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Kröftugur vöxtur einkaneyslu en lítil 
fjárfesting í atvinnulífinu 

Landsframleiðslan jókst um 2,4% á öðrum 

ársfjórðungi m.v. sama tímabil árið áður. 

Einkaneysla jókst um 4,2%, útflutningur um 3,4% 

en innflutningur um 7,2%. Alls jukust þjóðarútgjöld 

um 4,2%.  

Á fyrri árshelmingi jukust þjóðarútgjöld um 2,8% en 

landsframleiðslan einungis um 0,6% og skýrist það 

af miklum vexti innflutnings sem nam 9%.  

Vöxtur einkaneyslu ekki meiri í þrjú ár 

Töluvert mikill vöxtur var í einkaneyslu á öðrum 

fjórðungi en vöxtur hennar yfir tólf mánaða tímabil 

hefur ekki verið jafn mikill í þrjú ár. Vöxturinn var 

einnig kröftugur á fyrsta ársfjórðungi þegar hann 

nam 3,8%. Vöxturinn á fyrri árshelmingi nemur því 

4%. Í maí gaf Hagfræðideild út uppfærða hagspá 

fyrir árið í ár og tvö næstu ár. Í þeirri spá var gert 

ráð fyrir að vöxturinn yfir árið í heild yrði 3,7%. 

Vöxturinn það sem af er ári er aðeins yfir þeirri spá. 

Vöxtur einkaneyslu hefur verið studdur af vexti 

kaupmáttar launa sem var að meðaltali 2,7 

prósentum meiri á fyrri árshelmingi en á sama tíma 

fyrir ári.  

Vöxtur atvinnuvegafjárfestingar enn lítill 

Á fyrri árshelmingi hefur fjárfestingin í hagkerfinu 

aukist um 7,8% miðað við sama tímabil í fyrra. 

Vöxturinn hefur verið borinn uppi af nýbyggingum 

en íbúðafjárfesting jókst um 26,3% milli ára. Á sama 

tíma jókst fjárfesting hins opinbera um 6,2%. 

Athygli vekur að atvinnuvegafjárfesting jókst 

einungis um 3,8%. Það ætlar að ganga mjög hægt að 

koma atvinnuvegafjárfestingunni á skrið. Ágætis 

vöxtur var í atvinnuvegafjárfestingu á fyrsta 

ársfjórðungi þegar hún nam 10,1% en ekki tókst að 

fylgja því eftir á öðrum ársfjórðungi þegar hún dróst 

saman um 1,7%. 

Vöxtur vöruútflutnings á öðrum fjórðungi nam 3,4% 

en vöxtur þjónustuútflutnings nam 2,1%. Á fyrri 

árshelmingi jókst útflutningur vöru og þjónustu um 

3,7% miðað við sama tímabil í fyrra.  
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2. Fjórðungur Fyrri árshelmingur Spá
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Vöxtur frá sama tímabili árið áður. Spáin tekur mið af spá 
Hagfræðideildar frá því í maí. Spáin miðast við vöxt yfir allt 
þetta ár. 
Heimild: Hagstofa Íslands 
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3,5% hagvöxtur á síðasta ári 

Samhliða útgáfu talna um landsframleiðsluna á 

öðrum ársfjórðungi gaf Hagstofan út uppfærðar 

tölur um landsframleiðslu síðasta árs. Hagvöxturinn 

nam 3,5% og hefur ekki verið meiri síðan árið 2007. 

Fyrra mat Hagstofunnar á hagvexti síðasta árs 

hljómaði upp á 3,3% og var hann því endurskoðaður 

upp á við. Hagvöxturinn 2013 skýrist fyrst og fremst 

af kröftugum vexti útflutnings sem jókst um 6,9% en 

þjóðarútgjöld sem eru samtala einkaneyslu, 

samneyslu og fjárfestingar drógust lítillega saman 

eða um 0,3%. Innflutningur jókst um einungis 0,4% 

og varð því verulegur afgangur á vöru- og 

þjónustuviðskiptum á árinu eða 156 ma.kr.  

 

Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild @landsbankinn.is) 

og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum 

endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst 

án fyrirvara.  

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru 

settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.  

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög 

hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar 

sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru 

aðgengilegar á vef bankans. 
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