
 

 

Spá hagdeildar ASÍ um efnahagshorfur 2013-2015 

Heldur hefur hægt á efnahagsbatanum og bendir nú flest til þess að hagvöxtur verði rétt undir 2% í ár. 
Efnahagslífið heldur þó áfram að reisa sig og gangi spá hagdeildar eftir verður hagvöxturinn um 3% 
árin 2014 og 2015. Búast má við að gengi krónunnar verði áfram veikt en styrkist þó lítillega á 
spátímanum. Verðbólga verður mikil í ár en minnkar þegar líður á spátímann.  

Spáin byggir á eftirtöldum forsendum; að skriður komist á framkvæmdir við álverið í Helguvík ásamt 
tengdum orkuframkvæmdum, að ráðist verði í endurbætur á álverinu á Grundartanga, framkvæmdum 
við Vaðlaheiðargöng og byggingu nýs fangelsis á Hólmsheiði. Auk þess er gert ráð fyrir byggingu nýs 
spítala og að framkvæmdir við byggingu kísilvers á Bakka hefjist á næsta ári.  
 
Fjárfestingar aukast  

Í ár má gera ráð fyrir að atvinnuvegafjárfestingar aukist um tæp 18% ef horft er framhjá sveiflukenndu 
liðunum s.s. skipum og flugvélum. Á næsta ári aukast atvinnuvegafjárfestingar um tæpan fjórðung og 
um tæplega 9% árið 2015, sem rekja má til framkvæmda við álverið í Helguvík, kísilver á Bakka ásamt 
tengdum orkuverum.  

Staðan á fasteignamarkaði hefur farið batnandi og gert er ráð fyrir að fjárfestingar í húsnæði aukist um 
tæpan fimmtung í ár, ríflega 11% á næsta ári og tæplega 23% árið 2015. Opinberar fjárfestingar taka 
því við sér í ár og aukast rétt um fimmtung næstu tvö árin og um tæp 13% árið 2015. Vöxt opinberra 
fjárfestinga má að mestu rekja til framkvæmda við Vaðlaheiðargöng, framkvæmda við nýtt fangelsi á 
Hólmsheiði og framkvæmdir við byggingu nýs spítala.  
 
Batnandi staða á vinnumarkaði  

Staða á vinnumarkaði hefur batnað undanfarin misseri, dregið hefur úr atvinnuleysi og fleiri eru 
starfandi. Í takt við batnandi efnahagslíf má búast við að störfum fjölgi og atvinnuþátttaka aukist að 
nýju. Spáin gerir ráð fyrir að atvinnuleysi verði 5% í ár, ríflega 4% á næsta ári og í lok spátímans verði 
atvinnuleysið komið í tæp 4%. Hér má sjá spánna í heild sinni. 

http://www.asi.is/Portaldata/1/Resources/utgafa/Endursko_u__hagsp__AS__mars_2013.pdf


 

 

 Í ma.kr. Bráðab. Spá Spá Spá

Hlutfallsleg breyting 2012 2012 2013 2014 2015

Einkaneysla 915.9 2.7 2.0 1.4 2.6

Samneysla 435.8 -0.2 0.5 1.0 2.0

Fjármunamyndun 245.8 4.4 1.5 21.2 11.7

   þar af atvinnuvegir 170.0 8.6 -6.2 24.2 8.7

   þar af húsnæði 45.2 6.9 19.0 11.0 22.7

   þar af hið opinbera 30.6 -17.0 19.6 20.6 12.8

Þjóðarútgjöld 1,487.5 1.9 1.3 4.4 4.1

Útflutningur 1,011.0 3.9 1.6 2.0 2.9

Innflutningur 903.2 4.8 0.5 4.8 5.0

Landsframleiðsla 1,708.2 1.6 1.9 2.8 3.0

Verðbólga 1  5.2 5.2 3.9 2.4

Atvinnuleysi 2  5.8 5.0 4.4 3.9

Gengisvísitala 3  222 224 220 217

Viðskiptajöfnuður 4  0.8 5.2 3.5 2.5
1 Breyting milli ársmeðaltala, neysluverðsvísitala
2 Hlutfall af áætluðum mannafla 
3 Ársmeðaltal
4 Hlutfall af landsframleiðslu án innlánsstofnana í slitameðferð


