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Abstract 

The purpose of this paper is to examine if car sales can predict economic 

fluctuations. 

Car sales, car sales without rental cars, real exchange rate and consumer 

confidence index were examined to see if other dimensions had a better 

indication for future economic fluctuations. 

The results are that car sales do predict economic fluctuations a year before 

they occur. 

The real exchange rate has better correlation with economic fluctuations than 

the car sales and also predicts economic fluctuations a year before they occur. 

The consumer confidence index is the best indicator for economic fluctuations 

of the dimensions that were examined in this paper, it predicts the fluctuations 

a year and a half before the occur if the years 2007 to 2009 are isolated and 

five quarters before they occur if we look at 2006 to 2013.   
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Útdráttur 

Hagsveiflur snerta alla landsmenn og því mikilvægt að geta gert sér grein fyrir 

að einhverju leyti hvað er í vændum. 

Markmið þessa verkefnis var að finna aðferð og reikna út hvort bílasala hefði 

eitthvert forspárgildi fyrir hagsveiflur. Bílasalan var skoðuð sem nýskráningar 

nýrra fólksbifreiða og var hún líka skoðuð að bílaleigubílum slepptum. 

Kannað var hvort raungengi hafi forspárgildi fyrir hagsveiflur sem og 

væntingavísitala Capacent. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að bílasala hafi forspárgildi fyrir hagsveiflur ár 

fram í tímann. Raungengi hefur betra forspárgildi en bílasalan, bæði sterkari 

fylgni og sýnir merki um komandi hagsveiflur örlítið lengra fram í tímann en 

bílsalan.  

Væntingavísitalan er besti mælikvarðinn fyrir hagsveiflur af þeim stærðum sem 

kannaðar voru í þessu verkefni, hún sýnir bæði sterka fylgni og lengra fram í 

tímann en hinar stærðirnar. 

 

 

 

Lykilorð: Bílasala, landsframleiðsla, forspárgildi, hagsveiflur, framtíð 
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1. Inngangur 

 

Kveikjan að þessu verkefni var frétt á vef viðskiptablaðsins, www.vb.is þann 

26.september 2013 þess efnis að forstjóri BL, Erna Gísladóttir teldi að lægð 

gæti verið framundan hér á landi ef ekkert yrði að gert. Í fréttinni segir Erna að 

bílasala sé tengd hagsveiflum, það er, að þegar bílasala dregst saman muni 

fylgja nokkrum mánuðum síðar samdráttur í hagkerfinu og öfugt ef um er að 

ræða aukna bílasölu. Erna sagði að vikunni áður hefðu nýskráningar nýrra bíla 

verið 77 en 120 nýskráningar væri ásættanlegra, fólk virðist bíða með 

endurnýjanir og bíða eftir betri tíð (Haraldur Guðjónsson, 2013). 

Höfundi þótti þessi fullyrðing í greininni athyglisverð og úr varð að sækja um 

að skrifa lokaritgerð sem tengdist því að kanna hvort þetta reyndist á rökum 

reist hjá forstjóra BL.  

Höfundur fann engar rannsóknir sem höfðu verið gerðar á þessu efni 

sérstaklega. 

Hagsveiflur hafa verið talsverðar á Íslandi í gegnum tíðina og því er áhugavert 

að athuga hvort hægt sé að sjá sveiflurnar með einhverjum fyrirvara þar sem 

hagsveiflur hafa ýmsar afleiðingar, lægðir í efnahagslífinu hafa í för með sér 

verri kjör fyrir almenning í landinu og meira atvinnuleysi sem snertir alla 

landsmenn. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
 

2.1 Hagsveiflur  

Efnahagsvirkni sveiflast yfir tímabil, þessi tímabil eru mislöng en þó oft 

nokkur ár í einu, einnig geta þau verið styttri en ár. Í venjulegu árferði eykst 

framleiðsla vöru og þjónustu vegna aukningar vinnuafls og tæknilegrar 

þróunar, þetta þýðir að hagkerfi geta framleitt meira eftir því sem tíminn líður. 

Þessi vöxtur leyfir öllum að njóta betri lífskjara. Í Bretlandi hefur framleiðsla í 

efnahagskerfinu aukist að meðaltali um 2% á ári í um 50 ár eins og hún er 

mæld í vergri landsframleiðslu (Mankiw og Taylor, 2011, bls. 726). Sum árin á 

þessi vöxtur þó ekki við. Stundum gerist það að eftirspurn minnkar, fyrirtæki 

geta ekki selt allar sínar vörur og þá þjónustu sem þau hafa að bjóða, þau skera 

því niður framleiðsluna. Starfsfólk missir vinnuna, atvinnuleysi eykst og 

verksmiðjur eru keyrðar í hægagangi eða stöðvaðar. Þegar hagkerfið framleiðir 

minna af vörum og þjónustu, lækkar verg landsframleiðsla og aðrar 

mælieiningar á tekjur. Slík tímabil lækkunar á tekjum og aukins atvinnuleysis 

eru kölluð samdráttur  þegar um er að ræða tiltölulega milda lægð en kreppa ef 

um er að ræða verulega lægð. 

Hagsveiflur eru í samræmi við aðstæður í viðskiptalífinu. Þegar verg 

landsframleiðsla eykst hratt eru aðstæður í viðskiptalífinu góðar. Á slíkum 

tímum eru fyrirtæki með nóg af viðskiptavinum og gróði er af viðskiptum. Á 

hinn bóginn, þegar verg landsframleiðsla minnkar í samdrætti verða fyrirtæki 

almennt í vandræðum, mörg fyrirtæki finna fyrir minnkandi sölu og þverrandi 

gróða.  Hagsveiflur eru óreglulegar og ómögulegt er að spá fyrir um þær með 

mikilli nákvæmni. 

Verg landsframleiðsla er sú breyta sem algengast er að sé notuð til að fylgjast 

með skammtíma breytingum í efnahagslífinu þar sem hún er heildrænasti 

mælikvarðinn á efnahagslega virkni. Hún mælir verðmæti allrar fullunninnar 

vöru og þjónustu sem framleidd er innan skilgreinds tímabils. Hún mælir 

einnig heildartekjur leiðréttar fyrir verðbólgu fyrir alla í hagkerfinu.  
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Breytingar í magni vöru og þjónustu í atvinnulífinu eru í beinu samhengi við 

nýtingu á vinnuafli, það er, ef verg landsframleiðsla minnkar, þá hækkar 

atvinnuleysisstigið. Þegar fyrirtæki minnka framleiðslu á vöru og þjónustu þá 

fækka þau starfsfólki, þá verður meira atvinnuleysi, atvinnuleysi birtist með 

tímatöf þegar að lægð er í efnahagslífinu, atvinnuleysistölur sjást hækka í 

einhvern tíma eftir að lægð fer að myndast í efnahagslífinu. Í kreppum eykst 

atvinnuleysi hinsvegar verulega. (Mankiw og Taylor, 2011, bls. 726-732) 

 

2.2 Verg Landsframleiðsla 

Landsframleiðsla mælir heildarútgjöld til kaupa á vöru og þjónustu á öllum 

mörkuðum hagkerfisins, verg landsframleiðsla nær þó ekki til þeirrar vöru og 

þjónustu sem seld er ólöglega né þeirrar vöru og þjónustu sem framleidd er á 

heimilum og notuð þar, þar sem þær vörur og þjónusta ná aldrei á markað. Ef 

heildarútgjöld aukast frá einu ári til þess næsta þá er annaðhvort aukin 

framleiðsla á vöru og þjónustu í hagkerfinu eða verðhækkun hefur orðið á 

seldri vöru og þjónustu. Þegar verið er að skoða breytingar á landsframleiðslu 

yfir tímabil þá er gott að geta skoðað einungis breytingar á framleiðslu vara og 

þjónustu án tillits til verðbreytinga, þetta er kallað landsframleiðsla á raunvirði. 

Jafnan sem er notuð fyrir verga landsframleiðslu er eftirfarandi: 

Y = C + I + G + NX 

Þar sem Y stendur fyrir verga landsframleiðslu, C stendur fyrir neyslu, I fyrir 

fjárfestingar, G fyrir opinber útgjöld og NX fyrir hreinan útflutning.  

C, neysla felur í sér útgjöld heimilanna, það er, því sem heimilin eyða í mat, 

húsgögn, raftæki og þess háttar vörur ásamt því að innihalda líka þjónustukaup, 

til að mynda heilbrigðisþjónustu og litun og plokkun hjá snyrtifræðingi.  

I, fjárfestingar innihalda vörur og þjónustu sem er ætluð til framtíðarnota, 

íbúaðarhúsnæði er eitt dæmi um fjárfestingu. Birgðir falla undir fjárfestingar 

og þegar framleiðslufyrirtæki framleiðir vöru í einum mánuði sem ekki er seld í 
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sama mánuði fellur hún undir fjárfestingar eins og framleiðslufyrirtækið hafi 

fjárfest í vörunni, varan fellur því undir birgðir fyrirtækisins og þegar hún er 

seld verða birgðirnar neikvæðar sem því nemur hjá framleiðslufyrirtækinu en 

jákvæðar hjá kaupanda vörunnar, þannig jafnast þetta út. Þetta er gert til að 

hægt sé að tryggja að fjárfestingar falli á rétt tímabil svo þessi liður sé 

samanburðarhæfur frá mánuði til mánaðar (Mankiw og Taylor, 2011, bls. 492) 

G, ríkisútgjöld mæla útgjöld hjá hinu opinbera, þ.e bæði hjá ríki og 

sveitarfélögum. Inni í því eru almenn útgjöld og laun starfsmanna ríkis og 

bæja. Almannatryggingar eru hinsvegar ekki reiknaðar með inni í 

ríkisútgjöldum þar sem litið er á þær sem tilfærslu peninga en ekki greiðslu 

fyrir vörur eða þjónustu en verg landsframleiðsla á að mæla tekjur og gjöld 

vegna vöru og þjónustu og því á það ekki við að reikna tilfærslu peninga með í 

dæminu. 

NX, hreinn útflutningur er sala á vörum framleiddum innanlands sem fluttar 

eru úr landi að frádregnum kaupum á vörum framleiddum erlendis sem fluttar 

eru inn í landið. Ástæðan fyrir því að innfluttar vörur eru dregnar frá er sú að 

þær koma fram annarsstaðar í útreikningum á vergri landsframleiðslu, þ.e í 

hinum liðunum þar sem fram koma útgjöld vegna vöru og þjónustu, með þessu 

móti er verið að koma í veg fyrir að þessar vörur séu tvíteknar inn í útreikninga 

á vergri landsframleiðslu (Mankiw og Taylor, 2011, bls. 493). 

Hraður vöxtur vergrar landsframleiðslu, þ.e mikill hagvöxtur, þýðir að 

efnahagslífið er að þenjast út og því ættu að vera tækifæri fyrir fyrirtæki í 

aukningu sölu á vörum og þjónustu (Bodie ofl., 2008, bls. 590). 
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2.3 Tölfræði 

2.3.1 Verg landsframleiðsla - Hagsveiflur 

Heimildir um verga landsframleiðslu voru fengnar á vef Hagstofunnar, 

upplýsingarnar eru um verga landframleiðslu á verðlagi hvers árs frá öðrum 

ársfjórðungi árið 2006 til loka árs 2013, einnig voru upplýsingar um vísitölu 

neysluverðs fengnar á vef Hagstofunnar, grunnárið fyrir vísitölu neysluverðs er 

1988 en það var nýjasta grunnárið sem var í boði.  

Upplýsingar um verga landsframleiðslu árið 2012 og 2013 eru enn 

bráðabrigðaupplýsingar og má því gera ráð fyrir að einhverjar breytingar geti 

orðið á þeim upplýsingum þegar lokatölur liggja fyrir (Hagstofa Íslands, e.d.a). 

Allar upplýsingar um verga landsframleiðslu voru færðar á verðlag ársins 2013 

og var breyting frá sama ársfjórðungi árið áður reiknuð út til að sjá 

hagsveiflurnar.  

2.3.2 Vísitala neysluverðs 

Eins og fyrr sagði var vísitala neysluverðs notuð til að færa upplýsingar um 

verga landsframleiðslu á verðlag ársins 2013. Frá janúar 2008 er vísitalan 

miðuð við verðlag um vikutíma um miðjan mánuð en fyrir þann tíma var 

miðað við fyrstu tvo daga mánaðarins. Vísitalan hefur verið reiknuð frá árinu 

1914 en þó ekki alltaf í sömu mynd, hún er byggð á neyslurannsóknum og er 

grunnurinn endurskoðaður árlega (Hagstofa Íslands, e.d.b). Til að reikna út 

verðlag ársins var grunnárið 2013 notað og deilt í með vísitölu ársins sem um 

ræðir og síðan margfaldað með grunngögnum um verga landsframleiðslu ársins 

sem við á hverju sinni. 

2.3.3 Væntingavísitala Capacent 

Upplýsingar um væntingavísitölu voru fengnar á vef Capacent, mánaðarlegar 

upplýsingar frá mars 2001 til ársins 2014 liggja fyrir og til að hægt væri að 

bera saman væntingavísitöluna við verga landsframleiðslu var meðaltal 

vísitölunnar fyrir hvern ársfjórðung notað en upplýsingar um verga 

landsframleiðslu liggja einungis fyrir í ársfjórðungum. Mismunur frá sama 



LOK2106  AHH 

6 
 

ársfjórðungi árið áður var svo notaður til að reikna fylgni á milli hagsveiflna og 

væntingavísitölu Capacent. 

2.3.4 Nýskráning nýrra fólksbifreiða 

Nýskráningar nýrra fólksbíla voru fengnar á vef Umferðarstofu. Til að gögnin 

væru sem marktækust í samanburði við gögnin um verga landsframleiðslu sem 

gefin eru út ársfjórðungslega voru gögn um nýskráningar færð yfir á 

ársfjórðunga í heild en þau lágu fyrir niður á hvern mánuð, þ.e 

heildarnýskráningar fólksbifreiða fyrir hvern ársfjórðung voru lagðar saman. 

Mismunur frá sama ársfjórðungi árið áður var síðan notaður til að reikna fylgni 

á milli hagsveiflna og nýskráninga. 

2.3.5 Raungengi íslensku krónunnar 

Gögn um raungengi íslensku krónunnar voru fengin af vef Seðlabanka Íslands 

(Seðlabanki Íslands, e.d. b), gögnin eru til frá árinu 1985 en nýjustu upplýsingar 

eru bráðabirgðatölur, það er þó ekki uppgefið hversu nýlegar tölur eru 

bráðabirgða en það má gera ráð fyrir að upplýsingar um árið 2013 séu 

endanlegar. Í gögnunum er grunnárið 2000, það ár er raungengið því =100. 

Mánuðirnir voru settir upp í ársfjórðunga og meðaltal ársfjórðungs notað til að 

reikna út mismuninn frá sama ársfjórðungi ársins áður og bera saman við 

hagsveiflur.  

2.3.6 Fylgni 

Pearsons r er fylgnistuðull, þessi stuðull gefur okkur staðlaða mælieiningu á 

línulega sambandið milli tveggja breyta. Stuðullinn gefur okkur bæði stefnu og 

styrkleika sambandsins á milli breytanna tveggja.  

Fylgnin er sýnd sem tala á milli -1 til +1, því nær sem fylgnin er +1 því nær 

eru gagnapunktarnir vaxandi beinni línu sem bendir til jákvæðs línulegs 

sambands. Því nær sem fylgnin er -1, því nær eru gagnapunktarnir lækkandi 

beinni línu sem bendir til neikvæðs línulegs sambands. Þegar fylgnin er 0 þýðir 

það að ekkert línulegt samband á milli breytanna tveggja (Carlson, Newbold 
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og Thorne, 2013, bls. 84-85).  Fylgnin var reiknuð í Excel en þar er 

fylgnistuðullinn sem notaður er Pearsons r. 

2.3.7 Árstíðaleiðrétting 

Í verkefninu var notast við árstíðaleiðréttingu með því að reikna út breytingu á 

vergri landsframleiðslu frá sama ársfjórðungi árið áður, mismunur gildis ársins 

sem átti að aðlaga og gildis á sama ársfjórðungi árið áður var tekinn og deilt í 

hann með gildinu frá sama ársfjórðungi ársins áður, þ.e ár 2, ársfjórðungur 1 – 

ár 1, ársfjórðungur 1/ ár 1, ársfjórðungur 1. 
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3. Tölulegar upplýsingar 
Hér fyrir neðan má sjá töflur með þeim upplýsingum sem notaðar voru í 

verkefninu, bæði er um að ræða upphaflegar upplýsingar og útreiknaðar 

upplýsingar. 

90% af nýskráðum bílaleigubílum var settur á annan ársfjórðung á hverju ári og 

10% á þriðja ársfjórðung enda ljóst að ekki eru allir bílaleigubílar keyptir inn í 

einum ársfjórðungi, gögnin um nýskráningar bentu hinsvegar til þess að það 

væri gert í þessum tveimur áðurnefndu ársfjórðungum. Staðfesting fékkst á því 

hjá Höldi bílaleigu að langflestir bílaleigubílar væru keyptir inn á öðrum 

ársfjórðungi hvers árs enda væri það stærsta ferðamannatímabilið á Íslandi. 
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Tafla 1 Upplýsingar um verga landsframleiðslu – hagsveiflur og tengdir útreikningar, 
upphæðirnar eru í milljónum króna. 

Heimild: Hagstofa Íslands 
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Tafla 2 Nýskráningar nýrra fólksbifreiða og tengdir útreikningar 

Heimild: Umferðarstofa 
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Tafla 3 Væntingavísitala Capacent, raungengi íslensku krónunnar og tengdir 
útreikningar 

Heimild: Capacent og Seðlabanki Íslands 
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4. Greiningar  

Nokkrar aðferðir voru reyndar til að kanna fylgni milli bílasölu og hagsveiflna. 

Hér á eftir verður farið yfir þær sem voru reyndar en ekki notaðar og 

ástæðurnar fyrir því. 

4.1 Nýskráningar nýrra fólksbifreiða 

Upplýsingar um nýskráningu bíla voru fengnar á vef Umferðarstofu, 

upplýsingar frá mánuði til mánaðar lágu fyrir frá árinu 2004 en hægt er að 

nálgast upplýsingarnar út frá ársgrundvelli allt frá árinu 1994. Upplýsingarnar 

um bílasölu sem liggja á lausu á vefnum hjá Umferðarstofu eru af ýmsum toga 

og er meðal annars hægt að flokka niður eftir tegundum og notuðum og nýjum 

bílum ásamt því að hægt er að fá upplýsingar eftir landshlutum, vöru- og 

sendibifreiðum og ýmsu fleiru.  

Í þessu verkefni eru upplýsingar um nýskráningu nýrra fólksbifreiða notaðar 

ásamt upplýsingum um nýskráðar fólksbifreiðar hjá bílaleigum sem fengnar 

voru hjá bílaleigunni Höldi. Upplýsingarnar lágu einungis fyrir á pdf formi og 

því voru gögnin keyrð yfir í Excel með forritinu Nitro 9 og upplýsingar um 

nýskráningu nýrra fólksbifreiða einangraðar og settar saman í eitt skjal til að 

vinna úr, farið var yfir samtölur og þær stemmdar af við þær tölur sem settar 

voru í Excel skjalið til að minnka líkurnar á villum vegna handskráninga eins 

og mögulegt er. 

4.1.1 Hagsveiflur miðað við síðasta ársfjórðung og nýskráningar – 

sölutölur. 

Fylgni nýskráninga nýrra fólksbifreiða var könnuð með og án bílaleigubíla í 

samanburði við breytingu á hagvexti frá ársfjórðungnum á undan, hagvöxtur 

var árstíðaleiðréttur með miðjuðu hlaupandi meðaltali í þessum hluta en það 

var reiknað þannig að gildið í miðjunni er reiknað út sem meðaltal og það 

hleypur síðan áfram, fyrsta gildið var margfaldað með 0,5 og lagt saman við 

næstu þrjú gildi sem og síðasta gildið margfaldað með 0,5 og deilt í allt með 
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fjórum þar sem verið var að reikna út meðaltalsgildi fjögurra ársfjórðunga. 

Miðjugildið er því alltaf notað og fæst því sléttun á árstíðabundnum sveiflum 

með því að horfa á gildi sem er byggt á gildum framar og aftar í tíma 

(Stevenson, 2007, bls. 61-63). 

Á árunum 2006 til 2013 var fylgnin mest eftir því sem nýskráningunum var 

hliðrað meira aftur og minna eftir því sem þeim var hliðrað fram, með hliðrun 

fram og aftur er átt við að nýskráningum hafi verið hliðrað fram eða aftur 

gagnvart hagsveiflum, þegar þeim er hliðrað aftur er hagsveiflan á undan í tíma 

en þegar þeim hefur verið hliðrað fram er hagsveiflan á eftir í tíma, þannig hafa 

nýskráningar forspárgildi ef fylgni er góð þegar þeim er hliðrað fram en ekki ef 

þær hafa góða fylgni þegar þeim hefur verið hliðrað aftur. Hér bentu 

fylgnireikningar til þess að nýskráningar hafi ekkert forspárgildi fyrir 

hagsveiflur en einnig var eftirtektarvert að afar litlar breytingar voru á fylgni 

eftir því hvernig nýskráningum var hliðrað. 

Tafla 4 Fylgni nýskráninga við hagsveiflur 2006-2013. 

 

Það sama er uppi á teningnum þegar árin 2007 til 2009 eru könnuð með sömu 

forsendum. Fylgnin er töluvert mikil þegar nýskráningum er hliðrað aftur en 

það sem er frábrugðið frá árunum 2006 til 2013 er að nýskráningar með og án 

bílaleigubíla sína góða fylgni við hliðrun fram í tímann. Miðað við hversu litlar 

breytingar eru á fylgni eftir því sem nýskráningum er hliðrað fram eða aftur og 

fylgnin verður aldrei sérstaklega mikil var fljótlega ljóst að aðferðin reyndist 

ekki heppileg því gögnin sýndu, án nokkurra útreikninga að nýskráningar fóru 

niður nokkru á undan hagvexti. Niðurstöður þessarar aðferðar bentu því til að 

ekki væri samræmi á milli fylgnireiknings og raunveruleikans. 

Tímabil Nýskráningar
Nýskráningar án 
bílaleigub.

2 ársfj. aftur 0,53 0,64
1 ársfj. aftur 0,52 0,52
Óbreytt 0,53 0,46
1 ársfj. fram 0,44 0,49
2 ársfj. fram 0,37 0,47
3 ársfj. fram 0,32 0,36
4 ársfj. fram 0,16 0,15
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Tafla 5 Fylgni nýskráninga við hagsveiflur 2006-2009. 

 

4.1.2 Hagsveiflur og nýskráningar miðað við breytingu frá 

ársfjórðungnum á undan 

Farið var yfir fylgni miðað við breytingu frá síðasta ársfjórðungi á bæði 

hagsveiflum og nýskráningum. Á árunum 2006 til 2013 var engin fylgni þegar 

nýskráningar án bílaleigu voru athugaðar, hvorki þegar þeim var hliðrað fram 

né aftur, þegar nýskráningar með bílaleigubílum voru athugaðar var engin 

fylgni nema þegar búið var að hliðra þeim fram um fjóra ársfjórðunga en þá var 

hún samt sem áður veik eða 0,23. 

Tafla 6 Fylgni nýskráninga við hagsveiflur 2006-2013 

  

Þegar árin 2007 til 2009 voru skoðuð sást að fylgni nýskráninga með 

bílaleigubílum við hagsveiflur var neikvætt meðalsterk sem þýðir að þegar 

önnur stærðin hækkar, lækkar hin. Sterkust var fylgnin þegar nýskráningum án 

bílaleigubíla var hliðrað fram um tvo ársfjórðunga en þá var hún 0,26 sem er 

veik fylgni. Það kemur því lítið út úr þessu samkvæmt útreikningum og 

aðferðin því ekki talin nothæf. 

Tímabil Nýskráningar
Nýskráningar án 
bílaleigub.

2 ársfj. aftur 0,65 0,65
1 ársfj. aftur 0,67 0,60
Óbreytt 0,75 0,60
1 ársfj. fram 0,64 0,68
2 ársfj. fram 0,52 0,76
3 ársfj. fram 0,39 0,63
4 ársfj. fram 0,19 0,54

Tímabil Nýskráningar Nýskráningar án bílaleigub.
2 ársfj. aftur 0,04 0,05
1 ársfj. aftur 0,03 0,09
Óbreytt 0,10 -0,11
1 ársfj. fram 0,04 0,00
2 ársfj. fram 0,03 0,09
3 ársfj. fram 0,08 0,11
4 ársfj. fram 0,23 0,16
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Tafla 7 Fylgni nýskráninga við hagsveiflur 2006-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímabil Nýskráningar Nýskráningar án bílaleigub.
2 ársfj. aftur -0,35 0,08
1 ársfj. aftur -0,08 -0,01
Óbreytt 0,22 -0,09
1 ársfj. fram 0,21 -0,13
2 ársfj. fram -0,04 0,26
3 ársfj. fram 0,09 0,06
4 ársfj. fram 0,19 0,12
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5. Greining miðað við sama ársfjórðung árið á 
undan 

Í kafla 5 er mismunur nýskráninga frá sama ársfjórðungi árið á undan kannaður 

gagnvart mismuni á hagvexti frá sama ársfjórðungi árið á undan. 

5.1 Nýskráningar nýrra fólksbifreiða 

5.1.1 Nýskráningar nýrra fólksbifreiða 2007-2013 

Þegar hagsveiflur og nýskráningar eru kannaðar fyrir tímabilið 2007 til 2013 

miðað við breytingar á báðum stærðum frá sama ársfjórðungi árið áður er 

fylgnin sama sem engin fyrr en búið er að hliðra nýskráningum einn 

ársfjórðung fram en þá er hún samt sem áður mjög veik eða 0,23.   

 

Mynd 1 Hagsveiflur og nýskráning nýrra fólksbifreiða 2007-2013. Nýskráningar eru á 
vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri  

Heimild: Hagstofa Íslands og Umferðarstofa. 

 

Eftir það fer fylgnin hækkandi eftir því sem nýskráningum er hliðrað fram um 

fleiri ársfjórðunga, alveg þar til komið er fjóra ársfjórðunga fram í tímann en þá 
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er fylgnin sterk eða 0,64 en þegar hinsvegar er hliðrað fram um fimm 

ársfjórðunga lækkar fylgnin aftur niður í 0,41. 

 

Mynd 2 Hagsveiflur og nýskráningar 2007-2013. Hliðrað fram um 4 ársfjórðunga. 
Nýskráningar eru á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri  

Heimild: Hagstofa Íslands og Umferðarstofa. 

Tafla 8 Fylgni nýskráninga við hagsveiflur 2007-2013. 

 

5.1.2 Nýskráningar nýrra fólksbifreiða 2007-2009 

Þegar fylgni nýskráninga við hagsveiflur árið 2007 til 2009 er reiknuð er hún 

eins og áður, engin þar til nýskráningum er hliðrað fram um einn ársfjórðung 

Tímabil
Nýskráningar - breyting 
frá sama tíma árið áður

2 ársfj. aftur -0,08
1 ársfj. aftur 0,12
Óbreytt 0,07
1 ársfj. fram 0,23
2 ársfj. fram 0,42
3 ársfj. fram 0,55
4 ársfj. fram 0,64
5 ársfj. fram 0,41
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en þá verður hún samt sem áður mjög veik eða 0,22.  Á myndinni hér fyrir 

neðan má sjá hagsveiflur og breytingar á nýskráningum 2007 til 2009 

myndrænt án þess að hliðrað hafi verið til, á henni má sjá glöggt án þess að 

fylgni sé reiknuð að hún er engin en einnig má sjá að nýskráningarnar fara upp 

töluvert á undan hagsveiflunni, þá má líka sjá að þær fara niður á undan 

hagsveiflunni. Þess má geta að fylgnin er 0,07 bæði á árunum 2007 til 2013 og 

2007 til 2009. 

 

Mynd 3 Hagsveiflur og nýskráning nýrra fólksbifreiða 2007-2009. Nýskráningar eru á 
vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri  

Heimild: Hagstofa Íslands og Umferðarstofa. 

Fylgnin fer síðan stighækkandi eftir því sem nýskráningum er hliðrað meira 

fram og nær hámarki við hliðrun fjóra ársfjórðunga fram í tímann þar sem 

fylgnin er 0,86 sem er mjög sterk fylgni og mun sterkari en þegar árin 2007 til 

2013 eru skoðuð, myndin hér fyrir neðan sýnir þetta vel. 
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Mynd 4 Hagsveiflur og nýskráningar nýrra fólksbifreiða 2007-2009. Hliðrað fram um 4 
ársfjórðunga. Nýskráningar eru á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri  

Heimild: Hagstofa Íslands og Umferðarstofa. 

Tafla 9 Fylgni nýskráninga við hagsveiflur 2007-2009. 

 

 

 

 

 

Tímabil
Nýskráningar - breyting 
frá sama tíma árið áður

2 ársfj. aftur -0,14
1 ársfj. aftur 0,10
Óbreytt 0,07
1 ársfj. fram 0,22
2 ársfj. fram 0,45
3 ársfj. fram 0,61
4 ársfj. fram 0,86
5 ársfj. fram 0,39
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5.1.3 Nýskráningar nýrra fólksbifreiða án bílaleigubíla 2007-2013 

Sama er uppi á teningnum og áður þegar nýskráningar eru skoðaðar án 

bílaleigubíla fyrir 2007 til 2013, fylgnin er engin fyrr en farið er að hliðra 

nýskráningunum fram um ársfjórðunga.  

 

Mynd 5 Hagsveiflur og nýskráningar án bílaleigubíla 2007-2013. Nýskráningar eru á 
vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri  

Heimild: Hagstofa Íslands og Umferðarstofa. 

Fylgnin verður sterk þegar komið er fram um þrjá ársfjórðunga og örlítið 

sterkari þegar nýskráningum er hliðrað fram um fjóra ársfjórðunga eða 0,63 og 

0,66. 
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Mynd 6 Hagsveiflur og nýskráningar án bílaleigubíla 2007-2013. Hliðrað fram um 4 
ársfjórðunga. Nýskráningar eru á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri  

Heimild: Hagstofa Íslands og Umferðarstofa. 

Fylgnin er því örlítið betri þegar bílaleigubílum er sleppt úr dæminu heldur en 

þegar þeir eru hafðir með frá 2007 til 2013. 

Tafla 10 Fylgni nýskráninga án bílaleigubíla við hagsveiflur 2007-2013. 

 

 

 

 

Tímabil

Nýskráningar án 
bílal.bíla - breyting frá 
sama tíma árið áður

2 ársfj. aftur 0,07
1 ársfj. aftur 0,01
Óbreytt -0,03
1 ársfj. fram 0,13
2 ársfj. fram 0,25
3 ársfj. fram 0,63
4 ársfj. fram 0,66
5 ársfj. fram 0,32
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5.1.4 Nýskráningar nýrra fólksbifreiða án bílaleigubíla 2007-2009 

Á árunum 2007 til 2009 er fylgnin við hagsveiflur þegar bílaleigubílum er 

sleppt eins og áður, engin fyrr en komið er að því að hliðra fram, þó er það ekki 

fyrr en nýskráningum hefur verið hliðrað þrjá ársfjórðunga fram sem verður 

fylgni en þá verður hún 0,62. 

 

Mynd 7 Hagsveiflur og nýskráningar án bílaleigubíla 2007-2009. Nýskráningar eru á 
vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri  

Heimild: Hagstofa Íslands og Umferðarstofa. 

 

Þegar búið er að hliðra nýskráningum fjóra ársfjórðunga fram í tímann verður 

fylgnin 0,86 eins og á einnig við um nýskráningar með bílaleigum við sömu 

hliðrun og sýnir línuritið keimlíka mynd við hliðrun fram um fjóra 

ársfjórðunga á árunum 2007 til 2009 hjá nýskráningum með og án 

bílaleigubíla. 
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Mynd 8 Hagsveiflur og nýskráningar án bílaleigubíla 2007-2009. Hliðrað fram um 4 
ársfjórðunga. Nýskráningar eru á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri  

Heimild: Hagstofa Íslands og Umferðarstofa. 

Tafla 11 Fylgni nýskráninga án bílaleigubíla við hagsveiflur 2007-2009. 

 

 

 

 

 

Tímabil

Nýskráningar án 
bílal.bíla - breyting frá 
sama tíma árið áður

2 ársfj. aftur 0,08
1 ársfj. aftur -0,01
Óbreytt -0,12
1 ársfj. fram 0,01
2 ársfj. fram 0,14
3 ársfj. fram 0,62
4 ársfj. fram 0,86
5 ársfj. fram 0,40
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5.2 Raungengi 

Raungengi er hlutfall vöru og þjónustu sem hægt er að skipta á, á milli landa. 

Raungengi mælir hlutfallsverð vöru og þjónustu sem framleidd er innanlands 

við sambærilega vöru og þjónustu sem framleidd er erlendis. Þegar raungengi 

íslensku krónunnar lækkar þýðir það að íslenskar vörur eru orðnar ódýrari en 

áður miðað við sambærilegar erlendar vörur, niðurstaðan verður þá sú að 

neytendur bæði innanlands og utan kaupa meira af íslenskum vörum og minna 

af erlendum vörum, útflutningur á íslenskum vörum eykst og innflutningur á 

erlendum vörum minnkar og þetta hefur síðan áhrif á hreinan útfutning 

(Mankiw og Taylor, bls. 674-675). 

Í þessum kafla verður gerð greining á breytingu á raungengi frá sama 

ársfjórðungi árið áður og hagsveiflum frá sama tímabili. 

 

5.2.1 Raungengi og hagsveiflur 2007-2013 

Það sama á við um raungengi og nýskráningar þegar kemur að fylgni, þegar 

miðað er við breytingu frá sama ársfjórðungi árið áður, fylgnin er engin fyrr en 

raungengi er hliðrað fram, hinsvegar, ólíkt því sem á við um nýskráningar, 

verður fylgnin strax við einn ársfjórðung hliðrað fram meðalsterk eða 0,39. 

Myndin hér fyrir neðan sýnir vel að breyting á raungengi er á undan 

hagsveiflunni. 
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Mynd 9 Hagsveiflur og breyting á raungengi íslensku krónunnar 2007-2013. 
Raungengi er á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri  

Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands. 

Fylgnin verður sterkari eftir því sem raungenginu er hliðrað meira fram og við 

fjóra ársfjórðunga fram er fylgnin orðin mjög sterk, 0,78. Þetta sýnir myndin 

þegar búið er að hliðra fram um fjóra ársfjórðunga, línurnar fylgjast vel að. 
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Mynd 10 Hagsveiflur og breyting á raungengi íslensku krónunnar 2007-2013. Hliðrað 
fram um 4 ársfjórðunga. Raungengi er á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri 

Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands. 

Tafla 12 Fylgni breytinga á raungengi íslensku krónunnar við hagsveiflur 2007-2013. 

 

 
 

 

 

Tímabil
Raungengi - breyting frá 
sama tíma árið áður

2 ársfj. aftur -0,03
1 ársfj. aftur 0,19
Óbreytt 0,12
1 ársfj. fram 0,39
2 ársfj. fram 0,47
3 ársfj. fram 0,58
4 ársfj. fram 0,78
5 ársfj. fram 0,51
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5.2.2 Raungengi og hagsveiflur 2007-2009 

Ólíkt því sem við höfum áður séð er fylgni þegar raungengi er hliðrað aftur um 

einn ársfjórðung, þó veik sé þegar raungengi er athugað samanborið við 

hagsveiflur á árunum 2007 til 2009 en þá er hún 0,28 en þegar hliðrað er fram 

um einn ársfjóðung verður fylgnin sterk eða 0,46. 

 

Mynd 11 Hagsveiflur og breyting á raungengi íslensku krónunnar 2007-2009. 
Raungengi er á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri 

Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands. 

Fylgnin verður mjög sterk, næstum fullkomin við hliðrun fram um fjóra 

ársfjórðunga 2007 til 2009, en þá verður hún 0,9 og helst enn mjög sterk þegar 

búið er að hliðra fram um fimm ársfjórðunga. 
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Mynd 12 Hagsveiflur og breyting á raungengi íslensku krónunnar 2007-2009. Hliðrað 
fram um 4 ársfjórðunga. Raungengi er á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri 

Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands. 

 

Tafla 13 Fylgni breytinga á raungengi íslensku krónunnar við hagsveiflur 2007-2009 

 

 

 

 

Tímabil
Raungengi - breyting frá 
sama tíma árið áður

2 ársfj. aftur -0,06
1 ársfj. aftur 0,28
Óbreytt 0,19
1 ársfj. fram 0,46
2 ársfj. fram 0,49
3 ársfj. fram 0,56
4 ársfj. fram 0,90
5 ársfj. fram 0,79
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5.3 Væntingavísitala 

Væntingavísitala Capacent hefur verið mæld frá fyrri hluta ársins 2001, 

mælingin er gerð mánaðarlega og mælir væntingar almennings í landinu til 

efnahags landsins í náinni framtíð. Vísitalan er byggð á fimm spurningum en 

þær mæla samkvæmt vefsíðu Capacent 

• Mat á núverandi efnahagsaðstæðum 

• Væntingar til efnahagslífsins eftir 6 mánuði 

• Mat á núverandi ástandi í atvinnumálum 

• Væntingum til ástands atvinnumála eftir 6 mánuði 

• Væntingar til heildartekna heimilisins eftir 6 mánuði 

Ef væntingavísitalan mælist 100 þýðir það að jafn margir eru jákvæðir og 

neikvæðir, ef vísitalan er undir 100 eru fleiri sem hafa neikvæðar væntingar til 

náinnar framtíðar en ef hún er yfir 100 þá eru fleiri jákvæðir í garð ástands 

náinnar framtíðar (Capacent, e.d.).  

Gera má ráð fyrir að fyrirmynd væntingavísitölu Capacent sé Consumer 

Confidence Index sem gefin er út af The Conference Board, þessi vísitala hefur 

verið gefin út frá því 1967, fyrst á tveggja mánaða fresti en frá 1977 hefur hún 

verið gefin út mánaðarlega. Consumer Confidence Index er mælikvarði á 

heilbrigði bandaríska efnahagskerfisins út frá sjónarhóli almennings, 

spurningarnar í vísitölunni eru þær sömu og í væntingavísitölu Capacent (The 

Conference Board, 2011).  

Í þessum kafla verður gerð greining á breytingu á væntingavísitölunni frá sama 

ársfjórðungi árið á undan og hagsveiflum frá sama tímabili. 
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5.3.1 Væntingavísitala og hagsveiflur 2007-2013 

Væntingavísitalan, eins og nýskráningar með og án bílaleigubíla, sýnir enga 

fylgni fyrr en farið er að hliðra henni fram en strax þegar búið er að hliðra 

væntingavísitölunni fram um einn ársfjórðung sýnir hún sterka fylgni eða 0,42. 

Ljóst er á línuritinu hér fyrir neðan að frá seinni parti ársins 2009 er 

væntingavísitalan almennt aðeins á undan hagsveiflunni. 

 

Mynd 13 Breyting á væntingavísitölu Capacent og hagsveiflur 2007-2013. 
Væntingavísitala er á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri 

Heimild: Hagstofa Íslands og Capacent. 

Þegar búið er að hliðra fjóra ársfjórðunga fram er fylgnin orðin sterk, eða 0,68 

sem er ekki ósvipað fylgninni hjá nýskráningum bæði með og án bílaleigubíla á 

árunum 2007 til 2013. Fylgnin helst hinsvegar sterk á milli 

væntingavísitölunnar og hagsveiflna þegar búið er að hliðra fimm ársfjórðunga 

fram í tímann en það er sterkari fylgni heldur en var hjá raungengi á sama 

tímabili. 
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Mynd 14 Breyting á væntingavísitölu Capacent og hagsveiflur 2007-2013. Hliðrað 
fram um 4 ársfjórðunga. Væntingavísitala er á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri 

Heimild: Hagstofa Íslands og Capacent. 

Tafla 14 Fylgni breytinga væntingavísitölu við hagsveiflur 2007-2013 

 

 

5.3.2 Væntingavísitala og hagsveiflur 2007-2009 

Þegar árin 2007-2009 eru skoðuð kemur í ljós að fylgnin er neikvætt 

meðalsterk milli væntingavísitölunnar og hagsveiflna þegar 

væntingavísitölunni er hliðrað aftur um tvo ársfjórðunga og þegar engin hliðrun 

hefur verið gerð þá er fylgnin 0,29 sem er veik fylgni en þó fylgni en það hefur 

Tímabil
Væntingavísitala - 
breyting milli ára

2 ársfj. aftur -0,22
1 ársfj. aftur 0,02
Óbreytt 0,18
1 ársfj. fram 0,42
2 ársfj. fram 0,44
3 ársfj. fram 0,51
4 ársfj. fram 0,68
5 ársfj. fram 0,61
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ekki sést hjá hinum flokkunum nein fylgni þegar engin hliðrun hefur verið gerð 

sem gerir væntingavísitöluna frábrugðna hinum flokkunum sem við höfum 

skoðað. 

 

Mynd 15 Breyting á væntingavísitölu Capacent og hagsveiflur 2007-2009. 
Væntingavísitala er á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri 

Heimild: Hagstofa Íslands og Capacent. 

Strax við hliðrun á væntingavísitölunni fram um einn ársfjórðung verður 

fylgnin sterk eða 0,6 en lækkar síðan og nær ekki hámarki fyrr en sex 

ársfjórðunga fram en þá er hún 0,9 en það er líka frábrugðið hinum flokkunum 

sem hafa verið skoðaðir á undan, allir hafa náð hámarks fylgni þegar hliðrað 

hefur verið fjóra ársfjórðunga fram. Fylgni væntingavísitölunnar fellur svo 

niður í ekkert þegar henni er hliðrað fram um sjö ársfjórðunga. Mögulega er 

um að ræða of þröngan tímaramma til að svona mikil hliðrun sé réttlætanleg, 

það má  þó álykta sem svo að væntingavísitalan sé engu að síður góður 

mælikvarði fyrir hagsveiflur þar sem hún sýnir einnig fylgni lengra fram í 

tímann séu árin 2006 til 2013 skoðuð heldur en hinar samanburðarstærðirnar 

hafa gert. 
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Mynd 16 Breyting á væntingavísitölu Capacent og hagsveiflur 2007-2009. Hliðrað 
fram um 6 ársfjórðunga. Væntingavísitala er á vinstri ás og hagsveiflur á þeim hægri 

Heimild: Hagstofa Íslands og Capacent. 

Tafla 15 Fylgni breytinga væntingavísitölu við hagsveiflur 2007-2009. 
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5.4 Fylgni allra stærða við hagsveiflur 

5.4.1 Fylgni allra stærða við hagsveiflur 2007-2013 

Þegar fylgni allra stærðanna sem kannaðar hafa verið hér á undan er skoðuð 

sést að stærðirnar fylgjast allar nokkuð vel að, línan hjá raungengi og 

væntingavísitölu er bröttust milli þess þegar fært er fram um þrjá og fjóra 

ársfjórðunga en bílasalan er ekki eins brött við þessa hliðrun, þetta bendir til 

þess að raungengi og væntingavísitalan nái mestu fylgninni á fjórða 

ársfjórðungi og séu því á undan nýskráningunum. Við hliðrun um fjóra 

ársfjórðunga fram ná allir flokkarnir hæstu fylgni en væntingavísitalan hefur 

áfram töluvert háa fylgni við hliðrun um fimm ársfjórðunga fram. 

 

Mynd 17 Fylgni allra stærða við hagsveiflur 2007-2013 
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5.4.2 Fylgni allra stærða við hagsveiflur 2007-2009 

Línurnar fylgjast ekki alveg eins vel að þegar árin 2007 til 2009 eru skoðuð, 

þar ná allir flokkar hæstu fylgni við hliðrun um fjóra ársfjórðunga fram nema 

væntingavísitalan sem nær hámarki sex ársfjórðunga fram, þetta bendir til að á 

þessu tímabili sé væntingavísitalan að gefa vísbendingar á undan hinum 

flokkunum. 

 

Mynd 18 Fylgni allra stærða við hagsveiflur 2007-2009 
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6. Hagsveiflur á Íslandi 
Mesta samdráttarskeið tuttugustu aldar var á árunum 1914 til 1920 eða í fyrri 

heimsstyrjöldinni, erfiðleikunum lauk ekki fyrr en eftir stríð eða árið 1923. Stór 

hluti fiskveiðiflota Íslendinga var seldur úr landi á þessum tíma og takmarkað 

var til af innfluttum vörum sem gerði erfitt fyrir að reka fyrirtæki eins og til 

dæmis útgerðir. Við byrjun heimsstyrjaldarinnar var hægt að skipta íslenskum 

krónum yfir í danskar óhindrað en íslenska krónan var á þessum tíma ekki 

sjálfstæður gjaldmiðill. Áður en heimsstyrjöldin hófst var hægt að skipta 

peningum yfir í gull hjá Íslandsbanka en fljótlega var það afnumið, þarna var 

upphafið af slæmri stjórn peningamála og í kjölfarið var Íslandsbanka frjálst að 

prenta peningaseðla eins og þeim hentaði, bæði Íslandsbanki og Landsbankinn 

lánuðu síðan kæruleysislega sem varð þess valdandi að báðir bankarnir lentu á 

endanum í vandræðum og ríkið þurfti að ábyrgjast lán til þeirra svo ekki færi 

illa (Guðmundur Jónsson, 2008). 

Hagsveiflur á Íslandi hafa verið frekar miklar í gegnum árin og frá árinu 1946 

til ársins 2010 hafa verið um sjö upp- og niðursveiflur. Breytingar á 

viðskiptakjörum, misjafn afli í sjávarútvegi og breytingar í atvinnulífi ásamt 

miklum breytingum á innlendum fjármálamörkuðum hafa verið helstu ástæður 

sveiflnanna. Áður en hrunið varð haustið 2008 voru dýpstu niðursveiflurnar 

vegna aflabrests eða lækkunar á aflaverði.  

Eftir að álverin komu inn í myndina, það fyrsta á sjöunda áratug síðustu aldar 

hefur álverð og afkoma álvera einnig haft töluverð áhrif á hagvöxt. 

Að meðaltali hafa uppsveiflur á þessu tímabili verið um fimm ár í einu en 

niðursveiflur hafa verið um eitt og hálft ár. 

Eftir seinni heimsstyrjöldina var mikill hagvöxtur hér á landi en hagsveiflurnar 

voru einnig talsverðar og mikil verðbólga fylgdi. 

Aflabrestur varð á árunum 1982 til 1983 og olli talsverðu áfalli fyrir 

þjóðarbúið. Í ágúst árið 1983 var verðbólgan svo í hámarki en þá fór hún yfir 

100 prósent (Seðlabanki Íslands, e.d.a).  
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Vextir voru gefnir frjálsir á níunda áratugnum sem gerði það að verkum að 

raunvextir hækkuðu. Með þessu tókst að draga smátt og smátt úr ofþenslu og í 

kjölfarið dró úr hagsveiflum og betri tök náðust á verðbólgu en það hafði í för 

með sér stutt samdráttarskeið.  

Fjármagnsflutningar voru gefnir frjálsir á tíunda áratugnum og um svipað leyti 

tók hagvöxtur við sér. 

Árið 2001 var ákveðið að gengið á krónunni skyldi látið fljóta og 

peningastefnan skyldi byggja á verðbólgumarkmiði í stað fastgengisstefnu.  

Það var í samræmi við stefnubreytingu sem hafði víða átt sér stað hjá öðrum 

vestrænum ríkjum. 

Fyrst eftir að krónan var sett á flot varð mikil gengislækkun en 

þjóðarbúskapurinn var kominn í ágætis jafnvægi árið 2003.  

Í ágúst 2004 fóru bankarnir að bjóða húsnæðislán á góðum kjörum og hátt 

lánshlutfall, hagvöxtur tók við sér sem og miklar fjárfestingar í orkufrekum 

iðnaði, aðgangur að ódýru erlendu lánsfé var greiður og skattar voru lækkaðir, 

þetta ýtti allt undir eftirspurn og ójafnvægi byggðist upp í þjóðarbúinu 

(Seðlabanki Íslands, e.d.a). 

Haustið 2008 skall svo fjármálakreppan á sem varð til þess að ríkið þjóðnýtti 

bankana, fyrst Glitni svo Landsbankann og að lokum Kaupþing. Í kjölfarið 

fékk landið svo neyðarlán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.  
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7. Umræður 
Við gerð þessarar rannsóknar voru ýmis gögn skoðuð og áhugavert hefði verið 

að skoða frekari gögn til að sjá hvort eitthvað af þeim mælikvörðum sem birtir 

eru t.d hjá Hagstofu Íslands, hafi forspárgildi fyrir hagsveiflum. Þar má nefna 

að hluta hefði mátt niður landsframleiðsluna frekar til að sjá hvort einhverjir 

einstakir hlutar hennar hafa meiri sveiflur heldur en aðrir og athuga hvort 

eitthvað af þeim mælikvörðum hefðu eins stórar sveiflur og nýskráningin.  

Athyglisvert væri að sjá hvort nýskráningar nýrra fólksbifreiða hegðuðu sér 

líkar landsframleiðslu ef hægt væri að einangra nýskráningar eftir því hvort um 

væri að ræða fyrirtæki eða einstaklinga sem kaupendur.  

Á vef Umferðarstofu kemur fram að ef upplýsingarnar sem aðgengilegar eru 

þar séu ekki fullnægjandi sé hægt að senda þeim ósk um frekari upplýsingar, 

höfundur verkefnisins gerði það en hefur ekki enn haft erindi sem erfiði. 

Upplýsingarnar mættu því liggja hráar á vefnum  fyrir þá sem hafa áhuga á að 

vinna með þær í stað þess að það þurfi að senda fyrirspurnir í hvert skipti sem 

aukaupplýsingar vantar. 

Einnig væri fróðlegt að skoða hvort einstakir landshlutar sýna betri fylgni 

nýskráninga við hagsveiflur en aðrir og af hverju það gæti stafað. 

Varðandi væntingavísitölu Capacent, hún hefur verið mjög lág í nokkur ár sem 

þýðir að fleiri eru svartsýnir á framtíðina í efnahagslífinu heldur en bjartsýnir, 

gott er að hafa í huga að efnahagslífið á Íslandi var talað upp í fjölmiðlum og af 

helstu ráðamönnum okkar sem gæti hafa orðið þess valdandi að þeir sem eru að 

eðlisfari svartsýnir hafi verið bjartsýnni á framtíðina heldur en þeir hefðu 

annars verið, þeir hafi síðan komist aftur niður á jörðina þegar að hrunið varð 

og haldið í svartsýni sína að einhverju leyti eftir það.  
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8. Niðurstöður 
Hagkerfið okkar er lítið og sveiflukennt og áföll í stórum atvinnuvegum eins og 

stóriðju, fjármálakerfi, sjávarútvegi og ferðaþjónustu geta haft gríðarleg áhrif. 

Gjaldmiðillinn okkar er lítill og höft eru á honum til að koma í veg fyrir frekari 

skakkaföll af völdum hrunsins sem varð á fjármálamörkuðum árið 2008 þar 

sem ekki hefur verið gert upp að fullu vegna föllnu bankanna. Þetta hefur svo 

allt áhrif á fólkið í landinu, það hagar innkaupum eftir því hvernig framtíðin 

lítur út. Ef fólk sér fram á minni ráðstöfunartekjur en áður má telja líklegt að 

almenningur setji bílakaup eins aftarlega á forgangslistann eins og mögulegt er.  

Það er því áhugavert að sjá hvort að almenningur sýni með neyslu sinni hvort 

hagsveiflur eru í nánd. 

Fyrir hrunið árið 2008 var afar auðvelt að nálgast lán fyrir bílakaupum en eftir 

að fjármálakreppan skall á reyndist mun erfiðara að nálgast lánsfé. Þetta hefur 

þó verið að breytast undanfarið og bílaumboðin farin að bjóða upp á vaxtalaus 

lán til að freista þess að örva sölu á nýjum bílum. 

Hafa ber í huga að það er engin ein rétt leið til að reikna út hvort að bílasala 

hafi forspárgildi fyrir hagsveiflum, mögulegt er að reikna það út á margan hátt 

og nota til þess flókin tölfræðiforrit.  

Nokkrar aðferðir voru prufaðar til að reikna út fylgnina í þessu verkefni, sumar 

gáfu af sér niðurstöður sem augljóst var að væru ekki í samræmi við 

raunveruleikann og á endanum urðu útreikningarnir sem koma fram kafla 5 í 

verkefninu fyrir valinu. 

Þar sem ekki fengust nákvæmari upplýsingar um nýskráningar á bílaleigubílum 

en niður á ár var nauðsynlegt að færa bílaleigubílana sérstaklega á annan 

ársfjórðung á hverju ári enda hafði fengist staðfesting á því frá Höldi bílaleigu 

að það væri tilfellið, langflestir nýskráðir bílaleigubílar væru keyptir inn á þeim 

ársfjórðungi, 90% af nýskráðum bílaleigubílum vau því sett á annan 

ársfjórðung á hverju ári og 10% á þriðja ársfjórðung enda ljóst að ekki eru allir 

bílaleigubílar keyptir inn í einum ársfjórðungi, gögnin um nýskráningar bentu 
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hinsvegar til þess að það væri gert í þessum tveimur áðurnefndu 

ársfjórðungum.  

Það takmarkar áreiðanleika niðurstöðunnar að þurfa að gefa sér forsendur að 

hluta eins og gert var í bílaleiguhlutanum en niðurstöðurnar ættu engu að síður 

að vera nokkuð áreiðanlegar enda segja myndirnar sína sögu í þeim efnum. 

Fylgnireikningarnir í verkefninu benda til þess að nýskráningar nýrra 

fólksbifreiða hafi forspárgildi fyrir hagsveiflur, ekki virðist skipta máli hvort 

bílaleigubílar eru teknir með í reikninginn, fylgnin er afar svipuð. Það sem kom 

þó á óvart var að samkvæmt viðtalinu sem varð kveikjan að þessu verkefni, 

hefur bílasala forspárgildi fyrir hagsveiflur nokkra mánuði fram í tímann en 

samkvæmt útreikningum er það ár fram í tímann sem það gerist, sem er nokkuð 

lengri tími en nefndur var í fyrrgreindu viðtali.  

Raungengi sýnir enn betri fylgni en bílasalan og sýna útreikningarnir 

vísbendingar um að það gefi líka upplýsingar um hagsveiflur enn fyrr en 

bílasalan, þetta bendir til þess að raungengi hafi veruleg áhrif á ákvörðun 

almennings að kaupa sér nýjan bíl.  

Væntingavísitalan mældist með bestu fylgnina fimm ársfjórðunga fram í 

tímann og er sú fylgni mjög sterk. Séu árin 2007 til 2009 einangruð hefur 

væntingavísitalan mjög sterka fylgni við hagsveiflur sex ársfjórðunga fram í 

tímann. Ekki skiptir máli hvort árin 2006 til 2013 eða 2007 til 2009 eru 

athuguð, bæði tímabilin segja sína sögu um það að væntingavísitalan sé sá 

mælikvarði sem sýnir okkur fyrst af öllum mælikvörðunum sem athugaðir voru 

í verkefninu hvort hagsveiflur séu framundan.  
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