir 
því sem Lorenz-kúrfan er kúptari þeim mun 
meiri er ójöfnuðurinn.  

Gini-stuðulinn mælir hlutfall svæðis A af svæði 
A+B. Eftir því sem svæði A er stærra er 
tekjudreifingin ójafnari. Ef tekjurnar dreifast jafnt 
á alla er Gini-stuðulinn 0 (svarta línan) og svæði 
A hverfur en ef hann mælist 1 er aðeins einn 
einstaklingur/heimili með allar tekjurnar og þá 
verður A=A+B og svæði B hverfur. 

 

 
 
Ójöfnuður eykst mest 
gagnvart… 
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Skattar og tekjuskipting 
Það vill stundum gleymast að auk þess að afla ríki og sveitarfélögum tekna hefur 
skattkerfið líka það mikilvæga hlutverk að jafna tekjur. Eins og fram kemur í greininni 
hér að framan um þróun tekjuskiptingarinnar þá hefur á liðnum árum dregið úr 
tekjujöfnun skattkerfisins. Skoðum nánar skattkerfið og hvað veldur þessari þróun. 

Skilvirkni og sanngirni 
Þegar skattar eru lagðir á þarf annars vegar að taka tilliti til skilvirkni og hins vegar 
sanngirni. Miklu skiptir að vandað sé til uppbyggingar skattkerfisins, því skattar hafa 
áhrif á hegðun okkar. Skattar á launatekjur geta dregið úr vinnuframlagi, 
fjármagnstekjuskattur og skattar á hagnað fyrirtækja geta haft áhrif á fjárfestingar, 
fjármagnstekjuskattur getur dregið úr sparnaði og skattar á vörur og þjónustu geta 
dregið úr framleiðslu og neyslu. Það skiptir okkur líka miklu máli að gætt sé að 
réttlætinu. Einfaldasta skattkerfið sem hægt er að hugsa sér er að leggja á nefskatt, 
þ.e. að allir greiði jafnan skatt til ríkis og sveitarfélaga óháð tekjum og aðstæðum að 
öðru leyti. Ríkissjóður tekur til sín tæpa 350 milljarða í skatttekjur á ári og sveitafélögin 
rúma 100 milljarða. Samkvæmt tölum Hagstofunnar eru tæplega 230.000 manns 18 
ára eða eldri. Það er ekki flókið reiknisdæmi að finna út að hver einstaklingur þyrfti að 
greiða 1,5 milljón á ári í nefskatt til ríkisins til að ríkið héldi óbreyttum skatttekjum. Ef 
við leggjum skattheimtu sveitarfélaganna við dæmið hækkar nefskatturinn í 2 milljónir 
á ári. Slíkur skattur legðist á aldraða, öryrkja, sjúka, námsmenn, tekjuháa og tekjulága. 
Vonandi eru allir sammála um að lítil sanngirni væri í slíkri skattheimtu. 

Í alþjóðlegum samanburði er íslenska skattkerfið fremur einfalt og auðskilið. 
Frádráttarliðir eru fáir og almennir og lítið er um mismunun í kerfinu. Á liðnum árum 
höfum við tekið þátt í þeirri alþjóðlegu þróun að lækka skatthlutföll, fækka 
frádráttarliðum og gera skattstofna þannig breiðari. Við höfum t.d. lækkað 
tekjuskattsprósentu fyrirtækja niður í 18% og á sama tíma fellt brott fjölda 
frádráttarliða; fækkað skattþrepum í tekjuskatti einstaklinga með því að fella brott 
hátekjuskattþrepið og tekið upp einfaldan 10% fjármagnstekjuskatt á allar 
fjármangstekjur, án frádráttarliða. Í flestum öðrum löndum eru skattar á fyrirtæki hærri 
og frádráttarliðir fleiri. Einnig eru þar þrep í tekjuskatti einstaklinga fleiri til að jafna 
tekjur og fjármagnstekjuskattur hærri en á móti leyfist ýmis frádráttur. 

Tekjujöfnun skattkerfisins 
Þótt flestir skattar hafi einhver áhrif á tekjudreifingu þá henta þeir misvel til 
tekjujöfnunar. Hentugast er að nota tekjuskatta einstaklinga til að jafna tekjur í 
þjóðfélaginu. Tekjuskattskerfi flestra landa eru byggð þannig upp að skattbyrði vex 
með hækkandi tekjum. Víðast hvar er þetta gert með nokkrum skattþrepum sem fara 
hækkandi með hækkandi tekjum og/eða með skattleysismörkum.  

Tekjuskattsbyrði einstaklinga er síðan það hlutfall sem viðkomandi greiðir af tekjum 
sínum í tekjuskatt. Þetta hlutfall ræðst af tekjum, álagningarhlutfalli, persónuafslætti og 
þeim barna- og vaxtabótum sem einstaklingar fá greiddar í gegnum skattakerfið. 
Einnig skiptir máli hversu hátt hlutfall fjármagnstekjur eru af heildartekjum viðkomandi 
vegna þess að mun lægra skatthlutfall er greitt af fjármagnstekjum en öðrum tekjum. 
Skattbyrðin vex ef tekjur hækka og hún getur einnig aukist þó svo að tekjur og bætur 
haldist óbreyttar ef persónuafsláttur er lækkaður eða álagningarhlutfallið hækkað.  

Vaxandi skattbyrði og minni tekjujöfnun 
Skattbyrði allra tekjuhópa nema þeirra allra tekjuhæstu hefur vaxið umtalsvert á 
liðnum árum. Ein skýring á aukningu skattbyrðarinnar er sú að tekjur flestra hafa 
hækkað umfram verðlag en önnur mikilvæg skýring er að persónuafláttur hefur ekki 
haldið í við verðlag. Á föstu verðlagi er persónuafslátturinn t.d. 20% lægri en hann var 
þegar staðgreiðslukerfið var tekið upp árið 1988.  
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Þetta þarf ekki að koma á 
óvart. Forgangsröðun 
stjórnvalda hefur verið 
skýr í breytingum á 
tekjuskatti einstaklinga; 
fyrst að afnema 
hátekjuskattinn og síðan 
að lækka almennu 
skattprósentuna. Þessar 
aðgerðir hafa svo að hluta 
til verið fjármagnaðar með 
því að lækka 
persónuafsláttinn að 
raungildi og með því að 

minnka vægi barna- og vaxtabóta. Árið 1995 var um 1% af landsframleiðslu varið til 
stuðnings við barnafjölskyldur í formi barnabóta. Tíu árum síðar náði þetta hlutfall ekki 
hálfu prósenti.  

Þessi þróun hefur leitt til 
þess að skattbyrði 
meðaltekjufólks og þeirra 
sem eru með lægri tekjur 
heftur vaxið mest. Það er 
ekki fyrr en nú á þessu ári 
sem persónuafslátturinn 
hækkar lítillega að 
raungildi en að kröfu 

verkalýðshreyfingarinnar 
var persónuafslátturinn 
hækkaður um síðustu 
áramót. Þannig var gengið 
frá málum að til framtíðar 

mun hann hækka í takt við verðlag. Á síðustu tveimur árum hefur heldur dregið úr 
skerðingum barnabótakerfisins og bætur hækkaðar en þó er langt í land með að 
barnabætur nái fyrri styrk. 

Hvað er til ráða? 
Á liðnum árum hefur áhersla verið lögð á að einfalda skattkerfið, breikka skattstofna 
með því að fækka frádráttarliðum og gera kerfið þannig skilvirkara. Jafnframt hafa 
stjórnvöld markvisst unnið að því að færa til skattbyrðina, frá þeim tekjuhærri til þeirra 
tekjulægri og barnafólks. 

Það er mikilvægt að snúa af þessari braut ójafnaðar og það góða er að slíkt má gera 
án þess að draga úr skilvirkni skattkerfisins. Virkasta leiðin til tekjujöfnunar er með 
hækkun skattleysismarka eða með því að taka upp lægra skattþrep á lægri tekjur. 
Einnig er mikilvægt að hækka barnabætur og draga úr þeirri miklu skerðingu sem 
einkenna þær. Þetta er hægt að gera án þess að hrófla við grunnstoðum skattkerfisins 
eða auka flækjustig í skattkerfinu sem neinu nemur. Við þurfum ekki að velja á milli 
skilvirkni og réttlætis - við getum byggt upp skilvirkt og réttlátt skattkerfi.  
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Skuldadagar 
Skuldir heimilanna hrannast upp ... vert er að doka aðeins við og velta fyrir sér hverju 
þetta sæti. Hvað skuldum við eiginlega mikið? Stendur almenningur undir þessu? Þolir 
hagkerfið þetta?  

Hvað skuldum við 
mikið? 
Undanfarin tíu ár eða svo 
hafa íslensk heimili eytt um 
efni fram.  Ár eftir ár hafa 
ráðstöfunartekjur ekki 
dugað fyrir útgjöldum til 
einkaneyslu þannig að 
hreinn sparnaður 
(ráðstöfunartekjur – 
einkaneysla) hefur verið 
neikvæður. Til viðbótar við 
neikvæðan sparnað hafa 
heimilin þurft að standa 
straum af fjárfestingum í 
nýju íbúðarhúsnæði upp á tugi milljarða á ári.  
 

Ráðstöfunartekjur eru hér skilgreindar sem allar tekjur sem heimilin afla hvort sem um er að 
ræða launatekjur, eignatekjur, lífeyrir eða bætur að frádregnum sköttum, launatengdum gjöldum 
og vaxtagjöldum. Þetta eru því þær tekjur sem heimilin hafa til ráðstöfunar í neyslu og /eða 
sparnað. Ef neyslan er meiri en ráðstöfunartekjurnar verður hreinn sparnaður neikvæður. Það 
þýðir að heimilin verða að taka lán til að fjármagna hallarekstur sinn. 

 

Þessi mikli hallarekstur heimilanna hefur óhjákvæmilega þýtt það að skuldir þeirra 
hafa hrannast upp. Aukningin var sérlega mikil undir lok tíunda áratugarins og svo 
aftur frá árinu 2004. Samtals nema skuldir heimilanna í dag rúmum 1.300 milljörðum 
króna. Í grófum dráttum má skipta skuldunum eftir lánaflokkum þannig: 88% 
verðtryggð lán, 3% gengistryggð lán, 5% yfirdráttarlán og 3% önnur óverðtryggð lán.3 

Skuldaaukning heimilanna 
hefur um langt skeið verið 
meiri en eignamyndun 
þeirra þó breyting hafi 
orðið á þessu á allra 
síðustu árum, m.a. vegna 
aukinna eigna í 
lífeyrissjóðum. Þannig 
hefur hlutfall skulda á móti 
hreinni eign (þ.e. eignum 
umfram skuldum) hækkað 
jafnt og þétt þar til að það 
náði hámarki í um 50% 
árið 2001 en hefur heldur 
lækkað síðan. Ekki virðist óalgengt að þetta hlutfall sé um 20-30% í mörgum 
nágrannalöndum.4 

                                                 
3Peter Tulip (apríl 2007), Financial Markets in Iceland, Economic Department Working Paper No. 549, París: 
Efnahags- og framfarastofnunin (OECD), bls. 23. 
4Nathalie Girouard, Mike Kennedy and Christophe André (apríl 2007), Has the rise in debt made households 
more vulnerable? Working Paper No. 535, París: Efnahags- og framfarastofnunin (OECD), bls. 9-12. 
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Skuldir heimilanna sem 
hlutfall af 
ráðstöfunartekjum hafa 
einnig vaxið gríðarlega 
mikið og virðist ekkert lát 
ætla að verða á þeirri 
þróun. Árið 2006 var þetta 
hlutfall komið í um 240%. 
Þetta er hátt hlutfall miðað 
við helstu nágrannalöndin. 
Hlutfallið er reyndar hærra 
í Danmörku (260% árið 
2004) og í Hollandi (246% 
árið 2005). Annars staðar 

var það talsvert lægra, t.d. í Svíþjóð (134% árið 2005) og Finnlandi (89% árið 2005).5  

Í þessu ljósi kemur ekki á óvart að greiðslubyrði heimilanna af lánum hafi aukist 
verulega á liðnum árum. Samkvæmt upplýsingum í nýjustu útgáfu Fjármálastöðugleika 
Seðlabanka Íslands hefur tímabundin lækkun vaxta á verðtryggðum húsnæðislánum 
auk lengingar lána leitt til þess að greiðslubyrði sem hlutfall af ráðstöfunartekjum hefur 
heldur lækkað á árunum 2004-2006. Á hitt ber að líta að vaxtagjöld sem hlutfall af 
ráðstöfunartekjum hafa hækkð úr 6,7% árið 1994 í 9,8% 2005 eða um 45%. Þetta er 
hátt hlutfall miðað við helstu nágrannalöndin. Til samanburðar má nefna að á Evru-
svæðinu er þetta hlutfall 4-5%, í Svíþjóð 3-4% og enn lægra í Finnlandi.6 

Mun greiðslubyrðin sliga heimilin? 
Flestir sjá í hendi sér að lán getur auðveldað okkur að framkvæma margar stærstu og 
mikilvægustu ákvarðanirnar sem við tökum í lífinu.  

Ungt fólk sem stendur frami fyrir því verkefni að koma sér upp þaki yfir höfuðið kýs t.d. 
yfirleitt að greiða þóknun (vexti) fyrir að fá þegar í stað aðgang að framtíðartekjum 
sínum (láni) heldur en að búa í foreldrahúsum þar til það hefur safnað fyrir andvirði 
húsnæðisins. Námsmenn sem trúa því að menntun þeirra muni skila sér í hærri tekjum 
í framtíðinni eru líka oft tilbúnir að taka slík lán til að létta sér lífið meðan á krefjandi 
námi stendur.  

Á hinn bóginn er á það að líta að þegar kemur að skuldadögum getur verið ansi lýjandi 
að sjá á eftir stórum hluta launa sinna renna í gjöld af lánum vegna fyrri útgjalda, 
sérstaklega ef þeim hefur ekki verið varið á arðbæran hátt. Þegar tekið er nýtt lán er 
því mikilvægt að sjá til þess að afborganir og vaxtagjöld  sem hlutfall af tekjum verði 
innan skynsamlegra marka. Spurningin er sú hvort við séum komin út fyrir þessi mörk.  

Áhyggjur sem þessar eru ekki einskorðaðar við Ísland. Í nýlegri skýrslu OECD um 
þessi mál7 er bent á að skuldir heimilanna í mörgum aðildarríkjunum hafi vaxið 
gríðarlega á undanförnum árum og séu í sögulegu hámarki. Ástæðurnar fyrir þessu 
eru raktar til líflegra fasteignaviðskipta og aukins aðgangs almennings að fjármagni. 
Víða hafi verið losað um höft á fjármálamörkuðum og talsverð nýsköpun átt sér stað 
hvað varðar skilmála lánanna. Sumar nýjungarnar felast í húsnæðislánum með litla 
greiðslubyrði framan af en vaxandi þegar á líður.  

OECD telur að ekki sé tilefni til að hafa mjög miklar áhyggjur af þessari þróun. Bent er 
á að á sama tíma og skuldir hafi aukist hafi eignir líka hækkað þannig að nettó-
eignastaða heimila sé yfirleitt traust; hrein eign þeirra sé forði sem þau geti gengið á 
t.d. með veðsetningu ef í harðbakka slær. Aftur á móti er varað við því að í mörgum 
aðildarlöndum hafi hlutfall skuldanna af eignum verið að hækka og í öllum þeim 
                                                 
5Nathalie Girouard og félagar (apríl 2007), bls. 9. 
6Sama, bls. 13-15. 
7Nathalie Girouard og félagar (apríl 2007). 
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löndum sem gögn eru til um hafi samanlagðar afborganir og vextir lána sem hlutfall af 
ráðstöfunartekjum hækkað. Þrátt fyrir að vanskil heimila hafi á heildina ekki aukist 
ennþá þá geti verið að þau eigi eftir að gera það seinna meir. 

Það er augljóst að margar af athugasemdum OECD eiga við um Ísland. Skuldir 
íslenskra heimila eins og flestra annarra OECD-landa hafa hækkað mikið síðustu ár 
og sem hlutfall af ráðstöfunartekjum eru þær reyndar með því hæsta sem þekkist. Þá 
er ljóst að ástæðurnar fyrir auknum skuldbindingum hér eins og svo víða annars 
staðar felast að hluta til í líflegum húsnæðismarkaði og auknu framboð fjármagns. 
Aðstæður eru þó um margt sérstakar á Íslandi og benda má á rök bæði með og á móti 
því að hafa sérstakar áhyggjur af skuldasöfnun íslenskra heimila.  
 

Rök á móti áhyggjum af skuldasöfnun íslenskra heimila 

Ein skýring á miklum skuldum íslenskra heimila felst einfaldlega í því að hér á landi er yfirleitt 
greitt fyrir húsnæði með afborgunum og vöxtum af lánum (þ.e. með skuldsetningu) meðan í 
nágrannalöndunum er mun algengara að greiða með leigu (þ.e. án skuldsetningar). Önnur 
skýring felst í því að Íslendingar eru tiltölulega ung þjóð.  Þar sem tekjur og eignir fólks aukast 
yfirleitt fram yfir mitt aldursskeiðið þá er við því að búast að þessi sérstaka aldurssamsetning 
þjóðarinnar komi fram í hærra hlutfalli skulda á móti ráðstöfunartekjum heldur en gengur og 
gerist í nágrannalöndunum. Enn ein skýringin á miklum skuldum íslenskra heimila kann að 
felast í hinu sterka lífeyrissjóðakerfi sem byggt hefur verið upp hér á landi. Þrátt fyrir að 
lífeyriseign verði ekki notuð til uppgreiðslu skulda felur hún í sér tryggingu fyrir framtíðar-
tekjustreymi og dregur úr þörf fyrir eigin fé í formi skuldlítils húsnæðis í lok starfsævinnar. 

 

Rök með áhyggjum af skuldasöfnun íslenskra heimila 

Samkvæmt nýjustu útgáfu Peningamála Seðlabankans hafa fjármálaleg skilyrði heimila farið 
versnandi síðustu mánuði. Útlánsvextir í krónum hafa almennt hækkað, bæði óverðtryggðra 
skammtímalána og verðtryggðra langtímalána. Vextir gengistryggðra lána hafa einnig hækkað 
lítillega. Þar við bætist að verðbólgan undanfarið ár hefur hækkað höfuðstól og þar með þyngt 
greiðslubyrði verðtryggðra lána. Ísland sker sig úr hvað varðar efnahagsstjórn síðustu árin. 
Framkvæmdum við stóriðju á Austurlandi var t.d. ekki fylgt eftir með nægjanlega mikilli 
aðhaldssemi í stjórnun ríkisfjármála. Þvert á móti má segja að ótímabærar skattalækkanir og 
ýmsar aðrar ráðstafanir hafi verið sem olía á eld þenslu þegar stærstu framkvæmdir 
Íslandssögunnar stóðu sem hæst. Þetta átti þátt í að skapa væntingar um verulega aukinn 
kaupmátt, ýtti undir skuldsetta neyslu og leiddi um leið til mikillar verðbólgu og hárra vaxta.  

 

Á heildina litið er samt nauðsynlegt að horfast í augu við það að hátt hlutfall skulda á 
móti ráðstöfunartekjum svo og hækkandi greiðslubyrði lána þýðir að áhætta vegna 
skulda hefur aukist. Miklar skuldir hafa gert heimilin viðkvæm fyrir verðbólgu og 
breytingum á vöxtum, tekjum og eignaverði.  

Hvað með hagkerfið í heild? 
Ef verðbólga heldur áfram að leika lausum hala og vextir að hækka án þess að það 
takist að tryggja samsvarandi leiðréttingar á launum þá má búast við að margir lendi í 
greiðsluerfiðleikum. Ef íbúðaverð gæfi eftir á sama tíma hækkar hlutfall skulda af 
eignum og erfitt yrði að útvega ný lán til að þreyja þorrann. Slík rás óheppilegra 
atburða gæti haft víðtæk áhrif um allt hagkerfið, m.a. á bankakerfið sem er viðkvæmt 
fyrir miklum skakkaföllum í afkomu viðskiptavina sinna.  

Jafnvel þó líkur á bakslagi sem þessu aukist aðeins óverulega gæti það verið nóg til 
þess að erlendir fjárfestar snerust gegn íslenskum fjármálafyrirtækjum og hækkuðu við 
þá vexti eða hefðu sig jafnvel á brott með fjármagn sitt. Slíkt myndi að sjálfsögðu 
koma fram í versnandi kjörum til viðskiptavina íslensku bankanna og gæti þannig orðið 
til þess að heimilin og fyrirtækin í landinu lentu í raunverulegum greiðsluerfiðleikum.  

Af þessum ástæðum veldur það áhyggjum hve mikið ójafnvægi ríkir í íslenska 
hagkerfinu um þessar mundir. Það kemur því ekki á óvart að erlend matsfyrirtæki sem 
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greina lánshæfi Íslenska ríkisins og helstu fyrirtækja eru ekki alveg í rónni. 
Matsfyrirtækið Fitch Ratings greindi t.d. frá því 15. mars sl. að það hefði lækkað 
lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands í erlendri og innlendri mynt. 

Í rökstuðningi fyrir ákvörðuninni kemur m.a. fram að viðskiptahallinn hafi numið 27% af 
landsframleiðslu árið  2006 samanborið við 16,3% árið áður. Á sama tíma hafi hreinar 
erlendar skuldir aukist í rúm 200% af landsframleiðslu og 429% af útflutningstekjum. 
„Svo há hlutföll endurspegla mjög skuldsett hagkerfi sem er illa búið undir aukna 
áhættufælni á alþjóðamörkuðum og/eða hærra alþjóðlegt vaxtastig”, sagði einn af 
sérfræðingum Fitch Ratings í málefnum Íslands.  

Í raun þurfa þessi skilaboð ekki að koma á óvart. Skilaboð OECD í haustskýrslu sinni 
um Ísland í nóvember sl. voru mjög skýr. Þar kom fram að afar mikilvægt er að það 
takist að vinda ofan af ójafnvæginu í íslenska efnahagslífinu ef koma á í veg fyrir að 
alþjóðlegir fjármálamarkaðir missi trú á það, en slíkt getur hæglega leitt til 
brotlendingar þess. Bent var á að ábyrgð ríkisstjórnarinnar er mikil í þessu efni og að 
hún verði að forðast að ýta undir frekari þenslu.  

 

 


