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Rammagrein IV-1

Árstíðarleiðrétting 
landsframleiðslu 

1. Hér er ekki fjallað um mismunandi tölfræðiaðferðir við mat á árstíðarsveiflum. Þessar 
aðferðir geta verið allt frá einfaldri aðfallsgreiningu á gervibreytur fyrir árstíðirnar (e. 
seasonal dummies) til flóknari reikniaðferða eða tölfræðisía (e. filters) á borð við X12- 
og Tramo/Seats-síuna. Seðlabankinn hefur jafnan notað X12-síuna við mat á árstíðar-
sveiflum og það á einnig við um matið á árstíðarleiðréttri landsframleiðslu með beinni 
aðferð sem notuð er í þessari rammagrein.

2. Rodriguez, J., og A. L. Brathaug (2012). Seasonal adjustment: Direct versus indirect app-
roach: Two cases from the Norwegian quarterly national accounts. OECD, STD/CSTAT/
WPNA(2012)23. 

Ársfjórðungslegar hagtölur innihalda oft reglubundna árstíðarsveiflu. 
Atvinnuleysi er t.d. að öðru óbreyttu lægra yfir sumarmánuðina en 
yfir háveturinn. Einkaneyslan er jafnan mest á fjórða fjórðungi ársins 
og minnst á fyrsta ársfjórðungi. Það segir því lítið um undirliggjandi 
þróun þjóðarbúskaparins þótt einkaneyslan aukist á fjórða ársfjórð-
ungi miðað við ársfjórðunginn á undan og minnki svo á fyrsta árs-
fjórðungi næsta árs. 

Hugmyndin að baki árstíðarleiðréttingu hagtalna er því að 
reyna að meta árstíðarsveiflu í mældu stærðinni og hreinsa hana í 
burtu þannig að eftir standi ársfjórðungsleg röð sem endurspeglar 
betur undirliggjandi hagþróun og auðveldar túlkun og mat á efna-
hagsþróuninni. 

Mismunandi aðferðir við mat á árstíðarsveiflu í landsframleiðslu
Árstíðarsveiflan í tiltekinni tímaröð er oft óregluleg og flest haggögn 
innihalda óreglulega liði eins og mæliskekkjur. Þess vegna er oft erfitt 
að meta árstíðarsveifluna. Sennilegt er að þetta mat sé að jafnaði 
erfiðara í litlum hagkerfum eins og því íslenska, þar sem óreglulegir 
liðir eins og stór fjárfesting og tímasetning inn- og útflutnings geta 
haft hlutfallslega mikil áhrif á mældar stærðir á einstökum tímabilum. 

Við mat á árstíðarsveiflu í landsframleiðslunni er hægt að velja 
á milli „beinnar aðferðar“ (e. direct approach) en þá er sveiflan 
metin beint út frá mældum tölum um landsframleiðslu og „óbeinnar 
aðferðar“ (e. indirect approach) en þá er sveiflan í undirliðum lands-
framleiðslunnar metin og leiðrétt fyrir henni og síðan er árstíðarleið-
rétt landsframleiðsla reiknuð út frá árstíðarleiðréttum undirliðunum 
með sömu aðferð og notuð er við útreikning á mældu landsfram-
leiðslunni. Hér á landi byggist mat á landsframleiðslunni á ráðstöf-
unaruppgjöri og því er árstíðarleiðrétt landsframleiðsla metin út frá 
árstíðarleiðréttri einka- og samneyslu, fjármunamyndun, birgða-
breytingum og út- og innflutningi.1 

Óbeina aðferðin hefur þann kost að með henni er tryggt að 
árstíðarleiðrétt landsframleiðsla er í sömu tengslum við árstíðarleið-
rétta undirliði og mæld landsframleiðsla er við samsvarandi mælda 
undirliði. Þannig er auðveldlega hægt að reikna út framlag undirliða 
til hagvaxtar í árstíðarleiðréttu gögnunum með sama hætti og fyrir 
frumgögnin. Við fyrstu sýn er jafnframt nærtækt að álykta að árs-
tíðarsveifla í undirliðunum sé greinilegri en árstíðarsveifla í heildar-
tölunni og því sé auðveldara að hreinsa hana út í undirliðunum. Það 
virðist þó ekki alltaf vera raunin og stundum virðist erfitt að hreinsa 
alla árstíðarsveiflu úr heildartölum með óbeinu aðferðinni.

Meginkostur beinu aðferðarinnar er að hún er mjög einföld. 
Hún hefur einnig þann kost að það er örugglega leiðrétt fyrir allri 
árstíðarsveiflu í heildartölum. Beina aðferðin virðist einnig leiða til 
stöðugri niðurstaðna, þ.e. minni endurskoðana á sögulegum tölum 
en þegar óbeina aðferðin er notuð (sjá t.d. Rodriguez og Brathaug, 
2012).2 

Þessar aðferðir gefa oftast mjög áþekkar niðurstöður. Það er 
hins vegar ekki alltaf raunin og birtist reyndar nokkuð áberandi hér 
á landi. Í slíkum tilfellum kemur upp spurningin hvor aðferðin sé 
betri. Í því samhengi er mikilvægt að hafa í huga að árstíðarleiðréttu 
gögnin eru ekki mæld gögn í sama skilningi og frumgögnin heldur 
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3. Það er athyglisvert að þessi munur í staðalfráviki ársfjórðungslegra magnbreytinga lands-
framleiðslunnar eftir því hvor aðferðin er notuð er mun minni þegar árstíðarleiðréttar 
ársfjórðungsbreytingar nafnvirðis landsframleiðslunnar eru bornar saman.

4. Samkvæmt endurskoðuðum tölum Hagstofunnar var hagvöxtur í fyrra heldur minni en 
fyrri tölur höfðu gert ráð fyrir (2,6% í stað 3,1%). Hagvöxtur fyrir árið 2010 var óbreytt-
ur frá fyrra mati en hagvöxtur ársins 2008 er nú metinn heldur meiri en áður (1,6% í 
stað 1,3%) og samdráttur ársins 2009 minni (6,6% í stað 6,8%). Landsframleiðslan var 
því nánast á sama stigi árið 2011 samkvæmt endurskoðuðum tölum og í tölum frá því í 
júní.

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Ma.kr. á verðlagi ársins 2005

Mynd 2

Árstíðarleiðrétt landsframleiðsla 
1. ársfj. 1997 - 2. ársfj. 2012 
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Breyting frá fyrri fjórðungi (%)

Mynd 3

Árstíðarleiðrétt landsframleiðsla 
2. ársfj. 1997 - 2. ársfj. 2012 
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Heimild: Hagstofa Íslands.

Ma.kr. á verðlagi ársins 2005

Mynd 1

Landsframleiðsla 
1. ársfj. 1997 - 2. ársfj. 2012 
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útkoma úr tölfræðilegri síun á frumgögnunum með tiltekið markmið 
í huga, þ.e. að auðvelda túlkun á undirliggjandi hagþróun. Þannig 
telja t.d. Rodriguez og Brathaug (2012) að við val á aðferð við árs-
tíðarleiðréttingu landsframleiðslunnar eigi fyrst og fremst að horfa 
til þess hversu sveiflukennd árstíðarleiðréttu gögnin eru og hversu 
mikið þau breytast við tilkomu nýrra mælinga. Við skoðun þeirra á 
árstíðarleiðréttum gögnum fyrir Noreg kemur í ljós að óbeina að-
ferðin gefur síst verri niðurstöðu en beina aðferðin. Þau mæla því 
með óbeinu aðferðinni við árstíðarleiðréttingu landsframleiðslunnar 
í Noregi. Hagstofa Íslands hefur einnig notast við óbeinu aðferðina 
og er það í samræmi við tilmæli Hagstofu Evrópusambandsins, Eu-
rostat, um árstíðarleiðréttingu á Evrópska efnahagssvæðinu.

Árstíðarleiðrétt landsframleiðsla
Mynd 1 sýnir þróun raunvirðis ársfjórðungslegrar vergrar landsfram-
leiðslu á Íslandi frá því að Hagstofan hóf birtingu á þjóðhagsreikn-
ingum á ársfjórðungsgrunni, þ.e. frá fyrsta fjórðungi ársins 1997 
til annars fjórðungs ársins 2012 sem er síðasta birta tala Hagstof-
unnar. Myndin sýnir frumgögnin og árstíðarleiðrétt gögn samkvæmt 
óbeinni aðferð Hagstofunnar. Eins og sjá má hafa mældu gögnin 
greinilega reglulega há- og lágpunkta innan hvers árs. Hápunktana 
ber oftast upp á þriðja ársfjórðung en lágpunkta oftast á fyrsta árs-
fjórðung. Frumgögnin benda einnig til þess að árstíðarsveifla lands-
framleiðslunnar hafi breyst á þessum fimmtán árum og virðist hún 
nokkru minni á árunum 2002-2007 en hún var bæði fram að þeim 
tíma og einnig síðar. Árstíðarleiðréttu gögnin virðast að einhverju 
leyti ná að jafna út sveiflur í mældu gögnunum en áfram eru þó 
allnokkrar skammtímasveiflur í árstíðarleiðréttu röðinni. Árstíðar-
leiðréttingin virðist því ekki taka eins mikið burt af breytileikanum í 
röðinni og vænta mætti.

Eins og myndir 2 og 3 bera með sér tekst betur að hreinsa út 
skammtímasveiflur í mældu gögnunum þegar notast er við beinu 
aðferðina. Reyndar gefa báðar aðferðir svipaðar niðurstöður framan 
af en frá árinu 2005 tekur að bera nokkuð á milli og hefur munur-
inn ágerst eftir því sem liðið hefur á tímabilið  og hafa sveiflur í 
árstíðarleiðréttu gögnunum heldur minnkað ef miðað er við beinu 
aðferðina en aukist ef miðað er við óbeinu aðferðina. Þetta sést líka 
ef staðalfrávik gagnanna er borið saman. Fyrir allt tímabilið fæst að 
staðalfrávik ársfjórðungsbreytinga í árstíðarleiðréttri röð Hagstof-
unnar var 3,3% en í röð sem er árstíðarleiðrétt með beinni aðferð 
er staðalfrávikið 2,8%. Sé einungis horft á seinni hluta tímabilsins, 
þ.e. frá fyrsta fjórðungi ársins 2005, fæst staðalfrávik sem nemur 
3,4% í árstíðarleiðréttum gögnum Hagstofunnar en 2% séu gögnin 
árstíðarleiðrétt með beinu aðferðinni, þ.e. tæplega helmingi lægra 
staðalfrávik en í gögnum Hagstofunnar.3

Óbeina aðferðin virðist einnig leiða til mun meiri breytinga 
á árstíðarleiðréttri landsframleiðslu milli gagnabirtinga en beina 
aðferðin. Mynd 4 sýnir þær breytingar sem urðu á árstíðarleiðréttri 
landsframleiðslu í september þegar fyrri tölur Hagstofunnar voru 
lítillega endurskoðaðar.4 Eðlilegt er að sú endurskoðun hafi í för með 
sér endurskoðun á árstíðarleiðréttum gögnum og að sú endurskoð-
un sé meiri í árstíðarleiðréttum tölum en í frumgögnunum þar sem 
tölfræðisían sem notuð er við árstíðarleiðréttingar breytir tölum fyrir 
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5. Rétt er að nefna í þessu samhengi að staðalfrávik breytinga á milli ára og staðalfrávik 
breytinga yfir fjóra ársfjórðunga sýna mun meiri breytileika hér á landi en í Danmörku 
og Noregi.

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Mismunur nýrri og eldri talna (%)

Mynd 4

Endurskoðun landsframleiðslutalna 
frá júní til september
1. ársfj. 2005 - 2. ársfj. 2012 
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Ma.kr. á verðlagi ársins 2005

Mynd 5

Árstíðarleiðrétt landsframleiðsla 
1. ársfj. 2006 - 2. ársfj. 2012 
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Heimildir: Eurostat, Hagstofa Íslands.

Breyting frá fyrri fjórðungi (%)

Mynd 6

Árstíðarleiðréttur ársfjórðungshagvöxtur 
á Íslandi, í Danmörku og í Noregi
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fyrri ár þótt frumgögn fyrir þau ár breytist ekki. Ef breytingar milli 
birtinga eru mældar með tölugildum hlutfallslega mismunarins sem 
sýndur er í mynd 4 fæst að breytingin var að meðaltali 0,15% þegar 
beina aðferðin er notuð, sem er lítillega hærra en meðalbreyting í 
frumgögnunum, en um 1,3% í árstíðarleiðréttum gögnum Hag-
stofunnar.

Eins og sést á mynd 5 verður töluverð breyting á mati og túlkun 
á hagsveiflunni við þessa endurskoðun Hagstofunnar í september. 
Fram til þess höfðu árstíðarleiðréttar tölur hennar bent til þess að 
botni samdráttarskeiðsins hafi verið náð um mitt ár 2010 en þá hafi 
efnahagsbatinn hafist. Sama niðurstaða fæst þegar gögnin eru árs-
tíðarleiðrétt með beinu aðferðinni og á það við hvort sem notast er 
við gögnin frá því í júní eða nýjustu gögn Hagstofunnar. Samkvæmt 
nýjustu árstíðarleiðréttu gögnum Hagstofunnar hefur botn hag-
sveiflunnar hins vegar færst til um heilt ár eða til miðs árs 2011 (þótt 
munurinn á milli ársfjórðungsleiðréttu gagnanna á öðrum fjórðungi 
áranna 2010 og 2011 sé ekki nema 0,2%).

Einnig er eftirtektarvert hversu miklar sveiflur milli fjórðunga 
eru orðnar í árstíðarleiðréttum gögnum Hagstofunnar á síðustu 
tveimur árum. Þannig dróst árstíðarleiðrétt landsframleiðsla saman 
um 4,6% milli fjórðunga á öðrum fjórðungi 2011, sem samsvarar 
rúmlega 17% samdrætti á ársgrundvelli. Ársfjórðunginn á eftir, þ.e. 
á þriðja fjórðungi, jókst hún um 4,3% milli fjórðunga, sem jafngildir 
rúmlega 18% hagvexti á ársgrundvelli. Þetta gerist aftur á öðrum 
fjórðungi þessa árs en þá dregst árstíðarleiðrétt landsframleiðsla 
saman um 6,5% frá fyrri fjórðungi sem samsvarar tæplega fjórð-
ungs lækkun á ársgrundvelli. Þetta er gífurleg sveifla sem sést á því 
að hún er jöfn því framleiðslutapi sem varð í Bretlandi í kjölfar fjár-
málakreppunnar en það er mesta framleiðslutap sem orðið hefur þar 
í landi frá tímum Kreppunnar miklu á fjórða áratug síðustu aldar. Hér 
gerist þetta hins vegar eftir að hagvöxtur hefur tekið við sér á ný. 

Árstíðarleiðréttingar hér og í nálægum löndum
Þegar borinn er saman breytileikinn í breytingum í mældri lands-
framleiðslu á milli ársfjórðunga hér á landi og í Danmörku og Noregi 
kemur í ljós að hann er svipaður og virðist vera tiltölulega jafn yfir 
tíma. Þannig er staðalfrávik ársfjórðungsbreytinga í mældri lands-
framleiðslu um 4,4% á Íslandi en 4,3% í Danmörku og 4,5% 
í Noregi. Eins og mynd 6 sýnir er hins vegar töluverður munur á 
sveiflum í árstíðarleiðréttri landsframleiðslu í þessum sömu löndum. 
Nú er breytileikinn í íslensku gögnunum áberandi mestur: staðalfrá-
vik breytinganna í árstíðarleiðréttu tölunum er 3,2% hér á landi en 
einungis rétt rúmlega 1% í Danmörku og Noregi. Af einhverjum 
ástæðum mælist regluleg árstíðarsveifla því mun meiri í Danmörku 
og Noregi en hér á landi og þess vegna er mun minni breytileiki í 
árstíðarleiðréttu tölunum í þessum löndum heldur en hér þrátt fyrir 
að breytingar á milli ársfjórðunga í frumgögnunum séu álíka miklar.5  

Munurinn á milli árstíðarleiðréttra talna hér á landi og í Dan-
mörku og Noregi er einnig töluverður þegar borið er saman hversu 
vel því markmiði er náð að árstíðarleiðréttingin eigi að draga úr 
breytileika ársfjórðungsgagnanna og þannig auðvelda notkun þeirra 
við greiningu á undirliggjandi hagþróun. Þegar hlutfall staðalfráviks 
árstíðarleiðréttrar landsframleiðslu af staðalfráviki frumgagnanna er 
skoðað kemur í ljós að hlutfallið er um 0,75 í tölum Hagstofunnar en 
einungis um 0,2-0,3 í Danmörku og Noregi. Breytileikinn í árstíðar-
leiðréttum tölum Hagstofunnar er því litlu minni en í frumgögnunum 
en töluvert minni í tölum hinna tveggja landanna. Þetta sést enn 
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6. Þegar horft er til árstíðarleiðréttra gagna Hagstofunnar virðist Ísland nokkuð sér á báti 
varðandi hátt hlutfall breytileika. Þó má sjá svipuð vandamál í árstíðarleiðréttum gögnum 
um landsframleiðslu Íra, en þar er hlutfallið að meðaltali um 0,66 yfir það tímabil sem 
hér er til skoðunar.

7. Einföld aðhvarfsgreining árstíðarleiðréttra ársfjórðungsbreytinga landsframleiðslunnar á 
ársfjórðungsgervibreytur gefur til kynna að tilgátunni um að árstíðarsveiflan í árstíðar-
leiðréttu gögnunum sé tölfræðilega ómarktæk er hafnað (p-gildi = 0,03). Fyrst og fremst 
fer að bera á þessari árstíðarsveiflu í árstíðarleiðréttum tölum Hagstofunnar frá árinu 
2005.

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Breyting frá fyrri fjórðungi (%)

Mynd 8

Árstíðarleiðrétt landsframleiðsla 
2. ársfj. 1997 - 2. ársfj. 2012 

Árstíðarleiðrétting PM 2012/4
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Heimildir: Eurostat, Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Hlutfall 5 ára hlaupandi staðalfráviks

Mynd 7

Hlutfall staðalfráviks árstíðarleiðrétts og 
óárstíðarleiðrétts ársfjórðungshagvaxtar
1. ársfj. 2002 - 2. ársfj. 2012 
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betur á mynd 7 sem sýnir hvernig upplýsingagildi árstíðarleiðréttra 
gagna Hagstofunnar hefur smám saman minnkað og hefur hlutfallið 
verið nálægt 1 á síðustu árum, þ.e. breytileiki í árstíðarleiðréttum 
ársfjórðungshagvexti hefur verið nánast jafn mikill og í ársfjórðungs-
breytingum mældrar landsframleiðslu. Á sama tíma hefur upplýs-
ingagildi gagna þar sem árstíðarleiðrétt er með beinni aðferð smám 
saman aukist og hefur hlutfall breytileika talnanna nálgast það sem 
það er í Danmörku og Noregi.6 

Lokaorð
Af öllu þessu samanteknu virðist ljóst að töluverðir ágallar fylgja 
þeirri aðferð sem Hagstofan notar við árstíðarleiðréttingu landsfram-
leiðslunnar og virðist vandinn hafa ágerst á síðustu árum. Sveiflur í 
árstíðarleiðréttum gögnum eru miklar og hafa undanfarið verið litlu 
minni en í mældu gögnunum. Nýjasta endurskoðun gagna hafði 
jafnframt í för með sér mikla endurskoðun á sögulegum gögnum 
og torveldaði mat á undirliggjandi efnahagsþróun. Nánari greining 
á árstíðarleiðréttu gögnunum gefur einnig til kynna að tölfræðilega 
marktæk árstíðarsveifla sé til staðar í árstíðarleiðréttum gögnum 
Hagstofunnar.7  Þessi vandamál eru hins vegar ekki fyrir hendi 
þegar landsframleiðslan er árstíðarleiðrétt með beinni aðferð: upp-
lýsingagildi gagnanna eykst, breytileiki milli endurskoðana er tölu-
vert minni og ekki er lengur tölfræðilega marktæk árstíðarsveifla í 
árstíðarleiðréttu gögnunum. Virðist því skynsamlegra fyrir íslenskar 
aðstæður að miða við árstíðarleiðréttingar á landsframleiðslunni sem 
gerðar eru með beinum hætti. Í greiningunni í megintexta þessara 
Peningamála er því byggt á ársfjórðungsleiðréttingu gagna með 
beinum hætti en ekki á árstíðarleiðréttum gögnum Hagstofunnar. 
Nánar tiltekið er lógaritmi gagnanna árstíðarleiðréttur með X12-að-
ferðinni. Þessu til viðbótar er mæld landsframleiðsla framreiknuð til 
ársins 2016 með spá Seðlabankans fyrir árstíðarleiðréttinguna til að 
draga úr ónákvæmni í mati á nýjustu mælingum árstíðarsveiflunnar 
sem fylgir öllum tölfræðisíum á borð við X12. Eins og sést á mynd 
8 hefur þetta í för með sér enn frekari lækkun sveiflna í árstíðarleið-
réttu gögnunum í lok tímabilsins. Þannig mælist t.d. samdrátturinn 
á öðrum fjórðungi ársins um 1% milli fjórðunga en ríflega 4% sé 
byggt á beinu aðferðinni og einungis notuð birt gögn Hagstofunnar 
þar sem annar fjórðungur er síðasta mælingin. Til samanburðar var 
samdrátturinn 6,5% samkvæmt tölum Hagstofunnar.


