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Helstu niðurstöður
• Hagvaxtarhorfur hata batnað í ár en versnað fyrir árið 2023.
• Mikill vöxtur einkaneyslu í ár.

• Mikið um ferðalög erlendis.
• Fjárfesting eykst áfram í ár en hægari vöxtur á næstu árum.

• Viösnúningur í íbúðafjárfestingu.
• Samdráttur í opinberri fjárfestingu.

• Ferðaþjónusta að ná fyrri hæðum.
• Vöruútflutningur eykst í ár.
• Verðbólguhorfur hafa versnað.
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Hagvöxtur, þjóðarútgjöld og vöru- og 
þj ónustuj öfnuður
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Vöru- og þjónustujöfnuður Þjóðarútgjöld Verg landsframleiðsla
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Kröftugur hagvöxtur á fyrri hluta 
ársins.

• 6,8% vöxtur VLF og 7,8% aukning 
þjóðarútgjalda.

Útlit fyrir að hagvöxtur verði 6,2% í ár 
og 1,8% á næsta ári.

• Yrði mesti hagvöxtur síðan 2016.
Reiknað með að þjóðarútgjöld aukist 
um 5,6% í ár og 1,6% árið 2023.
Vöru- og þjónustujöfnuður neikvæður 
um 1,2% af VLF en fer batnandi eftir 
2023.

Heimild: Hagstofa Islands
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Framlag til hagvaxtar
Einkaneysla Samneysla Fjárfesting Birgðabreytingar
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Heimild: Hagstofa Islands

Hagstofa íslands

• Hagvöxtur á breiðum grunni í ár.
• Einkaneysla stærsti drifkrafturinn.
• Fjárfesting og utanríkisviðskipti einnig 

með stór framlög til hagvaxtar.
• Jákvætt framlag utanríkisviðskipta á 

spátímanum eftir neikvætt framlag 
síðustu tvö ár.

• Einkaneysla og fjárfesting 
megindrifkraftar hagvaxtar á 
spátímanum.
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Breyting frá fyrra ári
Einkaneysla Heildarkortavelta
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Kortavelta
Breyting frá fyrra ári

Innanlands ^^^—Erlendis
120%

Skýringar: Innlend kortavelta verðlagsleiðrétt með vísitölu neysluverðs án húsnæðis. Kortavelta erlendis 
verðlagsleiðrétt með gengisvísitölu og verðbólgu viðskiptalanda.
Heimild: Hagstofa Islands. Seðlabanki Islands og OECD.

• Mikill kraftur í einkaneyslu á 
fyrri hluta árs.

• 9,2% vöxtur á fyrsta fjórðungi.
• 13,5% á öðrum.

• Aukningin að miklu leyti vegna fleiri 
ferða erlendis.

• Hlutur erlendrar kortaveltu í 
heildarveltu nú svipaður og fyrir 
faraldur.

• Horfur á áframhaldandi vexti á þriðja 
ársfjórðungi.

• Gert ráð fyrir hægari vexti á síðasta 
ársfjórðungi.

• Vegna hærra verðlags og miklum vexti í 
fyrra.
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Breyting milli ára

Heimild: Hagstofa Islands

• Aætlað er að einkaneysla aukist um 
7,6% í ár og 1,7% á næsta ári.

• Aukið vinnumagn í ferðaþjónustu 
styður við einkaneyslu.

• En aukin verðbólga og hærra vaxtastig 
dregur úr kaupmætti.

• Staða heimila talin sterk og mörg 
þeirra geta nýtt uppsafnaðan sparnað.

• Gert ráð fyrir að einkaneysla aukist um 
2,2% árið 2024 og 2,6% árið 2025.
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Samneysla Vöxtur samneyslu 1,8% á fyrri helmingi 
ársins.

Hlutfall af VLF (vinstri ás) Raunbreyting milli ára (hægri ás)

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið Hagstofa Islands og sveitarfélög.

• Búist við að vöxturinn fyrir árið í heild 
verði 1,5%.

• Hægir enn frekar á vextinum á næsta 
ári.

• Verði 0,9% á milli ára.
• Hlutur samneylu í VLF 27,5% í fyrra.

• Lækkun um 0,4 prósentur frá 2020.
• Gert ráð fyrir að hlutfallið verði 26,4% í 

ár.
• 0g lækki enn frekar á spátímanum.
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Fjárfesting hins opinbera
Hlutfall af VLF (vinstri ás) Raunbreyting milli ára (hægri ás)

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Hagstofa Islands og sveitarfélög.

• Opinber fjárfesting jókst um 3,8% á 
fyrri hluta ársins.

• Búist við viðsnúningi á síðari hlutanum.
• Þátttaka í útboðum dræm.
• Ófyrirsérðar seinkanir.
• Aðgerðir til að draga úr þenslu.

• Dragist saman um 4,8% í ár.
• Aframhaldandi samdráttur á næsta ári.

• 3,4% samdráttur.
• Hlutfall opinberrar fjárfestingar 4,2% í

• Ekki hærra síðan 2008.
Fer lækkandi á næstu árum
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Breyting frá fyrra ári

Atvinnuvegafjárfesting lækkaði um 6,1% 
á öðrum ársfjórðungi.

• Undirliggjandi vöxtur.
• Viösnúningur í stóriöju og tengdum 

greinum.
25%

Atvinnuvegir Hið opinbera Íbúðarhúsnæði ^^^“Fjármunamyndun
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Reiknað með 9,6% vexti í ár.
• Vöxtur á breiöum grunni.
• Utlán til fyrirtækja aukast og eftirpurn 

eftir lánum.
• Staöa fyrirtækja almennt sterk.

Spáð 1,1% lækkun í
atvinnuvegafjárfestingu árið 2023

-15%

Samdráttur í skipum og flugvélum.
Undirliggjandi vöxtur í öörum greinum

Heimild: Hagstofa Islands
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Hlutfall af VLF (vinstri ás) Raunbreyting milli ára (hægri ás)

Heimild: Hagstofa Islands

• Fjárfesting í íbúðarhúsnæði dróst 
saman um 5,2% í fyrra.

• Rúmlega 7% samdráttur á fyrri 
helmingi ársins.

• Hins vegar mikill skriður á 
byggingarmarkaði.

• Fleiri starfandi í byggingariðnaði.
• Aukning innflutnings byggingarefna.
• HMS og Sl spá 1.200 fullbúnum 

íbúðum á síöustu mánuðum ársins.
• Búist við að 5,4% vöxtur verði í ár.
• Og 12,9% vöxtur á næsta ári.
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Atvinnuleysi
Atvinnuleysi - VMR - meðaltal síðustu 3 mánuði

Skráð með hlutabótum - VMST

Skráð án hlutabóta - VMST

20%

Heimild: Hagstofa Islands og Vinnumálastofnun

• Staða á vinnumarkaði batnað mikið 
síðustu tvö ár.

• Búist er við að atvinnuleysi verði 3,8% í 
ár að meðaltali og 3,9% árið 2023.

• Horfur á 80% atvinnuþáttöku í ár.
• Náöi sögulegu lágmarki 2020 í 77,4%.

• Atvinnuleysi svipað og það var fyrir

•

•

faraldurinn.
Um 5.400 voru skráðir atvinnulausir 
hjá Vinnumálastofnun í september, eða 
um 2,8% af vinnuafli.
Mannfjöldi á vinnufærum aldri jókst um 
2,5% á fyrstu 9 mánuðum ársins.
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Breyting milli ára
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Vísitala kaupmáttar launa hækkaði um 
3,7% árið 2021.
Horfur á 0,4% lækkun í ár.

• Þrátt fyrir 8,2% verðbólgu.
Ovissa um launaþróun næstu ára.
Gert ráð fyrir að raunlaun hækki 
lítillega á næsta ári.
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Skýringar: Kaupmáttur miðar við vísitölu nevsluverðs. 
Heimila: Hagstofa Islands.
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Hrávöruverð á heimsmarkaöi
Vísitala (2006=100)

Mánaðarlegar tölur. síðasta gildi október 2022. 
Heimild: Alþjóðabankinn. Hagstofa Islands.

Aframhaldandi meðaltals hækkanirá 
hrávörum í ár.

• Olía hækki um 42,1%.
• Alverð hækki um 18,4%.
• Aðrar hrávörur hækki um 10,4%.

En búist við að verð fari lækkandi á 
næsta ári.

• Verð útfluttra sjávarafurða hækkað 
mikið í ár.

• Búist við bata í viðskiptakjörum í ár.
• Verðhækkanir útfluttra sjávarafurða 

vega þar þungt.
• Búist við versnandi viðskiptakjörum á 

næsta ári.
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■ Innlendar vörur ■ Innflutningur án bensíns BBensín BHúsnæði BOpinber þjónusta BÖnnur þjónusta
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Heimild: Hagstofa Islands

Verðbólguhorfur verri.
• Húsnæði megindrifkraftur verðbólgu.

• Yfir 40% af 12 mánaða verðbólgu 
síðustu mánuði.

• Mikill verðbólguþrýstingur að utan.
• Stríð í úkraínu.
• Eftirmál heimsfaraldurs.
• Sterkur viðsnúningur í viðskiptaríkum 

í ár.

Spáð 8,2% verðbólgu í ár.
• Mesta verðbólga frá 2009.

Spáð 5,6% verðbólgu árið 2023.
• Lækkun hrávöruverðs og erlendrar 

verðbólgu.
• Verðhækkunarhrina á 

húsnæðismarkaði líður hjá.
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Breyting frá fyrra ári

Útflutningur Innflutningur

30%

Heimild: Hagstofa Islands

Gert er ráð fyrir að útflutningur vaxi 
um 19,1% í ár og 3,7% á næsta ári.

• Rúmlega 1.700 þúsund ferðamenn í ár 
ogtæplega 1.950 þúsund á næsta.

• Eyðsla á mann hærri en 2019, en gert 
ráð fyrir að hún fari nær fyrra horfi 
eftir því sem ferðamönnum fjölgar.

• Útflutningur á sjávarafurðum dregst 
saman á næsta ári vegna minni 
aflaheimilda.

Búist er við að Innflutningur vaxi um 
16,9% í ár og 3,2% á næsta ári.

• Utanlandsferðum Islendinga hefur 
fjölgað töluvert það sem af er ári.
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Ovissuþættir
• Stríðsátök í Ukraínu.
• Verðbólguþróun innanlands og erlendis.
• Niðurstöður kjarasamninga.
• Alþjóðlegar efnahagshorfur.
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Þjóðhagsspá
F ramreikningur

2021* 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Einkaneysla Private final consumption 7,7 (7.6) 7,6 (4.3) 1,7 (2.6) 2,2 (2.4) 2,6 (2.8) 2,6 (2.8) 2,4 (2.5) 2,5 ()
Samneysla Governmentfinal consumption 2,2 (1.8) 1,5 (1.3) 0,9 (1.5) 1,3 (1.3) 0,8 (0.8) 0,7 (0.7) 0,9 (0.9) 0,9 ()
Fjármunamyndun Gross fixed capital formation 12,3 (13.6) 5,8 (4.6) 1,8 (0.9) 3,7 (1.9) 2 (1.9) 2,2 (2.8) 1,4 (2.6) 2,5 ()

Atvinnuvegafjárfesting Business investment 19,1 (23.1) 9,6 (5.5) -1,1 (-2.5) 4,1 (2.3) 0,7 (0.6) 2,2 (3.6) 1 (3.3) 3,2 ()
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði Housing investment -5,2 (-4.4) 5,4 (6.3) 12,9 (10.3) 5,3 (4.3) 3,9 (3.5) 3,5 (3) 3,1 (3) 3 ()
Fjárfesting hins opinbera Public investment 18,7 (12.4) -4,8 (-0.7) -3,8 (-1.1) -0,4 (-3.4) 3,4 (3.4) 0 (-0.1) -0,8 (-0.7) -0,7 ()

Þjóðarútgjöld alls Nationalfinal expenditure 7,1 (7.2) 5,6 (4) 1,6 (2) 2,3 (2) 2 (2.1) 2 (2.2) 1,8 (2.1) 2,1 ()
Útflutningur vöru og þjónustu Exports of goods and services 12,7 (12.3) 19,1 (17.6) 3,7 (6.3) 3,6 (3.9) 3,2 (2.9) 3 (2.5) 2,5 (2.5) 2,4 ()
Innflutningur vöru og þjónustu Import of goods and services 20,3 (20.3) 16,9 (14.3) 3,2 (4.1) 3,2 (3.3) 2,1 (2) 2,3 (2.1) 1,9 (2.1) 2,1 ()
Verg landsframleiðsla Gross domesticproduct 4,4 (4.3) 6,2 (5.1) 1,8 (2.9) 2,5 (2.2) 2,5 (2.5) 2,4 (2.4) 2,1 (2.3) 2,3 ()
Vöru- og þjónustujöfnuður (% af VLF)
Goods and services balance (% of GDP) -1,8 (-2.1) -1,2 (-1.2) -1,4 (-0.6) -1,1 (-0.2) -0,4 (0.3) 0,1 (0.6) 0,4 (0.8) 0,7 ()
Viðskiptajöfnuður (% af VLF) 
Current account balance (% of GDP) -1,6 (-2.8) -2,7 (-2.2) -2,3 (-1.2) -1,9 (-0.9) -1,3 (-0.6) -0,9 (-0.4) -0,6 (-0.3) -0,3 ()

VLF á verðlagi hvers árs, ma. kr. Nominal GDP, billion ISK 3251 (3233) 3705 (3617) 3955 (3861) 4203 (4079) 4437 (4298) 4670 (4518) 4895 (4743) 5146 ()
Vísitala neysluverðs Consumer price index 4,4 (4.4) 8,2 (7.5) 5,6 (4.9) 3,5 (3.3) 2,6 (2.6) 2,5 (2.5) 2,5 (2.5) 2,5 ()
Gengisvísitala Exchange rate index -2,4 (-2.4) -3,9 (-5.6) -0,6 (-1.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 ()
Raungengi Real exchange rate 3,9 (3.9) 6,2 (7.9) -0,9 (2.9) 0,7 (1.2) 0,4 (0.6) 0,5 (0.6) 0,5 (0.6) 0,6 ()
Atvinnuleysi (% af vinnuafli)
Unemployment rate (% of labour force) 6 (6) 3,8 (3.8) 3,9 (3.7) 4 (3.8) 4 (3.9) 4 (3.9) 4 (3.9) 3,9 ()
Vísitala kaupmáttar launa Real wage rate index 3,7 (3.7) -0,4 (0.3) 0,3 (0.6) 0,7 (0.9) 1,5 (1.6) 1,7 (1.6) 1,7 (1.6) 1,6 ()
Hagvöxtur í helstu viðskiptalöndum GDP growth in main trading 5,7 (5.6) 2,8 (3) 0,8 (2.3) 1,6 (1.8) 1,9 (1.7) 1,8 (1.6) 1,6 (1.5) 1,6 ()
Alþjóðleg verðbólga World CPI inflation 2,8 (2.8) 7,7 (6) 5,5 (3.1) 2,8 (2) 2,2 (1.9) 2 (1.9) 1,9 (1.9) 1,9 ()
Verð útflutts áls Export price of aluminum 44 (44.2) 18,4 (18.1) -11,4 (-5.4) 4,2 (-2.6) 4,3 (-2.5) 4,2 (-2.1) 4,1 (-1.9) 2,1 ()
Olíuverð Oil price 63,7 (63.7) 42,1 (51.6) -14,5 (-9.2) -8,6 (-11.2) -5,6 (-8.1) -3,8 (-5) -2,9 (-3.1) -2,3 ()

* Bráðabirgðatölur. Preliminary figures .
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