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Smásöluvísitala Rannsóknaseturs verslunarinnar: 
 

Húsgagnaverslun glæðist 
 
Velta í dagvöruverslun jókst um 5,6% á föstu verðlagi í október miðað við sama mánuð í 
fyrra og jókst um 10,1% á breytilegu verðlagi. Leiðrétt fyrir árstíðabundnum þáttum nam 
aukning í veltu dagvöruverslana í október 5,3% frá sama mánuði árið áður. Verð á dagvöru 
hækkaði um 4,3% á síðastliðnum 12 mánuðum.  
 
Sala áfengis jókst um 3,9% í október miðað við sama mánuð í fyrra á föstu verðlagi og 
jókst um 4,6% á breytilegu verðlagi. Leiðrétt fyrir árstíðabundnum þáttum jókst velta 
áfengis í október um 0,9% frá sama mánuði í fyrra. Verð á áfengi var 0,6% hærra í október 
síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.  
 
Fataverslun jókst um 3,0% í október miðað við sama mánuð í fyrra á föstu verðlagi og 
einnig um 3,0% á breytilegu verðlagi á sama tímabili. Verð á fötum var 0,1% hærra í 
október síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.   
 
Velta skóverslunar jókst um 2,8% í október á föstu verðlagi og um 7,3% á breytilegu 
verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra. Verð á skóm hækkaði í október um 4,4% frá 
október í fyrra. 
 
Velta húsgagnaverslana var 21,8% meiri í október en í sama mánuði í fyrra á föstu verðlagi 
og jókst um 22,3% á breytilegu verðlagi. Velta sérverslana með rúm jókst um 29,9% frá 
því í fyrra á föstu verðlagi. Velta sérverslana með skrifstofuhúsgögn jókst um 24,9% á 
föstu verðlagi. Verð á húsgögnum hækkaði um 0,5% í október síðastliðnum miðaða við 
sama mánuð í fyrra.  
 
Velta í sölu á tölvum í október var 26,0% meiri á föstu verðlagi miðað við sama mánuð í 
fyrra og farsímasala jókst um 29,2%. Sala minni raftækja, svokallaðra brúnvara, dróst 
saman um 12,5% á föstu verðlagi og sala stærri raftækja, svokallaðra hvítvara, jókst um 
6,4% á milli ára. 
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Dagvara 2,8% 10,1% 2,6% 5,6% 1,8% 5,3%

Áfengi 0,1% 4,6% 0,0% 3,9% 0,0% 0,9%

Föt 1,6% 3,01% 2,85% 2,95% 3,7% 2,0%

Skór 3,6% 7,3% 3,4% 2,8% 11,0% 4,1%

Húsgögn 2,2% 22,3% 2,7% 21,8% 18,1% 21,8%

Raftæki -0,8% 13,1% -2,6% 12,5%

Raftæki - Hvít vara -2,6% 8,8% -5,6% 6,4%

Raftæki - Brún vara 10,6% -11,1% 11,4% -13,0%

Raftæki - Farsímar 4,7% 16,1% 4,7% 29,2%

Raftæki - Tölvur -11,7% 11,2% -10,5% 26,0%

Breytilegt verðlag Fast verðlag Fast verðlag, árstíðaleiðrétt



Verðlag og neysla 
 
Velta í dagvöruverslun heldur áfram að vaxa hægt og sígandi. Á síðustu þremur mánuðum 
varð 4,2% raunaukning miðað við sama tímabil og í fyrra. Nánast engar breytingar urðu 
hins vegar í sölu á áfengis þegar sömu þriggja mánaða tímabil eru borin saman.  
 
Það sem af er þessu ári hefur orðið 6,4% vöxtur í veltu húsgagnaverslana og töluvert stökk 
varð í október í húsgagnasölu. Líklega er orðiðn uppsöfnuð endurnýjunarþörf fyrir húsgögn 
á heimilum landsins sem hefur áhrif á þennan vöxt. Velta sérverslana með rúm jókst um 
næstum þriðjung að raunvirði í október og um fjórðungur meira seldist af skrifstofuhúsgögn 
í október síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra. Þrátt fyrir þessa aukningu í 
húsgagnaverslun að undanförnu, nær velta hennar að raunvirði ekki helmingi þess sem 
hún var í október 2007. 
 
Ekkert lát er á sölu farsíma. Snjallsímavæðing landsmanna virðist ekki enn yfirstaðin eins 
og sjá má af tölum um sölu á farsímum sem jókst um 29,2% í október. Vöxtur í sölu farsíma 
frá fyrra ári hefur verið að jafnaði um 43% hvern mánuð frá áramótum.  
 
Greiðslukortavelta heimilanna jókst um 5,0% í október miðað við sama mánuð í fyrra, 
samkvæmt tölum Seðlabankans, og nam um 61,5 milljörðum kr. Erlendir ferðamenn 
greiddu um 5,7 miljarða kr. með greiðslukortum hér á landi í október sem er 27,2% hærri 
upphæð en í október í fyrra.  
 
 
Nánari upplýsingar veita Kári Joensen (kari@bifrost.is) og  Emil B. Karlsson (emil@bifrost.is), 
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