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1.  Inngangur
Í hagfræðikenningum Jósefs Schumpeters er lögð
áhersla á þátt athafnaskálda í að útvíkka fram-
leiðslujaðar samfélagsins. Samkvæmt kenningum
hans er viðleitni frumkvöðla til þess að þróa nýjar
vörur og framleiðsluþætti drifkraftur hagvaxtar.
Hagvöxtur hefur þannig í för með sér látlausa
endurskipulagningu á fyrirtækjum, ásamt því að
ný fyrirtæki koma fram á sjónarsviðið á meðan
gömul fyrirtæki leggja upp laupana. Fjármagn og
vinnuafl flyst stöðugt á milli fyrirtækja og at-
vinnugreina.1

Herbert Giersch (1984) flokkar lönd í fjóra
hópa í anda kenninga Schumpeters. Í fyrsta lagi
eru það hin svokölluðu „þróuðu Schumpeter-
svæði“ (e. advanced Schumpeterian areas) þar
sem töluvert er af frumkvöðlafyrirtækjum (t.d.

Bandaríkin og Japan), í öðru lagi hin „minna
þróuðu Schumpeter-svæði“ þar sem fyrirtæki
herma gjarnan eftir frumkvöðlafyrirtækjum (t.d.
Tævan og Singapúr), í þriðja lagi eru það hin
„þróuðu Keynes-svæði“ þar sem stofnanaum-
gjörð hamlar sköpunarmætti atvinnulífsins og
stjórnvaldsaðgerðir eru notaðar til að hafa áhrif á
framleiðsluþáttaverð (t.d. Mið-Evrópa). Í fjórða
og síðasta lagi eru það síðan hin „minna þróuðu
Keynes-svæði“ (e. less developed Keynesian
areas) þar sem stjórnvaldsaðgerðir hafa einnig
áhrif á framleiðsluþáttaverð og eftirspurn er alls
ekki stjórnað á skilvirkan hátt (t.d. S-Ameríka).

Við notum markaðsvirði fyrirtækja á hluta-
bréfamarkaði í sex stórum iðnríkjum og berum
saman þróun fyrirtækja í ljósi kenninga Schum-
peters og flokkunar Giersch. Iðnríkin, sem til
skoðunar eru, tilheyra mismunandi svæðum sam-
kvæmt skilgreiningu Giersch. Ætlun okkar er að
mæla vaxtarmöguleika smárra fyrirtækja með
markaðsvirði þeirra og bera saman á milli landa.
Tilgáta okkar er sú að vaxtarmöguleikarnir séu
meiri á þróuðu Schumpeter-svæðunum en annars
staðar. Grunnhugmyndin er einföld: Sérhver vel-
heppnuð uppgötvun og vöruþróun ætti að hafa
áhrif á verð hlutabréfa og þar með markaðsvirði
viðkomandi fyrirtækis. Þegar fyrirtæki tekst vel
upp ætti verð hlutabréfa að stökkva upp á við.
Slík stökk verða þá yfirleitt áður en hagnaður nær
að vaxa ef verð hlutabréfa endurspeglar vænting-
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1. Hagfræðingar nútíðarinnar hafa komið fram með ýmis ný
afbrigði af kenningum Schumpeters. Þar má nefna til sögu
kenningar Caballero og Hammour (1994) og Campbell
(1997) sem leggja áherslu á hlutverk nýliðunar fyrirtækja:
Ef einungis ný fyrirtæki geta tileinkað sér nýja tækni
verður hagvöxtur aðeins ef ný fyrirtæki koma til sögu og
eldri fyrirtæki heltast úr lestinni. Kenning Cooper og féla-
ga (1999) felur hins vegar í sér að tækniframfarir verði við
fjárfestingu í nýjum framleiðslutækjum.
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ar um framtíðarhagnað. Með því að kanna hvort
markaðsvirði smárra fyrirtækja vaxi hraðar en
hinna stærri og bera niðurstöðurnar saman á milli
landa þá er unnt að prófa tilgátuna um betri
vaxtarmöguleika smárra fyrirtækja á Schumpeter-
svæðunum.2

Við erum að sjálfsögðu ekki þeir fyrstu til
þess að prófa hugmynd sem tengist kenningum
Schumpeters. Hagfræðingar hafa notað bæði
þjóðhagsleg gögn og einnig gögn um einstök fyr-
irtæki og atvinnugreinar. Rannsóknir sem styðjast
við þjóðhagsleg gögn fylgja yfirleitt fordæmi
Barro (1991) og meta aðhvarfslíkan sem skýrir
mismun hagvaxtar á milli landa yfir eitthvert
ákveðið tímabil með ýmsum breytum. Þá er not-
ast við þverskurðargögn og er sérhvert land ein
athugun. Skýristærðirnar mæla ýmsar stofnanir
hagkerfisins auk þjóðhagsstærða, svo sem fjár-
festingar og ríkisútgjalda. Þótt slíkar rannsóknir
leiði í ljós tengsl hagvaxtar og hinna ýmsu stærða
er einnig ljóst að þær varpa ekki skýru ljósi á
sannleiksgildi hugmynda Schumpeters; ekki er
ljóst hvort hagvöxtur stafar af tilvist frumkvöðla
eða af öðrum orsökum.3 Til að leita svara við þess
háttar spurningum þarf fíngreindari gögn heldur
en þjóðhagslegar samtölur og því hafa rekstrar-
hagfræðileg gögn almennt reynst betur við að
lýsa gangverki hagvaxtar. Niðurstöður þess háttar
rannsókna (Foster, Haltiwanger og Krizan
(1997)) eru svofelldar: (1) stöðugt streymi vinnu-
afls og fjármagns er á milli fyrirtækja; (2) færsla
framleiðsluþáttanna er sveiflukennd yfir tíma og
einnig breytileg frá einni framleiðslugrein til ann-
arrar; (3) stór þáttur af streymi framleiðsluþátt-
anna felur í sér færslu innan framleiðslugreina
fremur en færslu á milli framleiðslugreina; og (4)

framleiðnistig og vöxtur framleiðni er mjög
breytilegt á milli fyrirtækja innan sömu fram-
leiðslugreinar.

Samkvæmt þessum niðurstöðum má álykta að
hagvaxtartölur og aðrar þjóðhagslegar upplýsing-
ar gefi mjög takmarkaðar upplýsingar um gang-
verk hagvaxtarins vegna þess hversu breytileg
fyrirtæki eru innan hverrar greinar en þessi mis-
munur endurspeglast ekki í þjóðhagslegum sam-
tölum. Stöðugt flæði framleiðsluþátta, fjármagns
og vinnuafls, á milli fyrirtækja og munur á fram-
leiðnistigi hlýtur að leiða til þess að hlutfallslegt
gengi þeirra verði fallvallt, sum fyrirtæki heltast
úr lestinni, önnur dragast aftur úr, og enn önnur ná
sér á strik.

Markmið okkar er að bera saman vaxtarmögu-
leika lítilla fyrirtækja í stórveldunum sex: Frakk-
landi (CAC40), Þýskalandi (DAX30), Ítalíu
(MIB30), Spáni (IBEX34), Bretlandi (FTSE100)
og Bandaríkjunum (SP100, Nasdaq). Samkvæmt
flokkun Giersch eru Bandaríkin dæmi um „þróað
Schumpeter-svæði“ einkum og sér í lagi tækni-
fyrirtækin sem skráð eru á Nasdaq-hlutabréfa-
markaðnum. Frakkland og Þýskaland teljast til
hinna svokölluðu „þróuðu Keynes-svæða“. Bret-
land er líklega mitt á milli en Ítalía og Spánn til-
heyra hinum svokölluðu „minna þróuðu Keynes-
svæðum“. Samkvæmt þessari flokkun má vænta
þess að vaxtarmöguleikarnir séu mestir í Banda-
ríkjunum. Þar á eftir kemur Bretland og að lokum
koma Frakkland, Þýskaland, Ítalía og Spánn.

Í þeim tilgangi að kanna þessa hugmynd mun-
um við fyrst mæla hvort markaðsvirði lítilla fyrir-
tækja dragi á markaðsvirði stóru fyrirtækjanna.
Síðan munum við kanna hvernig röðun fyrirtækja
(mæld í markaðsvirði) breytist, þ.e.a.s. við lýsum
hversu líklegt er að fyrirtæki flytji sig um sæti
milli tímabila; hversu líklegt er, svo að dæmi sé
tekið, að fyrirtæki sem tilheyrir hópi 25% 
smæstu fyrirtækjanna flytji sig upp í hóp 50%
miðlungsstóru fyrirtækjanna eða alla leið upp í
hóp 25% stærstu fyrirtækjanna. Að lokum mun-
um við athuga hversu viðkvæmar niðurstöðurnar
eru fyrir úrtaksvalinu.

2. Reyndar er tilgáta okkar samsett úr tveimur hlutum:
Vaxtarmöguleikar smárra fyrirtækja ráðast að einhverju
leyti af starfsumhverfi þeirra og flokkun Giersch er góð
lýsing á þessu starfsumhverfi. 

3. Rannsóknir Caballero og Jaffe (1993) eru undan-
tekningin frá þessari reglu en þeir mæla hlut nýliðunar 
(e. creative destruction) í hagvaxtarferlinu í Bandaríkjun-
um með því að áætla fjölda nýrra einkaleyfa. Niðurstöður
þeirra gefa til kynna að tíðni nýliðunar hafi verið á bilinu
2-7% á áttunda áratugnum en mest var nýliðunin í lyfja-
iðnaði, þ.e.a.s. allt að 25%. 
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2.  Verða hinir síðustu fyrstir?
Markmiðið er að athuga hvort velgengni fyrir-
tækja sé að einhverju leyti tengd stærð þeirra. Til
að kanna þetta notum við bæði þversniðsgögn og
langsniðsgögn (e. panel) um markaðsvirði á
mánaðarlegri tíðni frá janúar 1990 til mars 2001.
Við tökum ekki með fyrirtæki sem voru í vísi-
tölunum í upphafi en duttu út úr þeim fyrir lok
tímabilsins. Í úrtaki okkar eru einungis þau fyrir-
tæki sem voru í vísitölunum í mars árið 2001 og
hafa gengisrunu yfir allt tímabilið.

Við hefjum athugun okkar á því að meta
aðhvarfsgreiningu á þverskurðargögnum fyrir
eftirfarandi jöfnu þar sem m merkir markaðsvirði,
einstök fyrirtæki eru táknuð með hlaupatölunni i
og ε táknar slembistærð. Í þversniðsgögnunum
táknar háða breytan breytingu í markaðsvirði frá
upphafi til loka tímabilsins.

Jafnan prófar hvort hlutfallslegur vöxtur
markaðsvirðis fyrirtækja sé neikvætt fall af virði
fyrirtækisins í upphafi tímabilsins m0 (β < 0).

Niðurstöður matsins eru í öðrum dálki töflu 1 hér
að neðan.

Því næst metum við jöfnuna með langsniðs-
gögnum á mánaðarlegri tíðni. Í þessu tilfelli er
háða breytan mánaðarleg hlutfallsbreyting á
markaðsvirði. Jöfnurnar eru metnar með því að
þvinga stuðulinn β til þess að taka sama gildi fyrir
öll fyrirtæki innan sama lands. Tvö tilfelli eru
skoðuð fyrir fasta jafnanna, α. Í fyrsta lagi þving-
um við fastann til að vera sá sami fyrir öll fyrirtæki
í tilteknu landi. Niðurstöður er að finna í þriðja

dálki töflu 1. Þessi aðferð hefur þó þann galla að ef
gæði fyrirtækja eru ekki hin sömu á þessi þvingun
ekki rétt á sér. Líklegt er að þessi skekkja valdi því
að gildi stuðulsins β verði minna neikvætt en ella.4
Þess vegna leyfum við stuðlinum α einnig að taka
mismunandi gildi eftir fyrirtækjum og sýnum
niðurstöður í fjórða dálki töflunnar. 

4. Ef stuðullinn α hefur ekki sama gildi fyrir öll fyrirtæki
felur mat jöfnunnar í sér að ∆log(mit) = α + β (mit-1) + (εit
+ αi - α). Ef fylgni er á milli mit-1 og αi - α, sem gera
verður ráð fyrir, veldur slíkt ofmati á β, vanmati á
neikvæðu gildi β.

( ) ( )0log logi i im mα β ε∆ = + +

Samleitni

Langsnið Langsnið
Sami fasti Mismunandi fasti Fjöldi

Land Þversnið fyrir hvert land fyrir hvert fyrirtæki fyrirtækja
Frakkland ............................................... -5,43 -0,22 -0,26 28
CAC40 (3,90) (1,34) (1,19)

Þýskaland............................................... -5,51 -0,12 -0,27 22
DAX (1,47) (-0,80) (1,07)

Ítalía ....................................................... -13,98 -1,45 -1,65 18
MIB (3,43) (3,20) (2,57)

Spánn ..................................................... -2,08 -0,81 -1,21 18
IBEX (1,43) (3,12) (2,49)

Bretland.................................................. -14,66 -1,03 -1,57 70
FTSE100 (2,30) (5,00) (4,45)

Bandaríkin.............................................. -53,12 -0,41 -0,90 87
SP100 (2,74) (5,53) (7,45)

Bandaríkin.............................................. -41,76 -0,72 -1,00 38
Nasdaq (3,78) (5,40) (5,61)

Gögnin eru frá Datastream.  t-gildi eru innan sviga. t-gildi fyrir þversnið eru reiknuð með White-variance-covariance-fylki. t-gildi fyrir
langsniðsstuðla eru reiknuð samkvæmt GLS-mati. Tímabilið spannar 1990:1-2001:3. Langsniðsstikar eru margfaldaðir með 100.

Tafla 1
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Stikamatið fyrir β í þversniðinu er alls staðar
neikvætt sem bendir til þess að smærri fyrirtækin
hafi vaxið hraðar en stærri fyrirtækin yfir tíma-
bilið.5 Stikamatið í Bandaríkjunum er hæst og þar
á eftir kemur Bretland. Niðurstaðan samræmist
því hugmyndinni um að Bandaríkin og Bretland
séu svokölluð „Schumpeter-svæði“. Frakkland,
Þýskaland og Spánn hafa hins vegar lægsta stika-
matið. Ítalía hefur aftur á móti háan stika en nán-
ari greining leiðir í ljós að ástæðan er þrjú öfga-
gildi. Ef þau eru tekin út fellur matið niður í -1,75
(1,33). Stikamöt í öðrum löndum eru ekki jafn
viðkvæm fyrir öfgagildum.

Þegar sjónum er beint að langsniðsmetlunum
er svipaða sögu að segja, þ.e. stikamat β er nei-
kvætt. t-gildin eru alls staðar frekar há en þar sem
fjöldi fyrirtækja í hverju landi er mismunandi
verður að gæta varúðar við að bera saman t-gild-
in á milli landanna. Enn og aftur styðja niður-
stöðurnar tilgátu okkar. Stikamöt fyrir Frakkland
og Þýskaland eru yfirleitt ómarktækt frábrugðin
núlli og t-gildi fyrir önnur lönd eru yfirleitt hærri.
Það kemur hins vegar á óvart að stikamatið fyrir
Ítalíu og Spán eru síst lægri en fyrir Bretland og
Bandaríkin. Þetta má að nokkru leyti rekja til
fæðar athugana og tilvistar öfgagilda.

Niðurstaða okkar er því sú að smærri fyrirtæki
virðast vaxa örar en stærri fyrirtæki og að vaxtar-
möguleikar smárra fyrirtækja séu minni í Frakk-
landi og í Þýskalandi heldur en í Bandaríkjunum
og Bretlandi. Þetta samræmist flokkunarkerfi
Giersch en fyrri tvö löndin tilheyra „Keynes-
svæðum“ en þau seinni tilheyra „Schumpeter-
svæðum“. Það sem kemur einkum á óvart er hins
vegar að fyrirtækin á Nasdaq eru ekki verulega
frábrugðin þeim sem tilheyra S&P100-vísi-
tölunni.

Rétt er að geta þess að fyrrgreind aðferðar-
fræði getur valdið svokölluðum „survivorship 
bias“ þ.e. hætt er við því að sýnið innihaldi
einungis þau fyrirtæki sem náðu góðum árangri

yfir tímabilið og héldust inni í vísitölunni. Til að
kanna hversu viðkvæmar niðurstöðurnar eru fyrir
þessu fjallar síðasti kaflinn um sambærilegt mat
með fyrirtækjunum í Bretlandi sem tilheyrðu
vísitölunni í upphafi tímabilsins.

3.  Hin stóru stökk
Við könnum nú hvernig hlutfallslegt markaðs-
virði fyrirtækja breytist. Í þessu skyni röðum við
fyrirtækjum í hverju landi eftir markaðsvirði í
hverjum mánuði. Þannig fæst út staða viðkom-
andi fyrirtækis í hlutfalli við önnur fyrirtæki á
sama tíma og í sama landi. Með þessari aðferð er
hægt að bera hlutfallslega stöðu saman á milli
tímabila. Ætlunin er að komast að því hvort vöxt-
ur lítilla fyrirtækja gerist í hlutfallslega stórum
stökkum samanborið við markaðsvirði annarra
fyrirtækja í sama landi. 

Við nálgumst viðfangsefnið með því að reikna
út hversu oft fyrirtæki flytja sig um set innan
röðunar frá einu tímabili til annars t.d. hvort smá
fyrirtæki, þ.e.a.s. þau sem tilheyra hópi 25%
smæstu fyrirtækjanna, eiga það til að færa sig um
set innan röðunarinnar svo um munar og flytja sig
í miðbik röðunarinnar eða þá í hásætin. Þannig
geta smá fyrirtæki orðið miðlungsstór og
miðlungsstór fyrirtæki orðið stór í samanburði
við önnur fyrirtæki á markaðinum. Allt þetta er
unnt að gera með því að meta röðun fyrirtækja
samkvæmt markaðsvirði í hverjum mánuði og
fylgjast síðan með hreyfingum einstakra fyrir-
tækja innan hennar milli mánaða.

Í stuttu máli er röðun á markaðsvirði skipt í
þrjá hluta, lægstu 25% (S0), miðlungs 50% (S1)
og hæstu 25% (S2). Með þessum hætti er hægt að
finna gildi c1 og c2 sem marka skilin á milli þess-
ara þriggja flokka. Þannig verða 25% af fyrirtækj-
um á svæði S0 og með lægra markaðsvirði en c1,
25% með hærra markaðsvirði en c2 og 50% fyr-
irtækja eru með markaðsvirði á bilinu c1 til c2.
Við búum svo til breytu fyrir fyrirtæki i á tímabili
t, Ii(t), sem tekur gildin 0, 1 og 2 eftir því á hvaða
svæði viðkomandi fyrirtæki er þ.e.a.s. 0 ef
markaðsvirði er fyrir neðan c1 o.s.frv. Við getum
nú lýst hreyfingum einstakra fyrirtækja innan
röðunarinnar og skilgreinum þær á eftirfarandi
hátt:

5. β -samleitni (e. β -convergence) er hugtak sem er gjarnan
notað í hagvaxtarfræðum. Í þessu samhengi felst það í
því að smá, þ.e.a.s. verðlítil, fyrirtæki draga smám saman
á hin stærri hvað varðar markaðsvirði. Samleitnin kemur
því fram í neikvæðu mati á β .
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Skilgreining: Fyrirtæki verður fyrir jákvæðum
hnykk á tímabili t ef Ii (t + 1) > Ii (t); það verður
fyrir áfalli ef Ii (t + 1) < Ii (t).

Niðurstöður flokkunarinnar er þá unnt að nota
til þess að reikna út líkur þess að fyrirtækin flytji
sig um set innan röðunarinnar. Þá fást líkur þess
að fyrirtæki flytji sig frá svæði lágs markaðsvirðis
yfir á svæði meðalhás markaðsvirðis eða hás
markaðsvirðis o.s.frv. Við teljum hlutfallslega
hversu mörg fyrirtæki flytja sig um set (frá S0 til
Sm fyrir m = 1,2) milli 1986:3 og 2001:3. Vakin er
athygli á því að sýnið nær lengra aftur en áður,
þ.e.a.s. til mars 1986 en það reyndist nauðsynlegt
til að fá ásættanlegan fjölda gagnapunkta.

Tafla 2 hér fyrir neðan sýnir færslulíkurnar
milli hópanna þriggja, 25% minnstu fyrirtækin
(S0), 50% miðlungsfyrirtækin (S1) og 25%
stærstu fyrirtækin (S2). Taflan sýnir líkur þess að
fara frá svæði S0 til S1; frá svæði S0 til S2; og frá
svæði S1 til S2, og einnig á hinn veginn. Þarna er
um að ræða líkurnar á því að lítið fyrirtæki verði
meðalstórt, að lítið fyrirtæki verði stórt og einnig

að meðalstórt fyrirtæki verði stórt. Einnig eru
birtar meðal-færslulíkur. Mismunur á milli landa
er minni en vænst var. Þannig virðist sá munur
sem fram kom á löndunum í töflu 1 ekki koma
fram í stórum stökkum. Þetta á þó við um Nasdaq
þar sem lítil fyrirtæki eiga meiri líkur á því að
verða meðalstór í einu stökki og meðalstór meiri
líkur á því að verða stór í einu stökki. Með öðrum

orðum eru líkur á færslum eða stökkum milli
hópa meiri fyrir fyrirtæki á Nasdaq heldur en
annars staðar. Líkur á því að fyrirtæki skreppi
saman og tilheyri síðan hópi minni fyrirtækja eru
einnig háar á Nasdaq.6

Ef litið er á tegundir fyrirtækja sem hreyfa sig
um set kemur ákveðið mynstur í ljós. Bandaríkin
skera sig enn nokkuð úr en þar eru það helst fyr-
irtæki í fjármála- og tæknigeiranum sem flytjast
upp á við. Sum þessara fyrirtækja náðu að flytja
sig alla leið úr neðsta hluta dreifingarinnar í þann
efsta. Þetta á t.d. við um Bank of America, J P
Morgan, Microsoft, Oracle og Wells Fargo.7
Önnur fyrirtæki fluttu sig úr neðri helmingi dreif-
ingarinnar í miðbik hennar, t.d. tölvuframleiðand-
inn Apple. Enn önnur fyrirtæki fluttu sig um set
úr miðbiki dreifingarinnar í efsta hluta hennar.
Hér eru á ferð Novell og 3COM. Í Bretlandi átti
sumpart sama þróun sér stað. Fjögur fyrirtæki í
fjármálageiranum: Amvescap, Bank of Scotland,
CGNU og Royal Bank of Scotland, bættu hlut
sinn og einnig tæknifyrirtækið Logica. Athygli
vekur að þrjú fjármálafyrirtæki náðu góðum ár-

6. Takið eftir að meðallíkur á uppfærslu eru ekki þær sömu
og meðallíkur á því að færast neðar í dreifinguna fyrir
hverja vísitölu.  Ástæða þessa er sú að við leyfum nýjum
fyrirtækjum að bætast í hópinn. Þegar ný fyrirtæki koma
inn í úrtakið getur flokkun þeirra sem fyrir voru breyst.

7. Rekja má hluta af hækkun markaðsvirðis fyrirtækjanna
Bank of America og Wells Fargo til samruna fyrirtækja.

Færslulíkur

Færsla upp á við Færsla niður á við
Land S0→S1 S1→S2 S0→S2 Meðaltal S2→S1 S1→S0 S2→S0 Meðaltal
Bandaríkin (SP100) ........................ 36% 4% 24% 21,3 25% 27% 8% 20,0
Bandaríkin (Nasdaq)....................... 80% 40% 20% 46,7 20% 20% 40% 26,7
Bretland .......................................... 47% 27% 0% 24,7 29% 13% 14% 18,7
Frakkland ........................................ 50% 36% 0% 28,7 40% 9% 20% 19,7
Ítalía ................................................ 75% 17% 25% 39,0 0% 17% 0% 8,5
Spánn .............................................. 50% 25% 0% 25,0 50% 38% 0% 29,3
Þýskaland........................................ 17% 20% 0% 12,3 40% 0% 0% 13,3

Hóparnir eru skilgreindir sem smæstu 25% fyrirtækjanna, þau 50% sem eru í miðbiki röðunarinnar og þau sem eru á meðal þeirra 25%
sem stærst eru. Gögnin eru frá Datastream. Tímabilið spannar 1986:3-2001:3.
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angri á Ítalíu. Í hinum löndunum þremur voru það
helst veitustofnanir (e. utilities), iðnaður og
neysluvörugeirinn sem bættu hag sinn. Einungis
eitt tæknifyrirtæki stóð sig verulega vel í þessum
löndum, CAP Gemini í Frakklandi, og eitt þýskt
fjármálafyrirtæki bætti einnig hag sinn; München
Ruck.

Samkvæmt þessari greiningu virðist vera
nokkur munur á Bandaríkjunum annars vegar og
Frakklandi, Þýskalandi og Spáni hins vegar. Ítalía
og Bretland virðast taka sér stöðu einhvers staðar
á milli þessara tveggja. Það er nýja hagkerfið sem
er sigursælt í Bandaríkjunum: fjármál og tækni,
en hið gamla hagkerfi virðist enn ríkjandi í Evr-
ópu.

4.  Val á fyrirtækjum
Rannsókn þessi beinist að fyrirtækjum sem eru
skráð í kauphöllum mismunandi landa. Ákveðið
var að velja fyrirtæki í stærstu vísitölunum til að
fá sem best mat á markaðsvirði og forðast atriði
eins og lága viðskiptatíðni. Sýnið samanstendur
hins vegar einungis af fyrirtækjum sem voru í
vísitölunni í mars árið 2001 (og hafa gengisrunu
yfir allt tímabilið) og því er eðlilegt að spyrja
hvort þau gefi rétta mynd af almennri þróun eða
hvort um sé að ræða hóp sigurvegara sem héldust
inni í vísitölunni vegna hagfelldrar þróunar á
tímabilinu. Til að athuga hvort þetta hafi afger-
andi áhrif á niðurstöðuna er eðlilegt að kanna

hvernig fyrirtækjunum sem mynduðu vísitöluna í
upphafi tímabilsins þ.e. janúar árið 1990 farnaðist
yfir sama tímabil en sum þeirra duttu út úr
vísitölunni á tímabilinu. 

Til að kanna þetta búum við til sýni af bresk-
um fyrirtækjum sem voru í FTSE100-vísitölunni
í janúar árið 1990 og metum jöfnuna hér að ofan
yfir sama tímabil. Í úrtaki eru þau fyrirtæki sem
voru í vísitölunni í janúar 1990 og hafa gengis-
runu fyrir allt tímabilið.8 Tafla 3 sýnir niður-
stöðurnar. Fyrsta röðin sýnir fyrri niðurstöður en
sú seinni þær nýju.

Langsniðsmetlarnir eru áfram marktækt frá-
brugðnir núlli og formerkin haldast óbreytt. Það
er því óhætt að segja að fyrri niðurstöður séu ekki
háðar því sýni sem valið var. Þversniðsniður-
stöðurnar eru hins vegar veikari en áður en for-
merki haldast samt sem áður óbreytt.

5.  Niðurstöður
Niðurstöður þessarar ritgerðar benda til þess að
vaxtarmöguleikar fyrirtækja séu mismunandi í
Bandaríkjunum (sem tilheyra „þróuðu Schumpet-
er-svæði“) og Bretlandi annars vegar og Frakk-
landi og Þýskalandi hins vegar (sem tilheyra
„Keynes-svæðum“). Vaxtarmöguleikar fyrirtækja
í fyrrnefndu löndunum virðast vera meiri og fyr-
irtækin sem vaxa hraðast tilheyra yfirleitt há-
tækni- og bankageiranum. 

8. Ekki reyndist unnt að fá sambærileg gögn fyrir aðrar
vísitölur.

„Robustness“-prófun fyrir Bretland

Langsnið Langsnið
Sýni miðast við Sami fasti Mismunandi fasti Fjöldi
samsetningu vísitölu Þversnið fyrir hvert land fyrir hvert fyrirtæki fyrirtækja
Lok tímabils........................................... -14.66 -1.03 -1.57 70

(2.30) (5.00) (4.45)

Byrjun tímabils ...................................... -37.88 -0.42 -1.88 64
(1.42) (3.79) (8.38)

Gögnin eru frá Datastream. t-gildi eru innan sviga. t-gildi fyrir þversnið eru reiknuð með White-var-covariance-fylki. t-gildi fyrir
langsniðsstuðla eru reiknuð samkvæmt GLS-mati. Tímabilið spannar 1990:1-2001:3. Langsniðsstikar eru margfaldaðir með 100.

Tafla 3
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