
 12 mánaða breytingar, % 
2003-  
2004 

2004- 
2005 

 Skatttekjur alls 20,9 28,8 
 Skattar á tekjur og hagnað 8,7 33,5 
 Tryggingagjöld 42,6 35,4 

 Eignarskattar 4,1 104,8 

 Veltuskattar 43,2 14,6 
 Tekjur alls 22,6 27,0 

Tekjur ríkissjóðs janúar 

en það var árið 1990, eða 3,2 milljónir tonna af CO2  eða ígildi þess því til 
viðbótar er heimilt að losa allt að 1,6 m.t í samræmi við það sem nefnt hefur 
verið „íslenska ákvæðið” en það fjallar um losun gróðurhúsalofttegunda frá 
nýrri stóriðju. 

Stjórnvöld fylgjast náið með losuninni og hafa gripið til ýmissa aðgerða í 
þeim tilgangi að tryggja að Ísland standi við skuldbindingar sínar í þessum 
efnum. Má þar nefna breytingar á skattlagningu á díselolíu sem koma til 
framkvæmda 1. júlí n.k. Til viðbótar við aðgerðir sem ætlað er að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda er stjórnvöldum einnig heimilt að binda kolefni 
með landgræðslu og skógrækt. 
Hlutverk landgræðslu og skógræktar er fyrst og fremst að vernda og bæta 
landkosti með því að stöðva jarðvegsrof og sandfok, græða land og rækta 
skóga. Við slíkar landbætur binst kolefni í gróðri og jarðvegi sem er jafnframt 
einn af mælikvörðum árangurs í málaflokknum, þótt vissulega séu markmið 
stofnananna fjölbreytt og skili sér misvel í mælanlegri kolefnisbindingu. 
Framlög ríkisins til skógræktar og landgræðslu hafa stóraukist, eða um 170% 
á föstu verðlagi frá árinu 1990. 

Kolefnisbinding með landgræðslu og skógrækt felst í því að umbreyta 
koltvísýringi, CO2-andrúmslofsins, í lífræn efni sem geymd eru í gróðri og 
jarðvegi. Samdráttur CO2 losunar og kolefnisbinding eru því tvær mismun-
andi leiðir að sama markmiði, þ.e. að koma í veg fyrir breytingar á loftslagi 
jarðar. Í Kyoto bókuninni er kveðið á um að nota megi kolefnisbindingu 
skóga sem ræktaðir eru frá og með 1990 til frádráttar frá útstreymi koltvísýr-
ings. Á aðildarþingi loftslagssamningsins haustið 2001 var auk þess ákveðið 
að þjóðir heims megi nota m.a. kolefnisbindingu með landgræðslu, skógar-
umhirðu og beitarstjórnun sem leiðir til að mæta skuldbindingum sínum. 
Aðeins er tekið tillit til skóga á landsvæði sem hefur verið skóglaust í meir  
en 50 ár. Meðfylgjandi mynd sýnir árlega bindingu kolefnis sem dregst frá 
losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Hvert uppkomið tré mun halda 
áfram að binda kolefni í um 100 ár frá gróðursetningu. Við landgræðslu 
heldur bindingin áfram í að minnsta kosti 60 ár eftir sáningu eða aðrar land-
bótaaðgerðir. Heildar koltvísýringslosun Íslendinga er um þrjár milljónir 
tonna árlega og því nemur bindingin tæpum 8% losunnarinnar. 

Árleg binding í tonnum CO2  til frádráttar frá losun    

Heimsmarkaðsverð á losunarkvótum er frá  800 kr/t  (10Є. Til samanburðar 
er breytilegur einingarkostnaður við bindingu í landgræðslu eða skógrækt frá 
400-2.000 kr/t samkvæmt upplýsingum frá Landgræðslu og Skógrækt 
ríkisins. 
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Ný Gallupkönnun um væntingar fyrirtækja 
Nú hafa borist niðurstöður úr nýrri könnun IMG Gallup fyrir fjármála-
ráðuneytið og Seðlabanka Íslands um stöðu og horfur veltuhæstu fyrirtækja 
landsins. Þessar kannanir eru gerðar tvisvar á ári og er þessi sú sjötta. 
Könnunin nú var gerð á tímabilinu 8. febrúar til 3. mars og voru 375 fyrirtæki 
í endanlegu úrtaki. Svarhlutfallið var 77%. 

Vísitala efnahagslífsins 

Forráðamenn fyrirtækjanna telja aðstæður í efnahagslífinu almennt góðar um 
þessar mundir eða 76% aðspurðra. Aðeins 7% telja aðstæðurnar slæmar en 
flestir þeirra eru í sjávarútvegi. Vísitala efnahagslífisins mælist 182 stig en var 
í síðustu könnun í haust 196 stig, sem er það hæsta sem mælst hefur og varla 
hægt að búast við betri niðurstöðu. Hagvöxtur var mikill á síðasta ári sem 
skýrist einkum af miklum vexti einkaneyslu og fjárfestinga enda voru 
forráðamenn fyrirtækja bjartsýnir. Nú hafa aðstæður breyst, þensluáhrif 
álvers- og virkjanaframkvæmda farin að sjást á verðlagi og gengi krónunnar 
og væntingar forráðamanna þegar horft er sex eða tólf mánuði fram í tímann 
endurspegla það. 

Þegar spurt er um aðstæður sex mánuði fram í tímann telja langflestir að 
aðstæður verði óbreyttar eða 71% en þeim fjölgar aftur á móti sem telja að 
aðstæður versni (16%) frá síðustu mælingum og fækkar þeim er telja að þær 
verði betri (13%). Þegar forráðamenn eru beðnir um mat tólf mánuði fram í 
tímann telur um helmingur þeirra að aðstæður verði óbreyttar og tæpur 
þriðjungur að þær versni, en um 22% aðspurðra töldu að aðstæður myndu 
versna að ári í könnuninni í september 2004. Það er því greinileg tilhneiging 
hjá forráðamönnum fyrirtækja að álíta að það muni hægja á efnahagsbatanum 
þegar líða tekur á árið. 

Ef viðhorf forráðamanna mismunandi atvinnugreina eru borin saman er ljóst 
að töluvert fleiri forráðamenn í flutningum og ferðaþjónustu og sjávarútvegi 
telja að aðstæður versni frekar en batni þegar litið er sex og tólf mánuði fram í 
tímann. Svipaða þróun, en í minna mæli, er að sjá í öðrum greinum. 
Forráðamenn í ráðgjöf og þjónustu eru undantekning en þeir telja að aðstæður 
batni frekar en versni. Þá er athyglisvert að forráðamenn fyrirtækja með veltu 
undir 250 m.kr. eru almennt bjartsýnni en forráðamenn stærri fyrirtækja. 

 
Aðkoma ríkisins að kolefnisbindingu samkvæmt ákvæðum 
Kyoto bókunarinnar 
Þær þjóðir sem hafa staðfest Kyoto-bókun Rammasamnings Sameinuðu 
þjóðanna um loftslagsbreytingar hafa undirgengist þær skuldbindingar sem 
þessar  samþykktir hafa í för með sér. Að því er Ísland varðar má almennt 
útstreymi gróðurhúsaloftegunda að meðaltali árin 2008-2012 verða 10% meira 

 12 mánaða breytingar, % 
2003-  
2004 

2004- 
2005 

 Almenn mál 46,1 8,9 

 Félagsmál 36,2 -1,6 
 Atvinnumál 49,2 -19,8 

 Vaxtagjöld -45,8 140,9 

 Önnur útgjöld -27,7 1,7 

 Gjöld alls 27,0 2,4 

Gjöld ríkissjóðs janúar 
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 Handbært fé frá rekstri -1.795 2.655 

 Hr. lánsfjárjöfnuður -1.591 5.874 
 Afborgun lána -17 -11.135 

 Br. lánsfjárjöfnuður -2.233 -5.261 

 Lántökur 7.674 5.563 

 Greiðsluafkoma 5.442 302 

Afkoma ríkissjóðs 
12 mánaða breytingar, %  

 
2004 

 
2005 

 Verðbólga - mars 1,8 4,7 

 Kjarnaverðb.1– mars 2,3 4,7 
 Launavísitala - febrúar 3,3 6,7 

 Heildarvelta jan.-des.03-04 1,4 11,2 

 Smá.velta jan.-des. 03 - 04 1,1 5,1 

 Atvinnuleysi 3,6 2,8 

Ýmsar hagtölur 

157
181 182

131

169
184187 189 179184

162 158

124
150

196

73
89

182

0

50

100

150

200

250

Í dag Eftir 6 mánuði Eftir 12 mánuði
  Sept. 02   Feb. 03   Sept. 03
  Feb. 04   Sept. 04   Feb. 05


