
   

 

 

 

 
 

 

 

 

BA-ritgerð  

í hagfræði 

 

Samanburður á Síldarkreppunni  
og Covid 19-kreppunni 

 
 

   

 

Valdimar Orri Einarsson 
 

 

 

 

Leiðbeinandi Ragnar Árnason 

Hagfræðideild 

Júní 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

Samanburður á Síldarkreppunni  
og Covid 19-kreppunni  

  

 

 

 

Valdimar Orri Einarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu í hagfræði 

Leiðbeinandi: Ragnar Árnason 

 

Hagfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2021



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samanburður á Síldarkreppunni og Covid 19-kreppunni 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA-prófs við Hagfræðideild, 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

© 2020 Valdimar Orri Einarsson 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2021  



 

4 

Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.A.-prófs við Hagfræðideild Háskóla 

Íslands. Vinnsla ritgerðarinnar hefur verið fróðlegt og lærdómsríkt ferli. Ragnar Árnason, 

hagfræðiprófessor við Háskóla Íslands, var leiðbeinandi verkefnisins og vil ég þakka 
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og ábendingar.  
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Útdráttur 

Markmið íslenskra stjórnvalda á hverjum tíma hefur m.a. verið að leitast við að beita 

skynsamlegri hagstjórn til að draga úr óhóflegum hagsveiflum og skapa skilyrði fyrir háu 

atvinnustigi í landinu. Sú áskorun hefur verið mikil í okkar litla íslenska hagkerfi allt frá 

stofnun lýðveldisins 1944. Íslenskt hagkerfi hefur ávallt átt mikið undir því að verðmætur 

afli berist á land af Íslandsmiðum. Síldveiðar við Ísland voru nýnæmi sem skapaði mikil 

útflutningsverðmæti og fjölda nýrra starfa í landinu á sjöunda áratug 20. aldar. Auðlindin 

hvarf hins vegar af Íslandsmiðum sem hendi væri veifað árið 1967 og mikil áskorun að 

bregðast við þeim samdrætti.  

Í þessu verkefni voru talnaleg gögn í aðdraganda og í kjölfar síldarkreppunnar og 

Covid-19-kreppunnar borin saman. Þróun á fimm þjóðhagsstærðum var skoðuð á hvoru 

tímabili fyrir sig og fylgni í þróun þeirra reiknuð út milli tímabila. Þessar fimm stærðir voru:  

 

 Áhrif á afkomu ríkissjóðs 

 Verg landframleiðsla 

 Viðskiptajöfnuður 

 Verðbólga 

 Atvinnuleysi. 

 

Lögð var fram núlltilgáta um að fylgni væri ekki til staðar milli þessar tveggja tímabila hvað 

varðar þróun ofangreindra þjóðhagsstærða. 

Byrjað er á almennri umfjöllun um kreppurnar tvær í fyrstu tveimur köflunum. 

Farið verður yfir þann mikla efnahagsvöxt sem átti sér stað meðan síldarinnar og ferða-

manna naut við og leitast er við að greina aðgerðir stjórnvalda í hvoru tilfelli fyrir sig í 

kjölfar kreppanna.  

Niðurstaðan var sú að töluverður munur er á þessum tveimur kreppum en þó var 

hægt að finna ákveðin samkenni milli þeirra. Í báðum tilfellum átti sér stað mikill vöxtur í 

sköpun nýrra starfa um nokkurra ára skeið og báðar greinarnar lögðust af að stærstum 
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hluta á nokkrum vikum. Aftur á móti kom í ljós að miklu munaði á peningastefnu og 

ríkisfjármálum á þessum tveimur tímum. Niðurstöðurnar á marktektarprófunum sýndu 

fram á að ekki væri hægt að hafna núlltilgátunni fyrir verg landsframleiðslu og verðbólgu. 

Þegar þetta er ritað ríkir enn mikil óvissa hjá rekstraraðilum í ferðaþjónustu og tengdum 

greinum þar sem Covid-faraldurinn er enn í útbreiðslu í heiminum og ekki er hægt að 

álykta hvenær og hvort atvinnutækifæri og tekjuöflun í íslenskri ferðaþjónustunái sínum 

fyrri hæðum. Á 20. öldinni reyndist glíman við verðbólgu vera viðvarandi áskorun stjórn-

valda en með aukinni samstöðu leiðtoga hagsmunasamtaka og stjórnmálamanna á 21. 

öldinni hefur náðst að skapa aukinn stöðugleika með samræmdari og virkari hagstjórn en 

áður.  
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1  Inngangur  

Í þessu verkefni er leitast við að greina og bera saman áhrif tveggja efnahagsáfalla á 

íslenskt þjóðarbú og samfélag og skoða hvernig íslensk stjórnvöld brugðust við hröðum 

og óvæntum samdrætti í tekjum þjóðarinnar og minnkandi atvinnutækifærum í landinu. 

Skoðuð verða áhrifin af hruni síldarstofnsins á sjöunda áratugi 20. aldar (1967 og 1968) 

annars vegar og áhrifin af Covid-19-heimsfaraldrinum, sem braust út í ársbyrjun 2020, 

hins vegar.  

Síldveiðar gegndu veigamiklu hlutverki í íslensku þjóðarbúi á sjöunda áratug 20. 

aldar. Á þeim árum störfuðu 6-7% vinnandi landsmanna við fiskveiðar og allt að 9,2% við 

fiskiðnað (Mynd 3). Útflutningur síldarafurða nam 119.265 tonnum 1961 og jókst í 

327.853 á árinu 1966 eða um 271,5%. Árið 1967 markar upphaf síldarkeppunnar en það 

ár nam útflutningur síldarafurða alls 230.328 tonnum – samdráttur milli ára um 30%. Árið 

eftir (1968) dróst útflutningu síldarafurða enn frekar saman, nam alls 115,.566 tonnum – 

samdráttur milli ára um 50%. Útflutningur dróst enn frekar saman á árunum efir 1968, 

nam 22.282 tonnum 1975 og hefur aldrei síðar ná fyrri hæðum – nam árið 2019 alls 

85.000 tonnum.  

Í ársbyrjun 2020 stóð heimsbyggðin frammi fyrir útbreiðslu á heilsuspillandi veiru, 

Covid-19, sem rakin var til Wuhan-borgar í Kína. Úr varð heimsfaraldur sem ekki sér enn 

fyrir endann á þegar þetta er ritað en útlit er þó fyrir að stór hluti jarðarbúa verði 

bólusettur fyrir árslok 2021. Heimsfaraldurinn dró verulega úr alþjóðaviðskiptum og 

atvinnustarfsemi um allan heim. Á Íslandi raskaðist atvinnulíf verulega á flestum sviðum 

strax á fyrsta ársfjórðungi 2020. Áhrif af Covid-19 á Íslenskt samfélag hafa verið mikil og 

margvísleg og valdið miklum samdrætti í flestum atvinnugreinum. Óvíða þó meira en í 

ferðaþjónustu og greinum tengdum henni. Á árinu 2019 nam hlutfall ferðaþjónustu 

rúmlega 8% af vergri landsframleiðslu (mynd 19). Heimsfaraldurinn leiddi meðal annars 

til þess að strangar ferðatakmarkanir og jafnvel ferðabann var sett á um allan heim og 

flugsamgöngur til og frá Íslandi lögðust að mestu niður á árinu 2020. Þegar þetta er ritað, 

á fyrsta ársfjórðungi 2021, ríkja enn umtalsverðar takmarkanir á ferðafrelsi um allan heim 

og mikil óvissa ríkir hjá rekstraraðilum í ferðaþjónustu og tengdum greinum. 
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Í þessu verkefni verða fimm þjóðhagsstærðir bornar saman milli tímabilanna og 

greint hvort tölfræðilega marktækur munur sé milli tímabilanna með tilliti til áhrifa á 

afkomu ríkissjóðs, vergrar landframleiðslu, viðskiptajöfnuðar, verðbólgu og atvinnuleysis. 

Farið verður yfir söguna og leitast við að útskýra hvað þessi tvö samdráttartímabil eigi 

sameiginlegt og með hvaða hætti þau séu frábrugðin hvort öðru. 
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2 Síldarævintýrið 

2.1 Sagan 1960 til 1975 
Síldveiðar á Íslandi hófust á seinni hluta 19. aldar. Veiðarnar voru í mjög litlum mæli á 

þeim tíma og algjörlega háðar takmarkaðri veiðigetu með strandnót . Reknet voru tekin 

upp á tuttugustu öldinni og með bættri veiðitækni jukust síldveiðar Íslendinga og 

nágrannaþjóða mikið á Norður-Atlandshafinu. Í nokkur ár fór síldarafli Íslands yfir hálfa 

milljón tonna árlega sem var meira en helmingur af heildarsjávarafla landsins. Vegna 

mikillar sóknar í íslensku síldarstofnana fór svo undir lok sjöunda áratugarins að síld var 

vart að finna á Íslandsmiðum og síldarveiðar Íslendinga lögðust nánast af (Ragnar 

Árnason, 1994). 

Fyrir hrun síldarstofnanna á sjöunda áratugnum var síldveiði byggð á þremur 

mismunandi síldarstofnum. Sá stærsti var norsk-íslenski síldarstofninn. Talið var að sá 

stofn hafi verið stærsti einstaki fiskistofn í Norður-Atlantshafi með lífmassa yfir 10 

milljónir tonna snemma á sjöunda áratugnum. Hinir tveir síldarstofnarnir voru íslenska 

vorgotssíldin og íslenska sumargotssíldin. Þessir síldarstofnar urðu allir fyrir ofveiði sem 

leiddi til þess að síldin hvarf af Íslandsmiðum (Ragnar Árnason, 1994). 

Sumarið 1959 barst meiri afli á land en nokkru sinni síðan uppgripaárið 1944. Mikil 

bjartsýni ríkti og í kjölfarið hófust miklar fjárfestingar í nýjum skipum og veiðifærum. 

Síldarverksmiðjur voru endurbættar, stækkaðar og nýjar reistar víða um land – ekki hvað 

síst á Austurlandi þar sem stutt var á miðin þar sem síldin hélt sig á þessum tíma austar 

en venja var. Síldin dró til sín mikið vinnuafl og mikill fjöldi af fólki streymdi til stærstu 

bæja á Austurlandi, Norðurlandi og Vestfjörðum. Mikill uppgangur var í íslensku 

atvinnulífi samfara stórauknum síldarafla. Þó svo að aflinn hafi verið mikill árið 1959 

fékkst óvenjulágt verð fyrir síldarmjöl vegna samkeppni Perúmanna. Á tímabilinu 1960 til 

1970 fóru að meðaltali um 62% heildar-síldaraflans í mjöl- og lýsisvinnslu. Þar af leiðandi 

höfðu Íslendingar góða ástæðu til að fylgjast vel með Perúmönnum sem buðu upp á mikla 

samkeppni. Árið 1959 framleiddu Perúmenn yfir 250.000 tonn af fiskimjöli sem var 

langtum meira en gert var á Íslandi í góðu ári. Þeir seldu mest af sinni framleiðslu til 

Evrópu og langt undir því verði sem Íslendingar og Norðmenn áttu að venjast fyrir sínar 
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afurðir. Afkoman batnaði þó þegar Perúmenn stofnuðu allsherjar sölusamtök árið 1961 

sem kom á lágmarksverði fyrir landsframleiðsluna. Heimsmarkaðsverð fór því hækkandi 

það árið. Þrátt fyrir aukna samkeppni nutu íslensku síldarverksmiðjurnar yfirleitt góðs af 

því að íslenskt mjöl þótti betra en það mjöl sem var framleitt í Perú og öðrum löndum 

Suður-Ameríku eða Afríku (Benedikt Sigurðsson o.fl., 2007).  

Fiskiskipastóll landsmanna tók miklum breytingum á þeim árum sem mest var um 

að vera í síldveiðunum, eða frá árinu 1959 til 1965. Eins og sjá má á töflu 1 fjölgaði stórum 

vélskipum (yfir 100 lestir) mikið og togurum fækkaði á þessum tíma.  

 

Tafla 1: Fjöldi skipa 1959 til 1965. (Heimild: (Benedikt Sigurðsson o.fl., 2007) 

 

Þessar miklu breytingar á flotanum gerðu það að verkum að skilin á milli vertíða voru 

orðin óljós. Mörg þessara skipa voru það stór að þau gátu verið með meira en eina nót 

um borð og kraftblakkirnar auðvelduðu mjög að skipta um veiðarfæri á stuttum tíma. 

Einnig kom við sögu ný síldarleitartækni sem gerði það að verkum að hefðbundnar veiðar 

fyrir norðan og austan hófust fyrr en áður, eða í maímánuði. Þessi tækni byggðist á 

bergmálsmælingum sem nam endurvarp frá þéttum fiskitorfum (Benedikt Sigurðsson 

o.fl., 2007). 

Þegar fjöldi vísbendinga jókst um að sótt væri óhóflega í síldarstofninn varð það 

æ ljósara að veiðarnar voru ekki sjálfbærar. Mikilvægast var þó að síldarútvegurinn gerði 

sér grein fyrir því að þróunin væri ekki til bóta. Frá árinu 1967 til 1968 féll heildarsíldarafli 

um 69% og árið 1969 var heildarsíldaraflinn um 56.689 tonn sem var 60% minni afli en 

árið áður. Í kjölfarið voru ströng takmörk sett á síldveiðar. Á tímabilinu 1969-1971 var 

síldveiði bönnuð í sjö mánuði á hverju ári, frá 1.febrúar til 1. september, og leyfilegur 

hámarksafli var ákveðinn 25.000 tonn. Þessum hámarksafla var hins vegar aldrei náð á 

 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

 Togarar 44 48 48 47 44 39 38 

 Skip yfir 100 lestir 49 86 100 111 129 168 172 

 Skip undir 100 lestum 614 650 657 676 682 646 620 

Alls 707 784 805 834 855 853 830 
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þessum árum. Á árinu 1971 var lagt til að síldveiðar yrðu bannaðar nema í reknet. Þetta 

jafngilti nánast algeru síldveiðibanni vegna þess að reknetaveiðar höfðu ekki verið 

stundaðar hér við land allt frá árinu 1960 og mjög fáir bátar voru þá útbúnir til rekneta-

veiða (Benedikt Sigurðsson o.fl., 2007). 

  Aflabrestur í síldarveiðum 1967 hafði í för méð sér mikla kreppu í sjávarútvegi og 

íslensku atvinnulífi. Auk aflabrests í síldveiðum kom til mikið verðfall á lýsi og mjöli. Um 

svipað leyti varð einnig mikil verðlækkun á frystum sjávarafurðum í Bandaríkjunum og 

mikilvægur skreiðamarkaður í Nígeríu lokaðist vegna borgarastyrjaldar þar í landi. 

Jafnhliða gengisfellingunum var gripið til ýmissa hliðarráðstafana til stuðnings sjávar-

útveginum sem var langöflugasta atvinnugrein landsmanna. Komið var á verðjöfnunar-

sjóði fiskiðnaðarins og Stofnfjársjóður fiskiskipa styrktur. Fiskiskipastóll landsmanna hafði 

þróast á þann veg að skipin hæfðu vel til loðnuveiða. Veiðar á þorski og sérstaklega loðnu 

urðu mikilvægar greinar í sjávarútveginum. Loðnan náði þó aldrei sömu sérstöðu og 

síldveiðarnar höfðu umfram aðrar fiskveiðar. Meginástæðan kann að vera sú að loðnan 

var veidd á veturna og hún var ekki söltuð eins og síldin. Árin 1967 og 1968 voru mjög 

erfið ár í efnahagslífi Íslendinga. Gengisfellingarnar fóru ekki að hafa veruleg áhrif til hins 

betra fyrir útflutning fyrr en á árinu 1969 en þá tók að birta nokkuð til í öðrum greinum 

en síldarútveginum (Benedikt Sigurðsson o.fl., 2007). 
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2.2 Staðan við upphaf síldarkreppunnar 
 

Tafla 2 : Hagvöxtur, atvinnuleysi og verðbólga með og án húsnæðis fyrir árið 1966. (Heimildl: Hagstofa 
Íslands, e.d.) 

 

Í prósentum Árið 1966 

Mannfjöldi 197.221 

Hagvöxtur 8,7% 

Atvinnuleysi 0,18% 

Verðbólga með húsnæði 10,7% 

Verðbólga án húsnæðis 12,8% 

Hagvöxtur: árleg breyting magnvísitölu 

Atvinnuleysi: ársmeðaltal  

Verðbólga með og án húsnæðis: breyting á ársmeðaltali 

vísitöluneysluverðs, grunnur 1939. 

 

Árið 1966 var gott ár hvað hagvöxt varðar en þá mældist hagvöxtur upp á 8,75% saman-

borið við 7,27% hagvöxt árið áður. Atvinnuleysi var mjög lítið eða um 0,18% og hélst 

óbreytt frá árinu áður. Aftur á móti mældist ársmeðaltal verðbólgu með húsnæði um 

10,7% en á árinu á undan mældist það um 7,2%.  

 Á árinu náði síldaraflinn hámarki en þá veiddust yfir 770.000 tonn. Aftur á móti 

tók verð á útflutningsafurðum að lækka eftir nokkurra ára hækkunarskeið. Árið áður hafði 

verið eitt besta ár í sögu þjóðarinnar hvað varðar aflabrögð og þróun verðlags á erlendum 

mörkuðum. Þá jókst framleiðsluverðmæti útflutningsafurða um hartnær 25%. Kom það 

fram bæði í mikilli aukningu útflutnings og útflutningsbirgða í árslok. Markaðshorfur 

héldust enn góðar fyrri hluta árs 1966 en á seinni hluta ársins fóru aðstæður á erlendum 

mörkuðum að versna. Þá varð verðfall á helstu útflutningsvörum Íslendinga, svo sem 

síldarmjöli, lýsi og frystum fiski. Verðmæti útflutningsafurða á árinu 1966 féll um 1,8% 

(Seðlabanki Íslands, 1967). 

Mikil þensla ríkti í íslenskum efnahagsmálum við upphaf ársins 1966. Þetta ástand 

átti rætur sínar að rekja til þróunar sem átti sér stað á árinu 1965 og að hluta á árinu 1964. 
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Ríkissjóður var rekinn með miklum greiðsluhalla árið 1964 og fram undir mitt ár 1965. 

Hallinn var jafnaður með skuldasöfnun í Seðlabankanum og þar að auki streymdi fé úr 

Seðlabankanum sem leiddi til útlánaþenslu hjá innlánsstofnunum og vaxandi heildar-

eftirspurnar innanlands. Frá árinu 1964 til 1965 jukust útlánin hjá innlánsstofnunum um 

25%. Hraðvaxandi heildareftirspurn innanlands var í takt við auknar útflutningstekjur 

þjóðarbúsins og ráðstöfunarfé banka, einstaklinga og fyrirtækja jókst mikið– á þessum 

árum fyrir samdráttinn 1966 (Seðlabanki Íslands, 1967). 

Í árslok 1965 taldi Seðlabanki Íslands að teikn væru ekki um að eftirspurn væri í 

rénun þar sem lausafjárstaða bankanna, fyrirtækja og einstaklinga væri með mesta móti 

Seðlabanki Íslands taldi að þetta mikla lausafé biði upp á áframhaldandi eftirspurn eftir 

vörum, þjónustu eða fasteignum. Til þess að hamla á móti vaxandi þenslu í samfélaginu 

voru ýmsar aðgerðir framkvæmdar í árslok 1965. Bindiskylda banka og annarra innláns-

stofnana var aukin úr 25% í 30% af innlánsaukningu en hámarksbindiskylda hverrar 

stofnunar hækkuð úr 18% í 20% af heildarinnistæðum. Með bindiskyldunni var reynt að 

stemma stigu við frekari útlánaaukningu bankanna á tíma þegar miklar útflutningstekjur 

streymdu inn í hagkerfið. (Seðlabanki Íslands, 1967). 

Innlánsvextir voru hækkaðir almennt um 1%, hliðstæðar hækkanir voru ákveðnar 

á útlánsvöxtum og vextir af afurðarlánum með veði í útflutningsframleiðslu hækkaðir 

lítillega. Í byrjun ársins 1966 komu fram fyrstu merki þess að aðgerðir Seðlabanka Íslands 

höfðu jákvæð áhrif á stefnu peningamála. Verulega dró úr aukningu á peningamagni í 

umferð. Aukningin nam 5,1% á árinu 1966 en var 24,8% árið 1965 og 25,2% árið 1964 

(Seðlabanki Íslands, 1967). 
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2.3 Aðgerðir stjórnvalda 
Árið 1959 mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og Alþýðuflokkurinn ríkisstjórn sem þekkt er 

undir nafninu Viðreisnarstjórnin. Fyrsta verk Viðreisnarstjórnarinnar eftir áramótin 1960 

var að leggja fram tillögur um róttækar aðgerðir í efnahagsmálum. Aðalefni þessara 

tillagna var stórfelld gengislækkun um tæp 60%. Einnig var létt á tollum og viðskipta-

höftum. Þar að auki var vísitölubinding launa afnumin með lögum í þeim tilgangi að milda 

verðbólguáhrif gengislækkunarinnar. Til stuðnings þessum ráðstöfunum voru gerðar 

róttækar aðgerðir í peningarmálum. Teknar voru upp fjölskyldubætur til þess að bæta 

þeim sem voru verst settir fyrirsjáanlegar verðhækkanir af völdum gengislækkunarinnar 

(Þórður Friðjónsson og Ásmundur, 1984). 

Með vaxandi væntingum um uppgang síldveiða og auknum útflutningstekjum 

skapaðist aukinn þrýstingur á vinnumarkaðnum um hækkun launa. Eins og fyrr var greint 

var eitt af aðgerðum Viðreisnar að fella úr gildi vísitölubundin laun. Þessi aðgerð var 

róttæk og viðbrögð launþegahreyfingarinnar voru harkaleg. Árið 1961 brast á verkfall sem 

var stærsta verkfall sjöunda áratugarins (Verkföll og verkbönn 1960-75, 1976) . 

Með kjarasamningum árið 1961 var gengi krónunnar fellt um 11,6%. Samið var um 

ákveðin mörk á breytingu vísitölunnar í kjarasamningum, þannig að ef vísitalan hækkaði 

umfram ákveðið stig voru samsvarandi launahækkanir réttmætar. Með þessum samningi 

skapaðist mikill hvati fyrir ríkisstjórnina að koma í veg fyrir að framfærsluvísitalan færi yfir 

markið og niðurgreiðslur voru viðhafðar í því skyni (Magnús S. Magnússon, 1994). 

Árið 1964 myndaðist loks sátt á vinnumarkaði með nýjum kjarasamningi. Eitt af 

ákvæðum samningsins var að koma aftur á fót verðtryggingu launa (Magnús S. 

Magnússon, 1994). Með þessari aðgerð var ætlun stjórnarinnar að hemja verðbólguna og 

tryggja stöðuleika í kaupmætti launa. Þannig þyrftu verkalýðsfélögin ekki að fara fram á 

stöðugar nafnlaunahækkanir launa af ótta við að verðbólgudraugurinn gerði þann 

ávinning að engu (Ásdís Kristjánsdóttir, Illugi og Ásgeir, 2018). 

Góð afkoma síldveiðanna og auknar útflutningstekjur höfðu í för með sér styrkingu 

á raungengi íslensku krónunnar um 37% á tímabilinu frá 1960 til 1966. Styrking krónunnar 

kom sér vel fyrir launþega en ekki að sama skapi fyrir allar greinar atvinnulífsins – þar á 

meðal togaraútgerðina. Ríkistjórnin brást við versnandi stöðu togaraútgerðarinnar með 

rekstrarstyrkjum til greinarinnar (Magnús S. Magnússon, 1994). 
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2.4 Þróun þjóðhagsstærða 

2.4.1 Hagvöxtur á mann 

 

Mynd 1: Þróun á vergri landsframleiðsla á mann í nýkrónum og hagvöxtur á mann, árleg breyting   
 magnvísitölu (Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-x). 

 

Á myndinni hér að ofan er verg landsframleiðsla í nýkrónum en árið 1981 voru gerðar 

breytingar á krónunni. Þá voru tekin tvö núll af krónunni og þær kallaðar nýkrónur.  

Eftir árið 1961 fór hagvöxtur hækkandi og náði hámarki árið 1963 eða um 8,28% 

hagvöxtur á mann. Eftir það fór hagvöxtur lækkandi og nam 5,35% á mann árið 1965. 

Þegar síldarævintýrið tók enda féll hagvöxturinn niður í -2,79% árið 1967 og náði lágmarki 

árið 1968 eða um -6,68% . Á árinu 1969 jókst hagvöxturinn að nýju og árið 1970 var hann 

- 6,85% - á mann.  

Samkvæmt skýrslu frá OECD varð hagvöxtur þátttökuríkja í OECD-löndum Evrópu 

um 4,5% á ári á tímabilinu 1960 til 1968 (Seðlabanki Íslands, 1971). Á Íslandi var meðal-

hagvöxtur á ári fyrir sama tímabil um 4,55% og meðal hagvöxtur á mann var um 2,8%.  

 

2.4.2 Vinnumarkaður 

Helstu einkenni vinnumarkaðarins á sjöunda áratugnum var aðkoma kvenna inn á 

vinnumarkaðinn. Á mynd 3 má sjá atvinnuþáttöku eftir kyni frá árinu 1910 til 1991. Á 
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myndinni má sjá stóraukna atvinnuþáttöku kvenna á milli áranna 1960 og 1971 en á því 

tímabili fór atvinnuþáttaka kvenna úr 34,3% árið 1960 í 50,7% árið 1971. Árið 1975 

hækkaði atvinnuþáttaka kvenna í 60%. Þessar upplýsingar eru byggðar á gögnum úr 

Hagskinnu en atvinnuþáttaka karla árið 1971 og 1975 voru ekki fáanleg. 

 

Mynd 2: Atvinnuþáttaka eftir kyni 1910 til 1991. Upplýsingar vantar um atvinnuþáttöku karla 1971 og 
1975 (Heimild: (Guðmundur Jónsson og Magnús, 1997). 

 

Mynd númer 3 hér að neðan sýnir atvinnuskiptingu landsmanna fyrir árin 1960, 1965 og 

1975. Árið 1960 nam fiskiðnaður um 7,6% af störfum landsmanna og jókst í 9,2% árið 

1965. Aftur á móti féll hlutdeild fiskiðnaðar árið 1970 í svipað hlutfall og árið 1960 eða 

um 7,8%. Fiskveiðar námu í kringum 6 til 7 prósent á þessum árum en árið 1970 var 

hlutdeild fiskveiða um 6,6% samanborið við 7,8% árið 1960.  

Á myndinni má sjá að störfum fjölgaði ekki aðeins í greinum tengdum 

sjávarútveginum í góðærinu, heldur líka í greinum ótengdum sjávarútvegi. Hlutdeild 

verslunar, veitinga- og hótelrekstrar nam um 11,7% árið 1960 en mældist um 14,2% árið 

1965. Byggingastarfsemi jókst úr 9,6% árið 1960 í 11,9% árið 1965 og samgöngur jukust 

úr 7,9% árið 1960 í 9,5% árið 1965. 
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Mynd 3: Atvinnuskipting landsmanna fyrir árin 1960, 1965 og 1970 eftir ákveðnum atvinnugreinum. 
Hlutfallslega skipting (Heimild: (Guðmundur Jónsson og Magnús, 1997). 

 

Eins og fyrr var greint fór verð á sjávarafurðum lækkandi á síðari hluta ársins 1966. Þegar 

leið á haustið 1967 kom í ljós að síldveiðin hafði brugðist, enda veiddust aðeins 461.569 

tonn af síld sem var um 40% minni síldarafli en árið á undan. Árið 1968 - var mun verra 

en þá nam heildarafli íslenskra fiskiskipa af síld aðeins 142.820 tonnum. Aflabresturinn 

hafði í för méð sér aukið atvinnuleysi en það hafði verið um 1.27% fyrir árið 1968. Ári síðar 

mældist atvinnuleysið 2,51% á landsvísu og náði hámarki á Norðurlandi vestra en þar 

mældist það 9,32% (Hagstofa Íslands, e.d.-q).  

 

2.4.3 Einkaneysla og fjármunamyndun 

Einkaneysla og fjárfesting eru meðal lykilþátta vergrar landsframleiðslu. Áður en við 

skoðum þessa tvo þætti er vert að skoða skilgreiningarnar stuttlega. 

Skilgreining á einkaneyslu samkvæmt Hagstofu Íslands er svohljóðandi. 

Einkaneysla er skilgreind sem raunveruleg eða reiknuð útgjöld heimilanna 
vegna kaupa eða nota á varanlegum eða óvaranlegum vörum og þjónustu. 
Íbúðakaup heimilanna eru einu kaup þeirra sem litið er á sem fjárfestingu en 
af því leiðir síðan að heimilunum eru reiknuð afnot eða leiguígildi af 
íbúðunum, jafnvel þótt eigandinn búi í eigin íbúð (Hagstofa Íslands, e.d.-r). 

Næst á eftir einkaneyslunni kemur fjármunamyndun. Skilgreining á fjármunamyndun 

samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.-b) er svohljóðandi:  
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„Fjármunamyndun nær til útgjalda atvinnugreina og hins opinbera til kaupa eða 

framleiðslu á fjármunum sem ætlaðir eru til nota við framleiðsluna“. 

 

Mynd 6 sýnir hlutfall einkaneyslu og fjármunamyndunar af vergri landsframleiðslu fyrir 

tímabilið 1960 til 1970. Á myndinni má sjá að hlutfall einkaneyslu er í kringum 60% af 

vergri landsframleiðslu eða um 62,7% að meðaltali. Eins og sjá má spilar einkaneysla stórt 

hlutverk í vergri landsframleiðslu. Fjármunamyndunin vegur í kringum 20 til 30 prósent af 

vergri landsframleiðslu eða um 28,7% að meðaltali á tímabilinu.  

 

 

Mynd 4: Hlutfall einkaneyslu og fjármunamyndunar af vergri landsframleiðslu frá 1960 til 1970  
(Heimild: (Guðmundur Jónsson og Magnús, 1997). 

00
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Chart Title

Einkaneysla Fjármunamyndun

%



 

24 

 

Mynd 5: Magnbreyting einkaneyslu og fjármunamyndunar frá árinu 1960 til 1970 í prósentum.  
Grunnur árið 1990 (Heimild: (Guðmundur Jónsson og Magnús, 1997). 

 

Við sjáum á mynd 7 að fjármunamyndun rýkur upp árið 1962 með tilliti til magn-

breytingar. 

Ástæðan fyrir uppgangi fjármunamyndunar var batnandi viðskiptakjör en árið 

1961 stofnuðu Perúmenn allsherjar sölusamtök sem kom á lágmarksverði fyrir landsfram-

leiðslu síldarafurða. Með batnandi viðskiptakjörum skapaðist mikill hvati til fjárfestingar í 

innviðum sjávarútvegsgeirans og magnbreyting frá fyrra ári í fjármunamyndun í 

fiskveiðum jókst um 39,2% árið 1962 og um 90,7% árið 1962. Strax eftir síldarkreppuna 

eða árið 1970 rauk fjármunamyndun upp að nýju. Meginástæðan fyrir aukningu fjár-

munamyndunar það árið stafar af aukinni fjármunamyndun innan fiskiðnaðar, fiskveiða 

og byggingastarfsemi. Á því ári jókst fjármunamyndun alls um 7,2% en fiskveiðar jukust 

um 323,3% og fiskiðnaður jókst um 110,6% með tilliti til magnbreytinga frá fyrra ári.  

Á sjöunda áratugnum voru loðnuveiðar farnar að ryðja sér til rúms en fyrsta árið 

sem eitthvað kvað að þeim var árið 1965. Á því ári veiddust alls um 49.735 tonn af loðnu 

en árið 1971 var aflinn kominn upp í 182.883 þúsund tonn sem samsvarar um 267,7% 

aukningu milli áranna.  

Einkaneysla einkennist af töluvert minni sveiflum samanborið við þróun fjár-

munamyndunnar. Hún helst tiltölulega stöðugt milli áranna 1962 og 1965 þó með 

neikvæðri leitni og tekur svo dýfu á árunum 1967 til 1969. Til að sjá betur hvernig 
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einkaneysla þróast út tímabilið munum við skoða breytingar á hlutfallslegri skiptingu 

neysluvara á fimm ára fresti, frá árinu 1960 til 1970. 

 

 

Mynd 6: Hlutfallsleg skipting einkaneyslu innanlands 1960 til 1970. (Heimildir: (Guðmundur Jónsson og 
Magnús, 1997) og Hagskinna, e.d.) 

 

Á mynd 8 sést að fyrstu fjórir flokkarnir einkennast af hlutfallslega minni neyslu árið 1970 

en 1960. Flokkur fjögur fór úr 22,45% árið 1960 í 17,23% en stærsti hluti þess flokks er 

húsnæði. Flokkur númer 7, þ.e. flutningatæki og samgöngur, fór vaxandi með árunum og 

fór úr því að vera 10,05% árið 1960 yfir í 13,95% árið 1970. Mikill vöxtur var á kaupum 

einkabíla á þessum áratugi en einnig jukust flutningar og samgöngur töluvert. Þess má 

geta að brottfluttum Íslendingum fjölgaði mikið þegar síldarkreppan skall á. Raunlaun 

hækkuðu mikið sem olli meðal annars því að bifreiðar urðu að almenningseign þar sem 

fólk með meðallaun átti fyrir því að eignast eigin ökutæki (Ásgeir Jónsson, Sveinn og Axel, 

2003).  

2.4.4 Útflutningur 

Milli áranna 1960 og 1970 var útflutningur þjóðarinnar að mestu sjávarafurðir. Á árunum 

1960 til 1966 voru sjávarafurðir í kringum 90% af útflutningi, eins og sjá má á mynd 9. 

Myndin sýnir hlutfallslega skiptingu verðmætis á útflutningi eftir fjórum afurðaflokkum.  
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Mynd 7: Útflutningur eftir afurðaflokkum 1960-1975. Hlutfallsleg skipting verðmætis, tölur í prósentum 
(Heimild: (Guðmundur Jónsson og Magnús, 1997) . 

 

Árið 1969 hófst álframleiðsla á Íslandi þegar álverið í Straumsvík hóf framleiðslu sína. Í 

upphafi var framleiðslugeta álversins um 33.000 tonn á ári (Riotinto, e.d.). Hlutur iðnaðar-

vara í útflutningi með tilliti til verðmætis var um 11,4% árið 1969 en árið áður stóð það í 

3,7%. Árið 1970 jókst hlutur iðnaðarvara í 18,4% en hlutur sjávarafurða fór niður í 77,1%.  

Stærsta hluta sjávarafurða má rekja til síldarinnar á sjöunda áratugnum. Meirihluti 

síldaraflans fór í mjölvinnslu. Árið 1962 jókst útflutningur á síldarafurðum mjög mikið og 

fór vaxandi til ársins 1966. Árið 1968 var útflutt magn af síldarafurðum komið niður í 

svipað magn og árið 1961 eða um 115.566 tonn. Eftir síldarkreppuna sést á mynd 10 að 

útflutt magn af loðnuafurðum fer vaxandi eftir árið 1971. Loðnan var einn af þeim þáttum 

sem spiluð lykilhlutverki í að stytta efnahagslægðina. 
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Mynd 8: Útfluttar sjávarafurðir eftir upprunaflokkum 1960-1975, í tonnum (Heimild: (Hagstofa Íslands, 
e.d.-a). 

 

Hvað varðar viðskiptalönd var árlegt meðaltal útflutningsverðmætis til Evrópu milli 

áranna 1961 til 1965 um 72,3%, þar af fóru um 18,6% til Norðurlandanna og 20,1% til 

Bretlands. Fyrir sama tímabil var flutt út að meðaltali um 15,2% til Bandaríkjanna og 4% 

til Nígeríu. Á árabilinu 1966 til 1971 nam útflutningur um 72,3% til Evrópu að meðaltali. 

Útflutningur til Norðurlandanna hélst óbreytt en hlutur Bretlands lækkaði niður í 15,5% 

að meðaltali. Hlutur Bandaríkjanna fyrir sama tímabil jókst í 23% en hlutur Nígeríu lækkaði 

í 1,8% (Guðmundur Jónsson og Magnús, 1997). 

 

2.4.5 Byggðaþróun 

Íslenskur sjávarútvegur átti stóran þátt í að móta byggðarlag Íslendinga eins og það er í 

dag, enda var sú atvinnugrein lengi vel verðmætasta grein Íslendinga með tilliti til 

erlendrar tekjuöflunar.  

Eins og fyrr greindi veiddist síldin austar en venjulega á tímum síldarævintýrisins. 

Aflamestu svæðin voru fyrir Norður- og Austurlandi og því skapaðist mikið framboð og 

eftirspurn eftir störfum á því svæði.  
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Hvarf síldarinnar hafði verulega slæmar afleiðingar fyrir síldarþorpin í landinu. 

Siglufjörður, Skagaströnd, Seyðisfjörður, Raufarhöfn og Þórshöfn eru meðal þeirra staða 

sem síldin setti verulega mark sitt á. Tafla 3 sýnir mannfjöldann að meðaltali á hverju ári 

með lögheimili á þeim stöðum. Saga Siglufjarðar er hvað þekktust en mannfjöldinn þar 

fór úr 2.680 árið 1960 niður í 2.161 árið 1970. Siglufjörður var lengi vel ein af mikilvægustu 

höfnum landsins en í nokkrum tilvikum má rekja 20% af öllum útflutningi landsmanna til 

Siglufjarðar (Síldarminjasafn Íslands, e.d.). 

Raufarhöfn var stærsta síldarútflutningshöfn á Íslandi árið 1961. Á sumrin gat 

fjöldi íbúa farið upp í 2.000 manns með síldarstúlkum og sjómönnum (Tinna Stefánsdóttir, 

2009). Mannfjöldinn á Raufarhöfn féll úr 472 manns árið 1960 niður í 405 manns árið 

1970.  

 

Tafla 3: Mannfjöldi í einstökum byggðarkjörnum 1960 til 1970 (Heimild: (Guðmundur Jónsson og 
Magnús, 1997). 

 1960 1962 1964 1966 1968 1970 

Siglufjörður 2.680 2.625 2496 2.402 2.321 2.161 

Skagaströnd 593 640 610 557 503 532 

Seyðisfjörður 745 759 800 905 940 884 

Raufarhöfn 472 481 479 467 459 446 

Þórshöfn 427 464 440 446 429 405 

 

Mannfjöldinn á Seyðisfirði óx ár hvert frá árinu 1960 til 1968 en eftir það fór hann að 

lækka. Frá árinu 1968 til 1970 fækkaði um 56 manns að meðaltali. Aftur á móti fór fjöldinn 

að aukast á ný árið 1971, mögulega þegar Íslendingar sáu færi í loðnuveiðum.  

Þegar síldarkreppan hófst flutti mikill fjöldi fólks úr landinu. Á árunum 1961 til 

1975 náði fjöldi brottfluttra umfram aðflutta hámarki árið 1970. Á því ári var fjöldi 

brottfluttra um 2.192 manns og fjöldi aðfluttra var 628. Af þeim sem fluttu brott voru 464 

manns erlendir ríkisborgarar. Frá árinu 1966 til 1970 fluttu yfir 3.000 manns til útlanda og 

flestir fluttu til Svíþjóðar og Ástralíu í von um betri lífskjör þar (Gísli Þorsteinsson, 1995).  
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Mynd 9: Búferlaflutningar milli landa, frá árinu 1961 til 1975 (Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 
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3 Kórónuástandið 

3.1 Sagan 2010 til 2020 
Haustið 2008 hófst fjármálakreppa í landinu sem hafði mikil áhrif á þjóðarbúskapinn. Þrír 

stærstu viðskiptabankarnir á Íslandi féllu skömmu eftir að bankinn Lehman Brothers féll. 

Mikill samdráttur varð á efnahagsstarfseminni, atvinnuleysi fór vaxandi og náði hámarki 

árið 2010 eða um 7,6%. Á síðari hluta ársins 2010 náðist viðspyrna í þjóðarbúskapnum og 

efnahagsbati fór að myndast. Batinn var hægur og ójafn fyrstu árin eftir árið 2010 en fór 

svo vaxandi eftir að viðskiptakjör fóru batnandi og ekki síst vegna ótrúlegs vaxtar í 

ferðaþjónustu (Seðlabanki Íslands, 2018). 

Margar þjóðir, til dæmis Bandaríkin, sneru sér að stefnumótun sem byggði að 

hluta á hagfræðikenningum Keynes þegar fjármálakreppan skall á. Einkenni þeirrar stefnu 

snerist um að hvetja til aukinna umsvifa í efnahagslífinu, til dæmis með því að auka 

ríkisútgjöld og/eða lækka skatta. Aðrar þjóðir tóku upp svokallaða hörgulstefnu (e. 

austerity). Sú stefna einkenndist af því að daga úr halla ríkissjóðs með því að hækka vexti 

og/eða lækka ríkisútgjöld. Árið 2009 tók Ísland neyðarlán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Ríkisútgjöld voru lækkuð, skattar hækkaðir, þá aðalega fyrir tekjuhærri hópa, verðtryggð 

fasteignalán voru leiðrétt og sett voru á gjaldeyrishöft til að sporna gegn gengisfalli 

krónunnar og jafnframt verja gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands. Þar að auki var félagsleg 

þjónusta aukin (Garyn Tan, 2018). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands er raungengi skilgreint sem „hlutfallsleg þróun 

verðlags eða launakostnaðar á framleidda einingu í heimalandi annars vegar og 

viðskiptalöndum hins vegar frá tilteknu grunnári og mælt í sama gjaldmiðli og birt sem 

vísitala“ (Hagstofa Íslands, e.d.-k). Frá árinu 2007 til 2009 féll vísitalan á raungenginu úr 

98,6 stig niður í 63,5 stig eða um 55.3% (Seðlabanki Íslands, e.d.-b). Fall vísitölu 

raungengis vísar til þess að íslenska krónan hafi veikst gagnvart erlendum myntum og því 

jókst kaupmáttur erlendra mynta. Þetta fall gerði það að verkum að samkeppnisstaðan 

batnaði í útflutningsgreinum sem skilaði viðskiptaafgangi á árunum frá 2010 til 2013.  
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Til að bæta gráu ofan á svart ákvað móðir náttúra að bæta meiri dramatík í leikinn 

á tíma fjármálakreppunnar. Þann 14. apríl árið 2010 hófst eldgos í Eyjafjallajökli. Eldgosið 

náði heimsathygli og fréttamenn víðsvegar um heiminn kepptust við að bera rétt fram 

nafnið á jöklinum. Vegna eldgossins skapaðist alvarleg staða í alþjóðlegum flugsam-

göngum og Íslensk ferðaþjónusta varð fyrir miklu höggi.  

Árið 2010 brá Iðnaðarráðuneytið ásamt nokkrum fyrirtækjum og stofnunum á það 

ráð að fara í eitt stærsta markaðsátak sem efnt hefur verið til á þessu sviði. Þetta 

markaðsátak bar heitið Inspired by Iceland og framlag til átaksins nam um 700 milljónum 

króna (Stjórnarráð Íslands, 2010). 

Tímabilið 2010-2018 einkenndist af mikilli fjölgun erlendra ferðamanna til lands-

ins. Fjöldi ferðamanna með flugi og Norrænu fór úr því að vera 488.600 árið 2010 yfir í 

1.792.200 árið 2016 sem jafngildir um 267% aukningu (Ferðamálastofa, e.d.). Toppnum 

var náð árið 2018 en þá komu 2.343.800 erlendir ferðamenn til landsins  

(Ferðamálastofa, e.d.). Það hafa eflaust margir mismunandi skoðanir á því af hverju þessi 

þróun á fjölda ferðamanna til landsins átti sér stað en þó er víst að sú ástæða saman-

stendur af mörgum áhrifaþáttum. Með falli bankanna, eldgosinu í Eyjafjallajökli og 

markaðsátakinu Inspired by Iceland fékk Ísland mikla athygli og kynningu í fjölmiðlum um 

allan heim og viðbúið að athyglin hafi skapaða umræðu og áhuga hjá erlendum ferða-

mönnum á að heimsækja Ísland. Þar að auki hlaut að hafa skapast enn meiri hvati til þess 

að ferðast til landsins þar sem raungengið var orðið svo lágt eins og mynd 11 sýnir. 

 

Mynd 10: Fjöldi erlendra ferðamanna á ári og árleg vísitala raungengis fyrir tímabilið 2002-2020. Fjöldi 
erlendra ferðamanna er samtala ferðamanna með flugi og Norrænu. Grunnár vísitölu 
raungengis er árið 2005. (Heimildir: (Ferðamálastofa, e.d.) og (Seðlabanki Íslands, e.d.-b)). 
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Með auknum fjölda ferðamanna skapaðist aukin eftirspurn eftir vörum og þjónustu í 

landinu, störfum fjölgaði og atvinnuleysi minnkaði. Vöxtur ferðaþjónustunnar átti stóran 

þátt í efnahafslegum bata í landinu á þessum árum. Fjárhagsleg endurskipulagning 

lykilfyrirtækja ásamt færslu framleiðsluþátta úr verr settum greinum eftir fjármála-

kreppuna yfir í betur settar greinar spilaði einnig mikilvægt hlutverk í efnahagsbata 

Íslands eftir árið 2010 (Forsætisráðuneytið og Gylfi, 2018).  

Hótelum, gististöðum og veitingastöðum fjölgaði víðs vegar um landið og skapaði 

aukna eftirspurn eftir starfsfólki sem var að hluta svarað með erlendu vinnuafli. Kaup-

máttur launa jókst og samhliða því fór raungengið hækkandi ár hvert. Árið 2016 var þjóð-

hagslegur sparnaður tæplega 30% af vergri landsframleiðslu og til að sjá sambærilega tölu 

þarf að fara a.m.k. 20 ár aftur í tímann. Árið síðar voru gjaldeyrishöft að mestu leyti 

afnumin. Með afnámi gjaldeyrishafta skapaðist óskert flæði fjármagns inn og út úr landinu 

(Forsætisráðuneytið og Gylfi, 2018) . 

Árið 2019 minnkaði heildarfjöldi erlendra ferðamanna um 14,1% til landsins 

(Ferðamálastofa, 2020). Sama ár var Wowair tekið til gjaldþrotaskipta, allar Boeing 737 

MAX-flugvélar voru kyrrsettar eftir tvö flugslys og loðnubrestur skall á með tekjufalli í 

samfélaginu. Árið 2020 var lítill hvati fyrir bjartsýni um efnahagshorfur í landinu eftir að 

heimsfaraldur tók að breiðast út sem þekktur er undir nafninu Covid-19. Alvarlegar 

lungnasýkingar hófust í borginni Wuhan í Kína í desember árið 2019. Síðar kom í ljós að 

um var að ræða óþekkt afbrigði kórónuveirunnar og fékk sjúkdómurinn heitið Covid-19 

(Landspítali, e.d.). Í maímánuði árið 2020 mældust um 47 milljónir smita á heimsvísu og 

áætlað er að um 315 þúsund manns hafa látið lífið af völdum veirunnar . Frá 28. febrúar 

til 27. desember voru staðfest smit á Íslandi um 5.683 og 5.506 manns höfðu útskrifast 

eftir einangrun. Covid-19 olli miklum samdrætti í ferðaþjónustunni vegna ferðahömlunar 

og lokunaraðgerða á Íslandi ásamt aðgerðum annarra þjóða. Heildarfjöldi erlendra 

ferðamanna til Íslands var um 486.308 manns en það erum 76% fækkun samanborið við 

árið 2019. Einnig varð sjávarútvegurinn fyrir höggi vegna mikla truflana á framleiðslu, í 

sölu og dreifingu afurða inn á erlenda markaði (Seðlabanki Íslands, 2020a). Þar að auki 

dró úr eftirspurn á veitingastöðum innanlands sem erlendis vegna hertra 

sóttvarnaraðgerða og lokana (Seðlabanki Íslands, 2020a). 
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3.2 Staðan við upphaf ferðakreppunnar 

Tafla 4: Mannfjöldi, hagvöxtur, atvinnuleysi og verðbólga með og án húsnæðis fyrir árið 2019 (Heimild: 
Hagstofa Íslands). 

 Árið 2019 

Mannfjöldi  364.134 

Hagvöxtur 1,9% 

Atvinnuleysi 3,5% 

Verðbólga með húsnæði 3,0% 

Verðbólga án húsnæðis 2,6% 

Hagvöxtur: árleg breyting magnvísitölu vergar landsframleiðslu 

Atvinnuleysi: ársmeðaltal  

Verðbólga með og án húsnæðis: breyting á ársmeðaltali 

vísitöluneysluverðs, grunnur 1939. 

Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Árið 2019 jókst mannfjöldinn um 7.143 manns og hagvöxtur mældist um 1.9% 

samanborið við 4,6% hagvöxt árið 2018. Samkvæmt niðurstöðum Hagstofu Íslands var 

áætlaður fjöldi atvinnulausra árið 2019 um 7.400 manns sem samsvarar um 3,5% 

atvinnuleysi, samanborið við 2,7% atvinnuleysi árið 2018. Mikil spenna átti sér stað á 

vinnumarkaði þetta ár og afleiðingar hennar voru hækkun launa ásamt styttingu vinnu-

vikunnar. Í meginatriðum snýst þessi stytting um að stytta hverja viku um 45 mínútur 

miðað við fullt starf eða um 9 mínútur á dag.  

Í mars-mánuði árið 2019 kom í ljóst að aflaheimildir fyrir loðnu yrðu ekki gefnir út 

fyrir komandi vertíð. Það olli því tekjumissi hjá útgerðum, öðrum fyrirtækjum í sjávar-

útvegi, sveitarfélögum og starfsmönnum. Samt sem áður jukust útflutningsverðmæti 

sjávarafurða um 8,5%. Skýringin á þessari aukningu má rekja að mestu leyti til hækkaðs 

afurðaverðs í erlendri mynt ásamt veikingu krónunnar (Landsbanki Íslands, 2020b).  

Í lok ársins 2019 voru stýrivextir Seðlabanka Íslands komnir niður í 3% en í upphafi 

ársins voru þeir 4,5%. Með lækkandi stýrivöxtum jukust fjárfestingar. Fyrstu níu mánuði 

ársins 2019 nam fjárfesting í íbúðarhúsnæði sögulegum hæðum eða aðeins um einum 
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milljarði króna frá því að jafna upphæðina fyrstu níu mánuði á uppgangsárinu 2007. 

Fjármunamyndun dróst saman um 6,3% og fjármunamyndun atvinnuvega dróst saman 

um 17,5% árið 2019.  

Allir þrír stóru bankarnir, þ.e. Landsbankinn, Íslandsbanki og Arion-banki, ásamt 

Hagstofu Íslands spáðu samdrætti árið 2020. Væntingar fyrir myndarlegu nýju efnahags-

ári voru því ekki miklar.  

3.3 Aðgerðir stjórnvalda 
Þann 28. febrúar 2020 greindist fyrsta tilfelli Covid-19 veirunnar á Íslandi. Þann 13. 

nóvember var heildarfjöldi þeirra sem smituðust af Covid-19 á Íslandi um 4.828 manns. 

Af þeim fjölda voru um 1.844 manns yngri en þrítugt eða um 38,2% af heildarfjöldanum 

(Guðrún Hálfdánardóttir, 2020). Frá því að fyrsta smitið greindist í Wuhan-borg í Kína í lok 

árs 2019 til 31. desember 2020 höfðu um 83,9 milljónir manna um allan heim greinst með 

Covid-19 (Worldmeters, e.d.).  

Frá 28. febrúar til 6. apríl fjölgaði smitum á Íslandi og þann 13. mars var því svarað 

með 100 manna samkomutakmörkunum. Þar að auki var framhalds- og háskólum lokað 

og takmarkanir settar á rekstur leik- og grunnskóla (Covid, e.d.). Í kjölfarið fækkaði smitum 

í landinu umtalsvert og hélst stöðugt frá síðari hluta apríl-mánaðar fram á mitt sumar. Í 

maí-mánuði var því slakað á fjöldatakmörkunum á samkomum og í skólahaldi. Þann 25. 

maí voru fjöldatakmörk hækkuð úr 50 upp í 200 manns (Covid, e.d.). Þannig gátu mörg 

fyrirtæki hafið starfsemi að nýju, s.s. fyrirtæki í ferðaþjónustunni og margvíslegri þjón-

ustustarfsemi.  

Samkvæmt skýrslu starfshóps á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins, sem 

gefin var út þann 8. janúar 2021, munu beinar mótvægisaðgerðir á vegum stjórnvalda 

vegna kórónuveirufaraldursins fyrir árin 2020 og 2021 nema um 200 milljörðum króna. 

Þar af námu svonefndar mótvægisaðgerðir um 103 milljörðum króna fyrir árið 2020 (mbl, 

2021). 

Þegar Covid-19-faraldurinn skall á hefur ríkisstjórnin aukið útgjöld sín verulega með 

því markmiði að ná fram viðspyrnu í efnahag Íslands. Aðgerðir stjórnvalda voru bæði í 

formi styrkja ásamt beinum og óbeinum lánum, t.d. tekjufallsstyrkir, stuðningslán og 

frestun skattgreiðslna. Á sama tíma hefur Seðlabanki Íslands verið duglegur að lækka 

stýrivexti og eru kominn í sögulegt lágmark. Seðlabankinn náði að mynda samkomulag í 6 
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mánuði við lífeyrissjóðina um það að þeir myndu gera hlé á gjaldeyriskaupum til erlendra 

fjárfestinga. Samningurinn var gerður í þeim tilgangi að draga úr mögulegum þrýstingi á 

gengi krónunnar. Seðlabankinn hefur einnig aukið aðgengi fjármálafyrirtækja til að auka 

fjárfestingu en þó hafa aðgerðir bankans ekki náð þeirri aukningu í atvinnuvega-

fjárfestingu enn sem komið er. Þar að auki hefur Seðlabanki Íslands gengið á gjaldeyris-

forðann til að ná fram stöðuleika á gjaldeyrismarkaði ásamt því að kaupa ríkisskuldabréf 

til að draga úr þrýstingi á vexti markaðsvaxta þannig að lágir stýrivextir skili sér til 

fyrirtækja og heimila.  

 

3.4 Þróun þjóðhagsstærðar  

3.4.1 Hagvöxtur á mann  

 

Mynd 11: Verg landsframleiðsla á mann, magnbreyting frá fyrra ári í prósentum (hagvöxtur á mann) 
(Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-n) . 
 

 

Á árinu 2010 mældist hagvöxtur neikvæður um -2,8%. Hagvöxtur á mann mældist --2,5% 

en eftir það ár tóku við níu jákvæð hagvaxtarár. Eins og sjá má á mynd 12 var hagvöxtur 

á mann á tímabilinu afar sveiflukenndur. Verg landsframleiðsla á mann rauk upp í 3,6% 

árið 2013 samanborið við 0,5% árið 2012 en féll svo niður í 0,6% árið 2014. Þróun 

utanríkisviðskipta skýrir að mestu leyti þær breytingar sem áttu sér stað á vergri 

landsframleiðslu á mann milli áranna 2013 og 2014. Árið 2013 jókst útflutningur um 6,9% 
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og innflutningur jókst einungis um 0,4%. Innflutningur - jókst þó umtalsvert strax á nýju 

ári eða um um 9,8% milli áranna og útflutningur jókst um 3,1%. 

Frá árinu 2010 til 2020 náði verg landsframleiðsla á mann hámarki árið 2016 og 

mældist 4,8% en þá komu um 1.791.400 erlendir ferðamenn til landsins sem samsvarar 

um 40% aukning frá fyrra ári. Þróun á einkaneyslu og fjárfestingu útskýrir að mestu leyti 

vöxt vergrar landsframleiðslu á mann árið 2016. Á því ári jókst einkaneysla um 7,1% og 

fjárfesting um 22,8%. Afleiðingar af faraldrinum árið 2020 gerðu það að verkum að verg 

landsframleiðsla á mann dróst saman um -8,2%. Á árinu á undan voru erfiðleikar þegar 

byrjaðir að myndast í ferðaþjónustunni en þá mældist hagvöxtur á mann um 0,3%.  

 

3.4.2 Vinnumarkaður  

Eitt það helsta sem einkennir vinnumarkaðinn á Íslandi á tímabilinu 2010 til 2020 er mikil 

aukning á erlendu vinnuafli. Með vaxandi eftirspurn eftir vörum og þjónustu, einkum 

vegna vaxandi fjölda ferðamanna í landinu, skapaðist vöntun á vinnuafli og þá sérstaklega 

í ferðaþjónustu þar sem sú grein er afar mannaflsfrek. Þessari vöntun var svarað með 

erlendu vinnuafli. Samkvæmt rannsókn Hallfríðar Þórarinsdóttur sem birt var árið 2019 

voru innflytjendur um 32% alls vinnuafls í ferðaþjónustu árið 2018 (mbl, 2019). Þar að 

auki voru innflytjendur um 75% af því vinnuafli sem starfaði á hótelum það ár (mbl, 2019).  

  

Mynd 12: Fjöldi starfandi innflytjenda eftir árum fyrir tímabilið 2010 til 2020 
(Heimild: (hagstofa Íslands, e.d.-g). 
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Á mynd 12 sjáum við fjölda starfandi innflytjenda frá árinu 2010 til 2020. Árið 2010 

störfuðu 15.176 og fór hækkandi milli ára. Frá árinu 2010 til 2015 jókst fjöldi starfandi 

innflytjenda að meðaltali um 1.209 manns. Árið 2019 störfuðu um 38.486 innflytjendur 

en það er um 81% aukning frá árinu 2015.  

Á mynd númer 13 má sjá atvinnuskiptingu landsmanna eftir ákveðnum atvinnu-

greinum fyrir árin 2010, 2015 og 2020. Á myndinni má sjá að hlutdeild sjávarútvegs dregst 

saman milli áranna og fer úr 5,8% árið 2010 niður í 4,2% 2020. Hlutdeild einkennandi 

greina í ferðaþjónustu fer úr 8% árið 2010 yfir í 12% en fellur niður í 10,2% árið 2020. 

Áhugavert er að sjá að hlutdeild byggingastarfsemi og mannvirkjagerð eykst á tíma Covid-

19-kreppunnar. Hlutdeild byggingastarfsemi og mannvirkjagerð fór úr 4,8% árið 2015 upp 

í 6,5% árið 2020 eða úr 9.210 starfandi einstaklinga árið 2015 í 13.189 árið 2020. 

 

Mynd 13: Atvinnuskipting landsmanna fyrir árin 2010, 2015 og 2020. Hlutfallslega skipting (Heimild: 
(Hagstofa Íslands, e.d.-f). 
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félagsins og í heiminum voru kyrrsettar (kjarninn, 2019). Á árinu 2019 jókst atvinnuleysið 

í 3,5% samanborið við 2,7% árið 2018 og við tók aukin svartsýni.  

Árið 2020 var ekki betra en þá tók við heimsfaraldurinn Covid-19 og þar af leiðandi 

varð ferðaþjónustan á Íslandi að nánast engu hvað erlenda ferðamenn varðar. Samhliða 

aðgerðum sem grípa þurfti til á Íslandi og um allan heim vegna Covid-19 sköpuðust miklir 

erfiðleikar fyrir nánast öll fyrirtæki í landinu.  

Í byrjun ársins 2020 ákváðu stjórnvöld að koma til móts við fyrirtæki og launþega 

með hlutabótum – svokölluð hlutabótaleið Þannig gátu fyrirtæki sem voru í rekstrarvanda 

lækkað starfshlutfallið hjá starfsmönnum tímabundið og á sama tíma náð að viðhalda 

ráðningarsambandi. Með þessari leið greiddi ríkið hluta launakostnaðarins sem nam 

skerðingu á starfshlutfalli. Þegar fyrsta bylgja skall á náði fjöldi launþega á hlutabótum 

hámarki en í apríl-mánuði fengu yfir 32 þúsund manns greiðslu frá ríkinu vegna skerðingar 

á starfshlutfalli. Eftir apríl-mánuðinn fór fjöldinn minnkandi en í desember fengu alls 

5.450 manns hlutabætur. Engu að síður mældist atvinnuleysi í lok desember um 10,7% 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

 

3.4.3 Einkaneysla og fjármunamyndun 

 

Mynd 14: Einkaneysla og fjármunamyndun sem hlutfall af vergri landsframleiðslu fyrir tímabilið 2010 til 
2020. (Heimildir: (Hagstofa Íslands, e.d.-j) og útreikningur höfundar).  
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Á mynd númer 16 sjáum við hlutfall einkaneyslu og fjármunamyndunar af vergri lands-

framleiðslu fyrir tímabilið 2010 til 2019. Þessi hlutföll eru fengin með því að deila vergri 

landsframleiðslu á föstu verðlagi hvers árs upp í einkaneyslu og fjármunamyndun á föstu 

verðlagi. Viðmiðunarár fyrir fast verðlag er árið 2016. Á myndinni sjáum við að hlutfall 

einkaneyslu helst tiltölulega stöðugt á tímabilinu eða kringum 50% af vergri lands-

framleiðslu. Þróun fjármunamyndunar á tímabilinu sýnir töluvert meiri hreyfingu en 

hlutfall fjármunamyndunar af vergri landsframleiðslu árið 2010 stóð í 14,1% og árið 2020 

mældist það um 21,1%.  

 

Mynd 15: Breyting á magnvísitölu einkaneyslu og fjármunamyndunar (Heimildir: (Hagstofa Íslands, e.d.-
w) og útreikningur höfundar.) 

 

Mynd 17 sýnir breytingu milli ára á magnvísitölu einkaneyslu og fjármunamyndunar. Á 

myndinn sést að fjármunamyndun rýkur upp eftir árið 2013 og nær hámarki árið 2015 
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hlutfallslega skiptingu á einkaneyslu fyrir árin 2010, 2015 og 2020. Þar sést að flokkur 

númer 1, matur og drykkjavörur, eykst upp í 14% árið 2015 samanborið við 12,8% árið 

2010 en fellur svo aftur niður í svipað hlutfall árið 2020. Á sama tíma rýkur flokkur 11, það 

er hótel og veitingastaðir, upp í 11% af einkaneyslu árið 2015 samanborið við 7,5% árið 

2010 en fellur niður í 8,1% árið 2020. Flokkur númer 4, þ.e. húsnæði, hiti og rafmagn, er 

tiltölulega svipaður milli áranna 2010 og 2015 en eykst árið 2020 í 25,7% samanborið við 

24,6% árið 2015. Árið 2020 mældist hlutur ferða og flutninga um 11,6% af einkaneyslu 

samanborið við 14,4% árið 2015 en það er tiltölulega nálægt því hlutfalli sem fékkst árið 

2010. 

 

 

Mynd 16: Hlutfallsleg skipting einkaneyslu árin 2010, 2015 og 2020 (Heimild: (hagstofa Íslands, e.d.-d). 
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að vera sú að mörg fyrirtæki gátu látið starfsmenn sína vinna heiman frá. Við þessar 

breytingar kann að hafa verið mikill hvati í að fjárfesta í hinum ýmsum raftækjum til þess 

að gera starfið heima þægilegra (Seðlabanki Íslands, 2020b). 
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3.4.4 Útflutningur 

 

Mynd 17: Útflutningur eftir afurðaflokkum (Hagstofuflokkun) 2010 til 2019. Hlutfallsleg skipting 
verðmætis, tölur í prósentum. (Heimildir: (Hagstofa Íslands, e.d.-t) og útreikningur höfundar). 

 

Eins og sjá má á mynd 6 þá hefur undirstaða útflutnings á vörum mikið breyst samanborið 

við tímabilið 1960 til 1970. Myndin sýnir hlutfallslega skiptingu afurðaflokka með tilliti til 
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búnaðarafurðir um 6% af útflutningsverðmætum. Taka skal fram að Hagstofa Íslands 

flokkar fiskeldi undir landbúnaðarafurðir sem kann að skýra þessa aukningu en fiskeldi á 

Íslandi hefur aukist á undanförnum árum. Heildarframleiðslumagn á fiskeldi hefur nánast 

áttfaldast á síðustu tíu árum. Árið 2019 voru framleidd um 34.055 þúsund tonn saman-

borið við 19.185 þúsund tonn árið 2018 en þetta samsvarar um 77% aukningu. Árið 2020 

jókst framleiðslan um 20% en þá voru framleidd um 40,6 þúsund tonn. Meiri hlutinn af 

framleiðslumagninu í fiskeldi má rekja til laxeldis en árið 2020 voru framleidd um 34.341 

þúsund tonn af laxi (Radarinn, e.d.). 
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með hverju ári. Árið 2016 var hlutur ferðaþjónustunnar í vergri landsframleiðslu kominn 

upp í 8,1% og heildarútgjöld erlendra ferðamanna það ár námu 345,6 milljörðum króna 

(Hagstofa Íslands, e.d.-m). Eftir árið 2016 fóru margir að velta því fyrir sér hvort toppnum 

hafi verið náð en milli áranna 2016 til 2019 hélst hlutur ferðaþjónustunnar í vergri 

landsframleiðslu nánast í stað eins og sést á mynd 18.  

Mynd 20 sýnir ársfjórðungstölur fyrir útflutningstekjur milli áranna 2018 til 2020 

af stoðunum þremur, þ.e. sjávarafurðum, ferðaþjónustu og áli og álafurðum ásamt öðrum 

liðum. Það fer ekki milli mála að ferðaþjónustan skapaði mikil verðmæti fyrir hagkerfið. 

Árið 2013 var fyrsta árið þar sem ferðaþjónustan mældist stærri útflutningsgrein en 

sjávarútvegurinn og stóriðja með tilliti til útflutningsverðmæta greinanna (Landsbanki 

Íslands, 2015). Þegar árið 2020 kemur við sögu taka útflutningstekjur ferðaþjónustunnar 

mikla dýfu en tekjur af sjávarafurðum ásamt áli og álafurðum haldast tiltölulega stöðugar. 

Einnig er áhugavert að sjá að liðurinn „annað“ eykst verulega á fjórða ársfjórðungi en í 

þeim lið eru t.d. fiskeldi og lyfjaframleiðsla. 
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Mynd 19: Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu fyrir 
tímabilið 2010-2020 (Heimild: (Hagstofa Íslands, 
e.d.-o). 

Mynd 18: Valdir liðir útflutnings vöru og þjónustu í milljónum 
króna fyrir tímabilið 2018-2020. Ársfjórðungstölur 
(Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-u). 
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3.4.5 Byggðaþróun 

Mikil uppbygging átti sér stað í ferðaþjónustunni milli áranna 2010 og 2020 vegna 

myndarlegrar fjölgunar erlendra ferðamanna til landsins. Þessi uppbygging hefur átt sér 

stað víðsvegar um landið en þó að mestu leyti á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt könnun 

Ferðamálastofu um erlenda ferðamenn fyrir árið 2019 heimsóttu langflestir höfuð-

borgarsvæðið eða um 92,3%. Í öðru sæti var Suðurland með um 77,4% þeirra sem tóku 

þátt í könnuninni árið 2019. Svipaðar niðurstöður fást fyrir sömu könnun sem gerð var 

fyrir árið 2018. Þetta gefur því vísbendingu um að eftirsóttustu staðirnir séu Reykjavík 

(höfuðborgarsvæðið) og Suðurland. 

Sveitafélögum hefur farið töluvert fækkandi í gegnum tíðina. Frá árinu 1950 til 

1960 var fjöldi sveitafélaga 229 talsins. Árið 2010 voru 76 sveitafélög á landinu en árið 

2020 var sá fjöldi komin niður í 69. Með fækkun sveitafélaga hafa mörg mikilvæg þjón-

ustuverkefni færst úr höndum ríkisins til sveitafélagana. Það olli því að kröfur um sterkari 

sveitafélög snerist að miklu leyti um stækkun þeirra sem þjónustu- og stjórnsýslueiningu. 

Meginhugsunin á bakvið sameiningu sveitafélaga felst í því að hagræða í rekstri þeirra 

með það markmið að fara betur með skattfé í ýmsum málaflokkum (Hagstofa Íslands, 

2020). 

Mynd 22 sýnir hlutfallslega breytingu á heildarmannfjölda milli ára eftir lands-

hlutum. Á myndinni sjáum við að á fyrstu fjórum árunum helst mannfjöldinn tiltölulega 

stöðugur í flestum landshlutum að frátöldum Vestfjörðum og Austurlandi en þegar nær 

dregur árinu 2016 fara breytingar að eiga sér stað. Mannfjöldaþróun á Suðurnesjum tekur 

stórt þrístökk eftir árið 2016, en á því ári fjölgaði erlendum ferðamönnum um 39% 

(Ferðamálastofa, e.d.). Mannfjöldinn á Suðurnesjum árið 2016 var 22.509 manns en 

tveimur árum síðar var sú tala komin upp í 25.770 manns og árið 2020 er fjöldinn 27.829. 

Næst á eftir Suðurnesjum tekur Suðurlandið kipp árið 2018 en þá mældist mannfjöldinn 

um 26.506 samanborið við 25.341 manns árið 2016. Það er því ljóst að töluverðar 

breytingar hafa átt sér stað á tímabilinu hvað mannfjölda varðar í ýmsum byggðarlögum.  
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Mynd 20: Mannfjöldi eftir landshlutum á aldrinum 15 til 64 ára fyrir tímabilið 2010 til 2020. Hlutfallsleg 
breyting milli ára. (Heimildir: (Hagstofa Íslands, e.d.-l) og útreikningar höfundar).  

 

Það mætti hugsa sér að brottflutningur einstaklinga úr landinu myndi aukast við nú-

verandi kreppu líkt og gerðist þegar síldin hvarf og þegar fjármálakreppan skall á árið 

2008. Einstaklingar á Íslandi hafa þann rétt að geta farið í atvinnuleit í þrjá mánuði innan 

annars EES-ríkis og haldið atvinnuleysisbótum sínum. Þeir einstaklingar sem nýta sér 

þennan rétt og uppfylla allar þær kröfur sem þarf að uppfylla fá úthlutað U2 vottorði frá 

Vinnumálastofnun. Gefin voru út 2.061 U2 vottorð árið 2020 en það er um 44% aukning 

frá fyrra ári (Vinnumálastofnun, 2020). 

Mynd númer 21 sýnir fjölda aðfluttra umfram brottflutta erlenda ríkisborgara 

ásamt heildarfjölda. Á myndinni sést að flutningsjöfnuður á Íslandi er að miklu leiyti háður 

ferðum erlendra ríkisborgara. Mikill aðflutningur átti sér stað eftir árið 2015 og náði 

hámarki árið 2017 en þá fluttu 14.929 manns til landsins og 6.689 manns fluttu úr landi 

(hagstofa Íslands, e.d.-c). Næstu tvö ár var flutningsjöfnuðurinn jákvæður en fór 

stiglækkandi milli ára fram til ársins 2020 er flutningsjöfnuðurinn tekur að falla og verður 

neikvæður á öðrum ársfjórðungi eins og sjá má á mynd 8.  
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Mynd 21: Aðfluttir umfram brottfluttra erlendra ríkisborgara og í heild. Ársfjórðungstölur (Heimild: 
(Hagstofa Íslands, e.d.-h). 

 

Mikil óvissa ríkir um hvernig flutningsjöfnuður muni þróast á árinu 2021 en með vaxandi 

atvinnuleysi og þá mest í ferðaþjónustu er ljóst að búast má við aukningu í brottflutningi 

og þá sérstaklega á erlendum ríkisborgurum. Árið 2019 störfuðu um fjórðungur erlends 

vinnuafls í ferðaþjónustu en það hlutfall nánast tvöfaldaðist á tímabilinu 2011-2019 

(Grétar Þór Sigurðsson, 2020). Erlent vinnuafl hefur því spilað lykilhlutverk í þeim hagvexti 

sem myndaðist á tímabilinu 2010-2020. Núverandi kreppu má rekja til Covid-19-

faraldursins sem hefur t.d. nánast lamað flugsamgöngur og margar þjóðir hafa sett miklar 

hömlur á ferðir einstaklinga milli landa. Þessar hömlur gætu seinkað brottflutningi 

erlendra ríkisborgara og svo gæti farið að brottflutningur verði ekki eins mikill og margt 

bendir til. Covid-19-faraldurinn hefur valdið efnahagslægðum um heim allan og þegar á 

heildina er litið einkennist núverandi ástand ekki af mikilli eftirspurn eftir vinnuafli 

erlendis. Það gæti leit til þess að erlendir ríkisborgarar ákveði frekar að þrauka á Íslandi 

og bíða eftir því að stormurinn líði hjá. Þar að auki gæti verið meiri hvati fyrir fólk að vera 

áfram á Íslandi þar sem afgerandi góður árangur hefur náðst hér á landi í að hamla 

útbreiðslu veirunnar, samanborið við flestar aðrar þjóðir. 
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4 Samanburður 

Í þessum kafla verður farið yfir þróun á fimm þjóðhagsstærðum og þær bornar saman 

milli tímabilanna 1962 til 1968 og 2015 til 2021. Þessar þjóðhagsstærðir eru magnbreyting 

á vergri landsframleiðslu (VLF) frá fyrra ári, ársmeðaltal á atvinnuleysi, viðskiptajöfnuður 

sem hlutfall af VLF, árleg breyting á vísitölu neysluverðs og afkoma ríkissjóðs sem hlutfall 

af VLF. Öll gögnin eru fengin frá Hagstofu Íslands og eru á ársgrundvelli. Gögn fyrir árið 

2021 eru byggð á þjóðhagspá Hagstofu Íslands.  

Fylgni var reiknuð á þróun þjóðhagstærðanna milli tímabilsins 1962 til 1968 annars 

vegar og 2015 til 2021 hins vegar. Notast var við fylgnistuðul Pearson‘s með forritinu 

Excel. Formúlan fyrir Pearsons r er eftirfarandi :  

 

Þar sem 𝑥  stendur fyrir gildin í einni af fimm þjóðhagstærðunum fyrir tímabilið 

1962 til 1968 og �̅� stendur fyrir meðaltal á þeim gildum fyrir sama tímabil. Breytan 𝑦  

stendur fyrir gildin í einni af fimm þjóðhagstærðunum fyrir tímabilið 2015 til 2021 og 𝑦 

stendur fyrir meðaltalið á þeim gildum fyrir sama tímabil. Breytan 𝑟 stendur fyrir 

fylgnistuðul Pearsons og tekur gildi frá -1 til 1. r=1 táknar fullkomið jákvætt samband milli 

breytnanna og r=-1 táknar fullkomið neikvætt samband. Ef ekki er samband milli 

breytnanna er r=0 (Sjá nánar Hermann Þórisson og Birgir Hrafnkelsson 2017).  

Kannað var hvort fylgnin sé tölfræðilegu marktæk frá núlli miðað við 95% 

öryggismörk. Núlltilgáta var sett upp og tekin var ákvörðun um hvort hægt væri að hafna 

núlltilgátunni með því að bera saman reiknað p-gildi (e. p value) við marktæknistuðul 

p<0,05 (∝ = 0,05) með forritinu Excel. Til þess að reikna p-gildið þarf að framkvæma t-

próf fyrir fylgni sem var gert með eftirfarandi formúlu:   

𝑡 =  
𝑟 ∗ √𝑛 − 2

√1 − 𝑟
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Í jöfnunni fyrir prófstærðinni hér að ofan stendur bókstafurinn r fyrir pearson fylgni og n 

fyrir fjölda athugana. Næst var p-gildið reiknað með því að setja útkomuna á t-prófinu í 

fall sem forritið Excel býður upp á og ber nafnið TDIST (e. T-distribution). Fyrir allar 

þjóðhagstærðir er fengist við 7 talnapör (n=7) en það þýðir að við munum vinna með 5 

frígráður fyrir allar þjóðhagstærðirnar. Við athugum hvort við náum að hafna núlltil-

gátunni sem segir að um enga fylgni sé að ræða, r=0 : 

  𝐻 : 𝜌 = 0, Tölfræðilega marktæk fylgni er ekki til staðar 

     𝐻 : 𝜌 > 0, Tölfræðilega marktæk fylgni er til staðar 

Ef 𝜌 < 0,05 þá höfnum við núlltilgátunni og gerum ráð fyrir að til sé tölfræðilega marktæk 

tengsl á tímabilunum, en ef 𝜌 > 0,05 þá getum við ekki hafnað núlltilgátunni og ályktum 

því að ekki séu tölfræðilega marktæk tengsl milli tímabilanna.  

 

4.1 Verg landsframleiðsla  

Tafla 5: t-próf fyrir verg landsframleiðslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við útreikning á fylgni á vergri landsframleiðslu (VLF) milli tímabilanna fáum við fylgni upp 

á 0.608 sem má teljast vera miðlungsstyrkleiki á tengslum þessara tveggja tímabila. Við 

fáum út að p-gildið er 0,074 en það er hærra en marktektarkrafan (e. significance level) 

okkar og þar af leiðandi getum við ekki hafnað núlltilgátunni. Niðurstaðan á t-prófinu er 

því sú að fylgnin er ekki marktæk við 95% öryggismörk, r(5) = 0,61, 𝜌 = 0,074. Aftur á 

móti er fylgnin marktæk miðað við 90% öryggismörk sem þýðir að um 10% óvissa er í 

niðurstöðunni.  

Einhliða t-próf fyrir fylgni      

  
Tímabilið 

1962-1968 
Tímabilið 

2015-2021 
Meðaltal (e.Mean) 0.054 0.026 
Athuganir (e. Observations) 7 7 
Frígráður (e. degrees of freedom) 5  
Pearson fylgni (r) 0,607585  
Prófstærð (e. t-statistic)  1,710539  
P-gildi 0,073927  
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Frá töflunni hér að ofan fáum við út að meðalhagvöxtur á síldarárunum (1962-

1968) er töluvert hærri en á núverandi tímabili. Fyrir tímabilið 1962 til 1968 mælist meðal-

hagvöxtur um 5,38% en 2,6% fyrir tímabilið 2015 til 2021. Árið 1967 þegar síldaraflinn 

dróst verulega saman mældist neikvæður hagvöxtur upp á -1,3% og ári síðar mældist 

neikvæður hagvöxtur upp á -5,5%. Árið 2020 þegar Covid-19-faraldurinn skall á dróst 

landsframleiðsla saman um -6,6% en árið 2021 spáir Hagstofa Íslands 2,6% hagvexti.  

Mynd númer 26 sýnir þróun á hagvexti fyrir bæði tímabilin. Þó svo að fylgnin sé 

ekki sterk milli tímabilanna tveggja má sjá út frá myndinni tiltölulega svipaða þróun á 

ferlunum en þó með ákveðinni bjögun. Árið 1965 dregur úr hagvexti en árið 2018 eykst 

hagvöxtur og árið 1966 eykst hagvöxtur en árið 2019 dregur úr honum. Einnig munar 

miklu á milli áranna 2021 og 1968 en síldarkreppan stóð í tvö ár en Hagstofa Íslands telur 

að Covid-19-kreppan muni einungis standa í eitt ár.  

Árið 1967 jókst einkaneysla um 1,53% en dróst svo saman árið 1968 um -5,4%. 

Einkaneysla árið 2020 dróst saman um -3,3% en árið 2021 spáir Hagstofa Íslands því að 

hún muni aukast um 2,3%. Árið 2020 dróst útflutningur saman um -30,5% en árið 1967 

dróst útflutningur saman um -12,68%. Samneysla jókst um 7,8% árið 1967 og 5,63% árið 

1968 en árið 2020 jókst samneyslan um 3,1%. Fjármunamyndun dróst verulega saman 

árið 2020 eða um 30,5% og spáð er um 5% aukningu á fjármunamyndun á árinu 2021. 

Aftur á móti jókst fjármunamyndun árið 1967 um 11,62% en dóst svo saman árið 1968  

um -8,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22: Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári, fyrir bæði tímabilin 
 (Heimildir: (Hagstofa Íslands, e.d.-n) og (Hagstofa Íslands, e.d.-s). 
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4.2 Atvinnuleysi 

Tafla 6: t-próf fyrir atvinnuleysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við útreikning á fylgni á atvinnuleysi milli tímabilanna fáum við fylgni upp á 0,88 sem segir 

okkur að sterk tengsl séu á milli þessara tveggja tímabila. Við fáum út að p-gildið sé 0,0044 

en það er minna en marktektarkrafan (e. significance level) okkar og þar af leiðandi getum 

við hafnað núlltilgátunni. Niðurstaðan á t-prófinu er því sú að fylgnin er marktæk við 95% 

öryggismörk ásamt 99% öryggismörkum, r(5) = 0,88, 𝜌 < 0,01.  

Við fáum út að meðalatvinnuleysi fyrir tímabilið 1962 til 1968 nam um 0,325% og 

um 4,6% fyrir tímabilið 2015 til 2021. Á mynd númer 24, hér að neðan, sjáum við að það 

munar miklu á atvinnuleysi milli þessara tveggja tímabila.  

Það voru ekki til gögn um atvinnuleysi eftir atvinnugreinum fyrir tímabilið 1962 til 

1968 en til voru gögn um vinnuaflsnotkun eftir atvinnugreinum fyrir sama tímabil. Vert 

að hafa í huga að þó svo að vinnuaflsnotkun minnki í einhverri grein þarf það ekki að þýða 

að um atvinnuleysi sé að ræða í þeirri grein, heldur gæti hafa átt sér stað færsla vinnuafls 

úr einni grein yfir í aðra. Þegar vinnuaflsnotkun eftir atvinnugreinum er skoðuð fyrir tíma-

bilið fáum við út að vinnuaflsnotkun í fiskveiðum nam um 5,8% árið 1968 samanborið við 

5,9% árið 1967 (Guðmundur Jónsson og Magnús, 1997). Árið 1969 jókst vinnuafls-

notkunin í fiskveiðum í 6% en á því ári náði atvinnuleysi hámarki og nam um 2,51% eða 

um 1.975 manns (Hagstofa Íslands, e.d.-p). Vinnuaflsnotkun í fiskiðnaði féll úr 8,1% árið 

1966 niður í 6,8% árið 1968 en árið 1969 jókst vinnuaflsnotkunin í 7,8%. Mesta breytingin 

Einhliða t-próf fyrir fylgni      

  
Tímabilið 

1962-1968 
Tímabilið 

2015-2021 
Meðaltal (e.Mean) 0,0033 0,0461 
Athuganir (e. Observations) 7 7 
Frígráður (e. degrees of freedom) 5  
Pearson fylgni (r) 0,881016  
Prófstærð (e. t-statistic)  4,164164  
P-gildi 0,004394  
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á vinnuaflsnotkun var þó í byggingariðnaðinum en árið 1968 nam vinnuaflsnotkun í þeirri 

grein um 13,6% en ári síðar var hlutfallið komið í 11,4% (Guðmundur Jónsson og Magnús, 

1997). 

Árið 2019 mældist atvinnuleysi um 6,4% sem samsvarar um 7.028 manns en árið 

2018 mældist atvinnuleysi um 3,1%. Samkvæmt gögnum frá Vinnumálastofnun var mesta 

atvinnuleysið það árið í atvinnugreinum tengdum verslun og vöruflutningum eða um 18%. 

Atvinnuleysi í flokknum opinber þjónusta, fræðsla, heilbrigðis- og félagsleg þjónusta 

mældist 12% af heildarfjölda atvinnulausra og 10% úr ýmsum greinum tengdum ferða-

þjónustunni (Vinnumálastofnun, e.d.). 

Árið 2020 jókst atvinnuleysið í 6,4% sem samsvara um 15.556 manns. Atvinnuleysi 

í veitinga- og gistiþjónustu nam um 2.590 manns eða um 16,6% af heildarfjölda atvinnu-

lausra og 1.624 manns urðu atvinnulausir í öðrum greinum tengdum ferðaþjónustunni 

eða um 10%. Rekja má um 15% af heildarfjölda atvinnulausra til greina tengdum verslun 

og vöruflutningum en það samsvarar um 2.477 manns. Mikil aukning var á atvinnuleysi í 

atvinnugreinum tengdum iðnaði en árið 2020 voru um 1.198 manns atvinnulausir 

samanborið við 622 manns árið 2018 (Vinnumálastofnun, e.d.) . 

 

Mynd 23: Atvinnuleysi, ársmeðaltal. (Heimildir: (hagstofa Íslands, e.d.-i), (Hagstofa Íslands, e.d.-p) og 
(Hagstofa Íslands, e.d.-s). 
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4.3 Viðskiptajöfnuður 

Tafla 7: t-próf fyrir viðskiptajöfnuði 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við útreikning á fylgni á viðskiptajöfnuði milli tímabilanna fáum við fylgni upp á 0,74 sem 

segir okkur að sterk tengsl séu á milli þessara tveggja tímabila. Við fáum út að p-gildið er 

0,03 en það er minna en marktektarkrafan okkar og þar af leiðandi getum við hafnað 

núlltilgátunni. Niðurstaðan á t-prófinu er því sú að fylgnin er marktæk við 95% öryggis-

mörk, r(5) = 0,74, 𝜌 < 0,05.  

Á báðum tímabilunum styrktist krónan töluvert. Annars vegar vegna þeirrar 

verðmætasköpunar sem fékkst úr síldaraflanum og hins vegar vegna verðmætasköpunar 

sem fékkst úr ferðaþjónustunni. Aftur á móti var gengisfellingum beitt á síldarárunum í 

þeim tilgangi að bæta stöðu útgerðarinnar, t.d. þegar verð á afurðum lækkaði, kostnaðar-

liðir hækkuðu eða viðskiptakjör Íslands versnuðu. Á þessum árum námu sjávarafurðir yfir 

90% af útflutningi frá árinu 1960 til 1967 eins og við sáum í kafla 2.4.4 og því réðst 

viðskiptajöfnuður í landinu að mestu af afkomu í sjávarútvegi . Gengisfellingar lækka bæði 

raungengið (veikija krónuna) og raunlaun allra í samfélaginu sem veldur því að verð á 

innflutningi hækkar á mjög skömmum tíma. Árið 1967 var gengi krónunnar fellt um 25% 

og aftur um 35% ári síðar (Ásdís Kristjánsdóttir o.fl., 2018).  

Fyrir tímabilið 1962 til 1968 skiluðu einungis tvö ár jákvæðum viðskiptajöfnuði en 

einungis sjö ár skiluðu jákvæðum viðskiptajöfnuði frá árinu 1945 til 1992 og fimm þessara 

ára tilheyra sjöunda áratugnum (Magnús S. Magnússon, 1994). Árið 1967 mældist halli á 

viðskiptajöfnuði upp á -8,4% af vergri landsframleiðslu og -8,8% árið 1968 (Guðmundur 

Jónsson og Magnús, 1997). Innflutningur jókst um 6,3% árið 1967 og á sama tíma dróst 

Einhliða t-próf fyrir fylgni      

  
Tímabilið 

1962-1968 
Tímabilið 

2015-2021 
Meðaltal (e. Mean) -0,025 0,043 
Athuganir (e. Observations) 7 7 
Frígráður (e. degrees of freedom) 5  
Pearson fylgni (r) 0,73575  
Prófstærð (e. t-statistic)  2,42917  
P-gildi 0,02972  
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útflutningur saman um 12,7% (Guðmundur Jónsson og Magnús, 1997). Ári síðar dróst 

innflutningi saman um -9% og útflutningur dróst saman um -6,4% (Guðmundur Jónsson 

og Magnús, 1997).  

Tímabilið 2015 til 2020 einkennist af jákvæðum viðskiptajöfnuði öll árin en 

Hagstofa Íslands spáir einnig jákvæðum viðskiptajöfnuði árið 2021 upp á 0,9% af vergri 

landsframleiðslu. Það þýðir að þjóðin hefur ekki verið að ganga á eignir og hefur því náð 

góðum sparnaði gagnvart útlöndum. Árið 2016 náði afgangur á viðskiptajöfnuðu hámarki 

en þá mældist afgangurinn um 8,1% af vergri landsframleiðslu. Næstu tvö árin mældist 

afgangur á viðskiptajöfnuði kringum 4% en jókst upp í 6,3% árið 2019. Þegar Covid-19- 

faraldurinn skall á árið 2020 dró verulega úr afgangi á viðskiptajöfnuði en þó mældist 

afgangur upp á 0,9% af vergri landsframleiðslu. Krónan veiktist verulega og vísitala 

raungengis miðað við verðlag lækkaði úr 90,4 stigum í lok árs 2019 niður í 83,2 stig í lok 

ársins 2020 sem samsvarar um -7,94% lækkun (Seðlabanki Íslands, e.d.-b). Á sama tíma 

hefur Seðlabanki Íslands beitt gjaldeyrisforðanum gegn gengissveiflum með það markmið 

að auka stöðuleika á gjaldeyrismarkaði (Íslands, e.d.). Nettókaup bankans árið 2020 námu 

um -132,7 milljörðum króna saman borið við -9,5 milljarða árið 2019 (Íslands, e.d.).  

 

 

Mynd 24: Viðskiptajöfnuður sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (Heimildir: (Seðlabanki Íslands, e.d.-
a), (Hagstofa Íslands, e.d.-s) og (hagstofa Íslands, e.d.-i). 
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4.4 Verðbólga 

Tafla 8: t-próf fyrir verðbólgu 

 

 

 

 

 

 

 

Við útreikning á fylgni fyrir verðbólgu milli tímabilanna tveggja fáum við neikvæða fylgni 

upp á -0,35 sem telst vera veikur styrkleiki á tengslum þessara tveggja tímabila. Við fáum 

út að p-gildið er 0,22 en það er hærra en marktektarkrafan (e. significance level) okkar og 

þar af leiðandi getum við ekki hafnað núlltilgátunni. Niðurstaðan á t-prófinu er því sú að 

fylgnin er ekki marktæk við 95% öryggismörk, r(5) = -0,35, 𝜌 = 0,2232.  

Mynd númer 26 sýnir þróun verðbólgu á þessum tveimur tímabilum og á myndinni 

sést að mikill munur er á þróun verðbólgu milli þessara tveggja tímabila. Á tímabilinu 1962 

til 1968 náði verðbólga hámarki árið 1964 en þá mældist hún um 19%. Líkt og greint var 

frá í kafla 2.3 þá var gerður nýr kjarasamningur árið 1964 sem gerði laun vertryggð á ný. 

Það kann að skýra að einhverju leyti þann mikla verðbólguvöxt sem átti sér stað það árið. 

Þegar síldarkreppan hófst árið 1967 mældist verðbólga um 3% sem er nálægt þeirri verð-

bólgu sem fæst á tímabilinu 2015 til 2021. Aftur á móti rauk verðbólgan upp í 16% árið 

1968 en á sama tíma fór atvinnuleysi vaxandi og mældist um 1,27% um allt land en 2,05% 

á landsbyggðinni (Hagstofa Íslands, e.d.-p).   

Fyrir tímabilið 2015 til 2021 sjáum við töluvert meiri stöðuleika á þróun verðbólgu. 

Árið 2017 mældist verðbólga um 1,8% en fyrir sama ár átti sér stað 2,2% verðhjöðnun á 

Einhliða t-próf fyrir fylgni   

  
Tímabilið 

1962-1968 
Tímabilið 

2015-2021 
Meðaltal (e. Mean) 0,1152 0,0241 
Athuganir (e. Observations) 7 7 
Frígráður (e. degrees of freedom) 5  
Pearson fylgni (r) -0,3465  
Prófstærð (e. t-statistic)  -0,8258  
P-gildi 0,2232  
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mælikvarða vísitölu neysluverðs án húsnæðis (Seðlabanki Íslands, 2017). Verðbólga fór 

hækkandi eftir árið 2017 og mældist um 3% árið 2019 en ári síðar lækkaði hún í 2,8%. 

Verðbólgan fyrir árið 2020 mældist 2,8% og Hagstofa Íslands spáir 3,2% verðbólgu árið 

2021 en taki svo að hjaðna næstu árin (Hagstofa Íslands, e.d.-s). 

 

Mynd 25: Árleg breyting á vísitölu neysluverðs, ársmeðaltöl (Heimildir: (Hagstofa Íslands, e.d.-v) og 
(Hagstofa Íslands, e.d.-s). 

4.5 Afkoma ríkissjóðs  

Tafla 9: t-próf fyrir afkomu ríkissjóðs 

 

 

 

 

 

  

 

 

Við útreikning á fylgni á afkomu ríkissjóðs milli tímabilanna fáum við fylgni upp á 0,34 sem 

segir okkur að veik tengsl séu á milli þessara tveggja tímabila. Við fáum út að p-gildið sé 

0,05 en það er minna en marktektarkrafan okkar og þar af leiðandi getum við hafnað 
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Einhliða t-próf fyrir fylgni   

  
Tímabilið 

1962-1968 
Tímabilið 

2015-2021 
Meðaltal (e. Mean) 0,0065 -0,0033 
Athuganir (e. Observations) 7 7 
Frígráður (e. degrees of freedom) 5  
Pearson fylgni (r) 0,3651  
Prófstærð (e. t-statistic)  0,8768  
P-gildi 0,5000  
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núlltilgátunni. Niðurstaðan á t-prófinu er því sú að fylgnin er marktæk við 95% öryggis-

mörk, r(5) = 0,74, 𝜌 < 0,05.  

Við fáum út að meðalafkoma ríkissjóðs á tímabilinu 1962 til 1968 nam um 0,648% 

af vergri landsframleiðslu en fyrir tímabilið 2015 til 2021 mældist meðalafkoman um  

-0,328%. Mynd númer 27 sýnir þróun á afkomu ríkissjóðs sem hlutfall af vergri landsfram-

leiðslu fyrir bæði tímabilin. Á myndinni má sjá að þróun á afkomu ríkissjóðs er tiltölulega 

flatari fyrir tímabilið 1962 til 1968 samanborið við tímabilið 2015 til 2021 og sveiflast milli 

2,3% og -0,9%.  

Á tímabilinu 1962 til 1968 voru einungis tvö ár þar sem ríkissjóður skilaði halla. 

Árið 1964 skilaði ríkissjóður halla upp á -0,9% af vergri landsframleiðslu og -0,6% árið 

1968. Meginskýring á hallarekstri ríkissjóðs árið 1964 má rekja til launahækkana það árið 

ásamt auknum vexti í niðurgreiðslum á vöruverði (Seðlabanki Íslands, 1964). Þegar 

síldarkreppan hófst árið 1967 mældist afgangur upp á 0,3% af vergri landsframleiðslu en 

á því ári námu heildartekjur um 24,4% af vergri landsframleiðslu samanborið við 22,8% 

árið 1966. Aftur á móti hækkuðu útgjöldin úr 21% af vergri landsframleiðslu árið 1966 og 

námu 24,1% árið 1967. Meginskýringin á útgjaldaaukningunni má rekja að mestu leyti til 

aukinnar samneyslu ásamt auknum framleiðslustyrkjum. Árið 1968 lækkuðu tekjur 

ríkissjóðs um 24,1% af vergri landsframleiðslu. Útgjöld hækkuðu í 24,7% af vergri lands-

framleiðslu það ár og meginskýringuna á þeirri hækkun má rekja til aukinna tekjutil-

færslna. Samhliða lækkuðu útgjöld til samneyslunnar og framleiðslustyrkir minnkuðu það 

árið. 

Fyrir tímabilið 2015 til 2021 sést á myndinni að mikill vöxtur átti sér stað á afgangi 

ríkissjóðs árið 2016. Á því ári nam afgangurinn um 12,3% af vergri landsframleiðslu en 

meginskýringuna á þessum mikla afgangi það árið má rekja til stöðuleikaframlaga frá 

slitabúum föllnu fjármálafyrirtækjanna (Viðskiptablaðið, 2020).  

Eftir árið 2016 fór afkoma ríkissjóðs versnandi með hverju ári og á árinu sem 

faraldurinn hófst (2020) mældist halli ríkissjóðs um -6,8% af vergri landsframleiðslu. Tíma-

bilið (2015-2021) einkenndist einnig af lækkun skulda bæði fyrir ríkissjóð og heimilin en 

árið 2019 námu skuldir ríkissjóðs um 30,3% af vergri landsframleiðslu samanborið við 

58,7% árið 2015 (Seðlabanki Íslands, 2021).  
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Þegar Covid-19-faraldurinn skall á hefur ríkissjóður þurft að taka á sig mikil útgjöld 

með það að markmiði að draga úr efnahagssamdrættinum og skapa sem best skilyrði fyrir 

skjótan bata efnahagslífsins þegar höftum faraldursins linnir.  

Samkvæmt þjóðhagsspá Landsbankans er spáð að skuldir hins opinbera muni 

nema um 48% af VLF árið 2021. Í fjármálaáætluninni fyrir tímabilið 2021 til 2025 er áætlað 

að stöðva skuldaaukningu hins opinbera eigi síðar en árið 2025. Til að lækka skuldirnar er 

stefnt að því að beita afkomubætandi aðgerðum sem mögulega feli í sér niðurskurð 

og/eða skattahækkanir (Landsbanki Íslands, 2020a). 

 

 

Mynd 26: Afkoma ríkissjóðs sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (Heimild: Hagstofa Íslands, 
Hagskinna). 
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5 Lokaorð  

Flestir ef ekki allir geta verið sammála því að þessar kreppur tvær, síldarkreppan 1967-68 

og Covid-19 kreppan 2020-21, eru ólíkar hvor annarri. Aftur á móti eiga þessi tvö tímabil 

sameiginleg einkenni.  

Meginsamkenni á þessum tveimur tímabilum er stórkostlegur vöxtur á nýjum 

útflutningsatvinnuvegi ásamt því að efnahagshöggin á báðum þessum tímabilum höfðu 

mest neikvæð áhrif á þær nýju atvinnugreinarnar sem skapast höfðu í aðdraganda hvorrar 

kreppu fyrir sig.  

Í aðdraganda kreppanna átti sér stað mikill vöxtur í einni útflutningsgrein sem 

skilaði miklum verðmætum inn í þjóðarbúið. Þessi vöxtur skapaði vöntun á vinnuafli sem 

var annars vegar mætt með mikilli fjölgun kvenna inn á vinnumarkaðinn og hins vegar 

með innfluttu vinnuafli. Raungengi krónunnar fór hækkandi í aðdraganda beggja 

kreppanna, innflutning varð ódýrari og kaupmáttur launa jókst. Engu að síður skapaðist 

þrýstingur á vinnumarkaði fyrir betri kjörum og þar með jukust laun og kaupmáttur enn 

frekar.  

En eins og áður segir eru þessi tvö tímabil frábrugðin að mörgu leyti. Uppruni 

þessara tveggja kreppna voru annars vegar tilkomin vegna ofveiði síldarinnar og hins 

vegar vegna heimsfaraldurs sem lagði ferðaþjónustu og skildar greinar í dvala. Á 

tímabilinu 1960 til 1970 var sjávarútvegurinn í raun meginundirstaða útflutnings á Íslandi 

en eins og fyrr var greint hófst álframleiðsla í landinu árið 1969. Sú grein átti þó langt í 

land með að ná fram sömu verðmætasköpun og sjávarútvegurinn. Þar af leiðandi var 

viðskiptajöfnuður í landinu undir sjávarútveginum kominn. Þegar uppgangur hófst í 

síldarútgerðinni styrktist raungengið en hátt raungengi er óhagstætt fyrir sjávarútveginn 

þar sem tekjur greinarinnar eru í erlendri mynt og kostnaðarliðir hennar í íslenskum 

krónum. Gengisfellingum var oft beitt til að bæta stöðu útgerðarinnar þegar henni gekk 

illa, t.d. þegar verð á afurðum lækkaði, kostnaðarliðir hækkuðu eða viðskiptakjör Íslands 

versnuðu. Gengisfellingin veldur lækkun á raungengi íslensku krónunnar þannig að verð 

á innflutningi í íslenskum krónum hækkar á mjög skömmum tíma og lækkar raunlaun allra 

í samfélaginu. Afleiðingar af gengisfellingunum voru þær að verðbólgan rauk upp úr öllu 

valdi sem á tímum lögboðinna nafnvaxta skilaði neikvæðum raunvöxtum. Neikvæðir 

raunvextir settu þrýsting á fjárfestingu og höfðu letjandi áhrif á sparnað. Árið 1960 tóku 
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gildi svonefnd okurlög sem færðu Seðlabanka Íslands það vald/hlutverk að ákveða þak á 

nafnvexti en það skapaði mikið ójafnvægi á fjármagnsmarkaði.  

Það má færa rök fyrir því að á tímabilinu 1960 til 1970 hafi Seðlabanki Íslands ekki 

verið jafn sjálfstæður og hann er í dag. Samkvæmt 1. grein laga um Seðlabanka Íslands 

nr.10/1961 segir að bankinn sé sjálfstæð stofnun, aftur á móti segir 4. grein sömu laga 

eftirfarandi: 

 

 „Í öllu starfi sínu skal Seðlabankinn hafa náið samstarf við ríkisstjórnina og gera 

henni grein fyrir skoðunum sínum varðandi stefnu í efnahagsmálum og fram-

kvæmd hennar. Sé um verulegan ágreining við ríkisstjórnina að ræða er Seðla-

bankanum rétt að lýsa honum opinberlega og skýra skoðanir sínar. Hann skal engu 

að siður telja það eitt meginhlutverk sitt að vinna að því að sú stefna, sem ríkis-

stjórnin markar að lokum nái tilgangi sínum“ (Alþingi, 1960)  

 

Þessi lagagrein gefur skýr merki um það að stjórn á peningamálum var á sjöunda 

áratugnum að miklu leyti hjá ríkisstjórninni.  

Eins og fyrr var greint í kafla 2 var Ísland hluti af Bretton-Woods-samstarfinu á 

sjöunda áratugnum og eitt af stefnumiðum Seðlabanka Íslands var að ná jafnvægi í 

greiðslujöfnuði í samræmi við Bretton-Woods-samstarfið. Stefna ríkisstjórnarinnar var að 

halda vöxtum lágum og því þurfti Seðlabankinn að ná fram jafnvægi á greiðslujöfnuði án 

þess að beita stýrivöxtum þar sem lög bankans gerðu ekki ráð fyrir beitingu stýrivaxta til 

að halda jafnvægi í hagkerfinu. Seðlabankinn ákvað því að knýja fram jafnvægi með 

beitingu bindiskyldunnar sem fól í sér að um 18-27% af öllum innlánum viðskiptabank-

anna fóru inn á reikning Seðlabankans. Þegar útflutningstekjurnar af síldinni jukust var 

bindiskyldan hækkuð með það að markmið að koma í veg fyrir aukningu útlána og 

aukningu peningamagns í umferð (Ásdís Kristjánsdóttir o.fl., 2018). 

Ólíkt síldarkreppunni var krónan fljótandi í aðdraganda Covid-19-kreppunnar og 

er enn. Það þýðir að gengi krónunnar ræðst af markaðnum á hverjum tíma þrátt fyrir að 

Seðlabanki Íslands beiti gjaldeyrisforða þjóðarinnar til að draga úr sveiflum á gengi 

krónunnar. Þegar faraldurinn skall á beitti Seðlabanki Íslands gjaldeyrisforðanum gegn 
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gengissveiflum til að ná fram stöðugleika á gjaldeyrismarkaðnum. Einnig leitaðist Seðla-

banki Íslands við að skapa stöðugleika á gjaldeyrismarkaðnum með samkomulagi við 

lífeyrissjóði landsins um að draga úr spákaupmennsku á gjaldeyrismarkaðnum. 

Frá 20. maí 2019 voru stýrivextir 4,5% en eftir það hafa stýrivextir farið lækkandi. 

Þann 20. nóvember 2020 lækkaði Seðlabanki Íslands stýrivextina úr 1% niður í 0,75% og 

hafa þeir aldrei verið lægri. Fyrir árið 2020 voru lækkanirnar á stýrivöxtunum litlar og 

tíðari en þegar Covid-faraldurinn skall á urðu lækkanirnar stórtækari. Á sama tíma hefur 

ríkisstjórnin aukið ríkisútgjöldin verulega með ýmsum aðgerðum, t.d. tekjufallsstyrkjum, 

lokunarstyrkjum, stuðningslánum, auknu framlagi til Vinnumálastofnunar og mörgu 

fleira. Markmiðið með þessu samspili peningastefnu Seðlabanka Íslands og efnahagsað-

gerða ríkisstjórnarinnar er að ná fram viðspyrnu í efnahagnum. Báðar kreppurnar ein-

kennast af lágum vöxtum ásamt neikvæðum raunvöxtum. Neikvæðu raunvextirnir voru 

feiknarlega miklir í síldarkreppunni og mikill munur er einnig á hlutfallslegri þróun 

verðbólgu á þessum tveimur tímabilum eins og fram kom í kafla 4.4. 

Síldarkreppan var djúp og entist í tvö ár. Þegar þetta er ritað, í apríl 2021, eru vonir 

bundnar við að hagvöxtur mælist tvö til þrjú prósent á þessu ári. Viðspyrna íslenska 

hagkerfisins árið 2021 er að mestu leyti háð því að fjöldi erlendra ferðamanna í landinu 

aukist verulega að nýju og rekstrarskilyrði í ferðaþjónustu og skyldum greinum batni til 

muna. Fjölgun bólusetninga á Íslandi hefur gengið vel á fyrsta þriðjungi þessa árs og 

markmið stjórnvalda er að opna landamærin fyrir bólusetta ferðamenn í júlí mánuði. 
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