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Landslag íslenskrar verslunar

Árbók verslunarinnar er nú gefin út tíunda árið í röð. Skipst hafa á skyn og skúrir í verslun á þessum síð-
asta áratug - ýmist blússandi vöxtur eða brattur samdráttur. Línurit yfir tímabilið líkjast helst sneiðmynd
af hlykkjóttum íslenskum fjallgarði; allt í takt við ýktar upp- og niðursveiflur í efnahagslífi þjóðarinnar. Á
árunum fyrir hrun teygðust vaxtalínur uppí hæstu hæðir, í kjölfar hrunsins niðrí dýpstu dali og nú klifra
vaxtalínur verslunar hratt upp aftur. Tilgangur bókarinnar er að bregða upp mynd af stöðu og þróun
verslunar á hverjum tíma. Markmiðið er að stjórnendur í verslun hafi haldbær gögn sem hægt er að
byggja á við ákvörðunartöku til frambúðar, stjórnvöld, fræðimenn og aðrir hlutaðeigandi geti jafnframt
nálgast á einum stað tölfræðileg gögn sem varða afkomu og starfsumhverfi verslunar.

Áhrifa aukins hagvaxtar og kaupmáttar undanfarið leynir sér ekki í aukinni veltu verslunar. Sérversl-
anir og sælkeraverslanir sem verst urðu úti í hruninu hafa verið að ná sér á strik. Þá hefur verslun með
mat og aðra nauðsynjavörur blómgast sem aldrei fyrr.

Margir velta fyrir sér hvort aukinn hagvöxtur með styrkingu gengis íslensku krónunnar og auknum
kaupmætti heimilanna muni aftur leiða til þess að vaxtalínurnar sem nú færast uppávið muni taka dýfu
vegna ofþenslu og mynstrið frá fyrri árum þar með halda áfram.

Með greiningu á þeim hagtölum sem kynntar eru í Árbók verslunarinnar 2016 má sjá að vöxtur í
einkaneyslu er mun minni en vöxtur kaupmáttar launa. Þannig er tekjum ekki öllum varið beint í neyslu.
Hagvaxtarskeiðið sem nú er hafið er að þessu leyti frábrugðið því sem var fyrir hrun þegar neytendur
voru hvattir til lántöku, jafnvel umfram afborgunargetu og með gengistryggðum lánum, sem leiddi til
offjárfestinga og neyslu umfram tekjur. Ráðstöfunartekjum heimilanna nú er að hluta til varið til að
tryggja afkomugrunninn til lengri tíma þannig að myndist sterkur fjárhagslegur grunnur sem dregur úr
neikvæðum áhrifum vegna hugsanlegra sveiflna í hagkerfinu síðar meir, hvort sem er af völdum veikingar
krónunnar eða öðrum áföllum sem kunna að skella á hinu litla og viðkvæma hagkerfi okkar.

Emil B. Karlsson
Forstöðumaður Rannsóknaseturs verslunarinnar
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1 Ytri skilyrði til verslunar

1.1 Landsframleiðsla
Hagvöxtur á Íslandi var kraft-
mikill í alþjóðlegum saman-
burði árið 2015

Árið 2015 var landsframleiðsla á Íslandi 2.205,5 milljarðar króna sam-
anborið við 2.003,6 árið 2014. Hagvöxtur hérlendis var 4,2% saman-
borið við 1,9% árið áður og hefur nú verið jákvæður síðustu fimm ár,
óslitið frá árinu 2011.
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Landsframleiðsla á föstu verðlagi Mynd 1.1: Landsframleiðsla á
föstu verðlagi. Heimild: Hagstof-
an.
GDP volume, constant prices.
Source: Statistics Iceland.

Í alþjóðlegum samanburði situr Ísland ofarlega á lista yfir mestan
hagvöxt árið 2015. Meðalhagvöxtur innan OECD ríkjanna á árinu
var 2,1%. Mestur hagvöxtur meðal Norðurlandanna var á Íslandi
á árinu en næst á eftir kom Svíþjóð þar sem hagvöxtur var 4,1%.
Hagvöxtur eykst á milli ára á öllum Norðurlöndunum utan Noregs
þar sem hann dregst saman um 0,6% á milli ára.
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Mynd 1.2: Hagvöxtur. Heimild:
Hagstofan.
GDP annual growth. Source:
Statistics Iceland.
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1.2 Kaupmáttur launa
Kaupmáttur launa hefur
aldrei verið hærriEkkert dregur úr vexti á kaupmætti launa og er hann nú í sögulegu

hámarki. Í árslok árið 2015 stóð vísitalan í 129,2 stigum samanborið
við 120,1 í árlok 2014 og hækkaði því um tæp 8% á árinu.

Vísitala kaupmáttar launa sýnir breytingu á launavísitölu um-
fram breytingu á vísitölu neysluverðs og gefur því nokkuð góða
mynd af því hvernig launatekjur að meðaltali duga fyrir almennri
neyslukörfu. Þar sem vísitalan byggir á meðaltalsreikningum er ekki
tekið tillit til tekjudreifingar né heldur eignatekna í vísitölunni.
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Kaupmáttur launa Mynd 1.3: Kaupmáttur launa, fast
verðlag, vísitala. Heimild: Hag-
stofan.
Purchasing power, constant prices,
index. Source: Statistics Iceland.

1.3 Einkaneysla
Kaup ökutækja jukust um
57% á milli áraEinkaneysla Íslendinga nam 1.128 milljörðum króna árið 2015 og

jókst um tæp 5% á milli ára. Sögulega var einkaneysla mjög há
árið 2015 og litlu minni en þegar hún var hæst árið 2007. Mestur
var vöxturinn í kaupum ökutækja en þau jukust um 56,9% frá fyrra
ári. Áhugavert er að sjá að kaup ökutækja eru þrátt fyrir þetta ein-
ungis tæplega helmingur þess sem þau voru árið 2005, en þá voru
þau í hámarki. Neysla erlendra ferðamanna hér á landi hefur aukist
gríðarlega síðustu ár og var hún um 209 milljarðar árið 2015 sem er
um fjórðungs aukning frá fyrra ári og hefur hún rúmlega tvöfaldast
á aðeins fimm árum. Sé mælikvarðinn (einkaneysla) leiðréttur fyrir
verslun erlendra ferðamanna hérlendis og verslun Íslendinga erlend-
is má sjá að innan landssteinana voru endanleg neysluviðskipti um
1.237 milljarðar, rúmlega 14% hærri að raunvirði en árið 2005.
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Mynd 1.4: Þættir einkaneyslu, fast
verðlag, vísitala. Heimild: Hag-
stofan.
Private consumption by category,
constant prices, index. Source:
Statistics Iceland.

1.4 Skuldir heimila

Undanfarin ár hafa skuldir heimilanna við útlánsstofnanir heldur
farið lækkandi í hlutfalli við launatekjur eins og sjá má á mynd
1.5. Myndin sýnir heildarskuldir heimila við innlánsstofnanir þannig
að tölurnar hafa verið leiðréttar með launavísitölu Hagstofunnar.
Myndin ætti því að sýna, að öðrum þáttum óbreyttum, hvernig Heimilin skulda minna í sam-

anburði við launatekjurskuldastaða heimilanna hefur þróast í samhengi við bolmagn þeirra
til að endurgreiða skuldirnar. Á þessum mælikvarða lækkuðu skuld-
ir heimilanna um ríflega 5% á árinu 2015.
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Skuldir einstaklinga leiðréttar með vísitölu launa Mynd 1.5: Skuldir einstaklinga
leiðréttir með vísitölu launa.
Grunnvísitala desember 2015.
Heimild: Seðlabankinn, Hagstof-
an.
Household debt, adjusted for
salaries. Source: Icelandic Central
Bank, Statistics Iceland.
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2 Umfang íslenskrar verslunar

2.1 Heildarvelta í smásöluverslun
Velta í smásöluverslun hefur
ekki náð sömu hæðum og
fyrir hrun, þrátt fyrir kaup-
máttaraukningu

Heildarvelta í smásöluverslun (án VSK) nam tæpum 400 milljörðum
króna árið 2015 samanborið við 376 milljarða árið 2014 á verðlagi
þess árs. Vöxtur í veltu smásöluverslunar á milli ára var 5,8% og
hefur ekki verið meiri á milli ára frá hruni.
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Velta í smásöluverslun án VSK Mynd 2.1: Velta í smásöluversl-
un án VSK, fast verðlag. Heimild:
Hagstofan.
Retail turnover from VAT records,
constant prices. Source: Statistics
Iceland.
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Velta smásöluverslunar 
− Breyting frá fyrra ári

Mynd 2.2: Breyting í veltu smá-
söluverslunar án VSK á föstu verð-
lagi. Heimild: Hagstofan.
Changes in total retail turnover
excl. VAT, constant prices. Source:
Statistics Iceland.

Velta smásöluverslunar er að nálgast það sem hún var árið 2008

en hún var 2,6% lægri árið 2015 borið saman við árið 2008 á föstu
verðlagi. Ef árið 2014 er borið saman við metárið 2008 var smásölu-
verslun ársins 2014 8% lægri en árið 2008.
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2.2 Framlag verslunar til landsframleiðslu

Hlutur verslunar af landsframleiðslunni árið 2015 var 9,6% saman-
borið við 9,3% árið 2014 og 8,8% árið 2013 en hlutur verslunar í
landsframleiðslu hefur ekki verið hærri frá 2007. Áratuginn fyrir
hrun fjármálakerfisins mældist hlutur verslunar yfir 10% af lands-
framleiðslu en hefur ekki farið yfir 10% síðan. Til samanburðar var
hlutur sjávarútvegs í landsframleiðsu 8,3% og iðnaðar 10% árið 2015.

Hlutur smásöluverslunar af landsframleiðslu nam 3,9% saman-
borið við 3,6% árið 2014 og var hlutur smásöluverslunar af verslun
alls um 41%. Hlutur heildverslunar dregst saman á milli ára um 0,4
prósentustig og var um 4,2% af landsframleiðslu eða 44% verslunar.
Hlutfall verslunar jókst á milli ára um 0,1 prósentustig en var þó um
14% lægri en þegar best lét árið 2005 en þá var hlutfall verslunar
af landsframleiðslu um 11,1%. Öfugt við árið 2014 þá jókst hlutfall
sjávarútvegs af landsframleiðslu lítillega en hlutfall iðnaðar dróst lít-
illega saman, eða um 0,1 prósentustig.
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Framlag atvinnuvega til landsframleiðslu Mynd 2.3: Framlag verslunar til
landsframleiðslu, hlutfall. Heim-
ild: Hagstofan.
Composition of GDP, indurstry
shares. Source: Statistics Iceland.

2.3 Velta smásöluverslunar eftir flokkum
Velta stórmarkaða jókst um
5,3% á milli áranna 2014 og
2015

Mest velta smásöluverslana árið 2015 var í þeim flokki sem að aðal-
lega selur mat og drykkjarvörur ásamt annarri dagvöru og sérvöru
stórmarkaða. Var velta flokksins án VSK árið 2015 um 208 milljarð-
ar króna og hækkaði um 5,2% frá árinu 2014, eða um 10,4 milljarða
króna á verðlagi ársins 2015.1 Samkvæmt skýrslu Samkeppniseftir- 1 Flokkurinn inniheldur alla virðisauka-

skattskylda sölu fyrirtækja í ÍSAT2008

flokkum 47.1x, 47.2x og 47.3x að
frádreginni áfengissölu Vínbúðarinn-
ar. Auk sölu dagvöru í stórmörkuð-
um, dagvöruverslunum og dagvöru-
sölu bensínstöðva er einnig innifalin
sala sérvöru í stórmörkuðum - en hana
er ekki hægt að undanskilja með opin-
berum gögnum

litsins frá janúar 2015 er velta verslana með dagvöru áætluð um 130

milljarðar króna en samkvæmt skýrslunni er markaðshlutdeild Haga
48-49%, Kaupáss um 19-20%, Samkaupa 15-16% og hlutdeild annarra
á bilinu 15-18%. Næst mest var veltan í flokki heimilisbúnaðar eða
um 40,3 milljarðar króna, en velta flokksins hækkaði um 15,6% frá
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fyrra ári en flokkurinn telur húsgögn, gólfefni, textílvörur og stærri
heimilistæki. Byggingavörur voru þriðji stærsti flokkurinn árið 2015

og veltu 37,6 milljörðum samkvæmt VSK skýrslum en veltan jókst
um 8,3% frá 2014.

Flokkun verslunar

Dagvara og stórmarkaðir

2014

Heimilisbúnaður

2015

Byggingavörur

Breyting

Lyf, lækningav. og snyrtiv.

Fatnaður og skór

Áfengi

Menning og afþreying

Upplýsinga og fjarskiptab.

Blóm, gæludýr o.fl.

Úr og skartgripir

Notaðar vörur

Aðrir flokkar sérverslunar

197.898

34.865

34.700

28.028

21.086

19.067

13.505

10.226

2.681

1.537

147

12.665

208.264

40.290

37.569

26.101

23.177

19.773

14.648

9.857

2.789

1.614

101

14.031

5.2%

15.6%

8.3%

−6.9%

9.9%

3.7%

8.5%

−3.6%

4%

5%

−31.2%

10.8%

Tafla 2.1: Velta í smásöluverslun án
VSK skv. VSK skýrslum. Heimild:
Hagstofan.
Retail turnover from VAT records.
Source: Statistics Iceland.

2.4 Fjöldi verslana eftir tegund
Árið 2015 fjölgaði netverslun-
um um 123% frá fyrra áriSkráð verslunarfyrirtæki árið 2015 voru 2.258, 16 fyrirtækjum, eða

rúmlega hálfu prósenti fleiri en árið 2014. Líkt og 2014 voru flest
fyrirtæki skráð sem fataverslanir eða 302, sem er fjórum færri en árið
2014. Sem fyrr var mesta fjölgunin í flokki netverslana en þeim hefur
fjölgað um 97 frá árinu 2008, eða um 123%. Sérstaklega er fjallað
um netverslanir í kafla 3. Verslunarfyrirtækjum í flokki söluturna
og annarrar blandaðrar sérvöru fækkar mest, eða um 14 á milli ára.
Hafa ber í huga að verslanir eru í raun fleiri en taflan sýnir en ekki
eru taldir útsölustaðir þeirra verslanakeðja sem að reka fleiri en eitt
útibú.
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Flokkun verslana

Fataverslanir

2014

Blóm, úr & skart, gleraugu & sjóntæki og ljósmyndavörur

2015

Netverslanir

Breyting

Söluturnar og önnur blönduð sérvara

Íþrótta og tómstundarvörur, leikföng

Stórmarkaðir

Smásala á mat og annarri matarkyns sérvöru

Húsgögn, ljós og búsáhöld

Byggingavörur (málning, gólfefni o.þ.h.)

Smásala á tölvum, hljóð− og fjarskiptabúnaði auk heimilistækja

Gæludýr og listmunir

Lyf, lækningavörur, snyrtivörur og sápur

Textílvörur

Notuð vara eða markaðir

Bækur, dagblöð og ritföng

Skór og leðurvörur

Bensínstöðvar

Tónlist og myndefni

Hljóðfæri

Aðrar nýjar vörur

306

176

166

161

122

117
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 69
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445

302

177

176

147

120

113

107

 96

 83

 81

 74
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 65

 52
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475

−1%

1%

6%

−9%

−2%

−3%

2%

−2%

1%

−4%

7%

−4%

−6%

4%

0%

0%

0%

0%

14%

7%

Tafla 2.2: Fjöldi verslana eftir teg-
und. Heimild: Hagstofan.
Number of retail businesses by ca-
tegory. Source: Statistics Iceland.
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2.5 Starfandi við verslun
Árið 2015 fjölgaði störfum í
verslun um 600 frá fyrra ári.Á árinu 2015 höfðu 23.800 manns verslun að aðalstarfi eða 13% starf-

andi og fjölgaði þeim um 600 manns eða 2,6% frá árinu á undan.
Starfandi í verslun hafa ekki verið fleiri í fyrirliggjandi tölfræði sem
nær aftur til ársins 2008. Fæstir störfuðu við verslun árið 2010, 20.600

manns eða 9,3% færri en árið 2015.
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Fjöldi starfandi við verslun Mynd 2.4: Fjöldi starfandi við
verslun. Heimild: Hagstofan.
Employment in retail and wholes-
ale. Source: Statistics Iceland.

Alls störfuðu 183.600 á íslenskum vinnumarkaði eða 3,4% fleiri en
árið á undan en ekki hafa verið hlutfallslega fleiri starfandi af heildar
vinnuafli frá árinu 2008 en þá var hlutfallið 97%. Líkt og síðustu ár
starfa langflestir við þjónustu (utan verslunar) eða 65%, 5.500 fleiri
en árið 2014. Lítil fjölgun var á milli ára á þeim sem að störfuðu við
framleiðslu á árinu og voru þeir 32.700 manns eða 17,8% starfandi
og 7.800 manns störfuðu við landbúnað og sjávarútveg og fækkaði
þeim um 2,5% frá árinu 2014.

65.0%

13.0%

17.8%

4.2% Flokkur

Framleiðsla

Landb og fiskv

Verslun

Þjónusta

Fjöldi starfandi eftir flokkum atvinnugreina Mynd 2.5: Fjöldi starfandi eftir
flokkum atvinnugreina. Heimild:
Hagstofan.
Employment by industries. Source:
Statistics Iceland.
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Hlutfall starfandi við verslun var eins og áður sagði 13% árið 2015

og hefur lækkað lítillega undanfarin tvö ár. Til samanburðar var hlut-
fallið 13,2% árið 2012, 13,4% árið 2013 og 13,1% árið 2014. Hlutfall
starfandi við verslun er þó nærri meðaltali síðustu tíu ára en meðal-
talið er rétt tæplega 13% á tímabilinu.
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Fjöldi starfandi í verslun eftir landsvæði Mynd 2.6: Starfandi í verslun eftir
landsvæði frá 2005-2015. Heimild:
Hagstofan.
Employment in retail and who-
lesale by region from 2005-2015.
Source: Statistics Iceland.

Árið 2015 störfuðu 10.600 konur við verslun og fjölgaði þeim um
500 frá 2014 eða um 5% en þeim fækkaði frá 2014 til 2015 um 6,5%.
Körlum fjölgaði um 200 eða um 1,5% frá fyrra ári og voru þeir 13.300

starfandi við verslun á árinu. Störfum við verslun fjölgaði um 300 og
voru árið 2015 16.700. Á landsbygðinni fjölgaði störfum einnig um
300 og voru þau á árinu 2015 7.100.
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Mynd 2.7: Breyting í fjölda starf-
andi í verslun. Heimild: Hagstof-
an.
Changes in employment in retail
and wholesale. Source: Statistics
Iceland.
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3 Netverslun

3.1 Innlend netverslun
Innlend netverslun jókst um
27% árið 2015 og jók hlutdeild
sína innan smásöluverslunar
um fjórðung

Það eru ekki nýjar fréttir að mikill vöxtur sé í netverslun. Hins vegar
virðist meiri stígandi í netverslun nú heldur en á löngu tímabili áður.
Þannig áætlar Rannsóknasetur verslunarinnar að velta netverslunar
á milli áranna 2014 og 2015 hafi aukist um liðlega fjórðung. Jafnframt
eykst stöðugt hlutur netverslunar af heildarveltu íslenskrar smásölu-
verslunar.1 1 Hér er eingöngu um að ræða sölu

á vörum í smásölu. Þannig er
ekki innifalin velta í þjónustu eins og
flugferðum, hótelgistingu, skyndibita
o.s.frv.

Þó enn sé vöxtur í kaupum Íslendinga frá erlendum netverslun-
um, hvort sem litið er til verðmætis þess sem flutt er inn eða fjölda
sendinga, þá virðist sem landsmenn kjósi í meira mæli að versla við
innlendar netverslanir. Þetta er breyting frá því sem var fyrir fáein-
um árum þegar mest netverslun fór fram við erlendar netverslanir.
Rannsóknasetur verslunarinnar áætlar að velta íslenskrar netverslun-
ar hafi verið að lágmarki um 5 milljarðar kr. árið 2015 án virðisauka-
skatts, sem nemur 1,25% af heildarveltu íslenskrar smásöluverslunar
það árið. Samkvæmt þessari áætlun jókst velta netverslana árið 2015

frá árinu áður um 27%. Vöxturinn í netverslun eykst ár frá ári. Árið
2014 jókst netverslun frá árinu þar áður um 20% samkvæmt tölum
Rannsóknasetursins.
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Mynd 3.1: Netverslun sem hlut-
fall af smásöluverslun. Heim-
ild: Rannsóknasetur verslunarinn-
ar, Hagstofan.
E-commerce as a proportion of
retail. Source: Centre for Retail
Studies, Statistics Iceland.

Opinberar hagtölur yfir veltu netverslana eru ekki fyllilega ná-
kvæmar þar sem stór hluti hefðbundinna verslana selur einnig vörur
á netinu án þess að sundurgreina þá veltu í uppgjöri á virðisauka-
skatti. Til er sérstakur atvinnugreinaflokkur sem nær til netverslana
(47.91.0: netsala og önnur póstverslun) en til þess flokks telja þó ekki
nema hluti þeirra verslana sem selja vörur um netið.

Til þess að meta heildarumfang netverslunar aflaði Rannsókna-
setur verslunarinnar upplýsinga frá um 60 verslunum sem ekki eru
með skráða aðalstarfsemi sína sem netverslun en fá þó töluverðan
hluta veltu sinnar með netverslun. Við þær tölur sem RSV aflaði
var bætt opinberum tölum um veltu netverslunar samkvæmt ofan-
greindri atvinnugreinaflokkun. Þær tölur voru fengnar úr skrám um
virðisaukaskattsuppgjör hjá Hagstofunni.
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Innlend netverslun Mynd 3.2: Velta innlendrar net-

verslunar. Heimild: Rannsóknaset-
ur verslunarinnar, Hagstofan.
Domestic e-commerce turnover.
Source: Icelandic Centre for Retail
Studies, Statistics Iceland.

Samkvæmt niðurstöðu könnunar Rannsóknasetursins nam stærst-
ur hluti netverslunar hér á landi veltu á raftækjum.

3.2 Erlend netverslun

Verðmæti erlendra pakkasendingar sem hingað bárust gegnum póstaf-
greiðslu Íslandspósts frá útlendum, og ætla má að sé vegna netversl-
unar, nam 1,836 milljarði 2015 samanborið við 1,781 milljarð árið
2014, það er 3% aukning. Fjöldi pakka árið 2015 var 317.734 sam-
anborið við 293.277 árið 2014 eða 8,34% fleiri. Gæti mismunurinn
á milli fjölgunar pakka og verðmætisaukningar verið vegna gengis-
breytinga krónunnar. Hér eru ekki meðtaldar sendingar sem bárust
frá öðrum löndum með DHL eða öðrum flutningsaðilum en Ísland-
spósti.

0

50

100

150

200

2010 2012 2014 2016
Ár

M
kr

.

Verðmæti pakkasendinga Mynd 3.3: Tollvirði sendinga hjá
Íslandspósti. Heimild: Íslandspóst-
ur.
Value of packages processed by Ice-
land Post. Source: Iceland Post.
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Meðaltalsvöxtur í evrópskri netverslun 2015 nam um 13,3% frá ár-
inu áður samkvæmt árslegri skýrslu samtakanna E-Commerce Foundati-
on. Afar mismunandi er hvert hlutfall netverslunar er af heildarveltu
eftir landssvæðum. Talið er að hlutfall netverslunar á hinum Norð-
urlöndunum sé u. þ. b. 6%, sem er mun hærra hlutfall en hér á
landi.
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Mynd 3.4: Fjöldi sendinga í
gegn um póstafgreiðslu Íslands-
pósts. Heimild: Íslandspóstur.
Number of packages processed by
the Iceland Post. Source: Iceland
Post.

Sífellt verður erfiðara að mæla hver er hlutur netverslunar í sam-
anburði við hefðbundna verslun. Ástæðan er sú að þessar tvær
tegundir verslunar renna sífellt meira saman í eina heild. Flestar
hefðbundnar verslanir bjóða viðskiptavinum sínum einnig að kaupa
gegnum netið en aðgreina ekki hvorn hluta fyrir sig í bókhaldi sínu.
Þá fer kaupferli á vörum í síauknum mæli að hluta til fram gegnum
yfir netið og að hluta til með hefðbundnum hætti í verslun. Stafræn
tækni sem aðlöguð hefur verið fyrir notendur snjallsíma er orðinn
hluti af ferlinu við að velja og greiða fyrir vörur. Verslunarhættir
breytast hratt um þessar mundir með hjálp stafrænnar tækni og nýj-
um samskiptamáta í snjallsímum og á samfélagmiðlum. Á sama hátt
verða landamæri verslana sífellt óljósari. Alþjóðlegar verslunarkeðj-
ur hanna netviðmót fyrir viðskiptavini þannig að þeir átta sig oft
ekki á hvort verið er að versla við erlenda eða innlenda aðila. Þetta
á þó fyrst og fremst við um neytendur á meginlandi Evrópu og á
hinum Norðurlöndunum, en vænta má sömu þróunar hér á landi.
Þeir vöruflokkar sem mest eru seldir í evrópskri netverslun eru raf-
tæki, fatnaður og bækur/tónlist/margmiðlunarefni. Mikill vöxtur er
um þessar mundir í sölu á matvælum.
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4 Ferðamannaverslun

4.1 Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna

Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna hérlendis var 154,4 milljarð-
ar árið 2015 samanborið við 112 milljarða árið 2014 og 90 milljarða
árið 2013. Vöxtur í greiðslukortaveltu árið 2015 frá fyrra ári var því
um 36% þegar leiðrétt hefur verið fyrir verðlagsþróun.Þessi ársvöxt-
ur í erlendri kortaveltu er hlutfallslega mun meiri en undangengin
ár.
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Mynd 4.1: Erlend greiðslukorta-
velta hérlendis eftir útgjaldaliðum.
Heimild: Rannsóknasetur verslun-
arinnar.
Foreign payment card turnover by
category. Source: Icelandic centre
for retail studies.

Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna í verslun

Erlendir ferðamenn greiddu með greiðslukortum sínum fyrir vörur
í íslenskum verslunum árið 2015 fyrir 22,7 milljarða kr. sem nemur
um 6% af heildarveltu íslenskra smásöluverslana það árið. Erlend-
ir ferðamenn keyptu í íslenskum verslunum 2015 fyrir 23% hærri
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upphæð en árið áður. Sú tegund verslunar sem vinsælust var með-
al erlendra ferðamanna voru matvöruverslanir. Útendingar keyptu
dagvörur fyrir 4,8 milljarða kr. Næst dagvöruverslunum í vinsæld-
um voru fataverslanir (aðallega verslanir með útivistarfatnað) en þar
greiddu ferðamenn með kortum sínum fyrir um 4,6 milljarða kr. Þar
á eftir koma minjagripaverslanir með erlenda kortaveltu uppá 3,2
milljarða kr.

Tollfrjáls verslun
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Mynd 4.2: Erlend greiðslukorta-
velta í verslun. Heimild: Rann-
sóknasetur verslunarinnar.
Foreign payment card turnover in
retail. Source: Icelandic centre for
retail studies.

Að meðaltali greiddi hver erlendur ferðamaður með korti sínu hér
fyrir um 175 þús. kr. Þá ber að hafa í huga að fjölmargir ferðamenn
kaupa svokallaðar pakkaferðir og greiða ferð sína að hluta eða öllu
leyti áður en komið er til landsins og þær upphæðir koma því ekki
fram. Ferðamenn frá Noregi greiddu að meðaltali mest í verslunum
á síðasta ári, eða fyrir tæpar 45 þús. krónur en næst mest greiddu
Rússar, rúmlega 37 þús. krónur.

Árið 2014 komu um 1,3 milljónir ferðamanna til landsins, sem var
29% aukning frá árinu á undan, og er það mesta aukning ferðamanna
sem orðið hefur á milli ára. Þó fjöldi ferðamanna hafi meira en þre-
faldast á undanförnum tíu árum spá greiningaraðilar áframhaldandi
vexti.
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Mynd 4.3: Erlend greiðslukorta-
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ild: Rannsóknasetur verslunarinn-
ar.
Foreign payment card turnover
in retail by nationality. Source:
Icelandic centre for retail studies.
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5 Verslun eftir landsvæði, kyni og aldri

Í árslok 2015 voru landsmenn 332.529 talsins og hafa aldrei verið
fleiri. Þeim fjölgaði um 1% eða 3.429 frá fyrra ári. Fjölgun lands-
manna á árinu er samsett þannig að tæplega 1.900 landsmenn fædd-
ust umfram þá sem dóu og tæplega 1.500 fluttust til landsins umfram
þá sem fluttust af landi brott.

5.1 Flutningsjöfnuður

Árið 2015 fluttu 1.451 til landsins umfram þá sem fluttu af landi brott.
Alls fluttust til landsins 7.461 á árinu, 4.178 karlar og 3.283 konur eða
2.498 íslenskir ríkisborgarar og 4.963 erlendir ríkirborgarar. Flutn-
ingsjöfnuður beggja kynja var jákvæður á árinu en 1.009 karlar fluttu
til landsins umfram brottflutta og 442 fleiri konur fluttu hingað til
lands umfram þær sem fluttu frá landi brott. Karlar voru meira á
faraldsfæti á árinu en 7.347 karlar fluttu annað hvort til landsins eða
frá því árið 2015 samanborið við 6.124 konur. Flutningsjöfnuður ís-
lenskra ríkisborgara var neikvæður 2015 en 1.265 fleiri Íslendingar
fluttu frá landinu umfram þá sem komu til landsins. Þessu var öf-
ugt farið hjá erlendum þegnum en 2.716 erlendir borgarar fluttu til
landsins umfram þá sem fluttu af landi brott.
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Mynd 5.1: Aðfluttir umfram brott-
flutta. Heimild: Hagstofan.
Migration to, and from Iceland.
Source: Statistics Iceland.

Í góðærinu árin fyrir hrun bankakerfisins voru framkvæmdir í há-
marki og íslenska hagkerfið hafði mikla þörf fyrir erlent vinnuafl,
meðal annars til mannvirkjagerðar. Við bankahrunið 2008 dróst ís-
lenska hagkerfið snarlega saman og fjöldi erlendra og íslenskra rík-
isborgara fluttu af landi brott næstu árin eftir það. Þó flutnings-
jöfnuður hafi nú verið jákvæður frá árinu 2012 hefur íbúasamsetn-
ing landsmanna nokkuð breyst í umrótinu. Á árunum 2008, til og
með ársins 2015 hafa tæplega níu þúsund fleiri íslendingar flust af
landi brott umfram þá sem komið hafa hingað til lands á meðan tæp-
lega 5.600 erlendir þegnar hafa komið umfram þá sem hafa flust frá
landi brott. Raunar hefur flutningsjöfnuður íslenskra ríkisborgara
verið neikvæður um langa tíð og flutningsjöfnuður erlendra borgara
sömuleiðis jákvæður. Sem dæmi hefur flutningsjöfnuður íslenskra
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þegna einungis verið jákvæður 12 sinnum síðustu 55 ár og flutnings-
jöfnuður tíu sinnum neikvæður á sama tímabili.

Flutningsjöfnuður 2015

Alls

Aðfluttir Brottfluttir
Aðfluttir umfram 

brottflutta

Alls 7.461 6.010 1.451

Karlar 4.178 3.169 1.009

Konur 3.283 2.841 442

Íslenskir ríkisborgarar

Aðfluttir Brottfluttir
Aðfluttir umfram 

brottflutta

Alls 2.498 3.763 -1.265

Karlar 1.362 1.943 -581

Konur 1.136 1.820 -684

Erlendir ríkisborgarar

Aðfluttir Brottfluttir
Aðfluttir umfram 

brottflutta

Alls 4.963 2.247 2.716

Karlar 2.816 1.226 1.590

Konur 2.147 1.021 1.126

Mynd 5.2: Aðfluttir og brottflutt-
ir eftir ríkisfangi og kyni árið 2015.
Heimild: Hagstofan.
Migration to and from Iceland by
citizenship and gender. Source:
Statistics Iceland.
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Mynd 5.3: Landshlutaskipting Ís-
lands. Heimild: Wikimedia
Commons.
The regions of Iceland. Source:
Wikimedia Commons.

5.2 Aldursdreifing eftir landshlutum

Vöruframboð verslana á hverjum stað er að miklu leyti háð lýð-
fræðilegri samsetningu svæðisins. Líkt og fyrri ár er aldurshópur-
inn frá 20-29 ára fjölmennastur en hann samanstendur af einstak-
lingum fæddum árin 1986-1995. Innan þessa aldursbils eru nokkrir
fjölmennir árgangar, þar á meðal fimm árgangar sem telja yfir 5.000

manns hver, enginn árgangur manntalsins utan þessa aldursbils tel-
ur fleiri en 5.000 íbúa á lífi í lok árs 2015. Fólk á vinnufærum aldri
(18-67 ára) árið 2015 voru 216.414 samanborið við 213.699 árið 2014

og fjölgaði þannig um tæpt 1,3% á árinu.

Myndirnar í þessum kafla sýna aldurspíramída hvers landshluta
í samanburði við hlutfallslega aldursdreifingu þjóðarinnar (súlur í
bakgrunni). Þegar frjósemi er stöðug og engin stórvægileg áföll
dynja yfir mjókkar aldurspíramídinn með hverju aldursbili. Frjó-
semi á Íslandi hefur þó farið minnkandi á Íslandi undanfarna ára-
tugi. Þannig var frjósemi árið 2014 1,9 lifandi börn á hverja konu
samanborið við 2,3 börn árið 1990.
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Mannfjöldapíramídi höfuðborgarsvæðisins

Íbúar á höfuðborgarsvæðinu voru 213.619 í árslok 2015 og fjölgaði
um 2.337 eða 1,1% frá fyrra ári. Mest fjölgun íbúa höfuðborgarsvæð-
isins er í aldurshópnum 60-79 ára eða 3,6% á milli ára en árið á
undan fjölgaði um 3,4% í sama aldurshóp. Íbúum fækkar í einum
aldurshóp, undir 20 ára en 0,4% færri íbúar höfuðborgarsvæðisins
voru undir 20 ára aldri árið 2015 en árið 2014. Konur eru 50,2% íbúa
höfuðborgarsvæðisins en það er eini landshlutinn þar sem konur eru
fleiri en karlar. Munar þar um 867 konur umfram karla en sami fjöldi
árið 2014 var 1.370 konur umfram karla.
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Mynd 5.4: Mannfjöldapíramídi
höfuðborgarsvæðisins. Heimild:
Hagstofan.
The Capital region population
pyramid. Source: Statistics Iceland.
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Mannfjöldapíramídi Suðurnesja

Íbúar Suðurnesja voru 22.509 í árslok 2015 samanborið við 22.026 í
ársbyrjun en það er 2,2% fjölgun. Fjölgun varð í öllum aldurshópum
á Suðurnesjum, mest í elstu aldurshópunum, yfir 60 ára eða 4,1%
en minnst meðal þeirra sem eru undir tvítugu eða 0,4%. Íbúar Suð-
urnesja eru að meðaltali töluvert yngri en á landinu í heild eins og
mannfjöldapíramídinn ber með sér. Þetta má greina á því að hlut-
fallslega færri eru í elstu aldurshópunum á Suðurnesjum en fleiri
í þeim yngstu þegar borið er saman við hlutfallslega aldursskipt-
ingu allra Íslendinga. Eina skýringu þessa má rekja til fjölmennra
nemendagarða á Miðnesheiði og góðu aðgengi að háskólum á höf-
uðborgarsvæðinu.
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Mannfjöldapíramídi Vesturlands

Íbúar á Vesturlandi voru 15.766 í árslok 2015 og fjölgaði um 200 á
árinu eða um 1,3%. Íbúum landshlutans fjölgaði í öllum aldursbil-
um, mest í aldursbilunum yfir 60 ára eða um 3,5% að meðaltali en
minnst meðal þeirra yngstu eða um 0,4%. Hlutfallslega fáir íbúar
Vesturlands eru á bilinu 20-50 ára, borið saman við landið allt og þá
sérstaklega höfuðborgarsvæðið en sömu sögu er að segja um flesta
strjálbýlli landshluta.
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Mannfjöldapíramídi Vestfjarða

Vestfirðir eru fámennasti landshlutinn en í árslok 2015 bjuggu þar
6.883 íbúar, 87 eða 1,2% færri en í ársbyrjun. Vestfirðir eru annar
tveggja landshluta, auk norðurlands vestra, þar sem íbúum fækkaði
á milli ára og jafnframt sá landshluti þar sem íbúum fækkaði mest.
Mest fækkun á milli ára var í aldrushópnum frá 40-59 ára eða 3,8%
og þá fjölgaði íbúum í einum aldurshóp, 60-79 ára.

Eins og sjá má á mannfjöldapíramída Vestfjarða eru Vestfirðingar
að meðaltali eldri en íbúar landsins í heild en allir aldurshópar yf-
ir fimmtugu eru hlutfallslega fjölmennari á Vestfjörðum samanborið
við landið allt.
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Mannfjöldapíramídi Norðurlands vestra

Norðurland vestra er næst fámennasti landshlutinn en þar bjuggu
7.128 íbúar í árslok 2015 samanborið við 7.137 ári fyrr. Litlar breyt-
ingar urðu á heildaraldurssamsetningu íbúa landshlutans á árinu en
mest fækkun varð meðal íbúa 79 ára og eldri, 3,8%. Íbúar Norður-
lands vestra eru hlutfallslega eldri en landsmeðaltal líkt og sjá má á
mannfjöldapíramída landshlutans en þó vekur stór aldurshópur 10-
19 ára einstaklinga athygli. Það sama er uppi á teningnum í mörg-
um öðrum strjálbýlum landshlutum þó ekki jafn afgerandi á meðan
þessu er þveröfugt farið á höfuðborgarsvæðinu. Telja má líklegt að
orsakir þessa séu meira framboð menntunar á höfuðborgarsvæðinu
en einstaklingar við efri mörk aldurshópsins flytjast gjarnan búferl-
um til að sækja nám.
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Mannfjöldapíramídi Norðurlands eystra

Norðurland eystra er næst fjölmennasti landshlutinn á eftir höfuð-
borgarsvæðinu en þar bjuggu 28.856 íbúar í árslok 2015, 0,4% fleiri
en í ársbyrjun. Mest fjölgun íbúa á Norðurlandi eystra árið 2015 var
í aldurshópnum 60-79 ára íbúum í aldursbilinu fjölgaði um 3,9% frá
fyrra ári. Íbúum yfir áttræðu fækkaði mest frá upphafi ársins eða um
2,4%.
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Norðurlands eystra. Heimild:
Hagstofan.
North-east Iceland populati-
on pyramid. Source: Statistics
Iceland.



28

Mannfjöldapíramídi Austurlands

Á Austurlandi bjuggu 12.957 íbúar í árslok 2015 og fækkaði um 0,4%
frá ársbyrjun. Mest fækkun íbúa frá fyrra ári var meðal íbúa und-
ir tvítugu en þeim fækkaði um 2,1% yfir árið. Mest fjölgun varð í
aldurshópnum 60-79 ára eða um 1,8% frá fyrra ári. Á Austurlandi
er hæst hlutfall karla af öllum landshlutum eða 52,6% á móti 47,4%
hlutfalli kvenna.
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Mannfjöldapíramídi Suðurlands

Sunnlendingar voru 24.811 í árslok 2016 eða 1,8% fleiri en í ársbyrjun
sama ár. Suðurland er þriðji fjölmennasti landshlutinn á eftir höfuð-
borgarsvæðinu og Norðurlandi eystra. Sunnlendingum á aldrinum
60-79 ára fjölgaði mest árið 2015 eða um 5,8% en mest fækkun varð í
aldurshópnum undir tvítugu þar sem fækkun varð um 0,7%. Suður-
land er eini landshlutinn utan höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja
þar sem aldurshópurinn frá 20-29 ára er hlutfallslega jafn fjölmennur
og í landsmeðaltali.
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6 Verslun í Reykjavík

Í þessum kafla er stutt samantekt um verslun í Reykjavík sem
byggð er á skýrslu Rannsóknaseturs verslunarinnar sem gerð var fyr-
ir Reykjavíkurborg og gefin var út í nóvember 2015. Nafn skýrslunn-
ar er "Verslun og þjónusta í Reykjavík - greining á stöðu og horfum".

Samkvæmt veltutölum verslana eftir póstnúmerum á öllu landinu,
sem fengnar voru hjá Ríkisskattstjóra , var langmest velta í Austurbæ
Reykjavíkur árið 2013. Sá hluti Reykjavíkur samanstendur af póst-
númerunum 103, 104, 105 og 108. Á þessu svæði var meiri velta
en samanlögð velta utan höfuðborgarsvæðisins. Þetta svæði rúmar
verslunarmiðstöðvarnar Kringluna, Glæsibæ, Holtagarða, Austurver
auk fjölmargra verslana í Skeifunni og nærri Borgartúni, Skipholti og
Ármúla.

Það svæði í Reykjavík sem næstmest velta var í samanstendur af
Breiðholt, Árbær, Selás, Ártúnshöfði og Norðlingaholt, póstnúmer
109, 110 og 111. Á þessu svæði eru jafnframt flestar verslanir á höf-
uðborgarsvæðinu. Ef heildarvelta þeirra tveggja svæða í Reykjavík,
sem hér hafa verið nefnd er lögð saman, kemur í ljós að hún er næst-
um helmingur heildarveltu verslana í landinu öllu.

Velta í miðborg Reykjavíkur, Vesturbæ og Seltjarnanesi var árið
2013 um 5% af heildarveltu smásöluverslunar í landinu. Þá er und-
anskilin velta stóru verslunarkeðjanna, eins og þeirra sem staðsettar
eru við Fiskislóð/Grandagarð.

Veltutölur verslana sem hér eru kynntar eru leiðréttar fyrir skekkj-
um sem verða þegar heildarvelta stórra verslunarkeðja er skráð á það
póstnúmer þar sem höfuðstöðvar keðjunnar eru.
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Mynd 6.1: Virðisaukaskattsskyld
velta 2013 eftir svæðum. Heimild:
RSK.
Turnover by areas. Source:
Directorate of Internal Revenue.

6.1 Miðborgarverslun

Í skýrslunni „Verslun og þjónusta í Reykjavík - greining á stöðu og
horfum” er sérstaklega horft til þróunar í miðborg Reykjavíkur. Al-
mennt hefur vægi verslunar í miðborginni minnkað á undanförnum
áratugum og verslun meira færst í verslunarmiðstöðvar og stórversl-
anir í útjaðri borgarinnar. Þannig hefur vægi fataverslunar minnkað
töluvert í miðborginni en hins vegar má sjá af veltutölum RSK að
mikill vöxtur hefur verið í veltu sérverslana með matvöru og flokk
sem tekur til ýmissa tegunda sérverslana, þar með taldar minjagripa-
verslanir. Í þessum síðasttalda flokki jókst velta í miðborginni þrjá-
tíufalt á fimm ára tímabili frá 2008 til 2013.

Það má með sanni segja að Laugarvegur sé aðalverslunargata lands-
ins. Fjöldi verslana á Lauugavegi, frá Bankastræti að Hlemmi var alls
236 verslanir. Næst kom Skólavörðustígur með 74 verslanir og á hinu
stutta Bankastræti voru 30 verslanir.

Langflestar verslanir í miðborginni eru fata- og skóverslanir. Af
þeim 241 verslunum sem taldar voru í miðborginni eru 95 þeirra fata-
eða skóverslanir, eða um 40% af heildarfjölda verslananna. Þó um-
ræða um fjölda minjagripaverslana (svokallaðra lundabúða) í mið-
borginni sé áberandi sýna niðurstöður talningar okkar að úra- og
skartgripaverslanir séu fleiri en fjöldi gjafa- og minjagripaverslana.
Úra- og skartgripaverslanir töldust vera 29 en gjafa- og minjagripa-
verslanir voru 25. Þá voru 6 verslanir flokkaðar sem hannyrðaversl-
anir. Verslanir sem selja bækur og tónlist voru 13, sem er nokkuð
fleiri verslanir en þær sem selja matvöru, en þær voru 12.
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Mynd 6.2: Fjöldi verslana eftir
tegundum í miðborg Reykjavíkur.
Heimild: Rannsóknasetur verslun-
arinnar.
Number of stores by category.
Source: Icelandic Centre for Retail
Studies.

6.2 Verslunarrými eftir svæðum

Samkvæmt upplýsingum Þjóðskrár um fermetrafjölda verslunarrým-
is á höfuðborgarsvæðinu 2014 eftir póstnúmerum eru flestir fermetr-
ar í póstnúmeri 108 (innan þess númers eru meðal annars Skeifan,
Ármúli og Síðumúli), 134.800 m2 og hins vegar 201 í Kópavogi með
Smáralind og svæði þar í kring með 132.900 m2. Það svæði sem
hefur þriðju flestu fermetra verslunarrýmis er póstnúmers 101 með
samtals 105.100 m2. Þess verður þó að geta að mælingar Þjóðskrár
geta að einhverju leyti verið misvísandi því í sumum tilvikum getur
verið um að ræða aðra þjónustustarfsemi en verslun auk þess sem
mismunandi er hvort skráð séu sameiginlegt rými í verslunarmið-
stöðvum eða ekki. Hér er þó reynt eftir megni að leiðrétta skekkjur
af þessu tagi.
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6.3 Verslunarkjarnar

Stórir verslunarkjarnar hafa risið í grannsveitarfélögum Reykjavíkur
á seinni árum. Smáralind, sem var opnuð í október 2001, er 62.000

fermetrar að stærð sem nemur 7,6% af heildarverslunarrými höfuð-
borgarsvæðisins og er stærsta verslunarmiðstöð landsins. Til saman-
burðar er Kringlan, sem er næststærsta verslunarmiðstöðin, 53.000

fermetrar. Í stærstu verslunarmiðstöðvunum tveimur er leitast við
að skapa umhverfi fyrir viðskiptavini sem mætti líkja við andrúms-
loft miðbæjarkjarna. Í miðstöðvunum eru torg, kaffi- og veitingahús,
kvikmyndahús og önnur afþreying. Í skipulagi flestra verslunarmið-
stöðva er leitast við að hafa fastar þungamiðjur, sem nefndar hafa
verið "ankerisbúðir", og er ætlað að draga til sín viðskiptavini. Meg-
inþorri verslana njóta þess að vera í alfaraleið þegar viðskiptavinir
heimsækja þessar þungamiðjur. Hugsanlega væri hægt að nota svip-
aða hugmyndafræði við mótun verslunar í miðborginni.
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Mynd 6.4: Fermetrafjöldi nokk-
urra verslunarmiðstöðva. Heimild:
Þjóðskrá auk upplýsinga frá rekstr-
araðilum.
Size of shopping centers and malls.
Source: Registers Iceland.

6.4 Aldursdreifing íbúa í Reykjavík eftir hverfum

Aldurspíramídarnir sýna á myndrænu formi samsetningu íbúa eftir
aldri og kyni. Slík framsetning getur gefið vísbendingu um vaxtastig
hverfa eða svæða. Þannig má lesa úr aldurspíramídum hvort ætla
megi að viðkomandi svæði séu "vaxandięða "hnignandi"hvað varðar
fjölda íbúa. Því yngri sem samsetning íbúa á tilteknu svæði er, þeim
mun meiri líkur eru á vaxandi fjölda. Að sama skapi má gera ráð
fyrir að íbúum fækki á svæðum þar sem aldurssamsetning íbúa er
hærri. Ekki má þó gleyma að sum hverfi kunna að hafa mismikið
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aðdráttarafl á mismunandi aldurshópa sem leiðir til þess að fólk flytji
á milli svæða.

Mynd 6.5: Mannfjöldapíramídar
eftir hverfum. Heimild: Hagstof-
an.
Population pyramid by boroughs.
Source: Statistics Iceland.
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RANNSÓKNASETUR
VERSLUNARINNAR

Árbók verslunarinnar 2016

Í Árbók verslunarinnar 2016 kemur fram að:

• á árinu 2015 var heildarvelta smásöluverslunar án virðisaukaskatts tæpir 400 millj-
arðar króna samanborið við 376 milljarða árið áður. Vöxtur í veltu frá fyrra ári var því 
5,8% og hefur ekki verið meiri á milli ára frá hruni.

• stærsti einstaki vöruflokkur smásöluverslunar 2015 var í flokknum „dagvara og 
stórmarkaðir“. Velta í þeim flokki nam um 208 milljörðum kr. 

• ytri skilyrði verslunar hafa sjaldan verið betri. Kaupmáttur launa Íslendinga var í lok 
2015 í sögulegu hámarki og hafði aukist um 8% á einu ári. Einkaneysla jókst um 5% 
á milli ára. Skuldir heimilanna dragast saman.

• Fjöldi skráðra smásöluverslana í landinu voru 2.258 í lok ársins 2015, sem er nánast 
sami fjöldi og árið áður. Af þessum verslunum voru flestar í flokki fataverslana. Mest 
fjölgun var hins vegar í flokki netverslana, eða um 6%.

• hlutur verslunar í landsframleiðslu var 9,6% árið 2015 og hefur lítið breyst á milli ára. 
Framlag verslunar í landsframleiðslu er svipað og sjávarútvegs annars vegar og hefð-
bundins iðnaðar hins vegar. 

• erlendir ferðamenn greiddu með greiðslukortum sínum fyrir vörur í íslenskum versl-
unum árið 2015 fyrir 22,7 milljarða kr. sem er um 6% af heildarveltu íslenskra smá-
söluverslana. Erlend kortavelta í verslunum jókst um 23% frá árinu áður. Mest keyptu 
ferðamennirnir í dagvöruverslunum.

• alls störfuðu 23.800 manns við verslun árið 2015 sem er um 13% af heildarvinnuafli 
landsins. Starfsmönnum í verslun fjölgaði um 600 frá árinu áður. Karlar sem störf-
uðu við verslun voru 2.700 fleiri en konur í greininni.

• áætlað er að velta innlendrar netverslunar árið 2015 hafi verið að lágmarki um 
 5 milljarðar króna og aukist um 27% frá árinu áður. 

• Í Árbók verslunarinnar er ítarleg greining á ýmsum lýðfræðilegum þáttum eftir lands-
svæðum. Þar koma meðal annars fram breytingar á fjölda íbúa eftir landssvæðum, 
aldursskiptinu og kyni.
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