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Mynd 1: Innflutningur varanlegra og hálf varanlegra neysluvara
fyrstu tíu mánuði ársins er 20,2% meiri en á sama tíma í fyrra.
(Heimild: Hagstofa Íslands)

Spá um jólaverslunina

Mikið hefur verið rætt um áhrif kórónaveiru-
faraldursins á efnahagslíf í landinu undanfarið og
þá ekki síst þegar kemur að verslun. Heildarvelta í
smásöluverslun tók stökk árið 2020 þegar aukning
hennar nam 17,4% á milli ára yfir jólamánuðina,
nóvember og desember, skv. gögnum um
virðisaukaskattsuppgjör frá Hagstofu Íslands. Frá
árinu 2008 hefur jólavelta, skv. sömu gögnum,
mest hækkað um 7,9% árið 2011. Áhrif
kórónaveirufaraldursins á innlenda verslun hafa
ótvírætt verið jákvæð í lang flestum tilfellum og
full ástæða er til að fylgjast vel með þróuninni
áfram. Það er því ekki úr vegi að við hjá
Rannsóknasetri verslunarinnar (RSV)
endurvekjum spá okkar um jólaverslun ársins. 

Horfur eru á góðri jólaverslun í ár
Kaupmáttur launa hefur í sögulegu samhengi
greinileg áhrif á hvers má vænta af
jólaversluninni, en hann hefur vaxið á árinu og í
september síðastliðnum nam hækkunin milli ára
3,3%. Frá janúar 2019 hefur kaupmáttur launa
vaxið um 8,1%. Vísitala kaupmáttar launa var
hæst í janúar sl. þá 163 stig en hefur svo lækkað
það sem af er ári og stendur nú í 161,4 stigum.

Einkaneysla jókst að nafnvirði um 7,8% á fyrri
helmingi ársins og var samtals rúmir 790
milljarðar króna sem er 57,3 milljörðum meira en í
fyrra. Velta smásöluverslunar var 12,9% meiri
fyrstu átta mánuði ársins og greiðslukortavelta
innlendra korthafa í verslunum hérlendis jókst að
sama skapi um 12,6% á tímabilinu ef miðað er við
sama tíma í fyrra. 

Þá hefur verið töluverð aukning í innflutningi á
varanlegum og hálf varanlegum neysluvörum það
sem af er ári. Þegar verðmæti út- og innflutnings
eftir mánuðum er skoðað með tilliti til innflutnings
á hálfvaranlegum (t.d. fatnaður) og varanlegum
neysluvörum (t.d. heimilistæki) kemur í ljós
aukning sem getur verið vísir að góðri jólaverslun

 

árið 2021. Hálf varanlegar og varanlegar
neysluvörur hafa verið fluttar inn fyrir rúma 75
milljarða fyrstu 10 mánuði ársins sem nemur
20,2% aukningu að nafnvirði ef miðað er við sama
tímabil árið 2020 og 29% aukning að nafnvirði ef
horft er til fyrstu 10 mánaða ársins 2019. Miðað
við ofangreint er ekki ástæða til annars en að
vænta líflegrar verslunar fyrir jólin í ár líkt og í
fyrra.

Leiða má líkur að því að aukna veltu í innlendri
verslun á árinu megi að hluta rekja til samkomu-
og ferðatakmarkana vegna kórónuveiru-
faraldursins. Líklega kemur sú aukning til bæði
vegna tilfærslu á milli innlendrar og erlendrar
verslunar en einnig vegna þess að framboð á
afþreyingu, og öðru sem neytendur hafa vanalega
kost á að verja fjármunum sínum í hefur dregist
saman. 

Greiðslukortavelta innlendra korthafa í erlendri
verslun dróst saman um rúm 38% í fyrra þegar
faraldurinn var í hámarki en hefur nú í ár, í takt
við tilslakanir á samkomu- og ferðatakmörkunum,  
aukist aftur um 30,8% það sem af er ári.  
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Líkt og fyrr segir jókst velta smásöluverslana yfir
jólamánuðina árið 2020 um 17,4% eða um tæpa
16,4 milljarða að nafnvirði ef miðað er við sama
tímabil árið áður. Þar sem verðlag var hærra
jólamánuðina 2020 heldur en það var 2019 var
raunaukningin milli ára minni eða tæp 14%. Í ár
gerir RSV ráð fyrir að verðlag í nóvember og
desember verði 3,76% hærra en í fyrra, mælt með
neysluverðsvísitölu án húsnæðisliðar.

Það er spá RSV að velta smásöluverslunar  yfir
jólamánuðina, nóvember og desember, aukist að
nafnvirði um 3,86% frá fyrra ári samanborið við
tæp 17,4% í fyrra. Að raunvirði aukist hún um
0,1% vegna verðlagshækkana a tímabilinu. Áætlað
er að velta smásöluverslana verði í ár tæpum 5
milljörðum hærri yfir jólamánuðina en í fyrra á
breytilegu verðlagi. 

Á mynd 3 má sjá hvernig velta smásöluverslana,
án virðisaukaskatts, í nóvember og desember hefur
þróast að nafnvirði frá árinu 2012 og spá RSV um
veltuna í nóvember og desember í ár. Mynd 4
sýnir breytingu í veltunni að raunvirði yfir sama
tímabil. 

 

Mynd 2: Væntingavísitala Gallup var 175% hærri í október í ár
en í fyrra og hefur ekki verið hærri síðan í maí 2007. (Heimild:
Gallup)

Þegar greiðslukortavelta Íslendinga skv. gögnum
RSV er skoðuð í flokknum „Ferðaskrifstofur og
skipulagðar ferðir“ kemur einnig í ljós mikil
aukning en tíföldun var á veltu í þeim flokki í
október sl. ef miðað er við október 2020, sem
bendir til aukinna ferðalaga landsmanna til
útlanda. Af þessum sökum má ætla að einhver
tilflutningur verði aftur á jólaversluninni til
erlendra verslana í ár, sem dregur þá að einhverju
leiti úr innlendri jólaverslun, auk þess sem nýjar
erlendar netverslanir hafa á árinu unnið markvisst
að því að auglýsa sína starfsemi hérlendis.
  

Væntingar neytenda eru að öllu jöfnu góður
mælikvarði á hvers megi vænta í neysluþróun og
hefur væntingavísitala Gallup verið á mikilli
uppleið síðastliðið ár. Vísitalan var nærri þrefalt
hærri nú í október en á sama tíma í fyrra eða 175%
hærri. Eftir að hafa náð hámarki þessa árs í
september síðastliðnum, 140,8, lækkuðu
væntingar þó um 7,7% í október. Líklega hafa
vaxtahækkanir, verðbólguþrýstingur og fjórða
bylgja kórónaveirufaraldursins eitthvað með
lækkun vísitölunnar að gera.

Verðbólga, vaxtahækkanir og vandræði?
Þrátt fyrir bjartsýni og blíðu á fyrri hluta ársins
hafa ýmis teikn verið á lofti á seinni hluta ársins
um aukna verðbólgu og minnkandi kaupmátt sem
leiða að öllum líkindum til minni aukningar í
verslun en annars mætti ætla. Verðbólguhorfurnar
til skamms tíma hafa versnað á seinni hluta ársins.
Eftir vaxtalækkanir Seðlabanka Íslands síðustu tvö
árin hafa vextir ítrekað verið hækkaðir á seinni
hluta þessa árs í ár. Töluverðs kostnaðarþrýstings
gætir nú innanlands vegna hækkandi
kjarasamningsbundins launakostnaðar á næsta ári
og erlendis vegna tímabundinna áhrifa
faraldursins, skorti á hrávörum og erfiðleikum 
með vöruflutning á milli landa.
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Mynd 3: Velta smásöluverslana í nóvember og desember, á nafnvirði án virðisaukaskatts. Spáð er að velta aukist
um 5 milljarða árið 2021. (Heimild: Hagstofa Íslands, velta skv. virðisaukaskattsuppgjöri. Spá fyrir 2021 er gerð
af Rannsóknasetri verslunarinnar.)

Mynd 4: Breyting í veltu smávöruverslana yfir jólamánuðina, nóvember og desember, að raunvirði. Því er spáð
að velta yfir jólamánuðina aukist um 0,1% að raunvirði árið 2021. (Heimild: Hagstofa Íslands, velta skv.
virðisaukaskattsuppgjöri. Útreikningur og spá fyrir 2021 er gerð af Rannsóknasetri verslunarinnar.)
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Tafla 1: Spá um veltu á mann í smásöluverslun í nóvember og
desember 2021, með virðisaukaskatti, ásamt sundurliðun eftir
vöruflokkum.

Hver Íslendingur ver að jafnaði tæplega 60.000
kr. til jólainnkaupa

Rannsóknasetur verslunarinnar spáir því að velta í
smásöluverslun í nóvember og desember verði um
115 milljarðar kr. án virðisaukaskatts og aukist
þannig á breytilegu verðlagi um 3,86% milli ára.
Sé miðað við að hlutfall veltunnar í skattþrep sé í
samræmi við fyrri ár má gera ráð fyrir að velta í
smásöluverslun í nóvember og desember verði
rúmir 136 milljarðar kr. með virðisaukaskatti. Þar
af eru rúmir 22 milljarðar umfram meðaltal
annarra mánaða ársins og má ætla að þeir séu
vegna jólainnkaupa. Ef skoðuð er kortavelta í
verslun undanfarin ár og gögn um veltu í
stórmörkuðum og matvöruverslunum (ÍSAT nr.
47111) skv. virðisaukaskatts uppgjörum, má ætla
að velta í matvöruverslunum sé að meðaltali 40%
af veltu í smásöluverslunum.

Miðað við ofangreint og upplýsingar um fjölda
Íslendinga frá Hagstofu Íslands jafngildir spáin því
að verslun yfir jólamánuðina verði 59.715 kr.
meiri á mann, miðað við aðra mánuði ársins, sem
gera rúmlega 238.800 kr. fyrir fjögurra manna
fjölskyldu.

Til gamans má geta að skv. netkönnun, sem
framkvæmd var nú í byrjun nóvembermánaðar,
meðal könnunarhóps þekkingarfyrirtækisins
Prósent sögðust 20% aðspurðra ætla að verja 10-
49 þúsund kr. í jólagjafir í ár og 29% sögðust ætla
að verja 50-99 þúsund kr. Könnunarhópur prósent
samanstendur af 2.000 einstaklingum 18 ára og
eldri. Svarhlutfall netkönnunarinnar í nóvember
var 48%.
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Mynd 5: Þekkingarfyrirtækið Prósent spurði könnunarhóp sinn:
Hversu hárri upphæð áætlar þú að verja í jólagjafir í ár? 20%
aðspurðra sögðust ætla að verja 10-49 þúsund kr. í jólagjafir í ár
og 29% sögðust ætla að verja 50-99 þúsund kr. 



Þróun kaupmáttar launa og vísitölu
neysluverðs 

Þróun greiðslukortaveltu

Þróun einkaneyslu

Þróun verslunar samkvæmt gögnum Hagstofu
Íslands um virðisaukaskattsuppgjör

Verðmæti út- og innflutnings samkvæmt
gögnum Hagstofu Íslands 

Væntingavísitala Gallup 

Mannfjöldi samkvæmt gögnum Hagstofu
Íslands

Spá um jólaverslunina

Forsendur spárinnar:

Eftirtaldir þættir eru hafðir til hliðsjónar við spá
RSV um jólaverslun ársins 2021:
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Hlutverk Rannsóknaseturs
verslunarinnar er að stunda hagnýtar
rannsóknir sem nýtast fyrirtækjum í
verslun á Íslandi og safna og koma á

framfæri tölfræðilegum upplýsingum um
stöðu og þróun verslunar

RSV spáir að jólaverslun aukist um 3,86% 

RSV spáir að aukning nemi um 0,1% að raunvirði

RSV áætlar að heildarvelta í smásöluverslun yfir
jólamánuðina verði 115 milljarðar án vsk og

aukist um 5 milljarða frá síðasta ári

RSV áætlar að hver Íslendingur verji um 60.000
kr. til jólainnkaupa

Jólagjöfin í ár verður tilkynnt 15. desember nk. 

 
Helstu niðurstöður
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