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Efni dagsins

• Iðnaðurinn og efnahagskreppan

• Staða verklegra framkvæmda

• Fjármögnun framkvæmda

• Gjaldeyrishöft og fjárfestingar
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Verðmætasköpun og gjaldeyrisöflun

• Verðmætasköpun iðnaðarins er nú um 20% en hefur verið tæp 
25% undanfarin 20 ár. Mun líklega ná sama stigi aftur á næstu 
tveimur árum.
– Mannvirkjagerð nær sér á strik að nokkru

– Opinberi geirinn minnkar eitthvað

• Gjaldeyrisöflun iðnaðarins er nú um vægi iðnaðarins í heild sinni 
er um 46% í gjaldeyrisöflun – hefur aldrei verið hærra 
– Engin magnaukning í útflutningi fyrirsjáanleg að óbreyttu

– Ytri skilyrði fara þó batnandi en raungengi hækkar hægt og rólega á ný

• Fyrstu 9 mánuði ársins var útflutningurinn:
– Vörur     415,8 m.a.           Þ.a. iðnaður 231,9 m.a. (56%)

– Þjónusta 232,9 m.a.           Þ.a. iðnaður 65   m.a.    (27%)
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Einstakir greinaflokkar

Bjarni Már Gylfason4

•Mikil kraftur í útflutningi á stóriðjuafurðum. Góður gangur í viðhaldstengdum 
verkefnum í málmi en mikil óvissa er tengd sjávarútvegi. Nýjar fjárfestingar 
að fara í gang í ál- og orkuiðnaði. Framleiðsluverð hafa hækkað verulega.

• Skortur á góðu fólki – mikil þörf á endurnýjun.

Málmiðnaður og 
stóriðja

•Hefur staðið kreppuna vel af sér – enginn veltusamdráttur þrátt fyrir 
fólksfækkun.

• Samkeppnisstaðan betri en áður gagnvart innflutningi

•Mikill kraftur í vöruþróun og nýsköpun.

Matvælaiðnaður

•Hefur verið í djúpri kreppu í 3 ár – greinin situr líklega á botninum og leiðin 
liggur vonandi upp. Þó er mikil óvissa framundan

• Samkeppnisumhverfi erfitt en bjartari tímar kunna að vera framundan á 
íbúðamarkaði

Byggingariðnaður og 
mannvirkjagerð



Einstakir greinaflokkar
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•Þokkalegur gangur í mörgum greinum, sérstaklega í útflutningi. 
Skortur á hæfu fólki og fjármagni.

• Starfsskilyrði hafa batnað nokkuð með veikari krónu og nýjum lögum. 
Gjaldeyrishöft íþyngjandi.

Hugverkaiðnaður

Hátækni - Sprotar - SUT

•Almennt er samdráttur í takt við efnahagssamdráttinn – ekkert hrun. 
Samkeppnisstaða í vöruframleiðslu t.d. í bókaprentun en  eftirspurn er 
veik í hagkerfinu.

• Svört atvinnustarfssemi ógn við þjónustuiðnað.

Framleiðsla og þjónusta



Staða verklegra framkvæmda

• Fyrir ári síðan héldu menn í mannvirkjagerðinni að fljótlega 
færi að rofa til byrjuðu að bíða

– Biðin stendur enn

• Það sem er framundan og við þekkjum:

– Nýfjárfesting til vegagerðar 6 m.a. Skv. fjárlögum

– Búðarháls og stækkun ÍSAL

– Nokkur hjúkrunarheimili úti á landi

– Fasteignir orðnar fjárfestingakostir á ný 

– Einhver vöxtur framundan í vissum tegundum íbúðarhúsnæðis 
(litlar og hagkvæmar eignir)

Bjarni Már Gylfason6



Staða verklegra framkvæmda

• Það sem kann að vera í kortunum

– Vegaframkvæmdir utan ríkisreiknis 6 m.a. 2011 
• Í tómarúmi vegna umræðu um veggjöld 

– Helguvík

– Suðvesturlína

– Kísilverksmiðjur

– Gagnaver

– Hátæknisjúkrahús

• Það sem er búið að blása af

• Samgöngumiðstöð

• Álver á Bakka  - vonandi ekki
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Vegaframkvæmdir og veggjöld

• Veggjöld eru umdeild, bæði í samfélaginu og innan SI.

• Megin línan er samt sú að rétt sé að ráðast í arðbærar 
samgönguframkvæmdir

• Þegar er heimild í lögum um stofnum hlutafélags um 
framkvæmdir á Suðvesturhorninu og um Vaðlaheiðargöng.

• Ríkissjóður getur ekki tekið á sig umtalsverð útgjöld og því 
er nauðsynlegt að ná víðtækri sátt um málið og skoða að 
hvaða marki nýta megi notkunargjöld í þeim tilgangi.

• Veruleg andstaða virðist vera um málið en nú reynir á 
okkur að standa í lappirnar.
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Gangsetning framkvæmda

• Mannvirkjageirinn hefur skroppið saman um 60%-70% frá 
toppi 2007/2008

• Fyrirtæki í greininni eru orðin veikburða og geta til 
framkvæmda hefur minnkað 
– Næstu vikur og mánuðir munu skipta miklu ef þeir sem eftir standa 

ætla eiga möguleika á rísa upp og vaxa á ný

– Núna er fátt sem eykur mönnum bjartsýni í þessum geira

• Næstu mánuðir og vikur skera úr um hvort íslensk 
mannvirkjagerð verði til einhvers megnug eða breytist í 
handverks- og viðhaldsiðnað
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Fjárfestingar og fjármögnun atvinnulífsins
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Sögulegt lágmark frá 1945 = 15%

• Horfur á að fjárfesting vaxi 
lítillega á næsta ári (15%).
– Opinberar -19%

– Atvinnuvegir 23,5%

– Íbúðarhúsnæði 20,8%

• Dugar ekki til að lyfta 
framleiðslustigi. 
– Til þess þarf líklega 150 

milljarða á ári

• Að óbreyttu vaxa 
fjárfestingar ekki
– Endurskipulagning gengur hægt, 

bæði hjá heimilum og atvinnulífi

– Engin(lítil) erlend fjárfesting

– Lítil fjárfestingatækifæri

– Almenn áhættufælni

– Óvissa með hagþróun og 
skattastefnu

Heimild: Hagstofa Íslands



Fjárfestingar og fjármögnun atvinnulífsins

• Þótt vextir hafi lækkað mikið aukast fjárfestingar ekki. 

• Fjárfestingar eru forsenda efnahagsbata og aukinnar 
atvinnu.

• Ýmsar ástæður

– Væntingar eru í lagmarki

– Einkaneysla lítil

– Skuldsetning mikil

– Bankakerfið enn á brauðfótum

– Gjaldeyrishöft

– Pólitísk óvissa
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Hvernig má vinda ofan af þessu?

• Til skamms tíma er mjög brýnt að klára skuldaaðlögun 
fyrirtækja (Beina brautin) og heimila.

• .......Það er forsenda þess að efnahagsreikningur 
fjármálakerfisins verði réttur.

• .......sem er aftur ein mikilvæg forsenda þess að hægt sé 
að aflétta gjaldeyrishöftum.

• Lausn Icesave myndi hjálpa

• Að óbreyttu er pólitísk óvissa ekki að minnka
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Hvað með erlenda fjármögnun?

• Útilokuð fyrr en.....

– búið er að ljúka Icesave.

– búið er að endurskipuleggja efnahag bankanna.

– búið aflétta gjaldeyrishöftum.

– búið er að koma á nokkru trausti.

• Þangað til eru nokkrir möguleikar á 
verkefnatengdri fjármögnun
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