
 

Verðbólgan lækkar og er nú 4,2% 

Verðlag hækkaði um 0,05% milli nóvember og desembermánaðar samkvæmt nýrri mælingu á 
vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands birti í morgun. Verðbólga á ársgrundvelli mælist nú 
4,2%. Almennt urðu litlar breytingar á einstaka liðum vísitölunnar milli nóvember og 
desembermánaðar. Verð á bensíni og díselolíu lækkaði um 1,9% (áhrif á vísitölu -0,11) en 
kostnaður vegna húsnæðis jókst um 0,5% (áhrif á vísitölu 0,07). Hækkunin á húsnæðiskostnaði 
skýrist af mestu af hækkun á markaðsverði húsnæðis. Verð á mat- og drykkjarvörum hækkaði 
um 0,1% (0,06) frá nóvermbermánuði. 

Verðbólgan undanfarið ár á rætur sínar að mestu í hækkunum á opinberri og almennri þjónustu 
auk hækkana á eldsneyti sem m.a. eru tilkomnar vegna hækkana á opinberum álögum. 
Verðbólga hefur verið mikil á líðandi ári eða að meðaltali 5,3%. Heldur hefur dregið úr henni á 
síðustu mánuðum. Gera má ráð fyrir að auknar opinberarar álögur og gjaldskrárhækkanir hjá ríki 
og sveitarfélögum muni í upphafi nýs árs tímabundið auka verðbólgu, gerir hagdeild ASÍ ráð fyrir 
að hún verði nokkuð minni 2013 en á þessu ári eða að meðaltali 4,5%.  

Þjónusta og opinberar hækkanir mestu verðbólguvaldarnir 

Liðið ár hefur einkennst af umtalsverðum hækkunum á opinberum álögum sem birtist m.a. í 
miklum hækkunum á opinberri þjónustu, bensíni og áfengi og tóbaki. Þegar breytingar liðins árs 
eru skoðaðar eftir eðli og uppruna má sjá að allir undirliðir neysluverðsvísitölunnar hafa 
hækkað. Mestar hækkanir hafa verið á grænmeti undanfarið ár eða 9,4%, opinberri þjónustu 
9,3% og bensíni sem hefur hækkað um ríflega 7,8%. Matar- og drykkjarvörur hafa í heildina 
hækkað um ríflega 5,4% frá því í desember í fyrra, grænmetið mest eins og áður segir en 
búvörur hafa hækkað um 5,3%, aðrar innlendar matvörur um 4,9% og innfluttar matvörur hafa 
hækkað um 5,2%. 



 

Verðbreytingar á einstaka undirliðum vísitölu neysluverðs hafa mis mikil áhrif á verðbólguna 
eftir því hversu þungt þeir vega í neyslu heimilanna. Af þeirri 4,2% hækkun sem orðið hefur á 
almennu verðlagi frá því í desember í fyrra má rekja tæplega 1,1% til hækkunar á annarri 
þjónustu og ríflega 0,7% til hækkunar á opinberri þjónustu. Hækkanir á öðrum innfluttum vörum 
skýra um tæplega 0,5% af hækkun vísitölunnar sl. ár og hækkanir bensíni um ríflega 0,4%. 
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