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Það verða óhjákvæmilega skekkjur í hagspám. Sumar eru til komnar 
vegna skekkja í þeim líkönum sem notuð eru við spárnar, sumar vegna 
ónákvæmra upplýsinga um efnahagsstærðir sem líkönin byggjast á, 
t.d. mæliskekkjur, og sumar vegna ófyrirséðra atburða. Athugun á 
skekkjum í eldri spám gefur hugmynd um þá óvissu sem er í nýju 
spánni auk mikilvægra upplýsinga um möguleg mistök í spágerðinni 
og ófyrirséðar kerfisbreytingar í þjóðarbúskapnum. Hvort tveggja 
má nýta við frekari þróun á haglíkönum Seðlabankans, notkun þeirra 
við spágerðina, endurbætur á vinnubrögðum við greiningu almennt 
og framsetningu spáa. Loks verður að hafa í huga að meginmarkmið 
spágerðar Seðlabankans er að styðja við mótun peningastefnunnar 
og því skiptir mestu að lágmarka þær spáskekkjur sem torvelda æski-
lega framkvæmd hennar.

Þjóðhags- og verðbólguspár Seðlabankans
Þjóðhags- og verðbólguspár Seðlabankans eru gerðar fjórum sinnum 
á ári til þriggja ára í senn. Þær byggjast á ítarlegri greiningu á stöðu 
þjóðarbúsins hverju sinni. Forsendur um alþjóðlega efnahagsþróun 
byggjast m.a. á alþjóðlegum spám og því sem lesa má út úr framvirku 
verði um verðþróun helstu hrávörutegunda. Þjóðhagsreikningar eru 
helsti grundvöllur matsins á stöðu þjóðarbúsins en því til viðbótar 
leggja sérfræðingar bankans sjálfstætt mat á stöðu þess með spurn-
ingakönnunum, samtölum við forsvarsmenn fyrirtækja, stofnana og 
aðila á vinnumarkaði og tölfræðilegri greiningu á þróun lykilstærða. 
Þjóðhagslíkan Seðlabankans er það tæki sem heldur utan um þessar 
upplýsingar. Sumar jöfnur líkansins eru bókhaldslegs eðlis en aðrar 
eru hegðunarjöfnur sem metnar eru með tölfræðilegum aðferðum. 
Spá bankans, einkum fyrir nýliðinn tíma og næstu framtíð, ræðst 
ekki síður af mati sérfræðinga bankans, ýmsum öðrum spálíkönum 
og margvíslegum upplýsingum sem ekki eru með í þjóðhagslíkaninu.

Peningastefnan á spátímanum er lykilforsenda í hverri spágerð. 
Í þjóðhagslíkaninu er peningastefnan ákveðin með framsýnni pen-
ingastefnureglu þar sem vextir Seðlabankans ákvarðast út frá væntu 
frá viki verðbólgu frá verðbólgumarkmiði og framleiðsluspennu. 
Þessi regla tryggir að vextir bankans stýri verðbólgu að lokum að 
mark miði og haldi henni að jafnaði þar yfir hagsveifluna. Peninga-
stefnureglan í þjóðhagslíkaninu var valin úr hópi slíkra reglna sem sú 
regla sem veldur minnstum þjóðhagslegum kostnaði við að tryggja 
að verðbólga sé við markmið.1

Verðbólguspár Seðlabankans fyrir árið 2013
Tólf mánaða verðbólga mældist að meðaltali 3,9% á árinu 2013 
en verðbólga án áhrifa óbeinna skatta var aðeins minni eða 3,7%. 
Megindrifkraftar verðbólgu voru af innlendum toga, þ.e. hækkun 
húsnæðiskostnaðar og verðs á almennri þjónustu. Samanlagt skýrðu 
þessir liðir að meðaltali meira en helming hækkunar vísitölu neyslu-
verðs á árinu. 

Mynd 1 sýnir hvernig til tókst að spá verðbólgu innan ársins. 
Eins og sjá má var verðbólgu á fyrsta ársfjórðungi vanspáð en það 
snýst við á næsta fjórðungi. Á seinni hluta ársins var verðbólgu yfir-
leitt einnig vanspáð. Sé hins vegar litið til ársins í heild voru spár 
bankans mjög nærri lagi (tafla 1); framan af er meðalverðbólgu árs-
ins lítillega vanspáð en frávikið er lítið eða einungis um 0,1 prósenta.

1. Sjá umfjöllun í Ásgeir Daníelsson, Magnús F. Guðmundsson, Svava J. Haraldsdóttir, 
Þorvarður Tjörvi Ólafsson, Ásgerður Ó. Pétursdóttir, Þórarinn G. Pétursson og Rósa 
Sveinsdóttir (2009), „QMM: A quarterly macroeconomic model of the Icelandic eco-
nomy“, Seðlabanki Íslands, Working Paper, nr. 41. Nýjustu uppfærslu handbókar líkans-
ins er hægt að nálgast hér: http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9132.

Rammagrein 3

Reynsla af spám 
Seðlabanka Íslands

Mynd 1

Ársfjórðungsleg verðbólga árið 2013 
og spár Peningamála

Frávik (prósentur)

Heimild: Seðlabanki Íslands.
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Skekkjur í verðbólguspám yfir lengra tímabil
Við mat á verðbólguspám til lengri tíma er horft á meðalskekkju 
spánna og staðalfrávik spáskekkjunnar. Meðalskekkja sýnir með-
alfrávik spánna frá mældri verðbólgu. Meðalskekkjan gefur vísbend-
ingu um hvort bjögun, þ.e. kerfisbundið ofmat eða vanmat, er fyrir 
hendi. Staðalfrávik er mælikvarði á breytileika spáskekkjunnar og þar 
með óvissuna í spánni. Þessi skekkja eykst jafnan eftir því sem spáð 
er lengra fram í tímann.

Tafla 2 sýnir meðalskekkju og staðalfrávik í verðbólguspám 
Seðlabankans allt að fjóra ársfjórðunga fram í tímann frá árinu 1994 
til og með ágústspánni í ár, þ.e. samtals í 74 spám. Samkvæmt töfl-
unni hefur verðbólgu verið vanspáð tvo til fjóra ársfjórðunga fram 
í tímann og því meira sem lengra er horft fram á veginn. Meðal-
skekkjur spánna þrjá og fjóra ársfjórðunga fram í tímann reyndust 
vera tölfræðilega marktækar frá núlli miðað við 5% öryggismörk sem 
þýðir að spárnar voru bjagaðar niður á við. Hins vegar finnst ekki 
marktæk bjögun í skekkjum í spám einn og tvo ársfjórðunga fram í 
tímann. Meðalskekkjan þrjá og fjóra ársfjórðunga fram í tímann litast 
mikið af reynslu áranna 2008 og 2009. Ef horft er fram hjá spám 
sem gerðar eru fyrir þau ár minnkar meðalskekkjan um 0,4 prósentur 
þrjá ársfjórðunga fram í tímann en um 0,3 prósentur fyrir fjóra árs-
fjórðunga. Meðalskekkjan þrjá fjórðunga fram í tímann verður einnig 
tölfræðilega ómarktæk frá núlli miðað við 5% öryggismörk en er þó 
enn tölfræðilega marktæk fjóra fjórðunga fram í tímann. 

Frá því að verðbólgumarkmið var tekið upp í mars árið 2001 
hefur Seðlabankinn birt verðbólguspár tvö ár fram í tímann og þrjú ár 
fram í tímann frá mars 2007. Tafla 3 sýnir meðalskekkju og staðalfrá-
vik spáskekkja frá því að bankinn tók upp verðbólgumarkmið. Hægt 
er að bera saman staðalfrávik eins árs spáskekkju annars vegar í töflu 
2 og hins vegar töflu 3. Slíkur samanburður sýnir að staðalfrávik eins 
árs spáskekkja er meira eftir að bankinn tók upp verðbólgumarkmið 
í samanburði við allt tímabilið, enda hafa sveiflur í verðbólgu þar til 
nýverið verið mun meiri eftir að flotgengisstefnan var tekin upp en 
hún var á tímum fastgengisstefnunnar á tíunda áratug síðustu aldar.2 
Einnig er rétt að hafa í huga að núverandi þjóðhagslíkan var ekki 
tekið í notkun fyrr en í ársbyrjun 2006. Bankinn gerði ennfremur ekki 

Tafla 1  Verðbólguspá árið 2013

2. Sjá umfjöllun í skýrslum Seðlabankans, „Peningastefnan eftir höft“, Sérrit nr. 4, og 
„Valkostir Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum“, Sérrit nr. 7 (kafla 3, 4 og 12).

 PM PM PM PM Endanleg
Breyting frá fyrra ári (%) 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 útkoma

  Verðbólga 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9

  Verðbólga án áhrifa óbeinna skatta 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7

% Einn ársfj. Tvo ársfj. Þrjá ársfj. Fjóra ársfj.

  Meðalskekkja 0,0 -0,2 -0,7 -1,1

  Staðalfrávik 0,6 1,6 2,3 2,6

Tafla 2  Skekkjur í verðbólguspám Seðlabankans frá 1. ársfj. 1994

 Fjöldi mælinga Meðalskekkja (%) Staðalfrávik (%)

  Fjórir ársfjórðungar fram í tímann 48 -1,4 2,8

  Átta ársfjórðungar fram í tímann 40 -2,7 4,3

  Tólf ársfjórðungar fram í tímann 18 -1,7 2,2

Tafla 3  Skekkjur í verðbólguspám Seðlabankans frá 2. ársfj. 2001
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spár um þróun gengis krónunnar og vaxta bankans fyrr en á árinu 
2007 og nýttu spárnar því ekki að fullu mat sérfræðinga bankans um 
þróun þessara stærða.3 Svo er að hluta til enn því að síðustu ár hafa 
þjóðhags- og verðbólguspár Seðlabankans byggst á þeirri forsendu 
að gengi krónunnar haldist nær óbreytt út spátímann. Reynslan sýnir 
að stórar skekkjur í verðbólguspám á Íslandi eru yfirleitt tengdar 
sveiflum í gengi krónunnar, líkt og sjá má á mynd 2, en fylgni milli 
tölugilda spáskekkja í verðbólgu og gengi er 0,64. 

Samanburður á nokkrum aðferðum við að spá verðbólgu
Einföld tímaraðalíkön sem spá verðbólgu eru einnig notuð við spá-
gerðina. Til að meta árangur verðbólguspáa Seðlabankans er hægt 
að bera saman spáskekkjur í spám bankans og spáskekkjur þessara 
einföldu tímaraðalíkana (mynd 3).4 Til viðmiðunar eru þrjú ARIMA-
líkön, einfalt kostnaðarlíkan, ráfferill og VEC-líkan.5 Þegar litið er yfir 
árið 2013 sést að spár bankans höfðu næstminnstu spáskekkjuna 
óháð því hversu langt fram í tímann er spáð. Einfalt kostnaðarlíkan 
er með minnstu spáskekkjuna þegar spáð er einn ársfjórðung fram 
í tímann en ARIMA-líkan 3 er með minnstu skekkjuna tvo, þrjá og 
fjóra ársfjórðunga fram í tímann. 

Það getur einnig verið upplýsandi að bera spárnar saman við 
spá þar sem gert er ráð fyrir sömu verðbólgu og á síðasta ársfjórð-
ungi út spátímabilið. Slík spá hefði lægstu spáskekkjuna ef breytingar 
í verðbólgu væru slembistærð með vænt gildi núll, þ.e. ef verðbólga 
fylgdi ráfferli (e. random walk). Einfaldar spáaðferðir af þessu tagi 
eru oft notaðar til viðmiðunar þegar verið er að meta gæði spáa. Góð 
spá ætti í langflestum tilvikum að geta verið nákvæmari en einfalda 
ráfferilsspáin. Þegar spáð var einn ársfjórðung fram í tímann kom 
í ljós að öll líkönin stóðu sig betur en einfalda ráfferilsspáin. Þegar 
spáð var lengra fram í tímann voru grunnspár bankans og ARIMA-
líkana 1 og 3 sömuleiðis með minni spáskekkju en spár með einföldu 
kostnaðarlíkani voru áþekkar ráfferilsspánni og spár ARIMA-líkans 2 
og VEC-líkans voru lakari. 

Að síðustu eru spár bankans á undanförnum árum bornar 
saman á mynd 4. Staðalfrávik spáskekkja var að meðaltali 0,4% árið 
2013 og hefur minnkað töluvert frá árinu 2009 en þá var það að 
meðaltali 1,2%. Þá hafa skekkjurnar einn og tvo ársfjórðunga fram í 
tímann aldrei verið minni en á árinu 2013 miðað við tímabilið sem er 
til skoðunar. Spáskekkjurnar þrjá og fjóra ársfjórðunga fram í tímann 
á árinu 2013 eru einnig nokkuð lágar en voru þó lægri árið á undan. 
Aukinn stöðugleiki í þjóðarbúskapnum á eflaust ríkan þátt í því að 
draga úr spáskekkjum á þessu tímabili.6

3. Sjá umfjöllun í grein Þorvarðar Tjörva Ólafssonar (2007), „Birting eigin stýrivaxtaspár 
eykur áhrifamátt peningastefnu seðlabanka“, Peningamál 2007/1, 71-86.

4. Í öllum líkönum er þess gætt að þau hafi sömu upplýsingar um verðbólgu þegar spá fer 
fram. Við samanburðinn verður að hafa í huga að ekki er um fyllilega óháðar spár að 
ræða því að endanleg spá bankans hverju sinni tekur oft tillit til niðurstaðna einföldu 
tímaraðalíkananna, einkum til skamms tíma.

5. Samkvæmt einfalda kostnaðarlíkaninu ræðst verðbólga af sögulegri þróun launakostn-
aðar á framleidda einingu og innflutningsverðlags í innlendri mynt. ARIMA-líkan 1 er 
byggt á spám fyrir helstu undirliði vísitölu neysluverðs og þeir eru síðan vegnir saman í 
eina heildarvísitölu. Tólf undirliðir vísitölu neysluverðs skiptast í búvörur án grænmetis, 
grænmeti, aðrar innlendar mat- og drykkjarvörur, aðrar innlendar vörur, innfluttar mat- 
og drykkjarvörur, nýja bíla ásamt varahlutum, bensín, aðrar innfluttar vörur, áfengi og 
tóbak, húsnæði, opinbera þjónustu og að lokum aðra þjónustu. ARIMA-líkan 2 spáir 
vísitölu neysluverðs beint en ARIMA-líkan 3 spáir heildarvísitölunni án áhrifa óbeinna 
skatta og er metnum áhrifum af skattabreytingum bætt við. Umfjöllun um notkun 
ARIMA-líkana við verðbólguspár má t.d. finna í A. Meyler, G. Kenny og T. Quinn (1998), 
„Forecasting Irish inflation using ARIMA models“, Central Bank of Ireland, Technical 
Paper, nr. 3/RT/98. VEC-líkanið (e. vector error correction model) er margvítt tímaraða-
líkan sem tekur mið af þróun innflutningsverðlags, framleiðsluspennu og launakostnaðar. 

6. Sjá umfjöllun um aukinn efnahagslegan stöðugleika og þátt peningastefnunnar í honum 
í rammagrein I-1 í Peningamálum 2014/2.

Mynd 2

Spáskekkjur í verðbólguspám Seðlabankans 
og frávik meðalgengis frá spáðu gengi
2001-2013
Spár eitt ár fram í tímann

Tölugildi spáskekkja í gengisspám (%)

Heimild: Seðlabanki Íslands.
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Mynd 3

Spáskekkjur verðbólgu í Peningamálum 
og ýmsum einföldum líkönum árið 20131

Staðalfrávik (%)

1. Fyrsti ársfjórðungurinn sem er spáð er fjórðungurinn þegar Peningamál 
eru birt. Annar ársfjórðungurinn er næsti fjórðungur eftir birtingu Peninga-
mála. Þriðji ársfjórðungurinn er fjórðungurinn þar á eftir.
Heimild: Seðlabanki Íslands.

Peningamál

Einfalt kostnaðarlíkan

ARIMA-líkan 1

ARIMA-líkan 2

ARIMA-líkan 3

Ráfferilll

VEC-líkan

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

4. ársfj.3. ársfj.2. ársfj.1. ársfj.

Mynd 4

Spáskekkjur verðbólgu í Peningamálum 
2009-20131

Staðalfrávik (%)

1. Fyrsti ársfjórðungurinn sem er spáð er fjórðungurinn þegar Peningamál 
eru birt. Annar ársfjórðungurinn er næsti fjórðungur eftir birtingu Peninga-
mála. Þriðji ársfjórðungurinn er fjórðungurinn þar á eftir.
Heimild: Seðlabanki Íslands.
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RAMMAGREINAR

Hagvaxtarspár Seðlabankans fyrir árið 2013
Til að fá betri mynd af árangri Seðlabankans við verðbólguspár þarf 
einnig að horfa til þess hvernig bankanum hefur tekist til við að spá 
fyrir um þróun efnahagsumsvifa. T.d. er líklegt að bankinn vanspái 
verðbólgu á tímabilum þar sem hann vanspáir vexti almennrar eftir-
spurnar og ofmetur umfang þess slaka sem er í efnahagslífinu.

Hagstofa Íslands birtir áætlanir um þjóðhagsreikninga fyrir 
hvern ársfjórðung rúmum tveim mánuðum eftir lok fjórðungsins. 
Fyrsta áætlun fyrir fjórða ársfjórðung 2013 og árið 2013 í heild var 
birt í mars sl. og endurskoðaðar tölur voru birtar í september. Að 
þessu sinni er erfiðara að bera spárnar saman við endanlegar tölur 
Hagstofunnar vegna breytinga á stöðlum þjóðhagsreikninga í sept-
ember.7 Spárnar og áætlanir Hagstofunnar fyrir breytingar helstu 
þjóðhagsstærða frá fyrra ári má sjá í töflu 4. Efst í dálkunum er fyrsti 
fjórðungur sem spáð er fyrir um. Þegar Peningamál 2013/1 voru 
gefin út í febrúar 2013 lágu fyrir áætlanir frá Hagstofunni um þjóð-
hagsreikninga fyrir þriðja ársfjórðung 2012. Spá bankans fyrir árið 
2013 þurfti því að byggja á spá fyrir fjórða ársfjórðung ársins 2012. 

Talsverð breyting átti sér stað á tölum Hagstofunnar frá birt-
ingu bráðabirgðatalna í mars til endurskoðaðra talna í september 
á þessu ári, fyrst og fremst vegna nýrra staðla og endurbættra að-
ferða. Magnbreyting allra undirliða þjóðarútgjalda, að undanskilinni 
fjármunamyndun, var endurskoðuð niður á við en magnbreyting 
útflutnings og innflutnings endurskoðuð upp á við, útflutnings þó 
talsvert meira. Þessi endurskoðun hafði í för með sér að hagvöxtur á 
árinu 2013 varð meiri. 

Hagvöxtur árið 2013 reyndist vera nokkru meiri en spár höfðu 
gert ráð fyrir. Spár Peningamála birtar á árinu 2013 vanmátu þannig 
hagvöxt um 1,2-1,6 prósentur miðað við niðurstöður þjóðhags-
reikninga frá september sl. Þessa skekkju má helst rekja til þess að 
útflutningur var kerfisbundið vanmetinn um 2½-5 prósentur, einkum 
reyndist útflutningur sjávarafurða og þjónustu meiri en gert var ráð 
fyrir. Einnig var innflutningi lítillega ofspáð í öllum heftum Peninga-
mála nema í maíheftinu. Spár um þjóðarútgjöld ársins 2013 voru 
nokkuð nærri tölum Hagstofunnar. Samneysla reyndist vanmetin í 
spám fyrri hluta árs 2013 en á móti vó að einkaneysla var ofmetin. 

Mynd 5 sýnir hvaða útgjaldaliðir skýra spáskekkju í hagvexti 
2013 miðað við framlag þeirra. Þar sést að útflutningur og fjár-
munamyndun skýra stærstan hluta skekkjunnar. Útflutningi reyndist 
alltaf vanspáð en spár um innflutning voru nokkuð nærri lagi. Fjár-

7. Í september birti Hagstofan þjóðhagsreikninga skv. nýjum stöðlum ESA 2010 (áður ESA 95) 
og munu þjóðhagsreikningar framvegis fylgja þeim. Einnig voru ýmsar endurbætur gerðar 
á gagnasöfnun og breytingum á aðferðafræði. Fjallað er um breytingar í aðferðafræði 
Hagstofunnar í rammagrein 1.

      Bráða- 
Spátímabil frá: 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 birgða- Endursk.
      tölur tölur
Breyting frá PM  PM PM PM PM (mars (sept.
fyrra ári (%) 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014) 2014)

  Einkaneysla 2,5 2,2 2,0 1,9 1,6 1,2 0,8

  Samneysla 0,1 0,5 1,2 1,2 1,2 1,3 0,8

  Fjármunamyndun -1,0 -9,2 -9,4 -4,1 -4,3 -3,4 -2,2

  Þjóðarútgjöld 1,3 0,0 0,0 0,7 0,4 0,1 -0,3

  Útflutningur 1,8 2,9 4,4 3,4 4,7 5,3 6,9

  Innflutningur 0,5 -0,2 1,2 0,8 0,3 -0,1 0,4

  Hagvöxtur 2,1 1,8 1,9 2,3 3,0 3,3 3,5

Tafla 4 Þjóðhagsspár Peningamála fyrir árið 2013

Mynd 5

Framlag útgjaldaliða til spáskekkju 
í hagvexti 20131

Prósentur

1. Miðað við rauntölur birtar í september 2014.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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munamyndun, sem vó um 15% í landsframleiðslu síðastliðins árs, 
reyndist vera vanmetin í spám bankans. Ofmat á einkaneyslu vó þó 
á móti og varð spáskekkja í hagvexti því ekki eins mikil. 

Á myndinni má einnig sjá breytinguna á milli bráðabirgðatalna 
Hagstofunnar fyrir árið 2013 sem voru birtar í mars sl. og endanlegra 
talna sem voru birtar í september sl. Þar sést að útflutningur var 
endurskoðaður mest upp á við en einnig innflutningur og fjármuna-
myndun. Tölur fyrir einkaneyslu og samneyslu voru endurskoðaðar 
niður á við.

Spár Seðlabankans í samanburði við spár annarra spáaðila
Á mynd 6 má sjá samanburð á hagvaxtarspám Seðlabankans fyrir 
árið 2013 við meðaltal spáa annarra aðila. Spár Seðlabankans voru 
allar gerðar á fjórða ársfjórðungi á árunum 2010-2013. Meðaltalið 
samanstendur af síðustu spá hvers árs meðal átta spáaðila: spám 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Alþýðusambands Íslands (ASÍ), stóru við-
skiptabankanna þriggja, IFS, Hagstofunnar og framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins. Bil hæsta og lægsta spágildis þeirra er sýnt sem 
skyggt svæði. Þetta bil breikkar jafnan þegar mikil óvissa ríkir um 
efnahagshorfur eða horft er lengra fram á veginn.

Ágætt samræmi er á milli hagvaxtarspáa Seðlabankans og spáa 
annarra aðila. Hagvaxtarspárnar eru þó nokkru fyrir neðan endan-
legar tölur Hagstofunnar fyrir árið 2013 og vekur sérstaka athygli 
að allar spár voru færðar niður á milli áranna 2012 og 2013. Líklega 
liggur hluti spáskekkjunnar í því að í lok árs 2013 lágu fyrir bráða-
birgðaniðurstöður þjóðhagsreikninga fyrir fyrri helming ársins en 
hagvaxtartölur fyrir fyrsta ársfjórðung hafa verið endurskoðaðar upp 
á við um tæpa hálfa prósentu síðan. Við það bætist að hagvöxtur á 
seinni helmingi ársins 2013 var þó nokkru meiri en sögulegt meðal-
tal hagvaxtar. Eins og áður var nefnt hefur Hagstofan innleitt nýja 
staðla við þjóðhagsreikningagerð sem ekki var tekið tillit til við gerð 
þeirra spáa sem hér eru skoðaðar og því getur hluti spáskekkjunnar 
verið tilkominn vegna hennar.

Einnig var gott samræmi milli verðbólguspáa Seðlabankans 
fyrir árið 2013 og spáa annarra aðila. Á mynd 7 sést að spáð verð-
bólga fyrir árið 2013 samkvæmt þeim spám sem voru birtar framan 
af því tímabili sem hér er skoðað var nokkru minni en mæld árs-
verðbólga en spárnar voru svo endurskoðaðar upp á við eftir því 
sem á leið og nýjar upplýsingar voru birtar. Helst skilur á milli spár 
Seðlabankans og meðaltals annarra spáaðila í árslok 2012 þegar 
Seðlabankinn var með bjartsýnustu spána og spáði 0,3 prósentum 
minni verðbólgu en raunin varð á sama tíma og meðaltal annarra var 
0,4 prósentum yfir endanlegri verðbólgumælingu. Í lok árs 2013 dró 
saman á milli Seðlabankans sem spáði rétt um verðbólgu ársins 2013 
og annarra spáaðila sem spáðu verðbólgunni tæpum 0,2 prósentum 
yfir endanlegu gildi.

Mynd 7

Spár um verðbólgu árið 2013

Breyting frá fyrra ári (%)

Spá Peningamála

Meðaltal spáa

Verðbólga árið 2013; 3,9%

Bil hæsta og lægsta mats spáaðila

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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Mynd 6

Spár um hagvöxt árið 2013

Breyting frá fyrra ári (%)

Spá Peningamála

Meðaltal spáa

Hagvöxtur árið 2013: 3,5%

Bil hæsta og lægsta mats spáaðila

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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