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Ágrip: Verðbólgan og óregla hennar hafa breyst mikið á liðnum áratugum. Þetta torveldar tölfræðilegar
verðbólgurannsóknir því að ýmsar algengar aðferðir við líkanagerð eiga ekki fyllilega við. Tvenns konar
líkön eru metin af sambandi neysluverðs við laun og innflutningsverð. Annars vegar einnar jöfnu líkön þar
sem laun og innflutningsverð eru ytri breytur, en einnig þriggja jafna líkön. Þau hafa talsvert forspárgildi
um neysluverð miðað við að framtíð launa, eða bæði launa og innflutningsverðs, sé þekkt. Líkönin duga
þó ekki til að skýra mikilvæga þætti íslenskrar verðbólgusögu.
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I.  Inngangur
Verðbólguspár hafa verið búnar til reglubundið í
Seðlabankanum í rúm 20 ár. Þær hafa alltaf stuðst
við líkön, metin með tölfræðilegum aðferðum, af
sambandi verðlags við laun og innflutningsverð.
Aðrir þættir eru teknir inn með ýmsu móti. Mikil-
vægustu forsendur spánna eru framtíðarhorfur um
laun og innflutningsverð. Eftir að verðtrygging
launa var afnumin árið 1983 hefur áætlun um laun
oftast getað stuðst við kjarasamninga. Erlent verð
er áætlað með hliðsjón af spám alþjóðastofnana
og í verðbólguspám Seðlabankans var reiknað
með að gengi fylgdi stefnu stjórnvalda í gengis-
málum og var oftast á þá leið að halda því stöð-
ugu. 

Í mars 2001 hætti Seðlabankinn að halda gengi
innan gefinna marka og ræðst það nú af mark-
aðsaðstæðum. Um kosti og galla ólíkra aðferða
við að ákveða gengi á Íslandi er fjallað í grein Más
Guðmundssonar o. fl. (2001) og Þorvalds Gylfa-
sonar (2001). Eftir breytinguna liggur ekki lengur
fyrir opinber stefna um gengi sem eðlilegt sé að
miða verðbólguspá við. Varla er ástæða til að

búast við að þetta breyti mikið áhrifum innflutn-
ingsverðs á vísitölu neysluverðs. Beinast liggur þá
við að reyna að beita hagfræði og tölfræði til að
spá gengi. Helsta kenning um gengisbreytingar er
kaupmáttarkenningin, en meginatriði hennar er að
gengið breytist í samræmi við muninn á innlendri
verðþróun og verðþróun í viðskiptalöndum. Fjöldi
tölfræðirannsókna er til á kenningunni og skiptar
skoðanir um gildi hennar. (Sjá t.d. Arnór Sighvats-
son, 2000). Hún kemur að takmörkuðu gagni við
að skýra skammtímabreytingar á gengi í iðn-
ríkjum, þar skiptir vaxtajöfnuður sennilega meira
máli. Ekki fer þó milli mála að gengi hlýtur að
laga sig að stórfelldum mun á verðþróun eins og
ríkti milli Íslands og flestra Vesturlanda áratugum
saman fyrir 1990. Vísbendingar eru um að óreglu-
legar breytingar séu meiri við fljótandi gengi en
þegar reynt er að halda gengi stöðugu eða innan
gefinna marka (Flood og Rose, 1995; Parsley og
Popper, 2001). 

Þrátt fyrir miklar sveiflur í verðbólgu 1962-
1989 var samband hennar við laun og innflutn-
ingsverð stöðugt og átti það bæði við stika í metn-
um samböndum og stærð frávika frá metnum
líkönum (Guðmundur Guðmundsson, 1990).
Líkönin ákveða hvert vægi þeirra er og hve fljótt
áhrif af breytingum koma fram. Í sambandi við
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almenna kjarasamninga í febrúar 1990 náðist víð-
tæk samstaða launþega, atvinnurekenda og stjórn-
valda um að ná niður verðbólgu og hefur hún
síðan verið á svipuðu róli og í flestum ríkum
vestrænum löndum. Þessar ráðstafanir hafa oft
verið kallaðar þjóðarsátt og verður því haldið hér.
Eftir 1990 kom fljótlega fram að dreifni frávika
sambandsins hafði minnkað, en óljósara hvort
aðrar breytingar hefðu orðið (Guðmundur
Guðmundsson, 1998). Samband þessara stærða,
breytingar á því og verðbólguspár við núverandi
aðstæður í launamálum og gengisskráningu eru
viðfangsefni þessarar greinar.

Hagfræði ofangreindra líkana er á þá leið að
laun og innflutningsverð lýsi mikilvægustu kostn-
aðarþáttum neyslu. Enda þótt þau komi að
talsverðum notum við verðbólguspár duga þau
skammt til að skýra orsakir verðbólgu og breyt-
ingar sem hér hafa orðið á verðbólgu. Samband
þessara stærða er kannað frá víðara sjónarhorni
og fleiri hagstærðir dregnar inn til skýringar í
greinum Gylfa Zoëga (2002), Palle S. Andersen
og Más Guðmundssonar (1998) og Þórarins
Péturssonar (1998 og 2002). 

Meginatriði tölfræðiaðferða sem hér verður
beitt má finna í kennslubókum, t.d. Harvey
(1989) og Hamilton (1994). 

II.  Tímaraðaeiginleikar
Gögnin sem hér verða notuð eru árs-
fjórðungsmeðaltöl tímaraða. Breytingar á launum
og gengi hafa verið mjög ójafnar þannig að
miklar launabreytingar eða gengislækkanir gerast
skyndilega og þess á milli hreyfast raðirnar lítið í
alllangan tíma. Þetta leiðir til að mælingar og
frávik verða ólík normaldreifingu og er ókostur
við tölfræðilega úrvinnslu. Þau vandkvæði
minnka við að nota meðalgildi yfir tímabil en
ekki mælingar á tilteknum tímapunktum og því
meira sem tímabilin eru lengri. Þar sem megintil-
gangur líkanagerðar sem hér verður fjallað um er
að búa til verðbólguspár er til baga að jafna yfir
mjög löng bil og ræður það valinu á árs-
fjórðungsgildum. En í rannsóknum sem beindust
fremur að því að skýra breytingar launa eða
gengis gæti reynst betur að nota enn lengri tíma-
bil.

Í tölfræðilegri úrvinnslu á tímaröðum ráða
langtímaeiginleikar raðanna miklu um hvernig
líkön eru sett upp. Vegna verðbólgu, hagvaxtar og
fólksfjölgunar eru tímaraðir hagstærða sjaldan
sístæðar. Þá er ekki hægt að líta á þær sem
mælingar á slembiferli með fast meðalgildi og
dreifni. Þetta er til baga við ýmsa tölfræðilega
úrvinnslu. Algengt er að fyrsti eða annar mis-
munur lógaritma raðanna uppfylli þokkalega skil-
yrði fyrir sístæðri röð og eru slík gildi oft notuð
við haglíkanagerð. Mörg tölfræðipróf hafa birst til
að kanna hvort raðir séu sístæðar. En það er nóg
að hafa í huga skilgreiningar á sístæðu ferli og
þekkja til megindrátta verðbólgusögu okkar
síðustu áratugi til að átta sig á að þessar
ráðstafanir duga ekki til að breyta íslenskum
verðmælingum í sístæða röð með eiginleikum
sem hægt sé að meta með tiltækum gögnum.
Mynd 1 sýnir fyrsta mismun lógaritma þriggja
mánaða meðaltala vísitölu neysluverðs á Íslandi
frá 1962. Af myndinni einni verður lítið ráðið um
hvort þarna gæti verið sístæð röð. En myndin
sýnir að ef við gerum ráð fyrir að röðin sé sístæð
þyrfti nokkur hundruð ára langa röð af mælingum
til að meta sæmilega meðalgildi hennar, dreifni
og eiginfylgni. 

Annar mismunur er sýndur á mynd 2. Engin
vandkvæði virðast á að reikna með að hann hafi
fast meðalgildi 0. Hins vegar sjást greinilega
langtímabreytingar á dreifni. Röðin getur því ekki
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verið mæling á Gauss-ferli og gildir það þá jafn-
framt um fyrsta mismun. Þarna þyrfti einnig
miklu lengri röð til að ákveða hvort mælingarnar
væru frá sístæðu ferli og meta tölfræðilegt líkan
af eiginleikum þess.

Þurfi annan mismun til að meðalgildi raðar
verði sístætt felur það í sér að fyrsti mismunur
hefur ekki fast meðalgildi og gæti með tímanum
tekið hversu hátt eða lágt gildi sem væri. Það á
illa við verðbólgu sem fátítt er að taki neikvæð
gildi. Við núverandi aðstæður er heldur ekki eftir-
sóknarvert að nota líkan sem leggur engar hömlur
á að verðbólga hækki með tímanum takmarka-
laust. 

Hér verður unnið með líkön af fyrsta mismun
lógaritma verðraðar, en með sérstakri áherslu á að
dreifni og meðalgildi geta verið óstöðug á tíma-
bilinu sem notað er við rannsóknina.

III.  Einnar jöfnu líkön
Í grein um tölfræðikönnun á verðbólgu á Íslandi
árin 1962-1989 voru sýnd nokkur metin líkön af
ársfjórðungsgildum (Guðmundur Guðmundsson,
1990). Þau höfðu staðalfrávik um 0,015 á lnskala
og skýrðu um 85% af mældri dreifni. Við skoðum
nú hliðstæðar jöfnur, metnar með nýrri gögnum,
og notum eftirfarandi tákn:

p = vísitala neysluverðs,
w = launavísitala,
q = vísitala innflutningsverðs,
π = framleiðni,
t = tími, mældur í ársfjórðungum,
s = staðalfrávik jöfnu,
R2 = skýringarhlutfall, leiðrétt fyrir frítölum. 

Raðirnar eru lógaritmar ársfjórðungsmeðaltala.
Vísitala neysluverðs og launavísitala eru mæling-
ar Hagstofunnar. Innflutningsverð er búið þannig
til að breytingar milli ársfjórðungsgilda fylgja
gengisbreytingum með því hliðarskilyrði að árs-
gildi fylgi mælingum Þjóðhagsstofnunar. Árleg
framleiðni er metin sem hlutfall landsframleiðslu
og vinnuaflsnotkunar og síðan jafnað niður á árs-
fjórðunga (Guðmundur Guðmundsson, 2001). 

Jafna sem mikið hefur verið notuð við
verðbólguspár Seðlabankans skýrir verðbreyt-
ingar með breytingum launa og innflutningsverðs
og töfðum gildum stærðanna. Sé metið með
gildum frá 1990:4 til 2000:4 fæst

(1) ∆pt = 0,57∆pt-1 + 0,07∆wt + 0,15∆wt-1
(0,15) (0,06) (0,06)
- 0,08∆wt-2 + 0,04∆wt-3

(0,06) (0,06)
+ 0,13∆qt - 0,01∆qt-1 - 0,10∆qt-2

(0,06) (0,06) (0,06)
+ 0,10∆qt-3 - 0,0002,

(0,06) (0,0022)

s = 0,0053; R2 = 0,33.

Í þessu líkani felst engin lýsing á langtímasam-
bandi verðs við laun og innflutningsverð.
Samheildun („cointegration“) er mikið notuð til
að bæta þeim við slík líkön. Þar er línulegum
samböndum af töfðum gildum breytanna bætt við
til skýringar á hægri hlið jafna þar sem háðar
breytur eru fyrsti mismunur. Ef fyrsti mismunur
háðu breytanna er I(0) og Gauss-ferli má meta
fjölda línulegra sambanda sem þarf í jöfnur
þeirra allra og stika sambandanna með aðferðum
Sørens Johansen (1988 og 1991). Þetta á ekki við
hér, og þar sem aðeins er verið að búa til líkan
fyrir ∆pt verða stikar pt-1, qt-1 og wt-1- πt-1 metnir
beint með öðrum stikum líkansins. 
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Til lengdar hlýtur verðlag að hækka ámóta
mikið og laun/framleiðni og innlent verð svipað
og innflutningsverð. Breytingar á verðhlutföllum
innflutnings, útflutnings og framleiðslukostnaðar
gæða til innanlandsneyslu geta þó valdið því að
nokkur frávik verði á þessum hlutföllum um all-
langan tíma. Tímabilið sem hér er stuðst við er í
stysta lagi til að kanna langtímasambönd og mat
á þessu formi er næmt fyrir mæliskekkjum sem
síðar verður vikið að. Hér var valinn sá kostur að
þrengja að stikunum og þvinga summu þeirra til
að vera 0 með því að meta stika liðanna 

u1 = p - w + π,
u2 = p - q.

Þá fæst

(2) ∆pt = 0,54∆pt-1 + 0,06∆wt + 0,03∆wt-1
(0,16) (0,06) (0,06)

- 0,16∆wt-2 - 0,13u1,t-1
(0,07) (0,04)

+ 0,19∆qt - 0,03∆qt-1 - 0,15∆qt-2
(0,06) (0,06) (0,06)

- 0,10u2,t-1 - 0,00028t + 0,652,
(0,04) (0,00008) (0,243)

s = 0,0046; R2 = 0,50.

Staðalfrávik metinna stika eru sýnd í svigum
undir hverju gildi. Jöfnurnar standast próf um
normaldreifingu og eiginfylgni frávika. Eftir-
leiðis verður eingöngu getið um þetta þar sem
eitthvað athugavert kemur fram. (Forritapakkar á
borð við Eviews og PC-Give hafa mikið úrval af
prófum til að kanna frávik svona jafna. Önnur
líkön í þessari grein eru metin með sérskrifuðum
forritum, m.a. í þeim tilgangi að fást við óreglu í
frávikum.)

Hér hafa orðið umskipti eftir þjóðarsátt.
Staðalfrávik hefur lækkað niður í þriðjung af því
sem áður var. En þarna skýrir jafna með launum
og innflutningsverði miklu lægra hlutfall af
dreifni verðbreytinga. Stikar hafa líka breyst á
þann veg að síðasta gildi verðbólgunnar sjálfrar
er nú orðið mikilvægari skýribreyta en áður og
vægi breytinga launa og innflutningsverðs er

lægra. Summa stika breytinganna í jöfnu (1) er nú
0,87 en var áður 1,00. Stikar og staðalfrávik
breytast lítið ef árið 2001 er einnig tekið með, en
R2 hækkar nokkuð.

Lægri verðbólga er sennilega meginskýringin
á ofangreindum breytingum á metnum verð-
bólgulíkönum. Þegar laun og innflutningsverð
hækka miklu meira en nemur framleiðnibreyt-
ingum er óhjákvæmilegt fyrir innlenda fram-
leiðendur og innflytjendur að breyta söluverði
sínu nokkurn veginn í samræmi við kostnaðar-
hækkanir. Við slíkar aðstæður er náið samband
þessara stærða við neysluverð óhjákvæmilegt og
skýrir hátt R2 í metnum jöfnum. 

Eftir þjóðarsátt hafa breytingar á launum og
innflutningsverði hins vegar varla verið miklu
hærri en aðrir óreglulegir þættir sem áhrif hafa á
verð, t.d. heildareftirspurn, framleiðnibreytingar
og verðsamkeppni. Hluti af dreifni frávikanna
stafar af því að verðlag fylgir ekki nákvæmlega
skýringarstærðunum samkvæmt metnum jöfnum.
Stundum koma breytingar fyrr fram, stundum
seinna. Vel gafst að skýra breytingar á dreifni
með slíkum þáttum í gögnum frá 1962 til 1995
(Guðmundur Guðmundsson, 1998). Þess óregla
minnkar með lægri breytingum og á sennilega
þátt í að staðalfrávik líkansins hefur lækkað.

Fyrri rannsóknir studdust við launamælingar
Kjararannsóknarnefndar. Þeim mælingum var
breytt árið 1998 og mynda ekki lengur samfellda
röð af sambærilegum gildum. Svona breytingar
eru algengar í hagmælingum og engin goðgá að
tengja saman raðir með mismunandi mæliaðferð-
um. En launamælingar Hagstofunnar hafa farið
fram með svipuðu móti síðan 1983 og hér var
afráðið að halda sig við þær. Árið 1983 lauk
tímabili afar hárrar verðbólgu sem hófst 1973-74.
Við upphaf þessa tímabils skall á olíukreppa, eld-
gos kom upp í Heimaey og formlegri fastgengis-
stefnu lauk. Meðal þeirra ráða sem gripið var til
þegar ráðist var gegn verðbólgunni 1983 var að
afnema vísitölubindingu launa. Tímabilið frá
1984 fram að þjóðarsátt var verðbólga kringum
20% á ári. 

Að sumu leyti væri eðlilegt að reyna að meta
líkan eingöngu með gögnum frá tímabilinu eftir
þjóðarsátt. Helsti gallinn við það kemur fram í
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jöfnum (1) og (2); gögn frá þessu tímabili veita
ekki miklar upplýsingar um samband verðbólgu
við laun og innflutningsverð. En umræður um
verðbólgu snúast enn að stórum hluta um þessar
stærðir og síðustu misserin hafa aðstæður aftur
breyst á þann veg að samband þeirra er orðið
meginþáttur í verðbólguþróun. Við þurfum á lík-
ani af sambandinu að halda og reynum að meta
það með gögnum frá 1984 til 2001.

Lítil ástæða virðist til að búast við leitni í þeim
samböndum sem jöfnurnar lýsa. En við líkanagerð
í þessum fræðum er ráðlegt að prófa að setja leitni
á hægri hlið jöfnu þó að engin fræðileg rök séu
fyrir henni. Líkön eru einfaldari en raunveru-
leikinn og leitni getur komið í stað stærða sem við
höfum engar mælingar á en ættu heima í jöfnunni.

Eftirfarandi jafna er metin með mælingum frá
1984:1 til 1990:3 og sömu breytum og jafna (2)
sem metin var með mælingum frá 1990:4 til
2000:4

(3) ∆pt = 0,69∆pt-1 + 0,10∆wt - 0,08∆wt-1
(0,26) (0,14) (0,20)
- 0,20∆wt-2 - 0,43u1,t-1

(0,19) (0,15)
+ 0,36∆qt - 0,15∆qt-1 - 0,05∆qt-2

(0,12) (0,10) (0,08 )
- 0,36u2,t-1 + 0,00348t + 2,192,

(0,15) (0,00155) (0,883)

s = 0,0124; R2 = 0,67.

Nokkur munur er á stikum sömu liða þessi tvö
tímabil, en margt er þó svipað. Flestir liðir hafa
sama formerki og þar eru athyglisverðir neikvæð-
ir stikar tafinna gilda breytinga á launum og inn-
flutningsverði. 

Tölfræðipróf hafna með miklu öryggi til-
gátunni að sama líkan gildi frá 1984 og út árið
2001 gegn valkostinum að líkanið breytist 4. árs-
fjórðung 1990. Hins vegar er ekki hægt að hafna
með miklu öryggi tilgátunni að stikar óháðu
breytanna séu eins en dreifnin breytist þennan
ársfjórðung (P = 0,060 í sennileikaprófi). Útkom-
an úr slíku mati er

(4) ∆pt = 0,46∆pt-1 + 0,05∆wt + 0,06∆wt-1
(0,10) (0,04) (0,05)
- 0,17∆wt-2 - 0,115u1,t-1

(0,06) (0,024)
+ 0,18∆qt - 0,03∆qt-1 - 0,11∆qt-2

(0,03) (0,04) (0,04)
- 0,079u2,t-1 - 0,00023t + 0,022,

(0,023) (0,00005) (0,004)

s = 0,0124 1984:4-1990:3,
s = 0,0039 1990:4-2001:4.

Matið á staðalfráviki frávikanna er sennileikamat
og ekki leiðrétt fyrir frítölum.

Leitnin er ljóður á þessu líkani. Þegar búið er
að taka tillit til áhrifa ∆pt-1 í jöfnunni lýsir hún
lækkun verðbólgu um nálægt 12% frá upphafi til
loka tímabilsins og skýrir þar með drjúgan hluta
af þeim breytingum sem áttu sér stað þessi ár.
Liðirnir með breytingum launa og innflutn-
ingsverðs skýra engar langtímabreytingar í þessu
líkani þar sem summa þeirra er nálægt núlli.
Jafnvægisliðirnir (p-w + π) og (p-q) virðast duga
skammt til að lýsa langtímabreytingunum. Ef
leitninni er sleppt lækkar tölugildi þeirra mikið en
stikar ∆w, ∆q og ∆pt-1 hækka. Hér er vert að 
ítreka að enda þótt form jöfnunnar sé hið sama og
í samheildunarfræðum gilda þau ekki hér, fyrst og
fremst vegna þess að ∆p hefur ekki eiginleika
sístæðrar raðar. 

Nærtækasta skýring á hlutverki leitni þarna er
að hún sé staðgengill stærða sem vanti í jöfnuna
til að skýra langtímabreytingar verðbólgu. Jafna
(4) er fyrst og fremst lýsing á kostnaðarþáttum,
engar breytur eru sérstaklega ætlaðar til að lýsa
eftirspurn og væntingum. 

Vert er að nefna hér einn möguleika til að
skýra leitnina annan en hagfræðilegar takmark-
anir líkansins. Það eru kerfisbundnar mæli-
skekkjur yfir langan tíma. Raðirnar p, w og q eru
hver um sig sameiginlegur mælikvarði á verð
margbreytilegra gæða eða starfa. Einn helsti
vandi við að búa til slíka mælikvarða er að sam-
setning þáttanna tekur stöðugt breytingum.
Magnhlutföll í neyslu breytast, nýjar vörur leysa
eldri af hólmi eða vara breytist án þess að vera
skilgreind sem ný vara. Svipað er uppi á ten-
ingnum með margvísleg störf sem launavísitalan
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nær til. Engin leið er að komast algerlega hjá
þeim vandkvæðum sem af þessu stafa við vísi-
tölureikninga, en tíð endurskoðun á vísitölu-
grunni dregur úr skekkjum. Erfitt er að átta sig á
hvað skekkjur af þessum sökum kunna að vera
háar, en í Bandaríkjunum hafa verið settar fram
tölur um ofmat á neysluverðsvísitölu kringum 1%
á ári en lægra í Bretlandi og Kanada (Cunn-
ingham, 1996). Ef við gerum ráð fyrir að jafna
með sömu liðum og við höfum metið án leitni sé
rétt líkan myndi munur á kerfisbundinni mæli-
skekkju í liðunum p, w, π og q leiða til þess að
leitni virtist marktæk. Í okkar jöfnu er leitnin
neikvæð og ef við hugum eingöngu að p og w
myndu gildin í jöfnunni svara til að hækkun launa
væri ofmetin um nálægt 14% umfram ofmat á
verðhækkun neysluvöru yfir þetta tímabil.

Annar liður sem nota má í svipuðum tilgangi
og leitni er slembiganga. Í stað þess að hafa fasta
í líkaninu er þá settur liðurinn µt sem fylgir líkan-
inu

(5) µt = µt-1 + δt, 

þar sem δt eru normaldreifð frávik með meðal-
gildi 0 og staðalfrávik σδ. Þarna yrði að nota Kal-
mansíu við matið og meta upphafsgildi og staðal-
frávik µt sem stika. Kalmansían fyndi svo önnur
gildi µt. Ef staðalfrávikið fær gildið 0 verður µt
fasti. 

Slembiganga á það sameiginlegt með leitni að
jafna með svona lið getur ekki átt við lang-
tímaeiginleika verðbreytinga því að það fæli í sér
að engin takmörk væru á hvað verðbólgan gæti
tekið há eða lág gildi. Hins vegar er þessi galli að
því leyti mildari en leitnin að ef við notum tiltæk
gögn til að meta jöfnu með breytilegan fasta á
þennan hátt er ekkert því til fyrirstöðu að hún
haldi áfram að falla jafn vel að gögnum í fram-
tíðinni án nokkurra takmarkana á því hve langur
tími liði frá upphaflega matstímabilinu. Ef
slembiganga og leitni hentuðu ámóta vel til að
bæta samræmi jöfnu við mælingar væri sjálfsagt
að velja slembigöngu. En því er ekki fyrir að fara
í þessum líkönum. Línuleg leitni hækkar senni-
leikafallið talsvert meira en slembiganga og
enginn ávinningur af að nota báða liðina. Hér

verður ekki reynt að velja milli hugsanlegra skýr-
inga á leitninni eða bæta breytum í jöfnurnar til að
losna við hana. 

Sú skilgreining líkansins að skipta um dreifni
frávika á 4. ársfjórðungi 1990 á sér veikar hag-
fræðilegar forsendur. Dagsetningin er valin með
hliðsjón af þjóðarsáttarsamningunum í febrúar
það ár, en engin ástæða er til að reikna með að
óreglan snöggbreytist fremur en verðbólgan sjálf.
Æskilegra væri að hafa einnig líkan sem skýrði
breytingar á dreifni frávikanna með sambandi við
gögnin. Slík líkanagerð hefur verið eitt helsta við-
fangsefni í aðferðafræði hagmælinga síðastliðin
20 ár og er m.a. þekkt undir skammstöfununum
ARCH og GARCH. Þetta eru tímaraðalíkön af
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Tafla 1
Verðbólguspá með jöfnu (4) þar sem bæði 

laun og innflutningsverð eru þekkt

Sýnd eru ársfjórðungsgildi og summa þeirra fyrir hvert ár

Síðasta mælda gildi
Spá- 1996:4 1997:4 1998:4 1999:4 2000:4
tímabil spá spá spá spá spá mæling

1997:1 0,001 - - - - 0,002
1997:2 0,002 - - - - 0,006
1997:3 0,009 - - - - 0,007
1997:4 0,005 - - - - 0,004
samtals 0,017 0,019

1998:1 0,007 0,007 - - - 0,004
1998:2 0,012 0,010 - - - 0,007
1998:3 0,002 0,001 - - - -0,004
1998:4 0,006 0,006 - - - 0,005
samtals 0,027 0,024 0,012

1999:1 0,007 0,007 0,005 - - 0,006
1999:2 0,014 0,012 0,010 - - 0,015
1999:3 0,004 0,003 0,001 - - 0,016
1999:4 0,001 0,000 -0,002 - - 0,014
samtals 0,026 0,022 0,014 0,051

2000:1 0,003 0,002 0,000 0,010 - 0,011
2000:2 0,009 0,008 0,004 0,011 - 0,014
2000:3 0,013 0,011 0,008 0,013 - 0,005
2000:4 0,012 0,011 0,008 0,014 - 0,011
samtals 0,037 0,032 0,020 0,048 0,041

2001:1 0,009 0,008 0,004 0,011 0,009 0,008
2001:2 0,030 0,028 0,025 0,032 0,029 0,034
2001:3 0,019 0,018 0,015 0,024 0,022 0,023
2001:4 0,015 0,013 0,010 0,020 0,019 0,016
samtals 0,073 0,067 0,054 0,087 0,079 0,081
leitni -0,00024 -0,00020 -0,00033 -0,00027 -0,00022



dreifni og hafa einkum verið notuð við raðir með
miklu fleiri mælingum, dagsgildi eða jafnvel enn
þéttari mælingar. Erfiðara er að beita þeim við
ársfjórðungsgögn vegna þess að talsvert margar
mælingar þarf til að fá sæmilegt mat á dreifni.
Við höfum prófað slík líkön og fengið heldur
lægra sennileikafall en með því að skipta á 4. árs-
fjórðungi 1990, en munurinn á stikum líkansins
og spám er lítill. Ein breyting 1990 gafst líka
betur á þessu tímabili en líkan með breytilegum
tímamun. Galli við að skipta um leitni eftir tíma-
bilum er að erfitt er að ákveða hvaða leitni á að
reikna með ef aðstæður virðast vera að breytast.

Spágeta líkansins í jöfnu (4) var könnuð með
því að meta stika þess með röðum sem enduðu

við lok hvers árs frá 1996 til 2000. Síðan var árs-
fjórðungsgildum ∆p spáð til loka 2001 miðað við
að laun, framleiðni og innflutningsverð væru
þekkt allt tímabilið. Útkomurnar eru í töflu 1
ásamt mældu gildum ∆p. Nákvæmni spánna sem
fást á þennan hátt er mikil og í góðu samræmi við
metin staðalfrávik. Athyglisvert er hve lítil áhrif
leitnin hefur til að skekkja matið, jafnvel þegar
spáð er 5 ár fram á við. Í næsta kafla sýnum við
önnur líkön þar sem engin leitni er metin og
dreifni fylgir líkani af GARCH-ætt.

Útkomurnar í töflu 1, þar sem spáð er fram
fyrir tímabilið sem notað er til að meta stika
líkansins með gefnum gildum annarra stærða,
gefa vísbendingu um óvissu vegna tilviljunar-
kenndrar óreglu og galla líkansins. Í raun-
verulegum verðbólguspám með þessu líkani
bætist við óvissa um framtíð launa, innflutn-
ingsverðs og framleiðni. 

Launum og framleiðni er eðlilegt að spá með
hliðsjón af fyrirliggjandi kjarasamningum og
spám um hagvöxt og vinnuafl. Meiri óvissa ríkir
um hvernig ætti að spá innflutningsverði og þá
einkum gengisþættinum. Við víkjum nánar að því
í næsta kafla, en einföld leið til að sneiða hjá því
er að spá verðbólgu eingöngu með hliðsjón af
launum. Eftirfarandi líkan fæst ef við sleppum
liðum með innflutningsverði úr fyrra líkani,
metum leitni og látum dreifni frávika breytast á 4.
ársfjórðungi 1990.

(6) ∆pt = 0,42∆pt-1 + 0,11∆wt + 0,16∆wt-1
(0,10) (0,05) (0,06)

- 0,14∆wt-2 - 0,089u1,t-1 
(0,07) (0,024)

- 0,00017t + 0,015,
(0,00006) (0,004)

s = 0,0145 1984:4-1990:3
s = 0,0055 1990:4-2001:4

Útkomur úr spám 1-5 ár fram á við fyrir árin
1997-2001 eru sýndar í töflu 2. Þær eru að sjálf-
sögðu ónákvæmari en í töflu 1 þar sem innflutn-
ingsverð var þekkt. Framan af tímabilinu sem
spárnar ná til eru spár sem eingöngu styðjast við
laun að jafnaði hærri en rétt gildi eða spár sem
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Tafla 2
Verðbólguspá með jöfnu (6) 

þar sem laun eru þekkt

Sýnd eru ársfjórðungsgildi og summa þeirra fyrir hvert ár

Síðasta mælda gildi
Spá- 1996:4 1997:4 1998:4 1999:4 2000:4
tímabil spá spá spá spá spá mæling

1997:1 0,001 - - - - 0,002
1997:2 0,009 - - - - 0,006
1997:3 0,017 - - - - 0,007
1997:4 0,002 - - - - 0,004
samtals 0,029 0,019

1998:1 0,011 0,011 - - - 0,004
1998:2 0,020 0,017 - - - 0,007
1998:3 0,002 0,004 - - - -0,004
1998:4 0,008 0,007 - - - 0,005
samtals 0,042 0,039 0,012

1999:1 0,017 0,014 0,010 - - 0,006
1999:2 0,024 0,019 0,014 - - 0,015
1999:3 0,006 0,006 0,002 - - 0,016
1999:4 0,008 0,007 0,002 - - 0,014
samtals 0,055 0,046 0,028 0,051

2000:1 0,014 0,010 0,005 0,012 - 0,011
2000:2 0,020 0,015 0,010 0,014 - 0,014
2000:3 0,014 0,011 0,006 0,010 - 0,005
2000:4 0,007 0,006 0,001 0,006 - 0,011
samtals 0,055 0,042 0,022 0,042 0,041

2001:1 0,012 0,010 0,004 0,008 0,010 0,008
2001:2 0,023 0,018 0,011 0,015 0,015 0,034
2001:3 0,012 0,010 0,004 0,010 0,010 0,023
2001:4 0,009 0,007 0,001 0,007 0,007 0,016
samtals 0,056 0,045 0,020 0,040 0,042 0,081
leitni -0,00023 -0,00023 -0,00031 -0,00022 -0,00018



einnig nota þekkt innflutningsverð. Þetta snýst
svo við þegar gengið lækkar 2001 og þá vanspáir
líkan sem eingöngu styðst við laun og verð.

IV.  Þriggja jafna líkan
Í einnar jöfnu líkönum fyrri kafla voru ∆w og ∆q
óháðar breytur. Ef verðbreytingar hafa áhrif á
samtímagildi þessara stærða ætti að reikna með því
í matinu. Þetta var ekki gert og við höfum ekki
talið þörf á því í ársfjórðungslíkönum, en breytt
matsaðferðum í líkönum með hálfsársgildum.
Vafasamt er að fyrri röksemdir eigi við þegar gengi
flýtur á gjaldeyrismarkaði, en kemur þó varla að
sök í þessum reikningum því að flotið er nýbyrjað.

Við núverandi aðstæður hlýtur óvissa um
gengisþróun að verða stór skekkjuvaldur í verð-
bólguspám ár eða lengra fram á við. Ef launa-
hækkanir fara aftur langt fram úr framleiðni-
aukningu eins og hér var viðloðandi ástand fyrir
þjóðarsáttarsamningana er reyndar óhjákvæmi-
legt að nokkuð náið samband ríki milli launa,
neysluverðs og innflutningsverðs. En við verð-
bólgu af þeirri stærð sem hér var frá 1991 til 2000
gætu gengissveiflur vegna breytinga á framboði
og eftirspurn á gjaldeyri orðið háar miðað við
sveiflur í launum og verðlagi. 

Hér verður prófað þriggja jafna sameiginlegt
líkan þar sem breytingar neysluverðs, launa og
innflutningsverðs eru allar háðar breytur. Engar
aðrar hagstærðir verða notaðar nema framleiðni
til að samræma leitni launa- og verðraðanna.
Slembigönguliðir lýsa langtímabreytingum. Í
mesta lagi þarf einn slíkan lið fyrir hverja röð, en
þar sem raðirnar eru skyldar má reyna að komast
af með færri. Við metum eins og áður tafin línu-
leg sambönd p,w-π og q til að skýra háðu breyt-
urnar og höldum takmörkuninni að summa stik-
anna sé 1 með því að nota u1 og u2. Dálítil árs-
tíðasveifla er í launabreytingum og er sérstök
breyta látin lýsa henni. Metna jöfnukerfið þegar
ómarktækir liðir hafa verið fjarlægðir er

(7) ∆pt = µwt + µpt - 0,385u1,t-1 - 0,168u2,t-1 + εpt,
(0,060) (0,053)

(8) ∆wt = µwt + ∆πt + st + εwt,

(9) ∆qt = µwt + µqt + 0,147u2,t-1 + εqt.
(0,064)

Slembigönguliðir og árstíðasveiflan st eru metin
með Kalmansíu. Raðirnar µpt, µwt og µqt hafa
frávikin δpt, δwt og δqt, sbr. jöfnu (5). Reiknað er
með að frávik séu normaldreifð með meðalgildi 0
og án eiginfylgni. Ef dreifni δ reynist 0 breytist
viðkomandi slembigönguröð í fasta. Frávikin ε
eru óháð δ en innbyrðis fylgni er milli samtíma-
gilda hvorra um sig. Fylgni frávikanna er mikil-
vægur þáttur til að lýsa sambandi breytanna í
svona jöfnum.

Stikar líkansins eru metnir með sennileikafalli
spáskekkju eitt tímabil fram á við (Harvey, 1989).
Í einnar jöfnu líkönum fyrri kafla var skipt um
dreifni frávika við þjóðarsátt vegna þess að erfitt
er að meta tímaraðalíkön dreifni í stuttri röð árs-
fjórðungsgilda. Fyrri rannsóknir benda til að
samband sé milli óreglu í verð- og launamæling-
um (Guðmundur Guðmundsson, 1998). Hér
notum við báðar raðirnar til að fá samfellt mat á
breytingu dreifni með tíma.

Köllum frávik á spáskekkjum ∆pt og ∆wt einn
ársfjórðung dpt og dwt. Þetta eru ekki mælingar á
εpt og εwt því að spáskekkjan stafar einnig af
skekkju í mati slembigönguliða eins og fjallað er
um í Kalmansíufræðum. Reiknaðar voru tvær
raðir, 

og margfeldismeðaltal þeirra

Dreifni frávikanna sem táknuð eru með ε og δ í
líkaninu er svo hver um sig ákveðið margfeldi af
ε2

t . Með því að nota frávik tveggja raða fæst mat
á dreifni með viðunandi frítölum að baki án þess
að þurfa að teygja matið yfir mjög langt tímabil.
Stikar jöfnunnar eru skoðun höfundar á hæfilegu
jafnvægi milli krafna um viðunandi frítölur og
mat sem ekki sé mjög tregt að bregðast við
breytingum á dreifni. Ekki var reynt að meta stik-
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ana; upplýsingar í 18 ára röðum af ársfjórðungs-
gildum duga skammt til að greina milli líkana af
breytilegri dreifni. (Útkomur úr vinsælu hag-
mælingaforriti hlupu út og suður þegar reynt var
að meta GARCH-líkön með þessum gögnum.)

Þar sem staðalfrávik mælijafna og slembi-
göguliða fylgja et hafa þau ekki fast gildi, en hlut-
föllin milli þeirra eru alltaf hin sömu. Ef við
veljum skala þannig að staðalfrávik εp sé 1 verða
þau:

Breyta Staðalfrávik
εp 1,0
εw 3,0
εq 3,5
δp 1,8
δw 1,0
δq 0,0

Fylgnistuðull εp og εw er 0,48, εp og εq 0,78 og εw
og εq -0,17. Fylgnistuðull δp og δw er - 0,89. 

Reiknuð staðalfrávik ∆p eru sýnd á mynd 3.
Þau eiga við spá einn ársfjórðung fram á við.
Frávik ∆w eru 2,2 sinnum hærri og frávik ∆q 2,5
sinnum hærri. Staðalfrávik ∆p eru löngum hærri
en s í líkani (4) og stafar það fyrst og fremst af því
að hér er miðað við frávik þar sem engin sam-
tímasambönd eru notuð til skýringar. Þau koma
fram í samdreifnifylkjum frávikanna ε og δ og
nýtast við spá um ∆p ef reiknað er með að
framtíðargildi ∆w eða bæði ∆w og ∆q séu þekkt. 

Eins og nefnt var í lýsingu á tímaraðaeigin-
leikum má búast við að breytingar launa og
gengis falli illa að normaldreifingu og nær það
einnig til frávika í ofangreindu líkani. Vegna
breytilegrar dreifni þarf hér að gera frávikapróf á
stöðluðum frávikum og féllu frávik ∆q á normal-
dreifingarprófi. Í Kalmansíu er auðvelt að draga
úr áhrifum afbrigðilegra gilda án þess að breyta
þeim eða sleppa og var það gert hér við tvö
stærstu stöðluðu frávik ∆q, en þau reyndust vera
á 3. ársfjórðungi 1993 og 2. ársfjórðungi 2001.
Meðalgildi þriðja veldis frávika launajöfnunnar
er líka óeðlilega hátt fyrir normaldreifingu, en
ekki svo mikið að taki því að gera ráðstafanir
vegna þessa þar sem fjórða veldið er í lagi. Dreif-
ing frávika verðjöfnu er eðlileg og engin eigin-
fylgni kemur fram þar eða í launajöfnu. Í jöfnu

innflutningsverðs er hins vegar nokkur jákvæð
eiginfylgni. Þetta er eðlileg afleiðing af því að
gengi var oft haldið stöðugu yfir alllangan tíma.
Sjálfsagt mætti setja fram líkan af þessum eigin-
leika raðarinnar, en eins og þegar hefur verið bent
á er erfitt að meta tímaraðaeiginleika sem fylgja
ekki Gaussferli í svo stuttri röð. Svo er líka hætt
við að slíkt líkan, metið með þessum gögnum,
ætti illa við röðina núna þegar gengið flýtur eftir
markaðsaðstæðum. Líkanið var því notað óbreytt. 

Þremur slembigönguliðum má koma fyrir á
ýmsan hátt í svona jöfnum. Þar sem megin-
tilgangur líkanagerðarinnar er að fá tæki til að spá
við gefnar forsendur um laun var sérstakur
slembigönguliður, µwt, skilgreindur fyrir launa-
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Tafla 3
Verðbólguspá með jöfnum (7)-(9) 

þar sem laun eru þekkt

Sýnd eru ársfjórðungsgildi og summa þeirra fyrir hvert ár

Síðasta mælda gildi
Spá- 1996:4 1997:4 1998:4 1999:4 2000:4
tímabil spá spá spá spá spá mæling
1997:1 0,000 - - - - 0,002
1997:2 0,006 - - - - 0,006
1997:3 0,014 - - - - 0,007
1997:4 0,010 - - - - 0,004
samtals 0,030 0,019

1998:1 0,011 0,015 - - - 0,004
1998:2 0,019 0,016 - - - 0,007
1998:3 0,014 0,014 - - - -0,004
1998:4 0,011 0,011 - - - 0,005
samtals 0,055 0,056 0,012

1999:1 0,011 0,012 0,012 - - 0,006
1999:2 0,020 0,018 0,018 - - 0,015
1999:3 0,015 0,015 0,012 - - 0,016
1999:4 0,010 0,010 0,008 - -- 0,014
samtals 0,056 0,055 0,050 0,051

2000:1 0,007 0,008 0,007 0,011 - 0,011
2000:2 0,011 0,011 0,011 0,013 - 0,014
2000:3 0,014 0,014 0,014 0,015 - 0,005
2000:4 0,011 0,011 0,011 0,012 - 0,011
samtals 0,043 0,044 0,043 0,051 0,041

2001:1 0,009 0,009 0,010 0,011 0,013 0,008
2001:2 0,017 0,016 0,018 0,019 0,019 0,034
2001:3 0,018 0,018 0,019 0,020 0,020 0,023
2001:4 0,016 0,016 0,016 0,018 0,018 0,016
samtals 0,060 0,059 0,063 0,068 0,070 0,081



jöfnuna og tekinn upp í jöfnur ∆p og ∆q með
stikanum 1. Síðan var prófað hvort bæta þyrfti
við liðum í hinar jöfnurnar og reyndist svo í
verðröðinni en ekki fyrir ∆q þannig að µqt er fasti.
Tafin línuleg sambönd raðanna reyndust ómark-
tæk í launajöfnunni svo að µwt fylgir megin-
dráttum launabreytinga að frádregnum fram-
leiðnibreytingum samkvæmt jöfnu (8). Mat á
þessari stærð er sýnt á mynd 4. Af jöfnunum og
samanburði við mynd 1 sést að µwt fylgir einnig
megindráttunum ∆p og ∆q frá 1984 til 2000. Með
hárri neikvæðri fylgni δwt og δpt deyfir µpt áhrif af
skammtímasveiflum µwt á ∆pt. Að öðru leyti sér
þessi liður um að bæta lýsingu jöfnunnar á lang-
tímabreytingum ∆p umfram það sem næst með
µwt og línulegu sambandi tafinna liða. 

Formlega er ekkert því til fyrirstöðu að nota
líkanið til að spá öllum háðu breytunum. Fram-
þróunin myndi þá aðallega ráðast af launajöfnunni
og µwt héldist óbreytt frá því gildi sem það tæki við
síðustu mælingu. Þetta væri sjaldan áhugaverð spá.
Líkanið er fyrst og fremst ætlað til að spá verð-
bólgu við gefnar forsendur um laun. Ef einnig ligg-
ur fyrir spá um innflutningsverð má nota hana
jafnframt framtíðargildum launa. Annars er inn-
flutningsverðinu einnig spáð þó að ljóst sé að sú
spá sé ekki merkileg og nýti ekki þekkingu sem
líklegt er að liggi fyrir og gæti komið að gagni. 

Spár með þessum jöfnum um neysluverð og
innflutningsverð árin 1997-2001 þegar framtíðar-
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Tafla 4

Spá um innflutningsverð með jöfnum
(7)-(9) þar sem laun eru þekkt

Sýnd eru ársfjórðungsgildi og summa þeirra fyrir hvert ár

Síðasta mælda gildi
Spá- 1996:4 1997:4 1998:4 1999:4 2000:4
tímabil spá spá spá spá spá mæling

1997:1 0,001 - - - - 0,000
1997:2 0,009 - - - - -0,009
1997:3 0,007 - - - - -0,008
1997:4 0,007 - - - - 0,016
samtals 0,024 -0,001

1998:1 0,018 0,015 - - - -0,005
1998:2 0,009 0,011 - - - -0,008
1998:3 0,011 0,012 - - - -0,006
1998:4 0,011 0,011 - - - 0,008
samtals 0,049 0,049 -0,011

1999:1 0,020 0,019 0,014 - - -0,009
1999:2 0,010 0,012 0,013 - - 0,004
1999:3 0,010 0,011 0,012 - - 0,001
1999:4 0,008 0,009 0,011 - - -0,006
samtals 0,048 0,051 0,050 -0,010

2000:1 0,012 0,012 0,011 0,012 - 0,009
2000:2 0,012 0,012 0,011 0,014 - 0,013
2000:3 0,012 0,012 0,012 0,016 - 0,049
2000:4 0,009 0,010 0,011 0,016 - 0,046
samtals 0,045 0,046 0,045 0,058 0,117

2001:1 0,018 0,017 0,014 0,019 0,017 0,021
2001:2 0,015 0,015 0,015 0,020 0,018 0,104
2001:3 0,016 0,016 0,016 0,021 0,017 0,016
2001:4 0,014 0,015 0,016 0,021 0,017 0,051
samtals 0,063 0,063 0,061 0,081 0,069 0,192



gildi launa eru þekkt eru í töflum 3 og 4. Tafla 5
sýnir spár um neysluverð þegar bæði laun og inn-
flutningsverð eru gefin. Samanburður við útkom-
ur úr einnar jöfnu líkönum í töflum 1 og 2 sýnir
að verðbólguspár jöfnukerfisins hafa að jafnaði
verið hærri þessi ár. Munurinn gæti stafað af
ólíkri meðferð á leitni, en þar sem hvorugar út-
komurnar sýna marktæka kerfisbundna skekkju
er varla ástæða til að draga stórar ályktanir af
honum. 

V.  Niðurstöður
Sterk áhrif leitni eða slembigönguliða í verð-
bólgulíkönum með launum og innflutningsverði
benda til að aðrir þættir hafi ráðið miklu um
verðbólguþróun frá 1984 til 2001. 

Samband verðlags við laun og innflutn-
ingsverð hefur minna skýringargildi fyrir verð-
breytingar þegar verðbólga er lág en á tímum
þegar laun og verð hækka talsvert meira en fram-
leiðni. Við núverandi aðstæður má búast við að
óvissa um gengisþróun verði alvarlegur skekkju-
valdur í verðbólguspám lengra en einn eða tvo
ársfjórðunga fram á við. Í haglíkanagerð þar sem
laun eða verð eru meðal háðra breyta í líkönum
og stuðst er við gögn sem ná lengra aftur en til
1990 er nauðsynlegt að taka á einhvern hátt með
í reikninginn að dreifni frávika breytist með
tímanum.

Freistandi væri að reyna að draga inn fleiri
stærðir en hér er gert til að skýra gengisbreytingar
þó að Flood og Rose (1995) telji reyndar litlar
horfur á að grunnstærðir þjóðhagfræði komi þar
að miklu gagni. Svo eru aðstæður til slíkra rann-
sókna fremur óhagstæðar núna. Genginu hefur
lengst af verið stýrt. En þó að stjórnvöld hafi
hagað gengisákvörðunum með hliðsjón af sömu
hagstærðum og ráða aðgerðum þeirra sem nú
mynda gengi á frjálsum markaði eru önnur sjón-
armið ólík. Stjórnvöld völdu tíma til gengis-
breytinga með hliðsjón af verðlagsmálum, at-
vinnuástandi, viðskiptajöfnuði og kosningum.
Kaupendur og seljendur gjaldeyris sem nú stjórna
genginu hugsa fyrst og fremst um eigin afkomu
og fyrirtæki sín. Það er því hætt við að sambönd
sem við metum með sögulegum gildum eigi ekki
lengur við.
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Tafla 5

Verðbólguspá með jöfnum (7)-(9) þar sem
laun og innflutningsverð eru þekkt

Sýnd eru ársfjórðungsgildi og summa þeirra fyrir hvert ár

Síðasta mælda gildi
Spá- 1996:4 1997:4 1998:4 1999:4 2000:4
tímabil spá spá spá spá spá mæling

1997:1 -0,001 - - - - 0,002
1997:2 0,006 - - - - 0,006
1997:3 0,011 - - - - 0,007
1997:4 0,006 - - - - 0,004
samtals 0,022 0,019

1998:1 0,012 0,017 - - - 0,004
1998:2 0,014 0,012 - - - 0,007
1998:3 0,009 0,008 - - - -0,004
1998:4 0,006 0,005 - - - 0,005
samtals 0,041 0,042 0,012

1999:1 0,008 0,010 0,013 - - 0,006
1999:2 0,013 0,011 0,014 - - 0,015
1999:3 0,011 0,010 0,008 - - 0,016
1999:4 0,006 0,006 0,004 - - 0,014
samtals 0,038 0,037 0,039 0,051

2000:1 0,003 0,003 0,002 0,011 - 0,011
2000:2 0,009 0,008 0,009 0,013 - 0,014
2000:3 0,013 0,013 0,013 0,015 - 0,005
2000:4 0,018 0,019 0,018 0,018 - 0,011
samtals 0,043 0,043 0,042 0,057 0,041

2001:1 0,018 0,019 0,020 0,019 0,014 0,008
2001:2 0,022 0,021 0,024 0,023 0,020 0,034
2001:3 0,037 0,039 0,038 0,036 0,032 0,023
2001:4 0,024 0,025 0,025 0,026 0,025 0,016
samtals 0,101 0,104 0,107 0,104 0,091 0,081
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