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Rammagrein 5

Mat á undirliggjandi 
verðbólgu með kviku 
þáttalíkani

Hugtökin kjarnaverðbólga eða undirliggjandi verðbólga koma oft 
upp í umræðu um mótun og framkvæmd peningastefnunnar. Að 
baki liggja hugmyndir um að hægt sé að greina hvaða þættir í þróun 
verðbólgunnar séu tímabundnir og hverjir séu þrálátari og líklegir til 
að verða erfiðir viðureignar ef verðbólga víkur nokkuð frá verðbólgu
markmiði. Hækkun verðs á grænmeti vegna óhagstæðs veðurfars 
hefur t.d. tímabundin áhrif á verðbólgu sem leiðréttast þegar veður
skilyrði batna og kalla því almennt ekki á sérstök viðbrögð peninga
stefnunnar. Aðrar verðbreytingar eru þrálátari, tengjast væntingum 
um verðbólgu sem aftur hafa áhrif á verðlagningu heimila á vinnu 
og verðlagningu fyrirtækja á vörum og þjónustu. Að öðru óbreyttu 
myndi verðbólga drifin áfram af slíkum þáttum kalla á viðbrögð pen
ingastefnunnar. Markmiðið með mati á undirliggjandi verðbólgu er 
að búa til mælikvarða á verðbólguþrýsting í hagkerfinu sem horfir 
fram hjá þessum tímabundnu þáttum. 

Til er fjöldi aðferða við að meta undirliggjandi verðbólgu en þar 
sem ekki hefur verið fundin aðferð sem skarar fram úr öðrum á öllum 
sviðum styðjast seðlabankar yfirleitt við nokkra mælikvarða. Tvenns 
konar aðferðafræði hefur verið beitt við gerð þeirra mælikvarða sem 
birtir eru hér á landi: útilokun og tölfræði. Útilokunaraðferðir leitast 
við að fjarlægja skammlíf áhrif með því að fjarlægja ýmsar undirvísi
tölur vísitölu neysluverðs. Yfirleitt eru þær undirvísitölur sem sveiflast 
mest fjarlægðar eða þeir þættir sem talið er að endurspegli fram
boðsskelli, eins og t.d. olíuverð og breytingar á óbeinum sköttum, 
eða verð sem ákveðið er af hinu opinbera. Tölfræðiaðferðir ganga 
einnig út á að fjarlægja sveiflukennda undirliði vísitölu neysluverðs 
en einskorða sig yfirleitt við að fjarlægja sveiflukenndustu undirliðina 
í einstaka mánuðum. Þeir geta verið breytilegir frá einum tíma til 
annars og því eru ekki alltaf sömu undirþættirnir fjarlægðir eins og 
gert er með útilokunaraðferðinni.

Að beiðni Seðlabankans hefur Hagstofa Íslands um nokkurra 
ára skeið birt fjóra mismunandi mælikvarða á undirliggjandi verð
bólgu byggða á útilokunaraðferðinni: kjarnavísitölu 1, sem útilokar 
verð landbúnaðarvara og olíu, kjarnavísitölu 2, sem útilokar einnig 
verð opinberrar þjónustu, kjarnavísitölu 3, sem fjarlægir einnig raun
vaxtakostnað húsnæðislána, og kjarnavísitölu 4, sem undanskilur 
einnig markaðsvirði húsnæðis.1 Til viðbótar reiknar Seðlabankinn 
ýmsa tölfræðilega mælikvarða á undirliggjandi verðbólgu: nokkur 
klippt meðaltöl, sem undanskilja 525% þeirra undirliða sem breyt
ast mest í verði milli mánaða, og vegið miðgildi verðbreytinga undir
liða vísitölu neysluverðs.

Í nýlegri rannsóknarritgerð er kynntur nýr mælikvarði á undir
liggjandi verðbólgu fyrir Ísland sem byggist á svo kölluðu „kviku 
þáttalíkani“ (e. dynamic factor model).2 Við mat á líkaninu eru 230 
undirvísitölur vísitölu neysluverðs notaðar til að finna undirliggjandi 
þátt (e. factor) sem er sameiginlegur í öllum undirvísitölunum og 
ætti að endurspegla almenna verðbólguþróun. Niðurstöðurnar má 
sjá á mynd 1 en eins og sjá má fylgir mælikvarðinn mældri verðbólgu 
nokkuð vel. Sveiflurnar eru hins vegar minni og hjöðnun verðbólgu 
árið 2014 er ekki eins hröð og ef miðað er við mælda verðbólgu. Það 
gefur til kynna að hluta hjöðnunar mældrar verðbólgu megi rekja til 
tímabundinna þátta sem eru líklegir til að ganga til baka. Eins og sést 
á mynd 2 gefur kjarnavísitala 3 þetta einnig til kynna en hjöðnun 
undirliggjandi verðbólgu samkvæmt henni er þó hraðari en fæst 
með þáttalíkaninu, líkt og hjá öðrum mælikvörðum.

1. Greiningu á kjarnavísitölum 1 og 2 má finna í Þórarinn G. Pétursson (2002). „Mat á 
kjarnaverðbólgu og notkun við mótun peningastefnunnar“. Peningamál 2002/4.

2. Bjarni G. Einarsson (2014). „A Dynamic Factor Model for Icelandic Core Inflation“. 
Seðla banki Íslands Working Paper nr. 67.

Mynd 1

Undirliggjandi verðbólga samkvæmt
kviku þáttalíkani
Mars 2001 - apríl 2015

12 mánaða breyting (%)

Kvikt þáttalíkan

Vísitala neysluverðs

Verðbólgumarkmið

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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Í ritgerðinni er þessi nýi mælikvarði borinn saman við fyrir
liggjandi mælikvarða á undirliggjandi verðbólgu á Íslandi út frá 
fjórum eiginleikum. Í fyrsta lagi ætti mælikvarðinn að hafa sambæri
legt meðaltal og mæld verðbólga yfir lengri tíma þar sem hann á að 
endurspegla sömu langtímaþróun og mæld verðbólga. Í öðru lagi 
ætti mælikvarðinn að hafa lægra staðalfrávik þar sem undirliggjandi 
verðbólga á að mæla undirliggjandi leitni verðbólgu sem ætti að vera 
minna sveiflukennd. Í þriðja lagi ætti mælikvarðinn að hafa óbjagað 
forspárgildi fyrir framtíðarverðbólgu. Að síðustu ætti mælikvarði á 
undirliggjandi verðbólgu að vera aðgengilegur án mikillar tafar og 
eldri gildi hans ættu ekki að breytast mikið við að tekið sé tillit til 
nýrra gagna við matið. 

Þessi samanburður bendir til þess að undirliggjandi verðbólga 
samkvæmt kvika þáttalíkaninu sé betri en aðrir mælikvarðar þegar 
horft er á tímabilið frá mars 1997 (eins langt aftur og kjarnavísitölur 
1 og 2 ná) að því leyti að hann hefur sama meðaltal og verðbólga 
samkvæmt vísitölu neysluverðs, líkt og kjarnavísitölurnar, en staðal
frávikið er lægra. Þegar horft er á styttri tímabil sem svara til fyrstu 
mælinga annarra mælikvarða á undirliggjandi verðbólgu nær kvika 
þáttalíkanið meðaltali verðbólgu verr en er almennt sá mælikvarði 
sem hefur lægst staðalfrávik en kjarnavísitölurnar hafa sambærilegt 
eða jafnvel hærra staðalfrávik en mæld verðbólga. Klipptu meðal
tölin og vegna miðgildið hafa lægra staðalfrávik en mæld verðbólga 
en ná meðaltali verðbólgu illa. Þeir mælikvarðar hafa hins vegar 
mestu fylgnina við framleiðsluspennuna sem oft er talin hafa for
spárgildi fyrir framtíðarþróun verðbólgu þar sem hún er mælikvarði 
á innlendan eftirspurnarþrýsting.

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að af öllum mælikvörð
unum eru það aðeins kvika þáttalíkanið og kjarnavísitala 1 sem hafa 
óbjagað forspárgildi fyrir mælda verðbólgu. Að auki virðist þróun 
þessara tveggja mælikvarða ekki ákvarðast af þróun mældrar verð
bólgu og þeir því veikar ytri (e. weakly exogenous) stærðir með tilliti 
til mældrar verðbólgu. Hins vegar eru breytingar í mati á undirliggj
andi verðbólgu á tilteknum tíma þegar nýjum gögnum er bætt við 
einn af göllum kviks þáttalíkans. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 
þó til þess að matið á undirliggjandi verðbólgu hér á landi breytist 
lítið við endurmat þegar ný gögn eru birt. 

Það er því hérlendis líkt og annars staðar að enginn einn mæli
kvarði á undirliggjandi verðbólgu skarar fram úr á öllum sviðum. 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda þó til þess að mælikvarðinn 
samkvæmt kviku þáttalíkani ætti að vera góð viðbót við þá mæli
kvarða sem nú þegar er fylgst með í Seðlabankanum.

Mynd 2

Ýmsir mælikvarðar á undirliggjandi verðbólgu
Janúar 2010 - apríl 2015

12 mánaða breyting (%)

Vísitala neysluverðs

Kjarnavísitala 3 án skattaáhrifa1

Kjarnavísitala 4 án skattaáhrifa

Kvikt þáttalíkan

Verðbólgumarkmið

Tölfræðilegir mælikvarðar - bil hæstu og lægstu mælingar2

1. Kjarnavísitala 3 er vísitala neysluverðs án búvöru, grænmetis, ávaxta, 
bensíns, opinberrar þjónustu og raunvaxtakostnaðar húsnæðislána. Í 
kjarnavísitölu 4 er að auki markaðsverð húsnæðis undanskilið. 2. Undir-
liggjandi verðbólga er mæld sem vegið miðgildi og sem klippt meðaltal (e. 
trimmed mean) þar sem 5%, 10%, 15%, 20% og 25% þeirra undirliða 
sem breytast minnst og mest í verði eru undanskilin. 
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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