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Útdráttur 
 

Markmið þessarar rannsóknar er að meta þríþáttaframleiðni einstakra atvinnugreina á 

Íslandi á árunum 1985-2007.  Þær atvinnugreinar sem rannsóknin tekur til eru: 

landbúnaður, sjávarútvegur, iðnaður, veitur og banka- og fjármálaþjónusta.  

Heildarþáttaframleiðni er fundin með aðferð hagvaxtarbókhalds en sú aðferð á rætur 

sínar að rekja til Robert Solow (1957).  Aðferð Solow skiptir hagvexti niður í þrjá 

þætti, fjármagn, vinnuafl og heildarþáttaframleiðni.  Heildarþáttaframleiðnin er 

afgangsliður í útreikningum hagvaxtarbókhalds og lýsir þeim breytingum sem ekki er 

hægt að rekja til fjármagns eða vinnuafls.  Við þessa hefðbundnu 

framleiðniútreikninga er hér bætt við þriðja framleiðsluþættinum, þ.e.a.s. litið er á 

rannsóknar- og þróunarstarf sem sjálfstæðan framleiðsluþátt og er notast við aðferð 

sem Robert Barro (1998) leggur til.  Rannsóknar- og þróunarstarf skýrir um 2-5% af 

framleiðsluaukningu atvinnugreina, annarra en iðnaðar en þar er hlutfallið 20%.  

Rannsóknar- og þróunarstarf útskýrir á bilinu 1,6-16% af heildarþáttaframleiðni 

atvinnugreinanna, þríþáttaframleiðnigreining með rannsóknar- og þróunarstarf sem 

aðfang minnkar því hinn óútskýrða þátt framleiðsluaukningar um áðurnefnt hlutfall. 

Rannsóknar- og þróunarstarf skilar minnstu til framleiðsluaukningar í sjávarútvegi og 

útskýrir minnst af heildarþáttaframleiðni þeirrar atvinnugreinar.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar veita upplýsingar um þátt rannsóknar- og þróunarstarfs í 

framleiðsluaukningu atvinnugreina.  Með því að skoða þátt rannsóknar og 

þróunarstarfs er hægt að fá betri hugmynd um það hvað liggur til grundvallar 

framleiðniaukningu á Íslandi, með þríþáttagreiningu er hægt að minnka hinn 

óútskýrða þátt framleiðsluaukningarinnar, en þó er stór hluti framleiðsluaukningar  

enn eftir óskýrður. 
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Abstract 
 

The main objective of this research is to estimate the inter industry multi factor 

productivity in Iceland between 1985 and 2007.  The branches of industry in question 

are: 1) agriculture, 2) fisheries, 3) manufacturing, 4) power plants and water 

distribution systems 5) banking and financial institutions.  Total factor productivity is 

found using growth accounting techniques developed by Robert Solow (1957).  

Solow’s method divides economic growth into three factors, capital, labor and total 

factor productivity.  Total factor productivity in growth accounting is a residual and 

describes change in economic growth that can’t be traced to changes in capital or 

labor.  In this research the traditional growth accounting procedure is extended to 

assess contribution from research and development activities using a method from 

Robert Barro (1998).  The findings show that research and development counts for 2-

5% of the production increase in industries other than manufacturing in which it 

counts for 20%.  Research and development explains 1.6-16% of total factor 

productivity in the industries. As a result, multi factor productivity analysis with 

research and development as an input reduces the unexplained factor of production 

increase by said ratio.  Research and development has the least effect on production in 

fisheries.  The findings of this study give important information regarding the role of 

research and development in production increase and reduce the unexplained part of 

production increase, nevertheless a large part of production increase remains 

unexplained. 
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Formáli 
 
Rannsókn þessi er lokaverkefni höfundar í M.S. í hagfræði við hagfræðideild Háskóla 

Íslands, fyrir hefur höfundur lokið B.A. í heimspeki frá sama skóla.  Rannsóknin 

svarar til 30 ECTS eininga og var framkvæmd á tímabilinu janúar til  maí árið 2010. 

Gráðan sjálf er 90 ECTS einingar.  Leiðbeinandi var Dr. Þórólfur Matthíasson og vil 

ég þakka honum fyrir góðar og gagnlegar leiðbeiningar við vinnslu rannsóknarinnar.  

Einnig vil ég þakka Þorvaldi Finnbjörnssyni, sviðsstjóra greiningarsviðs Rannís, fyrir 

einstaka hjálpsemi við gagnaöflun.   
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1 Inngangur  

 

Paul Krugmann (1997) segir: ,,Framleiðni er ekki allt, en til langs tíma er hún næstum 

því allt.  Möguleikar ríkis til þess að bæta lífskjör yfir tíma velta næstum því 

algjörlega á getu þess til þess að auka framleiðslu á hvern starfsmann.”  Einn aðal 

mælikvarðinn á efnahagslega velferð í þjóðfélagi er landsframleiðsla á mann og 

ákvarðast hún af framleiðni vinnuafls.  Mikill ávinningur er fyrir þjóðfélag að hafa háa 

landsframleiðslu á mann. Þá er meira fé til ráðstöfunar hvort heldur er til einkaneyslu 

eða samneyslu en ella.  En hvað er framleiðni?  Einföld skilgreining skilgreinir 

framleiðni sem hlutfall framleiðslu og vinnuaflsnotkunar eða fjármagnsnotkunar eftir 

því hvort meta á framleiðni vinnuafls eða fjármagns. Gjarnan er vísað til framleiðni 

sem svo er mæld sem þáttaframleiðni.  Framleiðni mælir því framleiðsluaukningu sem 

ekki verður skýrð með auknu magni þess framleiðsluþáttar sem til skoðunar er.   

 

Þáttaframleiðni er einn algengasti framleiðnimælikvarðinn en þar er mæld 

framleiðni eins framleiðsluþáttar.  Framleiðni vinnuafls er mæld sem hlutfallið milli 

þáttartekna og ársverka eða vinnustunda, Y/L.  Með sama hætti er framleiðni 

fjármagns mæld sem hlutfallið á milli þáttartekna og fjármagnsstofns, Y/K.  Einföld 

þáttaframleiðnimæling er ónákvæm enda kemur aukning annarra framleiðsluþátta 

fram sem aukin framleiðni þess framleiðsluþáttar sem til skoðunar er.  

Fjölþáttaframleiðni er ætlað að sníða þennan agnúa af mælingu á framleiðni.  Í tilfelli 

fjölþáttaframleiðni (e. Multi factor productivity) er tekið tillit til fleiri framleiðsluþátta 

samtímis og þegar tekið er tillit til allra framleiðsluþátta er talað um 

heildarþáttarframleiðni1 (e. Total factor productivity). HÞF mælir þann hluta 

framleiðsluaukningar sem ekki er hægt að rekja beint til vinnuafls, fjármagns eða fleiri 

þátta sem notaðir eru í greininguna hverju sinni (Agnarsson, 2008).  Í þessari rannsókn 

er markmiðið að finna HÞF ýmissa atvinnugreina og nota til þess þrjá framleiðsluþætti 

(vinnuafl, fjármagn og rannsóknar- og þróunarstarf2). Því verður notast við hugtakið 

þríþáttaframleiðni3 þegar gerð er grein fyrir niðurstöðum fjölþáttaframleiðni 

útreikninga með áðurnefndum þremur framleiðsluþáttum. 

 

                                                
1 Vísað verður til heildarþáttaframleiðni sem HÞF hér eftir. 
2 Vísað verður til rannsóknar- og þróunarstarfs sem RogÞ starfs hér eftir. 
3 Vísað verður til þríþáttaframleiðni sem ÞÞF hér eftir. 



  

- 9 - 

Hagvaxtarbókhald (e. Growth accounting) er aðferð til að setja fram framlag 

framleiðsluþátta annars vegar og framleiðniþróunar hins vegar á hagvaxtarþróun.  

Með aðferð hagvaxtarbókhalds er hægt að meta tækniframfarir sem afgangslið (e. 

Residual) og fá þannig út vægi þeirra í framleiðninni.  Þessi aðferð var lögð til af 

Solow (1957) í frægri grein um tæknibreytingar og framleiðsluföll.  Afgangsliður 

Solow lýsir árlegum vexti framleiðni í hagkerfi, liðurinn er afgangsliður því hann er sá 

þáttur hagvaxtar sem ekki er útskýrður með breytingum í aðföngum.  Afgangsliðurinn 

hefur verið kallaður skilvirkni, tæknibreytingar og fleira í þeim dúr en í raun mælir 

hann fáfræði okkar því liðurinn lýsir óútskýrðum hluta hagvaxtar (Abramovitz, 1956).  

Niðurstöður greiningar sem byggja á útreikningum á afgangslið eru því niðurstöður 

sem spyrja spurninga og fara fram á útskýringar (Griliches, 1996).  Með 

hagvaxtarbókhaldi er heildarframleiðsluaukning hagkerfis greind niður í þá þætti sem 

rekja má til aukningar í notkun aðfanganna vinnuafls og fjármagns annars vegar og 

svo þann þátt framleiðsluaukningar sem ekki er hægt að útskýra með áðurnefndum 

aðföngum.  Hinn óútskýrði þáttur framleiðsluaukningarinnar er því mælikvarði á 

framleiðnibreytingar sem aftur eru oft kenndar við tækniframfarir. Þegar framleiðslan 

eykst en aðföng eru notuð í sama mæli og áður, þá er um aukningu í framleiðni að 

ræða og líka tækniframfarir í víðum skilningi.  Notkun á aðferð hagvaxtarbókhalds er 

útbreidd og hefur henni verið beitt á flest öll hagkerfi heims.  Komið hefur í ljós að 

ekki er hægt að útskýra hagvöxt með breytingum á framlagi vinnuafls og fjármagns 

einu saman, tæknibreytingar eiga því (mis)stóran þátt í hagvexti þjóða.       

 

Í þeirri rannsókn sem hér fer á eftir er fjallað um áðurnefndan afgangslið sem 

HÞF.  Þeir þættir sem HÞF mælir eru af ýmsum toga svo sem tæknibreytingar, 

breytingar á lögum og reglugerðum, starfsumhverfi, mannauður, breytingar í 

náttúruauðlindum og RogÞ starf.  Þar sem að HÞF mælir í raun óvissu um uppruna 

framleiðni er mikilvægt að finna leiðir til þess að eyða þessari óvissu.  Ýmsar 

rannsóknir hafa bætt þáttum í aðferðir hefðbundins hagvaxtarbókhalds sem geta 

útskýrt hluta af óvissunni.  Dæmi um slíkt er meðal annars þegar gert er ráð fyrir 

mannauði í hagvaxtarbókhaldi4, tekið er tillit til náttúruauðlinda við útreikninga á HÞF 

og þegar RogÞ starf er notað sem aðfang í útreikningum.  Með því að taka tillit til 

fleiri framleiðsluþátta en vinnuafls og fjármagns er hægt að minnka hlut HÞF í 

                                                
4 Sjá meðal annars skýrslu hagfræðistofnunar (1997a). 
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framleiðnirannsóknum og fá þannig mikilvægar upplýsingar um þætti sem stuðla að 

aukinni framleiðni og einnig um mun á milli landa.    
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2 Fyrri rannsóknir  

 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriði rannsókna annarra höfunda á þætti RogÞ 

starfs í framleiðni.  Rannsakendum ber ekki öllum saman um mikilvægi RogÞ starfs 

fyrir framleiðni.  Rannsóknir á þessu sviði athuga þátt RogÞ starfs milli fyrirtækja og 

milli atvinnugreina, bæði innan sama lands og milli landa.  Hér er ekki um tæmandi 

lista að ræða. 

 

HÞF á Íslandi hefur verið mæld í innlendum rannsóknum.  Í skýrslu 

Hagfræðistofnunar (1997b) er gerð grein fyrir framleiðni á Íslandi á árunum 1973-

1994 með aðferð hagvaxtarbókhalds.  Þar mælist hlutdeild HÞF í hagvexti íslenskra 

atvinnugreina um 40%, ekki er gerð tilraun til þess að meta þátt RogÞ starfs sem 

framleiðsluþáttar í þeirri skýrslu.  Skýrslan tekur til aðrar og fleiri atvinnugreinar en 

skoðaðar eru í eigin rannsókn og getur það útskýrt þann mun sem er á mældri HÞF í 

skýrslu Hagfræðistofnunar og eigin rannsókn.  Í annarri skýrslu Hagfræðistofnunar 

(1997a) er  hlutdeild HÞF í hagvexti á Íslandi einnig metin u.þ.b. 40%, í þeirri skýrslu 

er einnig metinn þáttur mannauðs í framleiðsluaukningu á Íslandi og samkvæmt 

skýrslunni má rekja um 21% af hagvexti Íslands á árunum 1971-1992 til aukningar í 

þætti mannauðs5.  Í þeirri rannsókn sem hér fer á eftir mælist HÞF í þeim 

atvinnugreinum sem til athugunar eru mun meiri en í þeim rannsóknum sem hér var 

minnst á.  HÞF, samkvæmt rannsókn höfundar, mælist 81% á tímabilinu 1985-2007.  

Ástæður þessa munar í HÞF á milli rannsókna er líklegast að finna í vali höfundar á 

atvinnugreinum.  Í þeim atvinnugreinum sem höfundur skoðaðar mælist HÞF meiri en 

í hinum rannsóknunum vegna þróunar framleiðsluþátta í þeim á rannsóknartímabilinu.  

Betur verður gerð grein fyrir þróun HÞF og annarra framleiðsluþátta í kafla 5. 

 

Ýmsar erlendar rannsóknir hafa reynt að meta þátt RogÞ starfs í 

framleiðniaukningu ríkja, atvinnugreina og fyrirtækja.  Aðferðir þær sem notaðar eru í 

þeim rannsóknum sem hér verður greint frá eru yfirleitt aðrar en notaðar eru við eigin 

rannsókn, ber þar helst að nefna aðferðir hagrannsókna (e. Econometrics) og 

arðsemismat (e. Rate of return) á RogÞ starfi.  Zvi Grilisches (1980) rannsakar þann 

                                                
5 Mannauður er mældur sem lengd meðalskólagöngu vinnuaflsins. 
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samdrátt sem varð í framleiðni í Bandaríkjum Norður-Ameríku6 á árunum 1955-1973 

og útgjöld til RogÞ starfs.  Samkvæmt niðurstöðum þeirrar rannsóknar er ekki hægt að 

skýra þá minnkun sem varð í framleiðni í BNA með því að útgjöld til RogÞ starfs hafi 

dregist saman.  Allt eins væri hægt að segja að útgjöld til RogÞ hafi verið meiri á 

öðrum tímabilum vegna meiri framleiðslu sem gerði það kleift að leggja fé í RogÞ.  

Orsakasamhengið á milli aukinnar landsframleiðslu og útgjalda til RogÞ starfs er því 

óljóst.  Að mati Grilisches eru aðrar ástæður en minnkandi útgjöld til RogÞ starfs að 

baki þeirri minnkun sem varð í framleiðni á tímabilinu.  Undir þessa niðurstöðu taka 

Vincenzo Atella og Beniamino Quinteri (2001) en þeir telja útfrá rannsókn sinni á 

ítalska hagkerfinu að sambandið milli RogÞ starfs og HÞF sé ekki staðfest.  Í annarri 

rannsókn sem Grilisches gerði í samstarfi við Jacques Mairesse (1982) var framleiðni í 

BNA og Frakklandi á árunum 1955-1973 borin saman og athugað hvort mismunandi 

þróun útgjalda til RogÞ starfs gæti útskýrt breytingar í framleiðni.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær að minnkandi útgjöld til RogÞ starfs geta ekki útskýrt 

minnkandi framleiðni eða mun á milli landa.  Þeir finna jákvæð, tölfræðilega marktæk 

áhrif RogÞ starfs á framleiðni en áhrifin eru það lítil að ekki er hægt að segja að RogÞ 

starf sé stór áhrifavaldur í þessu samhengi og útskýrir því lítið af þróun framleiðni. 

 

Alessandro Sterlacchini (1989) rannsakar áhrif RogÞ starfs og nýsköpunar á 

HÞF í breskum iðnaði á árunum 1954-1984.  Sterlacchini notar þversniðs gögn úr 

breskum iðnaði og athugar HÞF fyrirtækjanna í tengslum við RogÞ starf þeirra.  Hann 

finnur samband á milli samdráttar í breskum iðnaði á árunum 1973-1979 og 

minnkandi RogÞ starfsemi.  Áhrif RogÞ starfs er þó ekki marktækt á níunda 

áratugnum og leiðir Sterlacchini að því líkur að huga þurfi meira að stofnanalegum 

þáttum þegar útskýra á breytingar í HÞF.  Í eigin rannsókn má sjá merki þessa í 

aukningu HÞF atvinnugreina á þeim tímapunktum sem stofnanalegar breytingar hafa 

verið gerðar á starfsumhverfi atvinnugreina. Helst er slíkt að sjá í tilfelli sjávarútvegs 

vegna tilkomu kvótakerfis og í banka- og fjármálastarfsemi í tengslum við breytingar 

sem gerðar eru á starfsumhverfi þeirrar greinar. 

 

Bronzini og Piselli (2006) meta áhrif RogÞ, mannauðs og opinberra stofnana á 

HÞF í Ítalíu á árunum 1980-2001.  Niðurstöður sýna fram á jákvæð langtíma áhrif 

                                                
6 Hér eftir vísað til sem BNA 
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allra þessara þátta á framleiðni.  Langtíma samband á milli þessara þátta er fundið og 

hafa metnir stuðlar enga sjálffylgni og eru allir tölfræðilega marktækir.  Orsakatengsl 

Grangers (e. Granger causality) sýna einnig fram á að mannauður og opinbert 

fjármagn (e. Public capital)  eru ytri breytur en RogÞ er innri breyta.  Stærri RogÞ 

stofn er tengdur framleiðni aukningu.  Framlag RogÞ til framleiðni er frekar lítið og 

minna en hinna breytanna sem rannsakaðar voru.  Það gæti verið vegna smitáhrifa (e. 

Spillover)  RogÞ starfs frá einu svæði til annars sem draga úr mældum áhrifum RogÞ 

á HÞF þar sem mælt er.  Rannsakendur athuga þessa kenningu og komast að því að 

smitáhrifa gætir bæði milli nálægra og fjarlægra staða. RogÞ starf annarra svæða hefur 

jákvæð áhrif á staðbundna framleiðni. Jafnvel þó aðrar rannsóknir hafi sýnt fram á 

mikilvægi RogÞ starfs til þess  að ýta undir hagvöxt þá sýndi þessi rannsókn fram á að 

RogÞ starf veitir aðeins veika útskýringu á svæðisbundnum mun á framleiðni. 

 

Í rannsókn sem Bart Verspagen (1995) framkvæmdi á 15 atvinnugreinum  í 11 

OECD löndum á árunum 1973-1988 kom fram augljós skipting eftir atvinnugreinum.  

Hátækniiðnaður var með mikil útgjöld í RogÞ starf og stórann RogÞ stofn, 

lágtækniiðnaður var að sama skapi með lítil útgjöld og lítinn stofn, þær niðurstöður 

eru sambærilegar því sem sjá má í eigin rannsókn en þar eru landbúnaður og 

sjávarútvegur með áberandi minnst útgjöld til RogÞ starfs.  Mæliskekkjur eru eitt aðal 

vandamálið þegar kemur að því að meta þetta.  Verspagen notar translog 

framleiðslufall við mat sitt á RogÞ og framleiðni, hann notar aðföngin: vinnuafl, 

fjármagn og RogÞ stofn.  Aðeins var litið á eigin RogÞ starf hverrar greinar og ekki 

var reynt að meta smitáhrif frá öðrum greinum.  Iðngreinum var skipt í há-, mið-, og 

lágtækni iðnað.  Verspagen mat einnig áhrif tvítalningar (e. Double counting), það var 

gert því það fjármagn og vinnuafl sem var í útgjöldum til RogÞ starfs kom einnig fyrir 

í fjármagns og vinnuafls liðum í framleiðslufallinu.  Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

þær að RogÞ starf hefur einungis merkjanleg áhrif á framleiðni í hátækniiðngreinum.  

RogÞ starf hefur einnig áhrif á framleiðni í hinum iðngreinunum en áhrifin eru of lítil 

til þess að hægt sé að segja til um gildi þeirra með öruggum hætti.  Áhrif tvítalningar 

virðast vera lítil sem enginn, munur á milli niðurstaðna sem fengnar eru með 

leiðréttum gögnum og annarra eru mjög lítil.  Í sambandi við arðsemi af RogÞ starfi þá 

benda niðurstöður til þess að ávinningur RogÞ starfs sé meiri en fjármagns og að 

arðsemi RogÞ starfs sé svipuð á milli landa.  RogÞ starf hefur jákvæð áhrif á 

framleiðni og metur Verspagen að teygnin sé um 0,11%, þ.e.a.s. að 1% útgjalda til 
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RogÞ eykur framleiðslu um 11 prómill.  

 

Gavin Cameron (2000) blandar saman þverskurðargögnum og tímaröðum til 

að rannsaka áhrif RogÞ starfs á HÞF í mismunandi iðngreinum á árunum 1972-1992.   

Samkvæmt Cameron eru töluverð áhrif af RogÞ starfi á HÞF í breskum iðnaði, munur 

er þó á áhrifunum á milli atvinnugreina.  Munurinn liggur í því að atvinnugreinar sem 

nota hærra hlutfall af fjármagni miðað við vinnuafl og nota hátækniaðföng í meiri 

mæli bregðast meira við RogÞ starfi.  Hátækniiðnaður virðist því hafa meiri 

möguleika á framleiðniaukningu sem er tengd RogÞ starfi.  Niðurstöður Cameron 

benda til að ekki sé hægt að útskýra efnahagslægð á áttunda áratug síðustu aldar og 

uppgang á þeim níunda með vísan til RogÞ starfs því sömu áhrifa gætir í öllum iðnaði 

á tímabilinu óháð tæknistigi.  RogÞ starf virðist hafa jákvæð áhrif á framleiðni og er 

teygnin metin um 0,24%. 

 

Bronwyn H. Hall og Jacques Mairesse (1995) nota gögn um útgjöld til RogÞ 

starfs frá 351 frönskum fyrirtækjum á árabilinu 1980-1987.  Einnig höfðu höfundar 

gögn um útgjöld 210 fyrirtækja frá árinu 1971.  Niðurstöður þeirra Hall og Mairesse 

eru þær að lengri saga RogÞ starfs fyrirtækis hefur áhrif á RogÞ teygni.  Val á 

afskriftarhlutfalli er ekki svo mikilvægt og skiptir ekki miklu máli fyrir mat stuðla í 

rannsókninni.  Einnig telja höfundar mikilvægt að leiðrétta fyrir tvítalningu á RogÞ 

útgjöldum í fjármagni og vinnuafli ólíkt því sem Verspagen (1995) heldur fram. 

Samkvæmt þeim Hall og Mairesse er mikilvægt að meta RogÞ stofn en ekki bara 

magn útgjalda til RogÞ starfs, en slíkt getur leitt til rangra niðurstaðna.  Stuðull  RogÞ 

starfs er jafndreift jákvæður og einnig er framleiðni RogÞ stofnsins jákvæð á 

tímabilinu.  Önnur rannsókn á frönskum fyrirtækjum var gerð af þeim Philippe Cuneo 

og Jacques Mairesse (1984) þar sem þeir rannsökuðu tengsl framleiðni og útgjalda til 

RogÞ starfs og mátu hvort um marktæk tengsl væri að ræða þar á milli.  Athuguð voru 

182 fyrirtæki sem stunduðu RogÞ starf á árunum 1972-1977 og voru merkjanleg 

jákvæð og sterk tengsl á milli framleiðni og útgjalda til RogÞ starfs.   

 

Katharine Wakelin (2001) rannsakar sambandið á milli framleiðni og útgjalda 

til RogÞ.  Wakelin athugaði 170 fyrirtæki í Bretlandi og fann samband á milli 

framleiðni og útgjalda til RogÞ hjá fyrirtækjunum.  Tilraun var gerð til þess að flokka 

fyrirtæki niður í þau sem vinna að nýsköpun (e. Innovative) og þau sem ekki vinna að 
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nýsköpun.  Arðsemi RogÞ starfs er mun hærri hjá fyrirtækjum sem vinna að nýsköpun 

en hjá þeim sem ekki vinna að nýsköpun.  Nýsköpunarfyrirtæki höfðu meiri útgjöld til 

RogÞ starfs en önnur og var arðsemi starfsins meiri hjá nýsköpunarfyrirtækjum.  

Samkvæmt Wakelin útskýrir RogÞ starf svipað hlutfall framleiðni í BNA, Frakklandi 

og Japan, en Wakelin finnur lítil merki um að smitáhrif séu til staðar.  Það sem skiptir 

máli að mati Wakelin er hvort fyrirtæki séu nýsköpunarfyrirtæki eður ei. 

 

Áhrif RogÞ starfs á framleiðni hafa mikið verið rannsökuð.  Skiptar skoðanir 

eru á því hver eru raunvöruleg áhrif RogÞ starfs á framleiðni.  Almennt virðast flestar 

rannsóknir benda til þess að RogÞ starf hafi áhrif á framleiðni hvort sem litið er á 

einstök fyrirtæki, iðnað eða lönd.  Samkvæmt Griliches (1988) er teygni framleiðslu 

með tilliti til RogÞ er talin vera á bilinu 0,06 og 0,1%.  Enn fremur hafa flestar 

tilraunir til þess að meta smitáhrif sem eiga sér stað í RogÞ ferlinu komist að því að 

þessi smitáhrif hafa þó nokkuð vægi.   

 

Í þeirri rannsókn sem hér fer á eftir verður ekki fundin teygni eða arðsemi líkt 

og algengt var í þeim rannsóknum sem hér voru til umfjöllunar.  Einungis verður reynt 

að athuga hversu mikinn þátt RogÞ starf á í HÞF í íslenskum atvinnugreinum.  Notast 

verður við aðferð hagvaxtarbókhalds til að reikna HÞF líkt og í skýrslum 

Hagfræðistofnunar (1997a, 1997b).  Ekki er reynt að meta smitáhrif í eigin rannsókn 

líkt og fyrri rannsóknir hafa gert tilraunir til að gera, vegna smæðar landsins má ætla 

að smitáhrifin sé þó nokkur á Íslandi og njóta líklega innlendir atvinnuvegir góðs af 

RogÞ starfi annarra þjóða.  Við val á atvinnugreinum til rannsóknar er litið til þeirra 

þátta sem fram koma í fyrri rannsóknum varðandi stofnanabreytingar (sjá: Bronzini og 

Piselli, 2006 og Sterlacchini, 1989)  og mun á milli frumgreina, svo sem landbúnaðar 

og sjávargútvegs annars vegar og annarra atvinnugreina sem hafa hærra tæknistig 

(Cameron, 2000, Verspagen, 1995 og Wakelin ,2001) hins vegar.  Þær atvinnugreinar 

sem valdar voru sýna fram á áðurnefnd atriði, stofnanabreytingar koma fram í HÞF í 

tilfelli sjávarútvegs og banka- og fjármálastarfssemi, einnig má sjá mikinn mun á því 

hve mikið af HÞF RogÞ starf útskýrir í mismunandi atvinnugreinum.  Við athugun á 

fyrri rannsóknum er einnig tekið tillit til þess hvernig tvítalning gagna er meðhöndluð 

sem og val á afskriftarhlutfalli. 
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3 Gögnin 

 
Þegar finna á heildarþáttaframleiðni með aðferðum hagvaxtarbókhalds er stuðst við 

gögn um framleiðslu, vinnuafl og fjármagn, þríþáttaframleiðnigreiningin sem hér 

verður framkvæmd byggist að auki á gögnum um rannsóknar- og þróunarstarf.  

Vergar þáttatekjur7 eru notaðar sem mælikvarði á framleiðslumagn og voru samfelldar 

tímaraðir aðgengilegar frá Hagstofu Íslands fyrir allt tímabilið 1985-2007.  VÞT 

skiptast í laun, launatengd gjöld, afskriftir og rekstrarafgang og var sú sundurliðun 

einnig fengin hjá Hagstofu Íslands.  

 

Gögn um fjármunaeign eru notuð fyrir fjármagnsstofn og voru samfelldar 

tímaraðir aðgengilegar frá Hagstofu Íslands.  Mat á fjármagnsstofni er vandasamt verk 

þar sem erfitt getur verið að meta upphaflegan fjármagnsstofn og afskriftarhlutfall 

hans.  Gögnin frá Hagstofunni ná hins vegar aftur til ársins 1945 og því má áætla að 

gögnin gefi nokkuð raunhæfa mynd af fjármagnsstofninum þar sem fjármagnsstofn í 

upphafi hefur verið að mestu afskrifaður (Hagfræðistofnun, 1997).  Skiptar skoðanir 

eru þó á meðal fræðimanna um það hvort ,,rétt” afskriftarhlutfall skipti í raun máli.  

 

Gögn um vinnuafl eru aðgengileg hjá Hagstofu Íslands en eru af tvennum toga. 

Annars vegar eru gögn um fjölda ársverka eftir atvinnugreinum sem ná til ársins 1997 

og hins vegar eru gögn um fjölda starfandi eftir atvinnugreinum sem ná frá 1991-

2007.  Vegna þess að tvenn gögn eru notuð fyrir breytuna vinnuafl þurfti að splæsa 

þeim saman, frá 1985-1997 eru því notuð gögn um fjölda ársverka og frá 1998-2007 

eru notuð gögn um fjölda starfandi.  Sveinn Agnarsson (2008) leysti vandamálið 

varðandi gögn um vinnuafl á sama hátt í rannsókn sinni. Hann tilgreinir þó að þessi 

aðferð geti ofmetið fækkun starfa því með þessari aðferð er gert er ráð fyrir að 

breytingar í fjölda ársverka séu þær sömu og breytingar í fjölda starfa.  Á móti kemur 

að í gömlu ársverkatalningunni gátu þeir sem unnu á fleiri en einum stað verið 

tvítaldir.  Ef breytingar verða á samsetningu hlutastarfa og fullra starfa á 

vinnumarkaðinum hefur það áhrif á niðurstöður og geta gögnin gefið ranga mynd af 

vinnumarkaðinum.  Ef til dæmis fjölgun verður í hlutastörfum gefa gögnin til kynna 

                                                
7 Vísað verður til vergra þáttatekna sem VÞT héðan í frá. 
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fleiri ársverk en ef ársverkin sjálf væru metin.  Ekki verður þó gerð tilraun til þess að 

leiðrétta fyrir þessari skekkju hér.  

 

Gögn um útgjöld til RogÞ starfs eru fengin frá Rannís, þetta eru tímaraðir 

útgjalda atvinnugreina til RogÞ starfs og skipting útgjalda í laun, fjármagn og rekstur.  

Tímabilið sem gögnin spanna er frá 1985-2007 og eru gögnin tvíær8 (e. Biennial), en 

Rannís rannsakar aðeins RogÞ starf fyrirtækja á tveggja ára fresti. Þar sem gögnin frá 

Rannís voru tvíær þurfti að búa til tölur fyrir annað hvert ár og var það gert með því að 

taka meðaltal af árinu á undan og árinu á eftir.  Þegar gögnin voru skoðuð kom í ljós 

alvarleg skekkja í mælingum á framlagi til RogÞ starfs í sjávarútvegi árið 2007 í tölum 

Rannís.  Að höfðu samráði við Þorvald Finnbjörnsson (viðtal, 29. mars, 2010) 

sviðsstjóra greiningarsviðs Rannís var framlag sjávarútvegs til RogÞ árið 2007 áætlað 

9% hærra en árið 2005 (á verðlagi ársins 2007).9  

 

Aðeins eru athuguð gögn um útgjöld til RogÞ starfs frá einkafyrirtækjum, 

opinberi geirinn er látinn eiga sig.  Fyrirtæki eru með um helming útgjalda til RogÞ á 

Íslandi á sinni könnu. Flokkun atvinnugreina á Íslandi var breytt árið 1995 og hefur 

það áhrif á hvaða atvinnugreinar voru valdar.  Fyrir 1995 var notaður ISIC-staðall og 

eftir 1995 er notaður ÍSAT 95-staðall.  Atvinnugreinar voru valdar með það að 

leiðarljósi að nota stórar og mikilvægar atvinnugreinar á Íslandi.  Aðgengi að gögnum 

frá Hagstofu Íslands fyrir 1990 var slæmt og því þurfti að velja þær atvinnugreinar 

sem höfðu sambærilegar, samfelldar tímaraðir frá árinu 1985 við þau gögn sem fengin 

voru frá Rannís.  Vegna breytinga á stöðlum atvinnugreina og aðgengi gagna frá 

Hagstofu Íslands þurfti að aðlaga rannsóknina að þeim gögnum sem til voru. 

Niðurstaðan var sú að athuga fimm atvinnugreinar. Ástæða þess að þessar fimm 

greinar voru valda fram yfir aðrar var sú að aðgengi að samfelldu tímaröðum yfir allt 

tímabilið var mjög gott.  Þær atvinnugreinar sem valdar voru má sjá í töflu 3.1. 

 

 

 

 

                                                
8 Hér verður notast við orðið ,,tvíær” þegar fjallað er um atburð sem gerist á tveggja ára fresti.  Orðið er 
yfirleitt notað í grasafræðum en hefur einnig verið notað í öðru samhengi sbr. Feneyjartvíæringinn. 
9 Þau gögn sem notuð eru til útreikninga í hagvaxtarbókhaldi má finna í viðauka D. 
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Tafla 3.1 ISAT, ISIC-flokkar og heiti atvinnugreina. 
ÍSAT-númer ISIC-númer Heiti atvinnugreina 

1 11 Landbúnaður og dýraveiðar 
5 13 Fiskveiðar 

15-37 30-39 Iðnaður 
40-41 41 Veitur 
65-67 81-82 Peningastofnanir, fjármálaþjónusta, vátryggingafélög og lífeyrissjóðir 

Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Atvinnugreinar ÍSAT: 1, 5, 40-41 og 65-67 eru frekar vel afmarkaðar 

atvinnugreinar, atvinnugreinin ,,iðnaður” er aftur á móti mjög fjölbreyttur og víður 

yfirflokkur sem inniheldur margar ólíkar iðngreinar.  Ákveðið var að hafa flokkinn 

,,iðnað” með í rannsókninni því innan hans eru margar atvinnugreinar sem hafa mikil 

útgjöld til RogÞ starfa, og er greininn því mikilvæg fyrir rannsóknina.  Hægt er að sjá 

nánar hvað telst til atvinnuflokka 15-37 í viðauka C. 

 

Öll gögn voru færð til verðlags ársins 2007 og vísitölur hafa upphafsár 1985.  

Tímabilin í rannsókninni eru mislöng, fyrsta og síðasta tímabilið hefur einungis 5 

mælingar en önnur hafa 6 mælingar.  Tvítalning getur átt sér stað við framkvæmd 

rannsóknar á HÞF með RogÞ sem framleiðsluþátt.  Ástæða þess er sú að fjármagn sem 

er í tölum fyrir RogÞ starf kemur einnig fyrir í heildartölu fjármagns, sama á við um 

vinnuafl.  Fræðimenn eru ekki á einu máli um hvort það skipti máli að leiðrétta fyrir 

tvítalningu eins og sjá má í kafla 2 (Verspagen, 1995)  (Wakelin, 2001).  Gögnin sem 

fengin voru frá Rannís buðu uppá að leiðrétta tvítalningu vinnuafls með því að nota 

tölur yfir launaútgjöld til RogÞ starfa og launaútgjöld til vinnuafls í heild í þeim 

atvinnugreinum sem rannsakaðar eru og var það gert.  Flóknara reyndist að leiðrétta 

tvítalningu fjármagns í RogÞ starfi með þeim gögnum sem fyrir hendi voru,  því var 

farinn sú leið að leiðrétta tvítalningu aðeins í tilfelli vinnuafls.   
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4 Jafnan 

Í hagvaxtarbókhaldi er hagvöxtur hlutaður niður í framlög frá fjármagni (K), vinnuafli 

(L) og heildarþáttaframleiðni (A, tæknibreytingar).  Hér verður vöxtur framleiðslu 

greindur niður í vöxt framleiðsluþátta (K, L og RogÞ) og tæknibreytinga.  Notast 

verður við aðferð hagvaxtarbókhalds sem Barro og Sala-I-Martin (1995) setja fram, 

grein Solow (1957) varðandi afgangsliðinn og einnig við nánari útlistanir sem finna 

má í skýrslu Hagfræðistofnunar (1997b).  Til þess að bæta við þætti RogÞ starfs 

verður stuðst við aðferð sem Barro (1998) leggur til, þá er þætti RogÞ starfs bætt við 

hina hefðbundnu aðferð hagvaxtarbókhalds.  Byrjað er á nýklassísku framleiðslufalli: 

  

(1)                                                                                                   

 

Hér er framleiðsla,Y, mæld sem VÞT, framleiðslufallið er F(K,L) og A er 

tæknistig eða heildarþáttaframleiðnin. Heildarþáttaframleiðni má því rita sem:  

 

(2)         

 

 

Ef tekin er lógariþmi af framleiðslufallinu fæst: 

 

(3)  

 

Með því að diffra fallið með tilliti til tíma fæst: 

 

 

(4)                                                                                   

 

 

A

•

/ A  táknar hlutfallslegar tæknibreytingar (HÞF), Y
•

/Y  táknar hlutfallslegar 

breytingar á framleiddu magni og K
•

/ K og L
•

/ L  tákna hlutfallslegar breytingar í notkun 

aðfanganna fjármagns og vinnuafls. 
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Í jöfnu (4) er  FK er jaðarframleiðni fjármagns og FL er jaðarframleiðni 

vinnuafls.  Gera má ráð fyrir fullkominni samkeppni og að jaðarframleiðni hvers 

framleiðsluþáttar er jöfn framleiðsluþáttarverðinu,  AFk = R  og  AFL = w,   R = 

fjármagnskostnaður og w = laun. Þá er hægt að skilgreina: 

 

 og (5)                                                                                                        

 

α er hlutur fjármagns í framleiðsluvirðinu og β er hlutur launa.  Gert er ráð 

fyrir fastri stærðarhagkvæmni, α + β = 1.  Þá fæst: 

 

(6)  

 

Með jöfnu (6) má skýra vöxt framleiðslunnar með tækniframförum auk vegins 

meðaltals vaxtar framleiðsluþáttana. 

 

Hægt er að leysa jöfnuna fyrir A
•

/ A  ef þekktar eru stærðirnar Y,K,L,R og w. Þá 

má reikna hlutfallslegar tæknibreytingar sem: 

 

(7a)  

 

 

Hér táknar wi hlut aðfangs Xi í framleiðsluvirðinu og X
•

j / Xi
táknar hlutfallslegar 

breytingar á notkun þess aðfangs.  Samkvæmt þessari jöfnu ræðst hagvöxtur bæði af 

magni þeirra aðfanga sem notuð eru og tæknibreytingum.  Í því tilfelli sem hér um 

ræðir er hægt að rita jöfnu (7a) þar sem framleiðsluþættirnir eru tveir, K og L: 

 

(7b)  

 

Með þessari jöfnu er hægt að mæla vöxt HÞF, tækniframfarir, sem afgangslið.  

Vöxtur framleiðsluþáttana (K og L) er dreginn frá vexti VÞT, Y
•

/Y , það sem eftir 

stendur er mat á A
•

/ A  sem afgangslið. 
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Jafna (7a) er Divisa framleiðnivísitala, en hún gengur útfrá því að um 

samfelldan tíma sé að ræða en gögnin sem notuð eru í þessari rannsókn eru aftur á 

móti ósamfelld í tíma.  Því  verður að umrita jöfnuna og notast við Törnqvist nálgun á 

Divisa jöfnunni: 

 

(8a) 

 

Jafna (8a) er Törnqvist nálgun á Divisa framleiðnivísitöluna. Í því tilfelli sem 

hér um ræðir verður jafnan sem notuð er til þess að finna HÞF: 

 

(8b)  

 

Hér tákna   (αt + αt - 1) / 2    og    ((1 - αt )+ (1 - αt - 1)) / 2   meðalhlut 

fjármagns og launa í framleiðsluvirðinu á tímabilum t og t-1. 

 

Aðferðin sem notuð er í jöfnu (8b) mælir heildarþáttaframleiðni með 2 

framleiðsluþáttum.  Hægt er að bæta lið við jöfnu (8b) til þess að gera 

þríþáttaframleiðnigreiningu á framleiðninni.  Slíkt er meðal annars gert í tilelli 

náttúruauðlinda svo sem fiskistofna (Agnarsson, 2008) (sjá viðauka A).  Barro (1998) 

leggur til aðferð til þess að mæla þátt framlags RogÞ starfs í framleiðniaukningu.  Þá 

er lið bætt við jöfnu (8b) sem meta á framlag RogÞ starfs, sá liður er einnig dreginn 

frá breytingum í framleiðslu og fást þá ný gildi fyrir heildarþáttaframleiðni þar sem 

tillit er tekið til framlags RogÞ starfs.  Samkvæmt Barro er liðurinn þessi: 

 

(9)  

 

 

RogÞ starf er hér tengt hlut launa í framleiðsluvirðinu, en það er vegna þess að 

litið er á útgjöld til RogÞ sem millilið á milli vinnuafls og tækniframfara (Barro, 

1998).  Fengin voru gögn þar sem útgjöldum til RogÞ starfs var skipt niður í laun, tæki 

og búnað, rekstrarútgjöld og byggingar.  Búin voru til gögn fyrir laun innan RogÞ 

starfs (γ) og þau notuð í stað liðarins (1 - α) í síðasta liðnum.  Laun innan RogÞ starfs 
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voru því einnig dregin frá heildar launatölunni (1 - α) í þætti vinnuafls.  Liðurinn sem 

notaður er til að meta hlut RogÞ starfs verður því: 

 

 

(10)  

 

Því verður jafnan sem notuð verður við úrvinnslu gagna (ln(At/At-1) = ÞÞF): 

 

(11)  

 

Liðurinn “Current R&D flow” er útgjöld til RogÞ starfs á tíma t, plús RogÞ 

stofninn á tíma t-1.  RogÞ flæði er því skilgreint sem það fjármagn og stofn sem er í 

notkun á tíma t, uppsöfnuð þekking kemur fyrir sem stofn RogÞ, er hluti af rannsóknar 

og þróunarstarfi og hefur áhrif á tæknistig og þróun framleiðni hverrar starfsgreinar á 

hverju tímabili.   

 

,,Market value of past R&D” er stofn (e. Stock) rannsóknar og þróunarstarfs.  

Til að finna gildi fyrir RogÞ stofninn (Market value of past R&D) verður stofninn 

reiknaður samkvæmt jöfnunni: 

 

(12)  

 

Aðferð þessi nefnist Perpetual inventory method (Barro, 1995), og er 

SR=RogÞ stofn, IR =útgjöld til RogÞ og δ =afskriftarhlutfallið (hér verður notað 10% 

afskriftarhlutfall).  Það er vandkvæðum bundið að finna hver stofninn er á tíma S0  þ.e. 

upphaflegi RogÞ stofninn.  Hér verður sú leið farin að líta á þróun útgjalda til RogÞ 

starfs yfir árabilið 1985-2007, fundin meðaltals breyting í þróun útgjaldanna og sú 

þróun látin fylgja árlegri breytingu aftur til ársins 1970.  Það ár er  S0 og stofninn er 

reiknaður samkvæmt jöfnu (11) til ársins 2007.  Nokkur hætta er á að mælingar á 

RogÞ stofninum verði nokkuð bjagaðar fyrstu árin en þær verða nákvæmari eftir því 

sem fjær upphafsárinu dregur, en þá hefur hinn upphaflegi RogÞ stofn verið 

afskrifaður að fullu.  Því var reynt að hafa tímabilið þar sem stofninn var reiknaður 

töluvert lengra en það tímabil sem rannsaka á til þess að fá mat á stofninum sem næst 
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raunveruleikanum. Vandasamt getur verið að velja rétt afskriftarhlutfall ýmis atriði 

þarf að hafa í huga svo sem mismunandi afskriftarhlutfall milli ára og tegundar 

fjármagns.  Að höfðu samráði við leiðbeinanda að þessari rannsókn, Dr. Þórólf 

Matthíasson, var ákveðið að 10% afskriftarhlutfall væri hæfilegt.  einnig hafa Hall og 

Mairesse (1995) bent á að mismunandi afskriftarhlutfall hefur lítil áhrif á niðurstöðu 

rannsókna á þessu sviði.  
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5 Eigin rannsókn 

 
Í þessum kafla verður eigin rannsókn lýst og útreikningar skýrðir.  Árunum 1985-2007 

er skipt í 4 tímabil sem hvert um sig spanna 6 ár, að undanskildu síðasta tímabilinu 

sem inniheldur aðeins 5 ár.  Markmið rannsóknarinnar er að finna þríþáttaframleiðni 

valdra atvinnugreina með framleiðsluþættina fjármagn, vinnuafl og rannsóknar- og 

þróunarstarf.  Notast verður við aðferð hagvaxtarbókhalds við útreikninga á ÞÞF og 

HÞF atvinnugreinanna.  Skoðaðar verða þær breytingar sem verða í hinum óútskýrða 

þætti framleiðninnar (HÞF) þegar þætti RogÞ starfs er bætt við hina hefðbundnu 

aðferð hagvaxtarbókhalds.  Athugað verður hver þróunin er í hverri atvinnugrein fyrir 

sig og þróun ÞÞF atvinnugreinanna svo borin saman. 

 

 

5.1 Allar atvinnugreinar 
 
 
Þegar HÞF útreikningar eru skoðaðir er varhugavert að draga ályktanir af muni á milli 

einstakra ára því ýmis atriði geta valdið því að ákveðinn þáttur tekur tímabundið stökk 

upp eða niður.  Mælingum á framleiðni og heildarþáttaframleiðni er því fyrst og 

fremst ætlað að sýna þróun yfir lengra tímabil.  Í þeim köflum sem hér fara á eftir 

verður því fyrst litið á heildar þróun þeirra stærða sem um ræðir og svo verða einstök 

6 ára tímabil greind til þess að fá betri yfirsýn yfir þróun stærðanna.   
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Þegar litið er á samandregið yfirlit yfir allar atvinnugreinar á Íslandi má sjá að 

útgjöld til RogÞ starfs hafa aukist mikið frá árinu 1985.  Á mynd 5.1 má sjá þróun 

útgjalda til RogÞ í þeim atvinnugreinum sem til athugunar eru. Útgjöld þeirra 5 

atvinnugreina sem til umfjöllunar eru voru um 0,8% af samanlögðum VÞT allra 

atvinnugreina á Íslandi árið 2007.  Í heildina voru útgjöld til RogÞ starfs á Íslandi á 

árinu 2007 u.þ.b. 2,7% af VLF og voru einkafyrirtæki með um 55% af 

heildarútgjöldum til RogÞ starfs á Íslandi á árinu 2007 (Rannís, 2009).  Því eru þær 

atvinnugreinar sem hér eru rannsakaðar ábyrgar fyrir rúmum helmingi af þeim 

útgjöldum sem fyrirtæki verja í RogÞ starf.  VÞT þeirra atvinnugreina sem eru til 

athugunar í þessari rannsókn eru sýndar á mynd 5.1 á verðlagi ársins 2007. VÞT þeirra 

5 atvinnugreina sem til rannsóknar eru aukast svo til stöðugt á viðmiðunartímabilinu 

úr um tæplega 200 milljörðum króna árið 1985 í um 300 milljarða árið 2007.  Útgjöld 

til RogÞ starfa hafa því aukist hlutfallslega meira en VÞT atvinnugreinanna.  

Samkvæmt Barselóna markmiði Evrópusambandsins á hlutfall RogÞ að vera 3% af 

VLF í aðildarríkjum þess árið 2010 og eiga um tveir þriðju þeirra útgjalda að koma frá 

fyrirtækjum (Commision of the european communities, 2002 ).  Mario Coccia (2008) 

telur að RogÞ starf sé lykillinn að varanlegum sjálfbærum vexti í framleiðni og 

tækniþróun.  Coccia athugar tengsl á milli vaxtar framleiðni og útgjalda til RogÞ starfa 

sem hlutfall af VLF.  Niðurstöður hans benda til þess að fallið framleiðni vöxtur = 

f(GERD)10 sé hvelft fall vegna minnkandi jaðarábata af auknum útgjöldum til RogÞ 

starfa. Niðurstöður rannsókna Coccia benda einnig til þess  að útgjöld til RogÞ starfs 

eigi að vera 2,3-2,6% af VLF til þess að hámarka langtíma áhrif á vöxt framleiðni 

ríkja.  Ef litið er á samanlagðar tölur yfir útgjöld til RogÞ starfa sést að Ísland er 

nálægt þessum markmiðum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 ,,Gross domestic Expenditure on R&D”, sem hlutfall af VLF. 
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Á mynd 5.2 er sýnd þróun VÞT allra atvinnugreina á Íslandi og VÞT þeirra 5 

atvinnugreina sem rannsakaðar eru hér. Vöxtur VÞT allra atvinnugreina á Íslandi 

hefur verið meiri en vöxtur VÞT þeirra atvinnugreinanna sem til rannsóknar eru og því 

er hlutdeild þeirra 5 atvinnugreina sem rannsakaðar eru í heildar VÞT á Íslandi minni 

árið 2007 en á upphafsári rannsóknarinnar.  Vísitala VÞT þeirra 5 atvinnugreina sem 

rannsakaðar eru aukast nokkuð á tímabilinu eða úr 100 í rúmlega 150.  Vísitala VÞT 

landbúnaðar er sú eina sem dregst saman á tímabilinu en vöxtur hennar í sjávarútvegi 

og iðnaði er ekki mikill.  Vöxtur vísitölu VÞT er aftur mikill í veiturekstri og í banka- 

og fjármálaþjónustu.   
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Á mynd 5.3 sést þróun framleiðsluþátta atvinnugreinanna, greinilegt er að 

aukningin hefur verið mest í þætti fjármagns á tímabilinu.  Í landbúnaði hefur hlutur 

fjármagns í framleiðslunni minnkað töluvert, í sjávarútvegi og iðnaði hefur þáttur 

fjármagns staðið í stað eða aukist lítillega en mikil aukning hefur verið í hlut 

fjármagns í framleiðslu veitureksturs og banka- og fjármálastarfsemi á tímabilinu. 

Skýrist því sú aukning sem orðið hefur í hlut fjármagnsþáttarins í framleiðslunni því 

að mestu leyti vegna atvinnugreinarinnar banka- og fjármálastarfsemi, en hafa þarf 

vara á þegar dregnar eru ályktanir af þeirri niðurstöðu í ljósi þeirra atburða sem komu 

fram í dagsljósið eftir efnahagshrunið á Íslandi 2008.  Aukning í hlut fjármagns skýrir 

stóran hluta þeirrar framleiðsluaukningar sem verður á Íslandi á öllu tímabilinu.  

Hlutur RogÞ starfs í framleiðslunni vex jafnt og þétt samfara því að meira og meira fé 

er veitt í þetta starf, en á upphafsárum rannsóknarinnar var tiltölulega litlu fé varið í 

RogÞ starf í heildina og því litlar breytingar í þætti RogÞ í upphafi.  Hlutur vinnuafls í 

framleiðslunni dregst saman jafnt og þétt yfir tímabilið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.4 sýnir þróun HÞF og ÞÞF á öllu tímabilinu.  Þróun HÞF og ÞÞF er 

nánast eins framan af tímabilinu vegna lítilla útgjalda til RogÞ starfs í upphafi 

tímabilsins, en eftir því sem líður á tímabilið dregur í sundur með vísitölunum vegna 

aukningar í hlut RogÞ starfs.  Vísitala HÞF eykst  um 51% á tímabilinu 1985-2007 og 

ÞÞF um 46%.  Því má sjá að með útreikningum á ÞÞF skýrist stærri hluti af hinum 

óútskýrða vexti VÞT í þeim atvinnugreinum sem til athugunar voru en með 

hefðbundnum HÞF útreikningum.  Þáttur RogÞ starfs skýrir um 8% af HÞF, því er 
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hinn óútskýrði hluti vaxtar VÞT tímabilsins 8% minni með ÞÞF greiningu en með 

hefðbundnum HÞF útreikningum.  HÞF í þessari rannsókn útskýrir einnig óvenju 

stóran hluta af vexti VÞT eða um 80%, venjulega útskýrir HÞF um 35-50% af vexti 

VÞT (Hagfræðistofnun, 1997b).  Ástæðu þessa er væntanlega að finna í því að hér er 

um takmarkað úrtak atvinnugreina að ræða, einnig er þróunin í þeim atvinnugreinum 

sem valdar voru á þá leið að HÞF útskýrir stóran hluta vaxtar VÞT. 

 

 
 

5.2 Landbúnaður 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þróunin í landbúnaði er sér á báti hvað fjármagn, VÞT og RogÞ starf varðar. VÞT 

landbúnaðar dragast mest saman af öllum þeim greinum sem skoðaðar eru og hlutur 

fjármagns einnig.  Lítil breyting er í hlut vinnuafls í framleiðslunni og RogÞ starf er 

með minnsta móti.  VÞT í landbúnaði dragast saman um að meðaltali 1% á ári á 

tímabilinu, á mynd 5.5 sést að árið 2007 stendur vísitala VÞT landbúnaðar í 74 stigum 

meðan vísitala VÞT allra atvinnugreina á Íslandi hefur aukist í 226 stig.  VÞT í 

landbúnaði hafa því ekki fylgt þeirri þróun sem er í VÞT allra atvinnugreina, vægi 

landbúnaðar í íslensku hagkerfi hefur því dregist saman og einnig heildartekjur 

greinarinnar á því tímabili sem er til athugunar.   
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Þegar framlög atvinnugreina til RogÞ eru skoðuð kemur í ljós að  landbúnaður 

ver minnstu til málaflokksins af þeim sem  til skoðunar.  Að auki eru engin framlög til 

RogÞ í landbúnaði fyrstu árin eins og sjá má á mynd 5.6.  Hafa ber í huga að hér eru 

einungis athuguð útgjöld einkafyrirtækja en ekki útgjöld opinberra aðila og því getur 

verið að á þeim árum sem ekki mælast útgjöld til RogÞ starfa séu einhver útgjöld frá 

opinberum aðilum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smávægilegur samdráttur hefur orðið í hlut vinnuafls í framleiðslu 

landbúnaðar á tímabilinu, eins og sjá má á mynd 5.7. Hjá öllum atvinnugreinum 

öðrum en banka- og fjármálastarfsemi eru litlar breytingar í þætti vinnuafls. Sveiflur í 

vísitölu þess þáttar eru yfirleitt litlar í hvora áttina sem er, hins vegar er töluverð 

breyting í þessum þætti í tilfelli banka- og fjármálastarfsemi.  Þegar þróun hlutdeildar 
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fjármagns í framleiðslunni er skoðuð er áberandi fall milli áranna 1989-1990, þáttur 

fjármagns fellur gríðarmikið á þessum tímapunkti og heldur svo áfram að minnka út 

mest allt tímabilið, þessi gríðarlega minnkun í hlut fjármagns er helsta ástæða 

minnkunar VÞT á tímabilinu. Þetta getur bent til þess að í upphafi tímabilsins hafi 

óþarflega mikið verið af bæði fjármagni og vinnuafli í landbúnaði og að um 

offjárfestingu hafi verið að ræða í greininni.   Ástæðu minnkunar í hlut fjármagns gæti 

einnig verið að finna í því að á þessum tíma er búvöruverð fryst, frá febrúar 1990 til 

desember 1990 (Alþýðusamband Íslands, 1990), í tengslum við þjóðarsáttina.  Eins og 

áður sagði eru útgjöld til RogÞ starfs lítil á tímabilinu og sést vöxtur þeirra á mynd 5.6 

og vísitala þáttar RogÞ á mynd 5.7.  Lítil áhrif framleiðni RogÞ starfs endurspeglast 

svo aftur í þróun HÞF og ÞÞF, en afar lítill munur er á vísitölu HÞF og ÞÞF.  VÞT 

landbúnaðar dragast þó ekki jafn mikið saman og ætla mætti vegna mikillar 

niðursveiflu fjármagns og þeirri staðreynd að nokkuð dregur úr framleiðni vinnuafls. 

Aukning í HÞF dregur úr þeim áhrifum sem þessir þættir hafa á VÞT og veldur því að 

samdráttur þeirra er minni en ella.  

 

Á töflu 5.1 má sjá hvernig vöxtur vergra þáttartekna í landbúnaði skiptist niður 

á einstaka framleiðsluþætti.   

 

Tafla 5.1 Hlutur framleiðsluþátta í árlegum vexti vergra þáttartekna í landbúnaði. 
 1985-2007 1985-1990 1991-1996 1997-2002 2003-2007 
Vergar þáttartekjur -1,08% -4,54% -2,17% 1,03% 1,15% 
Fjármagn -2,33% -5,60% -4,00% -0,33% 0,55% 
Vinnuafl -0,15% -0,13% -0,31% -0,24% 0,11% 
RogÞ 0,06% 0,00% 0,00% 0,20% 0,02% 
HÞF 1,40% 1,19% 2,13% 1,60% 0,49% 
ÞÞF 1,34% 1,19% 2,13% 1,40% 0,48% 

Heimild: Hagstofa Íslands og Rannís, útreikningar höfundar. 

 

Þegar litið er á allt tímabilið má sjá að VÞT landbúnaðar dragast saman um 

1,08% á ári.  Þann samdrátt má aðallega skýra með minnkun í hlut fjármagns í 

greininni, en hlutur vinnuafls dregst einnig lítillega saman.  Vöxtur HÞF vegur upp á 

móti þessari þróun, en HÞF eykst um 1,4% á ári á öllu tímabilinu.  Ef litið er á þátt 

RogÞ starfs í landbúnaði má sjá að á öllu tímabilinu er hlutur þess þáttar í 

framleiðslunni lítill, hægt er að útskýra um 4% af HÞF í landbúnaði með aukningu í 

þætti RogÞ starfs í greininni.   
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Ef litið er á einstök tímabil kemur í ljós að framlag til RogÞ í landbúnaði var 

lítið sem ekki neitt á fyrstu tveimur tímabilunum (1985-1996). Það ber að hafa í huga 

þegar heildar tímabilið er skoðað.  Á síðustu tveimur tímabilunum má sjá að þáttur 

RogÞ starfs útskýrir hluta HÞF.   

 

1997-2002 útskýrir RogÞ 12,5% af HÞF í landbúnaði. Á tímabilinu er það þó 

markvert að bæði hlutur fjármagns og vinnuafls í framleiðslunni dragast saman en 

HÞF eykst meira en sem nemur aukningu í VÞT og því má útskýra aukningu VÞT 

með því að HÞF hafi aukist.   

 

Á árunum 2003-2007 verður mjög lítil árleg aukning í RogÞ starfi, um 0,02%, 

hlutur fjármagns og vinnuafls eykst lítillega og vöxtur VÞT er um 1,15% á ári á 

tímabilinu.  HÞF útskýrir um 42% aukningarinnar í VÞT og RogÞ starf útskýrir um 

4% af HÞF í landbúnaði. Vegna þess að ekkert RogÞ starf er til staðar í landbúnaði á 

fyrri tveimur tímabilunum verður að líta á seinni tvö tímabilin til að sjá vægi þáttar 

RogÞ starfs í HÞF, en RogÞ starf útskýrir um 10% af HÞF greinarinnar á þessum 

tímabilum.  

 
 
 

5.3 Sjávarútvegur   
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VÞT sjávarútvegs (mynd 5.8) aukast töluvert fram til ársins 2002, ýmsar ástæður geta 

legið þar að baki. Meðal annars var kvótakerfið tekið upp í upphafi tímabilsins og 

nokkrar breytingar gerðar á því árið 1990, einnig var mikið fjárfest í frystitogurum frá 

miðjum 9. áratugnum (Snævarr, 2005).  Einnig geta veiðar í smugunni sem hófust af 

krafti árið 1993 haft einhver áhrif á VÞT greinarinnar.  Sjávarútvegur er háður 

mörgum ytri breytum sem hafa áhrif á VÞT til dæmis magn afla.  Olíuverð hefur mikil 

áhrif enda stór kostnaðarliður hjá útgerðum. Þá fylgja tekjur af afla sem seldur er úr 

landi gengisþróun íslensku krónunnar (gengisþróun íslensku krónunnar má sjá í 

viðauka E) en innlendur markaður fyrir sjávarafurðir er hverfandi hluti 

heildarframleiðslunnar (Snævarr, 2005), sá samdráttur sem verður í VÞT eftir árið 

2002 skrifast því að einhverju leiti á styrkingu krónunnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 5.9 má sjá útgjöld til RogÞ starfs sem hlutfall af VÞT,  útgjöldin vaxa 

nokkuð jafnt á tímabilinu og standa í um 0,5% árið 2007.  Hlutfall útgjalda til RogÞ 

starfs í sjávarútvegi er næstlægsta hlutfall þeirra atvinnugreina sem hér eru rannsökuð.  

Hafa ber í huga að opinberar stofnanir eins og Hafrannsóknarstofnun stunda 

rannsóknir á sjávarútvegi en koma ekki fram í þessum tölum því um opinbera aðila er 

að ræða.  Einnig skal athuga að vegna aðgengis að gögnum þá eru fiskvinnslufyrirtæki 

flokkuð með iðnaði, en þau fyrirtæki eru oft talin með sjávarútvegi, eða höfð sér.  

Ekki var möguleiki á slíkri útfærslu hér af áðurnefndri ástæðu (sjá samsetningu VÞT í 

viðauka F). 
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Þegar litið er á þróun framleiðsluþátta sjávarútvegs á mynd 5.10 má sjá að 

hlutur framleiðsluþáttarins fjármagns í framleiðslu sjávarútvegs eykst lítillega framan 

af tímabilinu en byrjar að dala hægt og bítandi eftir árið 2000.  Hlutur vinnuafls þróast 

á svipaðan hátt og í tilfelli fjármagns en litlar breytingar verða á þætti RogÞ starfs, en 

hlutur þess þáttar er lítill í heildina.  Aukning HÞF er töluverð á tímabilinu og hafa 

tæknibreytingar lagt mikið af mörkum til vaxtar VÞT sjávarútvegs.  HÞF vex allt til 

ársins 2002 en fer þá að falla líkt og allir aðrir þættir í sjávarútvegi.  Í heildina er þó 

vöxtur HÞF um 50% yfir allt tímabilið sem er svipað og í iðnaði, en þessar greinar eru 

með mestan vöxt í HÞF yfir allt tímabilið.  Vöxtur VÞT í sjávarútvegi hefur því verið 

keyrður að miklu leyti áfram af breytingum í HÞF og hafa ýmsar breytingar sem 

teljast til tæknibreytinga til dæmis kvótakerfi áhrif á vöxtinn.  Einnig er mikilvægt að 

hafa í huga að þessi atvinnugrein byggist á nýtingu náttúruauðlindar sem breytist með 

tímanum og því getur þáttur HÞF verið villandi þegar framleiðsluaukning í 

sjávarútvegi er skoðuð.  Til þess að fá réttara mat á þróun HÞF greinarinnar þarf að 

taka með breytingar í stofnstærðum fiska og veitt magn líkt og í áðurnefndri rannsókn 

Sveins Agnarssonar (2008).  ÞÞF greinarinnar er ekki mjög frábrugðin HÞF, RogÞ 

starf skýrir aðeins um 0,04% framleiðniaukningarinnar í heildina og því ekki hægt að 

segja að slíkt smáræði hafi áhrif sem hægt er að álykta um hér.  

 

Á töflu 5.2 má sjá hvernig vöxtur vergra þáttartekna í sjávarútvegi skiptist 

niður á einstaka framleiðsluþætti.   
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Tafla 5.2 Hlutur framleiðsluþátta í árlegum vexti vergra þáttartekna í sjávarútvegi. 
 1985-2007 1985-1990 1991-1996 1997-2002 2003-2007 
Vergar þáttartekjur 1,64% 10,24% 0,69% 2,69% -7,10% 
Fjármagn -0,09% 1,58% 0,15% -0,69% -1,34% 
Vinnuafl -0,81% 2,07% 0,16% -3,08% -2,14% 
RogÞ 0,04% 0,02% 0,04% 0,04% 0,04% 
HÞF 2,54% 6,59% 0,37% 6,46% -3,61% 
ÞÞF 2,50% 6,57% 0,33% 6,42% -3,66% 

Heimild: Hagstofa Íslands og Rannís, útreikningar höfundar. 

 

Miklar sveiflur eru í VÞT sjárvarútvegs á tímabilinu, meðaltals árleg aukning 

VÞT er 1,64%, en gríðarlegur munur er á þróun VÞT á milli tímabila.  Heilt yfir 

útskýrir RogÞ starf aðeins 1,6% af HÞF sem er mjög lágt hlutfall.  HÞF í sjávarútvegi 

er gríðarmikil á tímabilunum 1985-1990 og 1997-2002 en þrátt fyrir það er mikill 

munur á þróun VÞT á þessum tímabilum, þannig aukast þáttartekjur um að meðatali 

10,2% á ári á tímabilinu 1985-1990 en 2,7% á árabilinu 1997-2002.  

 

Aukningu í VÞT og hátt hlutfall HÞF á tímabilinu 1985-1990 má líkast til 

skýra með tilkomu kvótakerfisins en kvótakerfið telst til tæknibreytinga, hins vegar er 

ekki víst að fyrirtækin hafi lagt í mikla útgjaldaaukningu í RogÞ starfi vegna 

kvótakerfisins, það kemur að utan og mælist því ekki sem framleiðni RogÞ starfs, sá 

þáttur útskýrir um lítið af HÞF sjávarútvegs eða um 0,3%.   

 

Á árunum 1991-1996 skýrir RogÞ starf um 10% af HÞF tímabilsins og 5% af 

aukningu í VÞT.  Allir þættir vaxa þó lítið sé og skýrir HÞF um 54% af vexti VÞT.  

Árin 1997-2002 vaxa VÞT um að meðaltali 2,7% á ári, samdráttur verður í hlut 

fjármagns í framleiðslu atvinnugreinarinnar á tímabilinu og töluverður samdráttur er 

einnig í hlut vinnuafls.  Vegna þessa samdráttar í framleiðsluþáttum er HÞF 

tímabilsins óvenju há, 6,46%, og skýrir HÞF þá aukningu sem verður í vexti VÞT á 

tímabilinu þrátt fyrir samdrátt í í hlutdeild annarra framleiðsluþátta.  Líkt og hin 

tímabilin er lítill vöxtur í þætti RogÞ starfs, RogÞ starf skýrir mjög litið af HÞF 

tímabilsins líkt og árin 1985-1990 eða um 0,6% 

 

Síðasta tímabilið einkennist af miklum árlegum samdrætti í VÞT, um 7%. 

Töluverður samdráttur er einnig í hlut framleiðsluþáttana fjármagns og vinnuafls í 

framleiðslu atvinnugreinarinnar.  Árlegur samdráttur VÞT er 7%, samdráttur í hlut 
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fjármagns er 1,3% og vinnuafls 2,1%, því er óútskýrður samdráttur (HÞF) á tímabilinu 

-3,6%.  þegar tekið er tillit til RogÞ starfs þá minnkar HÞF um 1% og verður -3,66%, 

RogÞ starf hefur því lítil áhrif á þessu tímabili og vöxtur HÞF er neikvæður.  

 

Hér má benda á að í tilfelli atvinnugreina sem byggja á náttúruauðlindum hafa 

breytingar á magni þeirra áhrif á afgangsliðinn og skekkja mat á fjölþáttaframleiðni 

(Agnarsson, 2008).  Til þess að bæta úr þessu vandamáli er bætt við HÞF útreikninga 

lið sem tekur tillit til breytinga sem verða á stofnum og veiðum helstu nytjafiska. Með 

því að aðlaga framleiðslufallið að breytingum í auðlindanýtingunni fæst betra mat á 

fjölþáttaframleiðni atvinnugreinarinnar.  Samkvæmt Sveini Agnarssyni vex 

þríþáttaframleiðni um að meðaltali um 2,1% á ári (árin 1973-2007) sem er 0,5% 

minna en niðurstöður höfundar (fyrir árin 1985-2007 án gagna um stærð fiskistofna) 

benda til.  Það má því draga þá ályktun að RogÞ starf í sjávarútvegi skili litlu til 

aukningar á þáttartekjum og skýri lítið af hinum óútskýrða hluta aukningar í VÞT 

(HÞF). Aðrir þættir hafa meiri áhrif á HÞF en RogÞ starf.  Einnig virðast tölur um 

framleiðni fjármagns í greininni benda til þess að fjárfesting hafi verið meiri en 

æskilegt er. 

 

 

5.4 Iðnaður  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innan atvinnugreinarinnar ,,iðnaður” eru fjöldamargar ólíkar greinar sem lúta ólíkum 

lögmálum og því getur verið erfitt að gera nákvæma grein fyrir þróuninni í þessari 
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atvinnugrein.  VÞT iðnaðar geta sveiflast með gengisþróun og má sjá dæmi um slíkt 

þegar VÞT minnka skarpt árið 1987 og aftur eftir 2002 (Snævarr, 2005) (Gengisþróun 

má sjá í viðauka D).  VÞT fylgja ekki sömu þróun og VÞT allra atvinnugreina á 

Íslandi og er heildaraukning VÞT frá árinu 1985 til 2007 rúm 30%.        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Á mynd 5.12 sést þróun útgjalda til RogÞ í iðnaði en hlutfall RogÞ af VÞT er 

langhæst í iðnaði af þeim atvinnugreinum sem til athugunar eru.  Árið 1985 eru 

útgjöld til RogÞ um 0,5% sem er svipað og árið 2007 í sjávarútvegi og meira en í 

landbúnaði sama ár.  1997 er hlutfallið komið í um 2,5% en eftir árið 2002 vex 

hlutfallið gríðarlega og er komið í tæp 8% árið 2007.  Ástæður þessarar gríðarlegu 

aukningar og háa hlutfalls RogÞ starfs af VÞT eru ekki að fullu ljósar, en vert er að 

benda á að hluta skýringarinnar má væntanlega finna í stofnun Íslenskrar 

erfðagreiningar árið 1996.  Innan þessa atvinnugreina flokks eru önnur fyrirtæki með 

mikil útgjöld til RogÞ og mikla og mikilvæga RogÞ starfsemi sem hafa verið að færa 

út kvíarnar á síðustu árum. 
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Mynd 5.13 sýnir þróun framleiðsluþátta, þar sést að hlutur vinnuafls í 

framleiðslunni hefur minnkað töluvert á tímabilinu.   Hlutur fjármagns eykst töluvert 

eftir 1996 sem og hlutur RogÞ starfs.  Samdráttur í þætti vinnuafls er umtalsverð á 

tímabilinu og fram til 1996 eru litlar breytingar í þætti fjármagns og RogÞ starfs. Hins 

vegar dragast VÞT ekki saman til jafns við þessa þróun. Ástæða þess að VÞT falla 

ekki jafn mikið og ætla mætti er mikil aukning í HÞF greinarinnar.  Aukin HÞF veldur 

því að framleiðni aukning verður í iðnaði þegar litið er á þróunina frá 1985-2007.  Í 

iðnaði sjást skýr skil á milli HÞF og ÞÞF en þáttur RogÞ starfs fer að vega þungt eftir 

1996.  ÞÞF skilur því minna eftir óútskýrt í framleiðniaukningu iðnaðar en í öðrum 

greinum sem rannsakaðar eru.   

 
 

Á töflu 5.3 má sjá hvernig vöxtur vergra þáttartekna í iðnaði skiptist niður á 

einstaka framleiðsluþætti.   

 
Tafla 5.3 Hlutur framleiðsluþátta í árlegum vexti vergra þáttartekna í iðnaði. 

 1985-2007 1985-1990 1991-1996 1997-2002 2003-2007 
Vergar þáttartekjur 1,66% 3,06% 1,09% 2,52% -0,10% 
Fjármagn 0,73% 0,23% 0,33% 1,20% 1,13% 
Vinnuafl -1,20% -2,42% 0,31% -0,79% -2,29% 
RogÞ 0,34% 0,13% 0,25% 0,34% 0,64% 
HÞF 2,13% 5,26% 0,45% 2,11% 1,06% 
ÞÞF 1,80% 5,12% 0,20% 1,77% 0,42% 

Heimild: Hagstofa Íslands og Rannís, útreikningar höfundar. 

 

Hér eykst hlutur RogÞ starfs í framleiðslunni jafnt og þétt yfir tímabilið, 

áberandi minnst á fyrsta tímabilinu en meira á næsta. Útskýringarmáttur RogÞ starfs á 

HÞF eykst með árunum og skýrir RogÞ starf um 16% af HÞF atvinnugreinarinnar og 

eru því óútskýrðar breytingar í framleiðni minni en ella með þessum útreikningum. 

VÞT aukast á öllum tímabilunum nema því síðasta, hlutur fjármagnsþáttarins eykst 

einnig á öllum tímabilunum en hlutur vinnuafls minnkar á öllum tímabilunum nema 

einu.  Á öllu tímabilinu skýrir þáttur fjármagns hluta aukningar VÞT en þar sem hlutur 

vinnuafls í framleiðslunni dregst saman um 1,2% þá skýrist aukningin í VÞT að miklu 

leyti af HÞF í atvinnugreininni og minnkar hlutur HÞF um 16% þegar þáttur RogÞ 

starfs er tekin með í reikninginn, RogÞ starf skýrir því stóran hluta af HÞF í iðnaði á 

öllu tímabilinu.   
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Á árunum 1985-1990 aukast VÞT iðnaðar um 3% á ári sem er mesta aukning 

þeirra tímabila sem hér eru skoðuð.  Hlutur fjármagns í aukningu VÞT er fremur lítill 

og hlutur vinnuafls minnkar um 2,4% árlega á tímabilinu. Þrátt fyrir þessa minnkun í 

þætti vinnuafls aukast VÞT á tímabilinu. Ástæða þess er sú að HÞF eykst mikið á 

tímabilinu og skýrir hún þá aukningu sem verður í VÞT atvinnugreinarinnar.  RogÞ 

starf hefur lítil áhrif á tímabilinu, og skýrir einungis um 2,5% af HÞF 

atvinnugreinarinnar.  Mikill viðsnúningur verður á næsta tímabili á eftir.   

 

Á tímabilinu 1991-1996 er vöxtur VÞT 1,1%, fjármagn og vinnuafl skýra 

hvort um sig um 30% af vexti VÞT og HÞF skýrir um 40% af vexti VÞT.  Vöxtur 

hlutar RogÞ starfs í framleiðslu atvinnugreinarinnar skýrir um 57% af HÞF tímabilsins 

og því má rekja um 18% af vexti VÞT til ÞÞF atvinnugreinarinnar.   

 

Á árabilinu 1997-2002 er RogÞ starf 16% af HÞF, samdráttur er í hlut 

vinnuafls í framleiðslunni og hlutur fjármagns eykst um 1,2% árlega, því skýrist 

aukning VÞT atvinnugreinarinnar að miklu leyti vegna aukningar í HÞF, sem er um 

2,1% árlega.  

 

Líkt og árin 1991-1996 skýrir RogÞ starfs hátt hlutfall af HÞF áranna 2003-

2007.  ÞÞF tímabilsins er töluvert lægri en HÞF, því útskýrir RogÞ starf mikinn hluta 

af hinum óútskýrða þætti tæknibreytinga sem HÞF mælir eða um 60%.  Samdráttur 

verður í VÞT atvinnugreinarinnar á tímabilinu og er ástæðuna fyrir því að finna í þætti 

vinnuafls.   

 

Heilt yfir virðist þáttur RogÞ starfs skýra stóran hluta HÞF í atvinnugreininni, 

fyrsta tímabilið er þó frábrugðið þeim sem á eftir koma, þar mælist mikil HÞF en 

RogÞ starf skýrir lítinn hluta af óútskýrðum vexti í VÞT atvinnugreinarinnar.  ÞÞF 

gefur til kynna mun minni óútskýrðan þátt utanaðkomandi tæknibreytinga en HÞF á 

seinni þremur tímabilunum, framleiðni RogÞ starfs skýrir því stóran hluta óútskýrðra 

tæknibreytinga.   

 

Athuga þarf einnig að á síðustu tveimur tímabilunum kemur Íslensk 

erfðagreining inn á markað með sitt starf sem einkennist af gríðarlegum fjáraustri í 

RogÞ starf. Starfsemi þess fyrirtækis var svo mikil að skekkja gæti verið í gögnunum 
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um iðnað.  Mikilvægi þáttar RogÞ starfs í að útskýra HÞF gæti að hluta til verið vegna 

þessarar þróunar.  

 

5.5 Veitur   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Það sem helst einkennir veiturekstur er að vísitala HÞF greinarinnar er undir 

upphafsgildi gegnum allt tímabilið.  Mynd 5.14 sýnir að VÞT greinarinnar lækka 

töluvert á fyrstu árum rannsóknarinnar og ná ekki sömu vísitölu og í upphafi fyrr en 

árið 1999.  Eftir 1999 hækka VÞT greinarinnar og hafa þær hækkað um rúmlega 50% 

árið 2007.  Nesjavallavirkjun er reist á árunum 1987-1990 og eftir það er hlé á stórum 

virkjanaframkvæmdum til ársins 1997, það gæti útskýrt hæga þróun VÞT á tímabilinu 

(Landsvirkjun, e.d. og Orkuveita Reykjavíkur, e.d.).  
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Á mynd 5.15 sést að útgjöld fyrirtækja til RogÞ starfs í veiturekstri hafa aukist 

mjög mikið á tímabilinu en miklar sveiflur eru þó í útgjöldunum.  Árið 2007 eru 

útgjöld til RogÞ starfs rúmlega 1,5% af VÞT greinarinnar og er það næsthæsta hlutfall 

þeirra greina sem hér eru rannsakaðar.  Útgjöld til RogÞ starfs aukast á sama tíma og 

virkjana framkvæmdir eru í gangi á milli 1987 og 1990, útgjöldin halda áfram að 

aukast á tímabili sem einkennist af litlum framkvæmdum.  Þegar nýtt tímabil hefst 

sem einkennist af miklum framkvæmdum í veitum aukast útgjöld til RogÞ starfs 

nokkuð jafnt út tímabilið. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlutur vinnuafls í framleiðslu atvinnugreinarinnar sveiflast nokkuð á 

tímabilinu eins og sést á mynd 5.16, í lok tímabilsins hefur hlutur vinnuafls aukist um 

12% frá árinu 2007.  Hlutur fjármagns sveiflast nokkuð framan af tímabilinu en 

hækkar hratt eftir árið 1997.  Breytingar í þætti vinnuafls og fjármagns fram til ársins 

1997 eru jákvæðar en ekki miklar, en hins vegar minnka VÞT greinarinnar á sama 

tímabili vegna neikvæðrar HÞF.  Árið 1997 verður mikil aukning í hlut fjármagns og 

eru ýmsar ástæður fyrir því. Það ár hefjast framkvæmdir við Sultartangastöð (gangsett 

1999), árið 1999 hefst vinna við Vatnsfellsstöð (gangsett 2001), árið 2003 er hefst 

vinna við Fljótsdalsvirkjun (gangsett 2007) og vinna hefst við Hellisheiðavirkjun 2004 

(gangsett 2006) (Landsvirkjun, e.d. og Orkuveita Reykjavíkur, e.d.).  Aukning verður í 

hlut  fjármagns og vinnuafls í framleiðslunni á þessum tímapunktum en aukning í 

VÞT verður ekki jafn mikil og aukning þessara þátta bendir til vegna HÞF.  HÞF eykst 

töluvert á milli áranna 1991 og  1997 en minnkar eftir það og hefur því áhrif á VÞT 

greinarinnar.  Þó svo að hlutfall RogÞ starfs af VÞT sé tiltölulega hátt þá er ekki að sjá 
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mikil áhrif þess í þá átt að útskýra hluta HÞF.  Í raun eykur RogÞ starf á óvissuna í 

framleiðniaukningunni þegar litið er á tímabilið í heild.     

 
 

Á töflu 5.4 má sjá hvernig vöxtur vergra þáttartekna í veiturekstri skiptist niður 

á einstaka framleiðsluþætti.   

 

Tafla 5.4 Hlutur framleiðsluþátta í árlegum vexti vergra þáttartekna í veiturekstri. 
 1985-2007 1985-1990 1991-1996 1997-2002 2003-2007 
Vergar þáttartekjur 2,30% -2,45% 0,36% 4,22% 7,10% 
Fjármagn 2,24% 1,43% -0,91% 2,17% 6,93% 
Vinnuafl 0,57% 0,48% -0,48% 1,33% 1,01% 
RogÞ 0,12% 0,22% 0,11% 0,02% 0,15% 
HÞF -0,51% -4,36% 1,74% 0,72% -0,83% 
ÞÞF -0,63% -4,58% 1,64% 0,70% -0,98% 

Heimild: Hagstofa Íslands og Rannís, útreikningar höfundar. 

 

VÞT veitureksturs vaxa að meðaltali um 2,3% árlega á öllu tímabilinu. Athygli 

vekur að samanlögð aukning hlutar fjármagns, vinnuafls og RogÞ starfs í 

framleiðslunni er meiri en sem nemur aukningu VÞT.  Af þessu leiðir að HÞF og ÞÞF 

minnka á tímabilinu og aukning VÞT samsvarar því ekki aukningu 

framleiðsluþáttanna.  Því virðist sem litlar framfarir hafi verið í ytri þáttum sem geti 

skýrt breytingar í framleiðni í veiturekstri.  Þegar litið er á einstök tímabil gætir 

nokkurra sveiflna í framleiðsluþáttum, en árleg aukning VÞT vex með tímanum.   

 

Á tímabilinu 1985-1990 dragast VÞT saman um 2,45% árlega en hlutur 

fjármagns og vinnuafls í framleiðslunni vex á tímabilinu. Því útskýrist samdráttur í 

VÞT af miklum samdrætti í HÞF, þáttur RogÞ starfs eykst einnig á tímabilinu og því 

er dregst ÞÞF atvinnugreinarinnar meira saman.  ÞÞF minnkar um 4,6% á árabilinu og 

útskýrir minnkandi ÞÞF tímabilsins samdrátt í VÞT.   

 

Á næsta tímabili snýst dæmið við, VÞT vaxa um 0,36% að meðaltali á ári en 

hlutur fjármagns og vinnuafls dregst saman á tímabilinu. VÞT vaxa því á tímabilinu 

vegna vaxtar í HÞF.  Hlutur RogÞ starfs í framleiðslunni útskýrir um 7% af HÞF 

tímabilsins.   
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Árin 1997-2002 vaxa VÞT um 4,2% árlega, sem skýrist að mestu með vexti í 

hlut fjármagns og vinnuafls í framleiðslunni, en HÞF skýrir um 17% af árlegum vexti 

þáttartekna.  Vöxtur RogÞ starfs er lítill á tímabilinu og skýrir einungis um 2,8% af 

HÞF atvinnugreinarinnar, en vöxtur í hlut RogÞ starfs er minnstur á þessu tímabili af 

þeim sem til athugunar eru. 

 

2003-2007 aukast VÞT um 7,1% á ári að meðaltali.  Ástæðu þessarar miklu 

aukningar er helst að finna í hlut fjármagns í framleiðslunni á tímabilinu en þáttur  

vinnuafls vex einnig sem og hlutur RogÞ starfs.  Samdráttur varð í HÞF á tímabilinu 

og því vaxa VÞT atvinnugreinarinnar ekki jafn mikið og fjármagn, vinnuafl og RogÞ 

starf segja til um.  Vöxtur í hlut RogÞ starfs á tímabilinu skýrir um 2% af vexti VÞT, 

þ.a.l. að ÞÞF tímabilsins dregst meira saman á tímabilinu en HÞF. 

 
 

5.6 Bankar og fjármálaþjónusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á mynd 5.17 sést að VÞT banka- og fjármálastarfsemi minnka skarpt á milli árana 

1985 og 1986.  1987 eru VÞT greinarinnar búnar að ná aftur upphafsgildi en þá eru 

einmitt vextir innlánsstofnana gefnir frjálsir (Jónsson, 2009).  VÞT 

atvinnugreinarinnar sveiflast töluvert á kreppuárunum milli 1988 og 1994 og falla 

mikið á milli áranna 1997 og 1998.  Árið 1998 kemst á nútímalegur 

millibankamarkaður á Íslandi, Fjárfestingabanki atvinnulífsins er einkavæddur og 

rennur svo saman við Íslandsbanka árið 2000.  Á þessum tíma byrja VÞT greinarinnar 

að aukast gríðarlega mikið og er aukning þeirra mun meiri en aukning VÞT allra 

atvinnugreina á Íslandi. Þessi mikla aukning VÞT umfram þróun VÞT allra 
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atvinnugreina á Íslandi á sér aðeins stað í banka- og fjármálastarfsemi af þeim 

greinum sem rannsakaðar eru.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Útgjöld til RogÞ starfs í greininni eru enginn fyrstu 15 árin sem athuguð eru 

þar sem  einungis eru athuguð útgjöld einkafyrirtækja til RogÞ starfs.  Eftir að hafist er 

handa við að einkavæða bankakerfið fara útgjöld til RogÞ starfa að koma í ljós í 

gögnunum, en einungis er um 8 athuganir að ræða og því erfitt að alhæfa um RogÞ 

starf í banka- og fjármálastarfsemi.  Útgjöldin aukast mikið á fyrstu tveimur árunum, 

minnka svo töluvert og aukast á ný árið 2004.  Árið 2002 er nálgun á RogÞ starf og 

því fellur hlutfall RogÞ starfs úr rúmum 0,5% í tæp 0,2% á milli mælinga. Ástæða 

þessa er óljós, en einnig gæti verið um mæliskekkju að ræða.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Á mynd 5.19 má sjá þróun hlutar vinnuafls í framleiðslu atvinnugreinarinnar, 

litlar sveiflur eru í hlut vinnuafls framan af tímabilinu en 1998 til 2000 vex hlutur 
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vinnuafls í framleiðsluaukningunni töluvert og aftur eftir 2005. Ef til vill hafa 

breytingar í starfsumhverfi banka og fjármálastofnana einhver áhrif á þróun þáttar 

vinnuafls á þessum tíma.  Hlutur fjármagns í framleiðslunni vex stöðugt svo til allt 

tímabilið, en hækkar mikið milli áranna 2005 og 2007.  Taka verður tölum um mikla 

hækkun á hlut fjármagns og vinnuafls eftir árið 2005 með fyrirvara, þar sem þau 

fyrirtæki sem til þessa flokks teljast hafa orðið uppvís að ýmsu misjöfnu sem getur 

leitt til þess að ekki er mark takandi á gögnum frá þessari atvinnugrein eftir árið 2002, 

ekki verður þó lagt mat á slíkt í þessari rannsókn.  HÞF fellur mikið á milli áranna 

1985 og 1986, árið 1987 eru svo áðurnefndar breytingar í starfsumhverfi banka og því 

koma þau áhrif fram sem tæknibreyting og HÞF eykst.  Svipaða sögu er að segja frá 

árinu 1997. Þá fellur HÞF mikið á milli ára en eftir 1998 vex HÞF stöðugt til 2005. 

Aftur getur verið að breytingar í starfsumhverfi banka- og fjármálastofnana komi hér 

fram sem tæknibreyting og hækki því HÞF greinarinnar.  Sjá má að breytingar þær 

sem gerðar voru á íslensku bankakerfi árin 1987 og 1998 hafa haft þau áhrif að HÞF 

greinarinnar eykst töluvert við þær breytingar sem gerðar voru í átt til meira 

frjálsræðis á bankamarkaði.  Eftir árið 2005 fer HÞF minnkandi vegna þess að vöxtur 

VÞT greinarinnar er algerlega drifinn áfram af mikilli aukningu í hlut fjármagns og 

vinnuafls, aftur geta þessar tölur verið villandi vegna hegðunar fyrirtækjanna á 

árunum eftir 2005.  Útgjöld til RogÞ starfs eru engin til ársins 2000 og af því leiðir að 

þáttur RogÞ er lítill því ekki næst að byggja upp RogÞ stofn sem hefði áhrif á ÞÞF 

atvinnugreinarinnar.  Frekar lítill munur er því á ÞÞF og HÞF eftir að útgjöld til RogÞ 

hefjast.  Þar sem einungis eru 4 mælingar á útgjöldum til RogÞ starfs  til taks við 

útreikninga er einnig lítið hægt að alhæfa um niðurstöður. 

 
 

Á töflu 5.5 má sjá hvernig vöxtur vergra þáttartekna í banka- og 

fjármálaþjónustu skiptist niður á einstaka framleiðsluþætti.   
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Tafla 5.5 Hlutur framleiðsluþátta í árlegum vexti vergra þáttatekna banka- og 
fjármálaþjónustu 1985-2007. 

 1985-2007 1985-1990 1991-1996 1997-2002 2003-2007 
Vergar þáttartekjur 6,15% 4,59% 1,45% 7,10% 12,19% 
Fjármagn 2,61% 2,38% 2,63% 0,76% 5,05% 
Vinnuafl 1,99% 1,89% -0,99% 3,55% 3,78% 
RogÞ 0,17% 0,00% 0,00% 0,51% 0,14% 
HÞF 1,55% 0,32% -0,19% 2,80% 3,35% 
ÞÞF 1,37% 0,32% -0,19% 2,29% 3,22% 

Heimild: Hagstofa Íslands og Rannís, útreikningar höfundar. 

 

Árlegur vöxtur VÞT á tímabilinu er 6,15% sem er mesti árlegi meðalvöxtur 

þeirra atvinnugreina sem hér eru til athugunar.  Framleiðni fjármagns og vinnuafls vex 

töluvert á tímabilinu, en HÞF á öllu tímabilinu skýrir um 25% af VÞT.  RogÞ starf 

skýrir um 2,7% af vexti VÞT og um 11% af HÞF tímabilsins.  Eftir að tekið hefur 

verið tillit til RogÞ starfs er óútskýrður vöxtur VÞT (ÞÞF) um 22,3%.  Hafa ber þó í 

huga að RogÞ starf er ekki til staðar á fyrstu tveimur tímabilunum, gögnin sem notuð 

eru við rannsóknina byggjast á útgjöldum einkafyrirtækja til RogÞ starfs og því eru 

útgjöld ríkisrekinna banka til RogÞ starfsemi ekki talin með.  

 

Á tímabilinu 1985-1990 aukast VÞT atvinnugreinarinnar um að meðaltali 

4,6% á ári, þessi aukning skýrist að mestu leyti af vexti í hlutdeild fjármagns og 

vinnuafls í framleiðslu atvinnugreinarinnar, HÞF tímabilsins útskýrir um 7% af árlegri 

aukningu í VÞT.   

 

1991-1996 jukust VÞT greinarinnar um 1,45% á ári, þessi aukning útskýrist 

eingöngu af aukningu í hlut fjármagns, en hlutur vinnuafls dregst saman um tæpt 1% á 

tímabilinu og RogÞ starf er ekkert.  HÞF á tímabilinu er -0,2% og því eru litlar 

framfarir í ytri þáttum sem skýra vöxt VÞT á tímabilinu.   

 

Á árunum 1997-2002 kemur RogÞ starf fyrst við sögu í atvinnugreininni. 

Árlegur vöxtur VÞT er 7,1% á tímabilinu og er ástæðu þessa vaxtar helst að finna í 

hlut vinnuafls í framleiðslunni og HÞF greinarinnar en HÞF útskýrir um 39,4% af 

vexti VÞT á tímabilinu.  RogÞ starfs skýrir 7,2% af vexti VÞT og 18,2% af HÞF 

atvinnugreinarinnar.  Eftir að RogÞ starfi hefur verið bætt í greininguna minnkar 
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hlutur hins óútskýrða í vexti VÞT úr 39,4% í 32,3%. RogÞ starf skýrir því talsverðan 

hluta HÞF greinarinnar. 

 

VÞT vaxa mikið á tímabilinu 2003-2007, 12,2% árlega, hlutur fjármagns og 

vinnuafls eykst töluvert og HÞF tímabilsins skýrir um 27,5% af vexti VÞT.  Hlutur 

RogÞ starfs skýrir aðeins um 1,1% af vexti VÞT, og um 4,2% af HÞF 

atvinnugreinarinnar.  Óútskýrði þátturinn sem ÞÞF mælir á þessu tímabili er 26,4% og 

er því þáttur RogÞ starfs töluvert minni á þessu tímabili en á tímabilinu á undan.  

Vöxtur hlutar RogÞ starfs er minni en árin á undan og aukningu í VÞT er hægt að 

útskýra með miklum vexti í hlut fjármagns, vinnuafls í framleiðslunni sem og HÞF 

atvinnugreinarinnar.  Í byrjun tímabilsins er nýbúið að einkavæða ríkisbankana, vöxtur 

VÞT atvinnugreinarinnar er gríðarlegur og vöxtur hlutar vinnuafls og fjármagns í 

framleiðslunni er mikill eftir árið 2005.  Eins og áður sagði er ekki víst að tölur frá 

þessum atvinnuflokki séu marktækar vegna hegðunar fyrirtækja innan hans á 

undanförnum árum.  Möguleiki er á því að VÞT og hlutdeild framleiðsluþátta gefi 

ranga mynd af raunvöruleikanum.  Einnig er ekki hægt að grafast fyrir um það hvort 

útgjöldum til RogÞ starfs í þessum flokki hafi verið varið til raunvörulegra RogÞ 

starfa, en í ljósi þeirra atburðarásar sem varð hér á landi eftir 2008 er full ástæða til 

þess að tortryggja þær tölur sem gefnar eru upp til RogÞ starfa í þessari atvinnugrein, 

aðrar hvatir geta hafa legið að baki.  Ekki verður gerð tilraun til þess að grafast fyrir 

um þessi álitamál hér, og eru niðurstöður hagvaxtabókhaldsins látnar standa óbreyttar. 

 

 

5.7 Samantekt 
 

Útgjöld til RogÞ starfs hafa frá árinu 1985 aukist í öllum þeim atvinnugreinum sem 

eru til rannsóknar.  Útgjöldin eru minnst í landbúnaði, um 0,3% af VÞT 

atvinnugreinarinnar. Sjávarútvegur og banka- og fjármálaþjónusta nota um 0,5-0,6% 

af VÞT sínum í RogÞ starf.  Útgjöld til RogÞ eru um 1,6% í veiturekstri og mest eru 

útgjöldin í iðnaði, um 8% af VÞT.   

 

VÞT allra atvinnugreina annarra en landbúnaðar hafa einnig vaxið á 

tímabilinu, VÞT landbúnaðar hafa minnkað um að meðaltali 1% á ári á tímabilinu.  
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Mestur hefur vöxtur VÞT verið í banka- og fjármálastarfsemi, um 6,1% árlega en 

árlegur vöxtur hinna atvinnugreinanna hefur verið á bilinu 1,6-2,3%.   

 

HÞF atvinnugreinanna er töluvert há í þessari rannsókn (um 80%), í tilfelli 

landbúnaðar og sjávarútvegs er töluverður samdráttur í framleiðsluþáttunum vinnuafli 

og fjármagni á tímabilinu, VÞT þessara greina dragst þó ekki jafn mikið saman og því 

er HÞF þessara greina fremur há.  Svipað á við í tilfelli atvinnugreinarinnar iðnaðar 

þar sem töluverður samdráttur verður í framleiðsluþættinum vinnuafl.  Í tilfelli 

veitureksturs er samanlögð aukning framleiðsluþátta meiri en sem nemur aukningu 

VÞT, því minnkar HÞF veiturekstur á tímabilinu.  HÞF í banka- og fjármálaþjónustu 

skýrir um 25% af aukningu í VÞT greinarinnar.   

 

Í þessari rannsókn var gerð tilraun til þess að meta þátt RogÞ starfs í 

hagvaxtarbókhaldi.  Ekki er reynt að meta orsakasamhengi á milli RogÞ starfs og 

framleiðsluaukningar atvinnugreinanna, slíkt hefur þó verið gert áður með misjöfnum 

niðurstöðum eins og sjá má í kafla 2.  Hér er því ekki reynt að segja til um hvort aukin 

framlög til RogÞ starfa leiði til aukningar í VÞT atvinnugreinanna eða hvort RogÞ 

störf séu einungis lúxus sem fyrirtæki leyfi sér þegar VÞT þeirra aukast.  Tilgangur 

þessarar rannsóknar er að nota þátt RogÞ starfs til þess að reyna að eyða hluta þeirrar 

óvissu sem er um HÞF atvinnugreinanna en HÞF mælir í raun óvissu um ástæðu 

framleiðsluaukningar atvinnugreina.  Með því að líta á hve mikið HÞF minnkar við 

það eitt að bæta við lið RogÞ starfs má fá vísbendingar um samsetningu HÞF.  

Veiturekstur sker sig úr í þessari rannsókn, þar eykst óvissan með því að bæta við lið 

RogÞ starfs um 23%, HÞF var þó neikvæð fyrir og skýrist aukning VÞT greinarinnar 

að öllu leiti af aukningu í öðrum framleiðsluþáttum.  Í sjávarútvegi skýrir RogÞ starf 

um 1,6% af HÞF greinarinnar og í landbúnaði um 4% af HÞF.  Í atvinnugreininni 

bankar- og fjármálamarkaðir skýrir viðbættur liður RogÞ starfs 11% af HÞF 

greinarinnar og í iðnaði skýrir liðurinn 16% af HÞF.  Með því að nota RogÞ starf sem 

framleiðsluþátt er því hægt að útskýra 1,6-16% af óvissunni í framleiðsluaukningu 

atvinnugreinanna. 
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6 Lokaorð 

 

Vöxtur framleiðni er mikilvæg uppspretta meiri auðlegðar þjóðarinnar og betri 

lífskjara en einnig bætir framleiðniaukning samkeppnisstöðu Íslands á alþjóðlegum 

markaði.  Í þessari rannsókn var þáttaframleiðni fimm atvinnugreina á árabilinu 1985-

2007 metin og reynt var að meta RogÞ starf sem framleiðsluþátt til þess að veita meiri 

innsýn í hinn óútskýrða þátt framleiðsluaukningar.  

 

Útgjöld til RogÞ starfa eru mikilvæg til þess að stækka þekkingarstofn landsins 

og hægt er að líta á þennan stofn sem aðföng í framleiðslu líkt og hér var gert með 

RogÞ stofninn.  Hagkerfi Íslands er afar lítið á heimsmælikvarða og eru útgjöld til 

RogÞ starfs á Íslandi aðeins örlítið brot af öllum þeim útgjöldum sem varið er til RogÞ 

starfs í heiminum öllum.  Gera má ráð fyrir að smitáhrif séu af RogÞ stofni stærri 

þjóða og að Ísland njóti góðs af þeim áhrifum á þann veg að RogÞ stofn Íslands aukist 

af þessum sökum. Ekki er reynt að leiðrétta fyrir þessum áhrifum í rannsókninni 

heldur er verkið eftirlátið öðrum. 

 

RogÞ starf sem unnið er í dag hefur ekki áhrif á framleiðni á morgun. RogÞ 

starfið bætist við stofn sem stækkar í sífellu og leggur sitt af mörkum til 

framleiðsluaukningar.  Því hefur RogÞ starf sem innt var af hendi fyrir löngu síðan 

enn áhrif í dag og þarf því að leiðrétta gögnin með það að leiðarljósi að gera ráð fyrir 

töfum.  Aðferðin sem hér er farin er að búa til stofn fyrir RogÞ starf og, sá stofn felur í 

sér ávinning af fyrri RogÞ störfum. Einnig er ákveðið að afvöxtunarhlutfall RogÞ 

stofnsins sé 10%. 

 

 Útreikningar hagvaxtarbókhalds í rannsókninni leiða í ljós að hlutur RogÞ 

starfs í vexti VÞT er 2-5% í öðrum atvinnugreinum en iðnaði.  Þessar tölur eru 

meðaltal yfir allt tímabilið og RogÞ starf útskýrir því um 2-5% af 

framleiðsluaukningunni á tímabilinu en ef litið er á einstök tímabil eru miklar sveiflur 

í þessum tölum.  Iðnaður er töluvert frábrugðinn öðrum atvinnugreinum því útgjöld til 

RogÞ starfs eru margföld í þeirri atvinnugrein miðað við aðrar sem rannsakaðar voru.  

Í iðnaði útskýrir RogÞ starf um 20% af vexti VÞT sem er mjög hátt hlutfall.  Í 
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fiskveiðum útskýrir RogÞ starf minnst hlutfall af VÞT en hæsta hlutfallið er að finna í 

iðnaði.   

 

RogÞ starf útskýrir á bilinu 1,6-16% í HÞF atvinnugreinanna, aftur er lægst 

hlutfall í sjávarútvegi en hæst í iðnaði.  Þetta þýðir að með því að bæta lið RogÞ starfs 

við jöfnu hagvaxtarbókhalds er hægt að minnka hinn óútskýrða þátt 

framleiðsluaukningar um áðurnefnt hlutfall og fá þannig hugmynd um hvert framlag 

RogÞ starfs er í raun.  Greinilegt er að RogÞ starf skilar langminnstu til 

framleiðsluaukningar og útskýringar á HÞF í sjávarútvegi þrátt fyrir að hlutfall 

útgjalda til RogÞ starfs sé svipað og í banka- og fjármálastarfsemi og meira en í 

landbúnaði.   

 

Niðurstöður rannsóknarinnar veita upplýsingar um þátt RogÞ starfs í 

framleiðniaukningu atvinnugreina en enn  er þó stór hluti framleiðninnar eftir 

óskýrður. Ýmsar leiðir hafa verið notaðar til þess að reyna að minnka þennan hluta. 

Mannauður hefur verið notaður til útskýringar á HÞF og  náttúruauðlindir geta útskýrt 

hluta HÞF í greinum sem byggja á notkun þeirra.  Því eru margar leiðir færar til þess 

að veita betri innsýn í framleiðni atvinnugreina og einstakra landa. Virkni og arðsemi 

RogÞ starfs á Íslandi er ekki metin sérstaklega í þessari rannsókn en slík greining gæti 

veitt mikilvægar upplýsingar um árangur RogÞ starfs. Auðvitað skila ekki allar 

rannsóknir sama ávinningi og því væri áhugavert að sjá í hvaða atvinnugrein RogÞ 

starf skilar mestum ávinningi.  Ávinningur af öflugu RogÞ starfi er einnig sá að þar 

sem Ísland þiggur væntanlega stóran hluta af þekkingarstofni sínum frá öðrum löndum 

er ljóst að með betur menntuðum vísindamönnum er landið fljótara að vinna úr því 

sem berst til landsins og hefur þannig betri möguleika á aukinni framleiðni en annars.  
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7  Viðaukar  

 
Viðauki A. Þríþáttaframleiðni með fiskistofn sem aðfang.  
Sveinn Agnarsson (2008) gerir þríþáttaframleiðni greiningu á sjávarútvegi með 

fiskistofn sem aðfang. Hér má sjá þá aðferð sem hann beitir við útreikninga sína: 

 

Hefðbundin HÞF: 

 

(A.1) 

 

ÞÞF með fiskistofn: 

 

(A.2) 

 

 

Þar sem: 

 

(A.3) 

 

                                             

 

Hér táknar: ÞÞF=þríþáttaframleiðni, S=fiskistofn og b=stuðull sem sýnir 

framleiðsluteygni fiskistofns, þ.e. hvernig afli breytist hlutfallslega þegar stofnstærð 

breytist. 
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Viðauki B. Útgjöld til RogÞ-starfs flokkað eftir ISAT95. 

ISAT 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Grand 

Total 
1 0 0 0 0 0 0 25885 0 11385 7970 8767 41209 95216 
2 0 0 0 0 0 43 2108 2500 0 0 0 0 4651 
5 4851 23076 54013 78546 127296 151582 184242 197400 208457 268667 209028 255478 1612358 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 
14 423 0 0 1381 3673 10767 4342 5000 0 0 0 0 33464 
15 8923 14729 94847 100624 228945 249289 665921 254209 294449 553821 489833 1181540 4212762 
17 2899 7100 6400 7000 11528 24715 62930 66033 0 18388 32227 26384 265604 
18 0 0 2500 0 0 17000 7642 0 37500 23714 7535 6000 101891 
19 0 0 3800 10000 10600 6530 11050 9885 13000 2180 1000 1250 69295 
20 0 0 0 0 7500 7500 0 0 3200 3600 3550 17000 42350 
21 0 3300 3500 3500 5031 15700 0 0 0 0 3000 9000 43031 
22 0 0 0 0 0 0 0 5000 92000 42500 21400 21000 181900 
24 9465 30804 72337 116488 137956 185425 282760 306609 597058 1111081 2964526 5674891 11552236 
25 4360 1910 5500 9900 41913 47800 44150 43457 45642 69288 71275 49600 468905 
26 10650 28161 26159 34839 33971 35600 24713 36127 34937 21512 65387 36546 421852 
27 1202 22948 41150 48951 38217 45477 39275 37140 39400 31006 21000 61250 440516 
28  1000 7000 18760 21950 22553 23501 20260 26500 39917 22764 54705 258910 
29 27167 27430 78000 107016 167363 261002 355398 474080 580231 636916 783755 628837 4476965 
31 12544 19903 22955 38050 65292 29420 25819 16228 40664 79848 24183 60000 436906 
32 0 0 0 2620 2620 2720 2000 0 0 0 0 18000 27960 
33 1240 5700 36634 60445 82271 115350 196020 392224 445907 752961 932971 1211800 4269360 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 7000 14280 10450 26111 36945 78500 53572 61120 78275 366253 
36 0 0 0 0 0 3500 6500 9346 0 6800 2600 9000 37746 
37 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 0 0 38600 41600 
40 0 3620 40000 43000 79391 128200 23032 45700 51719 125500 158000 643621 1377683 
45 0 788 17164 6000 19288 22750 21300 26000 293380 63227 26360 39500 539857 
50 0 0 0 0 2300 0 0 0 0 0 59000 9000 70300 
51 7000 35391 87063 111613 184745 133000 135939 72000 70400 0 143000 3750 1115201 
52 0 0 5000 13250 12150 11200 11000 15000 9526 0 68232 23900 178658 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 9000 11400 
60 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 10000 0 18000 29100 
61 0 0 9267 8267 60000 94000 136930 161050 162987 167951 34500 4375 839327 
62 0 0 0 0 9000 9000 0 0 10000 9000 0 9000 46000 
63 0 0 0 0 0 0 2800 500 8200 0 10610 20500 42610 
64 1718 1290 0 0 0 0 0 95000 191417 174800 79800 120360 664385 
65 0 0 0 0 0 0  0 197876 77000 279900 411700 966476 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21200 54500 101000 176700 
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 45000 
70 0 0 0 0 0 0 555 0 0 0 0 9000 9555 
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 
72 9150 10050 75437 87171 165858 384948 744873 997795 1375945 1657264 3090159.75 3180696 11807941.75 
73  6021 3659 0 6342 11380 587885 3081249 8508018 5856013 4518869 4533283 32277019 
74 3272 9876 25200 105101 126298 175192 274758 370082 313368 326855 334188 553615 2718729 
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11500 0 0 11500 
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68200 68200 
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19441 9000 28441 
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 6000 9000 
91 2718 4116 0 3180 4380 2193 0 0 12000 21320 0 0 49907 
92 0 0 0 0 300 600 0 0 5000 21844 49650 92147 169541 
93 0 0 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 33300 
97 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 6000 
99 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Grand 
Total 107,582 257,213 717,685 1,022,702 1,687,658 2,216,386 3,929,439 6,776,819 13,758,666 12,272,615 14,652,131 19,168,534 82,765,162 
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Viðauki C. Heiti atvinnugreina eftir ISAT 95 flokkum. 
ISAT-
númer Heiti atvinnugreinar 
01 Landbúnaður og dýraveiðar 
02 Skógrækt, skógarhögg og tengd þjónusta 
05 Fiskveiðar 
10 Kolanám og móvinnsla 
11 Vinnsla á hráolíu, jarðgasi o.fl. 
12 Nám á úran- og þórínmálmgrýti 
13 Málmnám og málmvinnsla 
14 Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu 
15 Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður 
16 Tóbaksiðnaður 
17 Textíliðnaður 
18 Fataiðnaður; sútun og litun loðskinna 
19 Leðuriðnaður 
20 Trjáiðnaður 
21 Pappírsiðnaður 
22 Útgáfustarfsemi og prentiðnaður 
23 Framleiðsla á koxi, olíuvörum og kjarnorkueldsneyti 
24 Efnaiðnaður 
25 Gúmmí- og plastvöruframleiðsla 
26 Gler-, leir- og steinefnaiðnaður 
27 Framleiðsla málma 
28 Málmsmíði og viðgerðir 
29 Vélsmíði og vélaviðgerðir 
30 Framleiðsla á skrifstofuvélum og tölvum 
31 Framleiðsla og viðgerðir annarra ótalinna rafmagnsvéla og -tækja 
32 Framleiðsla og viðgerðir fjarskiptabúnaðar og -tækja 

33 
Framleiðsla og viðhald á lækningatækjum, mæli- og rannsóknartækjum, úrum 
o.fl. 

34 Framleiðsla vélknúinna ökutækja annarra en vélhjóla 
35 Framleiðsla annarra farartækja 

36 
Húsgagnaiðnaður, skartgripasmíði, hljóðfærasmíði, sportvörugerð, 
leikfangagerð og annar ótalinn iðnaður 

37 Endurvinnsla 
40 Rafmagns-, gas- og hitaveitur 
41 Vatnsveitur 
45 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 
50 Sala, viðhald og viðgerðir á bílum o.fl.; bensínstöðvar 
51 Umboðs- og heildverslun með annað en bíla og vélhjól 

52 
Smásala á öðru en bílum og vélhjólum; viðgerðir á hlutum til einka- og 
heimilisnota 

55 Hótel- og veitingahúsarekstur 
60 Samgöngur á landi; flutningar eftir leiðslum 
61 Samgöngur á sjó og vatnaleiðum 
62 Flugsamgöngur 
63 Flutningaþjónusta,  starfsemi ferðaskrifstofa og flutningamiðlun 
64 Póstur og sími 
65 Peningastofnanir og fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og 
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lífeyrissjóða 
66 Starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, þó ekki almannatryggingar 
67 Starfsemi tengd fjármálaþjónustu 
70 Sala og rekstur fasteigna 

71 
Leiga á vélum- og tækjum án stjórnanda og leiga á hlutum til einka- og 
heimilisnota 

72 Tölvur og tölvuþjónusta 
73 Rannsóknir og þróunarstarf 
74 Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta 
75 Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar 
80 Fræðslustarfsemi 
85 Heilbrigðis- og félagsþjónusta 
90 Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi 
91 Starfsemi annarra ótalinna félaga og samtaka 
92 Tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi 
93 Önnur persónuleg þjónustustarfsemi 
95 Heimilishald með launuðu starfsfólki 
97 Engin starfsemi 
98 Ótilgreind starfsemi 
99 Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt 
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Viðauki D. Gögn til útreikninga í hagvaxtabókhaldi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergar 
þáttatekjur 
1985-
2007, 
milljónir 
króna, 
verðlag 
2007 

A. 
Landbúnaður 
dýraveiðar og 
skógrækt 

B. 
Fiskveiðar 

D. 
Iðnaður 

E. 
Veitur 

J. Fjármála- 
þjónusta, 
lífeyrissjóðir 
og 
vátryggingar 

Samtals 
ABDEJ 

Samtals allar 
atv.greinar á 
Íslandi 

1985 18682.57 32849.87 80125.56 25323.63 24521.62 181503.25 428868.3454 
1986 18144.64 41662.37 93442.69 23084.36 16607.58 192941.64 468139.4063 
1987 19287.32 47098.09 105842.15 20308.24 28072.00 220607.80 538437.8052 
1988 15325.41 47529.05 96502.61 22838.33 33604.45 215799.86 523212.0608 
1989 14850.19 45702.64 92532.94 22624.24 34040.50 209750.51 514814.2925 
1990 14885.17 54824.00 93395.60 22399.91 30852.16 216356.85 571427.2572 
1991 15348.97 55154.59 91828.47 20631.61 32475.67 215439.31 569510.1893 
1992 13685.99 52805.37 86733.86 21055.70 35984.07 210264.98 563382.7627 
1993 12655.98 52795.59 85957.72 21524.94 36214.77 209149.01 549942.7209 
1994 13114.25 52005.59 95214.72 21299.07 34675.59 216309.22 574681.4431 
1995 13302.67 55330.98 94105.26 22981.78 29876.12 215596.80 583521.1339 
1996 13067.44 57134.07 99710.13 22886.18 33650.05 226447.87 604853.6819 
1997 13773.80 53218.69 106502.66 25168.07 38719.74 237382.95 672935.504 
1998 14536.47 61426.71 120131.38 25195.82 26486.95 247777.32 739500.8296 
1999 15114.91 58910.68 109163.63 27000.80 35407.46 245597.48 758630.7587 
2000 15517.62 55599.05 109075.26 27033.94 39999.79 247225.65 785514.0977 
2001 13495.59 65852.22 132011.05 31678.96 49459.70 292497.52 853974.17 
2002 13901.57 67128.19 115961.26 29476.28 51537.14 278004.44 862262.3248 
2003 13810.47 54691.82 107237.16 28265.08 62756.10 266760.62 862430.2126 
2004 13791.67 48488.11 109156.00 29461.09 74150.08 275046.95 909683.1075 
2005 14164.30 46014.47 100109.28 31267.65 84298.23 275853.95 954682.3035 
2006 14492.29 49844.25 115633.26 39540.08 88723.94 308233.81 1010542.38 
2007 14724.80 47077.10 115390.60 42044.20 94793.30 314030.00 1088266.4 
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Laun og tengd 
gjöld 
atvinnugreina 
1985-2007, 
milljónir 
króna, verðlag 
2007 

A. 
Landbúnaður, 
dýraveiðar og 
skógrækt B. Fiskveiðar D. Iðnaður E. Veitur 

J. Fjármála- 
þjónusta, 
lífeyrissjóðir 
og 
vátryggingar 

Samtals 
ABDEJ 

1985 1939.57 25994.26 65745.59 4146.64 10588.26 108414.31 
1986 2190.62 30702.24 68004.02 3562.05 13027.60 117486.54 
1987 1889.58 36874.07 86341.53 4463.06 15266.29 144834.54 
1988 1945.54 35544.75 80095.33 4724.13 16010.38 138320.12 
1989 1911.97 34728.88 71287.63 4907.72 14880.44 127716.64 
1990 2254.12 38051.95 66255.84 5268.90 15687.60 127518.41 
1991 2378.54 37444.17 69786.47 5315.94 17313.64 132238.77 
1992 2611.57 35857.25 65664.58 5402.92 17455.73 126992.05 
1993 2330.67 35819.78 61077.93 5299.81 17027.67 121555.86 
1994 2204.22 36034.18 62296.27 5464.10 16323.19 122321.96 
1995 2346.16 36714.20 65917.79 5753.82 16640.78 127372.76 
1996 2323.35 38796.91 72066.74 5978.08 17760.50 136925.57 
1997 2375.12 36531.68 71013.46 6652.09 17244.99 133817.34 
1998 3983.89 38985.92 75404.97 6797.76 20649.24 145821.79 
1999 4280.86 38979.97 79327.98 8287.68 22772.79 153649.27 
2000 4163.35 36087.81 77595.40 7569.29 25309.25 150725.10 
2001 3920.66 35099.42 80724.55 8171.26 25811.51 153727.40 
2002 3343.58 42292.95 77913.74 7990.87 28270.78 159811.91 
2003 3906.06 35560.23 78231.26 8472.74 32061.43 158231.72 
2004 4179.06 34842.49 81665.63 8638.68 38337.51 167663.36 
2005 4707.01 32912.16 86549.47 10485.64 39602.52 174256.81 
2006 4880.86 33177.55 89226.05 16598.33 50772.86 194655.65 
2007 5027.90 33379.60 97586.30 18057.00 49840.90 203891.70 
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Afskriftir 
atvinnugreina 
1985-2007, 
milljónir 
króna, 
verðlag 2007 

A. 
Landbúnaður, 
dýraveiðar og 
skógrækt 

B. 
Fiskveiðar D. Iðnaður E. Veitur 

J. 
Fjármálaþjónusta, 
lífeyrissjóðir og 
vátryggingar 

Samtals 
ABDEJ 

1985 3873.00 5305.00 11372.31 10857.64 262.72 31670.67 
1986 4047.26 5707.86 12370.92 10966.37 286.41 33378.81 
1987 3965.56 5691.72 12430.28 10648.67 302.11 33038.34 
1988 3943.92 5942.57 12201.20 9833.90 313.44 32235.04 
1989 4122.97 6914.75 13016.23 9958.25 338.75 34350.94 
1990 6093.90 6850.22 16182.03 11196.29 323.60 40646.05 
1991 5424.83 6677.52 15460.49 11191.46 484.52 39238.82 
1992 4899.56 6458.04 14890.51 11029.94 655.31 37933.36 
1993 4385.39 6843.10 14656.56 10828.93 782.81 37496.80 
1994 4035.28 7034.02 14852.27 10911.80 872.62 37705.98 
1995 3730.09 7057.14 14577.38 10735.07 957.81 37057.49 
1996 3520.88 6816.10 14471.46 10578.09 1046.37 36432.91 
1997 3109.53 6553.09 15981.90 9963.25 634.66 36242.44 
1998 3419.71 6542.25 17282.24 10599.62 869.11 38712.94 
1999 3755.45 6732.66 18521.67 11127.73 1319.68 41457.17 
2000 3163.78 7594.71 18103.07 11236.77 1690.46 41788.79 
2001 3311.03 6491.90 19995.09 12079.03 1894.60 43771.65 
2002 3149.58 6633.55 18971.27 12096.76 1872.29 42723.46 
2003 2561.33 6254.61 17920.89 12258.74 1841.22 40836.79 
2004 2557.02 6152.24 16765.25 12883.07 1950.42 40307.99 
2005 2182.06 5632.31 15457.17 13543.10 1837.82 38652.44 
2006 2183.44 5856.11 22269.18 16221.93 2372.48 48903.13 
2007 2250.00 5363.00 26534.00 19075.00 3074.00 56296.00 
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Rekstrarafgangur 
atvinnugreina 
1985-2007, 
milljónir króna, 
verðlag 2007 

A. 
Landbúnaður, 
dýraveiðar og 
skógrækt 

B. 
Fiskveiðar 

D. 
Iðnaður 

E. 
Veitur 

J. Fjármála- 
þjónusta, 
lífeyrissjóðir 
og 
vátryggingar 

Samtals 
ABDEJ 

1985 13396.95 -2651.79 -1487.76 9283.39 12475.37 31016.16 
1986 11996.01 1587.33 8755.09 8265.21 1576.42 32180.06 
1987 13457.11 -1636.57 4133.58 3743.06 10751.71 30448.91 
1988 9575.67 2050.45 2572.94 7256.25 15269.16 36724.48 
1989 9355.64 2534.45 6606.21 6159.17 17089.28 41744.75 
1990 9383.17 6088.82 12610.36 4385.01 12876.20 45343.56 
1991 9530.89 6811.96 8493.85 3807.07 12751.08 41394.84 
1992 7632.17 7496.02 7854.57 4039.50 16007.25 43029.51 
1993 7162.91 7234.83 12506.11 4085.31 16968.80 47957.96 
1994 7649.03 6679.50 20719.41 3722.55 16156.06 54926.55 
1995 8045.93 9851.55 16044.13 5193.04 11088.32 50222.97 
1996 7471.90 8427.85 13951.83 4914.39 13868.52 48634.50 
1997 7118.21 10358.47 28444.16 7692.45 7688.95 61302.25 
1998 6751.32 11003.71 29504.66 6774.76 2368.41 56402.86 
1999 5736.11 5537.73 13108.11 6109.78 9667.42 40159.16 
2000 5834.71 6389.67 13719.55 6096.25 11627.22 43667.40 
2001 4851.59 19225.91 34944.24 9578.93 20344.37 88945.04 
2002 6276.30 10007.74 22204.20 7499.87 19777.72 65765.83 
2003 5248.14 3808.88 14551.90 6185.13 26721.53 56515.58 
2004 4655.24 -419.25 12397.79 6860.31 31337.21 54831.31 
2005 4087.15 2470.46 -77.26 7965.63 42167.06 56613.03 
2006 4502.88 7634.05 11589.97 8310.30 34755.42 66792.62 
2007 3967.50 6225.80 2306.80 8093.40 41470.10 62063.60 
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Fjármunaeign 
1985-2007, 
milljónir 
króna, 
verðlag 2007 

A. 
Landbúnaður, 
dýraveiðar og 
skógrækt 

B. 
Fiskveiðar 

D. 
Iðnaður E. Veitur 

J. Fjármála- 
þjónusta, 
lífeyrissjóðir 
og 
vátryggingar 

Samtals 
ABDEJ 

1985 106898.67 89757.26 174330.04 215092.28 11160.11 597238.36 
1986 114133.77 104375.15 183434.00 215141.72 12193.60 629278.23 
1987 116521.99 106634.34 185440.19 209235.53 13347.18 631179.23 
1988 114230.90 112334.03 178277.13 196086.79 13319.96 614248.80 
1989 114625.00 119289.86 186445.24 200969.17 14226.41 635555.68 
1990 77019.40 124331.29 183275.96 236326.16 14752.16 635704.98 
1991 72342.78 121897.41 179112.70 236474.22 15971.44 625798.55 
1992 68011.48 123239.29 172124.50 227250.45 16785.14 607410.86 
1993 64009.73 123009.45 170942.14 222389.33 17308.35 597658.99 
1994 61612.32 128478.05 174974.54 223193.78 18170.80 606429.49 
1995 59599.24 125983.77 177384.72 220298.14 19118.29 602384.16 
1996 57641.65 127983.50 193782.83 219629.92 20354.02 619391.92 
1997 58255.12 124836.75 211680.43 223998.60 18423.37 637194.27 
1998 61035.16 124785.18 235174.70 238330.10 21235.07 680560.21 
1999 62501.24 123264.09 235449.54 245235.94 24977.11 691427.92 
2000 60018.30 140503.57 232749.24 241895.61 23809.41 698976.14 
2001 58902.65 128760.47 249782.72 263008.82 24731.59 725186.25 
2002 56021.30 117685.30 236169.67 261867.92 24873.36 696617.54 
2003 55338.96 111754.47 229118.09 278733.49 25757.81 700702.82 
2004 54714.54 108497.03 221910.94 298325.12 27391.10 710838.73 
2005 55302.68 99807.20 254127.69 326994.46 26905.67 763137.69 
2006 56527.83 103057.43 321039.96 402771.32 36019.90 919416.45 
2007 58498.00 95037.00 330183.00 448034.00 42586.00 974338.00 
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Samtals 
fjöldi 
starfandi 
og fjöldi 
ársverka 
1985-
2007 

A. 
Landbúnaður, 
dýraveiðar og 
skógrækt 

B. 
Fiskveiðar 

D. 
Iðnaður 

E. 
Veitur 

J. Fjármála- 
þjónusta, 
lífeyrissjóðir 
og 
vátryggingar 

Samtals 
ABDEJ 

1985 7419 6085 27266 1089 4465 46324 
1986 7372 6257 27555 1077 4821 47082 
1987 7159 6838 28392 1146 5073 48608 
1988 6473 6613 25589 1199 5417 45291 
1989 6402 6777 24311 1109 5330 43929 
1990 6873 6985 23457 1219 5198 43732 
1991 7700 6200 23600 1600 4900 44000 
1992 7600 6700 22400 1400 5100 43200 
1993 5900 6600 22900 1400 5100 41900 
1994 6000 6400 24200 1500 4500 42600 
1995 6500 7000 24000 1400 4800 43700 
1996 6400 7100 24200 1100 4600 43400 
1997 5900 6300 24800 1200 4200 42400 
1998 6500 6200 24800 1500 4700 43700 
1999 6500 7200 23600 1200 5700 44200 
2000 6900 6100 24200 1300 6600 45100 
2001 6400 6000 23200 1500 6500 43600 
2002 6000 5300 22400 1500 6100 41300 
2003 5700 5100 21800 1600 6200 40400 
2004 5400 4600 21900 1600 6900 40400 
2005 5500 5100 21000 1500 6600 39700 
2006 6400 4600 19900 1500 7300 39700 
2007 6000 4500 19300 1700 8700 40200 
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Útgjöld 
fyrirtækja til 
RogD 1985-
2007, 
milljónir 
króna, verðlag 
2007 

A. 
Landbúnaður, 
dýraveiðar og 
skógrækt 

B. 
Fiskveiðar 

D. 
Iðnaður E. Veitur 

J. Fjármála- 
þjónusta, 
lífeyrissjóðir og 
vátryggingar 

Samtals 
ABDEJ 

1985 0.00 22.93 370.76 0.00 0.00 393.69 
1986 0.00 54.42 470.46 7.05 0.00 531.93 
1987 0.00 75.73 534.86 11.88 0.00 622.47 
1988 0.00 100.85 737.51 57.06 0.00 895.42 
1989 0.00 116.70 865.95 86.43 0.00 1069.08 
1990 0.00 124.70 908.70 78.08 0.00 1111.48 
1991 0.00 138.39 995.80 75.76 0.00 1209.95 
1992 0.00 174.73 1219.06 103.89 0.00 1497.68 
1993 0.00 207.60 1420.38 129.48 0.00 1757.46 
1994 0.00 224.08 1568.85 166.80 0.00 1959.73 
1995 0.00 239.58 1709.41 202.63 0.00 2151.62 
1996 20.00 259.52 2206.59 116.87 0.00 2602.99 
1997 39.30 279.74 2693.19 34.97 0.00 3047.20 
1998 33.14 284.96 2599.38 51.32 0.00 2954.98 
1999 26.99 285.02 2465.43 65.98 0.00 2816.43 
2000 20.83 278.90 2773.82 66.94 135.98 3263.46 
2001 14.67 268.67 3001.70 66.66 255.03 3606.73 
2002 11.90 293.28 3550.41 108.93 181.99 4146.50 
2003 9.60 323.53 4151.00 151.13 118.25 4753.50 
2004 9.76 278.62 5223.24 165.35 252.32 5929.29 
2005 9.83 234.38 6176.28 177.17 374.96 6972.62 
2006 26.24 224.69 7714.92 420.95 468.46 8751.62 
2007 41.21 215.00 9183.68 643.62 557.70 10447.71 
Samtals 263.48 4706.01 62541.38 2988.95 2344.69 72493.56 
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Laun og 
tengd 
gjöld í 
RogD, 
milljónir 
króna, 
verðlag 
2007 

A. 
Landbúnaður, 
dýraveiðar og 
skógrækt 

B. 
Fiskveiðar 

D. 
Iðnaður 

E. 
Veitur 

J. Fjármála- 
þjónusta, 
lífeyrissjóðir 
og 
vátryggingar 

Samtals 
ABDEJ 

1985 0.00 9.18 242.91 0.00 0.00 252.09 
1986 0.00 13.45 312.42 3.40 0.00 329.26 
1987 0.00 17.72 381.92 6.79 0.00 406.44 
1988 0.00 25.16 421.13 30.62 0.00 476.92 
1989 0.00 32.61 460.34 54.45 0.00 547.40 
1990 0.00 51.08 524.75 50.98 0.00 626.80 
1991 0.00 69.55 589.15 47.50 0.00 706.20 
1992 0.00 73.48 744.25 52.88 0.00 870.61 
1993 0.00 77.41 899.34 58.27 0.00 1035.01 
1994 0.00 69.04 959.88 78.92 0.00 1107.83 
1995 0.00 60.66 1020.41 99.57 0.00 1180.65 
1996 0.00 77.27 1307.48 62.09 0.00 1446.84 
1997 21.56 93.87 1594.54 24.61 0.00 1734.58 
1998 17.97 100.00 1627.43 39.49 0.00 1784.88 
1999 14.38 106.12 1660.31 54.36 0.00 1835.17 
2000 10.78 154.68 1854.93 53.83 0.00 2074.22 
2001 7.19 203.24 2049.54 53.30 185.43 2498.70 
2002 6.76 198.87 2376.63 82.52 141.37 2806.15 
2003 6.32 194.49 2703.73 111.75 97.30 3113.59 
2004 6.40 176.72 2671.96 113.06 209.74 3177.87 
2005 6.48 158.94 2640.19 114.37 322.17 3242.15 
2006 20.86 166.10 2830.75 223.88 386.59 3628.18 
2007 35.25 173.25 3021.32 333.38 451.00 4014.20 
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Nálgun á RogÞ 
stofn 
atvinnugreina í 
milljónum 
króna, verðlag 
2007 

A. 
Landbúnaður, 
dýraveiðar og 
skógrækt 

B. 
Fiskveiðar D. Iðnaður E. Veitur 

J. Fjármála- 
þjónusta, 
lífeyrissjóðir og 
vátryggingar 

Samtals 
ABDEJ 

1985 0.00 75.21 1216.29 0.00 0.00 1291.50 
1986 0.00 90.62 1465.42 0.00 0.00 1556.04 
1987 0.00 130.88 1771.69 5.94 0.00 1908.51 
1988 0.00 193.52 2129.38 17.23 0.00 2340.13 
1989 0.00 270.38 2616.85 64.66 0.00 2951.89 
1990 0.00 360.05 3221.12 144.62 0.00 3725.79 
1991 0.00 451.59 3829.88 211.25 0.00 4492.72 
1992 0.00 544.82 4442.70 265.88 0.00 5253.40 
1993 0.00 663.33 5206.52 341.91 0.00 6211.77 
1994 0.00 804.60 6106.25 437.20 0.00 7348.05 
1995 0.00 947.73 7060.52 559.53 0.00 8567.78 
1996 0.00 1092.54 8063.87 706.20 0.00 9862.62 
1997 19.65 1242.95 9458.79 754.38 0.00 11475.77 
1998 56.99 1398.39 11206.10 713.91 0.00 13375.39 
1999 84.43 1540.93 12664.80 693.00 0.00 14969.67 
2000 102.98 1671.85 13863.75 689.68 0.00 16289.13 
2001 113.51 1781.51 15210.94 687.03 127.52 17871.80 
2002 116.83 1872.03 16691.54 684.99 369.79 19691.35 
2003 117.29 1980.92 18598.74 725.38 519.46 21902.33 
2004 115.15 2106.36 20889.86 803.97 585.76 24465.60 
2005 113.35 2174.68 23964.51 887.72 773.80 27882.10 
2006 111.85 2191.60 27744.34 976.11 1071.38 32066.52 
2007 126.18 2217.37 32649.89 1288.90 1430.57 37570.03 
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Viðauki E. Gengisþróun. 
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Viðauki F. VÞT iðnaðar án vinnslu sjávarafurða, sjávarútvegs og 
vinnslu sjávarafurða.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  - 65 - 

8   Heimildaskrá 

Abramovitz, M. (1956). Resource and Output Trends in the United States Since 1870. 

The American Economic Review, 46(2), 5-23. 

Alþýðusamband Íslands. (1990). Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands 

árið 1990. Reykjavík: Alþýðusamband Íslands.  

Atella V., & Quinteri, B. (2001). Do R&D expenditures really matter for TFP? 

Applied economics, 2001(33), 1385-1389. 

Ásgeir Jónsson (2009). Why Iceland? New-York: McGraw-Hill. 

Barro, R.J. (1998). Notes on growth accounting. Cambridge, MA.: NBER Working 

Paper, nr. 6654. 

Barro, R.J., & Sala-i-Martin, X. (1995). Economic growth. New-York: McGraw-Hill. 

Bronzini, R. & Piselli, P. (2006). Determinants of long run regional productivity: The 

role of R&D, human capital and public infrastructure. Róm: Banca d’Italia 

Working Paper, nr. 597. 

Cameron, G. (2000). R&D and growth at the industry level. Óbirt grein. Nuffield 

Collage, Oxford. http://www.nuff.ox.ac.uk/economics/papers/2000/w4/ie.pdf . 

Coccia, M. (2008). What is the optimal rate of R&D investment to maximize 

productivity growth? Technological Forecasting & Social Change, 76 (3), 433–

446 

Commission of the European communities. (2002). More research for Europe. 

Towards 3% of GDP. Sótt 2. apríl 2010 af 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/com3percent_en.pdf.  

Cueno, P., Mairesse, J. (1984). Productivity and R&D at the Firm Level in French 

Manufacturing. Í Z. Griliches (ritstjóri), R & D, Patents, and Productivity (bls. 

375-392). Chicago: University of Chicago Press. 

Grilisches, Z. (1988). Productivity puzzels and R&D: Another nonexplanation. The 

Journal of Economic Perspectives, 2(4), 9-21. 

Grilisches, Z. (1980). R&D and the productivity slowdown.  The American Economic 

Review, 70(2), 343-348. 

Griliches, Z. (1996). The Discovery of the residual: a historical note. Journal of 

Economic Literature, 34(3), 1324-1330. 



  

  - 66 - 

Grilisches, Z., & Mairesse,  J. (1982). Comparing productivity growth: An exploration 

of French and U.S. industrial and firm data. Cambridge, MA.: NBER Working 

Paper, nr. 961. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. (1997a). Menntun, mannauður og frameiðni, 

febrúar. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. (1997b). Framleiðni innan atvinnugreina á Íslandi: 

Samanburður við danmörku og Bandaríkin, nóvember. 

Hagstofa Íslands  (e.d.). Fjármunamyndun og fjármunaeign. Sótt 17. febrúar 2010 af 

http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Thjodhagsreikningar/ Fjarmunamyndun-og-

fjarmunaeign. 

Hagstofa Íslands  (e.d.). Framleiðsluuppgjör. Sótt 17. febrúar 2010 af 

http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Thjodhagsreikningar/Framleidsluuppgjor. 

Hagstofa Íslands  (e.d.). Vinnumarkaður. Sótt 17. febrúar 2010 af 

http://www.hagstofa.is/Hagtolur/ Laun,-tekjur-og-vinnumarkadur/Vinnumarkadur. 

Hagstofa Íslands  (e.d.). Þjóðhagsreikningar. Sótt 17. febrúar 2010 af 

http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Thjodhagsreikningar/Thjodhagsreikningar. 

Hall, B.H., & Mairesse, J. (1995). Exploring the relationship between R&D and 

productivity in French manufactoring firms. Journal of econometrics, 65(1995), 

263-293.   

Krugman, P. (1997). The Age of diminished expectations: US economic policy in the 

1990s. Cambridge, MA.: MIT Press.  

Landsvirkun. (e.d.). virkjanir Landsvirkjunar. Sótt 11.apríl 2010 af 

http://www.landsvirkjun.is/starfsemin/virkjanir/. 

Orkuveita Reykjavíkur. (e.d.). Virkjanir Orkuveitu Reykjavíkur. Sótt 11 apríl 2010 af 

http://www.or.is/UmOR/Veiturogveitusvaedi/Virkjanir/. 

RANNÍS. (2009). Rannsóknir og þróunarstarf á Íslandi 2009. Reykjavík: 

Rannsóknarmiðstöð Íslands. 

Sigurður Snævarr (2005). Haglýsing Íslands. Reykjavík: Mál og Menning. 

Solow, R.M. (1957). Technical change and the aggregate production function. The 

Review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320. 

Sterlacchini, A. (1989). R&D, innovations and total factor productivity growth in 

Brittish manufactoring. Applied Economics, 1989(21), 1549-1562. 

Sveinn Agnarsson (2000). Aðferðir við mat á framleiðni.  Rannsóknir í 

félagsvísindum, III, 571-580. 



  

  - 67 - 

Sveinn Agnarsson (2008). Framleiðni í fiskveiðum 1973-2007.  Rannsóknir í 

félagsvísindum, IX, 533-545.        

Verspagen, B. (1995). R&D and productivity: A broad cross-section cross-country 

look. The Journal of Productivity Analysis, 6, 117-135.  

Wakelin, K. (2001). Productivity growth and R&D expenditure in UK manufactoring 

firms. Research Policy, 30(2001), 1079-1090 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  - 68 - 

 
 
 
 
 


