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Jólaverslunin 2016

Vaxandi hagvöxtur og aukin einkaneysla gefa vísbendingu um að
velta smásöluverslunar nái nýjum hæðum í aðdraganda jóla. Það
sem af er ári hefur velta í verslun aukist jafnt og þétt og vísbendingar
eru um að vöxturinn verði enn meiri á síðustu tveimur mánuðum
ársins en verið hefur það sem af er ári.
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Jólaverslun

Mynd 1: Smásöluverslun án VSK í
nóvember og desember hvert ár á
föstu verðlagi. Heimild: Hagstof-
an.

• Rannsóknasetur verslunarinnar áætlar að jólaverslunin aukist um
10,3% frá síðasta ári. Með þessari aukningu er átt við heildarvöxt
í smásöluverslunum í nóvember og desember frá sama tímabili í
fyrra, á nafnvirði og án virðisaukaskatts.

• Spáin gerir ráð fyrir að að velta í verslun án VSK verði um 85

milljarðar króna í nóvember og desember en var í fyrra á sama
tímabili 77 milljarðar kr. samkvæmt veltutölum sem koma fram í
virðisaukaskattsuppgjöri Hagstofunnar.

• Samkvæmt spánni er gert ráð fyrir mun meiri vexti í jólaverslun
á milli ára en sést hefur allt frá bankahruninu 2008. Í fyrra var
vöxtur jólaverslunarinnar 6,6% frá árinu þar áður (þ.e. velta í nóv-
ember og desember).
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Vöxtur jólaverslunar frá fyrra ári Mynd 2: Smásöluverslun án VSK
í nóvember og desember hvert
ár, hlutfallsbreyting frá fyrra ári
á breytilegu verðlagi. Heimild:
Hagstofan og spá Rannsóknaseturs
verslunarinnar.
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• Gert er ráð fyrir að vöxtur í sérvöruverslun verði meiri en dagvöru,
enda alla jafna meiri sveiflur í sölu á sérvörum en dagvörum eftir
hagsveiflum. Gert er ráð fyrir að velta dagvöruverslana aukist um
8,5% á milli ára og um 11,2% í annarri tegund smásöluverslunar.

• Af þessari spá má draga þá ályktun að hver Íslendingur verji að
jafnaði 53.813 kr. til innkaupa í nóvember og desember, sem rekja
má til árstímans. Í fyrra nam þessi upphæð 49.156. Vöxturinn á
milli ára er því 9,5%. Tekið skal fram að mannfjöldi eykst um 1,1%
á þessu tímabili samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar.

• Ef tekið er dæmi af fjögurra manna fjölskyldu miðað við ofan-
greinda spá má gera ráð fyrir að hún verji í ár um 215 þúsund
krónum til jólahalds eins og sjá má á mynd 4.

Dagvara 39.797 Dagvara 42.708

Sérvara 156.825
Sérvara 172.543
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Mynd 3: Jólaneysla fjögurra manna
fjölskyldu 2015 og spá fyrir 2016,
breytilegt verðlag.

2015 2016 
(spá)

%

Dagvara 9.949 10.677 7%

Sérvara 39.206 43.136 10%

Alls 49.156 53.813 9%

Mynd 4: Verslun á mann í smásölu
og sérvöru árið 2015 og 2016 og
breyting á milli áranna. Breytilegt
verðlag (2016:spá). Heimild: Hag-
stofan.

• Jólaverslun á mann, samkvæmt spá Rannsóknasetursins, skiptist
þannig (upphæðir með VSK):

• Dagvara: 10.677 kr. á mann og eykst um 7,3% á milli ára

• Sérvara: 43.136 kr. á mann og eykst um 10% á milli ára

• Hér er aðeins gert ráð fyrir innlendri verslun. Ef dæma má af
þróun kreditkortaveltu Íslendinga erlendis má gera ráð fyrir enn
meiri vexti verslunar í útlöndum en hér á landi. Þannig var kred-
itkortavelta Íslendinga erlendis í september síðastliðnum 12,5%
meiri en í sama mánuð í fyrra og fjöldi færslna erlendis 31,5%
meiri.
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Forsendur spárinnar

Ýmsar forsendur liggja að baki spá um jólaverslunina. Í spálíkan-
inu voru eftirtaldir áhrifaþættir:

• Þróun kaupmáttar launa, sem hefur í sögulegu samhengi greini-
legust áhrif á hvers má vænta af jólaversluninni.

• Þróun innlendrar greiðslukortaveltu heimilanna og erlend korta-
veltu hér á landi, það sem af er ári.

• Þá er höfð til hliðsjónar þróun verslunar það sem af er ári, bæði
samkvæmt virðisaukaskattsuppgjöri Hagstofunnar auk mánaðar-
legar veltutalna sem Rannsóknasetur verslunarinnar safnar frá flest-
um verslunum landsins mánaðarlega.

• Hagspá Hagstofunnar, Seðlabankans, viðskiptabankanna þriggja,
Arionbanka, Landsbankans og Íslandsbanka og greiningarfyrir-
tækisins Analytika um þróun einkaneyslu gefur enn fremur greina-
góða vísbendingu sem notuð er í spálíkani um jólaverslunina.

• Væntingavísitala Gallup er enn einn mælikvarðinn sem byggt er á
við spá um jólaverslun. Væntingar neytenda er að öllu jöfnu talinn
góður mælikvarði á hvers megi vænta í neysluþróun.

• Einnig er höfð til viðmiðunar vísitala neysluverðs, launavísitala og
mannfjöldaspá Hagstofu í árslok þessa árs.

Um Jólaverslunina

Allar forsendur benda til þess að jólaverslun verði með líflegasta móti
í ár og metvöxtur verði milli ára. Hvort sem horft er til kaupmátt-
ar, neyslu eða væntinga, þá benda allar vaxtalínur upp til himins.
Styrking krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum er langt umfram
væntingar, og auka líkur á að vöruverð verði áfram stöðugt eða fari
jafnvel lækkandi.

Bjartsýni ríkir því bæði hjá kaupmönnum og neytendum fyrir
þessi jól. Þó kaupmáttur launa hafi farið vaxandi að undanförnu
er vöxtur í einkaneyslu ekki í sama takt, sem felur í sér að þó neysla
aukist er hún ekki umfram kaupgetu. Þannig ríkir meiri yfirvegun í
kaupum á neysluvörum nú en á fyrri hagvaxtaskeiðum, þegar eyðsla
var umfram kaupgetu. Því má segja að nú sé minna bruðl og meiri
fyrirhyggja í innkaupum.

Að undanförnu hefur verið töluverður vöxtur í allri tegund versl-
unar og gera má ráð fyrir að svo verði fyrir jólin. Mikill vöxtur hefur
verið í dagvöruverslun síðustu mánuði og ætla má að landsmenn
geri vel við sig í mat og drykk yfir hátíðarnar. Líklega verður meira
um dýrari steikur og betri eðalvín á borðum landsmanna um þessi
jól en í fyrra.
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Í raftækjum má gera ráð fyrir aukinni sölu í tækjum til afþreying-
ar. Hér, líkt og í nágrannalöndum okkar, aukast vinsældir leikja sem
hægt er að tengja við sjónvörp og öll fjölskyldan getur notið. Dæmi
um slík tæki er Play Station leikjatölvan. Þá má gera ráð fyrir aukinni
sölu í sjónvörpum og snjallsímum.

Styrking krónunnar heldur aftur af verðhækkunum á húsgögnum
og veldur jafnvel verðlækkunum, eins og á öðrum innfluttum vör-
um. Þetta eykur hvatann til endurnýjunar á húsgögnum heimilisins.
Velta í húsgagnaverslunum hefur aukist jafnt og þétt að undanförnu.
Dæmi um söluaukningu er að sala á rúmum jókst um 65% í septem-
ber síðastlinum.

Verðlækkun hefur orðið á fötum frá síðasta ári vegna afnáms tolla
á um áramótin. Líkur eru á að sala á fötum aukist að magni til
fyrir þessi jól. Á móti kemur að mun hagstæða hefur orðið fyrir
Íslendinga að kaupa vörur í útlöndum og því má gera ráð fyrir að
vinsældir þess að kaupa föt í útlöndum minnki ekki fyrir fyrir þessi
jól.

Black Friday

Á síðasta ári hófst jólaversluninni með braki og brestum í lok nóvem-
ber - nánar tiltekið föstudaginn 27. nóvember, á svokölluðum Black
Friday. Svo virðist sem endurtekning verði á því þetta árið. Í ár verð-
ur Black Friday 25. nóvember. Black Friday útsölurnar 2015 slógu
algerlega nýjan tón í íslenska jólaverslun. Í fyrstu voru það raftækja-
verslanir sem héldu útsölu þennan dag en fljótt klifu á vagninn allar
tegundir verslanir sem buðu ríflega afslætti. Enda varð mikil örtröð
og margir kláruðu jólainnkaupin á einu bretti og nokkur lægð varð í
verslun í kjölfarið.

Þegar upp var staðið má ætla að framlegðin í verslun hafi minnkað
nokkuð við þessa nýju verslunarhætti, alla vega dagana eftir útsölu-
daginn mikla, - en sýndi um leið að samkeppnin virkaði sem skyldi
og neytendur nutu góðs af.

Black Friday er, sem kunnugt er, dagurinn eftir ameríska þakk-
argjörðardaginn og markar upphaf jólaverslunar í Bandaríkjunum.
Black Friday náði nokkru fyrr vinsældum á hinum Norðurlöndunum
en á Íslandi. Engu að síður varð einnig mikil sprengja í söluaukn-
ingu á þessum degi í Skandinavíu í fyrra. Í Svíþjóð jókst sérstaklega
sala á raftækjum á Black Friday á milli ára. Sem dæmi jókst sala á
tölvu- og sjónvarpsleikjum þennan dag í fyrra um 45% frá árinu áð-
ur. Jafnframt sýndu mælingar þar í landi að neytendur biðu með að
kaupa vörur þar til kæmi að Black Friday.
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Jólaverslun á netinu

Mánudaginn eftir Black Friday er komið að "Cyber Monday", sem
er allsherjar útsöludagur netverslana. Þessi viðburður á einnig upp-
runa sinn í Bandaríkjunum og hefur á undanförnum árum verið að
festa sig í sessi í Evrópu. Ætla má að íslenskar netverslanir láti ekki
sitt eftir liggja í ár.

Áberandi er að jólaverslun hefur verið að færast í meira mæli á
netið. Ætla má að hluti neytenda kaupi allar jólagjafir eða hluta
þeirra á netinu, ýmist frá innlendum eða erlendum netverslunum.
Velta þeirra verslana sem skráðar eru í atvinnugreinaflokk netversl-
ana hjá Hagstofunni var fyrir síðustu jól 14,6% meiri en árið árum
áður og umtalsverður vöxtur er einnig í netverslun Íslendinga frá
útlöndum. Á fyrstu níu mánuðum ársins var fjöldi sendinga úr er-
lendum netverslunum sem Íslandspóstur sá um flutning á fjórðungi
fleiri en á sama tímabili árið áður.




