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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða mögulegt orsakasamband á milli þróunar á 

hlutabréfamarkaði og vergrar landsframleiðslu. Gögn um verga landsframleiðslu voru fengin 

hjá Hagstofu Íslands og gögn um hlutabréfaverð frá Nasdaq Ísland. Einnig voru niðurstöður 

erlendra rannsókna bornar saman við okkar. Rannsókninni var hagað á þann hátt að tekin var 

tímaröð raunbreytinga á vergri landsframleiðslu og raunbreytinga á hlutabréfavísitölu og beitt 

Granger-orsakaprófi (e. Granger causality test) til að kanna hvort Granger-orsakasamband sé á 

milli hlutabréfaverðs og hagvaxtar. Alls voru skoðuð þrjú tímabil, þ.e. fyrir hrun (1995-2008), 

eftir hrun (2009-2019) og allt tímabilið saman. Niðurstöður gáfu til kynna að ekkert 

orsakasamband sæist á tímabilinu fyrir hrun og tímabilinu í heild en fyrir tímabilið eftir hrun 

má greina að vöxtur raunvergrar landsframleiðslu Granger-orsaki þróun í raunverði hlutabréfa. 

Við teljum að niðurstöðurnar fyrir hrun stafi af of háu verði á hlutabréfamarkaði og því hafi 

markaðsvirði fyrirtækjanna ekki gefið rétta mynd af raunvirði fyrirtækjanna í Kauphöll Íslands. 

Þær niðurstöður sem að við fengum úr gögnunum eftir hrun eru í samræmi við aðrar rannsóknir 

sem benda til þess að hagvöxtur orsaki þróun á hlutabréfamarkaði. Því má áætla að dræm 

þátttaka almennings í hlutabréfamarkaðinum hér á landi valdi því að markaðurinn sé lengur en 

ella að taka við sér og að vinna úr nýjum upplýsingum sem leiðir til óskilvirkari markaða 

 Lykilorð: Hagvöxtur, hlutabréf, skilvirkur markaður, Ísland, Granger-orsakasamhengi 
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Inngangur 

Síðastliðna áratugi hefur mátt greina vaxandi áhuga á hugsanlegu orsakasambandi 

fjármálakerfisins og hagvaxtar. Mikil umræða hefur skapast um mikilvægi fjármálakerfa, áhrif 

þeirra á þróun hagvaxtar og hvaða hlutverk fjármálastofnanir í heild hafa í þeirri þróun. 

Sérstaklega hefur athyglinni verið beint að mikilvægi hlutabréfa og hlutabréfamarkaða og 

hugsanlegum áhrifum þeirra á hagvöxt. 

Irving Fisher var einna fyrstur til að fjalla um orsakasamhengi eignamarkaðs og 

hagvaxtar. Hann hélt því fram að í jafnvægi á markaði endurspegluðu eins árs vextir á hverjum 

tíma jaðarverðmæti þeirra eftir ár. Til dæmis, ef niðursveifla er yfirvofandi á næsta ári, þá sé 

hvati til þess að fórna í dag og kaupa ríkisskuldabréf til eins árs sem borgar sig á tímum 

niðursveiflunnar. Kenningin er sú að núverandi raunvaxtastig innihaldi upplýsingar um væntan 

hagvöxt (Fisher, 1907). 

Einn helsti fræðimaður á þessu sviði er Ross Levine sem bæði hefur skrifað fræðilegar 

greinar og gert megindlegar rannsóknir á orsakasambandi hagvaxtar og fjármálamarkaða. 

Rannsókn okkar er að miklum hluta byggð á fræðilegum grunni hans og rannsóknum en 

jafnframt vísum við í mörg sambærileg verk eftir aðra fræðimenna sem hafa fengist við þetta 

viðfangsefni. 

Fræðimenn eru ekki sammála um áhrif fjármálamarkaða á efnahag og hagvöxt og að 

auki er ekki einhugur þeirra á milli um orsakasamband þessara tveggja fyrirbæra. Síðar verður 

farið yfir álit helstu fræðimanna og rannsakenda á þessu sviði en þeirra á meðal má m.a. nefna 

Nóbelsverðlaunahafann Robert Lucas sem telur að áhrif fjármálamarkaða á efnahaginn í heild 

séu verulega ofmetin (Lucas, 1998). Merton H. Miller telur á hinn bóginn að áhrif 

fjármálamarkaða á hagvöxt séu augljós, þ.e.a.s. að breyting á fjármálamörkuðumhafi áhrif á 

hagvöxt. (Miller,2012). Enn aðrir halda því fram að til þess að fjármálamarkaðir geti haft áhrif 

á raunvöxt vergrar landsframleiðslu, þurfi þeir að stuðla eða styðja við aukningu í framleiðni 

eða tækninýjungum (sjá t.d. Levine og Zervos, 1998). 

Hér er mikilvægt að átta sig á því hvað veldur hverju. Ef raunhækkun hlutabréfa veldur 

að einhverju leyti raunhagvexti, þá eru fjármálamarkaðir mikilvægir fyrir efnahagslífið. Á móti 

kemur að ef raunhagvöxtur veldur að einhverju leyti raunhækkun hlutabréfa þá getur verg 

landsframleiðsla að einhverju leyti spáð fyrir um raungildi hlutabréfa í framtíðinni. 
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Megindlegar rannsóknir á tengslum þróunar á fjármálamörkuðum í heild, 

hlutabréfamörkuðum sérstaklega og hagvaxtar, hafa aukist ört á seinustu árum.. Goldsmith 

(1959) þóttist sjá tölfræðileg tengsl á milli þróunar á fjármálamörkuðum, lýst sem eignum 

fjármálagerninga deilt með vergri landsframleiðslu og hagvexti. Hann tók það þó fram að ekki 

væri hægt að segja með vissu hver rót orsakasambandsins væri. 

Á síðari árum hafa margar rannsóknir verið gerðar með aðhvarfsgreiningu á tengslum 

hagvaxtar og breytna á fjármálamörkuðum þar sem meðalvöxtur vergrar landsframleiðslu á 

mann hefur verið rannsakaður í tengslum við þróun mismunandi fjármálagerninga og tekið 

tillit til mismunandi breyta í hverju landi fyrir sig (t.d. King og Levine, 1993, , Levine og 

Zervos, 1996, Harris, 1997, Levine og Zervoz, 1998). 

Í öllum þessum rannsóknum hafa rannsakendur þurft að glíma við ýmis vandamál 

varðandi meðhöndlun og greiningu gagna, t.d. mismunandi viðhorf í hverju landi og þætti eins 

og sparnaðarhlutfall þjóðar sem getur stuðlað að stærri og þróaðri fjármálamarkaða, að öðru 

óbreyttu. Nokkrar mismunandi aðferðir hafa verið notaðar til þess að takast á við þessi 

vandamál, t.d. með því að nota einungis upphafsgildi fjármálabreytna í byrjun hvers tímabils 

(King og Levine, 1993) eða styðjast við hjálparbreytur (Harris, 1997). 

Almennt má segja að erlendar rannsóknir sýni yfirleitt veikt orsakasamband á milli 

þróunar hlutabréfaverðs og hagvaxtar. Þau sambönd sem fundist hafa, byggjast einkum á því 

hve þróaður fjármálamarkaðurinn er í viðkomandi landi og hvernig pólitísku umhverfi þar er 

háttað. Það er helst í þróunarlöndum, einkum í Afríku, þar sem fjármálamarkaðir eru ört 

vaxandi, sem rannsóknir sýna orsakasamband og að fjármálamarkaðir leiða hagvöxt. Í þróaðri 

löndum er orsakasambandið oftar en ekki veikt og ekki hægt að segja til um það með vissu að 

þróun á fjármálamörkuðum, þá helst hlutabréfamarkaðir, hafi raunáhrif á hagvöxt. Þó má benda 

á að oftar en ekki er sterkara samband á milli milli þróunar hagvaxtar og áhrifa á hlutabréfaverð 

en þróunar hlutabréfamarkaðar og áhrifa á hagvöxt. (Tuncer og Alvösat, 2006). 

Einnig má hugsa sér að hlutabréfamarkaðir geti haft áhrif á efnahagsumsvif í gegnum 

aukið greiðsluhæfi (e. Liquidity). Mörg stór og arðbær verkefni krefjast 

langtímaskuldbindingar fjármagns. Fjárfestar eru oft tregir til að binda fjármagn sitt til langs 

tíma í stök verkefni. Án góðgreiðsluhæfis á mörkuðum getur takmörkuð þátttaka fjárfesta í 

stórum arðbærum verkefnum hægt á vexti. Á hinn bóginn geta stærri hlutabréfamarkaðir með 

gott greiðsluhæfi ýtt undir arðbærari verkefni sem á endanum leiðir til skilvirkari ráðstöfunar 

fjármagns og eykur hagvöxt til langs tíma. 



3 
 

Hlutabréfamarkaðir auka aðgengi fyrirtækja að fjármagni. Virkir fjármálamarkaðir 

auka og auðvelda einstaklinga og fyrirtækja að fjárfestingum og gera þeim kleift að dreifa 

sparnaði sínum og draga úr áhættu. Þetta aukna fjárstreymi gerir fyrirtækjum mögulegt að 

starfa á skilvirkari hátt vegna stærðarhagkvæmni sem að öðru óbreyttu lækkar verð á fjármagni 

eftir því sem fjármálamarkaðirnir verða stærri og skilvirkari. Útgáfa og sala hlutafjár 

fjármagnar framleiðslu fyrirtækjanna og auðveldar þeim að nýta fleiri og stærri 

framleiðslutækifæri. Þetta bendir til þess að hlutabréfamarkaður geti aukið framleiðni 

vinnuaflsins og því aukið raun hagvöxt. Því má sjá að ef fjármálamarkaður er lítið þróaður og 

hlutabréfamarkaður ekki fyrir hendi geta arðbær fyrirtæki átt í vanda með að fjármagna 

framleiðslu sína. 

Áhættudreifing á samþættum hlutabréfamörkuðum getur hugsanlega stuðlað að 

hagvexti, en einnig getur aukin áhættudreifing á hlutabréfamörkuðum leitt til þess að fjárfestar 

dragi úr þátttöku í stórum arðbærum verkefnum þar sem að umframávöxtun er ekki nægilega 

há til þess að vega á móti aukinni áhættu og getur það þrýst niður sparnaðarhlutfalli þjóðar, 

dregið úr efnahagslegri velferð og hægt á hagvexti. (Devereux og Smith, 1994). 

Mikilvægt er að fyrirtæki séu rekin á sem hagstæðastan og skilvirkastan máta og eitt af 

hlutverkum fjárfesta og hluthafa er að sjá til þess. Yfirsýn hluthafa yfir fyrirtæki og áhrifin sem 

þeir hafa á reksturinn sér til þess að fyrirtækin þurfa að standa svara gagnvart þeim ef þau ætla 

að fara í fjárfestingar og laða að nýja fjárfesta. Því eru hluthafar taldir helstu stjórnendur stefnu 

og aðgerða fyrirtækja og án þeirra sé hætta á að fyrirtækin séu ekki rekin á skilvirkasta máta. 

Meiri skilvirkni með meiri framleiðni getur síðan endurspeglast í aukinni landsframleiðslu. 

Samspil fjármálamarkaða og þar með talið hlutabréfamarkaða á verga landsframleiðslu 

eru því margþætt. Aukið aðgengi fjármagns, minnkun áhættu fjárfestinga, yfirsýn hluthafa yfir 

fyrirtæki og auðveldari aðkoma sérhæfðra fyrirtækja getur allt leitt til meiri framleiðni og hærra 

tæknistigs. Því má fullyrða að fjármálamarkaðir geta haft jákvæð áhrif á raunvöxt vergra 

landsframleiðslu. Gagnrýnendur reyna því að sýna fram á að þótt fjármálamarkaðir geti 

fræðilega haft áhrif á hagvöxt, þá geri þeir það ekki í raun. 

Í rannsókn okkar var orsakasambandið á milli þróunar hlutabréfamarkaðar skoðað í 

tengslum við þróun raunvaxtar vergrar landsframleiðslu. Skoðað var hvort raunaukning vergrar 

landsframleiðslu orsaki raunaukningu á hlutabréfamarkaði eða hvort raunaukning 

hlutabréfamarkaðs orsaki raunaukningu vergrar landsframleiðslu. Þetta samband getur því 

verið í aðra hvora áttina, báðar eða hvoruga. Í rannsókninni var skoðuð tímaröð af þróun vergrar 
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landsframleiðslu og hlutabréfamarkaðar og tímaraðirnar settar undir svokallað Granger-

orsakapróf (e. Granger causality test) sem segir til um hvort slíkt samband er til staðar eða ekki. 

Tilgátan fyrir þennan hluta rannsóknarinnar er eftirfarandi: 

Tilgáta 1: Þróun hlutabréfaverðs á Íslandi hefur raunáhrif á vöxt vergrar 

landsframleiðslu. 

Ritgerðinni er skipt niður í fimm hluta:  

1. Fræðilegt yfirlit yfir fyrri rannsóknir þar sem skoðað er orsakasamhengi milli breytna í 

fjármálakerfum og hagvextar, hvað örvar hagvöxt og hvað ýtir undir breytingu á verði á 

fjáreignum.  

2. Almenn fræðileg umfjöllun og kynning á hugtökum sem koma fram í ritgerðinni, s.s. 

hagvöxtur, hlutabréfamarkaður, hlutabréfavísitölur og skilvirkur markaður.  

3. Fjallað er um rannsóknina, lýsing gagna og þeim aðferðum sem beitt var.  

4. Niðurstöður  

5. Í síðasta hlutanum er almenn umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar, samanburður við 

aðrar rannsóknir og rætt um áhugaverðar áframhaldandi rannsóknir á þessu sviði. 
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1. Hluti 
1. Staða þekkingar 
1.1 Rannsóknir 

Samspil fjármálamarkaða og hagvaxtar hefur lengi verið umdeilt meðal hagfræðinga. 

Robert Lucas, sem hlaut Nóbelsverðlaun í hagfræði árið 1995 sagði að almennt talið þætti 

honum að mikilvægi fjármálakerfa væri ofmetinn í bæði almennum og faglegum umræðum.1 

(Lucas, 1988). Hagfræðingurinn Joan Robinsson sagði líka þar sem fyrirtæki leiða, fylgja 

fjármál2 (Robinsson, 1952). Þau telja þannig að fjármálamarkaðir eigi minni þátt í að móta 

hagþróun en oft er gefið til kynna. Fjármálamarkaðir leiði ekki efnahagsvöxt og þar að leiðandi 

hagvaxtar, heldur mótist þeir af breytingum eigna og skulda. 

 Margir virtir hagfræðingar eru á allt annarri skoðun og halda fram mikilvægi 

fjármálamarkaða fyrir efnahagslífið. Nóbelsverðlaunahafinn Martin Miller sagði í grein um 

fjármálamarkaði og hagvöxt að fjármálamarkaðir stuðli að hagvexti er of augljós fullyrðing 

fyrir frekari umræður3 (Miller, 1998). 

Því er ljóst að það er ekki samhljómur milli hagfræðinga þegar kemur að 

orsakasambandi fjármálamarkaða og hagvaxtar. Þessar deilur hafa leitt til frekari rannsókna á 

þessu sviði og er takmark okkar rannsóknar var að kanna hvernig þetta birtist hér á Íslandi. 

Hér á eftir verður farið yfir fyrri megindlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu 

sviði. Rannsóknirnar, sem valdar voru, eiga það sameiginlegt að þar er svipuðum aðferðum 

beitt, en ólíkir markaðir skoðaðir. 

Eftir það verður farið yfir hvaða fræðilegar kenningar styðja það að fjármálamarkaðir 

ýti undir hagvöxt og síðan hvað styður það að fjármálamarkaðir ýti ekki undir hagvöxt. 

Fræðilegar röksæmdafærslur um áhrif fjármálamarkaða á landsframleiðslu eru byggðar á 

skýrslu Ross Levines með áherslu á hlutabréfamarkaði (Levine og Servoz, 1999,King og 

Levine, 1993).  

Verður nú fjallað um nokkrar helstu megindlegu rannsóknir sem gerðar hafa verið á efninu. 

Gurley og Shaw (1995) voru með þeim fyrstu til að rannsaka sambandið milli 

fjármálamarkaða og efnahags. Þeir færðu rök fyrir því að einn megin mismunurinn á milli 

þróunarríkja og vanþróaðra var að þau fyrrnefndu hafa mun þróaðri fjármálamarkaði. Þeirra 

                                                        
1 „In general, I belive that the inportance of financial matters is very badly over-stressed in popular and even 
much professional disscusion“ (Lucas, 1988) 
2 „Where enterprice leads finance follows“ (Robinsson, 1952) 
3 „That financial markets contribute to economic growth is a proposition too obvious for serius discussion“ 
(Miller, 1998) 
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niðurstöður gáfu það til kynna að aukið umfang fjármálamarkaða í vanþróuðum ríkjum 

orsökuðu aukin hagvöxt. Umfang fjármálamarkaða í þróuðum ríkjum höfðu neikvæð áhrif á 

þróun hagvaxtar. 

Ross Levine og Sara Zervos (Levine og Sara Zervos, 1999) rannsökuðu megindlega 

orsakasamband þróunar á hlutabréfamarkaði og hagvaxtar. Þau notuðust við fjölþættan kvarða 

af þróun á hlutabréfamörkuðum sem samanstóð af mismunandi einkennum virkra 

hlutabréfamarkaða. Með þessu móti gátu þau metið hvort þróun á hlutabréfamarkaði væri 

sterklega tengd langtíma hagvexti. Þau notuðust við samsetta vísitölu á hlutabréfamarkaði og 

rannsökuðu þróunina út frá henni. Sú vísitala innihélt upplýsingar um stærð markaðarins, 

greiðsluhæfi og samþættingu við alþjóðlega eignamarkaði. 

Þau notuðust við gögn frá 24 mismunandi löndum yfir 17 ára tímabil (1976-1993) og 

skiptu tímabilinu í tvennt þ.e.a.s 1976 – 1985 og 1986 – 1993. Háða breytan þeirra var þar af 

leiðandi meðal raunhagvöxtur á mann á þessum tímabilum. 

Markmið rannsóknar þeirra var að komast að því og meta hver styrkleiki háðu 

breytunnar var í orsakasambandi hagvaxtar og hlutabréfaverðs. Breyturnar, sem að þau 

notuðust við, voru 6: 

LRGDP (Logarithm of initial per capital GDP) - Logri af hagvexti á mann. 

LSEC (Logarithm of secondary school enrollment rate) Logri af innskráningarhlutfalli 

gagnfræðaskólanema. 

Rev (Number of revolutions and coups) – Fjöldi valdarána og byltinga. 

GOVY (Government consumption divided by GDP) Neysla stjórnvalda deilt með hagvexti. 

PI (Inflation) Verðbólga. 

BMP (Black market premium) Gengisauki á svarta markaðnum. 

Depth (Liquid liabilities of the financial intermediaries divided by GDP ) Greiðsluhæfar 

skuldir fjármálamiðlara deilt með vergri landsframleiðslu. 

Stock (Average of means-removed values of the market capitalization, total value traded, 

turnover ratio) - meðalgildi á gildum markaðsvirði fyrirtækja, heildarveltu með bréfum og 

veltuhlutfalli. 
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Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að jákvætt orsakasamband hafi verið á milli þróunar 

á hlutabréfamörkuðum og hagvaxtar í þessum 24 löndum. Þau töldu sterk tengsl vera á milli 

þessara breytna og þróunar á eignamörkuðum og í hagvexti. 

Maria A. Prats og Beatriz Sandoval (2016) gerðu megindlega rannsókn í sex löndum í 

Austur Evrópu (Búlgaríu, Slóvakíu, Ungverjalandi, Póllandi, Tékklandi og Rúmeníu) og 

reyndu að sýna með því að notast við svokölluð margvíð tímaraðalíkön (e. Vector 

Autoregressive Model) orsakasamhengi milli þróunar hlutabréfa og hagvaxtar á árunum 1995 

– 2012. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða vandlega fræðilegt samband þróunar á 

fjármálamörkuðum og hagvaxtar, einkum samband þróunar hlutabréfamarkaðar og hagvaxtar, 

ásamt því að skoða þetta samband í hverju landi fyrir sig. 

Þau gerðu rannsóknina í þessum sex löndum þar sem að þau áttu það öll sameiginlegt 

að hafa verið undir sósíalískri ráðstjórn á 20. öldinni. Samkvæmt Firtescu (2012) hafa þau ríki 

sem voru undir svokölluðu tilskipanahagkerfi, þurft að ganga í gegnum róttækar breytingar til 

þess að verða að markaðshagkerfi. Því er áhugavert að sjá hvort þróun hlutabréfa í þeim 

hagkerfum hefur haft raunáhrif á hagvöxt þeirra hagkerfa. 

Í rannsókninni notuðust þau við hagfræðilegar og fjármálalegar breytur til þess að 

kanna orsakasamhengi hagvaxtar og fjármálalegra breytna, þá sérstaklega hlutabréfaverðs. 

Hagfræðilegu breyturnar voru breyting á hagvexti á umræddum tíma og beinar erlendar 

fjárfestingar hvers lands. Fjármálabreyturnar voru markaðsvirði fyrirtækja, heildarvelta með 

skráð hlutabréf og veltuhraði bréfa. 

Gögnin voru frá gagnasafni Alþjóðabankans, á árlegum grundvelli frá árunum 1995 – 

2012. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fremur skýr ummerki um Granger-orsakasamband 

milli þróunar hagvaxtar og hlutabréfaverðs í 5 af þeim 6 löndum sem rannsóknin náði til. Þrátt 

fyrir líkar efnahagsaðstæður í ríkjunum 6 var Granger-orsakasamband í sitthvora áttina eftir 

því hvaða land var skoðað. 

Granger-orsaksambandspróf hafa víða verið notuð til að rannsaka fjármálamarkaði og 

hagvöxt. Hins vegar hefur takmarkaður fjöldi rannsókna verið gerður til að kanna 

orsakasamhengi þessara tveggja breytna þ.e.a.s hagvaxtar og fjármálamörkaða með Granger-

prófi. Til dæmis rannskaði Thornton (1995) þetta í 22 mismunandi þróunarríkjum og fékk 

mismunandi niðurstöður en sum ríkin sýndu sterk tengsl þarna á milli. 
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Luintel og Khan (1999) rannsökuðu 10 lönd  og fundu tvístefnu orsakasamband þróunar 

á fjármálamörkuðum og hagvaxtar í öllum 10 ríkjunum, en öll áttu sameiginlegt að vera minna 

þróuð ríki (Kólumbía, Kosta Ríka, Grikkland, Indland, Kórea, Malasía, Filippseyjar, Srí Lanka, 

Suður Afríka og Taíland) Þeir notuðust við margvíð tímaraðalíkön (e. Multivariate vector 

autoregression, VAR) og voru forsendur rannsóknarinnar dýpt fjármálamarkaða þ.e staða 

þróunar fjármálamarkaða og hagvaxtar. Niðurstöður þeirra voru tvíræðar og ekki hægt að segja 

að sterkt orsakasamband ríkti á milli þróunar á fjármálamörkuðum og hagvaxtar. 

Demetriades og Hussain (1996) rannsökuðu 16 mis þróuð lönd (Kosta Ríka, El 

Salvador, Grikkland, Gvatemala, Hondúras, Indland, Kórea, Máritíus, Pakistan, Portúgal, 

Suður Afríka, Spánn, Srí Lanka, Taíland, Tyrkland og Venesúela) út frá þróun 

fjármálamarkaðar og raun vergrara landsframleiðslu með tímaröðun og Engle-Granger 

orsakaprófi. Þau fundu út að í 13 af þessum 16 löndum voru ummerki um orsakasamband milli 

þessara breytna, en halda því þó fram að ekki séu sterk ummerki um að fjármál og þróun á 

þeim mörkuðum séu valdandi breyta í stuðlun að hagvexti byggt á þessum 16 löndum sem að 

þau rannsökuðu. 

Rousseau og Wachtel (2000) rannsökuðu 47 mismunandi lönd á árunum 1980-1995 

með því að notast við margvíð tímaraðalíkön (e. Multivariate vector autoregression, VAR) og 

komust að þeirri niðurstöðu að aukin þróun á fjármálamörkuðum stuðli að auknum hagvexti. 

Þau fundu jákvæð áhrif á bæði þróunar á hlutabréfamarkaði þ.e velta bréfa á mann, 

markaðsvirði fyrirtækja og þróun í bankakerfinu, greiðsluhæfi og peningamagn í umferð í 

tengslum við hagvöxt. Þau sögðu að hlutabréfamarkaðir geti stuðlað að efnahagslegri 

frammistöðu með því að:  

1. Útvega útgangsleiðum fyrir áhættufjárfesta 

2. Veita aukið greiðsluhæfi til fjárfesta sem stuðlar að alþjóðlegri eignadreifingu og 

auknu fjármagnsflæði. 

3. Útvega fyrirtækjum aukið aðgengi að fjármagni sem hægt er að nota í fjárfestingar á 

stórum, arðbærum verkefnum 

4. Auka upplýsingar um gæði hugsanlegra fjárfestinga á markaði. 

Í heild hafa fyrri rannsóknir gefið til kynna að hugsanleg tengsl séu milli þróunar 

hlutabréfamarkaðar og hagvaxtar, en niðurstöður rannsókna eru þó langt frá því að vera 

einhlítar. Jafnvel þótt sambandið, sem gengið er út frá sé orsakasamband, taka flestar 
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rannsóknir ekki tillit til þess að skilvirkur markaður ætti að endurspegla væntan 

framtíðarhagnað fyrirtækja í verðmati sínu. 

Sumar rannsóknir benda til þess að stórir, alþjóðlegir hlutabréfamarkaðir, sem veita 

aukið greiðsluhæfi, stuðli að og ýti undir hagvöxt. Aðrar rannsóknir benda til þess að vel 

þróaðir hlutabréfamarkaðir skipti ekki miklu máli fyrir hagþróun og enn aðrar rannsóknir 

virðast sýna að stórir alþjóðlegir hlutabréfamarkaðir hafi jafnvel skaðleg áhrif fyrir 

efnahagslífið. (Levine og Zervos, 1996). 

Caprale, Howells og Soloman rannsökuðu orsakasambandið milli þróunar á 

hlutabréfamörkuðum, fjárhagsþróunar og hagvaxtar. Niðurstöður þeirra, byggt á úrtaki sjö 

mismunandi landa, benda til þess að að vel þróaður fjármálamarkaður geti stuðlað að hagvexti 

til langs tíma. Niðurstöður þeirra styðja einnig þá tilgátu að vel virkir fjármálamarkaðir geti 

stuðlað að jákvæðri hagþróun ríkja með því að auka fjármagn til fjárfesta og þar að leiðandi 

verði úthlutun fjármagns skilvirkari. 

Rannsóknin tók til, Argentínu, Síle, Grikklands, Kóreu, Malasíu, Filippseyja og 

Portúgals. Út frá þróun hlutabréfamarkaða notuðust þau við tvö mismunandi mælitæki, 

markaðsvirði félaga deilt með vergri landsframleiðslu og veltuhlutfall bréfa þ.e.a.s. magn bréfa 

sem átt var viðskipti með á tilteknum tíma deilt með vergri landsframleiðslu. (Caporale, 

Howells og Soliman, 2004). 

Orsakasamband milli þróunar á fjármálamörkuðum og hagvaxtar fannst í fimm af 

þessum sjö löndum sem er í samræmi við niðurstöður sumra rannsókna sem gerðar hafa verið 

á þessu efni, t.d. rannsókn Levines og Zervos (2005) og aðrar rannsóknir sem styðja tilgátuna 

um að hlutabréfamarkaðir stuðli að jákvæðri þróun efnahags (Demirguc-Kunt, 1994). 

Jeremy Greenwood og Boyan Jovanovic tóku saman forsendur og sannanir fyrir þróun 

efnahags, fjármálamarkaðs og tekjudreifingar. Þeir töldu grundvöll vera fyrir því að tvær 

þróanir haldist í hendur á sömu forsendum og þær gengju í gegnum þrjú mismunandi tímabil. 

Á fyrsta tímabili hagkerfis, þegar það er ungt og í þróun, séu fjármálamarkaðir lítið sem ekkert 

þróaðir og þar að leiðandi lítið fyrir hendi. Þá er vaxtastig lágt og mikill ójöfnuður. Með þróun 

hagkerfis er komið inn í annað tímabil þar sem fjármálamarkaðir koma fyrst almennilega fram. 

Þetta tímabil einkennist af minnkandi ójöfnuði og er almennt talið mesta vaxtaskeið 

hagkerfisins. Þegar hagkerfið er orðið fullmótað ættu fjármálamarkaðir einnig að vera orðnir 

fullþróaðir og aukin stöðugleiki hafa myndast í hagkerfinu. Fylgifiskar þessa stöðugleika er 

minnkandi jöfnuður og fórnarkostnaður þess, hnignandi vöxtur. Þessir höfundar telja að tekist 
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hafi að sýna fram á tilvist þessara þróunarskeiða á nokkrum stöðum en niðurstöðurnar séu þó 

langt frá því að vera óumdeilanlegar. (Greenwood og Jovanovic, 1990). 

Stuðning við þessa kenningu má sjá í rannsókn Summer, Kravis og Heston (1984) sem 

komust að því að í lítið þróuðum löndum væri mikill tekjuójöfnuður, í milliþróuðum löndum 

dvínaði hann og í þróunarríkjum snarlækkaði hann. Þessar niðurstöður varða okkar rannsókn 

að því leyti að gengið er út frá því að áhrif og hlutverk fjármálamarkaða breytist eftir því hversu 

þróuð ríki eru. Þetta telja þeir helstu ástæðuna fyrir því að rannsóknir sem skoða 

orsakasamband í ríkjum með upprennandi fjármálamarkaði séu líklegri til þess að sýna 

Granger-orsakasamband þar sem fjármálamarkaðir leiða hagvöxt. Erfitt er að staðsetja Ísland í 

eitt af þessum þrem stigum þar sem að launaójöfnuður er mjög lítill en fjármálamarkaðir þó 

ekki fullmótaðir. 
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2 Fræðilegur grunnur 
Hér á eftir verður farið frekar yfir á hvaða fræðilegum grunni niðurstöður okkar hvíla 

á. Nokkrar tilgátur hafa verið á reiki um hvort að tengsl séu á milli þróunar á hlutabréfamarkaði og 

hagvaxtar. Sem dæmi má nefna: 

1. Dreift eignarhald skapar kjöraðstæður fyrir pólitískan stöðugleika sem á endanum 

stuðlar að hagvexti (Perotti og van Oijen, 2001). 

2. Geta hlutabréfamarkaða til að mynda sér skilning á nýsköpun frumkvöðla (King og 

Levine, 1993) eða samanlagt ástand tækninýjunga (Greenwod og Jovanovic, 1999). 

3. Hlutverk hlutabréfamarkaða í því að bjóða upp á dreifingu á eignasafni sem gerir 

einstaklingum kleift að taka þátt í sérhæfðari framleiðslu sem leiðir til aukningar í 

framleiðni (Acemoglu og Zilbotti, 1997). 

4. Að háþróaðri hlutabréfamarkaður geti aukið greiðsluhæfi og lækki þar að auki verð á 

erlendu fjármagni sem er nauðsynlegt fyrir þróun, sérstaklega í lágtekjuríkjum sem geta 

ekki fjármagnað sig með fullnægjandi hætti með innlendum sparnaði (WIDER, 1990, 

Neusser og Kugler, 1998). 

Hér að neðan munum við fara ítarlegar yfir tilgátur, rannsóknir og fræðilegar kenningar um 

samspil þróunar á eignamörkuðum og hagvexti. 

 

2.1 Fjármálamarkaðir leiða hagvöxt 
Fjármálamarkaðir, og þar með taldir hlutabréfamarkaðir, geta ýtt undir aukinn hagvöxt 

með ýmsum hætti. Aukið upplýsingaflæði auðveldar viðskipti og opnar markaðinn fyrir fleiri 

aðila. Ef upplýsingaflæði er lítið lækka fjárfestingar þar sem óvissa stuðlar að meiri áhættu. 

Hlutabréfamarkaður býr til tækifæri og ástæðu fyrir milliliði að miðla upplýsingum til þess að 

auka fjárfestingar. Því geta fjármálamarkaðir beint fjárfestingum þangað þar sem þær eru 

arðbærastar. Ef fjármunum er úthlutað á sem arðbærastan máta, blómstra þau fyrirtæki sem 

skila mestu af sér og eru skilvirkust. Þessi úthlutun fjármagns hefur einnig verið talin geta ýtt 

undir tæknilega þróun. Þessi kenning var studd af Robert King og Ross Levine sem sögðu að 

tækniþróun og úthlutun fjármagns tengdust (King & Levine, 1994). 

Milliliðir á fjármálamörkuðum hafa ekki einungis það hlutverk að auka aðgengi 

þekkingar, heldur geta þeir átt þátt í að dreifa áhættu. Þær fjárfestingar, sem eiga möguleika á 

að skila miklum hagnaði, eru oft áhættumestu fjárfestingarnar. Rannsóknir hafa sýnt að flestir 

fjárfestar eru áhættufælnir og því séu slíkar fjárfestingar ekki aðlaðandi fyrir fjárfesta (Szpiro, 

1986). Því er hætta á að áhættumiklar fjárfestingar fái minna fjármagn en skyldi og skilvirkast 

væri en fjármagni sé fremur ráðstafað til áhættulítilla fjárfestinga sem eru ekki jafn arðbærar.  
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Því myndast tækifæri fyrir milliliði á fjármálamörkuðum til að minnka áhættuhlutfall 

þessara fjárfestinga með því að sameina margar slíkar fjárfestingar. Með því að sameina 

áhættusamar fjárfestingar minnkar sú áhætta sem fjárfestir tekur á sig. Því ætti skilvirkur 

fjármálamarkaður að stuðla að því að fjármagn sé nýtt á sem arðbærastan og skilvirkastan hátt. 

Þessar áhættusömu fjárfestingar eru einnig oft þær sem hafa möguleika á að ýta undir aukna 

tækniþróun (King & Levine, 1993). Því geta þær aukið tæknistig og þar með raunhagvöxt. 

 

2.2 Fjármálamarkaðir leiða ekki hagvöxt 
Þrátt fyrir að hagfræðingarnir Robert Lucas og Joan Robinsson telji fjármálamarkaði 

ekki mikilvæga fyrir hagvöxt, tala þau ekki heldur á móti því. Þau telja fjármálamarkaði 

einfaldlega óháða breytu sem ekki sé vert að skoða í hagvaxtarlíkönum. Hins vegar hafa 

nokkrar rannsóknir sýnt fram á neikvæð áhrif fjármálamarkaða á efnahagsframvinduna. Í 

rannsókn Stephen Cecchett og Enisse Kharroubi, sem var gerð í 19 löndum á árunum 2000 til 

2008, er komist að þeirri niðurstöðu að stækkun fjármálamarkaðar hafi neikvæða fylgni við 

raunhagvöxt. Ályktanir þeirra útfrá þessu neikvæða orsakasambandi voru þær að 

fjármálamarkaðir dragi úr fjárfestingum annars staðar á markaðinum. Tímarammi 

rannsóknarinnar var fyrir efnahagshrunið 2008 þegar markaðurinn var á stöðugri uppleið í 

löndunum þar sem rannsóknin var gerð. Rannsakendurnir töldu að niðurstöðurnar kölluðu á að 

endurskoða bæri áhrif fjármálamarkaða á hagvöxt (Cecchetti & Kharroubi, 2005). 
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2.4 Áhrif vaxtar á verðmatslíkön fyrirtækja 
Til þess að skoða hvernig væntingar um væntan hagvöxt eru reiknaðar inn í 

hlutabréfaverð er gagnlegt að líta til þeirra tækja og tóla sem notuð eru við verðmat á 

hlutabréfum fyrirtækja. Einföld jafna um verðmat fyrirtækja er þessi:  

𝑉𝑖𝑟ð𝑖0 =
𝐹𝐶𝐹1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔 

Þar sem: 

FCF er frjálst fjárstreymi (e. Free cash flow) 

WACC er vegið meðaltal fjármagnskosnaðar (e. Weighted average cost of capital) 

g er vöxtur (e. Growth) 

Væntingar um hagvöxt myndu því birtast sem ,,g‘‘, í þessari jöfnu þar sem hann er 

væntur framtíðarvöxtur fyrirtækisins. Þar sem vöxturinn er í nefnaranum og formerkið er mínus 

þá hefur aukin vöxtur margfaldandi áhrif á verðmati bréfanna. Þessi margföldunaráhrif sem 

vöxturinn hefur getur því leitt til mikillar verðbreytinga ef væntingar um framtíðarvöxt 

breytast. Dæmi um það má sjá í Bandaríkjunum á tímabilinu 1970-2013 þar sem fjórðungur 

fyrirtækja sem sýndu fram á heilbrigðan gróða, lækkuðu í raunvirði vegna breytinga um væntan 

vöxt. (Koller, Goedhart og Wessels, 2015) 

Því má áætla að þótt það sé vöxtur í efnahagslífinu þá getur gengi hlutabréfa lækkað ef 

vöxturinn er undir væntingum. Ef horfur um væntan vöxt eru til dæmis 9% en eru síðan 

uppfærðar og lækka niður í 7% þá getur það haft lækkandi áhrif á raunvirði fyrirtækja, þrátt 

fyrir jákvæðan vöxt innan fyrirtækisins. Þar sem hagvöxtur er reiknaður inn í þessa vaxtastærð 

að sama leyti getur verið jákvæður hagvöxtur átt sér stað en vaxtastuðullinn lækkar ef hann 

stenst ekki væntingar.  

Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum á árunum 1965 – 2013 á raunvexti hlutabréfa og 

raunvexti vergrar landsframleiðsu. Það fyrrnefnda var 5,3% en verg landsframleiðsla einungis 

2,9% (Koller, Goedhart og Wessels, 2015). Þegar athugun var gerð á hver hugsanleg ástæða 

væri að raunvirði hlutabréfa hækkuðu langt umfram raunvirði hagvaxtar voru þessar tilgátur 

settar fram: 

1. Fyrirtæki sem hefðu góða vaxtamöguleika eru líklegri til að þurfa fjármagn og eru 

því sennilegri í að skrá sig á opin hlutabréfamarkað til þess að nálgast það fjármagn.  
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2. Þegar fyrirtæki verða sérhæfðari á opnum markaði eru þau líklegri til að útvista 

verkefnum til annara fyrirtækja og er þá hætta á því að framleiðslan á vörum eða 

þjónustu sé ekki talin með í útreikningi á vergri landsframleiðslu.  

3. Þriðja tilgátan byggir á því þegar fyrirtæki auka umsvif sín á alþjóðlegum markaði 

og framleiða vörur og/eða þjónustu og selja þær til annara landa, og fá tekjur frá 

þeim stöðum, er það ekki tekið með í útreikning á vergri landsframleiðslu.  

Hugsanleg tengsl milli vaxtar og hlutabréfaverðs gætu hafa myndast á árunum hér bæði 

fyrir hrun og eftir þar sem að mikill vöxtur ríkti á árunum 2003 – 2007, en einnig þar sem að 

mikil óvissa lá fyrir þjóðinni hér stuttu eftir kreppu. Einnig hafa Íslensk fyrirtæki stigið skref í 

átt að auknum umsvifum á alþjóðamarkaði síðastliðna áratugi en þar má helst nefna útrás 

Marels, Össurar og Samherja. Gætu því ofangreindar forsendur hugsanlega átt við í útreikning 

vergrar landsframleiðslu og við verðmat fyrirtækja. 
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2. Hluti 
3. hugtök og hugmyndafræði 

Í þessum hluta ritgerðarinnar munum við fara ítarlegra yfir helstu hugmyndafræði og 

hugtök sem varða þetta viðfangsefni. 

3.1 Skilvirkur markaður 
Yfirleitt leitar markaðurinn jafnvægis milli framboðs og eftirspurnar og við það 

ákvarðast markaðsverð fyrir vöru eða þjónustu. Þetta á við um verð á hvaða eign sem er og er 

það verð samþykki markaðarins við gefnar forsendur um vöruna eða þjónustuna á tilteknum 

tíma. Sama lögmál gildir um fjármuni og fjármagn á fjármálamörkuðum. 

 Markaður er sagður vera skilvirkur þegar hann inniheldur í rauntíma allar þær tiltæku 

upplýsingar sem fjárfestar eða aðrir einstaklingar geta nálgast og þeir aðilar taka ákvarðanir 

byggðar út frá þeim til að hámarka valröðun sína (Fama, 1997). 

 Venja er að flokka skilvirka markaði í þrjú mismunandi stig fullkomnunar út frá 

aðgengi að upplýsingum á markaði; veikt form, hálfsterkt form og sterkt form (Bodie, Kane og 

Marcus, 2013). 

- Veik skilvirkni: Veik skilvirkni ríkir þar sem ekki er að hægt að segja fyrir um 

framtíðarverð á fjáreignum eða vörum/þjónustu út frá sögulegum gögnum. Þetta form þýðir að 

rannsóknir á sögulegum gögnum skila ekki umframávöxtun á undirliggjandi eignum. 

- Hálfsterk skilvirkni : Hálfsterk skilvirkni byggist á því að allar undirliggjandi 

upplýsingar séu partur af verði þ.e.a.s hagrannsóknir, upplýsingar út frá ársreikningum og 

öðrum hagrænum þáttum. 

- Sterk skilvirkni: Sterk skilvirkni ríkir þegar verð endurspeglar allar tiltækar 

upplýsingar, bæði almennar og þær sem ekki hafa verið gerðar opinberar. Samkvæmt þessari 

kenningu er verð á fjáreignum alltaf nákvæmlega rétt miðað við rauntíma og verð bréfanna 

breytist ekki nema nýjar óvæntar upplýsingar komi á yfirborðið. 

Deilt hefur verið um réttmæti kenningarinnar, en hún byggist ekki á sterkum 

staðreyndum, sérstaklega eftir tilkomu atferlishagfræði (e. Behavioral Economics) en þar er 

blandað saman aðferðum hugrænnar sálarfræði og hagfræði (Thaler, 2005). Þar er því haldið 

fram að fjárfestar taki ákvarðanir með rökréttum hætti, byggt á fyrirliggjandi aðgengilegum 

upplýsingum. Helstu gagnrýnendur telja á hinn bóginn að þetta sé ekki raunin og að fjárfestar 

séu langt frá því að haga sér alltaf samkvæmt þessum kenningum. 
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Einnig er vert að nefna að sterk skilvirkni byggist á því að allar upplýsingar séu 

innifaldar í verði en í því sambandi má nefna að innherjaviðskipti eru ólögleg í flestöllum 

löndum þar með talið á Íslandi sbr. lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Markmið laganna 

er að tryggja neytendavernd fjárfesta og að koma í veg fyrir að sterk skilvirkni á markaði 

myndist. Því er meginþorri útgefins efni um skilvirka markaði byggt á veikri skilvirkni og 

hálfsterkri skilvirkni. 

Aukin skilvirkni á fjármálamörkuðum hefur einnig verið sögð geta aukið sérhæfingu á 

markaði. Ef viðskiptakostnaður lækkar, auðveldar það innkomu sérhæfðari fyrirtækja á 

markaðinn. Þetta er ein af grunnhugmyndum hagfræðinnar samkvæmt Adam Smith að 

sérhæfing auki framleiðni, má sjá að það hefur áhrif á raunhagvöxt (Hutchison, 1776). Ef 

hlutabréfamarkaðurinn getur gert sérhæfðari fyrirtækjum kleift fjárfesta eykir það sérþekkingu 

og þar af leiðandi framleiðni. 

3.2 Óskilvirkir markaðir 
Kenningin um skilvirka markaði hefur vissulega verið gagnrýnd. Atferlisfhagfræði 

hefur verið beitt gegn kenningunni sem setur fram viðtil að kanna hvaða aðstæður markaðir 

eru óskilvirkir. Atferlishagfræði skoðar þær atferlislegu tilhneigingar sem geta leitt til þess að 

fjárfestar fjárfesta ekki á sem skilvirkan skilvirkastan hátt. SÞar sem skilvirkir markaðir gefa 

til kynna í rannsóknarættu að spá fyrir um að verð hlutabréfa, þ.e. ættu að innihalda væntingar 

um framtíðar hagvöxt og þar að leiðandi ætti markaðurinn að Granger-orsaka landsframleiðslu, 

er en vert er að skoða við hvaða skilyrði það gerist ekki. AÞví gætu atferlisfjármál 

tferlishagfrræðin gæti því útskýrt að einhverju leytihjálpað okkur að útskýra af hverju 

hlutabréfamarkaðurinn leiðir ekki landsframleiðslu í samkvæmt okkar rannsókn. 

Í hvaða tilfellum gæti markaðurinn verið of lágt verðmetinn og endurspeglaði ekki 

framtíðarvöxt hlutabréfaverðs? Atferlisfjármál útskýra að óskilvirk hegðun getur sprottið upp 

þegar fjárfestar hafa tilhneigingu til þess að meta upplýsingar eftir sínum eigin tilhneigingum 

frekar en að meta þær á óhlutdrægnan hátt. Slíkar fjárfestingar ákvarðast oft af fyrri 

niðurstöðum og fréttum fyrirtækja frekar en röksæmdarfærslum og uppfærðum fréttum. 

Eins og fjallað var um í fyrri kafla hafa rannsóknir sýnt að fólk er almennt áhættufælið. 

Þótt milliliðir og hlutabréfasjóðir geti náð að minnka áhættu á hlutabréfamarkaði, er alltaf 

ákveðin kerfisbundin áhætta sem ekki er hægt að komst hjá. Ásamt tilhneigingu fjárfesta til 

áhættufælni hefur einnig verið sýnd fram á tilhneigingu til að verðmeta töp hærra en gróða 

(Kahneman, Tversky, 1979).Slík tapfælni gæti lýst sér þannig að einstaklingur finnur fyrir 

tvöfalt meiri missi þegar hann tapar hundrað krónum en hann gleðst yfir gróðanum þegar hann 
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fær hundrað krónur. Því geta fjárfestar verið of fljótir að selja hlutabréf sem þeir hafa hagnast 

á vegna hræðslu við að sá hagnaður muni tapast. 

Önnur óskilvirk tilhneiging, sem getur gert það að verkum að hlutabréfamarkaðurinn 

er seinn að framfylgja nýjum upplýsingum, er íhaldssemi. Íhaldssamir fjárfestar virða meira 

gamlar upplýsingar en nýjar og taka lengri tíma til að bregðast við nýjum upplýsingum. Ef litið 

er á tímaramma rannsóknar okkar, má sjá hvernig sú tilhneiging getur gert vart við sig hér á 

landi. 

Árið 2009 var hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi að taka sín fyrstu skref eftir hrunið árið 

2008. Ef fjárfestar eru íhaldssamir hér á landi draga þeir of mikinn lærdóm af hruninu og 

tileinka sér síður nýjar upplýsingar sem gætu bent til betri tíma. Sú tilhneiging mundi 

undirverðmeta hlutabréf hér á landi en seinustu ár hefur Ísland verið að ganga gegnum tímabil 

með stöðugum hagvexti. 

Önnur gildra sem fjárfestar geta fests í er að velja ákveðinn tímaramma þegar þeir 

ákveða fjárfestingar sínar. Þegar tímaramminn, sem valinn er, endurspeglar einhverja tiltekna 

stefnu getur hún haft áhrif á hvernig fjárfestingin er metin. Stuttur tímarammi getur ekki ekki 

sýnt fram á langtímabreytingar. Þegar litið er á langtímabreytingar á hlutabréfamörkuðum sem 

hafa verið lengi virkir má sjá að langtímaávöxtun er um það bil 7% (S&P 500, Yahoo Finance). 

Ef fjárfestir metur ákveður fjárfestingu sína með tilliti til síðustu mánaða mundi hann líklegast 

ofmeta ávöxtun á tímum uppsveiflu og vanmeta ávöxtun á tímum niðursveiflu eða rétt eftir 

niðursveiflu. Ef við setjum þetta í samhengi við rannsókn okkar verðum við að líta til þess að 

íslenski hlutabréfamarkaðurinn er tiltölulega ungur miðað við aðra hlutabréfamarkaði svo að 

erfitt er að spá fyrir um langtímaávöxtun. Einnig er byrjunarpunktur gagnasafns í byrjun 2009 

og ef tímaramminn, sem fjárfestar skoða, eru árin þar á undan, auðvelt að sjá að fjárfestingar í 

hlutabréfum eru ekki vænlegar. En þar sem markaðurinn hefur haldist fremur stöðugur á 

tímabilinu 2009-2018 ætti svartsýni að þverra þegar fram í sækir. 

Auðfáanleiki Aðgengi upplýsinga getur haft áhrif á fjárfestingahegðun á marga vegu. 

Eitt af þumalputtareglunum sem við setjum oft fyrir okkur er að byggja ákvarðanir okkar á 

þeim Oft eru ákvarðanir teknar á grundvelli þeirra upplýsingum sem eru okkur greiðastara sem 

auðveldast er af afla sér. Þess vegnaví eru ekki allar upplýsingar teknar jafnt til greina þegar 

meta á fjárfestingufjárfesting er ákveðin, heldur vega þær upplýsingar, sem eru öllum tiltækileg 

tiltækar, meiraþyngst. Því stangast þaðÞetta stangast á við kenninguna um skilvirka markaði 

þar sem gengið er út frá því a að hlutabréfaverð eigi að innihalda allar upplýsingar og 

væntingar. Kenning skilvirka markaðaÞeir sem aðhyllast skilvirka markaði svara þó þessari 
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gagnrýni með því, að ef það eru til upplýsingar, sem ekki erer ekki tekið mark á, í varðandi 

verðmati hlutabréfa ætti að skapast tækifæri til misvirðiskaupa og muyndu fjárfestar, sem 

byggju yfir þeim upplýsingum, notfæra sér það þær og verðið muyndi uppfærast. Auðfáanleiki 

Aðgengi upplýsinga ætti því aðeins að vanmeta verðið til skamms tíma. Fjölmiðlar og 

greiningadeildar greiningadeildir bankanna hljóta tilbjóða auðfáanlegustu aðgengilegustu 

upplýsingar sem fjárfestar hafa aðgang að. Þrátt fyrir aðÞótt greiningadeildir hafia á 

undanförnum árum verið með bjartar efnahagsáhorftalið að bjart væri framundan í 

efnahagsmálum síðastliðin ár hafa fréttir um fall í hlutabréfaverðilækkun hlutabréfa í 

fyrirtækjuma verið áberandi hjá fréttamiðlum. 

Þrátt fyrir að óháðar verðmatsaðferðir séu notaðar við ákvörðun um hvort fjárfesta eigi 

í hlutabréfum lenda fjárfestar oft í því að meta verð eftir gefnu upphafsgildi, samkvæmt 

kenningum atferlishagfræðinnar. Rannsóknir hafa sýnt að ef fólk er spurt um raunverulegt virði 

einhvers og fær að vita upphafsgildið hefur upphafsgildið áhrif á matið. (Lakonishik, Shleifer 

og Vishny, 1990). Því getur það gerst að í stað þess að fjárfestir sé óháður í verðmati sínu getur 

fyrra verð haft áhrif á lokaniðurstöðu hans. Þessi tilhneiging að festast í einhverju gefnu gildi 

sést meira að segja þegar aðilinn er látinn vita af fyrirbærinu verðmat út frá upphafsgildi. 

Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á að þetta gildir einnig um fagmenn sem ættu að geta 

lagt sjálfstætt mat á sínu sviði en fasteignasalar mátu verð á húsum eftir upphafsverði. Ef við 

setjum þetta í samhengi við markaðinn á Íslandi í byrjun árs 2009 gæti verið að fjárfestar hefðu 

metið markaðinn eftir markaðsvísitölu sem hafði ekki verið jafn lág og síðan stuttu eftir upphaf 

verðbréfamarkaðarins. 

Af framansögðu má sjá að markaðurinn getur verið óskilvirkur og markaðsvísitala 

endurspeglar ekki alltaf framtíðarhagvöxt. Samkvæmt atferlishagfræðinni er markaðurinn ekki 

skilvirkur þar sem ákvörðunartökur eru í höndum manna sem hafa óskilvirkar tilhneigingar. 

Menn byggja oft ákvarðanir sínar á þumalputtareglum þótt þeir reyni að forðast þær. Þar sem 

reynslan hefur sýnt að hlutabréfamarkaðir fara frá uppgangi í hrun og að hlutabréf hafa verið 

ofmetin og undirmetin er greinilegt að þörf er fyrir útskýringu. 
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3.3 Hagvöxtur 
Framleiðsla og neysla á vörum og þjónustu nefnist þjóðarframleiðsla og er vöxtur 

hennar frá ári til árs yfirleitt kallaður hagvöxtur. Hagvöxtur er mældur í prósentum árs eða 

ársfjórðungslega og er mældur út frá breytingu á þjóðarframleiðslu á milli ára (Acemoglu, 

2012). Þjóðarframleiðsla hefur aukist hérlendis á undanförnum árum m.a. vegna 

tækniframfara, sem auðvelda framleiðslu, fjársöfnunar og fólksfjölgunar. Þegar 

þjóðarframleiðsla dregst saman á milli ára er oft talað um neikvæðan hagvöxt. 

Með þjóðarframleiðslu er átt við allt framleiðsluverðmæti allrar vöru eða þjónustu 

innan tiltekinnar þjóðar á ákveðnu tímabili. Aukinn hagvöxtur getur leitt til aukinna lífsgæða. 

Þegar hagvöxtur eykst er meira fjármagn innan hagkerfisins sem getur leitt til hærri launa og 

fleiri stöðugilda í hagkerfinu (Friedman, 2006). Raunhagvöxtur er mælitala þróunar í hagvexti 

þegar hún er stillt á fast verðleg, þ.e búið er að leiðrétta fyrir breytingum í verðlagi. 

Til þess að ýta undir hagvöxt til skamms tíma má helst nefna tvo þætti, aukningu í 

heildareftirspurn og aukningu í heildarframboði á vörum og þjónustu. Helstu ytri þættir sem 

örva heildareftirspurn eru lægri stýrivextir sem leiða til aukinnar lántöku og eykur útgjöld 

neytenda, hærri raunlaun og meiri auður. Heildarframboð stafar af aukinni tæknivæðingu, meiri 

þekkingu og skilyrðum á vinnumarkaðnum með umsvifamiklum opinberum fjárfestingum. 

Margar kenningar hafa sprottið upp um tildrög hagvaxtar og hvað leiðir til örvunar hans 

en helst máþar nefna klassísku kenninguna og nýklassísku kenninguna. 

3.3.1 Klassíska kenningin  
Klassíska kenningin um hagvöxt er byggð á verkum eftir hagfræðingana Adam Smith, 

Thomas Malthus og David Ricardo. Samkvæmt þeim er hagvöxtur tímabundinn þar sem meiri 

tækniframfarir leiði af sér fjárfestingar í tækjum, framleiðni vinnuafls vex og kaupmáttur launa 

hækkar umfram raunlaun fólks. Þetta veldur fjölgun mannauðs sem ýtir undir aukið framboð 

og kaupmáttur lækkar á ný. Þetta orsakar á endanum minnkandi fólksfjölgun og hnignun í 

vergri landsframleiðslu. (Pietak, 2014) 

3.3.2 Nýklassíska kenningin 
Solow setti fram þá kenningu að til skamms tíma réðist framleiðsla á mann af 

fjármunum, mannfjölda og tæknistigi. En þegar til langs tíma væri litið réðist framleiðsla á 

mann einungis af tæknistigi þar sem áhrif minnkandi jaðarframleiðslu (e. law of diminishing 

returns) á fjármunum verður til þess að þeir gangi þar af leiðandi úr sér, ólíkt klassísku 

hagvaxtarkenningunni. Út frá þessu líkani má líka áætla að vanþróuð ríki vaxi hraðar og nái á 

endanum þróunarríkjunum í vexti. (Solow, 1956) 
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3.3.3 Hagvöxtur á Íslandi 
Hagsveiflur á hér á landi hafa verið mun tíðari hér á landi heldur en á nágránnalöndum 

okkar á síðastliðnum áratugum. Þær hafa verið misstórar og mælist meðallengd uppsveiflu hér 

á landi u.þ.b. 5 ár en niðursveifla einungis 1½ ár. Á árunum 1993-2010 var þjóðarbúskapurinn 

að meðaltali jafnlengi í upp- og niðursveiflu. (Seðlabanki Íslands, 2012) Stærstu uppsveiflurnar 

urðu þegar saman fóru góð viðskiptakjör og aukin framleiðsla á útfluttum vörum. Dýpstu 

niðursveiflurnar fyrir hrun stöfuðu mestmegnis af aflabresti og verðlækkun á sjávarafurðum 

sem voru alveg fram að 2013 stærsta útflutningsvara Íslendinga þangað til að 

ferðamannaiðnaðurinn tók við keflinu (Landsbankinn, 2013). 

Þessu fylgir að eigin gjaldmiðill í svona smáu hagkerfi hefur sína ókosti, til að mynda 

miklar sveiflur og róttækar breytingar á verðgildi gjaldmiðilsins. Þó hefur þróun hagvaxtar hér 

á landi verið til hins betra samanborið við nágrannaþjóðir okkar en meginskýringin á því er 

aukið frjálsræði í fjármálum og aukin fjöldi ferðamanna (Landsbankinn, 2013). Þegar 

fjármálakerfið og efnahagur landsins varð fyrir stóru áfalli í hruninu hér 2008, leiddi það til 

þess að upplýsingaflæði minnkaði og hlutverk fjármálakerfisins, að miðla greiðslum og lánsfé 

ásamt því að dreifa áhættu á sem hagkvæmastan hátt, fór hratt dvínandi. Þegar 

fjármálastöðugleiki er ekki til staðar getur það leitt af sér stöðnun í hagkerfinu. Þetta sást 

glögglega hérlendis mánuðina eftir hrun þegar fjármálaóstöðugleiki ríkti og allir 

viðskiptabankarnir þrír fóru í gjaldþrot haustið 2008. 

Hagvöxtur hér á landi hefur farið vaxandi og var að meðaltali 5,1% á árunum 2015-

2018. Þessa aukningu má helst rekja til aukins fjölda ferðamanna hér á landi og breyttra 

markaðsaðstæðna eftir hrun. 

4. Sérstaða íslenska markaðarins 
Ástæða þess að við völdum þetta rannsóknarefni er sérstaða íslenska hlutabréfamarkaðsins út 

frá aldri hans, hvaða áhrif efnahagshrunið hafði á hann og stærð markaðarins.. Markmiðið var 

að rannsaka og greina frá því hvaða áhrif þessi sérstaða hefur á efnahagsþróun og þróun 

hlutabréfaverðs. 

Kauphöll Íslands eða Nasdaq Iceland (ICEX) var komið á fót hér á landi árið 1985 af 

íslenskum viðskiptabönkum í samstarfi við Seðlabanka Íslands. Viðskipti með íslensk 

ríkisskuldabréf hófust árið 1986 og viðskipti með hlutabréf um fjórum árum seinna. Í 

kauphöllum fara fram viðskipti með ýmiss konar fjáreignir en þar má helst nefna viðskipti með 

skuldabréf, hlutabréf og afleiður. Hlutabréf er form á eignarhlut í fyrirtækjum sem ávaxtast 
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annað hvort með arðgreiðslu fyrirtækja til hluthafa eða með söluhagnaði af bréfunum sjálfum 

ef fyrirtækinu vegnar vel og markaðsvirði þess hækkar. 

Í kjölfar íslenska efnahagshrunsins varð íslenski hlutabréfamarkaðurinn illa úti, þar sem 

markaðsvirði fyrirtækja í Kauphöll Íslands lækkaði um 90% á árinu 2008 þegar mest gekk á. 

Afskráning fyrirtækja í kjölfar greiðsluerfiðleika eða gjaldþrots jókst umtalsvert og má þar 

helst nefna viðskiptabankana þrjá, Kaupþing, Glitni og Landsbankann en tveir þeirra 

fyrrnefndnu fóru í gjaldþrot á þessum tíma. 

Eins og kom fram í innganginum er rannsóknartímabilum okkar skipt í tvennt, 1997–

2008 og 2009 –2018. Þetta var gert í þeim tilgangi að fá mismunandi sjónarmið á 

mettunarárunum fyrir hrun og síðan afleiðingar og þróun eftir hrun. Okkar megináhersla var 

lögð á tímabilið eftir efnahagskreppuna en við gerðum ráð fyrir að þær markaðsaðstæður væru 

heilbrigðari og gæfu réttari mynd af raunvirði fyrirtækjanna og efnahag. 

4.1 Gjaldeyrishöftin á Íslandi 
Gjaldeyrishöftin á Íslandi voru sett á í varnarskyni í kjölfar efnahagskreppunar í árslok 

2008. Höftin voru sett á í þeim tilgangi að stöðva gengisfall krónurnar, endurreisa bankakerfið 

og endurheimta efnahagslegan stöðuleika. Höftin voru afnuminn í mars árið 2017. Helstu 

fylgifiskar gjaldeyrishaftanna voru takmarkanir á erlendu fjármagni til landsins sem höfðu 

neikvæðar afleiðingar í för með sér á fjárfestingar hérlendis og þar af leiðandi á íslenskan 

hlutabréfamarkað. 

4.2 Þáttaka almennings á hlutabréfamarkaði 
Í kjölfar efnahagshrunsins sem varð hér á landi, minnkaði þáttaka almennings og 

fagfjárfesta á hlutabréfamörkuðum hérlendis. Eins og rætt var í kaflanum um stöðu þekkingar, 

er ein af meginforsendum þess að fjármálamarkaðir leiði hagvöxt nægilegt fjármagn á 

fjármálamörkuðum sem stuðla að nýsköpun, tækniþróun en þannig skapast aukinn hagnaður 

og arðsemi (Rousseau og Wachtel, 2000). Leiða má rök að því að á seinustu árum hafi verið 

erfitt fyrir fjármálakerfið að auka greiðsluhæfi vegn takmarkaðrar þátttöku almennings á 

verðbréfamörkuðum. Dvínandi umsvif íslensku lífeyrissjóðanna er ein meginástæðan að baki 

verðlækkunum á innlendum hlutabréfamarkaði á s.l. misserum. Þó má nefna að hinn ört 

vaxandi markaður hér á landi virðist í það heila vera mun stöðugri en það sem að við sáum hér 

á árunum fyrir hrun (Landsbankinn, 2017). Þrátt fyrir litla þátttöku almennings á 

hlutabréfamarkaði á þessu tímabili (2009 – 2018) spáðu greiningaraðilar almennt séð auknum 

hagvexti og jákvæðum horfum á fjármálamörkuðum sem raunin varð hér á árunum 2011 – 

2018 (Hagstofa, 2019). 
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5. Íslenskur hlutabréfamarkaður 
Hér að neðan munum við fjalla um íslenskan hlutabréfamarkað fyrir og eftir 

efnahagshruniið sem hér varð á árið 2008. 

5.1 Fyrir hrun (1997-2008) 
Eins og rætt hefur verið í þessari ritgerð, var staða íslensks eigna- og 

hlutabréfamarkaðar hér fyrir hrun að mörgu leyti ofmettaður. Þess má geta að á árunum 2002 

– 2007 sjöfaldaðist markaðsvirki fyrirtækja í Kauphöll Íslands, verð á fasteignum hér á landi 

þrefaldaðist og því má með vissu segja að markaðsvirði hafi ekki gefið glögga mynd af 

raunvirði fjáreigna hér á landi á þessu tímabili. Að sama leyti teljum við þau gögn sem við 

unnum út frá hafi ekki mikla marktækmi í þeim tilgangi að skoða hlutverk fjármálamarkaða í 

tengslum við þróun hagvaxtar. Því einblínum við á tímabilið eftir hrun (2008 – 2019) þar sem 

við teljum að þær markaðsaðstæður gefi nákvæmari mynd af raunstöðu fjármálakerfisins. Í 

kjölfari efnahagshrunsins þurrkaðist um það bil 93% af markaðsvirði allra fyrirtækja í 

kauphöllinni út sem hafði gífurleg áhrif á efnahag landsins sem og fjármálakerfið í heild.  

Vert er að skoða að Ísland fór langverst út úr alþjóðakreppuni árið 2008, borið saman 

við helstu nágrannalönd okkar þ.e.a.s. Finnland, Svíþjóð, Noreg og Danmörk. Um þetta er 

nánar fjallað í grein Más Wolfgangs Mixa og Vlad Vaiman (2015). Þar eru einnig greindar 

helstu orsakir þessa. Þeir töldu að þetta stafaði einna helst af mikilli einstaklingshyggju hér á 

landi. Birtingarmynd þessarar auknu einstaklingshyggju þjóðarinnar kom meðal annars 

glögglega fram í þjóðhagslegum sparnaði landsins. Þjóðhagslegur sparnaður er hlutfall tekna 

sem settar eru til hliðar í sparnað á móti vergri landsframleiðslu, þ.e.a.s. ef þjóð framleiðir vöru 

og þjónustu að andvirði 10.000 ISK og 5.000 ISK fer í neyslu, þá er þjóðhagslegur sparnaður 

þjóðarinnar eftirstandandi 5.000 ISK eða 50% af vergri landsframleiðslu. Þjóðhagslegur 

sparnaður fyrir hrun var töluvert lægra hér á landi en hjá nágrannalöndunum, en það sýndi sig 

líka í því að íslenskir fjárfestar voru almennt áhættusæknari en aðrir. Einnig sýndu fyrrnefndir 

höfundar fram á að því hærra sem einstaklingshyggja mældist hér á landi, því lægri var 

þjóðhagslegur sparnaður, því töldu þeir að neikvætt orsakasamband væri þar á milli. 
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Mynd 1. Þróun viðskiptajöfnuðar, fjárfestinga og þjóðhagslegs sparnað 1997-2016 (Hagstofa 
Íslands, 2019) 

 

 

Við rannsökuðum einnig mismuninn á hlutfalli hagnaðar af heildartekjum fyrirtækja 

hér fyrir og eftir efnahagshrunið og komumst að því að þetta hlutfall var í langflestum tilfellum 

mun hærra hér fyrir hrun en eftir. 

 
Mynd 2. Hlutfall hagnaðar af tekjum fyrirtækja í kauphöll Íslands árið 2007 (Nasdaq, 2019) 

  

Eins og sjá má m.v. þennan samanburð þá var þetta hlutfall hérna rétt fyrir hrun langt 

umfram almenna ávöxtun fyrirtækja. Það sýnir sig skýrlega að öll þau fyrirtæki sem voru skráð 
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í kauphöll Íslands hér 2007 og eru þar enn þann daginn í dag, voru með frekar eðlilega ávöxtun 

m.v tekjur (Össur, Marel, Eimskip).  

Þessi ofvaxna ávöxtun bankanna hérna rétt fyrir hrun gefur til kynna að ekki var allt 

með feldu. Þess má geta að heildar hagnaður viðskiptabankanna þriggja (Kaupthing, 

Landsbankinn og Glitnir) var 10,41% af vergri landsframleiðslu þjóðarinnar árið 2007 

(134.555.000.000,-/1.293.167.000.000,-) (Hagstofan, 2019) 

5.2 Eftir hrun (2008-2019) 
Rannsóknir gefa til kynna að markaðsaðstæður hér á landi hafi breyst verulega. Þess 

má helst geta að markaðurinn er að mörgu leyti heilbrigðari að því leyti að fjárfestar eru 

meðvitaðari um umhverfi og áhættu fjármálamarkaða og raunávöxtun á fjármálamörkuðum 

hefur einnig verið í takt við ávöxtun á fjármálamörkuðum erlendis (Baldur Thorlacius, 2018). 

Ein vísbending um að fjármálahegðun einstaklinga hér á landi hefur breyst undanfarin ár er sú 

að þátttaka á fjármálamörkuðum er núna í sögulegu lágmarki enda á almenningur um það bil 

4,5% af heildarverðmæti hlutabréfamarkaðsins samanborið til dæmis við Svíþjóð þar sem 

almenningur á 12%, Frakkland þar sem almenningur á 20%, Ítalíu þar sem almenningur á 12% 

og Evrópu þar sem almenningur á um það bil 10-11% af heildarverðmæti markaða (Edda og 

Sóley, 2019 

Einnig má benda á að þjóðhagslegur sparnaður á hagvaxtartímabilinu eftir hrun er 

ríflega tvöfalt hærra en það var að meðaltali á því seinasta (Landsbankinn, 2017). Þess má geta 

að samkvæmt rannsóknum Hofstede (2010) leiðir hærra sparnaðarhlutfall til 

langtímahagvaxtar (Mixa og Vaiman, 2015). Þrátt fyrir ágæti þessarar hófsemi, getur þessi 

hegðun almennings á fjármálamörkuðum leitt til minni hagnaðar fyrirtækja, þar sem 

einstaklingar eru áhættufælnari, greiðsluhæfi á fjármálamörkuðum er minni og minna er 

fjárfest í áhættusömum og arðbærum verkefnum.  

Við teljum því að þessi þróun markaðarins gæti einkennst af íhaldssamari fjárfestum 

sem hugsanlega eru lengur að meðtaka og vinna úr nýjum upplýsingum á fjármálamörkuðum 

sem skila sér seint út í raunverð fjáreigna. Þetta gæti því leitt til þess að framtíðarvöxtur vergrar 

landsframleiðslu sé ekki tekinn jafnmikið til greina við verðlagningu hlutabréfa og gæti því 

markaðurinn tafist eftir upplýsingum um vöxt. Það myndi þýða það fyrir okkar rannsókn á því 

tímabili að möguleiki væri á því að breytingar á raunvergri landsframleiðslu myndi orsaka 

þróun á hlutabréfamarkaði. 
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Mynd 3. Þróun verg landframleiðslu og hlutabréfavísitölu 1997 til 2018 (Hagstofa Íslands, 
2019) (Nasdaq, 2019). 

 

Mynd 4. Þróun hlutabréfavísitölu með tillit til arðgreiðsla og vergra landframleiðslu 
árstíðarleiðrétt á verðlagi 2005. Tímabil 2009 til 2018 (Hagstofa Íslands, 2019) (Nasdaq, 
2019). 

 
6 Fjármálakerfi og hagvöxtur 
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fjármálakerfi sem útvega of lítið lánsfé til almennings í samræmi við stærð hagkerfisins getur 

verið vandamál, betur þekkt sem undir-bankastarfsemi eða „under-banking“. 
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Þetta getur haft þau áhrif að almenningur eigi í auknum erfiðleikum með að nálgast 

fjármagn. Til að mynda á árunum 1990 – 2010 var lánsfé til almennings frá 

fjármálafyrirtækjum innan einkageirans um það bil 95% af vergri landsframleiðslu í Kanada, 

en einungis 19% í Mexíkó. Þetta leiddi það af sér að almenningur í Mexíkó átti í erfiðleikum 

með að fjármagna kaup á fasteignum, bifreiðum og neysluvörum. Einnig áttu fyrirtæki í meiri 

erfiðleikum með að nálgast lánsfé fyrir almennan rekstur. Afleiðing þessa var dvínandi 

hagvöxtur og rúmlega hálf milljón Mexíkóbúa fóru ólöglega yfir landamærin til Bandaríkjanna. 

Þetta hlutfall er að meðaltali 87% hjá þróuðum og efnuðum löndum og fór lækkandi eftir 

þróunarstigi og efnahag þjóðanna (Calomiris og Haber, 2014). 

Lönd, sem búa við undirbankastarfsemi, hafa oft gífurlegan samfélagslegan kostnað. 

Rannsóknir sýna að þau lönd þar sem þetta hlutfall er lágt (0-22%) séu jafnframt með minni 

hagvöxt. (Gerschenkron, 1962) Einnig styður þetta við þá kenningu að aukin þróun í 

fjármálakerfum stuðli að hraðari uppsöfnun fjármuna, hraðari hagvexti, auknum 

tækninýjungum, hraðri fjölgun starfa og skapi tækifæri fyrir félagslegan hreyfileika (King og 

Levine, 1993, Levine og Servoz, 1999, Gurley og Shaw, 1960, Goldsmith, 1959). 
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3. Hluti 
7. Rannsókn 

Rannsókn þessi er í þremur hlutum. Við skoðum tímabilið fyrir hrun (1997-2008), 

tímabilið eftir hrun (2009-2018) og tímabilið í heild sinni (1997-2018). Eins og rætt var um hér 

að framan töldum við mikilvægt að skipta þessu niður í þessa þrjá mismunandi hluta til að gera 

greinarmun á tímabilunum fyrir og eftir efnahagshrunið sem hér skall á árið 2008. Þessum 

tímabilum sem tekin voru fyrir í þessari rannsókn var skipt niður vegna breytinga á 

markaðsaðstæðum sem hér urðu árin eftir hrun. Fjölmörg fyrirtæki, sem skráð voru í Kauphöll 

Íslands fyrir hrun þurrkuðust út og heildarmarkaðsvirði allra skráðra fyrirtækja lækkaði um 

rúmlega 90% á haustmánuðum 2008. Þetta varð til þess að hlutabréfavísitalan lækkaði mun 

meira en verg landsframleiðsla.  

Við teljum fyrra tímabilið vera því gjörólíkt því seinna þar sem hlutabréfamarkaðurinn 

var mjög ungur, reglugerð markaðarins var takmarkaðari og þátttaka og viðhorf var ólíkt því 

sem gengur og gerist á því seinna (Sóley og Edda, 2019). Granger-orsakaprófið gefur 

vísbendingar um hvort hlutabréfamarkaður Granger-orsaki verga landsframleiðslu eða hvort 

verg landsframleiðsla Granger-orsaki þróun á hlutabréfamarkaði. Einnig getur verið að ekkert 

Granger-orsakasamband sé þarna á milli og tvíhliða Granger-orsakasamband, þar sem 

hlutabréfavísitala Granger orsaki verga landsframleiðslu á sama tíma og verg landsframleiðsla 

Granger orsaki þróun á hlutabréfamarkaði. Rannsóknaraðferð og gögnum verður lýst hér á 

eftir. 

7.1 Rannsóknaraðferð 
Notast var við tölfræðilegar greiningaraðferðir til að skoða hvort finnist orsakasamband 

hagvaxtar og hlutabréfamarkaðar á Íslandi. Granger-orsakapróf var framkvæmt á tímaraðirnar 

til að sjá hvort fyrri gildi annarrar tímaraðarinnar geti haft áhrif á hina eins og lýst verður nánar 

hér að neðan. Náttúrulegi logrinn var tekinn af öllum tímaröðunum eins og gert var í 

sambærilegum rannsóknum. Rannsókarnaðferðinni var þannig háttað að við notuðumst við 

hagrannsóknartólið R Studio. Úrvinnsla gagna um markaðsvirði fyrirtækja er þannig háttað að 

við skoðuðum tilkynningar fyrirtækja um breytingu á útistandandi hlutafé á hverjum tíma fyrir 

sig og margfölduðum það með dagslokaverði bréfanna og fundum þannig út markaðsvirði 

fyrirtækjanna á hverjum tíma. Tímaraðirnar yfir markaðsvirði fyrirtækjanna voru síðan færðar 

yfir í greiningarforritið R og notaðar til að sjá hvort orsakasamband fyndist. Viðaukar í R sem 

notast var við eru : 
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- Readxl sem að yfirfærir og les excel skjöl  

- Tseries er greiningarpakki sem gerir okkur kleift að skoða sístæðni tímaraða og 

framkvæma Granger-orsakapróf.  

- Vars inniheldur helstu próf sem gerir okkur kleift að velja ákjósalegan fjölda tafa fyrir 

líkanið. 

7.2 Gögn 
Gögnin sem notuð voru eru söguleg gögn um verga landsframleiðslu, þ.e markaðsvirði 

allrar vöru og þjónustu, sem framleidd er til endanlegra nota innanlands á tilteknu tímabili 

(1997-2018). Gögnunum var skipt eftir ársfjórðungum og árstíðarleiðrétt. Gögnin um verga 

landsframleiðslu eru á föstu verðlagi og notuðum við grunnárið 2005. Ástæða þess að notast 

er við ársfjórðungsleg gögn er að fá sem flesta gagnapunkta, sem ætti að gefa betri mynd af 

orsakasambandinu. Vert er að nefna að takmörkun á fjölda athugana fengust í gögnum vergrar 

landsframleiðslu þar sem skráning þeirra nær aðeins yfir ársfjórðunga en ekki styttri tímabil. Í 

samsvarandi rannsóknum er lengd tímabila, sem rannsökuð eru, oftast lengri en sú sem við 

notuðumst við, en þó er í flestum tilfellum gögnum safnað á ársgrundvelli en ekki 

ársfjórðungslega. Við teljum því að ársfjórðungsleg gögn mæti að einhverju leyti þeim 

takmörkunum sem koma upp við að rannsaka styttra tímabil. 

 Þau gögn, sem að við notuðumst við vegna rannsóknar á þróun á hlutabréfamörkuðum 

voru dagslokaverð á öllum skráðum félögum í Kauphöll Íslands að teknu tilliti til arðgreiðslna 

á árunum 1997-2018. Ástæða þess að við notuðumst við gögn með tilliti til arðgreiðslna er sú 

að við teljum það gefa gleggri mynd af þróun hlutabréfaverðs þar sem verð á hlutabréfum 

fyrirtækja þróast oftast í hlutfalli við arðgreiðslu þ.e markaðsvirði lækkar um þá fjárhæð sem 

greidd var út í arð (Guðrún Össuradóttir, 2017). Við samstillum gögnin og setum þau á 

ársfjórðungslegt form til þess að vera í samræmi við gögnin um verga landsframleiðslu. 

Við gerð markaðslíkans til að mæla þróun á hlutabréfaverði fyrirtækja í kauphöllinni 

studdumst við við aðferð sem að Guðrún Özurardóttir og Embla Sigurást Hallsdóttir (2018) 

notuðust við í rannsókn sinni sem fjallaði um ástæður og áhrif endurkaupa íslenskra fyrirtækja 

á eigin bréfum. Markaðslíkanið samanstendur af 16 fyrirtækjum, sem skráð eru í Kauphöll 

Íslands, en þau er eftirfarandi: Arion Banki, Eik, Festi, IcelandAir, Kvika, Marel, Origo, 

Reginn, Reitir, SFS, Síminn, Sjóva, Skeljungur, Sýn, TM, og Vís. 

Markaðslíkanið inniheldur markaðsvirði fyrirtækja með tilliti til arðgreiðslna á hverjum 

tíma og er tekið á hverjum ársfjórðungi. Markaðsvirði var reiknað út frá dagslokaverði hvers 
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fyrirtækis margfaldað með fjölda útistandandi hluta. Upplýsingar um fjölda útistandandi hluta 

voru fengnar frá Nasdaq á Íslandi undir tilkynningum fyrirtækja. Farið var yfir 

fréttatilkynningar hvers fyrirtækis fyrir sig og skráðar niður breytingar útistandandi hluta á 

hverjum tíma þegar breytingar áttu sér stað. Samkvæmt ákvæði íslenskra laga og reglugerða 

um verðbréfaviðskipti (lög nr. 108/2007) ber öllum skráðum fyrirtækjum að upplýsa um 

breytingu á útistandandi hlutum. 

Sambærilegar rannsóknar notast oftast við einn eða fleiri þætti sem kennitölur fyrir 

hlutabréfamarkaði. Þær eru heildarvelta með hlutabréf, hlutabréfavísitala og markaðsvirði 

fyrirtækja á hlutabréfamarkaði. Velta hlutabréfa er mæld út frá magni bréfa eða samninga sem 

verslað er fyrir á hverju tímabili fyrir sig, oftast daglega eða mánaðarlega. Hún getur gefið 

mynd af orsakasambandi milli þróunar verðs á hlutabréfamörkuðum og hagvaxtar en hefur þá 

takmörkun að verðbreyting bréfanna er ekki tekin til greina. 

Hlutabréfavísitala sem mælir verðþróuun á markaðnum er því betri mælikvarði á það 

hvort hækkanir á hlutabréfamarkaðnum orsaki aukinn hagvöxt á milli tímabila og hvort lækkun 

leiði til samdráttar í hagvexti. Takmarkanir hlutabréfavísitölu geta verið þær að fyrirtæki hafi 

ekki rétt vægi í vísitölunni, en þar má helst nefna að markaðsvirði Marels er um það bil 55% 

af heildarmarkaðsvirði allra fyrirtækja í OMXI8 vísitölunni, Eik Festir, Hagar, IcelandAir, 

Marel, Reginn, Reitir og Síminn (Nasdaq, 2019). 

Markaðsvirði fyrirtækja ætti því að gefa glögga mynd af orsakasamhenginu þar sem 

hvert fyrirtæki fyrir sig hefur vægi í samræmi við stærð. Einnig ætti markaðsvirðið að sýna 

raunhækkanir og lækkanir fyrirtækja á markaðinum. Því fórum við í það að búa til 

markaðslíkan þar sem þróunin á markaðsvirði fyrirtækjanna er borin saman við gögnin um 

verga landsframleiðslu. 

Eins og þegar hefur verið nefnt fengust ekki nægilega áreiðanleg gögn um fjölda 

útistandandi hluta á hverjum tíma fyrir sig á tímabilinu fyrir hrun þar sem reglugerðin var ekki 

innleidd fyrr en árið 2007. Því er stuðst við hlutabréfavísitölu á því tímabili sem fengin var frá 

Nasdaq á Íslandi. (Nasdaq, 2019) 

Ástæða þess að hrunið var tekið út fyrir rannsóknarramman var sú að hrun og 

afskráningar fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum gera það að verkum að lækkun 

hlutabréfavísitölu verður hlutfallslega mun meiri en áhrifin á verga landsframleiðslu. Á þessum 

tíma var hlutabréfamarkaðurinn að öllum líkindum ekki að endurspegla sitt raunverulega virði 

þar sem hann gekk í gegnum bólu og hrun. 
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Þær tímaraðir sem teknar voru fyrir í þessari rannsókn voru: 

 -Verg landsframleiðsla, ársfjórðungstölur á föstu verðlagi  

-OMX8 hlutabréfavísitala  

-Markaðslíkan 

Öll gögn voru sett á fast verðlag ársins 2005 til þess að útiloka áhrif verðbólgu. Þar sem 

verðbólga hefur bæði áhrif á nafnvöxt hlutabréfaverðs og nafnvöxt hlutabréfamarkaðarins í 

heild myndast náttúruleg fylgni. Þar sem takmark rannsóknar er að skoða hvort raunvöxtur 

vergrar landframleiðslu myndist af raunvexti hlutabréfamarkaðar eða öfugt er mikilvægt að 

gögnin séu á raunverði. Vísitala verðbólgu var fengin frá Hagstofu Íslands. 

 

 

 
Mynd 5. Þróun vergrar landsframleiðslu, hlutabréfavísitölu og markaðslíkan milli 
ársfjórðunga. Gögnin eru á föstu verðlagi og með tilliti til arðgreiðslna. (Hagstofa Íslands, 
2019)(Nasdaq, 2019) 
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8. Aðferðir 
8.1 Tímaraðir og orsakasamband 

Í þessari rannsókn beitum við tímaraðagreiningu (e. time-series analysis). Tímaraðir 

eru gildi ákveðinnar breytu eða breyta frá einu tímabili yfir til þess næsta og þar er röð athugana 

mjög mikilvægur þáttur í rannsókninni. Þegar meta á Granger-orsakasamband milli tveggja 

breyta, í okkar rannsókn þróun á hlutabréfamarkaði og þróun hagvaxtar, þá er tímaröðin okkar 

fyrir hlutabréfamarkaðinn markaðsvirði fyrirtækjanna í markaðslíkaninu og tímaröðin fyrir 

hagvöxt breyting á vergri landsframleiðslu. Önnur dæmi um tímaraðir eru til að mynda 

mælingar á vísitölu neysluverðs, þróun fasteignaverðs og raungengi krónunar á móti evru. Því 

vinna hagrannsóknir út frá tímaröðum og eru þar mikilvæg atriði sem hafa þarf í huga sem við 

förum yfir hér í næstu köflum. 

8.2 Sístæðar tímaraðir 
Þegar notast er við Granger-orsakapróf er mikilvægt að tímaraðirnar séu sístæðar, þ.e. 

annað hvort stranglega sístæð eða veikt sístæð. Tímaraðir eru sagðar vera stranglegar (e. strictly 

stationary) þegar dreifing tímaraðarinnar er ekki háð hliðrun á tíma. Tímaraðir eru veikar þegar 

meðaltal og dreifni tímaraða er föst yfir ákveðið tímabil (Tsay, 2010) Erfitt er að segja til um 

hvort tímaraðir séu stranglega eða veiklega sístæðar þannig oftast er notast við veika sístæðu í 

hagrannsóknum. Veiklega sístæð tímaröð er skilgreind þannig : 

 

-Fast meðaltal  

𝐸[𝑦𝑡] = µ, ∀𝑡 

-Föst dreifni 

𝑣𝑎𝑟[𝑦𝑡] = 𝜎2 < ∞, ∀𝑡 

-Föst samdreifni 

𝑐𝑜𝑣[𝑦𝑡, 𝑦𝑡−𝑘] = 𝑦𝑘, ∀𝑡 

-Föst fylgni 

𝑐𝑜𝑟𝑟[𝑦𝑡, 𝑦𝑡−𝑘] = 𝜌𝑘 , ∀𝑡 

Það nægir okkur að vita að tímaraðirnar í okkar rannsókn séu veikt sístæðar og getum 

við því útilokað að þær séu ósístæðar. Ástæða þess að hagrannsóknarlíkön og próf byggja á því 

að tímaraðirnar séu sístæðar er sú að ef um ósístæðar tímaraðir er að ræða geta tölfræðilegar 

forsendur tölfræðiprófa brostið. Þetta kemur til þegar tímaraðirnar hafa leitni í gagnstæða eða 

sömu átt. Þetta getur orsakað að prófin gefa til kynna villandi niðurstöður um að marktæk fylgni 

sé á milli þeirra breytna sem verið sé að rannsaka, þrátt fyrir að engin orsök sé fyrir fylgninni. 
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Slíkt kallast það delluaðhvarf. Til að komast hjá delluaðhvarfi er mismunur tekinn af 

tímaröðum og þannig komist hjá ósístæðni. Gallinn við að framkvæma of margar tafir er að 

við hverja mismunaröð tapast upplýsingar um langtímasamband tímaraðanna (Brooks, 2008, 

Tsay, 2010). 

Fyrsti mismunur tímaraðar (fyrsta þáttun) 𝑦𝑡 er: 

 

Δ𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 

Ef að 𝑦𝑡 er ekki sístæð en Δ𝑦𝑡 er sístæð, þá er sú fyrrnefnda þáttuð af 1. gráðu. Ef 

mismunurinn af tímaröðunum er tekin oftar, til að gera hana sístæða, þá er hún sögð vera þáttuð 

af þeirri gráðu sem er jöfn fjölda mismuna. Þegar að röðin 𝑦𝑡 er sístæð, þá er hún þáttuð af 

gráðu 0. 

 Nú er næsta verk að athuga hvort okkar tímaraðir séu sístæðar eða ósístæðar. Þegar 

athugað er hvort tímaröð sé sístæð eða ósístæð í hagrannsóknum er notast við sístæðnipróf (e. 

stationary test). Þau próf athuga hver fjöldi einingarróta sé í prófinu. Þegar tímaröðin er ósístæð 

verðum við að gera hagræðingar á tímaröðunum áður en hægt er að vinna með þær. Þegar við 

teljum röðina vera sístæða, getum við þá notast við hana í rannsóknum. Eitt slíkt próf sem 

kannar sístæðni tímaraða kallast Dickey-Fuller próf. Við munum útskýra það nánar í næsta 

kafla. 

 

8.3 Dickey-Fuller próf 
Skoðum hvernig Dickey-Fuller prófi er háttað á einfalt eiginaðhvert (e. autoregressive) 

líkan 

𝐴𝑅(1) = 𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 

Þar sem 𝛿 = (𝜌 − 1). Prófið kannar því hvað gildi 𝜌 er og ef tölugildið af 𝜌, |𝜌| er minna en 1 

þá er tímaröðin y sístæð. Þar af leiðir að ef tölugildi 𝜌 sé minna en 1 að stöðull tafða gildis y; 

𝛿 sé einnig minni en 1. Því ef |𝜌| < 1 er 𝛿 < 1 og tímaröðin sístæð. 

Núlltilgáta prófsins er því: 

𝐻0: 𝜌 = 1, (𝛿 = 0) 

og gagntilgátan 

𝐻1: 𝜌 < 1, (𝛿 < 0) 

Núlltilgátan gefur til kynna að tímaröð sé ósístæð og innihaldi að minnsta kosti eina 

einingarrót. Því viljum við hafna núlltilgátunni til að leiða í ljós að tímaröðin sé sístæð. Ef við 

náum ekki að hana núlltilgátunni er tímaröðin ósístæð og þarf að fara í frekari aðgerðir til að 
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fá sístæðni. Almennt viðmið við höfnun núlltilgáturnar er þegar skýringarhlutfall (e. coefficient 

of determination) r^2 er undir 0,05. Við notumst við það viðmið í niðurstöðum en þó má nefna 

að það viðmið er umdeilt. Þá er núlltilgátunni sagt vera hafnað við 95% öryggisbili. 

 Dickey-Fuller prófið hér að ofan gildir þó aðeins til að finna hvort sé leitni í leifalið 

sem er hvítt suð. Tímaraðirnar sem við erum að fást við eru vaxtarbreytur sem hafa sjálffylgni 

(e. autocorrelation) í háðu breytunni Δ𝑦𝑡 (Brooks, 2008) Þegar sjálffylgni er að finna í háðu 

breytu Δ𝑦𝑡 þá mun leifaliðurinn einnig innihalda sjálffylgni. Því er notast við svokallað aukið 

Dickey Fuller próf (e. Augmented Dickey Fuller test). Jafna auknaa Dickey Fuller prófsins er 

eftirfarandi: 

 

Δ𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑦𝑡−1 + ∑ 𝑎𝑖Δ𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡

𝑝

𝑖=1

 

Tilgátuprófin og krítísku gildin eru þau sömu í Dickey Fuller prófi og auknu Dickey 

Fuller prófi. Þar sem okkar tímaraðir eru vaxtarbreytur og inniheldur sjálffylgni í háðu 

breytunni notum við bætt Dickey Fuller próf til að athuga sístæðni. 

8.4 Fjöldi tafa 
Næst þarf að skoða hversu markar tafir eru æskilegar þegar orsakasamband 

tímaraðanna eru til athugunar. Hér er stuðst við þrjú algengustu viðmiðin (Akaike, 1969; 

Hannan og Quinn 1979; Schwartz, 1969). Þau nota eftirfarandi jöfnur til að reikna fjölda tafa: 

𝐴𝐼𝐶(𝑛) = 𝑙𝑛 𝑑𝑒𝑡(𝛴𝑢(𝑛)) +
2
𝑇 𝑛𝐾2 

𝐻𝑄(𝑛) = ln det(𝛴𝑢(𝑛)) +
2 ln(ln(𝑇))

𝑇 𝑛𝐾2 

𝑆𝐶(𝑛) = ln det(𝛴𝑢(𝑛)) +
ln (𝑇)

𝑇 𝑛𝐾2 

Þar sem n er fjöldi tafa. 

8.5 Granger orsakasamhengi 
Næst er skoðað hvort Granger-orsakasamband sé að finna milli vergrar 

landsframleiðslu og hlutabréfavísitölu. Orsakatengsl Grangers (1969) eru notuð til þess að 

meta hvort tímaröð x geti spáð fyrir um tímaröð y þá er sagt að x Granger-orsaki tímaröð y.  

Það eru fjórar mögulegar niðurstöður sem Granger-orsakapróf getur bent til: 

 -Einhliða Granger Casuality frá x, Fyrrum gildi tímaraðar x getur spáð fyrir núverandi 

 gildi tímaraðar y, en fyrrum gildi tímaraðar y spáir ekki fyrir núverandi gildi       

 tímaraðar x. 
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 - Einhliða Granger Casuality frá y, Fyrrum gildi tímaraðar y getur spáð fyrir 

núverandi  gildi tímaraðar x, en fyrrum gildi tímaraðar x spáir ekki fyrir núverandi gildi    

 tímaraðar y. 

 -Tvíhliða Granger Casuality, fyrrum gildi beggja tímaraða geta spáð núverandi gildi 

 hvorar annarrar. 

 -Ekkert Casuality, fyrrum gildi hvorugra tímaraða  geta spáð fyrir núverandi gildi 

hvorrar  annarrar. 

 

 Granger-orsaka prófið skoðar tafin gildi annara tímaraðar til að sjá hvort hún geti 

útskýrt núverandi gildi hinna tíma. Því er sagt að ef fyrrum gildi x geta spáð fyrir núverandi 

gildum y að X Granger-orsakar  Y. Jafnan sem Granger casuality prófið styðst við er: 

 

𝑌𝑡 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡,
𝑚

𝑖=1

 

𝑌𝑡 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=1

∑ 𝐵𝑖𝑋𝑡−𝑗 + 𝑢𝑡,
𝑚

𝑖=1

 

Þar sem a og b eru fastar, og X og Y eru tímaraðirnar sem við erum að skoða. Hér er m fjöldi 

tafa sem við veljum. 

Granger orska prófið er notað til að finna orsakasamband milli tveggja tímaraða, oft 

er notast við þetta próf í hagrannsóknum og út frá mismunandi tilraunum. Granger orsaka 

próf hefur verið mikið notað við rannsóknir orsakasambands fjármálamarkaða og hagvaxtar. 

Ein vinsælasta og auðveldasta leið til að útskýra prófið er eflaust með því að skoða Granger 

orsakasamband milli hænsna og eggja. Ef við erum með tvær tímaraðir frá árunum 1980-

2010 yfir fjöldi hænsna á bóndabýlum, og fjöldi eggja og við viljum vita hvort hænur orsaka 

egg eða egg orsökuðu hænum (m.ö.o. hvort kæmi á undan hænan eða eggið) væri Granger 

orsaka prófið tilvalið til þess. Þá mætti stilla upp tveimur núlltilgátum, annarsvegar að hænur 

Granger orsaki ekki eggjum og hins vegar að egg Granger-orsaki ekki hænum. Við segjum að 

hænur Granger-orsaki eggjum ef að við getum hafnað núlltillgátunni að hænur orsaki ekki 

eggjum. Höfnun núlltilgátunarinnar fæst ef p gildi H0 er minna en 0,05, og er þá sögð vera 

marktæk á 95% öryggisbili.. Vert er að hafa í huga að orðið ,,orsök‘‘, segir ekki til um það að 

breytingar á einni breytu valda breytingum á annari breytu. Í þessu tilfelli er einungis verið að 

tala um fylgni milli núverandi gilda af breytu x og fyrri gilda af breytu y eða öfugt. 
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4. Hluti 
9. Niðurstöður 
9.1 Sístæðni skoðuð 

Þar sem tímaraðirnar okkar sýna allar vöxt eru þær ekki sístæðar og þarf að taka 

fyrstu og aðra breytu (e. first and second difference). 

Breytur eru eftirfarandi : 

VLF – Verg landsframleiðsla 

MV – Markaðsvirði fyrirtækja á hlutabréfamarkað 

HV – Hlutabréfavísitala 

Tafla 1. Niðurstöður ADF prófs á markaðsvirði hlutabréfa og verg landframleiðslu (fyrsti og 
annar mismunur af log) 

2009-2018 t-gildi p-gildi 

VLF -2,7532 0,2779 

ΔVLF -3,6552 0,04173* 

ΔΔVLF -5,385 0,01** 

MC -1,4586 0,786 

ΔMC -2,7155 0,2948 

ΔΔMC -3,7919 0,0316* 
*núlltilgátu hafnað m.v. 5% öryggisbil. 

**núlltilgátu hafnað m.v. 1% öryggisbil. 

Eftir að annar mismunur var tekin stóðust tímaraðirnar ADF prófið og mælast því sístæðar. 
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Tafla 2. Niðurstöður ADF prófs á hlutabréfavísitölu og verg landframleiðslu (fyrsti og annar 
mismunur af log) 

1997-2008 t-gildi p-gildi 

VLF -0,5466 0,959 

ΔVLF -3,6694 0,03795* 

ΔΔVLF -8,1548 0,01** 

HV -2,4127 0,4096 

ΔHV -1,8979 0,6146 

ΔΔHV -4,1381 0,01272* 

1997-2018     

VLF -1,8194 0,6503 

ΔVLF -3,6332 0,03519* 

ΔΔVLF -7,5332 0,01** 

MC -2,4392 0,3955 

MCd 3,5959 0,03854* 

MCd -5,0053 -0,1** 

 

Eftir að annar mismunur var tekin stóðust tímaraðirnar ADF prófið og mælast því sístæðar. 
*núlltilgátu hafnað m.v. 5% öryggisbil. 

**núlltilgátu hafnað m.v. 1% öryggisbil. 

Þar sem t gildið er prófstærð og p gildi er krítískt gildi (e. Critical value)  

9.2 Fjöldi tafa 
Fjöldi tafa er skoðaður með AIC, HQ, SC og FPE könnunum.  

Niðurstöður úr prófunum þegar skoðað voru tímaraðir verg landsframleiðslu og 

markaðsvirði hlutabréfa á tímabili 2009-2018 voru eftirfarandi:  
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Tafla 3. Val á ákjósanlegum töfðum gildum 2009-2018 

2009-

2018 AIC(n) HQ(n) SC(n) FPE(n) 

VAR(1) 

-

1,210723E+01 

-

1,201758E+01 

-

1,182699E+01 5,526891E-06 

VAR(2) 

-

1,226207E+01 

-

1,211265E+01 

-

1,179500E+01 4,757482E-06 

VAR(3) 

-

1,233605E+01 

-

1,212686E+01 

-

1,168216E+01 4,468149E-06 

VAR(4) 

-

1,228449E+01 

-

1,201554E+01 

-

1,144377E+01 4,802308E-06 

VAR(5) 

-

1,228189E+01 

-

1,195317E+01 

-

1,125434E+01 4,978966E-06 

VAR(6) 

-

1,229789E+01 

-

1,190940E+01 

-

1,108351E+01 5,156538E-06 

VAR(7) 

-

1,233833E+01 

-

1,189007E+01 

-

1,093713E+01 5,335627E-06 

VAR(8) 

-

1,229713E+01 

-

1,178911E+01 

-

1,070911E+01 6,184871E-06 

VAR(9) 

-

1,223503E+01 

-

1,166724E+01 

-

1,046018E+01 7,652238E-06 

VAR(10) 

-

1,237670E+01 

-

1,174914E+01 

-

1,041502E+01 8,231894E-06 

 

Niðurstöður HQ og FPE gáfu að 3 töf myndi gefa bestu innsýn á hvort orsakasamband 

sé að finna. Þar sem tvær af fjórum könnunum gáfu þær niðurstöður og það er fordæmi fyrir 

því að velja frekar færri tafir heldur en fleiri notum við þrjár tafir þegar við skoðum Granger- 

orsakasamband vergra landsframleiðslu og markaðsvirði hlutabréfa 

Niðurstöður úr prófunum þegar skoðað voru tímaraðir verg landsframleiðslu og 

hlutabréfavísitölu á tímabili 1997-2018 voru eftirfarandi:  
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Tafla 4. Val á ákjósanlegum töfðum gildum 2009-2018 

2009-

2018 AIC(n) HQ(n) SC(n) FPE(n) 

VAR(1) 

-

9,157787E+00 

-

9,085215E+00 

-

8,976502E+00 1,054039E-04 

VAR(2) 

-

9,428919E+00 

-

9,307966E+00 

-

9,126777E+00 8,039431E-05 

VAR(3) 

-

9,883888E+00 

-

9,714554E+00 

-

9,460889E+00 5,103903E-05 

VAR(4) 

-

1,019542E+01 

-

9,977707E+00 

-

9,651567E+00 3,741803E-05 

VAR(5) 

-

1,014045E+01 

-

9,874350E+00 

-

9,475734E+00 3,960079E-05 

VAR(6) 

-

1,004221E+01 

-

9,727731E+00 

-

9,256640E+00 4,379760E-05 

VAR(7) 

-

9,981694E+00 

-

9,618835E+00 

-

9,075268E+00 4,668931E-05 

VAR(8) 

-

1,001728E+01 

-

9,606036E+00 

-

8,989993E+00 4,526097E-05 

VAR(9) 

-

9,925917E+00 

-

9,466295E+00 

-

8,777777E+00 4,987809E-05 

VAR(10) 

-

9,906743E+00 

-

9,398740E+00 

-

8,637746E+00 5,121239E-05 

 

 

Niðurstöður AIC, HQ, SC og FPE gáfu að 4 töf myndi gefa bestu innsýn á hvort 

orsakasamband sé að finna. 

9.3 Granger orsakasamhengi 
Skoðað er hvort fyrri gildi breytingar í vergri landframleiðslu Granger-orsaki 

breytingar í markaðsvirði hlutabréfa í kauphöllinni og hvort breytingar raun markaðsvirði 

hlutabréfa í kauphöllinni Granger orsaki breytingar raun verg landframleiðsli á tímabilinu 

2009-2018. Sama er gert fyrir tímabilið 1997-2008 og tímabilið 1997-2018, en fyrir það tímabil 

er notuð hlutabréfavísitala í stað markaðsvirði hluta í kauphöllinni. 

Niðurstöðurnar má sjá í eftirfarandi töflu: 
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Tafla 5. Granger orsakapróf fyrir verga landframleiðslu og hlutabréfamarkað. 

2009-2018 F prófstærð p-gildi fjöldi tafa 

Granger 

orsakasamband 

VLF Granger orsakar MC 4 0,0277* 3 Já 

MC Granger orsakar VLF 1,3738 0,2712 3 Nei 

1997-2008         

VLF Granger orsakar HV 1 0,4401 4 Nei 

HV Granger orsakar VLF 0,4663 0,76 4 Nei 

1997-2018         

VLF Granger orsakar MC 2 0,1012 4 Nei 

MC Granger orsakar VLF 0,8498 0,4982 4 Nei 
*núlltilgátu hafnað m.v. 5% öryggisbil. 

**núlltilgátu hafnað m.v. 1% öryggisbil. 

Niðurstöður gefa til kynna að landsframleiðsla Granger orsaki markaðsvirði hlutabréfa á 

tímabilinu 2009-2018. 

9.4 Fyrirvari 
Þar sem ákveðið var að skoða tímabilin fyrir og eftir hrun var tímaramminn sem tekinn 

var fyrir fremur stuttur. Því endurspegla Granger-orsakasamböndin ekki endilega 

langtímaþróun heldur fremur þá þróun sem hefur sem hefur átt sér stað á þeim tímabilum sem 

skoðuð voru. Einnig er fjöldi athugana takmarkaðar af þeim gögnum sem eru tiltæk.  

 Hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi er að mörgu leyti í sérstöðu, hann er minni en flestir 

aðrir hlutabréfamarkaðir skoðaðir í sambærandi rannsóknum og kom hvað verst út úr 

efnahagshruninu 2008.. Því gefa niðurstöður lítið til kynna orsakasamband á öðrum 

mörkuðum. Tímaröð fyrir markaðsvirði fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum var tekið saman og 

búið til að bestu getu en þó er ekki gefið að það lýsi þróun markaðs að fullri getu. 
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5. Hluti 
Umfjöllun 
Eins og talað hefur verið um hér í þessari ritgerð finnst oft orsakasamband milli 

fjármálamarkaða þá sérstaklega þróun á hlutabréfamörkuðum og hagvaxtar. Benda flestar 

rannsóknir til að hagvöxtur hafi áhrif á verð hlutabréfa. Þá sýna margar rannsóknir, jafnt í 

þróunarríkjum og vanþróuðum ríkjum, að þróaðir fjármálamarkaðir stuðli frekar að hagvexti, 

en í vanþróuðum löndum er það oftar en ekki öfugt orsakasamband þ.e.a.s. að að þróuna á 

fjármálamörkuðum segi til um væntan hagvöxt (Levine og Zevos, 1998). 

 Niðurstöður okkar gefa til kynna að ekkert orsakasamband sé milli hlutabréfavísitölu 

og þróun fjármálamarkaða en þó fundum við jákvæð tengsl orsakasambands milli hagvaxtar 

og markaðslíkani okkar þar sem hagvöxtur Granger Orsakaði orsakaði markaðsvirði 

hlutabréfamarkaðar á tímabilinu eftir hrun. Niðurstöður okkar eru í samræmi við margar af 

fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið en þar má meðal annars nefna niðurstöður á Búlgaríu 

og Slóvakíu sem að Maria Pratz og Beatriz skoðuðu tímabilið 1995 – 2012 (2016). Vert er að 

nefna að bæði Búlgaría og Slóvakía voru að umbreytast úr miðstýrðum hagkerfum yfir í 

markaðshagkerfi og unnu í því að endurbyggja fjármálakerfin upp frá grunni. Það er áhugavert 

að bera ástandið í slíkum löndum við það sem átti sér stað á Íslandi þegar þurfti að endurreisa 

fjármálakerfið eftir hrun.  

Þar sem niðurstöður okkar gefa ekki til kynna að markaðurinn endurspegli væntingar um 

framtíðarhagnað fyrirtækja og efnahagshorfur stangast það á við kenninguna um skilvirka 

markaði. Við teljum að á okkar rannsóknartímabili á árunum 2008 – 2009 var staða íslenska 

hlutabréfamarkaðsins ekki skilvirk. Því teljum við að íslenski hlutabréfamarkaðurinn uppfylli 

ekki þær forsendur sem taldar voru upp hér fyrr til þess að hlutabréfamarkaðir leiði hagvöxt. 

Við teljum helstu ástæður þess vera eftirfarandi: 

1. Fjárfestar urðu íhaldssamari eftir efnahagskreppuna þar sem að gífurleg verðmæti 

þurrkuðust út á hlutabréfamarkaðnum með stuttu millibili sem að olli því að bæði 

almennir og fagfjárfestar töpuðu gífurlegum fjárhæðum.  

2. Vaxtakjör á Íslandi snar-hækkuðu í kjölfar efnahagskreppunar sem leiddi til 

takmarkaðra aðgengi að fjármagni sem dró úr fjárfestingum. 

3. Þátttaka almennings á hlutabréfamörkuðum snarlækkaði eftir efnahagshrunið. 

4. Fjármagnshöftin hindruðu erlenda og gerðu það að verkum að erfiðara varð fyrir 

Íslendinga að fjárfesta erlendis. Lífeyrissjóðir hér á landi urðu mjög stórir aðilar á litlum 

hlutabréfamarkaði. Þegar höftunum var létt, losuðu lífeyrissjóðir mikið af eignum á 
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íslenska hlutabréfamarkaðnum sem leiddi til gífulegrar verðlækkunar og auknu útfæði 

á fjármunum. 

Eins og áður hefur verið reifað þá getur takmarkað  aðgengi að fjármagni á 

fjármálamörkuðum leitt til þess að minna fjárfest í áhættusömum, stórum og arðbærum 

verkefnum. Þetta leiðir af sér minni hagnað sem að á endanum minnkar vöxt til skammst tíma 

(Neusser og Kugler, 1998). Við teljum að þetta lýsi vel þeim aðstæðum sem mynduðust hér 

stuttu eftir kreppu. 

Eins og talað var um í kaflanum um atferlishagfræði leiða íhaldssamir fjárfestar til þess að 

markaðir verða óskilvirkari en ella. Íhaldssamir fjárfestar taka meðal annars meira mark á eldri 

upplýsingum heldur en nýjum og eru lengur en ella að meðtaka nýjar upplýsingar við 

ákvarðanatöku. Þrátt fyrir að hagvöxtur hafi verið stöðugur og greiningaraðilar spáðu 

áframhaldandi vexti á hlutabréfamörkuðum (Landsbankinn, 2015),  teljum við að vöxtur 

hlutabréfamarkaða hafi ekki endurspeglað raunvirði markaðsins þar sem að fjárfestar tóku 

minna mark á nýjum upplýsingum. 

Við teljum einnig að helstu ástæður fyrir minnkandi þátttöku almennra fjárfesta á 

hlutabréfamarkaði hafi stafað af aukinni áhættufælni í kjölfar efnahagshrunsins. Þó fullyrðum 

við ekki um það og gæti það verið hugsanlegt efni í ítarlegri rannsóknir.  

Fyrir tímabilið  1997-2007 fundum við ekki orsakasamband milli þróunar á 

hlutabréfavísitölu og hagvaxtar. Við teljum það vera í takt við markaðsaðstæður á þeim tíma 

þar sem að umfang íslenska hlutabréfamarkaðsins var ekki í takt við raunvirði fyrirtækja hér á 

landi. Þar má helst nefna umfang viðskiptabankanna þriggja, Glitnis, Kaupþings og 

Landsbankans en allir þeir áttu það sameiginlegt að vera teknir úr kauphöllinni vegna 

gjaldþrots.  

Varðandi tímabilið 2008 – 2018 benda niðurstöður okkar til að markaðurinn hafi verið 

seinn að taka við og vinna úr nýjum upplýsingum, sem aftur leiddi til þess að verð á 

hlutabréfum hér á landi var ekki endilega í samræmi við raunvirði þeirra. Þær gefa einnig til 

kynna að á þessum tíma hafi hagvöxtur að einhverju leyti drifið áfram verð hlutabréfa. 

Niðurstöður okkar á orsakasambandi fjármálamarkaða og hagvaxtar er því í samræmi við 

skoðanir Robert Lucas sem hélt því fram að að áhrif fjármálamarkaða á efnahaginn í heild sé 

verulega ofmetin. 
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Viðauki A: Tímaröð 2009-2018 
 
Mynd sýnir náttúrulegan logra af þróun vergrar landsframleiðslu á árunum 2009-2018 

 
Mynd sýnir náttúrulega logran af þróun markaðsvirði fyrirtækja á hlutabréfamarkaði á 
árunum  2009-2018 
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Viðauki B: Fyrsti mismunur sýndur myndrænn 
 
Mynd sýnir fyrsta mismun tekin af náttúrulega logra af þróun vergrar landsframleiðslu frá 
2009-2018, ADF próf gaf til kynna að fallið væri ekki sístætt. 

 

 
 
 
Mynd sýnir fyrsta mismun tekin af náttúrulega logra þróun fyrirtækja á hlutabréfamarkaði frá 
2009-2018, ADF próf gaf til kynna að fallið væri ekki sístætt. 
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Viðauki C: Sístæðni sýnd myndrænt. 
 
Mynd sýnir annan mismun tekinn af náttúrulega logra af þróun vergrar landsframleiðslu frá 
2009-2018, ADF próf gaf til kynna að fallið væri ekki sístætt. 

 
Mynd sýnir fyrsta mismun tekinn af náttúrulega logra þróun fyrirtækja á hlutabréfamarkaði 
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