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Ályktanir um hagsveiflur  

Helgi Tómasson 

Hagsveiflur eru algengt umræðuefni hagfræðinga og annarra sem tjá sig um 

efnahagsmál. Gögn um hagsveiflur er tímaraðir ýmissa mældra þjóðhagsstærða. 

Tölfræðileg greining slíkra gagna og tilheyrandi ályktar um eðli hagsveiflna og tengsl 

hagstærða er vandasöm. Í þessari grein verða rakin nokkur atriði er tengjast skoðun 

haggagna með hugsanlega hagsveiflugreiningu í huga. Í fyrstu verður rakið dæmi sem 

Yule (1926) gerði frægt. Það dæmi hefur verið enduruppgvötvað margoft. Vel þekkt 

slíkt dæmi úr hagrannsóknum er grein Granger og Newbold (1974a). Höfundur 

þessarar greinar hefur kennt efni þessara greina í námskeiðum við Háskóla Íslands. Þó 

að þau atriði sem varað er við í þessum greinum ættu að vera vel þekktar eru villur af 

því tagi sem þar er varað við þó enn gerðar í ýmsum vísindagreinum. Ein  tegund villu 

gengur stundum undir heitinu „spurious regression", eða delluaðhvarf eða dellufylgni. Rót 

þessarar villu var að menn skildu ekki eiginleika úrtaksfylgni í tímaraðagögnum. 

Stærðfræðilega hafði Bartlett (1946) sýnt fram á eiginleika úrtaksfylgni í 

tímaraðagögnum sem fengin voru með mælingum á sístæðum (e. stationary) ferlum. 

Einn skilnginur á eðli villunnar er að með því að nota venjulegar 

kennslubókarformúlur fyrir fylgnistuðul þá er verið að nota tölfræðilegt líkan sem alls 

ekki hentar fyrir tímaraðagögn. Almennt gildir um gagnagreiningu að til þess að fá 

réttvísandi ályktun þá þarf það tölfræðilega líkan sem stuðst er við að geta líkt eftir því 

ferli sem skapaði gögnin. Ef það ferli er sveiflukennt, þá þarf tölfræðilega líkanið að 

geta hermt eftir sveiflum. 

Grundvallarhugtak í tímaraðagreiningum er síðstæðni. Það er nauðsynlegt að gera 

ráð fyrir einhverjum sístæðnieiginleikum ef álykta á um eðli hreyfimynsturs ferlis út frá 

einni mælingu á tiltekinni tímaröð. Skýringin er að í tímaraðagreiningu er ekki gert ráð 

fyrir möguleikanum á endurtekningu á tilrauninni og því nauðsynlegt að notast við 

einhvers konar stöðugleikahugtak. Það er ekki hægt að athuga með tilraun hvernig til 

hefði tekist í íslensku efnahagslífi ef dollar hefði verið tekinn upp 1945. 

Stór tölfræðigrein um sveiflur í sístæðum ferlum er „spectral"-greining. Þau fræði 

ganga út frá að skoða eiginleika ferla í tíðnirúmi (e. frequency-domain). Það eru tvær 

aðferðir við að skoða hagsveiflur, annars vegar að mæla hve langar þær eru í tíma 

(tímarúm, e. time-domain), og hins vegar að skoða tiltekið tímabil og athuga hve 

margar sveiflur eru í því tímabili. Til skilnings á eðli hagsveiflna er æskilegt að hafa 

örlitla nasasjón af tíðnirúmsnálgunum. 

Ef línurit af hagrænum tímaröðum eru skoðuð þá blasir gjarnan við mjög göddótt 

og óregluleg mynd. Til að sjá betur megindrættina er því eðlilegt að menn vilji grípa til 

einhvers konar sléttunar (e. smoothing) eða sigtunar (e. filtering). Sigtun og sléttun eru 

aðgerðir sem stundum hafa ógagnsæjar hliðarverkanir. Heimsþekktur hagfræðingur 

Kuznets sem fékk Nóbelsverðlaun 1971 virðist gera sig sekan um villu í sigtun. Í 

þekktri bók, Kuznets (1961) virðist hann ekki gera sér grein fyrir hvað áhrif sigtun 

hefur á undirliggjandi sveiflur. 

Nútímahagfræðingar beita stundum Hodrick-Prescott (HP) sigtun til að reyna að fá 

mynd af langtímaþróun. Endurbætt útgáfa af grein HP var gefin út 1997, Hodrick og 

Prescott (1997). Þessi tegund sigtunar hefur ýmsa eiginleika sem ekki er víst að 

notendur geri sér grein fyrir. Ýmsir vísindamenn eins og Harvey og Jaeger (1993), 
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Cogley og Nason (1995), Murray (2003), o.fl., hafa bent á, að það að setja tímaröð í 

gegnum HP-síu sé til þess fallið að sýna „spurious-cycle", hliðstætt við aðferð Kuznets. 

Þessi grein er þannig byggð upp í fyrstu er rifjað upp dæmi Yule frá 1926 og 

eiginleikar lauslega sýndir með hermun. Síðan er lausleg kynning á grundvallar atriðum 

tíðnirúmsaðferðafræði í tímaröðum. Sagt er frá eðli HP-síu og nefnd dæmi um hvernig 

mynd af ferlinu sem skapar gögnin (DGP=data-generating-process) getur bjagast við 

að fara í gegnum HP-síu. Að lokum er bent á dæmi um uppsetningu á líkönum sem 

geta gefið HP-síu sem hliðarafurð. 

Tengsl lífshættu og kirkju 

Yule (1926) tók dæmi um tengsl lífshættu (e. mortality) og markaðshlutdeildar Ensku 

biskupakirkjunnar í brúðkaupum. Gæði gagna er yfir allan vafa hafin. Tvær að 

virðulegust stofnunum Englands, Biskupakirkjan og landlæknisembættið voru ábyrg 

fyrir því að rétt væri varið með. Þegar fylgni þessara tveggja breyta er reiknuð fæst 0.95. 

Í sumum vísindaritum er látið duga að segja að marktækt samband sé á milli lífhættu 

og þess að gifta sig í ensku biskupakirkjunni. Þ.e. sagt er:  

 

  
 

eða jafnvel látið nægja að sýna stjörnunar, eða eingöngu p-gildið. Þarna er gengið 

út frá líkani fyrir óháðar mælingar þegar líklegt verður að telja að mælingar sé háðar í 

tíma, þ.e. það eru tískubygljur í giftingunum og þróun í lífshættunni. Gögnin eru sýnd 

á mynd 1. Ljóst er að báðar breytur innihalda leitni (e. trend). Því er ljóst að einhvers 

konar tímaraðalíkan er viðeigandi. Sé viðeigandi tímaraðaaðferðum beitt mun það 

leiða í ljós að ekki stafar neinni sérstakri lífshættu af því að gifta sig í Ensku 

biskupakirkjunni.  
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Mynd 1. Þróun lífshættu og markaðshlutdeildar Ensku biskupakirkjunnar í 

brúðkaupum 

 

Þetta er því dæmi um dellufylgni (spurious correlation). En hvaðan kemur þessi 

dellufylgni?  Með innsæi má álykta að það þurfi að setja einhvers konar leitni þátt inn í 

líkanið. Stærðfræðileg setning, Bartlett (1946), gefur tæmandi svar við eðli úrtaksfylgni 

í sístæðum tímaröðum. Setning Bartlett segir að úrtaksfylgnin stefni á sönnu fylgnina 

en að dreifni (variance) fylgninnar sé flókið fall af sjálffylgni ferlanna og miklu stærri en 

1/n, þar sem n er mælingafjöldi. 

Í venjulegum kennslubókum í tölfræði stendur ef sönn fylgni 0, þá gildir um 

úrtaksfylgni að:  

 

  
 

Samkvæmt setningu Bartlett er dreifni fylgni tveggjar óháðra AR(1) ferla, t.d.,  

 

  
 

alls ekki af stærðagráðunni 1/30, heldur nær því að vera 1/2. Slembibreyta sem er 

jafndreifð á bilinu -1 til 1 hefur dreifn sem er um það bil 0.4. Þar sem fylgnin tekur 

gildi á bilinu -1 til 1 og dreifnin er stærri en 0.4 liggur í hlutarins eðli að dreifing 

úrtaksfylgninnar er U-laga. Þ.e. yfirleitt fæst fylgni nálægt -1 eða nálægt 1, og því allt of 

oft marktæk samkvæmt formúlinni úr kennslubókunum.  
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Lauslegt um tíðnirúm 

Mikilvægt tól við greiningu á sveiflum er Fourier-umbreyting (Fourier-transform). Ef  er 

gefin runa þá er:  

 

  
 

Fourier umbreyting á . Þar sem ω er tíðni sem liggur á bilinu 0 til 2π. Fallið f(ω),  

 

  
 

þar sem , er kallað spektur ferlisins . Spektur ferlis 

er í raun sköluð Fourier-umbreyting á sjálffylgnifalli ferlisins. Spektrið inniheldur allar 

(annarar gráðu) upplýsingar um ferlið. Spektrið er túlkað myndrænt, þ.e., að há gildi 

fallsins í kringum um tiltekna tíðni ,  má túlka sem að það séu miklar sveiflur af 

lengdinni . Spektur tiltekins ferlis er eins konar ANOVA tafla sem liggur á 

hliðinni og fjöldi skýriþátta er samfelldur á bilinu 0 til π. Eining ω er radian á 

tímaeiningu. 

Í venjlegum tölfræðibókum er kennt að , þ.e., ef slembibreyta 

er margfölduð með fasta þá margfaldast dreifnin með fastanum í öðru veldi. Hliðstæð 

niðurstaða er til fyrir línulegar síur og tímaferli. Ef  er línulega sigtuð útgáfa af , 

þ.e. einhvers konar hlaupandi meðaltal:  

 

  
 

Þá er auðvelt að sjá að:  

  
 

þar sem W er ákveðið fall byggt á vogunum. Með þessari formúlu má sjá að 

hvernig tengsl upphaflegu raðarinnar  við sigtuðu röðina   eru. 

Þegar Kuznets var að vinna í hagsveiflugreiningu árið 1960 verður að telja líklegt 

að hann hafi ekki þekkt þessa formúlu. Hann var með gögn, sagðist ekki hafa áhuga á 

skammtímasveiflum og tók því 5 ára hreyfanleg meðaltöl. Hann vildi síðan ná burt 

langtíma leitni og tók 10 ára mismun af sigtuðu röðinni. Útkomuna vildi hann túlka 

sem langtímavöxt. Með einföldum reikningum má reikna W fallið fyrir síu Kuznets. 

Það er sýnt á mynd 2. Túlkun á þeirri mynd er að þessi tegund síu er til þess fallin að 

sleppa í gegnum sig sveiflum sem eru í kringum 20 ár að lengd. Kuznets fékk einmitt 

út að í hagkerfinu væru langar 20 ára sveiflur ráðandi. Ef maður þekkir eðli síunnar þá 

kemur sú niðurstaða ekki á óvart. Það er einmitt það sem á að koma út ef hvítt suð 

væri sett í gegnum síuna.  
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Mynd 2. Áhrif af af síu Kuznets 

 

Á mynd 2 eru sýnd áhrifin (e. gain) af síu Kuznets í tíðnrúmi. Það er toppur í 

gildinu ω=0.29, sem þýðir að sveiflur af lengd 2π/0.29≃21 tíma bil fara auðveldast í 

gegn. Það þýðir að ef hvítu suði væri sleppt í gegnum þessa síu þá kæmi út bylgja sem 

er rúmlega 20 ár. Það er því eðlilegt útkoma hjá Kuznets að fá út 20 ára sveiflu. 

Um HP síu 

Hugmyndin að baki H-P síunni, Hodrick og Prescott (1997), er að finna feril sem fer 

nálægt mælingum en tekur ekki of krappar beygjur. Þetta er fengið með því að 

lágmarka:  

 

     (1) 

 

Hér er  mat á stöðu á hverjum tíma. Hlutverk stuðulsins λ er að refsa fyrir krappar 

beygjur með því að setja vog á annan mismun  í öðru veldi. Það er algengt í 

ársfjórðungsgögnum að velja λ=1600. Ef , þá nálgast  mælingarnar, og ef 

, þá nálgast  beina línu. 

Það má reikna út að tíðniframsetning á H-P síu. Han má til dæmis sjá í grein eftir 

Cogley og Nason (1995). Ef röðin  er sundurliðuð í:  

 

  
 

þar sem  er túlkað sem sveifluhluti , þá er:  
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og  

  
 

þar sem L er tafavirkinn, . Stuðullinn  er rót margliðunnar 

, og  er raunhluti stuðulsins. 

Cogley og Nason (1995) sýna nokkur dæmi hvernig H-P síða meðhöndlar ýmis 

líkön. Meðal þess sem þeir sýna er að ef gögn eru hermuð með ýmsum einföldum 

haglíkönum þá mun það leiða til þess að hagsveiflur af lengdinni 7,5 ár (3-13 ár) muni 

ýkjast upp. Það er því eðlilegt að sú niðurstaða fáist hjá notendum H-P síu að 

hagsveiflur séu um það bil 7 ár (typical business cycle frequencies). Það er að segja, notendur 

HP-síu geta verið að gera villu sem svipar til villu Kuznets. 

HP sía og „structural" líkön 

Með bók sinni, „Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter", 

setti Harvey (1989) fram ákveðið form á grunnbyggingarþáttum tímaraðalíkana. Í 

byrjendabókum er kennt að tímaröð, sé samsett úr leitni (trend), árstíð og óreglulegum 

þætti.  

 

  
 

Hugmyndin í bók Harvey er að þessir þættir séu allir slembnir og ómælanlegir. Sett 

er fram aðferðafræði til að álykta um eðli þessara slembnu þátta út frá mælingum 

. Þar er rætt um þrenns konar ályktarnir, spár (forecast), mat (filtered) og 

sigtað eða sléttað (smoothed). Með spá er átt við álytun um framtíða gildi, táknað:  

 

  
 

Ályktum um núverandi ástand til dæmis langtímastöðu , þ.e., mat á núverandi 

ástandi að gefnum upplýsingum upp að tíma T er táknað, . Reiknitæknin byggir á 

Kalman-filter reglunum og með þeim má einnig reikna sléttað mat á ómældu 

þáttunum. Með sléttuðu mati er átt við ályktun um ástand á tíma t þar sem t≤T. Það er 

táknað:  

 

 
 

Því má sundurliða mælingu na,  

 

  
 

þ.e. mælingin er sundurliðuð í leitni og frávik frá leitni. Það er alveg rangt að 

umgangast  eins og óháð frávik. Stærðin  er fall af öllum mælingunum, þ.e., 

gildið á tíma t er háð framtíðarmælingum, þar á meðal . Sama má reyndar segja um 

metin minnstu-kvarðatfrávik (OLS afgangsliði). Summa þeirra er 0 og því blasir við að 

hægt er að reikna út síðasta gildið sem er útreiknanlegt fall af hinum gildunum. Til að 
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forðast slíkt er stundum notast við recursive-residuals, sem mynda óháða runu. Sjá nánar í 

t.d., Harvey (1989), bls. 258. Með því að skilgreina hreyfimynstur  má fá að 

verður HP-síuð útgáfa af . Það er því ljóst að þeir sem nota HP-síu eru óbeint að 

ganga út frá tilteknu tímaraðalíkani. Það líkan má túlka með því að skoða framsetningu 

þess á ástandsformi (state-space form). Beiting HP síu er því í einhverjum skilningi rétt ef 

hreyfimynstur  er rétt skilgreint. 

Lokaorð 

Síun tímaraða hefur á sér stikalausan (non-parametric) blæ. Þ.e. notandanum getur 

fundist að þar sé á ferð einhvers konar valkostur við formlega líkanasmíði í 

tímaraðagreiningu. Höfundar eins Harvey hafa (Harvey, 1989; Harvey og Jaeger, 1993) 

bent á að með því að setja hreyfimynstur ómældra þátta fram á ástandsformi þá verið 

HP sigtuð gögn hliðarafurð við mat á líkaninu. Polasek (2011) hefur einnig bent á að 

setja megi upp HP síu sem sértilfelli af bayesískri aðhvarfsgreiningu. Álykta má að sem 

tölfræði vinna sé umgengni margra hagfræðinga við H-P síu oft hæpin. Hið metna 

líkan er ekki skrifað niður og erfitt er að segja hvort hagsveiflur sem menn telja að séu 

til staðar sé raunverulegar eða tilkomnar vegna þess að mælingarnar hafa verið keyrðar 

í gegnum HP síu. 

Delluaðhvarf (spurious regression) sést í hagfræði og öðrum greinum. Það má segja að 

Granger og Newbold (1974b) hafi enduruppgvötvað varnaðarorð Yule (1926). Grein 

eftir Slutsky um svipað efni var skrifuð á rússnesku 1927 en birtist síðan í enskri 

þýðingu í tímaritinu Econometrica 1937, (Slutsky, 1937). Titill greinarinnar „The 

summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes", varpaði ljósi á það 

að sveiflur geta myndast þegar slembnir þættir eru vegnir saman. Það gildir það sama 

um ályktanir út frá hagrænum tímaröðum eins og um aðra gagnavinnslu að form 

undirliggjandi líkans verður að vera á réttu formi. Líkön eins ARMA (Auto-Regressive-

Moving-Average) eru einmitt vegnar summur af ómældum slembnum þáttum.   
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