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Útdráttur 

Farið er yfir sögu og tilurð lögmáls Okuns. Eldri rannsóknir eru skoðaðar og farið yfir 

gallana og hættur sem fylgja matinu á lögmálinu. Lögmálið er svo metið fyrir íslenskar 

aðstæður með þrenns konar aðferðum: mismunaaðferð, framleiðslubilsaðferð og 

dýnamískri aðferð. Tímabilið sem skoðað er er frá 1970-2011, annars vegar með 

árlegum gögnum og hins vegar með ársfjórðungslegum gögnum. Mat höfundar er það 

að lögmálið eigi illa við íslenskar aðstæður, sérstaklega á fyrri hluta tímabilsins þegar 

atvinnuleysi var mjög lágt á heimsvísu. Mælanlegt samband finnst en það er mjög 

mismunandi eftir aðferðum og tegund gagna. Þrátt fyrir lítinn áhrifamátt hagvaxtar sem 

skýristærðar virðast aðferðirnar allar sýna að aukning varð á Okun-stuðlinum á seinni 

hluta tímabilsins. Hér gæti kerfisbreyting á vinnumarkaði haft þau áhrif. 
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1 Inngangur 

 

Hagvöxtur og atvinnuleysi eru hugtök sem hagfræðingar velta miklum vöngum yfir 

enda hafa báðar þessar stærðir mikil áhrif á afkomu flestra. Samband þessara stærða er 

flókið. Um miðja öldina gerði hagfræðingurinn Arthur Okun tilraun til að meta þetta 

samband og það verður sömuleiðis reynt í þessari ritgerð. 

Farið er yfir sögu og tilurð lögmálsins, eldri rannsóknir og þá galla og vankanta sem 

voru á upphaflegu mati Okuns. Reynt er að leiðrétta það að hluta en því má eflaust gera 

mun betri skil sem hugsanlega verða að bíða betri tíma. Íslenskar aðstæður eru að 

mörgu leyti óvenjulegar fyrir þær sakir að hér hefur ekki verið sama kerfislæga 

atvinnuleysið og víða, eins og t.a.m. í sunnanverðri Evrópu. Áhugavert er því að skoða 

sambandið hér. 

Farið er yfir gögnin sem liggja til grundvallar matinu, metnum og mældum. Einnig eru 

þau hugtök skilgreind sem liggja til grundvallar matinu og farið yfir vandkvæði sem því 

fylgir að meta líkön með metnum stærðum. 

Rannsóknarspurningar eru settar fram og reynt verður að svara þeim með mati á 

nokkrum mismunandi aðferðum. Tvær tegundir af gögnum liggja til grundvallar matinu, 

árleg og ársfjórðungsleg. Rýnt verður í muninn sem felst í því að meta líkön með þessum 

tveimur mismunandi gagnategundum. Skoðað er hvernig sambandið hefur breyst yfir 

tíma eða hvort það hefur haldist fast. Loks er gert grein fyrir heildarniðurstöðum og 

matið rætt í niðurstöðum. 
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2 Lögmál Okuns 

2.1 Tilurð  

Árið 1962 kom út greinin Potential GNP: Its Measurement and Significance eftir 

hagfræðinginn Arthur M. Okun. Í grein sinni velti Okun fyrir sér hugtakinu „framleiðsla 

við fulla atvinnu“ (e. potential output), en það er hámarksframleiðsla sem veldur ekki 

verðbólguþrýstingi. Tilurð greinarinnar má rekja til setu Okuns í CEA (Council of 

Economic Advisers). Hagfræðiráðgjafarnefndin vildi sannfæra Kennedy, þingið og 

almenning um að lækkun atvinnuleysis úr sjö prósentustigum niður í fjögur prósentustig 

hefði jákvæðari og víðtækari áhrif en það eitt að auka atvinnu um þrjú prósentustig. 

Okun fékk það hlutskipti að meta kosti þess og áhrif á raungildi vergrar 

þjóðarframleiðslu (e. Gross National Product, GNP) að draga úr atvinnuleysi (Tobin, 

2008). 

Okun komst að þeirri niðurstöðu að einnar prósentustigs breyting á atvinnuleysi 

umfram náttúrulegt atvinnuleysi1 (e. NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment), sem í hans gögnum var fjögur prósent, hefði í för með sér þriggja 

prósenta breytingu á vergri þjóðarframleiðslu í gagnstæða átt (Okun, 1962). Þetta 

samband atvinnuleysis og vergra þjóðartekna hefur hlotið nafnið lögmál Okuns (e. 

Okun‘s law). 

 

2.2 Matsaðferðir og upprunaleg framsetning  

Í grein sinni Potential GNP: Its Measurement and Significance beitti Okun þremur 

mismunandi aðferðum við mat á sambandi atvinnuleysis og hagvaxtar, sambandinu sem 

síðar átti eftir að hljóta nafn hans. Hann notaðist við ársfjórðungsleg gögn frá tímabilinu 

1947-II til 1960-IV (Okun, 1962). Í upprunalegri framsetningu Okuns er atvinnuleysi, eða 

                                                      

1
 Hér er ekki átt við skylt hugtak sem einnig er kallað náttúrulegt atvinnuleysi en er stundum kallað 

kerfislægt atvinnuleysi (e. structural unemployment). Skv. NAIRU ríkir jafnvægi á vinnumarkaði þegar 

náttúrulegt atvinnuleysi jafngildir atvinnuleysi og enginn verðbólguþrýstingur er til staðar, sbr. “Non-

Accelerating Inflation”. 
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breytingar á atvinnuleysi, háð stærð. Þó er allt eins líklegt að sambandinu sé öfugt farið. 

Væntingar um aukinn hagvöxt hvetur fyrirtæki til að ráða til sín fleira fólk og væntingar 

um lágan hagvöxt hefur gagnstæð áhrif. Seinni tíma rannsóknir á lögmáli Okuns meta 

sambandið ýmist eins og Okun gerði það upphaflega, með breytingar í atvinnuleysi sem 

óháða breytu, háða breytu eða líkön þar sem báðar breyturnar eru innri stærðir í 

flóknara samspili. Breytileikinn á uppsetningu rannsakenda ber því glöggt vitni hversu 

flókið sambandið er. 

 

2.2.1 Mismunaaðferð (e. difference approach, first differences) 

Fyrstu aðferðina sem Okun kynnir til sögunnar mætti kalla mismunaútgáfuna. Í þeirri 

útgáfu ber Okun saman breytingar á atvinnuleysi við vöxt vergrar þjóðarfamleiðslu. 

Mismunaaðferðin hefur þann kost að hún útrýmir ósístæðni. Landsframleiðsla er 

óneitanlega ósístæð tímaröð en það ríkir meiri óvissa með atvinnuleysisstigið. Nýlegri 

rannsóknir benda þó til þess að hún sé sístæð sbr. Basher & Westerlund (2006). 

Niðurstöður Okuns voru eftirfarandi: 

 

 

 
(1) 

þar sem Y stendur fyrir Δu, fyrsta mismun af atvinnuleysi, og X stendur fyrir vöxt 

vergrar þjóðarframleiðslu á ársfjórðungi. Stuðulinn 0,30 má túlka á þá leið að hann sé sú 

aukning á atvinnuleysi sem vænta má á ársfjórðungi ef vöxtur raun vergrar 

þjóðarframleiðslu er enginn. Stuðullinn 0,30 við X segir okkur það að ef verg 

þjóðarframleiðsla eykst um eitt prósent þá minnkar atvinnuleysi um 0,3 prósentustig. 

Þessi fasti hefur verið kallaður Okun-stuðull en sömuleiðis hefur andhverfa hans, 1/X, 

stundum verið kallaður sama nafni. Ef við tökum hlutfallið 1/0,30 þá fáum við  3,3, en 

það er sú prósenta sem verg þjóðarframleiðsla dregst saman um þegar atvinnuleysi 

eykst um eitt prósentustig (Okun, 1962). Að álykta um samband breytanna með því að 

taka andhverfuna á þennan hátt hefur verið gagnrýnt og komið verður inn á það síðar. 
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2.2.2 Framleiðslubilsaðferð (e. gap version, growth rate version) 

Önnur aðferð sem Okun beitir er framleiðslubils- eða vaxtaraðferð. Aðferðin gengur 

út á að bera saman breytingar á atvinnuleysisprósentu saman við frávik framleiðslu frá 

framleiðslugetunni. Hún er flóknari en mismunaaðferðin að því leyti að 

mismunaaðferðin notast aðeins við mældar stærðir en til að nota megi vaxtaraðferðina 

þarf að meta framleiðslugetu (e. potential output) hagkerfisins. Það gefur auga leið að 

þessi aðferð er þeim vandkvæðum háð að framleiðslugetan er metin stærð og 

mismunandi aðferðir við mat geta gefið gjörólíkar niðurstöður. Í grein sinni gaf Okun sér 

að framleiðslugetunni mætti lýsa með 3,5% leitniferli (e. trend line) út frá miðju árinu 

1955 (Okun, 1962). Okun mat þessa jöfnu fyrir gögn á tímabilinu 1953-1960 og fékk út 

eftirfarandi niðurstöður: 

 

 
 

(2) 

þar sem U stendur fyrir prósentustig atvinnuleysis en „bil“ er hið svokallaða 

framleiðslubil (e. output gap), hlutfallslegt frávik framleiðslu frá framleiðslugetunni. 

Rökin fyrir að því að meta sambandið á þennan hátt eru þau að þegar framleiðslan er 

umfram framleiðslugetuna hljóti það að þýða að atvinnuleysi sé lágt og hið gagnstæða 

eigi við þegar framleiðslan er undir framleiðslugetunni. Þessar niðurstöður bentu til þess 

að einnar prósentustigs lækkun á atvinnuleysi hefði í för með sér 2,8% aukningu á VÞF 

(1/0,36~2,8) og það atvinnuleysi sem út frá núll prósent hagvexti hlytist yrði 3,72%, sem 

er ekki langt frá því fjögurra prósenta náttúrulega atvinnuleysi sem Okun gaf sér (Okun, 

1962). 

Seinni tíma útvíkkun á þessari aðferð felur það í sér að meta ekki einungis 

atvinnuleysi, heldur atvinnuleysi að frádregnu NAIRU. Það að meta atvinnuleysið eitt og 

sér, en ekki fyrsta mismun, getur þó reynst varasamt. Atvinnuleysið getur verið ósístæð 

stærð sem gerir túlkun og mat erfiðara ef ekki eru gerðar ráðstafanir vegna þessa. 

2.2.3 Þriðja aðferð Okuns (e. fitted trend and elasticity) 

Að lokum leiðir hann út jöfnu þar sem hann tengir náttúrulega logrann af atvinnuleysi 

saman við logrann af raun vergri þjóðarframleiðslu og tíma: 
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(3) 

Hér táknar P0 framleiðslugetu á tíma 0, Nf mögulegt atvinnustig (e. potential 

employment level), A táknar raunframleiðslu (e. actual output) en a er teygnistuðull. 

Okun lagði síðan saman stuðlamatið úr þessum þremur aðferðum og komst að þeirri 

niðurstöðu að hlutfallið á milli framleiðslu og atvinnuleysis væri „3-á-móti-1“ (Okun, 

1962). Hans huglæga vegna meðaltal af aðferðunum þremur gaf honum að talan væri 

3,2 sem gaf honum eftirfarandi formúlu: 

 

 
 

(4) 

Hana má túlka á þá leið að framleiðslugetan sé jöfn raunframleiðslu þegar 

atvinnuleysið er fjögur prósent og einnar prósentu atvinnuleysisstig umfram náttúrulega 

atvinnuleysið hafi í för með sér lækkun á vergri þjóðarframleiðslu um 3,2 prósent (Okun, 

1962). 

2.3 Nýrri aðferðir 

2.3.1  „Dýnamískar“ aðferðir (e. dynamic approaches) 

Innsæi segir okkur að tafin gildi af landsframleiðslu gætu haft áhrif á atvinnuleysi. 

Okun komst einnig að þeirri niðurstöðu þó sú athugun og uppgötvun hafi ekki ratað inn í 

líkönin. (Okun, 1962). Tafin gildi af landsframleiðslu hafa þó ekki einungis áhrif heldur 

geta tafin gildi af atvinnuleysinu sjálfu einnig haft áhrif. Til að fanga megi sambandið á 

milli atvinnuleysis og hagvaxtar ætti því að taka tillit til þessara þátta þegar líkan er valið. 

Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar gögnin sem liggja til grundvallar matinu eru mæld 

með hærri tíðni en árleg gögn, svo sem með mánaðarlegri eða ársfjórðungslegri tíðni. Ef 

ekki er tekið tillit til tafinna gilda eigum við á hættu að fá bjagað stuðlamat vegna 

sjálffylgni (e. autocorrelation). Þetta bjagaða mat getur svo orðið til þess að öryggisbil og 

tilgátupróf verða röng með þeim afleiðingum að við höfnum eða samþykkjum núlltilgátu 

þegar hið andstæða á við (Hill o.fl., 2008).  

Dýnamískar aðferðir byggist á því að meta sambandið með aðferð minnstu kvaðrata 

(e. ordinary least squares) og skoða síðan útkomuna úr matinu og sjá hvort hægt er að 

bæta matið með tilheyrandi breytingum á líkaninu. Sérstaklega mikilvægt er að skoða 
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atriði eins og leifaliði og gera tölfræðipróf. Ef grunur leikur á að um sjálffylgni sé að ræða 

er líkanið aðlagað að þeirri misfellu og sett upp viðeigandi líkan, svo sem ARDL-líkan (e. 

Autoregressive Distributed Lag Model). 

Dýnamíska aðferðin er þeim kostum gædd að hún styrkir mat okkar á  stuðlunum 

sem hinum aðferðunum er ætlað að kanna með því að taka tillit þess að áhrif 

framleiðslubreytinga skila sér ekki samstundis í breyttu atvinnuleysi. Gallinn við 

dýnamísku aðferðina er þó sú að þegar farið er að bæta fleiri skýribreytum við líkanið 

vandast túlkunin og einfaldleikinn sem hinar aðferðinar búa yfir getur glatast (Knotek, 

2007, bls.77 ). Dæmi um dýnamískt líkan væri t.d.  

, þar sem gt stendur fyrir hagvöxt á tíma t og 

ut fyrir fyrsta mismun verðbólgu á tíma t. 

2.4 Vankantar og gagnrýni 

Fimmtíu ár eru liðin síðan Okun gaf út grein sína og mat þau líkön sem þar koma fyrir. 

Á þeim tíma hefur ýmislegt breyst, bæði hvað varðar hagfræðilega þekkingu og sér í lagi 

framþróun hagrannsókna. Sem dæmi má nefna að það var ekki fyrr en á áttunda 

áratugnum sem Granger, ásamt fleirum, setti fram og þróaði hugtakið um samþáttun (e. 

cointegration) (Teräsvirta, 2008). Með betri tækjum og tólum er nú einnig leikur einn að 

setja upp líkön sem menn veigruðu sér við að setja upp í höndunum á þeim tíma þegar 

Okun var að setja fram sínar hugmyndir. 

Þrátt fyrir nafngiftina lögmál Okuns ber flestum rannsóknum og hagfræðingum 

saman um að það sé rangnefni. „3-á-móti-1“ hlutfallið sem hann reiknar út (og gefur sér 

að hluta) fyrir Bandaríkin hefur ekki haldist stöðugt yfir tíma2. Það er heldur engin 

ástæða til að ætla að svo ætti að vera. Stórar varanlegar kerfisbreytingar, svo sem 

breytingar á vinnumarkaði, breytingar á starfsemi stéttarfélaga, upphæð 

atvinnuleysisbóta og varanleg hækkun á eldsneyti3 munu óneitanlega hafa varanleg 

áhrif. Gagnrýni Lucasar, þó hún hafi einkum beinst að hagstjórn, á vel við hér; það er 

                                                      

2
 Sögner og Stiassny (2002).  

3
 Sbr. olíuverðshækkanir á fyrri hluta áttunda áratugarins. 
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varasamt að byggja framtíðarspá á gömlum mælingum sem eiga ekki erindi við stöðuna 

eins og hún er í dag (Lucas, 1976; Lars Ljungqvist 2008). 

Okun gerði sér grein fyrir því að sambandið á milli hagvaxtar og atvinnuleysis er ekki 

jafn einfalt og framsetning hans gefur til kynna. Segja má að atvinnuleysisprósentan sé í 

raun nálgunarbreyta (e. proxy variable) fyrir áhrif ónýtts vinnuafls á framleiðslu (Okun, 

1962). Þegar efnahagslægð ríður yfir landið eru sum fyrirtæki treg við að segja upp fólki 

og minnka e.t.v. þess í stað fjölda vinnustunda eða draga úr yfirvinnu. Því má vera að 

fjöldi unninna tíma fækki umtalsvert þó atvinnuleysisprósentan standi í stað. Þetta mun 

hafa það í för með sér að framleiðsla dregst saman enda hefur raunatvinnustigið lækkað 

þó atvinnuleysistölur endurspegli það ekki.  Málin flækjast svo enn frekar, eins og Axel 

Hall, Gylfi Magnússon, Gylfi Zoëga, Sigurður Ingólfsson, Sveinn Agnarsson og Tryggvi Þór 

Herbertsson (1998) benda á, þegar litið er til þess að hagvöxtur hefur einnig áhrif á það 

hversu mikið vinnuafl er í boði. Ef hagvöxtur er lágur þá hvetur það fólk til að flytja í 

burtu á meðan mikill hagvöxtur dregur til sín vinnuafl. Lágur hagvöxtur lækkar því 

hlutfall þeirra sem eru á vinnumarkaði. Fólk neyðist því jafnvel til að draga sig af 

vinnumarkaði en telst þó ekki atvinnulaust skv. skilgreiningu eða í hagtölum. 

Okun metur sínar jöfnur með (breytingar á) atvinnuleysi sem háða breytu og vöxt 

framleiðslu sem skýribreytu. Þrátt fyrir þetta leyfir hann sér að álykta um áhrif 

atvinnuleysis á framleiðslu, þ.e.a.s. hann snýr sambandinu við en hefur þó einungis 

metið sambandið í aðra áttina. Ef við viljum túlka sambandið í gagnstæða átt og fá áhrif 

atvinnuleysis á framleiðslu þá ættum við hins vegar að meta nýtt líkan þar sem 

hlutfallsbreytingar á landsframleiðslu er háða breytan og breytingar í atvinnuleysi 

skýribreyta. Barreto og Howland (1993) gagnrýna þessa framsetningu Okuns og auk þess 

eftirmenn hans fyrir að apa upp vitleysuna eftir honum. Þeir mátu Okun-stuðlana fyrir 

þær þrjár aðferðir sem Okun beitti og sneru sambandinu við, líkt og þeir telja eðlilegt. 

Þeir fengu út talsvert lægri fasta en Okun. Þannig fengu þeir t.d. ekki út að einnar 

prósentu lækkun á atvinnuleysi hefði í för með sér samdrátt á framleiðslu um 3,3%, 

heldur 1,95%. Þeir telja að hvati Okuns til að sýna fram á gagnsemi þess að lækka 

atvinnuleysi og fræðilegar ástæður (eins og keynesískur bakgrunnur Okuns) hafi hvatt 

hann til að velja atvinnuleysi sem háða breytu (Barreto og Howland, 1993).  

Gagnrýni Barreto og Howland varpar ákveðnu ljósi á bresti „lögmálsins“. Hvernig er 

eðli og sambandi breytanna sem um ræðir háttað? Öll líkön, hagfræðileg eða ekki, eru í 
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eðli sínu einföldun á raunveruleikanum. Þegar líkan er sett fram þá er ætlunin að 

endurspegla sem best raunveruleikann. Þetta verður þó aldrei gert án einhverra fórna. 

Ef líkanið er of flókið og þunglamalegt má vera að erfitt sé að túlka það og safna 

gögnum. Ef það er of einfalt þá missum við hugsanlega af áhugaverðum samböndum 

eða vantúlkum niðurstöðurnar. Fleiri breytur gætu vel átt heima í líkani sem metur 

samband framleiðslu og atvinnuleysis. Það má vel hugsa sér að lönd í þriðja heiminum 

sem byggja hag sinn á vinnuaflsfrekum atvinnugreinum finni meira fyrir sveiflum á 

atvinnuleysi. Mæling á „vinnuaflsfrekju“ meginatvinnugreina landsins gæti þannig átt 

heima í  matinu.  

Afar sennilegt verður að teljast að atvinnuleysi og framleiðsla hafi samtímis áhrif 

hvort á annað. Barreto og Howland (1996) komast svo að orði: „With respect to Okun‘s 

Law, there is no doubt that the correct model is a simultaneous system in which output 

and unemployment are endogenous.“ (bls. 23). Ef báðar tímaraðirnar eru sístæðar af 1. 

gráðu, I(1), en samþáttaðar, þá mætti hugsa sér að ECM-líkan gæfi áhugaverðar 

upplýsingar um langtímasamband þeirra. 

2.5 Fyrri athuganir og rannsóknir 

2.5.1 Íslenskar rannsóknir 

Eftir bestu vitund höfundar hefur ekki mikið og ítarlega verið skrifað um lögmál 

Okuns fyrir íslenskar aðstæður. Axel Hall o.fl. (1998) meta Okun-stuðul með 

mismunaaðferð og fá út gildið -0,078 fyrir tímabilið 1980-1996. Það samsvarar því að 

atvinnuleysi lækki um minna en 0,1% þegar landsframleiðslan eykst um eitt prósent ef 

ekki er tekið tillit til fólksflutninga eða hlutfalls þeirra sem eru á vinnumarkaði. Þegar 

tekið er tillit til þeirra þátta þá hefur einnar prósentu aukning á hagvexti í för með sér 

0,6% lækkun á atvinnuleysi.  

Gylfi Zoëga og Björn Rúnar Guðmundsson (1997) meta Okun-samband en gefa þó 

ekki upp hvers konar líkan þeir nota né útkomu úr því mati nema á mynd. Grein þeirra 

er enda ekki ætlað að meta lögmál Okuns heldur ræða þeir breytingar á atvinnuleysi og 

náttúrulegu atvinnuleysi. Gylfi og Björn töldu að NAIRU hefði verið undir 2% fram til 
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ársins 1988 en hafi svo aukist í um 4%. Þeir færa rök fyrir því með Chow-prófi4 að þá hafi 

átt sér stað kerfisbreyting. Þeir segja enga augljósa ástæðu vera fyrir hækkun 

náttúrulegs atvinnuleysis en telja þó að aukinn bótaréttur atvinnuleysisþega geti haft 

sitt að segja (Gylfi Zoëga og Björn Rúnar Guðmundsson, 1997)  

Fjármálaráðuneytið mat í vorskýrslu sinni árið 2009 hversu mikillar lækkunar á 

atvinnuleysi væri að vænta ef að af álversframkvæmdum yrði. Skv. þeirra mati dregur úr 

atvinnuleysi, sem hlutfall af vinnuafli, um 0,2% fyrir hvert stig hagvaxtar 

(Fjármálaráðuneytið, 2009, bls. 9). Ekki er tiltekið yfir hvaða tímabil matið nær eða 

hvaða aðferð er beitt. 

2.5.2 Erlendar rannsóknir 

Það er ógerningur að gera grein fyrir öllum þeim rannsóknum sem framkvæmdar 

hafa verið en þær eru margar og mismunandi. Hér verður aðeins stiklað á stóru og rætt 

um nokkrar rannsóknir. 

 

Sheehan og Zahn (1980) 

Athuga með hermun gagna hvaða þættir hafa mest áhrif á Okun-stuðulinn og draga 

þá ályktun að breytingar á framleiðni vinnuafls eigi þar stærstan hlut að máli en þar á 

eftir breytingar á atvinnustigi og tímakaupi (Sheehan og Zahn, 1980). 

 

Moosa (1997) 

Skoðar lögmál Okuns fyrir G7-löndin með árlegum gögnum frá 1960-1995. Moosa 

kemst að þeirri niðurstöðu að Okun-stuðullinn hafi hæsta tölugildið fyrir Bandaríkin og 

Kanada en lægsta stuðulinn fyrir Japan. Atvinnuleysi virðist bregðast hraðar við 

breytingum í hagvexti í Norður-Ameríku. Þetta telur hann að megi útskýra með 

misstífum eða –skilvirkum vinnumarkaði í löndunum og stofnanaumhverfi í viðkomandi 

löndum (Moosa, 1997).  

 

                                                      

4
 Chow-próf byggir á því að skipta gagnasafni í tvennt, meta líkan í sitthvoru lagi með aðferð minnstu 

kvaðrata og bera stuðlamatið saman. Ef stuðlarnir eru marktækt frábrugðnir getum við sagt að 

kerfisbreyting hafi átt sér stað. 
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Þorvaldur Gylfason (1997) 

Þorvaldur Gylfason skoðar árleg sænsk gögn fyrir árin 1960-1995 og metur lögmál 

Okuns. Hann telur þau gögn eiga vel við „3-á-móti-1“ niðurstöðuna sem Okun fékk. 

Hann tekur tillit til tregðu og „stífni“ (e. rigidity) á vinnumarkaði í mati sínu. Hann telur 

að þessi stífni hafi átt sitt að segja í því að lögmálið hélt illa á tíunda áratugnum 

(Þorvaldur Gylfason, 1997). 

 

Lee (2000) 

Skoðar árleg gögn frá 1955 til 1996 fyrir 16 lönd innan OECD. Lögmál Okuns er 

tölfræðilega marktækt fyrir flest löndin, þ.e. neikvætt samband er milli hagvaxtar og 

atvinnuleysis, en stuðlarnir eru þó mjög misjafnir á milli landa. Stuðlamatið er þar að 

auki viðkvæmt fyrir vali á líkani, en hann metur líkan með mismunaaðferð og 

framleiðslubilsaðferð (Jim Lee, 2000). Lee snýr sambandinu við miðað við upprunalegt 

mat Okuns, þ.e. hefur breytingar á atvinnuleysi sem skýribreytu og breytingar á vergri 

landsframleiðslu sem háða breytu. Hann notast þar að auki við breytingar á vergri 

landsframleiðslu en ekki hlutfallsbreytingar. 

 

Zagler (2003) 

Metur lögmál Okuns fyrir Frakkland, Ítalíu, Þýskaland og Bretland. Hann dregur þá 

ályktun að hagvöxtur og atvinnuleysi séu samþáttaðar stærðir og metur ECM-líkan (e. 

Error Correction Model). Hann metur það svo að lögmál Okuns gildi til skamms tíma en 

ekki til langs tíma (Zagler, 2003). 

 

Knotek (2007) 

Metur líkön með mismunaaðferð og framleiðslubilsaðferð fyrir árleg og 

ársfjórðungsleg bandarísk gögn. Einnig metur hann dýnamískt módel. Hann athugar 

hvort lögmál Okuns hafi verið stöðugt yfir tíma og gerir það með áhugaverðum hætti. 

Hann metur sambandið fyrir 52 ársfjórðunga í einu, frá 1948, og færir sig svo áfram um 

eina mælingu og metur það aftur þar til ársins 2007. Með þessari aðferð, sem kallast 

rolling regression á ensku og gæti útlagst sem færanlegt aðhvarf á íslensku, fær hann 

mat yfir það hvernig stuðlar jöfnunnar hafa breyst. Með þessum hætti sér hann til þess 

að gömul gildi hafi ekki áhrif á matið á stuðlinum hverju sinni, sem er handhægt ef talið 
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er að kerfisbreytingar hafi orðið á vinnumarkaði eða í hagkerfinu almennt. Niðurstöður 

hans gefa til kynna að Okunstuðullinn hafi breyst töluvert í gegnum tíðina og því sé 

eðlilegra að tala um lögmál Okuns sem „þumalputtareglu“ frekar en lögmál (Knotek, 

2007, bls. 96). Meðal útskýringa á þessu telur hann geta vera breytingar á lýðfræðilegri 

samsetningu þjóðarinnar (Knotek, 2007, bls. 83). 
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3 Gögn 

Okun notaðist einungis við ársfjórðungsleg gögn og verga þjóðarframleiðslu (e. Gross 

National Product) (Okun, 1962). Ætlunin hér er hins vegar sú að nota bæði árleg og 

ársfjórðungsleg íslensk gögn og bera þau saman. Þar að auki verður verg 

landsframleiðsla fyrir valinu í stað vergrar þjóðarframleiðslu. Vissulega er hægt að 

notast við verga þjóðarframleiðslu en ef greinar um þetta efni eru skoðaðar kemur í ljós 

að þrátt fyrir að Okun hafi í upphafi metið sínar jöfnur með vergri þjóðarframleiðslu þá 

eru hugtökin í fræðunum notuð á víxl og oftar en ekki gerður lítill greinarmunur á því 

hvort lögmál Okuns á við verga landsframleiðslu eða verga þjóðarframleiðslu. 

Árlegu atvinnuleysistölurnar koma frá Hagstofu Íslands, utan talna á bilinu 1970-1979 

sem koma frá Seðlabanka Íslands. Árlegu tölurnar yfir verga landsframleiðslu, á föstu 

verðlagi (grunnár 2005), koma frá Hagstofunni5, utan talna frá 1970-1979 sem koma frá 

OECD6. Reynt var að leita gagna hjá Hagstofunni eftir fremsta megni en leita annað 

þegar ekki fundust samsvarandi gögn. Gögnin sem OCED er með yfir íslenskt 

atvinnuleysi og verga landsframleiðslu koma flest frá Hagstofunni upprunalega þannig 

að það var ekki talið saka að nota gögn þaðan. 

Ársfjórðungsleg íslensk gögn eru af skornum skammti. Elstu áreiðanlegu 

ársfjórðungslegu íslensku gögnin fyrir verga landsframleiðslu eru frá 1997 en Seðlabanki 

Íslands hefur hins vegar tölur í sínum gagnagrunni sem ná aftur til ársins 1970. Gallinn 

við þær tölur er hins vegar sá að þær eru ekki mældar heldur fengnar með því að beita 

forritinu ECOTRIM á árlegar mælingar og sundurliða þær niður í árfjórðungslegar 

mælingar (Seðlabanki Íslands, 2011b, bls. 131). Um áreiðanleika þeirra gagna verður þó 

ekki deilt og notast verður við þau í þessari ritgerð. Hafa þarf þó í huga að ekki er um 

„raunverulegar“ mælingar að ræða og ákjósanlegast hefði verið að nota mæld gögn. 

Ársfjórðungslegu tölurnar yfir atvinnuleysi eru fengnar úr gagnagrunni Seðlabankans en 

þær eru reiknaðar út frá mánaðarlegum tölum (Seðlabanki Íslands, 2011b, bls. 148).  

                                                      

5
 Tölurnar frá 2010 og 2011 eru bráðabirgðatölur. 

6
 Tölurnar frá OECD yfir tímabilið 1970-1979 eru merktar áætlaðar tölur (e. estimated). 
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3.1 Gagnaaðlögun 

Ársfjórðungsleg gögn eru hentugri en árleg gögn að því leiti að styttra er milli 

mælinga og fleiri mælingar fást yfir sama tímabil. Ókosturinn er hins vegar sá að þegar 

svona stutt er milli mælinga þá slæðast alls kyns árstíðabundnar sveiflur með inn í 

gögnin sem við viljum ekki að hafi áhrif á matið. Ýmsar leiðir eru til þess að leiðrétta fyrir 

árstíðabundnum áhrifum en hér er brugðið á það ráð að leiðrétta gögnin með X12-

ARIMA7 með aðstoð hagrannsóknar-forritsins Gretl. Bæði verg landsframleiðsla og 

atvinnuleysishlutfall voru leiðrétt enda sýndi nánari athugun að leiðrétta þurfti fyrir 

árstíðabundnar sveiflur. 

 

 

                                                      

7
 X12-ARIMA er tölfræðiforrit sem leiðréttir árstíðabundnar sveiflur. Það er gefið út og viðhaldið af 

United States Census Bureau. Seðlabankar víða um heim nota forritið og það gerir einnig Seðlabanki 

Íslands. Sjá http://www.census.gov/srd/www/x12a/. 

Mynd 1. Samanburður á óárstíða- og árstíðabundinni VLF. Heimild: Seðlabanki Íslands 

http://www.census.gov/srd/www/x12a/
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3.2 Metin gögn 

Til að meta Okunssambandið með framleiðslubilsaðferðinni (e. potential output 

approach) þarf að notast við tvær metnar stærðir, annars vegar náttúrulegt atvinnuleysi 

(e. NAIRU) og framleiðslugetu hagkerfisins (e. potential output). Í undirbúningsskrefinu 

þegar stærðirnar fyrir NAIRU og framleiðslugetuna eru reiknaðar eru mestar líkur á 

mistökum. Mat okkar og niðurstöður byggja á þessum metnu stærðum og þess vegna er 

mikilvægt að vanda til verka. Ísland hefur notið þeirrar sérstöðu að hér hefur 

atvinnuleysi lengi verið einstaklega lágt, líklega með því lægsta á heimsvísu. Á mynd 2 

má sjá samanburð á óárstíða- og árstíðabundnu atvinnuleysi frá 1970:2 til 2011:3. Mælt 

atvinnuleysi fór á þessum tíma fyrst yfir 2% rétt fyrir 1990. Á tæplega tuttugu ára 

tímabili hélst atvinnuleysið því undir tveimur prósentustigum. Svo lágt var atvinnuleysið 

hér framan af að skv. Axel Hall o.fl. (1998) „...var vart hægt að tala um atvinnuleysi á 

Íslandi fyrr en í upphafi þessa áratugar.“  (bls. 43). 

 

Mynd 2. Samanburður á ó- og árstíðabundnu atvinnuleysi auk NAIRU. Heimild:Seðlabanki Íslands. 
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3.2.1 Náttúrulegt atvinnuleysi (e. NAIRU) 

Seðlabanki Íslands hefur metið bæði NAIRU og framleiðslugetu hagkerfisins og notast 

við þær mælingar í þjóðhagslíkani sínu (Seðlabanki Íslands, 2011b). Mælingarnar fyrir 

NAIRU ná aftur til ársins 1970 en mælingarnar á framleiðslugetunni ná einungis aftur til 

1980. NAIRU hélst óbreytt í gögnum Seðlabankans frá árinu 1970 til 2008, eða 3% 

(Seðlabanki Íslands, 2011a). Í handbók þjóðhagslíkans Seðlabankans er ekki gefinn 

rökstuðningur fyrir gildinu á NAIRU, en breytan er ytri stærð sem kemur fyrir í nokkrum 

jöfnum líkansins, t.d. við mat á framleiðslugetu, þróun á atvinnuleysi og launamyndun 

(Seðlabanki Íslands, 2011b, bls. 55-59). Á mynd 2 getum við borið saman NAIRU og 

atvinnuleysi. Þar sést glöggt hvernig atvinnuleysið fer smám saman hækkandi á meðan 

NAIRU stendur í stað í 38 ár. Höfundi er það stórlega til efs að náttúrulegt atvinnuleysi 

hafi haldist í stað í öll þessi ár, sérstaklega ef tekið er tillit til þátta eins og 

kerfisbreytinga á vinnumarkaði, inngöngu Íslands í EES-samstarfið, breyttri 

aldurssamsetningu þjóðarinnar8, breyttri áherslu í hagstjórn9 og fleiri ótaldra þátta.  

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar hér á landi með það að leiðarljósi að meta 

NAIRU. Líklega stafar þetta fremur af vandkvæðum við matið frekar en áhugaleysi. 

Þórarinn G. Pétursson mat NAIRU yfir tímabilið 1975-2000, annars vegar út frá 

jafnvægisverðbólgu og hins vegar raunvöxtum. Aðferðinar tvær gefa mismunandi mat 

en virðast þó benda til þess að NAIRU hafi fyrstu tíu árin haldist að mestu undir einu 

prósenti en síðan risið smám saman og hafi verið statt í 2-3½% á svipuðum tíma og 

greinin var skrifuð. Þórarinn tekur fram að þetta bil stafi af þeim tveimur mismunandi 

aðferðum sem notaðar eru við matið og sömuleiðis þeirri óvissu sem fylgir því að meta 

náttúrulegt atvinnuleysi yfir höfuð (Þórarinn G. Pétursson, 2002, bls. 19-20). Gylfi Zoëga 

og Björn Rúnar Guðmundsson mátu eins og áður hefur komið fram NAIRU og töldu það 

vera um 4% þegar grein þeirra kom út (Gylfi Zoëga og Björn Rúnar Guðmundsson, 1997). 

Svara var leitað hjá Seðlabankanum hvers vegna þeir teldu að NAIRU-hlutfallið hefði 

haldist það sama allan þennan tíma. Þau svör fengust að bankinn hefði ekki talið sig 

græða mikið á því að giska á það hvernig NAIRU hefði verið fyrr á árum en þeir fylgdust 

                                                      

8
 Meðalaldur þjóðarinnar hefur hækkað um u.þ.b. 7 ár frá árinu 1970. (Heimild: Hagstofa Íslands). 

9
 Hér er einkum átt við þá ákvörðun Seðlabankans að leggja áherslu á stöðugt verðlag frekar en fulla 

atvinnu (Þórarinn G. Pétursson, 2002, bls. 20). 
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vel með breytingum á því í dag. Þegar þjóðhagslíkanið QMM var útbúið á árunum 2005-

2006 var atvinnuleysi nokkru fyrir neðan 4% án þess að verðbólga færi mikið á skrið. Því 

hefði bankinn talið eðlilegt að miða við 3%10 (Ásgeir Daníelsson, tölvupóstsamskipti 30. 

apríl, 2012).  

NAIRU er í eðli sínu flókin stærð því auðvitað veldur fleira verðbólguþrýstingi en 

breytingar á atvinnustigi. Þetta á sérstaklega við um lítil hagkerfi eins og Ísland sem 

vegna smæðar sinnar „flytur inn“ verðbólgu erlendis frá. Almennilegt mat á NAIRU væri 

efni í heila ritgerð ef framkvæma ætti það með sóma og áhugavert væri ef einhver tæki 

sér það fyrir hendur. Hér verður því ekki lagst í frekara mat og þess í stað brugðið á það 

ráð að notast við tölur Seðlabankans  

3.2.2 Framleiðslugeta (e. potential output) 

Til eru nokkrar mismunandi skilgreiningar á framleiðslugetu. Okun taldi hana vera 

hámarks framleiðslu sem veldur ekki verðbólguþrýstingi (Okun, 1962). Adams, Fenton 

og Larsen (1987), skilgreina framleiðslugetu svo að „...hún sé það stig framleiðslu sem 

hægt er að viðhalda án hættu á aukinni verðbólgu.“ (bls. 12). Báðar skilgreiningarnar 

byggja á hagfræðilegum grunni sem lítur svo á að það megi leiða út framleiðslugetuna út 

frá framleiðslufalli eða Phillipskúrfu og framleiðslu. Til er önnur skilgreining á 

framleiðslugetu sem á sér ekki sama hagfræðilega grunn. Hún leitast við að greina leitni- 

og sveifluþátt (e. trend & cycle components) tímaraðarinnar (Economic Policy Comittee, 

2001, bls. 2). Dæmi um slíkt er Hodrick-Prescott-sía11 (e. HP-filter). HP-sía er algengasta 

aðferðin í dag við að meta framleiðslugetu hagkerfisins og stofnanir eins og Alþjóða 

gjaldeyrissjóðurinn og OECD notast við hana (Economic Policy Committee, 2001, bls. 

25).  

                                                      

10
 Höfundur vil þakka Ásgeiri fyrir einstaklega skjót og greinagóð svör með skömmum fyrirvara og 

sömuleiðis fyrir að benda höfundi á grein þeirra Björns og Gylfa. 

11
 HP-sían sléttir ferilinn og dregur úr sveiflum. 
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Mynd 3 Samanburður á áætlaðri framleiðslugetu og árstíðaleiðréttri VLF. Heimild: Seðlabanki Íslands. 

Árstíðaleiðrétt verg landsframleiðsla12 var keyrð í gegnum Hodrick-Prescott-síu til að 

áætla framleiðslugetu hagkerfisins. Seðlabanki Íslands beitir talsvert flóknari aðferð við 

matið. Vegna óvissunnar sem fylgir matinu þá metur Seðlabankinn nokkrar útgáfur af 

framleiðslugetunni, þ.á m. fjórar útgáfur með Cobb-Douglas framleiðslufalli, sem hann 

síar með HP-síu. Endanlegt mat bankans er svo vegið meðaltal af þeim aðferðum sem 

hann metur. Hann fær út svipaða13 niðurstöðu og þá sem sést á mynd 3 (Seðlabanki 

Íslands, 2011b, bls. 54-55).  

3.2.3 Framleiðslubil (e. output gap) 

Þegar búið er að leiða út framleiðslugetuna má reikna út framleiðslubilið, þ.e.a.s. 

hlutfallslegt frávik framleiðslu frá framleiðslugetunni. Framleiðslugetan er skilgreind á 

eftirfarandi hátt, þar sem VLF* er framleiðslugeta á tíma t og VLF er raun verg 

landsframleiðsla á tíma t: 

                                                      

12
 Það er athyglisvert að geta þess að það skiptir ekki máli hvort VLF eða árstíðaleiðrétt VLF er keyrð í 

gegnum HP-síuna. Báðar niðurstöður gefa svo að segja sama mat. Fylgnin á milli tímaraðanna tveggja er 

r=0,99999. 

13
 Í viðauka 1 er samanburður á metinni framleiðslugetu höfundar og Seðlabankans í formi myndar. 
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(5) 

 

 Mynd 4. Samanburður á framleiðslubili Seðlabankans og höfundar. Heimild: Seðlabanki Íslands 

Seðlabankinn hefur metið framleiðslubilið fyrir tímabilið 1980 til loka 2011 og geymir 

í gagnagrunni sínum fyrir QMM. Framleiðslubilið byggir á mati á framleiðslugetunni sem 

einungis nær aftur til ársins 1980 í gögnum bankans. Á mynd 4 má sjá samanburð á 

framleiðslubili höfundar og Seðlabanka Íslands. Framleiðslubilin eru fengin út frá sömu 

upphaflegu gögnum Seðlabankans. Ástæða þess að þau eru ekki eins er sú að 

framleiðslubil höfundar er metið út frá árstíðaleiðréttri vergri landsframleiðslu en ekki í 

tilviki bankans. Sjálfsagt mætti færa rök fyrir því að önnur aðferðin væri réttari en hin en 

höfundur taldi að árstíðaleiðrétt verg landsframleiðsla ætti betur við. Þar sem ætlunin 

er að nota árstíðaleiðrétta verga landsframleiðslu til að meta lögmál Okuns er litið svo á 

að þær sveiflur innan hvers árs sem einungis má rekja til árstíðabundinna áhrifa eigi ekki 

heima í matinu á framleiðslubilinu. 

 



 

28 

Framleiðslubilið er mat sem svo aftur byggist á öðru mati, þ.e.a.s. framleiðslugetunni. 

Því ber að forðast það að alhæfa út frá þeim niðurstöðum sem fást úr mati þar sem 

framleiðslubilið kemur fyrir. 
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4 Mat á lögmáli Okuns 

Nú þegar búið er að skilgreina þær stærðir sem nota á til grundvallar matinu verða 

þrjár tegundir líkana metnar með ársfjórðungslegum og árlegum gögnum. 

Rannsóknarspurning verður borin fram, bæði almennt og síðan fyrir hvert líkan fyrir sig. 

4.1 Rannsóknarspurning 

Til að túlka megi niðurstöðurnar með skýrum og skilmerkilegum hætti verður að vera 

til staðar rannsóknarspurning. Setja má rannsóknarspurninguna fram almennt og 

tvíþætt með eftirfarandi hætti: 

 Er neikvætt mælanlegt samband til staðar á milli breytinga í atvinnuleysi og 

hlutfallsvexti vergrar landsframleiðslu sem stutt er með gögnum og höfnun 

viðeigandi núlltilgátu? 

 Er neikvætt mælanlegt samband til staðar á milli fráviks atvinnuleysis frá 

náttúrulegu atvinnuleysi annars vegar og breytinga á framleiðslubilinu sem stutt 

er með gögnum og höfnun viðeigandi núlltilgátu? 

Til að svara þessum spurningum verður litið á marktækni stuðla úr hverju mati fyrir 

sig. Ef stuðllinn β er ekki marktækur og neikvæður, þá getum við ekki fullyrt að 

marktækt Okun-samband sé á milli stærðanna.  

4.2 Metin líkön 

4.2.1 Mismunaaðferðarlíkan metið 

Fyrir ársfjórðungslegar mælingar eru hlutfallsbreytingar árstíðaleiðréttrar vergrar 

landsframleiðslu fengnar með því að bera ársfjórðunga saman við sama ársfjórðung 

árinu á undan. Þetta er gert til að auðvelda samanburð við árlegu gögnin. Verga 

landsframleiðslan sem notuð er í árlegu gögnunum er skiljanlega ekki árstíðaleiðrétt. 

Líkanið sem er metið er því á forminu 

 

 

(6) 
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þar sem i er 4 fyrir ársfjórðungslegar mælingar, en 1 fyrir árlegar mælingar. 

 Rannsóknarspurning 1:  

 Samband breytinga á atvinnuleysisstigi og 

hlutfallslegrar breytingar á árstíðaleiðréttri vergri 

landsframleiðslu er jákvætt eða ekkert. 

 Samband breytinga á atvinnuleysisstigi og 

hlutfallslegrar breytingar á árstíðaleiðréttri vergri 

landsframleiðslu er neikvætt. 

 

4.2.2 Framleiðslubilslíkan metið 

Okun mat þetta líkan með fasta og notaði atvinnuleysisstigið sjálft sem óháða breytu. 

Það getur þó reynst varasamt ef atvinnuleysi er ósístætt yfir tíma, eitthvað sem menn 

voru ekki jafn meðvitaðir um á þeim tíma þegar Okun mat sambandið. Á seinni tímum 

hafa orðið breytingar á því hvernig framleiðslubilsaðferðin er metin. Knotek (2007) færir 

rök fyrir því að jafna 7 sé meira við hæfi því hún er með frávik beggja vegna 

jafnaðarmerkisins. Annars vegar er það framleiðslubilið sjálft, sem er hlutfallslegt frávik 

frá framleiðslugetunni, og svo hins vegar stig atvinnuleysis dregið frá stigi náttúrulegs 

atvinnuleysis. Þá stærð mætti kalla atvinnuleysisbil. Þar að auki sé eðlilegra að meta 

jöfnuna án fasta, því þegar atvinnuleysi er jafnt náttúrulegu atvinnuleysi ætti 

framleiðslubilið að verða að engu (bls. 95). 

 ,  (7) 

Hér stendur  fyrir náttúrulegt atvinnuleysi, eða NAIRU. 



 

31 

 

Rannsóknarspurning 2:  

 Samband atvinnuleysisbils og 

hlutfallsbreytingar framleiðsubils er jákvætt eða ekkert. 

 Samband atvinnuleysisbils og 

hlutfallsbreytingar framleiðsubils er neikvætt. 

 

4.2.3 Dýnamískt líkan metið 

Þegar kemur að vali á dýnamísku líkani eru nokkrar leiðir í stöðunni. Hægt er að prófa 

sig áfram, bæta við töfðum liðum og henda svo út þeim töfðu liðum sem eru ekki 

marktækir. En hvernig á að velja á milli líkana þar sem við höfum mismunandi 

samsetningar af töfðum liðum sem allir eru marktækir? Það er ekki til einhlítt svar við 

þeirri spurningu. Tvær leiðir sem koma að gagni við mat á því hvort metið líkan er 

viðeigandi eru Aikaike upplýsingaforsendur (e. Akaike Information Criterion (AIC)) og 

Schwartz-Bayesískar upplýsingaforsendur (Schwartz Bayesian Information Criterion 

(SIC): 

 , (8) 

 

 . (9) 

Hér er n stærð úrtaksins og p fjöldi stika (e. parameter) sem metnir eru14. Aðferðirnar 

gefa mjög svipaða niðurstöðu en þó er munur stundum nægur til að þeim greinir á. Við 

veljum svo það líkan sem gefur okkur lægsta gildið á AIC eða BIC. Þetta er þó ekki 

nægjanlegt eitt og sér því við þurfum einnig að athuga með sjálffylgni í leifaliðum (Kim 

og Maddala, 1998, bls. 18-19). 

 

                                                      

14  ,  þar sem ε eru leifaliðirnir úr matinu. 
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Tafla 1. Mat á hentugasta dýnamíska líkaninu 
fyrir ársfjórðungsleg gögn. 

Tafla 2. Mat á hentugasta líkaninu fyrir 
árleg gögn 

 

                    

       

 

Á töflum 1 og 2 má sjá mat á hentugasta dýnamíska líkaninu fyrir annars vegar 

ársfjórðungsleg gögn og árleg gögn hins vegar. Líkanið sem er metið er ákveðið afbrigði 

af mismunaaðferðinni því háða breytan er alltaf fyrsti mismunur af atvinnuleysi, 

( , og skýribreytan hlutfallsbreyting vergrar landsframleiðslu. Hér stendur p 

fyrir fjölda tafinna liða af háðu breytunni, q fyrir fjölda tafinna liða af skýribreytunni, X 

fyrir fjölda skýristærða og N fyrir fjölda athugana.  

Fyrir ársfjórðungslegu gögnin eru bæði AIC og SIC sammála um að líkan með einu 

töfðu gildi af háðu breytunni og engri töf á skýribreytunni sé besta líkanið. AIC og SIC ber 

ekki saman fyrir árlegu gögnin. AIC kýs líkan með einu töfðu gildi af skýristærðinni en SIC 

kýs líkan án tafinna gilda, sem er nákvæmlega sama líkan og metið er fyrir 

mismunaaðferð15. Skera verður úr um hvort líkanið er skynsamlegra út frá öðrum 

þáttum eins hagfræðilegri þekkingu og sjálffylgnifalli leifaliðanna. 

Meðfylgjandi rannsóknarspurning fyrir dýnamíska líkanið fer eftir því hvers konar 

líkan er metið. Ákveðið var að taka mark á AIC og SIC og meta líkan með einni tafðri 

breytu af háðu stærðinni fyrir bæði ársfjórðungsleg gögn og árleg gögn: 

 

 , (10) 

                                                      

15
 Sjá jöfnu 6. 
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Rannsóknarspurning 3.1:  

 Samband breytinga á atvinnuleysisstigi 

og hlutfallslegrar breytingar á árstíðaleiðréttri vergri 

landsframleiðslu er jákvætt eða ekkert. 

 Samband breytinga á atvinnuleysisstigi 

og hlutfallslegrar breytingar á árstíðaleiðréttri vergri 

landsframleiðslu er neikvætt. 

 

Rannsóknarspurning 3.2:  

 Samband breytinga á atvinnuleysisstigi 

og tafinna breytinga á atvinnuleysisstigi er neikvætt 

eða ekkert. 

 Samband breytinga á atvinnuleysisstigi 

og tafinna breytinga á atvinnuleysisstigi er jákvætt. 
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5 Niðurstöður 

Fyrirfram var nokkuð ljóst að allar aðferðir gæfu ekki sama mat sé mið tekið bæði af 

eldri rannsóknum, mismunandi tíðni gagna og mismunandi gagnameðhöndlun. 

5.1 Rannsóknarspurning 1: niðurstöður 

Í töflum 3 og 4 gefur að líta niðurstöður úr mati á mismunaaðferð fyrir árleg16 og 

ársfjórðungsleg gögn, þar sem g táknar hlutfallsbreytingar á vergri landsframleiðslu eða 

hagvöxt. 

                           Tafla 3. Niðurstöður úr mismunaaðferðarmati fyrir árleg gögn. 

 

                                 

                       Tafla 4. Niðurstöður úr mismunaaðferðarmati fyrir ársfjórðungsleg gögn. 

 

                          

Af niðurstöðunum að dæma er núlltilgátunni hafnað fyrir bæði árleg og 

ársfjórðungsleg gögn. Matið úr árlegu gögnunum gefur keimlíkt mat og það sem fengið 

er út í vorskýrslu Fjármálaráðuneytisins árið 2009. Það bendir til þess að atvinnuleysi 

dragist saman um 0,2% fyrir hvert stig hagvaxtar (Fjármálaráðuneytið, 2009, bls. 9).  

                                                      

16
 Ástæðan fyrir því að metið er frá 1971 en ekki 1970 er sú að ein mæling tapast þegar tekinn er fyrsti 

mismunur. 
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Árlegu gögnin gefa þó gjörólíka niðurstöðu en þau ársfjórðungslegu en Okun-

stuðullinn fyrir ársfjórðungslegu gögnin er tíu sinnum lægri en hinn. Hvað veldur þessum 

mun er óvíst. Er það sú staðreynd að vöxtur vergrar landsframleiðslu er metinn með því 

að bera samsvarandi ársfjórðunga á milli ára saman en ekki breytingu frá hverjum 

ársfjórðungi til hins næsta? Svo virðist ekki vera. Þær breytingar hafa bara í för með sér 

að stuðullinn verður enn lægri og p-gildið bendir til að ekki sé hægt að hafna 

núlltilgátunni.  

Önnur ástæða gæti verið að meðhöndlun höfundar á vergri landsframleiðslu og 

atvinnuleysistigi, árstíðaleiðréttingin með X12-ARIMA, spili inn í matið. Höfundi þykir þó 

ólíklegt að sé ástæðan. Ef mælingar og myndir af óleiðrétri og leiðréttri vergri 

framleiðslu eru bornar saman17 sést að þær eru keimlíkar. Hugsanlega gætu villur eða 

rangir útreikningar höfundar þó verið sökudólgurinn. 

Líklegasta ástæðan18, að mati höfundar, er sú að fleiri mælingar sýni einfaldlega fram 

á að lágt eða ekkert langtímasamband er til staðar hér á landi eða það að Okun-

stuðullinn hefur breyst yfir tíma. Ísland var að mörgu leyti einstakt fyrir þær sakir að hér 

var atvinnuleysi lengi mjög lágt og sveiflur í atvinnuleysi litlar. Upp úr 1990 virðast 

kerfisbreytingar eiga sér stað á vinnumarkaði hér á landi og atvinnuleysi hækkaði, eins 

og Björn og Gylfi (1997) benda á. Ef sú er raunin að kerfisbreyting átti sér raunverulega 

stað ætti Okun-stuðullinn að endurspegla það ef við metum lögmál Okuns yfir 

mismunandi tímabil. Það er illmögulegt og óæskilegt að meta breytingarnar yfir tíma 

með árlegu gögnunum vegna þess hversu fáar mælingarnar eru. 

                                                      

17
 Sjá viðauka 2.  

18
 Ef frá eru taldar villur og mistök höfundar sem hann er ekki sá dómbærasti á. 
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5.1.1  Þróun á lögmáli Okuns yfir tíma, metið með mismunaaðferð 

    Tafla 5. Þróun á lögmáli Okuns yfir tíma, mæld með mismunaaðferð og ársfjórðungslegum gögnum. 

 

Á töflu 5 má sjá þróun lögmáls Okuns yfir tíma þar sem reynt var að skipta gögnunum 

nokkurn veginn í fernt. Eins og við mátti búast er sambandið lágt frá 1970 til 1990 en 

upp úr 1990 virðist eitthvað samband vera til staðar og við getum hafnað núlltilgátunni 

um ekkert eða jákvætt samband fyrir seinustu tvö tímabilin. Þeir stuðlar sem þar fást 

benda þó til þess að sambandið sé frekar lágt, þ.e.a.s. að fyrir hvert aukið hagvaxtarstig 

lækki atvinnuleysi um 0,05% sem getur vart talist mikið. 

5.2 Rannsóknarspurning 2: niðurstöður 

Hér gefa niðurstöðurnar aðra mynd, eins og töflur 6 og 7 sýna. Við getum ekki hafnað 

núlltilgátunni um jákvætt eða ekkert samband fyrir árlegu gögnin en höfnum 

núlltilgátunni fyrir ársfjórðungslegu gögnin. Hér gefa ársfjórðungslegu gögnin svipað mat 

og árlegu gögnin í mismunaaðferðar matinu, -0,2 saman borið við -0,17. Hér gefa 

ársfjórðungslegu gögnin til kynna að hlutfallslegt frávik framleiðslu frá 

framleiðslugetunni um eitt prósent skili sér í lækkun atvinnuleysis um 0,17%. 
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Tafla 6. Niðurstöður úr framleiðslubilsaðferðarmati fyrir árleg gögn. 

 

 

        Tafla 7. Niðurstöður úr framleiðslubilsaðferðarmati fyrir ársfjórðungsleg gögn.  

 

 

5.2.1 Þróun á lögmáli Okuns yfir tíma, metið með framleiðslubilsaðferð 

         Tafla 8. Þróun á lögmáli Okuns yfir tíma, mæld með framleiðslubilsaðferð og ársfjórðungslegum 
gögnum. 

 

Hér er sömu sögu að segja og þegar lögmálið var skoðað yfir tíma með 

mismunaaðferð. Ekki er marktækt samband framan af en frá 1990 til 2011 mælist 
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sambandið marktækt. Stuðlarnir eru þó aðrir, enda er túlkunin eilítið önnur. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum þá gefa gögnin til kynna að hlutfallslegt frávik framleiðslu frá 

framleiðslugetunni um eitt prósent hafi skilað sér í lækkun atvinnuleysis um 0,3% á 

seinni hluta aldarinnar. 

5.3 Rannsóknarspurning 3: niðurstöður 

Niðurstöður úr dýnamíska módelinu eru í töflum 9 og 10. Fyrir árlegu gögnin getum 

við hafnað núlltilgátunni í rannsóknarspurningu 3.1, en ekki núlltilgátunni í 3.2. Við 

föllumst því ekki á það að tafin gildi af háðu breytunni hafi áhrif.  

          Tafla 9. Niðurstöður úr dýnamísku mati fyrir árleg gögn.  

 

 

         Tafla 10. Niðurstöður úr dýnamísku mati fyrir ársfjórðungsleg gögn. 

 

Fyrir ársfjórðungslegu gögnin getum við ekki hafnað núlltilgátunni í 

rannsóknarspurningu 3.1 en samþykkjum núlltilgátuna sem sett er fram í 

rannsóknarspurningu 3.2. Það er því ekki hægt að halda því fram að hagvöxtur skýri 

breytingar á atvinnuleysi af þessari niðurstöðu að dæma. Tafin gildi af breytingum í 

atvinnuleysi hafa hér talsvert áhrif sem bendir til mikillar sjálffylgni í gögnunum.  
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Þegar tekið er tillit til þeirrar sjálffylgni sem í gögnunum er, lækkar skýrimáttur 

hagvaxtar á breytingar í atvinnuleysi og verður ómarktækur. Ef ekki er tekið tillit til 

sjálffylgninnar var hann þó lítill fyrir. 
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6 Lokaorð 

Eins og matið á mismunandi líkönum gefur til kynna gefa þau einhlíta niðurstöðu. 

Matið byggir ekki einvörðungu á því líkani sem er notað heldur einnig hvaða gögn er 

notast við. Þegar tekið er tillit til sjálffylgni í ársfjórðungslegu gögnunum er 

útskýringarmáttur hagvaxtar ákaflega lágur, ef einhver, og ekki alltaf marktækur.  

Sameiginlegt með niðurstöðunum öllum, þrátt fyrir ágreining og mismikla marktækni 

eftir gagnategund eða líkönum, er þó að sambandið á milli hagvaxtar og breytinga á 

atvinnuleysi virðist vera lágt. Þar að auki má greina breytingar á tengslum hagvaxtar og 

atvinnuleysi eftir því sem líður á tímabilið sem metið er. Sambandið er lágt fyrri hluta 

tímabilsins en styrkist eftir því sem á líður. Ekkert er þó hægt að fullyrða um 

orsakasamhengi í þeim efnum. Hér er flókið samspil að verki og hugsanlega eru 

tímaraðirnar samþáttaðar á vissum tímapunktum sem gæfi tilefni til að kanna tengslin á 

annan hátt. Höfundur mat tímaraðirnar verga landsframleiðslu og atvinnuleysisstig, 

árstíðaleiðréttar og óárstíðaleiðréttar, með Engler-Granger-prófi og dró þá ályktun út frá 

niðurstöðum prófsins að þær væru ekki samþáttaðar (p-gildi: 0,4). 

Gögnin sem lágu til grundvallar matinu eru að miklu leyti metin gögn frá Seðlabanka 

Íslands en ekki raunverulegar stærðir. Þar að auki voru gögnin meðhöndluð með 

hagrannsóknarforritinu Gretl með aðstoð X12-ARIMA til að taka burt árstíðabundnar 

sveiflur sem í þeim var að finna, en mat  forritsins var það að þær væri að finna. Höfundi 

þykir nokkuð ljóst að það NAIRU sem Seðlabankinn hefur reiknað í gagnagrunni sínum er 

frekar vafasamt. En á sama tíma er honum ljóst að þetta er illmælanleg stærð og erfitt 

að færa rök fyrir því að hún sé verri en hver önnur. Hafa ber þetta þó í huga þegar farið 

er yfir það mat sem úr gögnunum fæst. 

Upprunalegt mat Okuns var það að atvinnuleysi, eða breytingar á atvinnuleysi, ætti 

að vera háða breytan í matinu. Höfundur telur það vera talsverða einföldun. Þrátt fyrir 

að sambandið hafi verið metið hér á svipaðan hátt og Okun mat það upphaflega verður 

að taka því mati með varúð. Þegar öllu er á botninn hvolft er þetta mælanlegt samband, 

ekki mælanlegt orsakasamband og eins og dæmin sýna hvað þá síður lögmál. 
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Viðauki 1 

 

 

            Mynd 5. Samanburður á áætlaðri framleiðslugeta höfundar og Seðlabanka Íslands 
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Viðauki 2 

           Mynd 6. Þróun atvinnuleysis yfir tíma út frá árlegum gögnum. Heimild: SÍ og Hagstofan. 

 

                    

 

     Mynd 7. Þróun atvinnuleysis yfir tíma út frá árstíðaleiðréttum gögnum. Heimild: Seðlabanki Íslands. 
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Viðauki 3 

                Mynd 8. Mat á mismunaaðferð með árlegum gögnum frá 1971-2011. Heimild: Hagstofan. 

             Mynd 9. Mat á mismunaaðferð með ársfjórðungslegum gögnum frá 1970:2-2011:3. Heimild: SÍ 
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Viðauki 4 

                         Mynd 10.  Mat á framleiðslubilsaðferð með árlegum gögnum frá 1971-2011. 

 

                  Mynd 11.  Mat á framleiðslubilsaðferð með ársfjórðungslegum gögnum frá 1970:2-2011:3. 
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