
 
 

Umsvif á fyrsta ársfjórðungi gefa til kynna kröftugan hagvöxt  
Nýlegar tölur Hagstofunnar um landsframleiðslu á fyrsta ársfjórðungi eru í takt við væntingar 

greiningaraðila sem flestir hafa birt spár sínar um þróun efnahagsmála á síðustu vikum. 

Töluverður samhljóður er á meðal þeirra og ljóst að væntingar eru um kraftmikinn hagvöxt 

byggðan á aukinni innlendri eftirspurn ásamt áframhaldandi fjölgun ferðamanna. Samkvæmt 

nýlegum hagspám má vænta þess að hagvöxtur verði um 4,7% á þessu ári en í spá hagdeildar  

frá því í apríl var gert ráð fyrir 4,9% hagvexti á þessu ári. Sjá má af spám um þróun einkaneyslu 

að greiningaraðilar búast við kröftugum vexti innlendrar eftirspurnar og ljóst að væntingar um 

vöxt einkaneyslu hafa aukist eftir því sem líður á árið.  
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Hagvöxtur á fyrsta ársfjórðungi var 4,2% þar sem kröftugur vöxtur einkaneyslu (7,1%) og aukin 

fjárfesting (24,5%) vega þungt og koma fram í 8,2% vexti þjóðarútgjalda. Líkt og undanfarin 

misseri er fjármunamyndun fyrst og fremst drifin áfram af fjárfestingum atvinnuveganna. 

Opinberar fjárfestingar dragast hinsvegar saman um 1,5%  frá sama tímabili í fyrra á meðan 

íbúðarfjárfesting hefur tekið við sér og jókst um 9,9% milli ára.   

Útflutningur jókst um 6,4% á fyrsta ársfjórðungi þar sem fjölgun ferðamanna drífur 13,3% vöxt 

þjónustuútflutnings á meðan lítil breyting er á vöruútflutningi. Engu að síður er framlag 

utanríkisviðskipta til hagvaxtar neikvætt sem skýrist af vexti innflutnings, 12,1% á innfluttri 

þjónustu og 17% á innfluttri vöru. 

Vaxandi umsvif hérlendis vekja ekki bara athygli í alþjóðlegu samhengi heldur hafa bæði 

einkaneysla og verg landsframleiðsla ekki aukist meira á fyrsta ársfjórðungi frá árinu 2008 og 

atvinnuvegafjárfesting ekki meira frá árinu 2006. Það gæti reynst mikil áskorun að tryggja 

stöðugleika hér á landi á næstu árum þar sem skýr merki um spennu sjást nú á vinnumarkaði á 

sama tíma og ekkert lát er á vexti vinnuaflseftirspurnar.  

 


