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Þjóðhagsspá, vetur 2011: Spurning um vinnumarkað.
mai

Frá nefndarmarmi í efnahags- og viðskiptanefnd hefur borist spurning.

íþjóöhagsspá sumarið 2011 var spáð vegna ársins 2012 að atvinnuleysi verði 6,2% 
landsframleiðsla aukist um 3,1% en ársverk aukist um 1,9% 2012.

íþjóðhagsspá á vetri 2011 var síðan spáð að atvinnuleysi 2012 verði 6,4% landsframleiðsla
aukist 2,4% en ársverk aukist 1,9% 2012 frá 2011.

Hverniggetur verið að ársverkaukist um 1,9% árið 2012 í báðumþjóðhagsspámþráttfyrir 
að atvinnuleysisprósenta sé hærri og landsframleiðsluvöxtur minni í seinni spánni en þeirri 
fyrri?

því felist nokkur mótsögn og verða hér taldir nokkrir þeirra:

• Mikið magn gagna kemur til endurskoðunar og endurmats við hverja spágerð. Meðal 
þeirra eru vinnumarkaðsgögnin. Það er því ekki þannig að sumarspáin sé grunnur að 
vetrarspánni og reynt sé að gæta samræmis milli þeirra. Fjöldi grunngagna tók t.a.m. 
breytingum milli þess tíma sem spámar voru gerðar á, í sumum tilvikum nær slík 
endurskoðun til fyrri ára. Þannig er til dæmis fjöldi ársverka fyrir árið 2011 ekki sá 
sami í umræddum þjóðhagsspám, þó vöxturinn fyrir árið 2012 virðist eins.

• Þjóðhagslíkanið sem stuðst er við þegar þjóðhagsspá er gerð tekur einnig endrum og 
sinnum breytingum og svo var að þessu sinni. Þó að vinnumarkaðshlutinn hafi lítið 
breyst er hann knúinn af öðrum þáttum líkansins (hagkerfisins), sem kunna að hafa 
haft einhver áhrif á vinnumarkaðsniðurstöðuna.

• Vinnumarkaðurirtn er líkt og margt amiað í spánni býsna grófur? þannig að óvarlegt er 
að ætla annað en að nokkur skekkja geti verið í spánni þar fyrir, jafnvel þó grunngögn 
væru fullkomlega sönn (sem þau eru alls ekki).

• Varðandi breytingu á spáðu atvinnuleysi fyrir árið 2012 úr 6,0% í 6,4% er rétt að hafa 
í huga að spáð atvinnuleysi ársins 2011 breyttist úr 7,2% í 7,4% þannig að breyting 
atvinnuleysis milli áranna 2011 og 2012 fer úr 1,2 prósentum í sumarspánni í 1,0 
prósentu í vetrarspánni. Það er að segja breytingu í atvinnuleysi milli áranna 2011 og 
2012 ætti frekar að hugsa um sem 0,2 prósentur en 0,4 prósentur.

Vetrarspáin gerir ráðið fyrir eilítið færri ársverkum að baki landsframleiðslu ársins 2011 en 
reiknað var með í sumarspánni, sama gildir reyndar um 2012, þ.e.a.s. vetrarspáin gerir ráð 
fyrir færri ársverkum að baki landsframleiðslu 2012 en var í sumarspánni en munurinn er 
minni. í grunni vetrarspárinnar eru nýrri þjóðhagsreikningar og nýrri vinnumarkaðsgögn.

Margir ólíkir (og stundum samverkandi þættir), geta leitt til þessarar niðurstöðu án þess að í


