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Ágrip: Í þessari grein er notast við líkan af verð- og launamyndun í litlu, opnu hagkerfi með ófullkomna
samkeppni á vöru- og vinnumarkaði til að meta helstu ákvörðunarþætti verðbólgu og launabreytinga á Ís-
landi. Samkvæmt líkaninu eru þrír helstu áhrifaþættir verðbólgu og launavaxtar á Íslandi barátta fyrirtækja
og verkalýðsfélaga um hlutdeild í þáttatekjum, raungengisskellir og umframeftirspurn á vöru- og vinnu-
markaði. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að jafnvægisálagning verðlags og launa hafi hækkað á
seinni hluta níunda áratugar síðustu aldar. Ástæðan gæti verið veruleg hækkun raunvaxta þegar miðstýring
vaxtaákvarðana var afnumin og breytingar urðu á áherslum í hagstjórn þegar horfið var frá ofuráherslu á
fulla atvinnu til áherslu á stöðugt verðlag. Þessar áherslubreytingar endurspegluðust einnig í tímamóta-
samningi á vinnumarkaði snemma árs 1990. Þessar breytingar leiddu til lækkunar jafnvægisverðbólgu og
hækkunar jafnvægisatvinnuleysis.
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I.  Inngangur
Á síðustu þremur áratugum hafa orðið grundvall-
arbreytingar á verðbólgu- og launaþróun á Ís-
landi. Á sjötta og sjöunda áratugnum var árleg
verðbólga á Íslandi að meðaltali tæplega 10% en
hún fór hratt vaxandi á þeim áttunda í kjölfar
tveggja mikilla olíuverðshækkana, töluverðra
launahækkana sem fylgdu í kjölfarið og mjög
eftirgefanlegrar peningastefnu. Í byrjun áratugar-
ins var árleg verðbólga um 13% en var komin í

um 60% í lok hans. Þessi þróun hélt áfram á fyrri
hluta níunda áratugarins og náði árleg verðbólga
hámarki árið 1983 þegar hún varð 83%. Á því ári
voru tekin fyrstu skrefin í því að reyna að hamla
gegn þessari þróun og að ná verðbólgu niður á
sambærilegt stig og í öðrum OECD-ríkjum.
Meðal þeirra ráðstafana sem gripið var til var af-
nám vísitölubindingar launa, gengisstöðugleiki
og aðgerðir er tengdust tekjustefnunni. Með
þessum ráðstöfunum tókst að ná verðbólgu niður
í um 20% um miðjan níunda áratuginn. Til ann-
ars átaks var gripið á seinni hluta níunda áratug-
arins. Þær ráðstafanir endurspegluðu mun meiri
breytingar á hagstjórnarsjónarmiðum en fyrri
aðgerðir. Með þeim var verðbólgu náð niður á
mjög lágt stig, fyrir neðan 2% meginhluta tíma-
bilsins. Lykilforsendur þessa árangurs voru af-
nám hafta á innlendum vinnu- og fjármálamörk-
uðum, aukin áhersla á verðstöðugleika fremur en
fulla atvinnu í stjórn peningamála og tímamóta-
samningur á vinnumarkaði snemma árs 1990
sem endurspeglaði vaxandi fylgi meðal almenn-
ings, verkalýðsfélaga og stjórnvalda við það
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sjónarmið að aukin hagsæld væri best tryggð
með verðstöðugleika.1

Af þessu stutta yfirliti um verðbólguferilinn á
Íslandi má ljóst vera að miklar kröfur eru gerðar
til hvaða líkans sem á að ná að skýra þróun verð-
og launamyndunar yfir allt tímabilið. Þó virðist
sem einfalt líkan af litlu, opnu hagkerfi með
ófullkomna samkeppni á vöru- og vinnumarkaði
geti skýrt meginbreytingar í verðbólgu- og launa-
þróun síðustu þriggja áratuga. Samkvæmt líkan-
inu eru það þrír þættir sem hafa skipt meginmáli
fyrir þróun verðbólgu og launabreytinga á Ís-
landi. Í fyrsta lagi á sér stað barátta milli fyrir-
tækja og verkalýðsfélaga, þar sem hvor aðili fyr-
ir sig reynir að hámarka hlut sinn í heildarvirðis-
auka framleiðslunnar. Áhrifin á laun og verðlag
vinna í gegnum launasamningaferlið þar sem fyr-
irtæki hækka verð sín og launþegar krefjast hærri
nafnlauna þar til að jafnvægi næst. Í öðru lagi
verða laun og verðlag fyrir áhrifum frá raungeng-
isskellum (eða viðskiptakjaraskellum). Í þessu
tilviki leiðir hækkun erlends verðlags eða gengis-
lækkun til þess að eftirspurn eftir innlendum
vörum eykst en það gerir innlendum fyrirtækjum
mögulegt að hækka verð og auka hagnað sinn.
Launþegar krefjast hlutdeildar í auknum hagnaði
í gegnum launasamningaferlið, þannig að laun
hækka einnig. Að lokum verða laun og verðlag
fyrir áhrifum af umframeftirspurn. Umframeftir-
spurn á innlendum vörumarkaði þrýstir upp inn-
lendu verðlagi þar til að eftirspurn fellur aftur að
framleiðslugetu hagkerfisins. Þessi áhrif um-
frameftirspurnar koma fram í gegnum fram-
leiðsluspennu hagkerfisins. Sams konar áhrif
koma fram í gegnum atvinnuleysi á vinnu-
markaði, þar sem umframeftirspurn eftir vinnu-
afli þrýstir upp launum í gegnum launasamninga-
ferlið.

Að lokum benda niðurstöðurnar til þess að
jafnvægisálagning verðlags og launa hafi hækkað
á seinni hluta níunda áratugar síðustu aldar.
Möguleg ástæða gæti verið veruleg hækkun raun-

vaxta sem endurspeglaði ofangreindar umbætur á
innlendum fjármálamarkaði og breytingar á
áherslum í stjórn peningamála. Þessar breytingar
leiddu til lækkunar jafnvægisverðbólgu og hækk-
unar jafnvægisatvinnuleysis.

Þessi ritgerð er skipulögð þannig að í öðrum
kafla er greint frá einföldu fræðilegu líkani af
jafnvægisákvörðun launa og verðlags, sem gefur
langtímaskilyrði hins tölfræðilega líkans. Í þriðja
kafla er fjallað um gögnin. Í fjórða kafla er greint
frá mati á langtímaeiginleikum líkansins og í
þeim fimmta frá lokalíkani sem lýsir verðbólgu-
og launabreytingaþróun síðustu þriggja áratuga á
Íslandi. Sjötti kafli fjallar um jafnvægiseiginleika
líkansins og sá sjöundi geymir lokaorð.

II.  Einfalt líkan
II. 1.  Launamyndun
Gert er ráð fyrir að launamyndun ráðist af Nash-
samningagerð milli fyrirtækja og verkalýðs-
félaga. Þetta er hin hefðbundna fræðilega um-
gjörð launasamninga í hagkerfum með tiltölulega
miðstýrða launasamninga eins og á Íslandi, sbr.
Carlin og Soskice (1990) og Lindbeck (1993).
Þetta er einnig algengasta fræðilega undirstaða
reynslurannsókna síðan Andrews og Nickell
(1983) framkvæmdu sína tölfræðirannsókn.

Launasamningagerðina er hægt að leiða út
formlega úr líkani með fyrirtæki sem hámarka
hagnað og einstaklinga sem hámarka notagildi
sitt, sbr. grein Þórarins G. Péturssonar og Sløks
(2001). Slík líkön gefa til kynna að lausn samn-
ingagerðarinnar ráðist af raunframleiðendalaun-
um og framleiðni, frá sjónarhóli fyrirtækjanna,
og raunneyslulaunum, út frá sjónarhóli launþega. 

Niðurstöðu launasamningagerðarinnar má
rita á lóg-línulegu formi sem (lágstafir tákna lóg-
ariþma)

(1)

þar sem w er nafnlaunamarkmið samninganna, pr
er framleiðendaverð, p er neysluverð, z er fram-
leiðni vinnuafls og u er atvinnuleysishlutfallið.
ξw endurspeglar aðra þætti sem hafa áhrif á
niðurstöðu samninganna, s.s. umfang atvinnu-
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leysisbótakerfis, skattahlutföll, misræmi í eigin-
leikum þeirra sem leita að vinnu og þeirra sem at-
vinnurekendur eru að leita að og stofnanalega
þætti, eins og tilvist miðstýrðra launasamninga-
stofnana (sjá t.d. Nickell, 1987). Verðhlutfallið pr
– p gegnir mikilvægu hlutverki fyrir niðurstöðu
launasamninganna. Ef α = 0 hefur verðhlutfallið
engin langtímaáhrif á w – p, þ.e. niðurstaða
launasamninga endurspeglar að fullu raunneyslu-
laun og þar með samningskröfur launþega, en ef
α = 1 hefur verðhlutfallið hlutfallsleg langtíma-
áhrif á w – p, þannig að niðurstaða launasamn-
inga endurspeglar að fullu raunframleiðendalaun, 
w – pr og þar með samningskröfur fyrirtækjanna.

Lausn samningagerðarinnar gefur einnig til
kynna að aukin framleiðni vinnuafls leiði til hærri
launa, þar sem aukin framleiðni eykur hagnað
fyrirtækja og þar með líkur á því að þau samþykki
launakröfur verkalýðsfélaganna. Ef δ = 1 ræðst
lausn samningagerðarinnar af einingarkostnaði
launa, w – z, þ.e. til langs tíma endurspegla samn-
ingslaun alla framleiðniaukninguna þannig að
verðlag verður óháð framleiðniþróun til langs
tíma. Að lokum ráðast jafnvægislaun af atvinnu-
leysishlutfallinu, sem endurspeglar spennu á
vinnumarkaði sem hefur áhrif á lokaniðurstöðu
samninganna. Því má túlka atvinnuleysishlut-
fallið sem mælikvarða á hlutfallslega samn-
ingsstöðu verkalýðsfélaganna.

II. 2.  Verðmyndun
Gert er ráð fyrir að dæmigert fyrirtæki í hagkerf-
inu starfi á markaði sem einkennist af ófull-
kominni samkeppni. Fyrirtækið framleiðir eina
vöru sem er ófullkomin staðkvæmdarvara fyrir
sams konar vöru sem framleidd er erlendis. Verð
vörunnar er gefið sem álag ofan á jaðarkostnað

(2)

þar sem µ er verðálagið og mc jaðarkostnaður.
Verðálagið er ekki fast heldur ræðst af hlutfalls-
legu verði. Með þessu er gefinn möguleiki á
markaðsverðlagningu (e. pricing-to-market), þar
sem álagið er neikvætt fall af eftirspurnarteygni
vörunnar (sjá t.d. Krugman, 1987)

(3)

þar sem q er innflutningsverðlag í innlendri mynt
á vörum sem eru viðskiptavörur (e. tradeable
goods) framleiddar erlendis og eru ófullkomnar
staðkvæmdarvörur við innlenda framleiðslu. λ
endurspeglar samkeppnisstig innlendrar fram-
leiðslu gagnvart erlendri. Því meiri sem áhrif
markaðsverðlagningar eru (lægra λ) því minni
áhrif hafa breytingar á erlendu verðlagi og gengi
á innlent verðlag. ξp endurspeglar aðra þætti sem
hafa áhrif á verðálagningu fyrirtækja, eins og t.d.
óbeina skatta, jaðarkostnað fjármagns og breyt-
ingar á samkeppnisstigi sem endurspeglast ekki í
áhrifum markaðsverðlagningar á verðálagið.

Framleiðslutækni hagkerfisins er gefin með
Cobb-Douglas framleiðslufalli með fastri
stærðarhagkvæmni

(4)

þar sem y er framleiðslumagn mælt á virðisauka,
ζ er heildarþáttaframleiðni, n er vinnuaflsnotkun
og k er fjármagnsnotkun. Að því gefnu að fyrir-
tæki hámarki hagnað með tilliti til vinnuaflsnotk-
unar fæst

(5)

þar sem z = y – n. Með því að setja jöfnur (3) og
(5) inn í jöfnu (2) fæst lausn fyrir framleiðenda-
verð sem álag ofan á einingarkostnað launa og
innflutningsverðlag, þar sem verðlag er einsleitt
(e. homogenous) í báðum þessum stærðum

(6)

Í þessari grein er áherslan lögð á neysluverð
fremur en framleiðendaverð, þar sem engin gögn
um síðarnefnda verðið eru til fyrir Ísland. Þessi
verð eru tengd með eftirfarandi hætti:

(7)
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þar sem η er hlutfall innfluttra vara í neyslukörf-
unni. Langtímalausn fyrir neysluverð er því gefin
sem

(8)

Það eru því tvær leiðir fyrir erlent verðlag og
gengi að hafa áhrif á innlent neysluverðlag. Í
fyrsta lagi eru bein áhrif frá verði innfluttra vara í
neysluverðsvísitölunni, gefin með η. Í öðru lagi
veldur hækkun erlends verðlags því að eftirspurn-
arteygni innlendrar samkeppnisvöru minnkar, en
það gefur innlendum fyrirtækjum möguleika á að
hækka álagningu sína og þar með vöruverð.
Neysluverðlag hækkar því í gegnum skilgrein-
ingu neysluverðsvísitölunnar og eru heildaráhrif-
in gefin sem λ(1 – η)/(1 + λ). Því sterkari sem
áhrif markaðsverðlagningar eru því minni verða
þessi óbeinu áhrif.

II. 3.  Metin langtímasambönd
Með því að setja jöfnu (7) inn í jöfnu (1) og nota
verðjöfnuna (8) fást eftirfarandi tvö langtíma-
sambönd fyrir verð og laun sem notuð verða í
þessari grein:

(9)

(10)

þar sem φ = αη/(1 – η), ψ = (1 – η)/(1 + λ) og
ec(p) og ec(w) eru verð- og launaálag út frá jafn-
vægisgreiningunni að ofan.2 Takið eftir að matið
á ψ mun almennt verða hærra en hlutfall inn-
fluttra vara í neysluverðsvísitölunni, η, ef λ > 0.
Lausn launasamningagerðarinnar gefur til kynna
að þegar laun eru lægri en jafnvægislaun, þ.e.
þegar launaálagið ec(w) er undir jafnvægisgildi

sínu, munu verkalýðsfélögin krefjast hærri launa
þar til að langtímajafnvægi næst að nýju. Lang-
tímajafnvægið má einnig rita á annan hátt sem
getur auðveldað túlkun þess. Skilgreina má s = w
– z – pr sem hlutfall launa í heildavirðisaukanum
(sem er jafnframt einingarkostnaður launa á raun-
virði), sem er í föstu hlutfalli við jaðarkostnað á
raunvirði, mc – pr = s – logγ út frá (5) og r = q –
pr sem raungengi.3 Lausn samningagerðarinnar
má því einnig rita sem

(11)

Að gefnu launaálaginu veldur hækkun launahlut-
falls (eða hækkun einingarkostnaðar launa á
raunvirði) því að laun þrýstast niður á við til að 
s lækki aftur í átt að upphaflegri jafnvægisstöðu.
Ef α < 1, gildir jafnframt að hækkun raungengis
(lækkun r) þrýstir niður launum. Ástæðan er sú
að hækkun raungengis dregur úr samkeppnis-
hæfni innlendrar framleiðslu og minnkar þannig
getu innlendra fyrirtækja til að greiða laun. Ef α
= 1, er launahlutfallið hins vegar óháð raungeng-
isbreytingum. Ef α = 0 (eins og kemur í ljós í
tölfræðigreiningunni síðar) eru langtímaáhrif
viðskiptakjaraskella hins vegar stærri en þegar α
> 0 (að gefnu p). Það sama á við eftir því sem
hagkerfið er opnara (stærra η). Að lokum veldur
minnkandi atvinnuleysi því að vinnumarkaður
verður spenntari en það veldur því að laun og
launahlutfallið hækka til langs tíma. Þessi áhrif
verða því meiri sem sveigjanleiki launa er meiri
(stærra θ).

Langtímaverðálagið í jöfnu (10) gefur til
kynna að ef verð er undir jafnvægisverðinu, þ.e.
þegar verðálagið ec(p) er undir jafnvægisgildi
sínu, munu fyrirtæki endurskoða verðlagningu
sína og hækka verð þar til að jafnvægi næst að
nýju. Neysluverðlag mun því hækka út frá jöfnu
(7). Svigrúm fyrirtækja til að bregðast við breyt-
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2. Strangt til tekið samanstanda ec(p) og ec(w) af verð- og
launaálagningu og frávikum raunverulegs verðlags og
launa frá markmiðsgildum sínum. Í jafnvægi eru þessi
frávik engin og ec(p) og ec(w) samsvara jafnvægisálagn-
ingu verðs og launa. Takið eftir að ec(p) og ec(w) inni-

halda einnig ξp og ξw, sem því er gert ráð fyrir að séu
sístæð eða myndi samþættingarsambönd sín á milli. ξp
og ξw hafa því ekki áhrif á matið á langtímastikum lík-
ansins.

3. Þar sem heimsmarkaðsviðskipti eru með allar vörur,
mælir r einnig viðskiptakjör.



ingum á jaðarkostnaði og innflutningsverði ræðst
af eftirspurnarteygni vöru þeirra. Því meiri sem
staðkvæmdin er á milli innlendrar og innfluttrar
vöru, þ.e. því minna sem markaðsvald innlendra
fyrirtækja er (stærra λ), því meira ræðst innlent
verðlag af erlendu verðlagi. Þegar λ → ∞, er full-
komin staðkvæmd milli innlendra og innfluttra
vara og verð innlendra vara ræðst eingöngu af
heimsmarkaðsverði, þ.e. PPP-kenningin gildir.
Innlend fyrirtæki geta því á engan hátt brugðist
við innlendri kostnaðarþróun. Ef hins vegar λ = 0
er ófullkomin staðkvæmd milli innlendra og inn-
fluttra vara og innlent framleiðendaverð ræðst
eingöngu af þróun innlends jaðarkostnaðar og
neysluverðlag ræðst einfaldlega af innlendri
kostnaðarþróun og innflutningsverðlagi í sam-
ræmi við samsetningu neysluverðsvísitölunnar.
Áhrif innflutningsverðs og gengisþróunar á inn-
lent neysluverð, 1 – ψ = (η + λ)/(1 + λ), eru því
meiri sem hagkerfið er opnara (stærra η) og áhrif
markaðsverðlagningar eru minni (stærra λ).

Verðálagið má einnig rita sem fall af launa-
hlutfallinu og raungengi á sama hátt og launaá-
lagið í jöfnu (11):

(12)

Að gefnu verðálaginu þvingar hækkun launahlut-
falls fyrirtæki til að hækka verð með það fyrir
augum að ná aftur þeirra hlut í virðisaukanum 
(1 – s). Þar að auki mun raungengishækkun
þvinga fyrirtæki til að lækka verð sitt í gegnum
jöfnu (3), sem lækkar neytendaverð út frá neyslu-
verðsvísitölunni. Raungengisáhrifin eru því meiri
sem samkeppni innlendra fyrirtækja við innflutt-
ar vörur er meiri, þ.e. eftir því sem áhrif
markaðsverðlagningar eru minni.

Ofangreind greining er í eðli sínu eingöngu
hlutajafnvægisgreining sem lýsir þróun verðlags
að gefnum launum og öfugt. Heildarjafnvægið
endurspeglar samtíma ákvörðun verðlags og
launa og fæst með því að leysa jöfnur (9) og (10)
saman:

(13)

(14)

þar sem ϑp og ϑw eru fastar sem ráðast af jafn-
vægisálaginu og öðrum stikum líkansins. Verð og
laun eru því einsleit til langs tíma í innflutnings-
verðlagi. δ ræður því hvernig framleiðniaukning-
in skiptist milli fyrirtækja og launþega. Ef δ < 1
mun aukin framleiðni valda því að jafnvægisverð
lækkar og jafnvægislaun hækka. Hækkun jafn-
vægisraunlauna verður því minni en hlutfallsleg
þannig að launahlutfallið lækkar. Ef δ = 1 munu
jafnvægislaun hins vegar endurspegla að fullu
framleiðniaukninguna og jafnvægisverð verður
óháð framleiðniþróun. Hækkun jafnvægisraun-
launa verður hlutfallsleg við framleiðniaukann og
launahlutfallið helst óbreytt.

Líkanið má einnig rita fyrir langtímajafnvægi
atvinnuleysis sem fall af raungengi og framleiðni

(15)

þar sem ϑu er fasti sem ræðst af jafnvægisálaginu
og öðrum stikum líkansins. Langtíma einsleitni
launa og verðs í jöfnum (13)-(14) tryggir að lang-
tímajafnvægi atvinnuleysis sé óháð nafnstærðum.
Eins og sjá má dregst jafnvægisatvinnuleysi sam-
an í kjölfar framleiðniaukningar ef δ < 1, en er
óháð framleiðniþróun ef δ = 1. Þetta er í samræmi
við þá staðreynd að engin augljós fallandi leitni
finnst í atvinnuleysi helstu iðnríkja, þrátt fyrir
augljósa vaxandi langtímaleitni í framleiðni.
Jafnvægisatvinnuleysið fellur einnig ef jafnvæg-
israungengið hækkar, þ.e. ef hagkerfið verður
fyrir viðskiptakjarabúhnykk. Jafnvægisatvinnu-
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leysið er því næmara fyrir raungengisbreytingum
sem hagkerfið er opnara (stærra η), því minna
sem raunframleiðendalaun bregðast við raun-
gengisskellum (stærra α), því minni sem áhrif
markaðsverðlagningar eru (stærra λ) og því
ósveigjanlegri sem innlendur vinnumarkaður er
(minna θ).

II. 4.  Samspil verðbólgu og launabreytinga
Ofangreint líkan lýsir langtímahegðun og -jafn-
vægi launa og verðlags í litlu opnu hagkerfi sem
býr við fákeppni á vöru- og vinnumarkaði. Að-
lögun þessara stærða í átt að þessu langtímajafn-
vægi er hægt að lýsa með svokölluðu villuleið-
réttingarformi (e. error correction model, ECM),
sem jafnframt má túlka sem einfalt líkan af þróun
verðbólgu og launabreytinga yfir tíma. Almennt
séð má rita ECM-líkanið sem

(16)

(17)

þar sem αp(L), o.s.frv., eru margliður í tafvirkjan-
um, Lkxt=xt-k, ∆kxt=(1–Lk)xt, ec(w) t–k og
ec(p)t–k eru tafða verð- og launaálagið frá lang-
tímagreiningunni að ofan (villuleiðréttingarlið-
irnir) og εpt og εwt eru i.i.d.-hendingar.

Verðbólgujafnan (16) gefur möguleika á að
framleiðsluspenna (e. output gap, gt) hafi
skammtímaáhrif á verðálagið þar sem jaðar-
kostnaðarferillinn er til skamms tíma upp-
hallandi (þar sem fjármagnsstofninn er fastur).
Því mun aukning eftirspurnar umfram fram-
leiðslugetu hagkerfisins valda auknum þrýstingi
á verðlag. Framleiðslu-slaki gefur hins vegar til
kynna ónýtta framleiðslugetu sem hægt er að
virkja án þess að verðbólguþrýstingur þurfi að
fylgja í kjölfarið.

Ofangreint ECM-líkan er hægt að túlka sem
almenna útgáfu Phillips-ferla fyrir verð og laun,
sem hægt er að leiða út úr ný-keynesískum
líkönum með tregbreytanleg laun og verð. Einnig
má líta á það sem almenna útgáfu „þríhyrnings-
líkans“ Gordons (1997), sem er önnur útgáfa af
Phillips-líkaninu.

Samkvæmt þessu líkani bregst innlent verðlag
við eftirspurnarþrýstingi á innlendum vörumarkaði,
mældum með framleiðsluspennunni, og laun
bregðast við eftirspurnarþrýstingi á vinnumarkaði,
mældum með atvinnuleysishlutfallinu. Líkanið
inniheldur einnig tafða verðbólgu og launabreyt-
ingar, sem endurspeglar tregbreytanleika þessara
stærða, og álagið, ec(p)t og ec(w)t, sem endurspegl-
ar áhrif frávika verðlags og launa frá undirliggjandi
langtímajafnvægisgildum sínum. Framleiðni og
innflutningsverðlag hafa einnig áhrif á verð- og
launamyndun, sem endurspeglar áhrif fram-
boðsskella. Hefðbundnir Phillips-ferlar fyrir
verðbólgu innihalda yfirleitt ekki launakostnað á
framleidda einingu og innflutningsverðlag sem
skýristærðir. Þessar stærðir eru hins vegar taldar
skipta miklu máli fyrir verðlagsþróun í litlum opn-
um hagkerfum sem verða oft fyrir framboðsskell-
um og eru með tiltölulega miðstýrða launasamn-
inga, eins og Ísland (t.d. Guðmundur Guðmunds-
son, 1990, Andersen og Már Guðmundsson, 1998,
og Þórarinn G. Pétursson, 1998) og Noreg (t.d.
Bårdsen, Fisher og Nymoen, 1998).4

Það er einnig hefðbundið að Phillips-ferlar
innihaldi verðbólguvæntingar og væntan launa-
vöxt. Í ofangreindri framsetningu eru þessar
stærðir hins vegar ekki til staðar. Ein möguleg
túlkun á líkaninu er sú að væntingar séu aftur-
sýnar (e. backward looking). Tafaferla líkansins
mætti því túlka sem mælikvarða á upplýsingar
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4. Þessar stærðir gætu einnig verið mikilvægar fyrir stærri
lönd með minna miðstýrða vinnumarkaði. T.d. telja
Lown og Rich (1997) að tiltölulega litla verðbólgu í
Bandaríkjunum á fyrri hluta tíunda áratugarins, á sama
tíma og hagvöxtur hafi verið mikill og framleiðslu-
spenna mikil, megi skýra með litlum vexti launa-
kostnaðar á framleidda einingu. Með sama hætti telja
Rich og Rissmiller (2000) að mikil lækkun innflutnings-
verðlags geti skýrt að töluverðu leyti lága verðbólgu í
Bandaríkjunum á seinni hluta áratugarins.



sem fyrirtæki og verkalýðsfélög nota við að spá
verðbólgu og launavexti. Ef, aftur á móti, er gert
ráð fyrir að þessir aðilar séu framsýnir má túlka
jöfnur (16)-(17) sem smækkað form Phillips-ferl-
anna þar sem væntingaferlunum hefur verið skipt
inn. Í þessu tilfelli eru stikar ofangreinds líkans
sambland kerfisstika Phillips-ferlanna og stika
væntingaferlanna sem horft er framhjá við mat
líkansins. Líkanið er í því tilviki opið fyrir gagn-
rýni Lucasar.5

III.  Gögnin
Til að meta verð- og launakerfið er notast við

hálfsársgögn fyrir tímabilið 1973-1999. Ástæðan
fyrir því að notast er við hálfsársgögn fremur en
ársfjórðungsgögn er tiltölulega óregluleg hegðun
launa á ársfjórðungstíðni vegna miðstýringar
launa sem oft orsakar miklar launahækkanir á
ákveðnum tímum, sérstaklega á fyrri hluta tíma-
bilsins, sem erfitt gæti reynst að ná utan um í
ofangreindu líkani. Notkun hálfsársgagna jafnar
yfir þessa óreglu. Þar að auki kemur oft í ljós að
auðveldara er að finna marktækt samband milli
framleiðsluspennu og verðbólgu á hálfsárstíðni
en ársfjórðungstíðni, sbr. Roberts (1997).

Verðröðin sem notast er við er vísitala neyslu-
verðs. Launaröðin er launavísitala ASÍ-land-
verkafólks. Innflutningsverðröðin er meðaltal
heimsmarkaðsverðs útflutnings iðnríkja án olíu
og olíuverðs, vegið samkvæmt innflutningi liðins
árs til Íslands, mælt í innlendri mynt. Atvinnu-
leysishlutfallið er hlutfall fjölda skráðra atvinnu-
lausra af heildarvinnuafli. Allar raðirnar eru
hálfsársmeðaltöl mánaðarlegra talna og eru
mældar í lógariþmum. Mynd 1 sýnir gögnin.
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5. Þórarinn G. Pétursson (1998) metur framsýnt verðbólgu-
líkan ekki ólíkt jöfnu (16), þar sem fyrirtæki taka verð-
ákvarðanir út frá væntingum um framtíðarþróun jaðar-
kostnaðar, í samræmi við hinn fræðilega „Nýja Phillips-
feril“ í Galí og Gertler (1999). Stikaskilyrðum jöfnukerf-
isins er ekki hafnað en gögnin eiga hins vegar erfitt með
að greina á milli framsýnnar og aftursýnnar útgáfu lík-
ansins, en það gefur til kynna að gagnrýni Lucasar skipti
líklega ekki miklu máli í þessu gagnasetti.

 Árlegur (∆2xt) og hálfsárslegur (∆xt) vöxtur og framleiðsluspenna

70 75 80 85 90 95
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
       

70 75 80 85 90 95

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

-0,1

          

70 75 80 85 90 95

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

-0,2

          

70 75 80 85 90 95

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

-0,2

-0,4

-0,6

         

70 75 80 85 90 95

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

-0,02

-0,04

         

70 75 80 85 90 95

0,00

0,05

0,10

0,15

-0,05

-0,10

-0,15

g

Launabreytingar InnflutningsverðlagVerðbólga

Framleiðni FramleiðsluspennaAtvinnuleysi

Mynd 1

∆2p ∆p ∆2w ∆w ∆2q ∆q

∆2u ∆u ∆2z ∆z



Þar sem ársfjórðungslegir þjóðhagsreikningar
liggja ekki fyrir, er landsframleiðsla og atvinna
eingöngu til á árlegri tíðni. Árleg gögn fyrir fram-
leiðniþróun (landsframleiðslu á hvern vinnandi
mann) og framleiðsluspennu (landsframleiðslu
umfram framleiðslugetu) voru því útbúin út frá
árlegum gögnum og síðan reiknuð út hálfs-
ársgögn með því að lágmarka fervik fyrstu af-
leiðna af tegri samfelldrar flæðistærðar sem kom
heim við árlegu gögnin, sjá grein Guðmundar
Guðmundssonar (1999).6

IV.  Samþættingarsamböndin
IV. 1  Ótakmarkaða VAR-líkanið
Í þessari grein er notast við VAR-líkan á hluta-
formi (e. partial form) til að meta langtíma-
samböndin í jöfnum (9)-(10). VAR-líkanið er því
skilyrt á þróun innflutningsverðlags, framleiðni,
atvinnuleysis og framleiðsluspennu. Þetta er aug-
ljós galli og á sérstaklega við um gengi krónunn-
ar sem er hluti innflutningsverðlags, sem ætti að
ráðast af samspili við launa- og verðlagsþróun.
Eftirspurnarþrýstingsstærðirnar, framleiðslu-
spenna og atvinnuleysi verða einnig fyrir áhrifum
launa- og verðlagsþróunar. Það er hins vegar
minna vandamál að skilyrða matið á þær þar sem
þær koma eingöngu fyrir tafðar í endanlegri út-
gáfu líkansins, á meðan samtímagildi innflutn-
ingsverðlags helst inni í verðlagsjöfnunni. Þar að
auki má ætla að framleiðsluspenna og atvinnu-
leysi ákvarðist saman, t.d. í gegnum lögmál
Okuns. Í ljósi alls þessa væri heppilegast að meta
líkan þar sem allar þessar stærðir eru ákvarðaðar
innan þess samtímis, eins og t.d. í Jacobsson o.fl.
(2001). Þetta er hins vegar ekki gert hér vegna
tiltölulega fárra mælinga sem mundu gera slíka
nálgun mjög erfiða. Sú hlutajafnvægisnálgun sem

notuð er hér virðist því, þrátt fyrir ofangreindar
takmarkanir, vera eðlilegt fyrsta skref í að reyna
að meta samtímaákvörðun launa og verðlags á Ís-
landi. Menn hafa nálgast vandamálið í fjölda
annarra greina með sams konar hætti og má þar
t.d. nefna Bårdsen o.fl. (1998).

VAR-líkanið inniheldur árstíðargervibreytu
og gervibreytu sem er jöfn 1 á seinni hluta árs
1983 og er 0 annars (d83:2). Þessi gervibreyta vís-
ar í afnám verðtryggingar launa og endurskoðun
hagstjórnar í maí 1983 sem ætlað var að draga úr
verðbólgu hér á landi.

A-hluti töflu 1 inniheldur próf fyrir fjölda
langtímasambanda út frá VAR-líkaninu með
þremur töfum fyrir tímabilið 1973:3-1999:2. Eins
og kemur fram í B-hluta töflunnar voru þrjár taf-
ir nægjanlegar til að ekki væri hægt að hafna því
að afgangsliðirnir væru normaldreift hvítt suð
(þrátt fyrir að tæpt standi að tilgátunni um að ekki
sé eiginfylgni í launajöfnunni sé hafnað m.v. 5%
höfnunarlíkur). Taflan sýnir eigingildi fylkis
langtímamargfaldara VAR-líkansins og λtrace-
prófið fyrir raðtölu fylkisins, þ.e. fyrir fjölda línu-
lega óháðra langtímasambanda í líkaninu þar sem
núll-tilgátan er að fjöldi samþættingarvektora (e.
cointegrated vectors) sé r á móti því að þeir séu 
r – 1. Fjöldi langtímasambanda í líkaninu getur
að mestu verið jafn fjölda innri stærða þess, þ.e.
tvö sambönd. Þar að auki þarf að leiðrétta krítísk
gildi λtrace-prófsins með aðferð Harbos, Johan-
sens, Nielsens og Rahbeks (1995) þar sem
hefðbundin gildi eru ekki rétt þegar notast er við
VAR-líkan á hlutaformi. Niðurstöður prófsins
gefa til kynna tvö langtímasambönd fremur en
eitt, sem er í samræmi við hið fræðilega líkan að
ofan.7

IV. 2  Skilyrtu langtímasamböndin
Í þessum hluta er prófað hvort hin metnu lang-
tímasambönd í töflu 1 séu í samræmi við fræði-
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6. Framleiðsluspenna er metin með kerfisformi margvíðs
tímaraðalíkans (e. vector autoregressions, VAR) með
langtímaskilyrðum (sbr. Blanchard og Quah, 1989) sem
fást út úr almennu jafnvægislíkani sem gefur fram-
leiðslugetu hagkerfisins sem línulega samantekt slembi-
leitniferla fyrir fiskveiðar, viðskiptakjör og innlenda
framleiðni. Í grein Arnórs Sighvatssonar o.fl. (2002) eru
nánari upplýsingar um tölfræðilegt mat og fræðilegt lík-
an þar að baki. Sambærilegar hugmyndir má finna í Jac-
obsson, Jansson, Vredin og Warne (2001).

7. Með því að endurskilgreina gagnatímabilið (e. recursive
methods) kemur í ljós að þessi niðurstaða virðist standa
traustum fótum gagnvart vali gagnatímabils. Slíkar
niðurstöður þarf þó að túlka varlega þar sem fjöldi mæl-
inga er tiltölulega lítill. Þetta gildir einnig um aðrar
niðurstöður slíkra aðferða sem vísað er í hér á eftir.



legu langtímasamböndin í jöfnum (9)-(10).
Fyrsta skrefið er að prófa hvort stikinn við at-
vinnuleysi í verðjöfnunni (efra langtímasamband-
inu í A-hluta töflu 1) sé ómarktækur frá 0 og
hvort stikarnir við laun og framleiðni í verðjöfn-
unni séu þeir sömu með öfugu formerki, þannig
að verðlag ráðist af launakostnaði á framleidda
einingu til langs tíma. Prófgildið er χ2(1) = 0,8 (p
= 0,36), en útleiðslu prófgilda má finna í Johan-
sen og Juselius (1990). Þegar einnig er prófað
hvort stikinn við framleiðni í launajöfnunni, δ, sé
ómarktækur frá 1 fæst χ2(2) = 3,3 (p = 0,20). Þar
að auki virðist stikinn við innflutningsverðlag í
launajöfnunni, φ, ómarktækur frá 0 og sé því skil-
yrði bætt við fæst χ2(3) = 4,4 (p = 0,22). Að sama
skapi virðist vægi launakostnaðar á unna einingu
í verðjöfnunni, ψ, ómarktækt frá 0,6, í samræmi
við aðrar innlendar rannsóknir, og sé því skilyrði
bætt við fæst prófgildiðχ2(5) = 9,4 (p = 0,10).
Endanlegt mat á langtímasamböndunum er því
gefið sem

(18)

(19) .

Samkvæmt þessu ræðst verðlag til langs tíma
af álagi ofan á launakostnað á framleidda einingu
og innflutningsverðlag, þar sem vægi innlends
kostnaðar, ψ, er 0,6 og innflutningsverðlags 0,4.
Þetta er í samræmi við eldri rannsóknir, eins og
rannsóknir Guðmundar Guðmundssonar (1990)
og Þórarins G. Péturssonar (1998), þrátt fyrir að
báðar þessar rannsóknir hafi hafnað langtíma
einsleitni, sem er ekki hafnað hér. Líklegasta
skýringin á þessu er að þessar eldri rannsóknir
notuðu ársfjórðungsleg gögn þar sem fram-
leiðniþróun var metin með einfaldri línulegri
tímaleitni. Í grein Þórarins er einnig notast við ár-
leg gögn með mældri framleiðni og í því tilviki er
langtíma einsleitni ekki hafnað.

ψ = 0,6 fæst einnig fyrir Noreg (Bårdsen o.fl.,
1998) en er lægra en yfirleitt fæst fyrir stærri
lönd, eins og t.d. Bretland þar sem matið er nær
0,8 (sbr. Bårdsen o.fl., 1998, og Martin, 1997).
Þetta þarf ekki að koma á óvart þar sem 1 – ψ
mælir opnanleika hagkerfisins, þ.e. hlutfall inn-
fluttra vara í neysluverðsvísitölunni (η) og sam-

VERÐ- OG LAUNAMYNDUN Í LITLU OPNU HAGKERFI 11

Greining á VAR-líkaninu
A. Próf fyrir fjölda langtímasambanda

Raðtala fylkisins Eigingildi λtrace λtrace (frítöluleiðrétt) 95% krítísk gildi
r = 0 0,57 56,44 50,05 35,30
r ≤ 1 0,20 11,68 10,36 9,9

Langtímasamböndin
pt wt qt ut zt

1,000 0,310 -1,213 0,263 -1,041
-0,623 1,000 -0,302 0,014 -1,457

B. Próf fyrir ranglega skilgreindu líkani

Jafna Far1-2(2,27) Far1-5(5,24) Farch1(1,27) χ2
n (2)

Laun 0,06 0,19 0,91 0,43
Verð 0,42 0,18 0,84 0,97

Far1-2(8,48) Far1-2(20,36) χ2
n (4)

Jöfnukerfi 0,08 0,47 - 0,94

λtrace-prófið er eigingildi-próf Johansens og Juselius (1990) fyrir fjölda samþættingarvektora. Krítísku gildin eru fengin úr töflum 6 og 7 í Harbo
o.fl. (1995), sem notar leiðréttingaraðferð þeirra. Far1-k er F-próf fyrir k-gráðu eiginfylgni í afgangslið viðkomandi jöfnu. Farch1 er fyrstu gráðu próf
fyrir misdreifni af ARCH-formi fyrir viðkomandi jöfnu. χ2

n er χ2 -próf fyrir normaldreifingu afgangsliðar viðkomandi jöfnu. Taflan sýnir einnig
samsvarandi próf fyrir afgangslið jöfnukerfisins (sjá t.d. Doornik og Hendry, 2001). Tölurnar eru p-gildi.

Tafla 1



keppnisstig innlendrar framleiðslu gagnvart inn-
fluttum vörum (λ). Því smærra sem ψ er, því opn-
ara er því hagkerfið, eins og kemur fram í hinu
tölfræðilega mati.

Matið á langtímajafnvægi launa gefur til
kynna að ekki sé hægt að hafna því að δ = 1,
þannig að framleiðniaukning endurspeglast að
fullu í launum til langs tíma, sem er í samræmi
við skort á fallandi langtímaleitni í launahlutfall-
inu og atvinnuleysi, þrátt fyrir vaxandi langtíma-
leitni í framleiðni vinnuafls. Tölfræðimatið gefur
einnig til kynna að α = 0, þar sem ekki er hægt að
hafna því að φ = 0. Þetta gefur til kynna að launa-
samningalausnin endurspegli raunneyslulaun, w
– p, og að launahlutfallið endurspegli því við-
skiptakjör í launasamningalausninni. α = 0 og δ =
1 hafa einnig fengist í öðrum rannsóknum, eins
og t.d. Bårdsen o.fl. (1998) fyrir Noreg og Bret-
land og Clements og Mizon (1991) fyrir Bretland,
sjá einnig Layard, Nickell og Jackman (1991).
Þórarinn G. Pétursson og Sløk (2001) fá einnig að
δ = 1 fyrir Danmörku en α = 1. Hins vegar er rétt
að athuga að út frá (13)-(14) er langtímajafnvægi
raunlauna óháð innflutningsverðlagi, sem er í
samræmi við rannsóknir Layard o.fl. (1991) sem

færa rök fyrir því að innflutningsverðlag eigi ekki
að hafa varanleg áhrif á raunlaun.

Að lokum gefa niðurstöðurnar til kynna að
stikinn við atvinnuleysi í launajöfnunni, θ, sé um
0,2.8 Þetta er í samræmi við niðurstöður Andersens
og Más Guðmundssonar (1998), útfrá einnar-
jöfnu-greiningu, sem fá θ = 0,17 fyrir Ísland. Þetta
er einnig í samræmi við niðurstöður fyrir önnur
lönd. Bårdsen o.fl. (1998) og Clements og Mizon
(1991) fá θ = 0,1 fyrir Noreg og Bretland. Þórarinn
G. Pétursson og Sløk (2001) fá hins vegar θ = 0,3
fyrir Danmörku. Í alþjóðlegum rannsóknum virðist
matið á θ yfirleitt vera á bilinu 0,1 til 0,2. Það að
matið fyrir Ísland virðist í hærri kantinum gæti

12 FJÁRMÁLATÍÐINDI, 49. ÁRGANGUR, SÍÐARA HEFTI 2002

Heildstætt líkan af launa- og verðmyndun
Verðjafnan

Launajafnan

Jafnvægisálag verðs og launa
ec(p)t = pt - 0,6(wt - zt) - 0,4qt
ec(w)t = wt - pt - zt + 0,2ut

Próf á eiginleikum líkansins
Ofkennsl líkansins: χ2

or (23) : p = 0,13
Eiginfylgni: Far1-2(8,76) : p = 0,26

Far1-5(20,64) : p = 0,37
Normaldreifing: χ2

n(4) : p = 0,70

Matstímabilið er 1974:2-1999:2. χ2
or prófar endanlega líkanið gagnvart ótakmarkaða VECM-líkaninu. Far1-k er F-próf fyrir k-gráðu eiginfylgni í

afgangslið jöfnukerfisins. χ2
n er χ2-próf fyrir normaldreifingu afgangsliðar jöfnukerfisins.

8. Vert er að athuga að nákvæm kennsl á tímaraðaeiginleik-
um atvinnuleysis hafa ekki áhrif á túlkun sambands
launa og verðlags, þótt þau hafi áhrif á túlkun samþætt-
ingarvektoranna. Ef ut er sístæð stærð eru raunneyslu-
laun á framleidda einingu, wt – zt – pt , það einnig sjá
jöfnu (19). Út frá jöfnu (12) má einnig sjá að st og rt
mynda samþættingarvektor. Ef rt er hins vegar einnig
sístæð stærð (langtíma PPP-skilyrði), ætti st einnig að
vera það. Í þessu tilviki yrði launavöxtur fyrir áhrifum
frá þrenns konar ólíku sístæðu misvægisástandi: rt , st og
ut , og verðbólga fyrir áhrifum frá rt , st og gt .

Tafla 2



gefið til kynna að raunlaun séu tiltölulega sveigj-
anleg til langs tíma gagnvart þrýstingi á vinnu-
markaði í samanburði við önnur lönd sem er í sam-
ræmi við almennt mat á sveigjanleika raunlauna
hér á landi. Þetta er einnig í samræmi við þá al-
mennu skoðun að raunlaun séu fremur sveigjanleg
á Norðurlöndunum, sbr. Layard o.fl. (1991).

Mynd 2 sýnir verð- og launaálagið út frá lang-
tímasamböndunum í (18)-(19). Athyglisvert er að
svo virðist sem álagið hliðrist upp á við á seinni
hluta níunda áratugarins. Líklegustu skýringarnar
er mikil hækkun fjármagnskostnaðar á þessum
tíma í kjölfar afnáms hafta á innlendum fjármála-
markaði og breyttar áherslur í stjórn efnahagsmála
með auknum áherslum á verðstöðugleika í stað
fullrar atvinnu. Gerð er tilraun til að skýra þetta
nánar síðar í greininni. Myndin sýnir einnig mat á
θ og próf fyrir langtímaskilyrðunum í (18)-(19)
yfir tíma (þ.e. χ2(5)-prófið fyrir öllum skilyrðun-
um á langtímasamböndin sem fjallað var um hér
að ofan). Þetta tímatengda mat sýnir að hin metnu
langtímasambönd eru stöðug yfir allt tímabilið.

V.  Heildstætt líkan af launa- og verð-
myndun
Síðasta skrefið í að búa til heildstætt líkan af
verð- og launamyndun á Íslandi er að finna ein-
falda framsetningu á þróun verðbólgu og launa-
vaxtar. Hér er fylgt hugmyndum Hendrys og Miz-
ons (1993), þannig að byrjað er á almennri, sí-
stæðri framsetningu á VAR-líkani sem inniheldur
samþættingarsamböndin í (18)-(19), þ.e. marg-
víða framsetningu ECM-líkansins (VECM) í
(16)-(17). Ómarktækum stærðum er síðan hent út
þar til að endanlegt form líkansins liggur fyrir.
Líkanið er metið fyrir árlega verðbólgu og launa-
vöxt á hálfsárstíðni þar sem líkan með hálfsárs-
breytingum kom síður út. Matstímabilið er
1974:2-1999:2 (fjöldi mælinga er því 55 til að
meta hvora jöfnu fyrir sig, þ.e. samtals 110 mæl-
ingar til að meta heildarlíkanið) og notast er við
margvítt form aðferðar sennilegustu gilda (e. full
information maximum likelihood, FIML).

Ótakmarkaða VECM-líkanið inniheldur því
tvær tafir af innri stærðum líkansins (∆2pt, ∆2wt)
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og stærðunum sem líkanið er skilyrt á (∆2qt , ∆2zt,
∆2ut). Þar að auki inniheldur upphaflega líkanið
framleiðsluspennu, gt, tafða um eitt og tvö tíma-
bil og langtíma jafnvægisálagið í (18) og (19). Að
lokum inniheldur líkanið gervibreytuna d83:2.
Hvor jafna fyrir sig inniheldur því 19 skýri-
stærðir.9 Tafla 2 sýnir matið á lokalíkaninu. Í því
hafa samtals 23 stikar verið útilokaðir og virðast
gögnin ekki vera því mótfallin þar sem líkaninu
er ekki hafnað miðað við upphaflega ótak-
markaða VECM-líkanið. Allir stikarnir sem eftir
eru hafa t-gildi sem eru stærri en 3 að tölugildi.
Þar að auki eru engar vísbendingar um að líkanið
sé ranglega skilgreint.

Sé fyrst litið á verðbólgujöfnuna, má sjá að
það eru marktæk jákvæð samtímaáhrif frá breyt-
ingum launa og innflutningsverðlags. Skamm-
tímaáhrifin eru minni en langtímaáhrifin eins og
búast mátti við, þótt áhrif innflutningsverðs séu
nokkuð sambærileg til skamms og langs tíma sem
bendir til þess að áhrif gengisbreytinga á innlent
verðlag séu sögulega tiltölulega fljót að koma
fram. Hins vegar virðast framleiðnibreytingar
ekki hafa skammtímaáhrif á verðbólgu til jafns
við launabreytingar, en það gefur til kynna að
launahækkanir í samræmi við framleiðniþróun
hafi skammtímaáhrif á verðbólgu, þótt engin slík
áhrif séu til staðar til langs tíma.10 Einnig eru
marktæk áhrif frá tafinni breytingu atvinnuleysis
og frá verðálaginu og er formerki áhrifanna eins
og búast mátti við. Að lokum gefur líkanið til
kynna að ef hagkerfið er starfandi á framleiðslu-
stigi sem er umfram framleiðslugetu, muni verð-
bólga byrja að aukast eftir eitt ár. Stikinn á fram-
leiðsluspennunni er 0,23 en vegna samtíma
ákvörðunar launa og verðlags í líkaninu verða
áhrifin eitthvað meiri. Út frá jöfnum (16) og (17)
fæst að áhrifin eru 0,23/(1 – βp0βw0) = 0,26. 1%
framleiðsluspenna mun því auka árlega verð-
bólgu um tæplega 0,3% eftir eitt ár.11

Áhrifin eru nokkuð álíka og í öðrum rann-
sóknum, þótt miðlunin virðist vera eitthvað hæg-
ari hér á landi en annars staðar.12 T.d. finna
Bårdsen o.fl. (1998) marktæk áhrif framleiðslu-
spennu tafinnar um einn ársfjórðung í Noregi, þar
sem 1% spenna eykur verðbólgu um 0,08% á
næsta ársfjórðungi og um 0,33% eftir eitt ár. Oft
finnast meiri áhrif í öðrum rannsóknum. Með því
að nota gögn fyrir ESB-svæðið í heild finna t.d.
Gerlach og Smets (1999) að 1% framleiðslu-
spenna veldur 0,2% hækkun verðbólgu á næsta
ársfjórðungi og u.þ.b. 0,4% eftir eitt ár, sé líkan
þeirra leyst. Jafnvel enn meiri áhrif hafa fundist.
Í rannsókn fyrir Bretland finna Bårdsen o.fl.
(1998) að verðbólga aukist um 0,6% á næsta árs-
fjórðungi og um 1,4% eftir eitt ár. Það að finna
nokkru minni áhrif sem virðast koma fram á
lengri tíma hér á landi gæti bent til þess að
verðlag bregðist hægar við þenslu á innlendum
vörumarkaði en á við um önnur lönd. Hins vegar
er rétt að hafa í huga að tafðar breytingar á at-
vinnuleysi hafa marktækt neikvæð áhrif á verð-
bólgu. Þar sem náin tengsl eru á milli atvinnuleys-
is og framleiðsluspennu, gætu atvinnuleysisáhrif-
in einnig mælt áhrif umframspennu í hagkerfinu á
verðbólgu sem koma fram aðeins fyrr en matið á
framleiðsluspennunni sjálfri gefur til kynna.

Sé næst litið á launajöfnuna, sést að það eru
marktækt jákvæð samtímaáhrif verðbólgu á
launabreytingar. Skammtímaáhrifin eru einnig
minni en langtímaáhrifin.13 Skammtímaviðbrögð
launa við breytingum á atvinnuleysi eru einnig
minni en langtímaáhrifin. Líkanið gefur því ekki
til kynna launaheldni (e. hysteresis), sbr. Nickell
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9. Þar sem mælingar eru tiltölulega fáar er augljóslega
verið að reyna á þanþol gagnanna. Niðurstöðurnar þarf
að túlka í því samhengi.

10. Þessar niðurstöður þarf að túlka með fyrirvara vegna lík-
legra mælivandamála við mat á framleiðniþróun.

11. Matið á marktækni framleiðsluspennunnar í verðbólgu-
jöfnunni er ónæmt fyrir því hvernig framleiðsluspennan
er nákvæmlega mæld. Ef t.d. Hodrick-Prescott-sía eða
framleiðslufallsaðferðin er notuð fást einnig marktæk
áhrif en stikamatið er hærra þar sem sveiflur í fram-
leiðsluspennunni verða minni ef hún er mæld með þess-
um aðferðum í stað VAR-aðferðarinnar sem hér er not-
ast við.

12. Sjá t.d. greinar í ritsafni BIS: Monetary Policy and the
Inflation Process, vol. 4, júlí 1997.

13. Launajöfnuna má einnig rita fyrir vöxt raunlauna.
Skammtímaáhrif verðbólgu á raunlaun verða því nei-
kvæð.



(1987). Að lokum eru einnig marktæk áhrif frá
töfðum vexti innflutningsverðlags og töfðu
launaálagi með réttum formerkjum. Marktæk
áhrif innflutningsverðlags á launabreytingar gef-
ur til kynna að verðhlutfallið pr– p hafi marktæk
skammtímaáhrif, þar sem innflutningsverðlag má
skrifa sem vegið meðaltal verðhlutfallsins og
neysluverðbólgu.

Mynd 3 sýnir metna og raunverulega þróun
verðbólgu og launabreytinga. Matið virðist
nokkuð gott og nær líkanið að skýra hinar miklu
og sveiflukenndu hækkanir launa og verðlags á
áttunda og níunda áratugnum og lækkun verð-
bólgu og launavaxtar á þeim tíunda.

Jafnvægiseiginleikar líkansins gefa til kynna
þrjár meginorsakir verðbólgu og launavaxtar á Ís-
landi.14 Í fyrsta lagi á sér stað barátta milli fyrir-

tækja og verkalýðsfélaga, þar sem hvor aðili fyr-
ir sig reynir að hámarka hlut sinn í heildarvirðis-
aukanum, þ.e. 1 – st og st. Áhrifin á laun og verð-
lag vinna í gegnum launasamningaferlið þar sem
fyrirtæki hækka verð og launþegar krefjast hærri
nafnlauna þar til að Nash-jafnvægi næst. Í öðru
lagi verða laun og verðlag fyrir áhrifum frá raun-
gengisskellum (eða viðskiptakjaraskellum). Í
þessu tilviki leiðir hækkun erlends verðlags eða
gengislækkun til þess að eftirspurn eftir innlend-
um vörum eykst en það gerir innlendum fyrirtækj-
um mögulegt að hækka verð og auka hagnað sinn.
Launþegar krefjast hlutdeildar í auknum hagnaði í
gegnum launasamningaferlið, þannig að laun
hækka einnig. Að lokum verða laun og verðlag
fyrir áhrifum af umframeftirspurn. Umframeftir-
spurn á innlendum vörumarkaði þrýstir upp inn-
lendu verðlagi þar til að eftirspurn fellur aftur að
framleiðslugetu hagkerfisins. Þessi áhrif umfram-
eftirspurnar koma fram í gegnum framleiðslu-
spennu hagkerfisins. Sams konar áhrif koma fram
í gegnum atvinnuleysi á vinnumarkaði, þar sem
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14. Þessar niðurstöður eru augljóslega háðar þeim ann-
mörkum að önnur fræðileg líkön sem gætu leitt til sam-
bærilegs tölfræðilegs líkans og sambærilegra niður-
staðna eru ekki prófuð.

  Metin og raunveruleg þróun verðbólgu og launabreytinga
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umframeftirspurn eftir vinnuafli þrýstir upp laun-
um í gegnum launasamningaferlið.

Að lokum er rétt að kanna stöðugleika líkans-
ins í töflu 2. Tímatengd Chow-próf virðast ekki
benda til þess að líkanið sé óstöðugt.15 Hins veg-
ar er rétt að hafa í huga að niðurstöður Guðmund-
ar Guðmundssonar (1998, 2002) benda til þess að
breytileiki verðbólgu hafi minnkað á síðustu ára-
tugum. Áreiðanleiki Chow-prófanna er því lík-
lega takmarkaður þar sem þau byggjast á því að
breytileiki gagnanna sé stöðugur yfir matstíma-
bilið. Þegar prófað er að skipta matstímabilinu í
tvennt og borið saman sennileikagildi heildar-
tímabilsins við sennileikagildi hvors undirtíma-
bils fyrir sig, kemur í ljós að ekki er hægt að
hafna því að stikar líkansins og breytileiki af-
gangsliða hafi breyst á seinni hluta tímabilsins.
Hins vegar er ekki ljóst hvort það er vegna þess
að stikar líkansins hafi breyst eða hvort einungis
breytileiki gagnanna hafi breyst, eins og
niðurstöður Guðmundar benda til. Fjöldi mæl-
inga á hvoru undirtímabili er hins vegar mjög lít-
ill þar sem unnið er með hálfsársgögn og því eru
gögnin einfaldlega ekki nógu upplýsandi til að
hægt sé að meta hvort ofangreind sambönd séu
stöðug yfir allt tímabilið. Því er ljóst að stöðug-
leiki ofangreindra sambanda þarfnast frekari
skoðunar þegar lengri gagnaraðir liggja fyrir,
þannig að hægt verði að meta líkanið eftir að há-
verðbólgutímabilinu sleppir.

VI.  Nánari skoðun á langtímajafnvægi
líkansins
Eins og kom fram á mynd 2 virðist sem verð- og
launaálagið hliðrist upp á við á seinni hluta ní-
unda áratugarins. Hér á eftir er reynt að skýra
þessa hliðrun með mikilli hækkun fjármagns-
kostnaðar í kjölfar afnáms hafta á innlendum fjár-
málamarkaði og breyttum áherslum í stjórn efna-
hagsmála á þessum tíma sem leiddi til þess að
jafnvægisverðbólga lækkaði.16

Verð- og launaálagið ec(p) og ec(w) í (18) og
(19) endurspeglar jafnvægisstöðu líkansins að því
gefnu að enginn vöxtur sé í hagkerfinu (e. static
steady state). Almennari jafnvægiseiginleika er
hægt að finna að gefnum föstum jafnvægisvexti
hagkerfisins (e. dynamic steady state). Í þessu til-
felli er ∆pt = ∆qt = π og ∆wt = π + ∆zt = π + τ, þar
sem π er jafnvægisverðbólga og τ er jafnvægis-
framleiðnivöxtur. Út frá (16)-(17) er því hægt að
finna jafnvægisálagið miðað við fastan jafn-
vægisvöxt hagkerfisins sem

(20)

(21)

Ef βp(1) + µp (1) – αp (1) = βw (1) + µw (1) – αw
(1) = 0 eru ec(p)d og ec(w)d einsleit með tilliti til
verðbólgu. Þessum skilyrðum er hins vegar hafn-
að af gögnunum, χ2(2) = 46,1 (p = 0,00). Eins-
leitni með tilliti til framleiðniþróunar 
fæst ef βp (1) + δp (1) = δw (1) – αw (1) = 0. Þess-
um skilyrðum er ekki hafnað af gögnunum, χ2 (2)
= 4,7 (p = 0,10). Þrátt fyrir að langtíma einsleitni
launa og verðlags í (18)-(19) sé ekki hafnað,
virðist því sem einsleitni með tilliti til verðbólgu
sé hafnað. Sams konar niðurstöður hafa fundist
fyrir önnur lönd, t.d. Bårdsen o.fl. (1998) fyrir
Noreg og de Brouwer og Ericsson (1998) og Ban-
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15. Spástöðugleikapróf gefa einnig til kynna að líkanið sé
stöðugt út fyrir matstímabilið og að því takist ágætlega
að spá verðbólgu og launaþróun utan tímabilsins sem
líkanið er metið yfir (niðurstöður er hægt að nálgast hjá
höfundi).

16. Hins vegar er ljóst að eftirfarandi greining þarfnast ítar-
legri fræðilegrar ígrundunar í samhengi við fræðilega
líkanið sem fyrri niðurstöður byggjast á. Er það ætlun
höfundar að leggja í slíka vinnu. Í því sambandi má t.d.
nefna að Phelps og Winter (1970) sýna með formlegum
hætti hvernig verðálagning fyrirtækja tengist fjármagns-
kostnaði. Í líkani þeirra geta fyrirtæki aukið hagnað sinn
á kostnað markaðshlutdeildar í framtíðinni með því að
hækka verðálagningu sína. Hækkun fjármagnskostnaðar
leiðir því til hærri verðálagningar þar sem fjárfesting
fyrirtækja í framtíðarmarkaðshlutdeild dregst saman.



erjee, Cockerell og Russell (2001) fyrir Ástralíu.
Með því að leysa fyrir ec(p) og ec(w) fæst

(22)

(23)

þar sem χp og χw eru föll af stikunum í jöfnum
(20)-(21). Neikvætt samband er því á milli ec(p)
og ec(w) og jafnvægisverðbólgu. Minnkandi
jafnvægisverðbólga á Íslandi í lok níunda áratug-
arins gæti því skýrt hækkun verð- og launaálags
sem kemur fram á mynd 2.

Neikvætt samband álagningar og jafnvægis-
verðbólgu er hægt að leiða út úr fræðilegum
líkönum með fyrirtækjum á fákeppnismarkaði
þar sem vaxandi verðbólga veldur aukinni sam-
keppni, sbr. Bénabou (1992). Slíkt samband er
einnig hægt að leiða út úr líkönum þar sem að-
lögunarkostnaður fylgir verðbreytingum vegna
tapaðra upplýsinga. Þar sem þessi upplýsinga-
kostnaður fer vaxandi með aukinni verðbólgu,
dregst álagning fyrirtækja saman. Sjá Russell,
Evans og Preston (1997) og Athey, Bagwell og
Sanichiro (1998).

Mikilvæg afleiðing þess að einsleitni ec(p)d

og ec(w)d með tilliti til jafnvægisverðbólgu er
hafnað er að náttúrulegt atvinnuleysi (eða
NAIRU) verður ekki óháð verðbólgu. Út frá (22)-
(23) er hægt að leiða NAIRU út sem

(24)

þar sem u* er langtímajafnvægi atvinnuleysis í
jöfnu (15). Hliðrun jafnvægisverðbólgu niður á
við mun því samsvara hliðrun NAIRU upp á við.

Banerjee o.fl. (2001) telja verð og laun vera
I(2) stærðir og meta því samþættingarsamband
milli verðbólgu og verðálags. Í því tilviki má
túlka (22)-(24) sem langtímasambönd og lang-
tíma Phillips-ferillinn verður ekki lóðréttur. Ann-
ar möguleiki er að ofangreind sambönd lýsi
eingöngu skammtímasamböndum sem endur-
spegla varanlega hliðrun jafnvægisgilda í lok ní-
unda áratugarins og geri það að verkum að
stærðirnar líti út eins og þær séu ósístæðar, sbr.
Campos, Ericsson og Hendry (1996).17

Mögulegar skýringar slíkrar kerfisbreytingar
gætu verið kerfislægar umbætur á innlendum
mörkuðum sem farið var í á seinni hluta níunda
áratugarins og breyttar áherslur í stjórn peninga-
mála og kjarabaráttu verkalýðsfélaga í byrjun
þess tíunda. Fram undir miðjan níunda áratuginn
var íslenskt hagkerfi mjög miðstýrt og í klafa
margvíslegra reglna og hafta. Þetta átti sérstak-
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17. Niðurstöður Þórarins G. Péturssonar (1998) benda til
þess að raðirnar séu I(1) fremur en I(2).
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lega við um innlendan fjármálamarkað þar sem
vextir voru ákvarðaðir af hinu opinbera sem einn-
ig átti flestar fjármálastofnanirnar. Með því að
viðhalda raunvöxtum mjög lágum, og jafnvel
neikvæðum, yfir löng tímabil og tryggja ódýrt
fjármagn til fyrirtækja í gegnum ríkisrekið fjár-
málakerfi og viðamikið millifærslukerfi, gerði
hið opinbera óhagkvæmum fyrirtækjum kleift að
halda áfram rekstri. Þetta gerði það að verkum að
mælt atvinnuleysi hélst mjög lágt yfir löng tíma-
bil og hagkerfið hélst fast í ofþenslufasa með við-
varandi verðbólguþrýstingi.

Þetta breyttist um miðjan níunda áratuginn
þegar vaxtaákvarðanir voru gefnar frjálsar og
stjórnvöld hófu að draga úr höftum á innlendu fjár-
málakerfi og hagkerfinu almennt. Á sama tíma
breyttist hagstjórn frá því að leggja megináherslu á
fulla atvinnu í það að tryggja verðstöðugleika.
Þessar umbætur og breytingar á áherslum í hag-
stjórn voru síðan grundvallarforsendur tímamóta-
samnings á vinnumarkaði í febrúar 1990 þegar
niðurstaða launasamninga endurspeglaði í fyrsta
sinn væntingar um verðbólgu næstu missera sem
var mun lægri en verðbólga þess tíma.18

Hliðrun raunvaxtaferilsins upp á við sem
hlaust af þessum kerfisbreytingum má sjá á mynd
4,19 sem sýnir þróun raunvaxta á óverðtryggðum

útlánum banka ásamt verð- og launaálagi og at-
vinnuleysishlutfallinu. Eins og sjá má á myndinni
voru raunvextir yfirleitt neikvæðir fram undir
miðjan níunda áratuginn þegar þeir taka að
hækka töluvert og á þessi hliðrun sér stað á
nokkurn veginn sama tíma og álagning hækkar
og atvinnuleysi eykst. Það er einnig áhugavert að
gjaldþrot fyrirtækja jukust töluvert á þessum
tíma, sjá grein Gylfa Zoëga (2002).

Eins og sjá má í töflu 3 getur hækkun raun-
vaxta bæði skýrt hækkun álagningar og atvinnu-
leysis. Það sama á við um jafnvægisverðbólgu
sem metin er sem

(25)

þar sem π1 er metin jafnvægisverðbólga á há-
verðbólguskeiðinu, π2 er metin jafnvægisverð-
bólga á lágverðbólguskeiðinu og 0 ≤ ωτ ≤ 1 er
vægi mismunandi verðbólguskeiða sem gefið er
með eftirfarandi fallformi

(26)

þar sem t er línuleg leitni sem er jöfn 0 1988:1,
fyrsta fulla starfsár skipulegs eftirmarkaðar
með innlendar fjáreignir (sams konar hugmynd-
ir má finna í grein Þórarins G. Péturssonar,
2000, við mat á peningaeftirspurn á Íslandi).
Stikinn a ákvarðar upphaf aðlögunarferlisins í
átt að lágverðbólgujafnvæginu, þannig að því
hærra sem a er því seinna byrjar aðlögunar-
ferlið. Stikinn b ákvarðar aðlögunarhraðann,
þannig að því lægra sem b er því hægari er
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Jafnvægisálagning, atvinnuleysi og kerfisbreytingar
Jafna

ec(p)t ec(w)t ut

Fasti -2,070 -1,964 1,694 1,902 -0,021 1,355
(0,009) (0,010) (0,027) (0,028) (0,150) (0,159)

Raunvextir 0,658 1,063 7,589
(0,088) (0,088) (1,414)

Jafnvægisverðbólga -0,463 -0,894 -5,857
(0,043) (0,119) (0,756)

R2 0,733 0,805 0,412 0,648 0,541 0,717

Jafnvægisverðbólga er gefin sem πt = π1 + ωt(π2 - π1). Tölur í svigum eru Newey-West-leiðrétt staðalfrávik.

18. Andersen og Már Guðmundsson (1998) telja einnig að
þessar breyttu áherslur í hagstjórn og markaðsumbætur
hafi verið nauðsynlegur undanfari febrúarsamningsins.

19. Þessi raunvaxtaröð er aðeins til árleg, þannig að hálfs-
ársgögn eru fengin með línulegri brúun (e. interpol-
ation).

Tafla 3



aðlögunin. Í þessari grein er a sett jafnt gildinu
5 og b jafnt 1,2, þannig að ωt = 0 þar til 1988:1
en byrjar síðan smám saman að hækka og er um
½ 1990:1, ¾ 1990:2 og um 1 1992:1. Þetta eru
sömu gildi og notuð voru í grein Þórarins G.
Péturssonar (2000) en önnur gildi gáfu sams
konar niðurstöður.

Matið á jöfnu (25) gaf

(27)

þar sem R2 = 0,70 (Newey-West-staðalfrávik í
svigum). Jafnvægisverðbólga fram til 1988 er
því 33% en hún lækkar síðan smám saman
niður í 2½% (sjá mynd 5).20

Mynd 5 sýnir jafnvægisálagið út frá (22)-(23)
og NAIRU í (24), metið með raunvöxtum og
jafnvægisverðbólgu í töflu 3 (myndin sýnir at-
vinnuleysishlutfallið, ekki lógariþmann af því).21

ec(p)d og ec(w)d sýna engin merki hliðrunar á
seinni hluta níunda áratugarins eða byrjun þess tí-
unda. Hliðrun ec(p) og ec(w) jafnvægishlutfall-
anna í mynd 2 gæti því verið hægt að skýra með
kerfisbreytingunum sem áttu sér stað í lok níunda
áratugarins sem leiddu til verulegrar hækkunar
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20. Einnig var prófað að meta jafnvægisverðbólgu með Ho-
drick-Prescott-síu á raunverulega verðbólgu, gervi-
breytu sem er 0 fram til 1990:2 og 1 eftir það og með
Markov-keðju-líkani sem metur einnig tímasetningu 

hliðrunarinnar. Niðurstöðurnar urðu í öllum tilvikum
mjög áþekkar þeim sem hér eru birtar.

21. Út frá myndinni og umfjölluninni að ofan mætti jafnvel
halda því fram að tvískipt hliðrun jafnvægisverðbólgu
hafi átt sér stað: frá hárri til miðlungshárrar verðbólgu
um miðjan níunda áratuginn og til lágrar verðbólgu í
byrjun þess tíunda, sbr. umfjöllun í grein Andersens og
Más Guðmundssonar (1998). Fyrir umfjöllun þessarar
greinar er hins vegar nægilegt að gera ráð fyrir einni
hliðrun. Það að bæta við annarri hliðrun (með því að
nota Markov-keðju-líkan) breytti ekki meginniðurstöð-
um þessarar greinar á neinn hátt.
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fjármagnskostnaðar fyrirtækja, sem jafnframt
leiddi til hliðrunar jafnvægisverðbólgu niður á
við og jafnvægisatvinnuleysis upp á við.22

Tölfræðimatið í töflu 3 bendir til þess að jafn-
vægisatvinnuleysi sé um 2%-3½%.23

VII.  Lokaorð
Í þessari grein er notast við líkan af verð- og
launamyndun í litlu opnu hagkerfi með ófull-
komna samkeppni á vöru- og vinnumarkaði til að
skýra þróun launa og verðlags á Íslandi á tímabil-
inu 1973 til 1999. Ákvörðun verðlags er lýst með
álagi ofan á jaðarkostnað þar sem álagningin
ræðst af markaðsverðlagningaráhrifum. Jafnvæg-
islausn verðlags gefur neysluverð sem einsleitt
fall af launakostnaði á framleidda einingu og inn-
flutningsverðlagi. Ákvörðun launa er lýst sem
lausn á launasamningaferli milli verkalýðsfélaga
og fyrirtækja. Nash-lausn samningaferlisins gefur
raunneyslulaun á framleidda einingu (eða hlut-
deild launa í heildarvirðisauka) sem neikvætt fall
af atvinnuleysishlutfallinu.

Metið er líkan af verðbólgu- og launabreyt-
ingaþróun sem gefur til kynna þrjá megin-
áhrifaþætti verðbólgu og launavaxtar á Íslandi. Í
fyrsta lagi á sér stað barátta milli fyrirtækja og
verkalýðsfélaga, þar sem hvor aðili fyrir sig reyn-
ir að hámarka hlut sinn í heildarvirðisaukanum.
Áhrifin á laun og verðlag vinna í gegnum launa-
samningaferlið þar sem fyrirtæki hækka verð sín
og launþegar krefjast hærri nafnlauna þar til að
jafnvægi næst. Í öðru lagi verða laun og verðlag

fyrir áhrifum frá raungengisskellum (eða við-
skiptakjaraskellum). Í þessu tilviki leiðir hækkun
erlends verðlags eða gengislækkun til þess að eft-
irspurn eftir innlendum vörum eykst en það gerir
innlendum fyrirtækjum mögulegt að hækka verð
og auka hagnað sinn. Launþegar krefjast hlut-
deildar í auknum hagnaði í gegnum launasamn-
ingaferlið, þannig að laun hækka einnig. Að lok-
um verða laun og verðlag fyrir áhrifum af um-
frameftirspurn. Umframeftirspurn á innlendum
vörumarkaði þrýstir upp innlendu verðlagi þar til
að eftirspurn fellur aftur að framleiðslugetu hag-
kerfisins. Þessi áhrif umframeftirspurnar koma
fram í gegnum framleiðsluspennu hagkerfisins.
Sams konar áhrif koma fram í gegnum atvinnu-
leysi á vinnumarkaði, þar sem umframeftirspurn
eftir vinnuafli þrýstir upp launum í gegnum
launasamningaferlið.

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að jafn-
vægisálag verðlags og launa hafi hliðrast upp á
við í lok níunda áratugarins. Ástæðan gæti verið
veruleg hækkun raunvaxta sem endurspeglaði af-
nám hafta á innlendum fjármálamarkaði og
breyttar áherslur í hagstjórn, þar sem horfið var
frá því að leggja megináherslu á fulla atvinnu til
þess að tryggja stöðugt verðlag. Þessar grundvall-
arbreytingar voru síðan nauðsynleg forsenda
tímamótasamnings á vinnumarkaði snemma árs
1990 sem stuðlaði enn frekar að því að festa hið
nýja kerfi í sessi. Þessar breytingar leiddu til þess
að jafnvægisverðbólga hliðraðist niður á við og
jafnvægisatvinnuleysi upp á við.
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22. Björn R. Guðmundsson og Gylfi Zoëga (1997) finna
einnig vísbendingar um kerfisbreytingu í kringum 1988 í
mati á jafnvægisatvinnuleysi með Phillips-ferlum.

23. Þetta breiða matsbil endurspeglar mismunandi matsað-
ferðir sem notaðar eru og mikla óvissu í mati á NAIRU
sem er í samræmi við alþjóðlega reynslu.
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