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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um Væntingavísitölu Capacent Gallup, greint frá tilgangi 

hennar og þeim vísbendingunum sem hún gefur meðal annars um einkaneyslu.  Mæling 

vísitölunnar hefur sýnt tiltrú og væntingar fólks til efnahagslífsins, atvinnuástandsins og 

heildartekna heimila í komandi framtíð. Atferlishagfræðin gerir ráð fyrir mannlegum 

breyskleika og fjallar með annars um hvata og hvaða áhrif viðbrögð við þeim hafa á fólk 

og þar með væntingar þeirra.   

Einn stærsti ráðstöfunarliður þjóðartekna er einkaneysla og sú hagstærð sem gefur 

hagvöxt til kynna.  Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort vísitalan segi meira til um 

neyslu dagsins í dag eða framtíðarinnar.  Ýmsir þættir hafa áhrif á væntingar svo sem 

kyn, aldur, menntun og búseta en ekki síður atvinna og efnahagur. Greining á vísitölu 

um mat á atvinnuástandi og  atvinnuleysishlutfalli sýndi að samband þeirra var 

neikvætt. Mat fólks á atvinnustigi er nokkuð rétt og með auknu atvinnuleysi dregur úr 

væntingum. 

Vísitalan gefur svipaða vísbendingu um einkaneyslu eins og kortanotkun hefur gefið 

lengst framan af  en þetta samband hefur rofnað undanfarið.  Líkön þjóðhagfræðinnar 

yfir ráðstöfun þjóðartekna og mælingar Hagstofu á einkaneyslu eru kynntar.  Notuð eru 

gögn Hagstofunnar yfir einkaneyslu og neysluvöruvísitölu ásamt upplýsingum um 

vísitöluna frá Capacent Gallup. 

Lagt er mat á styttri tímabil og greining leiðir í ljós nýtt samhengi.  Þá sést að 

undirvísitala um núverandi ástand gefur skýrustu mynd af ástandinu og gerir það 

nákvæmar en væntingavísitalan sjálf.   Væntingavísitalan er skammtíma hagvísir sem 

skýrir meðal annars hluta einkaneyslu. 
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1 Inngangur 

Í ritgerðinni er fjallað um væntingavísitölu Capacent Gallup ásamt undirvísitölum og 

greiningarbreytum.  Tiltrú manna og væntingar til nánustu framtíðar eru fólgin í 

vísitölunni.   Sagt verður frá þeim vísbendingum sem hún gefur um efnahagslífið og 

atvinnuástandið.   Þeirri spurningu er varpað fram hvort vísitalan gefi frekar mynd af 

nútíðinni heldur en nánustu framtíð og því er hún sett í samhengi við einkaneyslu til fá 

svar við þeirri spurningu. 

Í öðrum kafla verður greint nánar frá væntingavísitölunni og hvernig hún er 

uppbyggð.  Helstu kenningar og fræðigreinar sem stýra mannlegu atferli og væntingum 

verða raktar.  Þá verður fjallað um undirvísitölur væntingavísitölunnar og 

greiningabreytur kynntar ásamt því að setja þær í samhengi við efnahagslífið á hverjum 

tíma.  Að lokum er gerð grein fyrir helstu erlendu væntingavísitölum. 

Í þriðja kafla eru rakin tengsl þjóðhagsstærða og þjóðhagsreikninga og hvernig 

væntingavísitalan tengist einum helsta ráðstöfunarlið þjóðartekna, einkaneyslu.  Til að 

lesandi átti sig á hver flókin upplýsingaöflun er að baki neyslunni og hvernig hún skiptist 

milli vöruflokka er sagt frá aðferðafræði Hagstofu í fjórða kafla. 

Í fimmta kafla eru rannsóknaraðferðir tíundaðar, gert grein fyrir aðlögun gagna og 

niðurstöður greininga raktar.  Að endingu er fjallað um áhrif væntinga á efnahagsmatið 

og atvinnustigið.  
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2 Væntingavísitala Capacent Gallup 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað nokkuð ítarlega um væntingavísitöluna 

(VVT), tilganginn með því að reikna hana út og birta, uppbyggingu hennar og þær 

upplýsingar sem safnað er saman ásamt og með þeim undirvísitölum sem reiknaðar eru 

út áður en lokaútkoman er fengin.  Fjallað verður um tengsl væntinga við ákvarðanir 

neytenda og hvaða áhrif þróunin í efnahagslífinu hefur getað haft á þær. 

2.1 Uppbygging vísitölunnar 

Væntingar almennings um atvinnu- og efnahagsástandið eru mældar mánaðarlega af 

Capacent Gallup fyrir Seðlabanka Íslands og hafa verið mældar óslitið frá árinu 2001.  

Reynt er að mæla tiltrú og væntingar almennings til stöðu efnahagslífsins, 

atvinnuástandsins og heildartekna heimilisins þegar spurt er en einnig til lengri 

framtíðar eða eftir 6 mánuði. 

Mælingin vísitölunnar byggir á svörum við fimm spurningum, sem lagðar eru fyrir 

u.þ.b. 1300 manna úrtak, bæði í þéttbýli og dreifbýli.  Svarhlutfall hefur verið í kringum 

60% eða um 800 manns.  Athugað er hvort úrtakið endurspegli þýðið hvað varðar kyn, 

aldur, búsetu, menntun og tekjur.  Ef um frávik er að ræða er vægi svaranna breytt 

þannig að könnunin endurspegli sem best viðhorf almennings.  Fyrir hverja spurningu er 

deilt í fjölda jákvæðra svara með samanlögðum fjölda já- og neikvæðra svara, hlutfallið 

er síðan margfaldað með 200 en þá fæst breyta sem getur tekið gildi á bilinu 0-200.  

Jafnvægi ríkir milli jákvæðra og neikvæðra svara ef gildið er 100 en sé það lægra eru 

fleiri neikvæðir, fari gildið yfir 100 eru fleiri jákvæðir.  Væntingavísitalan sjálf er samsett 

úr öllum þessum spurningum og er mæld á sama hátt og Bandaríska vísitalan Consumer 

Confidence Index (Viðskiptablaðið, 2004).  Sú vísitala leggur áherslu á að meta 

væntingar út frá atvinnuástandi og metur núverandi ástand og væntingar til næstu 6 

mánaða.  Vísitölur sem þessar eru taldar gefa upplýsingar um breytingar á kauphegðun, 

hafa forspárgildi um einkaneyslu og hafa að auki mikla fylgni við atvinnuleysi og 

verðbólgu.  Spurningarnar og möguleg svör við þeim má sjá á mynd 1.   
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Mynd 1.  Uppbygging væntingavísitölu Capacent Gallup 

Heimild:  Capacent Gallup 

Út frá svörunum við spurningunum fimm eru reiknaðar vísitölur sem síðan eru 

notaðar annars vegar til að meta nútíðina og hins vegar næstkomandi framtíð.  Mat á 

núverandi ástandi byggir á meðaltali spurninga 1 og 3 en væntingar eftir 6 mánuði eru 

byggðar á meðaltali spurninga 2, 4 og 5.  Mat á atvinnuástandi grundvallast á meðaltali 

spurninga 3 og 4 og mat á efnahagsástandi á meðaltali spurninga 1 og 2.  Tafla 1 sýnir 

hvernig undirvísitölurnar eru fundnar og hvaða meðaltöl liggja að baki hverri þeirra.   

Tafla 1.  Væntingavísitala og undirvísitölur hennar 

Mæligildi  Meðaltal spurninga 

 

Væntingavísitala Gallup 1 til 5 

Mat á núverandi ástandi  1 og 3 

Væntingar til næstu 6 mánaða  2, 4 og 5 

Mat á efnahagslífinu  1 og 2 

Mat á atvinnuástandi  3 og 4 

 

Heimild:  Capacent Gallup 
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Mynd 2 sýnir vísitöluna eins og hún er reiknuð í hverjum mánuði frá upphafi 

mælinga, án nokkurra leiðréttinga.  Samdráttur mælist fyrir mitt ár 2006 vegna lausa-

fjárkreppu bankanna sem verður í framhaldi af eignaverðsbólu.  Aftur sjást merki 

samdráttar í hagkerfinu eftir maímánuð 2007 og fram yfir bankahrun.  Hækkun 

vísitölunnar er hægt sígandi upp á við eftir það og aðeins tvisvar hefur hún náð yfir 100 

stig, að jafnmargir eru jákvæðir og neikvæðir árið 2013. 

 

Mynd 2.  Væntingavísitala Capacent Gallup 

Heimild:  Capacent Gallup 

Það er rökrétt að draga þá ályktun að það eigi að vera eðli væntingavísitala að hækka 

í þenslu en lækka við samdrátt í hagkerfinu, þegar breyting verður á efnahag fólks og 

atvinnumöguleikar aukast eða minnka.  Það er líklega nokkuð öruggt að hinn almenni 

neytandi getur ekki haft yfirsýn yfir allt né býr hann yfir fullkomnum upplýsingum við 

ákvarðanatöku en ætla má að meðaltal skoðana eða ályktana margra gefi nokkuð rétta 

mynd af raunveruleika þeirra.   

Þær vísitölur sem Hagstofa mælir byggja á mælingum á breytingum á verði eða magni 

yfir tiltekið tímabil, þær eru í teljanlegum eða mælanlegar einingum eins og krónum eða 

kílóum og teljast vera magnlægar (e. quantitativ) vísitölur.  Annars konar mæling á við 
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um þegar óáþreifanlegir (e. tacit) hlutir eru mældir, öryggi, löngun, tilfinning, trú eða 

viðhorf, þar sem ekki er til mælanleg eining yfir það sem mælt er.  Það er einmitt þetta 

síðara sem verið er að mæla með væntingavísitölunni, þetta huglæga mat hvers og eins. 

Væntingavísitalan er því ekki magnlæg vísitala heldur huglæg.  Inn í hana speglast 

persónulegar væntingar neytenda, tekjur og fjárhagur.  Það má velta því fyrir sér hvort 

neytendur sem flestir eru launþegar, átti sig á að kaupmáttur launa hækkar ekki mikið 

yfir árið (Landsbankinn, 2013, bls. 1) og hvort þeir geri sér raunverulega grein fyrir 

áhrifum verðbólgu eða vanmeti hana.  Það er í það minnsta líklegt að heimilin og 

neytendur taka tillit til kaupmáttar krónunnar, atvinnuástands og launa hvort sem þau 

gera sér beinlínis grein fyrir því eða ekki.   

Fullyrðingin um að væntingavísitölur séu yfirleitt betri til þess að koma auga á upphaf 

að samdrætti, fremur en til að sjá hvenær efnahagurinn nær sér aftur á skrið 

(Vísbending, 2008, bls. 2) lýsir því sem blasir við flestum þegar ferill væntingavísitöl-

unnar er skoðaður.  Athygli vekur athygli hve hratt almenningur á Íslandi bregst við 

þegar vart verður við samdrátt í hagkerfinu og að sama skapi hve tregur hann er að 

breyta væntingum sínum í bjartsýnni átt.  Það er erfitt að segja til um hvort um er að 

ræða vanmat almennings á umskiptum í hagkerfinu eða því að samdráttur dregur svo úr 

bolmagni heimilanna miðað við þá fjármagnsstöðu og verðlag sem þau hafa búið við, að 

það tekur þau langan tíma að ná fyrri mætti en væntanlega er um sambland beggja að 

ræða.  

Flest erlend skrif og fræðigreinar sýna að samsvarandi niðurstöður varðandi 

væntingavísitölu fyrirtækja eru í mörgum atriðum nær raunveruleikanum en þær sem 

fást þegar almenningur svarar, þar sem skekkjur hans eru meiri.  Tilfinning 

forsvarsmanna fyrirtækja fyrir efnahagsaðstæðum er talsvert góð á yfirstandandi 

ársfjórðungi og ársfjórðungnum á eftir eða í 6 mánuði en er mun verri þegar þeir horfa 

lengra fram í tímann (Guðjón Emilsson, 2011).  Fyrirtækin virðast því meta stöðu 

hagsveiflunnar (e. business cycle) vel til skemmri tíma en síður til lengri en það er 

samhljóma flestum erlendum rannsóknum.  Erlendis bregst almenningur fyrr við 

samdrætti en fyrirtæki, er viðkvæmari fyrir breytingunni og sú virðist einnig vera raunin 

hér.   
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Forráðamenn fyrirtækja geta líka verið hallir undir sjálfhælandi spár (e. self fullfilling 

prophecy) og væntingar um gengi síns fyrirtækis.  Þannig tala þeir frekar um aðstæður 

eins og þeir vilja að þær þróist og líta fram hjá því hvernig staðan er í raun og veru að 

þróast.  (Aaronson, 2005, bls. 30) 

2.2 Mannlegi þátturinn 

Flestir gera sér grein fyrir því að neytendur taka ekki alltaf rökréttar ákvarðanir né búa 

þeir yfir fullkomnum upplýsingum um alla markaði þegar þeir eiga viðskipti.  Grunnlíkön 

hagfræðinnar gefa sér ákveðnar forsendur um neytendur, þeir séu skynsamir og 

hámarki hagrænt notagildi sitt.  Þau gera ekki ráð fyrir að neytendur eru misleitur hópur 

með ólíkar þarfir og fjölbreyttar skoðanir og geti breytt frá þeirri hegðun sem forsendur 

klassískra líkana gera ráð fyrir.   

Til að setja hugmyndir um væntingar í samhengi við mælingar á þeim, verður að fjalla 

aðeins um atferlishagfræði, þá grein sem telst einna helst og með nýjar áherslur í dag 

innan tilraunahagfræði.  Atferlishagfræði byggir einkum á almennri hagfræði, sálfræði 

og atferlisgreiningu og er kerfisbundið uppbyggð líkt og hagfræði.  Þar er leitast við að 

dýpka þann skilning sem hvatar og markaðslögmál hafa á ákvarðanir neytenda og gert 

er ráð fyrir mannlegum breyskleika.  Þar er leitast við að brúa það bil sem takmörkuð 

vissa er um, um væntingar og viðbrögð fólks.  Kynnt er til sögunnar væntikenning sem 

fjallar um ákvarðanatöku einstaklinga við áhættu og óvissu.  Hún skýrir það sem 

kenningarnar um vænt notagildi og valröðun gera en gagnkvæmur skýrimáttur þeirra til 

baka er ekki til staðar.  Önnur kenning fjallar um tvískipt hugsanaferli þar sem 

ákvörðunum er skipt í tvennt, þær sem teknar eru í flýti og oft ómeðvitað og þær sem 

teknar eru hægar og að ígrunduð máli.  Enn fremur er atferlisskekkjum lýst innan 

fræðanna en fræðin sjálf eru ekki óumdeild.   

2.2.1 Um væntingamyndun 

Hagfræðingarnir Akerlof og Schiller setja fram hagfræðikenningar um væntingamyndun í 

bókinni Animal Spirits og byggja á atferlishagfræði.  Þeir lýsa fimm líklegum ástæðum 

eða væntingum fyrir vali og hegðun almennings í efnahagslífinu í fyrri hluta bókarinnar.  

Höfundarnir lýsa þar væntingum, hvað mótar þær og stýrir en ekki síður hverju þær geta 

áorkað og áhrifin sem þær geta haft á hagsveifluna.  Í síðari hluta bókarinnar eru þessar 



 

16 

væntingar settar í samhengi við raunverulegar aðstæður í hagkerfum.  Í henni er vitnað 

til þess að sjálfur Keynes hafi gert sér grein fyrir að ákvarðanir væru ekki teknar á jafn 

skynsaman hátt og oft er gert ráð fyrir í dag.  

In contrast, John Maynard Keynes sought to explain departures from full 
employment, and he emphasized the importance of animal spirits.  He 
stressed their fundamental role in businessmen’s calculations.  ”Our basis of 
knowledge for estimating the yield ten years hence of a railway, a copper 
mine, a textile factory, the goodwill of a patent medicine, an Atlantic liner, a 
building in the City of London amounts to little and sometimes to nothing,” 
he wrote. If people are so uncertain, how are decisions made?  They ”can 
only be taken as a result of animal spirits.”  They are the result of ”a 
spontaneous urge to action.”  They are not, as rational economic theory 
would dictate, ”the outcome of a weighted average of quantitative benefits 
multiplied by quantitative probabilities.”  (Akerlof & Shiller, 2009, bls. 3)   

Kaflarnir í fyrri hluta bókar bera heitin traust, sanngirni, spilling og andfélagsleg 

hegðun, blekking peninganna og sögur.  Í kaflanum um traust leggja höfundar 

bókarinnar mesta áherslu á traust í efnahagslífinu, að það megi treysta því sem sagt er 

og gert í viðskiptalífinu, annars hafi það neikvæðar afleiðingar sem stigmagnist.  

Fylgifiskar markaðsbrests, kreppu eða bankahruns er einmitt vantraust.  Samkvæmt 

þeim dregur skortur á trausti úr neyslu og eykur aðhald eða sparnað almennings og 

dregur úr fjárfestingu fyrirtækja, umfangi rekstrar og starfsmannahaldi.  Traust á 

stofnunum og innviðum hagkerfis er áunnið en ekki áskapað og því þarf að viðhalda, 

óvissa eykur á flökt í hagkerfinu og líkum á samdrætti.  Óvissa gerir það líka að verkum 

að tekjur skipta meira máli en ella.   

Kaflinn um sanngirni á helst við um og á vinnumarkaði, launþegi kýs frekar 

atvinnuleysi en atvinnu telji hann sig ekki fá sanngjörn laun fyrir vinnuna.  Þegar fjallað 

er um spillingu og óheiðarleika er sagt að markaðir selji þann varning sem fólk óski eftir, 

jafnvel þó það sé snákaolía eða loddaraskapur.  Til að stemma stigu við slíku eru 

neytendalög sett.  Nú er auður fólks fólginn í inneignum í bönkum, lífeyrissparnaði og 

hlutafé en virði slíkra eigna er háð því að rétt og raunsætt mat sé sett á slíkar eignir og 

framtíðartekjur af þeim.  Ef svo er ekki eða það bregst, leiði það til breyttra viðskipta og 

sparnaður flyst yfir í fasteignir.  Næst síðasti kaflinn fjallar um fréttir, flökkusögur og 

menningu sem sagðar eru hafa áhrif á hagstærðir umfram það sem breyting á neyslu og 

fjárfestingu hefur í för með sér.  Loks er fjallað um peningaglýju, um hinn skynsama 
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neytanda sem tekur ákvarðanir út frá nafnvirði fjár en áttar sig ekki á að hlutfallsleg verð 

hafa breyst.  Ef til vill er þetta atriði það sem hefur vafist fyrir langflestum í íslensku 

þjóðfélagi en heimfæra má mörg atriða bókarinnar upp á íslenskan raunveruleika. 

2.2.2 Atferlisfræði og hegðun neytenda 

Valdimar Sigurðsson og Þórhallur Guðlaugsson (2006) skýra frá í skrifum sínum um 

atferli neytenda í markaðsfræði, að atferlishagfræðin sýni fram á alvarlega vankanta í 

mörgum forsendum og ekki síður í kenningum hagfræðinnar, þar á meðal 

kenningarinnar um valhegðun neytenda.  Þeir segja að kenningin um hinn hagkvæma 

neytanda sé gagnleg til að skýra hvernig hann geti hámarkað nytjar sínar, hún sé 

rökfræðilega uppbyggð.  En þeir fjalla  líka um  beinan óprófanleika hennar og að hún 

leyfi endalausar túlkanir sem leiði til þess að skýra má hvaða hegðun sem er eftir að hún 

hefur átt sér stað.  Þeir vitna meðal annars í skrif hagfræðingsins Lawrence A. Boland frá 

1981 máli sínu til stuðnings en hann segir að gera þurfi prófanir á kenningunni í 

samanburði við aðrar til að skera úr um notagildi hennar.  Þeir benda líka á skrif 

Nóbelsverðlaunahafans í hagfræði, Gary Becker frá árinu 1993, sem segir að almenn 

hagfræði byggi á þröngum og oft óraunhæfum forsendum.  Í sama streng tekur Herbert 

Simone Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði sem skrifaði 1978 um hugtakið ófullkomna 

rökvísi (e. bounded rationality).  Hann lagði áherslu á að sú ofurskynsemi sem byggt er á 

í kenningunni um hinn skynsama mann sé óraunhæf.  Valdimar og Þórhallur telja að það 

sé einnig mikilvægt er að vita hvernig hópar neytenda, stórir samfélagshópar eða þjóðir, 

haga sér.  Sterk innbyrðis fylgni er í vissri hegðun hópa og því vel raunhæft að nýta 

atferlisfræði til að kanna hvaða áhrifaþættir hafa áhrif á valhegðun neytenda.   
 

Með þessa stuttu umfjöllun um þessar nýju kenningar og fræðigrein í huga verður 

fjallað  nánar um hvað liggur að baki þeim upplýsingum sem safnað er og koma líklega 

fram við útreikning á væntingavísitölunni. 

2.3 Greining á undirvísitölum væntingavísitölunnar 

Með því að líta á reiknað hlutfall hverrar spurningar sem væntingavísitalan er samsett 

úr, undirvísitölur hennar, er möguleiki á að greina betur áhrifaþætti og þá þróun sem er 

að eiga sér stað.  Til þess er nauðsynlegt að skoða undirvísitölurnar ásamt öðrum 

upplýsingum sem bregða ljósi á hvað er að gerast og gerjast í hagkerfinu á Íslandi.   
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Margt hefur verið skrifað um árin eftir aldamótin og augljóst að misjafnar skoðanir 

voru á því hversu gott almenningur hafði það á þeim tíma.  Frá árinu 2001 er þensla og 

uppgangur í þjóðfélaginu og árið 2003 hefjast umfangsmiklar virkjanaframkvæmdir við 

Kárahnjúka.  Íslensku bönkunum býðst ódýrt erlent lánsfjármagn sem þeir endurlána 

með vöxtum og hvers kyns fjárfestingar aukast.  Árið 2004 bjóða þeir aukin lán á 

lánsfjármarkaði vegna fasteignakaupa en áður hafði Íbúðalánasjóður nánast einn annast 

þá fjármögnun og fasteignamarkaður var í ákveðnu jafnvægi1.  Útlán bankanna tóku 

frekar mið af greiðslugetu lántaka og markaðsverðs fasteignarinnar í stað þess að miða 

einvörðungu við hámarksveðhlutfall í fasteigninni.  Við þetta aukna fjármagn en óbreytt 

framboð eigna keppast bankarnir við að lána aukið fé til kaupa á fleiru en fasteignum, 

lán til bílakaupa og hlutabréfakaup aukast líka, bæði til innlendra og erlendra aðila.   

Árið 2004 eiga þegar um 46% heimila erfitt með að ná endum saman skv. 

lífskjararannsókn Hagstofunnar, rúmlega 36% þeirra geta ekki mætt óvæntum 

útgjöldum, (Hagstofa, 2010, bls. 10) og vanskil á húsnæðislánum voru um 10%. 

(Seðlabanki Íslands2, 2011 A, bls. 13).  Það er því hugsanlegt að allmargir aðilar hafi þá 

þegar verið búnir að skuldsetja sig umfram eðlilega greiðslugetu en skuldir heimilanna 

jukust úr 150% af ráðstöfunartekjum þeirra á árinu 2000 í að verða 200% af þeim árið 

2005 (Seðlabanki, 2007, bls. 33).  Á árinu 2005 geisar verðstríð á einstaka 

matvörutegundum milli matvöruverslana, á höfuðborgarsvæðinu og víðar.  Neytendur 

fá vissulega mismunandi skilaboð úr umhverfi sínu um hvert raunverulegt verðlag er. 

Tafla 2 sýnir hvernig fjárhagsstaða heimilanna er metin í lífskjararannsóknum 

Hagstofunnar fyrir árin 2004-2012.  Árið 2006 verður litla bankakreppan í framhaldinu af 

eignaverðsbólunni og bankarnir leggjast nánast á hliðina.  Við gengislækkun íslensku 

krónunnar upp úr miðju ári 2006 eykst verðbólga töluvert í kjölfarið en hún jókst einnig 

vegna eftirspurnarþrýstings og spennu á vinnumarkaði.  Halli á vöruskiptajöfnuði 

þennan áratuginn verður ekki meiri en þetta ár.  Neikvæð umræða um efnahagslífið og 

lækkun gengis íslensku krónunnar dregur úr væntingum neytenda.  Árið 2007 búa 30% 

heimila við enn krappari kjör en árið áður og eiga erfitt með að ná endum saman 

                                                      

1
 Þarna eru farin að sjást merki um hugsanlega fasteignabólu eins og sést í gögnum Fasteignamats um 

árlega sölu eigna, verð fasteigna spennist upp.   
2
 Fjármálastöðugleiki 2011:2 
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(Seðlabanki Íslands, 2011 B, bls. 14).  Samdráttur verður í einkaneyslu á fyrsta 

ársfjórðungi ársins svo um munar og um er getið á sama tíma að ári (Seðlabanki, 2008, 

bls. 2).   

Tafla 2.  Svör við ólíkum spurningum um fjárhagsstöðu heimilanna 

Lífskjararannsóknir  
Hagstofu Íslands Hlutfall 

2004-2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vanskil húsnæðislána / leigu 9,4 8,0 5,7 5,8 5,5 7,1 10,0 10,1 10,1 

Rekstur húsnæðis þung byrði * 12,4 11,6 9,9 9,6 11,8 15,0 16,4 19,2  

Húsnæðiskostnaður þung byrði          29,1 31,7 27,3 

Vanskil annarra lána 10,7 7,9 5,8 8,4 5,5 10,3 13,1 12,3 10,4 

Önnur lán þung byrði 9,7 9,7 7,6 11,5 10,3 15,5 19,1 15,1 13,9 

Mæta ekki óvæntum útgjöldum 36,1 38,0 31,9 29,8 26,9 29,8 35,6 39,8 35,9 

Erfitt með að ná endum saman  46,2 36,8 34,8 28,4 30,1 39,0 48,7 51,5 48,2 

Fjöldi heimila 111.200 112.900 114.300 117.900 121.900 126.100 124.600 122.900 123.900 

Meðalfjöldi einstakl. á heimili 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 

 

Heimild:  Hagstofa Íslands. 

Lántökur til kaupa á bifreiðum, fasteignum og hlutabréfum höfðu blásið út síðastliðin 

ár en gengisfelling krónunnar eykur á greiðsluerfiðleika atvinnuvega og heimilanna.  Ekki 

er óraunhæft að áætla að umframskuldsetning heimila hafi verið viðvarandi fram yfir 

minni bankakreppuna 2006.  Þó hefur þessi staðreynd verið dulin vegna lægri vaxta á 

lánum og lengri lánstíma (Seðlabanki, 2007, bls. 34) sem aftur birtist í lægri upphæð 

hverrar afborgunar.  Í október 2008 falla síðan íslensku bankarnir hver á fætur öðrum.  

Þetta er nauðsynlegt að hafa í huga þegar litið er á hver niðurstaða neytenda er og 

hvaða skilaboð þeir eru að senda á þessum árum.  Á 12 mánaða tímabili frá júlí 2008 

hækkaði verðlag um rúm 11% og verðtryggð lán hækkuðu mikið.  Seðlabanki hækkaði 

stýrivexti til að draga úr verðbólgu án þess að ná því markmiði að hemja hana.   

2.3.1 Mat á núverandi ástandi og í framtíðinni 

Til að skoða samband væntingavísitölunnar og þeirra breyta sem gefa henni það vægi 

sem hún tekur í hvert sinn var notuð línuleg aðhvarfsgreining.  Miðað er við þau gögn 

sem voru fyrirliggjandi frá Capacent Gallup og sjá má í viðauka A ásamt útkomunni.  Í 

ljós kom að  tvær undirvísitalanna sem könnunin dregur fram, gefa vísitölunni vægi.  

Undirvísitalan um mat á núverandi efnahagsástand ljær henni 40% vægi og hin um mat 

á væntu ástandi eftir 6 mánuði gefur henni 60% vægi.  Báðar þessar breytur eru 

samsettar, sú fyrri úr tveimur spurningum en sú síðari úr þremur.  Staðfest var að vægi 
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hverrar spurningar til væntingavísitölunnar er 10% (Guðni Rafn Gunnarsson, sviðsstjóri 

fjölmiðlarannsókna og markaðsgreininga Capacent Gallup, símtal 28.4.2013).   

Á mynd 3 er væntingavísitalan sýnd til hliðsjónar ásamt mati á núverandi ástandi og 

væntingum eftir 6 mánuði.  Það má sjá að vægi væntinga til ástandsins eftir 6 mánuði 

togar væntingavísitöluna upp þegar samdráttur er eins og eftir árið 2009 en dregur hana 

niður í þenslu áranna 2006 og 2007.  Þegar myndin er skoðuð virðast þátttakendur í 

byrjun hafa litið með bjartsýni til framtíðarinnar.  Ekkert segir til um hvort sú bjartsýni 

hafi verið raunsæ eða réttmæt en tiltrú á efnahagslífinu lyftir vísitölunni upp fyrri hluta 

áratugarins.  Væntingar til framtíðarinnar verða ekki hærri en í maí 2003 en þegar 

fasteignaverð fer að hækka eftir að bankar taka að lána til fasteignakaupa, kemur 

stöðugleiki í bjartsýnina.   

 

Mynd 3.  Væntingar og mat á núverandi ástandi og eftir hálft ár 

Heimild:  Capacent Gallup  

Það er athygli vert að neytendur virðast meta núverandi ástand sitt jákvætt frá 

ársbyrjun 2004 og fram að hruni bankanna, þá slitnar samhengið, vegna óvissunnar, 

neikvæðra horfa í atvinnumálum og kannski vegna tregari sölumöguleika húsnæðis.  

Bjartsýnin endar með skelli við lausafjárerfiðleika bankanna 2006, væntingar eru æ 
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minni eftir það og  væntingavísitalan sjálf verður ekki hærri en í maí 2007.  Mat 

almennings á núverandi ástandi og á framtíðarvæntingum breytist á árinu 2008, þá leita 

ferlarnir meira saman, matið er afar lágt og væntingar litlar.  Eins má sjá að væntingar 

um ástandið eftir 6 mánuði dala yfirleitt að vori, í maí, júní eða júli en hækka síðan aftur.  

Það er ekki augljóst hvort tengja eigi þá breytingu við útborgun orlof og sumarmánuði 

sem þá eru fram undan eða ákveðna undirhópa en svörin eru meðaltal spurninga um 

efnahagsástand, atvinnuástand og áætlaðar launatekjur eftir 6 mánuði.   

Þegar mat fólks á væntingum til næstu framtíðar á árunum 2001-2013 er skoðað með 

hliðsjón af mati til núverandi tíma má sjá að það grundvallast ekki eingöngu á mati 

nútíðarinnar,  þar kemur fleira til eins og upplýsingar úr aðhvarfsgreiningu í viðauka B 

styðja.  Einna helst má ætla að neytendur taki einna  mið af umfjöllun um efnahagsmál í 

fjölmiðlum við að meta efnahagsástandið.  Árið 2006 var umræðan um íslenskt 

efnahagslíf neikvæð í erlendum fjölmiðlum og um það var fjallað í fjölmiðlum hér.  Mat 

almennings tekur dýfu í kjölfar umræðunnar það vorið og það fellur enn með 

gengislækkun krónunnar um sumarið.  Þetta virðist jafna sig og taka að rísa á ný um 

haustið fram að árslokum 2007.  Eflaust hafa fáir gert sér raunverulega grein fyrir því 

alvarlega ástandi sem var að skapast bæði hér heima og í heiminum.  Mynd 3 sýnir 

vaxandi svartsýni þátttakenda við og um bankakreppuna árið 2006 en einnig við mat á 

núverandi ástandi eftir hremmingarnar í efnahagslífinu árið 2008 og eftir það.  Vera má 

að neytendur verði raunsærri, það er í það minnsta ljóst að lærdómur samdráttar skilar 

sér og það virðist gæta tregðu við að meta ástandið þolanlegra eða þokkalegt of fljótt.  

Væntingavísitalan er 105,4 stig í apríl 2008 en frá þeim tíma hefur hún ekki farið yfir 100 

stigin en viðsnúningur er frá október 2010 í bjartsýnni átt.  

2.3.2 Mat á efnahagslífinu 

Áður hefur verið tíundað  að rökrétt væri að álykta að væntingavísitala eigi að hækka í 

þenslu en lækka við samdrátt í hagkerfinu með breytingu sem verður á efnahag fólks og 

meiri eða minni atvinnumöguleikum.   Það er líklega nokkuð öruggt að hinn almenni 

neytandi getur ekki haft yfirsýn yfir allt né býr hann yfir fullkomnum upplýsingum við 

ákvarðanatöku en ætla má að meðaltal skoðana eða ályktana margra gefi nokkuð rétta 

mynd af raunveruleika þeirra.  Það hefur komið fram að væntingavísitalan meti 

væntingar út frá atvinnuástandi og ekki er ólíklegt að efnahagsástand bæði til skamms 
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og lengri tíma sé metið út frá launum, það er kaupmætti launa.  Eins  hafi verðbólgu-

væntingar áhrif á mat fólks og sama gildir um  fréttir og umfjöllun fjölmiðla um 

efnahags- og atvinnuástand en beðið er um mat á efnahagsástandi nú og eftir 6 mánuði   

Mynd 4 sýnir undirvísitölurnar yfir núverandi ástandi og  mat á efnahagslífinu og 

hækkun neysluvöruvísitölunnar miðað við hægri ás.  Neikvætt samband er milli 

verðbólguvæntinga heimilanna og mats þeirra á efnahagslífinu, eftir því sem vænt 

verðbólga er álitin verða hærri, því minni verður mæld tiltrú  á efnahagslífinu.    Víst er 

að hluti fólks fylgist með hækkun verðlags við innkaup og hækkunum á afborgunum af 

langtímalánum og er nokkuð öruggt við að meta áhrif verðbólgu.  Eins er neikvætt 

samband milli mats á núverandi ástandi og verðbólguvæntinga og almennt séð, dregur 

almenningur sömu ályktanir og bjartsýni dalar.   

 

Mynd 4. Mat á núverandi ástandi og efnahagslífi ásamt neysluvöruvísitölu
3
 

Heimild: Capacent Gallup og Hagstofa. 

Nánari skoðun leiðir einnig í ljós að væntingar um framtíðina4 eru grundvallaðar á 

fleiru en eingöngu mati á væntingum um núverandi ástand eins og staðfest er viðauka B. 

                                                      

3
 Neysluvöruvísitala með grunnár 1988  
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Við fyrstu mælingar er núverandi ástand metið hærra en álit á efnahagsástandinu en 

umskipti verða á þeim tíma er undirbúningur Kárahnjúkavirkjunar fer af stað og yfir 

byggingartíma hennar en þá er þensla í hagkerfinu.  Haustið 2004 bjóða bankar síðan lán 

til fasteignakaupa og þá verður aftur viðsnúningur og mat á núverandi ástandi rís yfir 

hærra en mat á efnahagsástandinu.  Það hriktir í stoðum efnahagslífsins við mat danskra 

bankamanna á íslenskum bönkum og verðfall krónunnar árið 2006.  

Eftir bankahrunið 2008 er áberandi meiri sveifla eða flökt í mati á efnahagslífinu.  

Óvissa veldur því að heimili halda frekar að sér höndum og eyða minna. Það sést 

bjartsýnistoppur eftir sumarið 2010 þegar ferðamannastraumur kom til landsins í kjölfar 

eldgossins en á sama tíma eru vanskil og frystingar á afborgunum skulda með mesta 

móti og atvinnuleysi í hámarki.   

Áður hefur komið fram að á tímanum frá bankahruni hafa væntingar um framtíðina 

yfirleitt dalað að vori, í maí, júní eða júli en hækka síðan aftur.  Eina undantekningin er 

að afstöðnum kosningum vorið 2013 þegar tekjulægsti hópurinn gerir sér mestar 

væntingar en það ýtir eingöngu ástandinu aftar á sumarmánuðina og skörp dýfa verður í 

ágúst það ár.   

Þegar hlutfallslegar breytingar milli mánaða eru skoðaðar ásamt samsvarandi 

breytingum á neysluvöruvísitölu á mynd 5 kemur í ljós að sveiflur undirvísitalnanna 

standast nokkurn vegin á en sveifla neysluvöruvísitölunnar er andhverf hinum tveimur.  

Hlutfallsleg breyting væntinga er á vinstri ás myndarinnar en vísitölu á þeim hægri.  Í 

upphafi og fram yfir febrúar 2002 er mat á efnahagsástandi frekar neikvætt en bjartsýni 

ríkir fram á sumarið 2006 þegar gengi krónunnar lækkar.  Við hrunið er breytist mat 

aftur til svartsýni en lagar sig og rís hæst að hausti 2010 eftir gos í Eyjafjallajökli þegar 

ljóst er að erlendir ferðamenn hafa eytt töluverðu fé hér.  Sú bjartsýni ríkir aðeins í einn 

mánuð.  Mesta breyting á neysluvöruvísitölu milli mánaða verður í apríl 2008 eða um 10 

stig og hátt í 7 stig í október sama ár.  Mesta lækkun neysluvöruvísitölunnar er 3,3 stig í 

janúar 2011.  

                                                                                                                                                              

 

4
 Mat á efnahagslífi er sett saman úr mati á núverandi efnahagsaðstæðum og væntingum til þess eftir 

6 mánuði. 
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Mynd 5.  Hlutfallsleg breyting í mati á núverandi ástandi, efnahagslífi og neysluvöruvísitölu 

Heimild: Capacent Gallup og Hagstofa. 

2.3.3 Mat á atvinnuástandi 

Eins og kom fram í töflu 1 er undirvísitalan um núverandi ástand saman sett úr mati á 

núverandi efnahagsaðstæðum og atvinnumálum.  Undirvísitalan um atvinnuástand er 

sett saman úr mati á atvinnuástandi í nútíð og væntingum til þess eftir 6 mánuði.  Á 

mynd 6 má sjá þessar vísitölur bornar saman við hlutfall atvinnulausra.  Segja má að 

línurnar séu næstum öfug spegilmynd hlutfalls atvinnuleysis, þensla í hagkerfinu fyrir 

bankahrun er sjáanleg í mati á atvinnuástandi.  Á þessu er undantekning í júlí 2006 

þegar gengi íslensku krónunnar fellur gagnvart erlendum myntum í upphafi 

bankakrísunnar.  En umsnúningur verður í september 2008 sem viðhelst eftir þann tíma, 

þó atvinnuleysi hafi minnkað og mat almennings hafi orðið jákvæðara.  Mat á 

atvinnuástandi er aldrei lægra en í nóvember 2008 og næstu tvo mánuði þar á eftir og er 

lágt næstu árin þegar atvinnuleysi er hvað mest.   
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Mynd 6.  Undirvísitölur og hlutfall atvinnuleysis 

Heimild: Capacent Gallup, Vinnumálastofnun. 

Veturinn 2009 eykst atvinnuleysi og nær hámarki í febrúar.  Næstu ár helst 

atvinnuleysið og verður mest í febrúar 2010.  Það er ekki fyrr en í júlí 2012 sem mat á 

atvinnuástandi verður bjartsýnna og mat á núverandi ástandi fylgir með enda er 

atvinnuleysi að minnka.  Mestur er fjöldi starfandi 184.400 á þriðja ársfjórðungi 2008 en 

hefur fækkað um 18.700 á fyrsta ársfjórðungi ársins 2009.   

Aðhvarfsgreining á vísitölu um mat á atvinnuástandi og mánaðarlegt 

atvinnuleysishlutfall leiðir í ljós að samband þeirra er neikvætt, með auknu atvinnuleysi 

vex svartsýni í mati.  Greiningin sýnir að mat fólks á atvinnustigi er rétt í grófum dráttum 

og fylgnin -0,7966 sýnir sterk tengsl milli þeirra.  Ef atvinna er næg ætti mat á ástandi að 

vera 123 stig en lækka um 9 stig fyrir hvert prósent aukins atvinnuleysis.  Ef tölur um 

mat á atvinnuástandi eru tafðar um 3 mánuði vex skýringarmáttur aðhvarfsins í rúm 

77,78% og er 78,23% ef það er tafið um hálft ár.  Þó það komi ekki fram í viðauka C þá 

eru að minnsta kosti 3 tölur gætu talist vera útlagar en það er mat fólks fyrstu 3 mánuði 

eftir hrunið og svartsýni ríkir.  Árin 2009 og 2010 er slaki í hagkerfinu, atvinnumöguleikar 

skerðast og tapast og þúsundir starfa hverfa.   
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Þess ber að geta að töluverð árstíðasveifla er í hlutfallslegu atvinnuleysi, þar eru 

vetrarmánuðirnir janúar, febrúar og mars áberandi háir og mynda toppa á línunni5 en 

mest bar á þessu þegar samdráttur er ríkjandi og slaki er í hagkerfinu.   

Þegar hlutfallslegar breytingar þessara tveggja undirvísitala eru bornar saman við 

samsvarandi breytingar á atvinnuleysi á mynd 7 kemur í ljós að sveiflur eru í raun afar 

litlar milli mánaða fram að hruni bankanna 2008.  Strax sjást miklar breytingar í 

september og október það ár og breytingar milli mánaða verða meira flöktandi.  Toppar 

verða áberandi í báðum undirvísitölunum, árstíðasveifla verður meiri og mat fólks tekur 

endurspeglar meiri svartsýni og tekur miklum breytingum milli mánaða.  Mest aukning 

verður í atvinnuleysi í september 2008 og fram til apríl 2009 en það verður síðan 

stöðugra eftir það.  Á myndinni er árstíðasveiflan í atvinnuleysi á Íslandi líka greinileg.  

 

Mynd 7.  Hlutfallslegar breytingar á væntingum og atvinnuleysi 

Heimild: Capacent Gallup, Vinnumálastofnun.  

 

 

                                                      

5
 Árstíðasveiflur eru meiri á landsbyggðinni en í Reykjavík, skv. tölum Vinnumálastofnunar 
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2.4 Mismunur í greiningarbreytum vísitölunnar 

Úr svörum við spurningunum fimm eru einnig flokkaðar upplýsingar úr 

greiningabreytum þeirra.  Kyn, aldur, búseta, menntun og tekjur eru greindar nánar en 

þá kemur í ljós munur á væntingum mismunandi hópa.  Þessum upplýsingum verða gerð 

nánari skil í þessum kafla.  

2.4.1 Kyn 

Myndræn skoðun á þeim tölulegu gögnum sem svör þátttakenda gefa og liggja að baki 

væntingavísitölunni, leiðir í ljós að karlar eru yfirleitt bjartsýnni en konur.  Í byrjun 

mælinga gat munurinn verið allnokkur, yfir 40 stig eins og í desember 2001 og í 

september 2002.  Í desember 2001 gefa niðurstöður Capacent upp að meðalvægi stiga 

karla til væntingavísitölunnar sé 94,4 stig en kvenna 53,3 stig.  Munurinn á jákvæðni 

milli kynjanna þann mánuð er því 77,11%.  Álíka stigsmunur í september 2002 var 131,8 

stig  fyrir  karla  en  89,8  fyrir  konur  eða  42  stig  sem  gerir  44,77  prósenta  mun  milli  

 

Mynd 8.  Mismunur á svörum kynjanna í væntingavísitölu Capacent Gallup 

Heimild:  Capacent Gallup 

kynjanna.  Tölugildið eitt gefur því ekki allan muninn til kynna en hann er vel sjáanlegur 

á mynd 8 sem sýnir svör beggja kynjanna.  Aðeins einu sinni voru karlar örlítið svartsýnni 
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en konur um 2,9 stig í september 2007.  Það má ætla að beint samband sé milli bjartsýni 

karla og þess að þeir afla yfirleitt hærri tekna en konur en bankahrunið veldur því að 

dregur saman milli hópanna.  Það er ekki hægt að fullyrða að jafnlaunaátak 

verkalýðsfélaganna undanfarin ár og átak stjórnvalda árið 2013 hafi skilað þeim árangri 

að saman dragi milli hópanna nú allra síðustu árin. 

2.4.2 Aldur 

Svörum þátttakenda í könnuninni er einnig skipt niður í 5 hópa eftir aldri þeirra, 186-24 

ára, 25-34 ára, 35-44 ára, 45-54 ára og loks 55-75 ára eins og sést á mynd 9.  Yngsti 

hópurinn er sá bjartsýnasti í upphafi mælinga en hverfur fljótlega frá þeirri bjartsýni eftir 

fyrstu 5 mánuðina.  Elsti hópurinn svartsýnastur allra, þá sá næstelsti.   

 

Mynd 9.  Mismunur á bjartsýni eftir aldri í væntingavísitölu Capacent Gallup 

Heimild:  Capacent Gallup 

Mesta bjartsýni mælist meðal aldurshópsins 25-34 ára og fast á eftir fylgir hópur 35-

44 ára.  Ef þessar upplýsingar eru bornar við vel þekktar kenningar eins og um 

varanlegar tekjur og ævitekjur, að yfirleitt eru árlegar tekjur fólks minnstar í upphafi og 

                                                      

6
 Yngsti flokkurinn var 16-24 ára allt til áramóta 2012-2013 en þá var flokkuninni breytt í 18-24 ára. 
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lok starfsævinnar en hærri yfir miðbik hennar (Burda og Wyplosz, 2005, bls. 129), mætti 

skoða hvort hér þyrfti að leiðrétta einmitt fyrir þessari staðreynd.  Vel mætti athuga 

hvort draga ætti úr áhrifum lækkunar elsta og yngsta hópsins og sömuleiðis ætti að 

draga úr vægi hópanna sem væru um mitt aldursbil til að leiðrétta fyrir 

tekjumismuninum þegar verið er að skoða mat vísitölunnar til skamms tíma á 

einkaneyslu.   

2.4.3 Búseta 

Þegar litið er til búsetu, sést á mynd 10 að þeir sem búa utan Reykjavíkur og suðvestur-

kjördæmis gera sér minni væntingar en báðir þeir hópar.  Erfitt er að segja til um hvað 

þessi afstaða gefur í skyn en væntanlega endurspeglar hún fyrst og fremst mismun á 

samsetningu atvinnuvega og möguleikum til atvinnuþátttöku utan höfuðborgar-

svæðisins.  Um fjölda eða vægi þátttakenda með tilliti til búsetu innan hópanna er ekki 

getið í upplýsingum frá Capacent Gallup.  Við bankahrun dregur saman með hópunum 

en þegar frá líður sækir í svipað far og áður að nýju. 

 

Mynd 10.  Bjartsýni eftir búsetu í væntingavísitölu Capacent Gallup 

Heimild:  Capacent Gallup 
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2.4.4 Menntun 

Á mynd 11 sést að aukin menntun skilar líka hærri væntingum en styttri námstími og 

munar verulegu fyrstu 5 árin sem spurt er en síðar dregur saman með hópunum þegar 

kemur að minni bankakrísunni 2006.  Þeir sem minnsta menntun hafa eru svartsýnastir 

allra strax eftir hrun en þeir sem hafa einhverja viðbót við grunnskólapróf reynast 

bjartsýnastir allra á sama tíma.   Þeir sem hafa lokið lengra námi, framhaldsskólaprófi og 

háskólaprófi, lenda á milli þessara tveggja hópa.  Þegar frá líður, eykst bjartsýni þeirra 

sem mesta menntun hafa en síður þeirra sem hafa minni og sveiflur eru miklar hjá þeim 

sem hafa grunnskólapróf og einhverja viðbótarmenntun.  

 

Mynd 11.  Bjartsýni eftir lengd náms í væntingavísitölu Capacent Gallup 

Heimild:  Capacent Gallup 

2.4.5 Tekjur 

Eftir því sem launatekjur eru hærri, því meiri er bjartsýni meðal þátttakenda.  Þetta 

viðhorf er gegnumgangandi á árunum fram að hruni en eins og áður, þá dregur saman 

með hópunum um og eftir hrun.  Þó sést á mynd 12 að þeir sem hafa lægstu tekjurnar 

eru bjartsýnastir allra eftir hrunið.  Hugsanlega má tengja það við þá staðreynd að 

tekjulægsti hópur launþega og neytenda, skuldar jafnframt minnstu fjárhæðirnar  og ber 
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því minnstu skuldabyrðina.  Að sama skapi bera tekjuhærri heimili hærri skuldabyrði 

(Seðlabanki, 2009, bls. 3) sem að sönnu hækkaði enn meir eftir hrun þegar 

fasteignaverð lækkaði að nýju.   

Samhljóða þessu er helsta niðurstaða úr meistararitgerð Ástu Heiðrúnar Gylfadóttur 

um áhrif lána, launa og auðsáhrifa hérlendis á árunum 2000-2007.  Hún er sú að 

launatekjur höfðu áhrif á neyslu til aukningar en skuldir í formi lána urðu þess valdandi 

að dregur úr neyslu (Ásta Heiðrún Gylfadóttir, 2009, bls. 5). 

 

Mynd 12.  Bjartsýni eftir launatekjum í væntingavísitölu Capacent Gallup 

Heimild:  Capacent Gallup 

2.5 Erlendar væntingavísitölur 

Í flestum löndum eru mældar væntingarvísitölur.  En spurningarnar eru mismargar og 

eilítið breytilegar eftir því á hvað áhersla er lögð á að mæla, atvinnuástand eða ætluð 

stórkaup.  Samræmi er mælingu væntingavísitölu milli Evrópusambandsþjóða en þó eru 

spurningarnar fleiri en hér og ýtarlegri.  Spurt er um 12 mánuði aftur í tímann og eins til 

framtíðar en hérlendis er aðeins spurt fram í tímann.  Sömuleiðis er almenningur þar 

spurður sérstaklega út i líkur á stórkaupum á næsta ári en kaup á bíl eða fasteign telst til 

þeirra.  Uppbyggingu spurninganna má sjá á mynd nr. 13. 
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Mynd 13.  Væntingavísitala Evrópusambandsþjóða 

Heimild:  Eurostat  

Kannanirnar sem gerðar eru í  Kanada og Bandaríkjunum eru þær elstu og ítarlegustu 

sem gerðar eru og hafa verið fyrirmynd að uppbyggingu annarra væntingavísitala.  Í 

Kanada byggir könnunin á fjórum spurningum líkum spurningum 1, 2, 5 og 11 á mynd nr. 

13 en hyggja þó til 6 mánaða.  Þar var einnig spurt um hjúskaparstöðu og við hvaða 

atvinnugrein7 fólk starfar.  Árstíðaleiðrétting tímaruna hefur verið könnuð en á ekki við 

og er ekki birt.   

Í Bandaríkjunum eru gerðar 2 kannanir, önnur af háskólanum í Michigan8 og 

samanstendur af 50 spurningum en hin er gerð af markaðsrannsóknarfyrirtækinu TNS 

fyrir The Conference Board, Inc.9.  Síðari könnunin byggir á undirstöðum þeirrar fyrri en í 

stuttu máli má segja að háskólakönnunin leggi áherslu á fyrirhuguð stórkaup og lítur 12 

mánuði fram í tímann en ekki verður gerð nánari grein fyrir henni hér.  Könnun The 

Conference Board lítur til næstu 6 mánaða og leggur áherslu á að meta væntingar út frá 

atvinnuástandi.  Sú könnun er öllu viðameiri en hin fyrri en báðar eiga þær það 

sameiginlegt að hafa áhrif á og geta hreyft markaði þegar þær eru gerðar opinberar.  

                                                      

7
 Index By Socio-Economic Status, White-collar, Blue-collar, other.  Þessari spurningu hefur verið 

sleppt úr könnuninni frá og með apríl 2009.  
8
 University of Michigan Consumer Sentiment Index 

9
 The Conference Board, Inc. starfar í umboði Bureau of Economic Analysis að upplýsingaöflun um 

Business Cycle Indicators. 
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Með því að leggja áherslu á að mæla væntingar um stórkaup eða teygni stórkaupa, er 

frekar verið að leggja mat á þær sögur og sögusagnir sem ganga í umhverfinu sem hafa 

áhrif á slík kaup en birtast ekki í eða á öðrum mælikvörðum.  Meðal annars hafa færri 

eða minni lán banka til stærri kaupa einstaklinga áhrif á stórkaup.  Hafi fólk áhyggjur af 

starfi sínu, má ætla að sú óvissa dragi úr eyðslu og þar með neyslu og þannig hafa 

atvinnuhorfur áhrif á neyslu.  Vísitölur sem leggja áherslu á atvinnuástand segja því til 

um hugsanlegan samdrátt eða kreppu í hagkerfinu.  Væntingavísitala Gallup er einmitt 

mælikvarði á atvinnuástand en til viðbótar er ársfjórðungslega gerð könnun um 

stórkaup.   

Erlendis hafa væntingavísitölur oft verið taldar gefa góða vísbendingu um 

skammtímabreytingar á neyslu.  Fjármálaráðuneytið í Haag í Hollandi gerði könnun á 

áreiðanleika vísbendingar væntingavísitölu um neyslu og hafði til samanburðar 7 önnur 

Evrópulönd.  (Nahuis, N.J., & Jansen, W.J. 2004).  Niðurstaða þeirra var að hin almenna 

væntingavísitala og sú sem fyrirtæki svara, fælu hvor um sig mikilvægar upplýsingar í 

sér.  Fyrir Frakkland, Ítalíu og Spán fengust ekki viðbótarupplýsingar með því að bæta 

niðurstöðum fyrirtækjakönnunarinnar við en með því að bæta henni við í Bresku 

spánna, varð hún betri.  Hámarksárangur fékkst með því að nota breyturnar saman fyrir 

Belgíu, Holland, Þýskaland og Portúgal.   
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3 Tengsl þjóðhagsstærða og þjóðhagsreikningar 

Í haustskýrslu fjármálaráðuneytisins árið 2007 er mikilvægi einkaneyslu í 

þjóðarbúskapnum tíundað.  „Þegar meta á stöðu hagkerfisins í hagsveiflunni getur verið 

hjálplegt að horfa til hlutfalls á milli mikilvægra hagstærða, s.s. einkaneyslu eða 

fjárfestingar annars vegar og landsframleiðslu eða framleiðslugetu hins vegar“ 

(Fjármálaráðuneytið, 2007).    

Þjóðhagsreikningar (e. national accounts) eru bókhaldslegt uppgjör yfir efnahags- 

starfsemi þjóðarbúsins en breyting á henni í átt til vaxtar á milli ára, gefur hugmynd um 

hagsældaraukningu hverrar þjóðar og er nokkurs konar kvarði á hana.  Þó ber að hafa í 

huga að þjóðarframleiðsla eða landsframleiðsla er mælikvarði á umsvif og magn 

markaðsvarnings.  Landsframleiðsla getur aukist vegna framleiðnibreytinga sem gefur 

grundvöll til aukinnar verðmætaráðstöfunar að óbreyttu vinnumagni.  En 

landsframleiðsla getur einnig aukist vegna aukins vinnuframlags og þarf þá ekki endilega 

að endurspegla velsældaraukningu.   

Reikningarnir sýna heildartekjur í hringrás efnahagslífsins, hvar tekna er aflað, 

hvernig þær skiptast og hvernig þeim er ráðstafað.  Þrjár uppgjörsaðferðir eru aðallega 

notaðar hérlendis til að sýna eða meta verðmæti eða virðisauka sem skapast í 

þjóðarbúinu.  Þær eru framleiðsluuppgjör (e. production account), ráðstöfunaruppgjör 

(e. expenditure account) og tekjuskiptingaruppgjör (e. income account).  Allar snúa 

þessar aðferðir að því sama, að meta þann virðisauka sem myndast í hagkerfinu og eiga 

fræðilega að gefa sömu niðurstöðu.  Það gera þær þó ekki alltaf, mæliskekkjur 

fyrirfinnast innan hverrar aðferðar fyrir sig.   

Í september 2014 mun Hagstofa innleiða nýjan þjóðhagsreikningastaðal ESA 2010 

sem byggir á alþjóðlegum staðli Sameinuðu þjóðanna frá 2010 (Hagstofa, 2014). 

3.1 Skilgreining vergrar landsframleiðslu 

Til vergrar landsframleiðslu á markaðsvirði telst lokavirði allrar vöru og þjónustu sem 

framleidd er innan landamæra ríkis á fyrir fram gefnu tímabili, ársfjórðungi eða einu ári.  
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Samkvæmt ráðstöfunaruppgjöri skiptist landsframleiðsla þjóðarinnar í eftirfarandi 

þætti: 

Y = VLF = C + G + I + (X - Z) 

Í þessu bókhaldslíkani sem sýnir það sem telst til vergrar landsframleiðslu (Y eða VLF) 

skiptast öll framleiðsluverðmæti milli einkaneyslu heimilanna (C) (e. private 

consumption expenditure), samneyslu hins opinbera (G), fjárfestingu fyrirtækja (I) og 

mismun útflutnings og innflutnings (X-Z) vegna forsendunnar um landamæri ríkis en það 

er kjarni ráðstöfunaruppgjörs.  Gæta þarf þess að draga frá öll innflutningsverðmæti þar 

sem þau eru ekki sköpuð innan landamæra heimalandsins og teljast því ekki með til 

vergrar landsframleiðslu.  Öll hefðbundin framsetning þjóðhagfræðinnar byggir á 

ráðstöfunaruppgjöri og í þessari ritgerð verður stuðst við hana.  Verg landsframleiðsla er 

því markaðsvirði framleiðslunnar á Íslandi á afmörkuðu tímabili og stenst á við 

einkaneyslu, sparnað og skatttekjur. 

3.2 Einkaneysla  

Einkaneysla er hluti innlendrar eftirspurnar eftir vöru og þjónustu.  Hluti tekna heimila 

er ráðstafað til hennar í varanlega og óvaranlega vöru og þjónustu.  Það má líka segja að 

einkaneysla samanstandi af þremur þáttum, öryggi (e. confidence) neytenda, tekjum 

eftir skatta (e. income after taxes) eða ráðstöfunartekjum og auði.  Margar kenningar 

eru til um hvers vegna einkaneysla breytist vegna breytinga í ytri þáttum en til að skýra 

þetta sjónarmið hér, má setja neyslu fram á eftirfarandi hátt:  

C = C + bY + dW 

Sá hluti einkaneyslu sem er óháður þjóðartekjum eða tekjubandi neytanda, Y, er 

sýndur hér sem C.  Það er sú neysla sem ekki er hjá komist en í C birtist líka smekkur, val 

og öryggi neytanda að því gefnu að b, jaðarneysluhneigð (e. marginal propensity to 

consume) og d, auðsáhrif (e. wealth) séu fastar.  Í C er einnig að finna væntingar 

neytenda, þeirra væntinga sem breytast með breyttum efnahagshorfum.  Væntingar 

hafa einnig áhrif á b, sá sem býst við jöfnum og stöðugum vexti Y, eyðir meir en sá sem 

ekki væntir þess og b þess síðarnefnda er þá jafnframt lægra.  W stendur fyrir þjóðarauð 

(e. national wealth holdings), innifalin eru bæði fasteignir, lífeyrissjóðir og hlutabréf 

heimila (Langdana, F.K., 2002, bls. 53-54). 
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Falli verð á hlutabréfamarkaði eða breytist verulega vegna leiðréttingar mun öryggi 

neytenda minnka þar sem auður lækkar við lægra hlutabréfaverð.  Hafi þessi leiðrétting 

áhrif á hagvöxt (e. real GDP growth) mun Y einnig falla.  Því er talað um þreföld áhrif, 

lægri þjóðartekjur, minna öryggi og minni auð neytenda sem myndu öll sameiginlega 

eiga þátt í að draga verulega úr einkaneyslu eins og raunin hefur orðið á Íslandi eftir 

hrun bankanna. 

Fæstar þjóðir flytja inn jafnmikið af neysluvöru og íslendingar og hlutdeild hennar af 

vergri landsframleiðslu í formi einkaneyslu er einnig sjaldan jafnhátt og á Íslandi í þeim 

löndum sem við berum okkur helst við ef miðað er við fast verðlag (Norden10, 2010, bls. 

88).  Árið 2012 var innfluttur varningur um 44% þess sem fólst í þeim þætti einkaneyslu 

heimilanna sem snýr beint að matvöru.  Náin samsvörun hefur verið á milli sveiflna 

einkaneyslu og gengis krónunnar undanfarin ár  (Arnór Sighvatsson, 2007, bls.30).  Til 

langs tíma litið hafði vöxtur einkaneyslu að mestu haldist í hendur við vöxt 

landsframleiðslu með nokkrum undantekningum, td. árin 2003, 2005 og eftir árið 2008 

(Hagstofa, 2012, bls. 2).   

Eins og sést á mynd 14 er hlutur einkaneyslu, bláa línan alltaf hærri en sú rauða, verg 

landsframleiðsla án einkaneyslunnar, hlutfallið er alltaf yfir 50%.  Í sögulegu samhengi 

hefur einkaneysla verið á bilinu 53% – 60% fram til ársins 2008. (Hagstofa, 2011).  Þetta 

bendir til að innflutningur sé meiri en útflutningur og halli sé á viðskiptum við útlönd, ef 

neysla er meiri en framleiðsla.  Verg landsframleiðsla í heild er sýnd fjólublárri línu.  Að 

sama skapi hefur mannfjöldi aukist í takt við tímann en sú aukning er sýnd með grænni 

línu og fjöldinn er sýndur á lóðrétta ásnum hægra megin.   Fjármálaráðuneytið (2009) 

telur að hækkun fasteignaverðs eftir aldamótin hafi leitt til aukinnar skuldsetningar 

heimila og fyrirtækja og þannig hafi hærra fasteignaverð og aukinn kaupmáttur heimila 

aukið hlutdeild einkaneyslu  frá árinu 2002.  

Vegna þess að einkaneyslan er samsett úr neyslu innanlands og neyslu íslendinga 

erlendis að frádreginni neyslu útlendinga hér sem telst til útflutnings, verður breytingin 

á samsetningu hennar mikil þegar hrunið verður.  Neysla íslendinga erlendis minnkar en 

hlutur innlendrar neyslu eykst (Fjármálaráðuneytið, 2009, bls. 33).   

                                                      

10
 Finnst á netinu á síðunni http://www.norden.org/is/utgafa/utgefid-efni/2010-001 
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Mynd 14.  Hlutur einkaneyslu af vergri landsframleiðslu á verðlagi hvers árs  

Heimild:  Hagstofa Íslands 

Nú virðist sem nokkur stöðugleiki hafi náðst undanfarin ár í en jafnframt sjáist nú 

lágmark einkaneyslu miðað við mannfjölda, verðlag og núverandi innflutningshlut.  Í 

sögulegu samhengi er þetta hlutfall afar lágt og er í það minnsta atriði sem vert er að 

veita athygli hvernig þróunin verður í næstu framtíð. 

Í Þjóðarbúskapnum, riti Fjármálaráðuneytisins, segir að tölfræðipróf virðast staðfesta 

að íbúðaverð gefi góða fylgni við vöxt einkaneyslu og að umfang hennar sé um 2/3 

landsframleiðslunnar (Fjármálaráðuneytið, 2008, bls. 19).  Þó efast megi um gildi 

talanna vegna þess hver stuttur tími liggur að baki, er líklegt að áhrif fasteignabólunnar 

spili inn í auðsáhrif eða það hve ríkur almenningur telur sig vera.  

3.2.1 Tengsl einkaneyslu og væntingavísitölu 

Þegar samband væntingavísitölu við einkaneyslu er skoðað á mynd 15 kemur strax í ljós 

að sambandið er jákvætt á fyrri hluta áratugarins en strax þegar bankakreppan skellur á 

2006 dregur úr væntingum.  Sambandið breytist og verður neikvætt á árinu 2007 og 
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helst þannig langt fram yfir bankahrun.  Gera má ráð fyrir að greiðslubyrði hafi þyngst 

sem afleiðing af skuldsetningu, ráðstöfunartekjur minnka þegar afborganir hækka.  Á 

myndinni er einkaneysla sýnd á verðlagi hvers árs á hverjum ársfjórðungi ásamt þeim 

hluta veltu á innlendum debet- og kreditkortum sem telst til einkaneyslunnar einnig á 

verðlagi hvers árs og loks væntingavísitalan á hægri ás.   

 

Mynd 15.  Einkaneysla, væntingavísitala og kortanotkun 

Heimildir:  Mynd byggð á gögnum Hagstofu Íslands, Seðlabanka Íslands og Capacent Gallup. 

Einn af þeim mælikvörðum sem hafa verið notaðir til að fylgjast með því í hvað 

einkaneysla er mikil er kortavelta en milli hennar og neyslunnar er viss fylgni.  Mikil og 

almenn notkun korta og sú staðreynd að Seðlabanki getur með skjótum hætti fengið 

nákvæmar upplýsingar yfir veltu þeirra, gerir þær ákjósanlegar til samanburðar við og til 

að gefa vísbendingar um einkaneyslu og þróun innlendrar eftirspurnar.  Í greiningu 

Íslandsbanka í október 2013 er fjallað um kortaveltu og einkaneyslu en þar kemur fram 

að þessi fylgni hafi minnkað af einhverjum ástæðum og spágildi kortaveltu um 

framtíðina er minna en áður.  Þar kemur einnig fram að aðrir hagvísar eins og 

væntingavísitalan gefi í skyn að vöxtur einkaneyslu verði hæg (Íslandsbanki, 2013).  Af 
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þessu má sjá að vísitalan er meðal þeirra hagvísa sem menn líta til þegar rýnt er í 

framtíðina til skamms tíma og í hvaða átt einkaneysla stefnir, vöxt eða samdrátt.   
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4 Hagstofa Íslands, söfnun gagna og úrvinnsla 

Hagstofa Íslands sér um opinbera hagsýslugerð.  Hún safnar gögnum, annast 

tölfræðilega úrvinnslu þeirra til birtingar og sér um gerð þjóðhagsreikninga, útgáfu 

hagvísa, og aðra hagskýrslugerð.  Stofnuninni ber að afla gagna úr stjórnsýsluskrám auk 

annarra opinberra skráa og gagnasafna þegar því verður við komið og leitast við að beita 

rafrænni upplýsingatækni.  Henni er lögum samkvæmt heimilt að krefja aðra um þau 

gögn og upplýsingar sem hún þarfnast innan tímaramma sem hún setur að uppfylltri 

ákveðinni upplýsingaskyldu vegna gagnaöflunarinnar.  Slík söfnun er þó lítil.  

Þjóðhagsreikningar eiga að gefa heildarmynd af efnahagsstarfseminni í 

þjóðarbúskapnum í þeim er landsframleiðslan lykilstærð sem sýnir þau verðmæti sem 

eru afrakstur af starfseminni og ætluð eru til endanlegra nota.  Þessi verðmæti eru 

annað hvort metin eftir því hvernig þeim er ráðstafað eða hvar þau myndast, í 

framleiðslu.   

Umfangsmikið samstarf hefur verið við EES-ríkin frá 1998, beitt er eins tölfræði og 

vinnuaðferðum svo unnt sé að samræma skýrslur og bera saman sambærilegar hagtölur 

milli landa samkvæmt þjóðhagsreikningakerfi þeirra.  Með þessu samstarfi er tekist á við 

ólíkar túlkanir og ósamkvæmni í uppgjörsaðferðum.   

4.1 Uppgjörsaðferðir þjóðhagsreikninga 

Frá árinu 2000 hefur Hagstofan safnað og birt ársfjórðungslegar upplýsingar um 

þjóðhagsreikninga, þau ná aftur til ársins 1997.  Þær eru gefnar upp 75 dögum eftir að 

ársfjórðungi lýkur bæði á verðlagi hvers árs og á föstu verði, svo greina megi 

verðmætabreytingu í verðbreytingu og magnbreytingu.  Mikilvægasta matið er 

hagvöxtur, raunverulegt verðgildi á vöxt landsframleiðslunnar.  Nú er miðað við að birta 

fyrsta uppgjör hvers árs 75 dögum eftir að tímabilinu lýkur en þjóðhagsreikningatölur 

eru bráðabirgðatölur í 14 mánuði eftir að árinu lýkur, þá teljast þær lokatölur en geta þó 

tekið breytingum eftir það.  Til samanburðar birta Norðmenn sínar fyrstu niðurstöður úr 

ársfjórðungslegum þjóðhagsreikningum 50 dögum eftir að hverjum ársfjórðungi lýkur og 

uppfæra í hvert sinn upplýsingar fyrir eldri ársfjórðunga í fjögur skipti (Statistisk 
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sentralbyrå, 2013).  Fyrstu upplýsingar um árlegar niðurstöður liggja fyrir 3 mánuðum 

eftir árslok auk tveggja endurskoðanna innan ársins en lokagerð liggur fyrir 24 

mánuðum síðar (Statistisk sentralbyrå, 2013).  Í Svíþjóð eru  fyrstu upplýsingar birtar 60 

dögum eftir að ársfjórðungnum lýkur en þjóðhagsreikningar hvers árs liggja endanlega 

fyrir að 23 mánuðum liðnum.  

Í september 2005 varð breyting á birtingu þjóðhagsreikninga en þá var árleg 

keðjutenging tekin upp í stað grunnárs við útreikning á magnbreytingum. Þá eru 

fjárhæðir á verðlagi hvers árs færðar til verðlags ársins á undan og magnbreytingin síðan 

reiknuð sem breytingin á föstu verði fyrra árs. Þannig fæst breyting milli hverra tveggja 

ára og þær eru síðan tengdar saman til þess að fá samfelldar magnvísitölur.  

Endurreiknað var aftur til ársins 1990 og viðmiðunarár magnvísitala var sett sem árið 

2000 og tölugildið 100.   

Önnur breyting varð á tímaröðum þjóðhagsreikninga í janúar 2006. 

  “Árstíðaleiðréttingin nær til landsframleiðslu, einkaneyslu, samneyslu og 
þjóðarútgjalda auk útflutnings og innflutnings á vöru og þjónustu.  Tölur um 
fjármunamyndun og birgðabreytingar eru hins vegar ekki árstíðaleiðréttar 
þar sem ekki er að finna marktæka árstíðabundna þætti í þeim röðum” 
(Hagstofa, 2006, bls. 1)   

ef miðað er við ráðstöfunarhlið.  Þjóðhagsreikningar eru birtir með og án árlegrar 

keðjutengingar og árstíðaleiðréttingar.   

4.2 Nánar um gagnasöfnun Hagstofunnar um einkaneyslu 

Einkaneysla heimilanna telst til þjóðarútgjalda, hluta af því sem þjóðartekjum er varið í.  

Til einkaneyslu teljast raunveruleg og reiknuð útgjöld heimilanna vegna kaupa á 

varanlegri og óvaranlegri vöru auk kaupa á þjónustu.  Íbúðarkaup eru það eina sem telst 

til fjárfestinga en heimilum eru reiknuð árleg afnot, leiguígildi af húsnæði sem er talið 

með í einkaneyslunni.  Jafnframt  eru útgjöldum íslendinga erlendis bætt við einkaneyslu 

en útgjöld útlendinga á Íslandi eru dregin frá en þá fæst einkaneysla heimilanna11.  Að 

lokum er útgjöldum vegna starfsemi samtaka bætt við en þá fæst heildartala yfir 

einkaneyslu12.   

                                                      

11
 Household Final Consumption Expenditure of Resident Households 

12
 Final Consumption Expenditure 



 

42 

Gögnum um einkaneyslu eru flokkuð í 12 aðalflokka samkvæmt alþjóðlegu 

flokkunarkerfi COICOP13.  Þrír helstu útgjaldaliðir heimila á Íslandi á árunum 2000-201214 

eru matvara, húsnæðis- og ferðakostnaður15 sem vex frá rúmum 44% og fer í að vera 

yfir 51% útgjalda heimila á árinu 2012.   

Mynd 16 sýnir hlutfallslega skiptingu einkaneyslu milli vöruflokka eins og hún birtist 

eftir flokkunarkerfinu COICOP yfir einkaneyslu, vöru og þjónustu í gagnasafni Hagstofu.  

Neyslunni er skipt í 3 flokka, varanlega neysluvöru eins og til dæmis húsbúnað, 

óvaranlega neysluvöru eða matvæli og svo loks þjónustu.  Tölur yfir tvö seinustu árin 

sem birtast á myndinni voru bráðabirgðatölur en litið er á aðrar tölur sem endanlega 

niðurstöðu hvers árs.  Lang fyrirferðarmest er greidd og reiknuð leiga og afgjald af 

húsnæði, hita og rafmagni.  Vegna virðisaukaskattsbreytingarinnar, lækkunarinnar sem 

gerð var 2007 og hafði áhrif á matvælaverð til lækkunar, er húsnæðiskostnaður enn 

stærri hluti útgjalda heimilanna.   

Endurskoðaður útreikningur á fasteignamati um mitt ár 2009 gekk í gildi í ársbyrjun 

2010 en þangað til hafði hlutfallsleg hækkun verið gerð frá samskonar endurskoðun árið 

200116. (Ingi Þór Finnsson, verkfræðingur á mats- og hagsviði Þjóðskrár Íslands, símtal 

19.11.2012) 

Á tíu ára tímabili, árin 1999-2008, var einkaneysla á Íslandi að meðaltali um 57,5% af 

vergri landsframleiðslu samkvæmt gögnum Eurostat17.  Það er töluvert meira en gerist í 

nágrannalöndum okkar í Skandinavíu, nærri 14% meira en í Noregi og yfir 9% meira en í 

Danmörku og Svíþjóð og tæplega 7% meira en í Finnlandi.  Há einkaneysla eykur á 

viðskiptahalla hjá eyríki eins og Íslandi en hátt gengi dregur úr neyslu á innfluttum 

varningi. Virðisaukaskattur er neysluskattur sem lagður er á neysluvarning en almennt 

skattþrep hans er nú 25,5% en sérstakt skattþrep 7,0% leggst meðal annars á matvæli.   

Danmörk hefur eitt virðisaukaskattstig, 25% og þó tollar og vörugjöld til neyslustýringar 

vegi mikið í innkaupum heimila hér á það sama við um heimili í Noregi, svo 

                                                      

13
 Classification of Individual Consumption by Purpose 

14
 Tölur unnar úr gögnum Hagstofu en tölur áranna 2011 og 2012 eru bráðabirgðatölur.  

15
 Matur og drykkjarvörur, húsnæði, hiti og rafmagn og ferðir og flutningar 

16
  Skv. símtali við Inga Þór hjá Mats- og hagsviði Þjóðskrár Íslands er um nafnverðsbreytingu að ræða.  

17 Hlutverk Hagstofa Evrópusambandsins er að gera EU mögulegt að bera saman tölfræði landa. 
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skýringarinnar á þessum mun á einkaneyslu er ekki að leita þar.  Að auki er kostnaður 

við húshitun, orkukostnaður heimila hér með því minnsta sem gerist en hærri hjá 

viðmiðunarþjóðum okkar.  

 

Mynd 16.  Hlutfallsleg skipting einkaneyslu 2000-2013 

Heimild:  Hagstofa Íslands 

Árið 2008 dregst einkaneysla saman um 7,8% og er sem hlutfall af landsframleiðslu 

53,5% og enn dregur úr neyslu árið 2009.   Heimilin fara varlega, halda að sér höndum 

og vöruskiptajöfnuður er jákvæður í lengri tíma.  Einkaneysla virðist standa í stað þó 

vissulega megi greina árstíðabundnar sveiflur.  

 



 

44 

5 Rannsókn 

Rannsóknarspurningin sem er varpað fram í ritgerðinni er hvort væntingavísitalan segi 

meira til um neyslu dagsins í dag, nútíðina en neyslu í framtíðinni.  Erlendis telst 

væntingavísitala gefa upplýsingar til skamms tíma en minna ljóst hvort svo er með þá 

innlendu.  Til að svara spurningunni er litið á þær vísbendingar sem vísitalan gefur í 

samanburði við þá einkaneyslu sem varð í raun samkvæmt mælingum Hagstofunnar 

enda fara tekjur heimila mestmegnis til neyslu í einhverju formi auk langtíma-

fjárfestingar.  Þegar litið er yfir þá sögu sem hefur verið rakin í grófum dráttum hér 

framar sést að væntingavísitalan ber með ýmsar sveiflur líkt og einkaneyslan, þar á 

meðal árstíðasveiflu.  Gögnin sem valin voru ná yfir tímabilið frá upphafsári mælinga 

2001 til enda árs 2013.   Stilla verður þeim tölulegu gögnum sem fáanleg eru til að 

spanna eins tímabil og miða við að leiðrétta þau með tilliti til breytinga yfir tíma til að 

auðvelda samanburð.  Hér verður því að gera grein fyrir helstu breytingum, forsendum 

og útreikningum.  Upplýsingar um einkaneyslu eru birtar í milljónum króna en 

upplýsingar um væntingavísitölur eru birtar í stigum. 

5.1 Einkaneyslan 

Valin voru gögn um einkaneyslu sem eru gefin út ársfjórðungslega en þetta er tíðasta  

mæling sem Hagstofa gefur upp.  Áður hefur verið rakið hvað telst til hennar og hvernig 

neysla heimila er mæld.  Gögnin í tímaröðinni voru sett á fast verðlag fyrsta ársfjórðungs 

2001 með því að leiðrétta þau fyrir verðlagi með neysluvöruvísitölu með grunnári 1988.  

Breyting vísitölunnar var reiknuð milli hvers mánaðar og janúar, xn = mánuður / janúar 

2001 og tekið vegið faldmeðaltal hverra þriggja mánaða samanber xg =  (x1 *x2 *x n)1/n og 

þannig fengin niðurstaða hvers ársfjórðungs.  Þannig fá allir mánuðir jafnt vægi innan 

ársfjórðungsins og gert er ráð fyrir uppsöfnuðum vexti yfir tíma (Newbold P., 2007).  

Með beitingu vísitölunnar á einkaneysluna var fengin fram magnbreyting hennar en 

einnig þótti rétt að leiðrétta fyrir mannfjölda því eðlilega verður breyting á fjölda 

landsmanna á rúmum áratug.   
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Tölur um mannfjölda á Íslandi liggja fyrir hjá Hagstofu 1 janúar ár hvert og sömuleiðis 

1 desember en hvergi liggja fyrir gögn um fjölda innan ársins sem spanna öll árin sem 

væntingavísitalan hefur verið mæld.  Á þessum árum hefur landsmönnum fjölgað um 

rúmlega 42.300 sem taka mætti tillit til við útreikninga.  Mannfjöldatölur yfir búsetu á 

Íslandi fela ekki í sér alveg sömu einstaklinga og reiknað er með í einkaneyslu en ætti að 

vera allgóð nálgun við þann fjölda.  Tiltækar tölur yfir miðársmannfjölda í heilan áratug 

voru notaðar til að áætla fjölda  landsmanna á ársfjórðungsfresti.  Síðustu þrjú árin var 

miðársmannfjöldi fenginn með meðaltali í ársbyrjun og desember  og sömu aðferð beitt 

til að áætla mannfjölda á hverjum ársfjórðungi.   Að endingu var reiknuð mannfjölda-

vísitala með faldmeðaltali og gögn um einkaneyslu leiðrétt með henni en mismuninn 

fyrir og eftir leiðréttingu má sjá á mynd 17.  Árstíðasveiflur eru ekki leiðréttar. 

Því hefur áður verið lýst að um 44% þess sem  telst til einkaneyslu samkvæmt 

útreikningum Hagstofunnar, er innflutt vara en ekki verður leiðrétt fyrir gengisáhrifum 

hér, þar eð hærra verð varnings vegna gengis endurspeglast í ákvörðunum fólks um 

neyslu.   

 

Mynd 17.  Einkaneysla leiðrétt fyrir mannfjöldaaukningu á verðlagi 1 ársfj. 2001 

Heimild: Hagstofa.  
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5.2 Væntingavísitalan 

Mánaðarlegar upplýsingar um væntingavísitöluna eru tölugildi fengin úr spurningavagni 

Capacent sem keyrður er í mánuðinum áður en hvert gildi vísitölunnar er gefið út.  Sama 

aðferð faldmeðaltals og notuð var á einkaneyslu var beitt við að koma mánaðarlegum 

gildum væntingavísitölunnar á ársfjórðungslegt form.  Það var einnig gert fyrir 

undirvísitölurnar tvær, mati á núverandi ástand og væntingum til 6 mánaða.   

5.3 Niðurstöður greiningar 

Þegar ferlar tímaraðanna eru skoðaðir á punktriti (e. scattergram) sést að væntinga-

vísitalan sýnir miðlungssterka fylgni við einkaneysluna en fylgnin eykst ef röðin er tafin 

(e. lag) nokkrum sinnum.  Fylgnin r umreiknuð í skýringarhlutfall, r2 = R2 verður 0,4216, 

það er að væntingavísitalan skýrir 42,16% breytingarinnar í einkaneyslu.  Áhrif hennar 

tafinnar um eitt tímabil eykur skýringarmátt hennar í 57,8% en hér er verið er að tefja 3 

mánaða gögn um tímabil sem felur í sér 3 mánuði.   Fyrir vísitölu sem sýnir skamman 

tíma, hugsanlega einn til þrjá mánuði er ekki rökrétt að tefja gögn sem eru 

ársfjórðungsleg um meira en 2 tímabil. 

Þegar ferill undirvísitölunnar um mat á núverandi ástandi er skoðaður í punktriti með 

einkaneyslu er fylgnin milli línanna sterk og töf eykur hana.  Það kemur á óvart að fylgni 

sýnir að veik tengsl eru við undirvísitöluna sem birtir væntingar til næstu 6 mánaða og 

það breytist lítið þrátt fyrir að tímaröðin sé tafin um nokkur tímabil en óumdeilt er að 

þessi vísitala gefur væntingavísitölunni 60% vægi.  Skýringarhlutfall vísitölunnar og 

undirvísitalna hennar með töfum um eitt tímabil í senn í alls 6 tímabil yfir í 

skýringarhlutfall má sjá í töflu 3.   

Tafla 3.  Skýringarmáttur væntingavísitölu og undirvísitala á einkaneyslu 

r
2
 = R

2
 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 

Væntingavísitala 0,42156 0,57805 0,59929 0,60779 - - - 

VVT núv. ástand 0,68709 0,77465 0,72115 0,66348 - - - 

VVT eftir 6 mán. - - 0,18041 0,24649 0,23129 0,30763 0,28618 

 

Heimild: Capacent Gallup og eigin útreikningar. 

Þegar ferlar tímaraðanna eru skoðaðir virðist sem um þrjú tímabil sé að ræða, fyrir 

bankahrun, aðdragandi þess og fram yfir hrunið og loks tímabilið eftir hrun.  Mynd 18 
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sýnir tímaraðirnar fjórar og þau tímabil sem eru  hvert fyrir sig til skoðunar enda 

efnahagsaðstæður að baki þeim ólíkar að mörgu leiti.  Tímabilunum er skipt niður þar 

sem væntingavísitalan rís hæst fyrir hrun á öðrum ársfjórðungi 2007 og aftur þar sem 

hún lægst eftir hrun eftir annan ársfjórðung 2009 en þar hallar ferillinn niður.  Síðasta 

tímabilið sem er skoðað, er þriðji ársfjórðungur ársins  2009 og til síðustu áramóta.   

 

Mynd 18.  Ársfjórðungslegar væntingavísitölur og einkaneysla 

Heimild: Hagstofa, Capacent Gallup og eigin útreikningar. 

Sú aðferð sem valin er til greiningarinnar er að bera saman ferlana með einvíðri 

aðhvarfsgreiningu sem skýrir gildi einnar breytu með áhrifum gilda annarrar breytu á 

hana, sú fyrri er sögð vera háð breyta en hin síðari óháð.  Með þeirri aðferð er metið 

hvar bein lína er best dregin milli samsettra punktar úr ferlunum tveimur og sambandi 

þeirra lýst með jöfnu hennar.  Stikar hennar eru fengnir með því að hefja heildarfjarlægð 

punkta frá línunni í annað veldi og leggja þá saman.  Jafna beinnar línu þar sem stikinn a 

gefur skurðpunkt við y-ás ásamt stikanum b sem gefur hallatölu línunnar og hann 

margfaldaður við Y, gildi væntingavísitölunnar gefur útkomuna, X sem stendur fyrir gildi 

einkaneyslu.   Stikinn a gefur upphafsstöðu en hallatalan gefur þá aukningu í einkaneyslu 
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sem fæst við hverja breytingu á væntingavísitölunni.  Með þessu móti fæst ásættanleg 

nálgun til að finna svar við spurningunni sem var varpað fram.  

X = a + b * Y    

Einkaneysla = a + b * væntingavísitala 

Eftir að tímaraðirnar höfðu verið skoðaðar bæði í tölum og myndum í Excel, var valið 

að meta þær með venjulegri aðferð minnstu kvaðrata, þar sem einkasala var háða 

breytan en væntingavísitalan og undirvísitölur hennar óháðu breyturnar.  Við það mat 

var stuðst við opinn hugbúnað sem nefnist gretl en hann reiknar eftir sömu forsendum 

og Excel hugbúnaðurinn.   

5.3.1 Allt tímabilið 

Punktrit á mynd 19 sýnir tengsl væntingavísitölunnar og undirvísitalnanna tveggja við 

einkaneyslu frá 2001 til loka ársins 2013.  Magn einkaneyslunnar miðast við ásinn 

vinstra megin en stig væntingar eru á lóðrétta ásnum.  Fjöldi mæligilda hverrar vísitölu 

eru 51 og undirvísitölurnar mæla væntingar í nútíð og um framtíð, sem birtast í samtölu 

þeirra, væntingavísitölunni.  Punktritið sýnir að mat á núverandi ástandi spannar frá 

lægstu mælingum vísitölunnar að þeim hæstu og við mestu neysluna eru þau hæst.  

Lægstar eru mælingar fljótlega eftir hrun en neyslan verður aldrei undir 95.000 

milljónum króna,  Punktarnir eru nálægt því að vera upphallandi lína.   

Gildin fyrir væntingar eftir 6 mánuði ná ekki sömu lægð og þau sem vænt er í nútíð 

en gildin sem mælast hvað jákvæðust eru á tímabilinu fyrir hrun meðan þau sem mælast 

hæst í neyslu eru á árunum 2006-2008.  Þessir punktar eru nær því að mynda blævæng 

sem opnast út í átt til meiri væntinga og aukinnar neyslu.   

Væntingavísitala þessara ára ber þess merki að hæstu mælingar væntinga til 

framtíðar vega upp lægri gildi nútíðar svo þó nokkru munar enda er hlutfallslegt vægi 

framtíðar meira.  Sú mynd sem best verður dregin upp er að vísitalan sé upphallandi lína 

með fleiri gildi undir línunni en ofan á  en þar eru gildin nokkuð há og fjarri línunni eftir 

því sem neyslan er meiri.  Það er í samræmi við neyslu í uppsveiflu áranna 2005-2007 og 

vísast til viðauka D.  
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Mynd 19.  Punktrit vísitalna við einkaneyslu 2001-2013 

Í töflu 4 sést fylgni hverrar vísitölu við þá einkaneyslu sem í reynd varð.  Fylgni 

væntingavísitölunnar er 0,69428 og niðurstaðan er að hún skýri rúmlega 42% af 

einkaneyslunni.  Sé litið á undirvísitölur má sjá að fylgni væntingar um núverandi ástand 

er best þessara þriggja og skýrir 68,7% neyslunnar en skýringarmáttur væntinga eftir 6 

mánuði er áberandi minnstur eða 3,77%.   

Tafla 4.  Fylgni væntingavísitölu og undirvísitala við einkaneyslu árin 2001-2013 

2001-2013 Væntingavísitala VVT núv. ástand VVT eftir 6 mán. 

r 0,64928 0,82891 0,19422 

R
2
 0,42156 0,68709 0,03772 

 

5.3.2 Tímabil I  

Ef litið er á fyrsta tímabilið, frá öðrum ársfjórðungi 2001 til annars ársfjórðungs 2007, 

sjást aðrar upplýsingar en mynd 19 sýndi.  Punktar mats á núverandi stöðu liggja nánast 

í beinni upphallandi línu og eru allir afar nálægt henni.   Það sýnir sig líka að fylgni 

hennar við einkaneyslu er afar mikil en það er á þessum árum sem þensla ríkir ásamt 

skuldsetningu heimilanna.  Undir lok tímabilsins eru 2 síðustu mælingarnar afar háar, 

157,4 og 156,5 stig og neysla mikil. 
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Annað er þegar væntingar eftir 6 mánuði eru skoðaðar á mynd 20, línan sem birtist er 

niðurhallandi og stökin dreifðari.  Svartsýni og mikil neysla sést í tveimur gildum frá 

miðju ári 2006 en einnig minni neysla og lægri væntingar.  Þar skera þrjár tölur sig úr 

fyrir að sýna lægstar væntingar en þær eru mælingar ársins  2001.  Ekki er ólíklegt að þar 

séu leifar frá síðustu niðursveiflu í hagkerfinu ef rétt er að fólk er tregt að skipta um 

skoðun.  Fylgni gagnanna ykist töluvert ef þeim væri sleppt en vegna mismunandi 

formerkja þessara undirvísitalna verður fylgnin mun dreifðari en ella.  Jafna línu 

vísitölunnar er y = 274,01x + 80820 en jafna línu núverandi mats er y = 273,91x + 80885 

svo þær eru afar svipaðar meðan jafna mats eftir sex mánuði er y = -90,775x + 121793. 

 

Mynd 20.  Punktrit vísitalna við einkaneyslu á tímabili I 

Í töflu 5 sést hvað fylgni núverandi mats  við einkaneyslu er mikið og tengslin sterk 

sem skýrir um  79,56% af henni.  Hvað væntingavísitöluna varðar er fylgnin aðeins 

miðlungs sterk 0,48733 og hún skýrir rúmlega 23% af einkaneyslunni.  Undirvísitalan um 

mat eftir 6 mánuði sýnir mjög veika fylgni en þarna skipta punktarnir 3 frá árinu 2001 

miklu máli.  Væri þeim sleppt,  breyttist fylgni gagnanna og í stað þess að vera 4,41% 

yrði skýringarmátturinn 46,94% og útkoma heildarvísitölunnar þá allt önnur líka.    
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Tafla 5.  Fylgni væntingavísitölu og undirvísitala við einkaneyslu á tímabili I 

Tímabil I Væntingavísitala VVT núv. ástand VVT eftir 6 mán. 

r 0,48733 0,89195 -0,20997 

R
2
 0,23749 0,79557 0,04409 

 

5.3.3 Tímabil II 

Þetta er tímabilið þar sem væntingar, vísitölur og einkaneysla falla hratt.  Það er 

jafnframt styst þeirra allra, það spannar aðeins 8 ársfjórðunga og jafnmargar mælingar.  

Það nægir ekki til að hægt sé að fullyrða nokkuð um tengsl þeirra við einkaneyslu en það 

er þó hægt að skoða og bera fylgni þeirra við hana.  Mynd 21 sýnir punktrit hverrar 

vísitölu í tengslum við einkaneysluna.  Tvær lægstu tölur hverrar vísitölu, þær sem eru 

næstar hægri ásnum eru þær sem mældar voru á botni hagsveiflunnar í mestu lægðinni. 

 

Mynd 21.  Punktrit vísitalna við einkaneyslu á tímabili II   

 

Eins og sjá má falla allir punktar nokkuð vel saman enda var fallið á tímabilinu bratt á 

stuttu tímabili og hallar allt í sömu átt.  Mat á núverandi ástandi er hæst  talið vera 

169,8 en fellur niður í 3,1 í lok tímabilsins.  Tafla 6 sýnir niðurstöðu útreiknings á fylgni 

hverrar vísitölu við einkaneyslu en þar sést að fylgni er mjög sterk en ekki er hægt að 
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segja til um orsakasamband eða skýringarmátt á fall einkaneyslu á þessum tíma, til þess 

eru mælingar of fáar eða aðeins 8. 

Tafla 6.  Fylgni væntingavísitölu og undirvísitala við einkaneyslu á tímabili II 

Tímabil II Væntingavísitala VVT núv. ástand VVT eftir 6 mán. 

r 0,95592 0,94262 0,93332 

 

5.3.4 Tímabil III 

Þriðja og síðasta tímabilið sem byrjar á öðrum ársfjórðungi 2009 og spannar út árið 2013 

með 19 mælingar er sýnt á mynd 22.  Væntingar eru með minnsta móti hvort sem litið 

er á nútíð eða framtíð.  Allir punktar mats á nútíð eru nær lágmarki og enginn fer yfir 50 

stig,  Mat á framtíð er einnig lægra en á fyrri tímabilum, 12 sinnum nær það ekki að 

verða 100 stig þar sem jafnmargir eru bjartsýnir og svartsýnir.  Á öðrum ársfjórðungi 

2013 mælast væntingar til framtíðar hvað mestar en síðustu þrjú ár sést desember skera 

sig úr með mestu neysluna eins og árstíðasveiflan birtist á mynd 17.  Vöxtur í 

ferðaþjónustu og aukinn fjöldi ferðamanna eykur bjartsýni í væntingum til 

framtíðarinnar og sama gerist í kjölfar kosninga vorið 2013.   Mat á núverandi ástandi er 

svipað, þrátt fyrir þetta en bjartsýni vex hægt en stöðugt.   

Myndin sýnir að neyslan hefur dregist umtalsvert saman og dregið hefur úr bjartsýni 

frá því sem áður var.  Hún sýnir glögglega hvernig væntingar framtíðarinnar togast á við 

væntingar í dag og hækka niðurstöður væntingavísitölunnar sjálfrar á hverjum tíma.  

Þegar bornar eru saman þær beinu línur sem fást við útreikning á aðhvarfi hvers ferils á 

þessu tímabili kemur skýrt fram hvernig þessu sambandi er háttað í hægri uppsveiflu 

hagkerfisins.  

Einkaneysla  = 93,908 * mat á núverandi væntingum + 98.933 

Einkaneysla  = 42,111 * mat á væntingum eftir 6 mán. + 98.394 

Einkaneysla = 24,632 * væntingavísitala + 98.827 

Skurðpunktur allra línanna við y-ás er svipaður en hallatala þeirra er mismunandi og 

framtíðin er bröttust en nútíminn er allt að því flatur og halli væntingavísitölunnar er þar 

á milli.   
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Mynd 22.  Punktrit vísitalna við einkaneyslu á tímabili III 

 

Tafla 7 sýnir niðurstöður útreiknings á fylgni hverrar vísitölu við einkaneyslu en hér 

sést að fylgni væntingavísitölu og mats á framtíð er mjög veik og fylgni mats á samtíma 

er veik.  Skýringarmáttur væntinga á einkaneyslu er hverfandi en þar með er ekki sagt að 

ekki sé tengsl á milli breytanna.   

Tafla 7.  Fylgni væntingavísitölu og undirvísitala við einkaneyslu á tímabili III 

Tímabil III Væntingavísitala VVT núv. ástand VVT eftir 6 mán. 

r 0,18103 0,27893 0,13545 

R
2
 0,03277 0,07780 0,01835 

 

5.4 Takmörkun gagnanna  

Þær talnaupplýsingar sem eru notaðar hér, ná yfir 3 mismunandi tímabil.  Tímabil 

mikillar uppsveiflu, byrjun niðursveiflu og samdráttar og hrun banka sem hafði gífurleg 

áhrif og að lokum tímabilið eftir hrun.  Þessi tímabil eru mislöng í greiningunni en 

ársfjóðungsleg gögn að baki lengstu  tímaröðinni spanna rúm 7 ár, þá 6 ár en sú stysta er 

rétt rúm 2 ár.  Greining á öllu tímabilinu gefur aðra mynd en ef því er skipt upp í styttri 
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tímabil.  Það má mögulega gagnrýna hvernig skipting gagna féll nákvæmlega milli 

tímabila en bæði var stuðst við vægi vísitalnanna og það hvar uppsveifla eða niðursveifla 

taldist vera að byrja og enda.  

Ónákvæmni í útreikningi og útkomu geta stafað af því að einkaneysla er leiðrétt fyrir 

verðlagi og lækkuð miðað við áætlaðan vöxt mannfjölda.  Það viðmið ætti þó að vera 

ágæt nálgun samt sem áður þar sem fjöldi einstaklinga er þekktur í lok árs og byrjun árs.  

Einkaneysla er ekki leiðrétt fyrir gengisbreytingum enda öllu erfiðara að koma því við 

sem gæti haft einhverja þýðingu á niðurstöður líka.   

Ýmsir hagstærðir eins atvinnuleysi og einkaneysla fela í sér reglulegar og óreglulegar 

sveiflur sem ýmist stafa af öðrum þáttum í umhverfinu eða eru árstíðabundnar sveiflur 

en þær geta aukið á ósamræmi í samanburði á tímaröðum.   
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6 Samantekt 

Sú rannsóknarspurning sem sett var fram í upphafi hvort væntingavísitalan segi meira til 

um nútíðina en framtíðina var skoðuð í ljósi þekktra upplýsinga um neyslu.  Á þeim rúma 

áratug sem vísitalan hefur verið mæld hafa verið miklar sviptingar í íslensku efnahags- 

og atvinnulífi.  Þegar litið er yfir allt tímabil mælinga sést að mat á núverandi ástandi er 

sá þáttur vísitölunnar sem gefur mesta fylgni við einkaneyslu og sterkust tengsl en mat á 

væntingum til framtíðar gefur veikustu tengslin og minnstu fylgnina.  Saman gefa þessar 

tvær undirvísitölur heildarvægi væntingarvísitölunnar um væntingar neytenda.  Það er 

þó ljóst að breytingar liðins áratugar hafa sett mark sitt á mat, hegðun og væntingar 

neytanda og því sveiflast bæði væntingavísitala og einkaneysla hagkerfisins á tímabilinu. 

Akerlof og Schiller byggja á atferlishagfræði þegar þeir setja fram hagfræðikenningar 

um væntingamyndun en hún byggir á almennri hagfræði, sálfræði og atferlisgreiningu.  

Þeir benda á Keynes var meðvitaður um „dýrseðli18“ fólks, að hegðun er ekki alltaf 

rökrétt og hámörkun hagnaðar er ekki alltaf efst í huga þegar viðskipti eru annars vegar.  

Félagarnir setja fram fimm líklegar skýringar eða væntingar fyrir vali og hegðun manna 

og gera grein fyrir áhrifum þeirra á hagsveifluna.   Þeir lýsa meðal annars hvernig skortur 

á trausti í efnahagslífinu og sérstaklega í viðskiptalífinu hafi neikvæðar afleiðingar sem 

geti stigmagnast.  Ein af afleiðingum markaðsbrest, bankahruns eða kreppu er einmitt 

vantraust en skortur á trausti dregur úr neyslu og eykur aðhald almennings.  Þessi 

einkenni má sjá á einkaneyslu á tímum óvissu þar sem tekjur skipta meira máli en 

annars.   

Væntingavísitala mælir huglægt mat manna á líðandi stundu og væntingar þeirra til 

nánustu framtíðar.   Hún mælir væntingar út frá atvinnuástandi  en viðhorf litast oft af 

tekjumöguleikum en aukin atvinna leiðir af sér auknar tekjur og knýr hjól efnahagslífsins 

áfram.  Uppsveifla í hagkerfinu og aukin atvinnuumsvif hefur leitt til ofmats á núverandi 

ástandi en fleiri þættir en mat á samtíma virðast ráða mati á ástandi til framtíðar, einn 

þeirra þátta virðist vera skortur á trausti, varkárni og tregða við að skipta um viðhorf. 

                                                      

18
 Animal spirit 
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Neysla fólks og heimila dylst í heildartölum hagkerfisins, eingöngu er hægt að sjá þær 

í smærra samhengi.  Neysla og sparnaður heimilanna er að hluta drifin áfram af 

væntingum sem og óvissu til framtíðartekna en einnig af félagslegum aðstæðum og 

lýðfræðilegum þáttum.  Lán vegna framtíðartekna jafna neyslu yfir ævina og breikka 

svigrúm til sparnaðar en hafa að sama skapi áhrif á tilhneigingu til neyslu ekki síður en  

fasteignaverð og skuldsetning heimilanna.  Tekjur, kaupmáttur, verðbólguvæntingar og 

gengi krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum setja neyslu fólks skorður.  Þær 

væntingar sem fólk gerir sér, meðvitað eða ómeðvitað, breytast hægt ef litið er á 

ákveðna hópa fólks eins og þeir birtast í mælingum vísitölunnar.  Breytingar í eftirspurn 

og á framleiðslu í hagkerfinu hafa áhrif á atvinnulíf, atvinnumöguleika og þátttöku sem 

aftur hefur áhrif á væntingar fólks til lengri og skemmri tíma.   

6.1 Um efnahagsmatið 

Þorri fólks metur efnahag sinn út frá launatekjum og þar með atvinnustigi og því er 

líklegt að sú staðreynd endurspeglist í mati þeirra á efnahagslífinu.  Neikvætt samhengi 

verðbólgu og kaupmáttar dregur úr ráðstöfunartekjum og þar með neyslu.  Þrátt fyrir 

þetta er flestum nauðsynlegt að framfleyta sér sem felur í sér lágmarksneyslu.  

Launakjör og tekjur gefa grunntón í neyslu en verðbólga og fasteignakaup með 

skuldsetningu draga úr neyslu.     

Umskipti verða við hrun bankanna og óvissa tekur við.  Við endurreisn nýrra banka á 

grunni þeirra eldri varð neysla ekki lengur fjármögnuð fram í tímann með 

greiðslukortum því skrúfað fyrir hana með þvi að klippa á  heimildir og þak sett á úttektir 

á kreditkortum.  Fyrirtæki draga úr starfsemi og uppsagnir starfsfólks verða að veruleika, 

afkoma margra breytist á skömmum tíma og fólk frestar stærri innkaupum.   Erlendir 

verkamenn hurfu úr landi og íslendingar fluttust erlendis en hvort tveggja er merki um 

minnkandi umsvif í hagkerfinu og minni hagvöxt.  Einkaneysla á þriðja tímabilinu virðist 

vera lágmarksneysla og árstíðasveiflur í neyslu eru greinilegar.  Mest flökt er í mati á 

væntingum á þessu síðasta tímabili.  

6.2 Um atvinnustig  

Skoðun og greining á vísitölu um mat á atvinnuástandi sýndi að allgott samræmi var milli 

þess og hlutfall atvinnuleysis í nútíð og tafin gildi sýna samræmi í þessu mati til nánustu 
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framtíðar.  Þó deila megi um hvert upphafsgildi matsins ætti að vera við eðlilegt  

atvinnustig, virðist fólk meta ástand sinnar heimabyggðar nokkuð örugglega en vissulega 

sést bæði óhófleg jákvæðni en líka neikvæðni og sérlega stuttu eftir bankahrun.  

Eðlilegra frávika vegna árstíðasveifla gætir meðal annars í vísitölunni.  Einnig er ofmat 

jafnt og vanmat á atvinnuástandinu enda miklar umbreytingar í efnahagslífi þjóðarinnar 

á þessum árum, allt frá uppsveiflu með innfluttu vinnuafli til niðursveiflu, samdráttar og 

uppsagna starfsfólks.   

6.3 Niðurstöður 

Hér verða dregnar saman niðurstöður fyrir hverja vísitölu á hverju tímabili fyrir sig og 

yfir allt tímabilið.  Allar greiningar töldust marktækar en þær mælingar sem tilheyra 

tímabili II eru of fáar til að hægt sé að fullyrða nokkuð um þær.   

Í töflu 8 má sjá upplýsingar um væntingavísitöluna.  Yfir fyrsta tímabilið, telst fylgnin 

0,4873 vera miðlungs sterk og vísitalan getur skýrir um 23,75% breytingunni í 

einkaneyslu í líkani.  Á tímabili II er fylgnin 0,95592 sem telst mjög sterk.  Á þriðja 

tímabilinu er fylgnin afar veik og  útskýringarmáttur á neyslu er hverfandi. Þegar allt 

tímabilið er tekið til greiningar á aðhvarfi, reiknast fylgni miðlungssterk og 

skýringarmáttur hennar á neyslu er 42,15%.   

Tafla 8.  Niðurstöður um væntingavísitölu 

Væntingavísitala r R
2
 

Tímabil I 0,48733 0,23749 

Tímabil II 0,95592 -  

Tímabil III 0,18103 0,03277 

2001-2013 0,64928 0,42156 

 

Væntingavísitala yfir núverandi ástand sýnir mjög sterka fylgni við einkaneyslu á 

báðum fyrstu tímabilunum sem voru skoðuð.  Skýringarmáttur hennar er 79,55% á því.  

Á þriðja tímabilinu er fylgni veik og skýringarmáttur hennar á neyslu teljandi.  Sé 

vísitalan metin yfir allt tímabilið telst fylgni hennar mjög sterk og hún skýrir 68,7% af 

breytingu í einkaneyslu á þessum tíma.  Tafla 9 sýnir þessar upplýsingar. 
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Tafla 9.  Niðurstöður um mat á núverandi ástandi 

VVT núv. ástand r R
2
 

Tímabil I 0,89195 0,79557 

Tímabil II 0,94262 - 

Tímabil III 0,27893 0,0778 

2001-2013 0,82891 0,68709 

 

Í töflu 10 má sjá að fyrir væntingavísitölu eftir 6 mánuði sker fylgni sig úr fyrir fyrsta 

tímabilið því þar er það bæði neikvætt og veikt sem veldur því að skýringarmáttur er 

lítill.  Áður  hefur verið greint frá mögulegri tregðu til breytingar vegna samdráttar sem 

hafði ekki gengið alveg til baka árið 2001.  Á hruntímabilinu snýst dæmið alveg við, fylgni 

er afar mikil en þegar kemur að tímanum eftir hrun, reynist fylgnin aftur afar veik þó 

jákvæð sé.  Ef litið er á allt tímabilið telst fylgni vísitölu um mat á ástandi eftir 6 mánuði 

vera veik og máttur hennar til skýringar hverfandi.   

Tafla 10.  Niðurstöður um mat á væntingum eftir 6 mánuði 

VVT eftir 6 mán. r R
2
 

Tímabil I -0,20997 0,04409 

Tímabil II 0,93332 - 

Tímabil III 0,13545 0,01835 

2001-2013 0,19422 0,03772 

 

Rannsóknarspurningunni um hvort væntingavísitalan segi meira til um nútíðina en 

framtíðina verður að svara með því að mat fólks á núverandi ástandi sé besti 

mælikvarðinn og væntingavísitalan er skammtímamælikvarði á væntingar almennings 

um atvinnu-og efnahagsástandið.    
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7 Að lokum 

Væntingavísitala Capacent Gallup er skammtímamælikvarði á mat fólks á efnahags- og 

atvinnulífinu.  Hún gefur okkur til kynna hver heildareftirspurn verður í hagkerfinu og 

þar með atvinnustigið.  Mat á væntingum gefur ekki til kynna hvort um ofmat eða 

vanmat á aðstæðum er að ræða en ekki er ólíklegt áhrif verðbólgu og gengis 

endurspeglist í mati fólks.  Þessir þættir gera það einnig að verkum  að mat á framtíðinni 

verður ónákvæmara en ella.  Slíkt umhverfi óstöðugleika ýtir undir skammtímahugsun, 

eykur neyslu og hvetur ekki til sparnaðar.  Ákvarðanir fólks hafa líka tekið mið af 

breyttum aðstæðum sem sköpuðust í kjölfar hrunsins en óljós framtíðarsýn gerir það 

líka að verkum að tekjur skipta meira máli en ella. 

Þegar samband einkaneyslu og væntingavísitölu er skoðað er það jákvætt til ársins 

2006.  Í kjölfar samdráttar í hagkerfinu verður hins vegar viðsnúningur á þessu sambandi 

sem staðfestir breyta hegðun neytenda.  Framtíðin á hins vegar eftir að leiða það í ljós 

hvort veikara samband neyslu og vísitölunnar viðhelst til lengri tíma.  Það mætti einnig 

velta því fyrir sér hvort rétt væri að mæla fleiri þætti í framtíðinni svo sem sparnað líkt 

og aðrar þjóðir gera. Sparnaður er mikilvægur fyrir þjóðarbúskapinn og því gæti verið 

áhugavert að fylgjast með slíkri þróun. 
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Viðauki A 
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Viðauki B 

Aðhvarfsgreining væntinga eftir 6 mánuði og mats á núverandi ástandi. 
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Viðauki C 

Aðhvarfsgreining á tengslum atvinnuleysis við mat á atvinnuástandi 
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Viðauki D 

Punktrit: Væntingavísitala,. mat á núverandi ástandi og væntingar til 6 mánaða á x-ás en 

einkaneysla á ársfjórðungsgrunni á y-ás. 

 

Talnagögn tímabila I – III fylgja á næstu síðum 
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Tímabil I 

Ársfj. VVT '01-13 VVTnú VVT+6mán  Einkaneysla 

2001:2 90,2 110,1 76,9 105.669 

2001:3 80,1 99,8 66,5 102.442 

2001:4 67,5 67,3 65,9 103.458 

2002:1 96,3 60,8 119,8 95.145 

2002:2 106,5 73,2 128,7 102.053 

2002:3 108,8 88,2 122,4 101.267 

2002:4 102,2 72,9 121,7 103.480 

2003:1 108,4 66,1 136,4 99.979 

2003:2 126,6 92,5 149,1 105.325 

2003:3 114,9 98,0 126,1 106.016 

2003:4 116,4 97,1 129,2 109.329 

2004:1 128,0 110,0 139,9 105.965 

2004:2 111,7 105,5 115,4 111.776 

2004:3 121,1 120,4 121,6 110.319 

2004:4 113,0 116,5 110,7 116.947 

2005:1 125,9 133,3 120,8 113.637 

2005:2 122,3 142,1 108,9 125.408 

2005:3 128,7 158,7 108,7 120.999 

2005:4 120,9 150,1 101,2 125.406 

2006:1 130,5 153,0 115,5 122.536 

2006:2 100,2 127,7 81,8 128.889 

2006:3 104,4 134,2 84,3 119.411 

2006:4 131,0 157,4 113,1 124.217 

2007:1 140,6 156,5 129,9 118.773 

 

Tímabil II 

Ársfj. VVT '01-13 VVTnú VVT+6mán  Einkaneysla 

2007:2 146,4 169,8 130,7 130.621 

2007:3 125,0 167,9 96,3 126.805 

2007:4 122,2 151,6 102,5 131.792 

2008:1 101,1 121,5 87,2 125.491 

2008:2 81,6 73,4 87,0 122.432 

2008:3 70,3 64,4 74,1 113.221 

2008:4 37,0 9,3 47,5 103.913 

2009:1 26,2 3,1 41,5 96.272 
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Tímabil III 

Ársfj. VVT '01-13 VVTnú VVT+6mán  Einkaneysla 

2009:2 31,3 5,4 48,3 100.195 

2009:3 25,9 9,6 36,7 98.725 

2009:4 41,6 8,1 64,0 103.168 

2010:1 42,0 8,1 64,6 96.339 

2010:2 57,7 9,8 89,5 96.589 

2010:3 68,2 16,0 103,0 96.383 

2010:4 42,7 9,8 64,7 103.456 

2011:1 59,7 13,4 90,4 95.967 

2011:2 62,2 15,0 93,2 100.702 

2011:3 60,0 23,7 84,0 98.428 

2011:4 60,8 20,0 87,9 106.934 

2012:1 72,3 27,5 102,1 98.699 

2012:2 74,7 32,6 102,8 103.696 

2012:3 86,7 49,3 111,5 98.842 

2012:4 74,3 32,5 102,2 109.840 

2013:1 83,7 32,3 117,9 98.438 

2013:2 95,9 39,9 132,9 103.343 

2013:3 72,7 37,3 96,1 99.292 

2013:4 71,3 31,5 97,8 110.303 

 


