
 

 

Verðlag hækkaði um 0,48% milli nóvember og desembermánaðar og er verðbólga á ársgrundvelli nú 
7,5% samkvæmt nýrri mælingu á vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands birti í morgun. Sé húsnæði 
undanskilið úr vísitölunni mælist hækkunin 0,63% frá fyrra mánuði og hækkunin síðastliðna 12 mánuði 
11,3%. Þrátt fyrir að verðbólga gangi hægar niður en vonir stóðu og að nýsamþykkt lög um auknar álögur 
á neysluvörur muni leiða til verðhækkana í upphafi árs, má gera ráð fyrir að verðbólga gangi fremur hratt 
niður á fyrri hluta nýs árs.  

Mest áhrif til hækkunar á 
vísitölunni nú hefur ríflega 
fjórðungs hækkun á 
flugfargjöldum til útlanda 
sem hefur 0,2% áhrif til 
hækkunar á verðlagi. Verð 
á nýjum bílum hækkar um 
4% frá því í nóvember sem 
hefur 0,14% áhrif til 
hækkunar á vísitölu 
neysluverðs og verð á 
fötum og skóm hækkar um 
1,4% milli mánaða sem 
hefur 0,09% áhrif til 
hækkunar. Þá hækka 

liðirnir tómstundir og menning um 0,8% ( 0,09% vísitöluáhrif) og aðrar vörur og þjónusta um 1% (0,07% 
vísitöluáhrif) frá því í 
nóvember.   

Liðið ár hefur einkennst af 
óstöðuguleika í 
verðlagsmálum og hárri 
verðbólgu. Flestir liðir vísitölu 
neysluverðs hafa hækkað 
umtalsvert á árinu að 
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húsnæðis undanskildu en það hefur lækkað um ríflega 5% frá sama tíma í fyrra. Þegar breytingar liðins 
árs eru skoðaðar eftir eðli og uppruna má sjá að mestar hækkanir hafa verið á bensíni sem hefur hækkað 
um tæplega 27% frá sama tíma í fyrra og á áfengi og tóbaki sem hefur hækkað um fimmtung. Auk 
gengisáhrifa hafa opinberar álögur á þessar vörur hækkað tvívegis á tímabilinu.  Verð á nýjum bílum og 
varahlutum hækkaði um ríflega 18% á liðnu ári. Matur og drykkjarvörur hafa í heildina hækkað um 6,7% 
frá því í desember í fyrra, þar af hefur grænmeti lækkað um 8%, búvörur hækkað um 2%, aðrar innlendar 
matvörur hækkað um 11,2% og innfluttar matvörur hækkað um 12%. Verð á þjónustu hefur einnig 
hækkað, opinber þjónusta um ríflega 3% frá því í desember í fyrra og önnur þjónusta um tæplega 8%.  

Alþingi samþykkti á dögunum breytingar á ýmsum lögum sem um opinberar álögur á neysluvörur sem 
munu hafa áhrif á verðlag á komandi vikum. Þar ber helst að nefna hækkun á almennum virðisaukaskatti 
um eitt prósentustig, hækkun á bensín‐ og olíugjaldi og áfengis og tóbaksgjaldi um 10% og hækkun á 
ýmsum gjöldum ríkissjóðs ss. vegna leyfa og vegabréfa o.fl. sem hækka að jafnaði um 50%. Þessar 
breytingar munu hafa áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs í upphafi nýs árs og má gera ráð fyrir þær 
muni í heildina leiða til u.þ.b. 1% hækkunar á verðlagi.  

 

  


