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Útdráttur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er framleiðni fyrirtækja og samleitni þeirra á milli. 

Leitast verður við að svara spurningunni hvort fyrirtæki læri hvert af öðru og þannig vaxi 

framleiðni hraðar í þeim fyrirtækjum sem auka við sig þekkingu samanborið við þau 

fyrirtæki sem fremst standa hvað varðar framleiðni.  

Til langs tíma er framleiðniaukning háð vexti tækniþekkingar. Þetta á við bæði um 

framleiðni landa og fyrirtækja. Hagfræðingarnir Nelson og Phelps settu fram líkan um vöxt 

tækniþekkingar sem þeir notuðu til að skýra þá krafta sem valda því að tækniþekking vex 

hraðar eftir því sem hún er lengra frá jafnvæginu í upphafi. Í líkani þeirra er vöxtur 

tækniþekkingar Harrod-hlutlaus og því er aukning tækniþekkingarinnar aukning á 

framleiðni vinnuafls. Í fyrirtækjum er þá um að ræða framleiðni þeirra sem þar starfa.  

Í rannsókninni eru notuð gögn fyrir stök fyrirtæki til að rannsaka hvort um sé að ræða 

samleitni þeirra á milli. Prófað er sérstaklega fyrir β-samleitni með aðhvarfsgreiningu fyrir 

tvö tímabil, 2003-2007 og 2008-2018. Einnig er σ-samleitni metin út frá dreifingu 

framleiðni á hvern starfsmann. Þetta er greint hjá átta mismunandi atvinnugreinum. 

Niðurstöður gefa okkur vísbendingar um að σ-samleitni hafi verið til staðar þegar 

meðalframleiðni minnkar á árunum eftir 2007. Niðurstöður aðhvarfsgreininganna benda 

til þess að á báðum tímabilum hafi β-samleitni verið í öllum þeim atvinnugreinum sem 

skoðaðar voru. Áhrifin voru sterkari á fyrra tímabilinu en því seinna. Þessar niðurstöður 

benda til þess að fyrirtæki læri hvert af öðru og auki þannig framleiðni sína. 

  



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Myndaskrá ................................................................................................................. 8 

Töfluskrá..................................................................................................................... 9 

1. Inngangur ....................................................................................................... 11 

2. Framleiðni ...................................................................................................... 13 

2.1. Framleiðni og framleiðni vinnuafls ............................................................. 13 

2.2. Framleiðni á Íslandi í sögulegu samhengi................................................... 14 

2.3. Innlendar rannsóknir á framleiðni .............................................................. 17 

3. Samleitni ........................................................................................................ 19 

3.1. Samleitni ..................................................................................................... 19 

3.2. Líkan Nelson og Phelps ............................................................................... 20 

3.3. β-samleitni .................................................................................................. 21 

4. Erlendar rannsóknir ....................................................................................... 23 

5. Gögn ............................................................................................................... 25 

5.1. Frumgögn ................................................................................................... 25 

5.2. Hreinsun á gögnum .................................................................................... 26 

6. Aðferðarfræði ................................................................................................ 27 

7. Niðurstöður .................................................................................................... 30 

7.1. Viðskiptahagkerfið án fjármálaþjónustu og lyfjaframleiðslu ..................... 31 

7.2. Niðurstöður aðhvarfsgreininga allra atvinnugreina ................................... 35 

7.3. Greining á dreifingu framleiðslu á mann eftir atvinnugreinum ................. 38 

7.4. Mögulegir vankantar rannsóknar ............................................................... 43 



 

7 

8. Lokaorð .......................................................................................................... 45 

9. Heimildaskrá .................................................................................................. 46 

Viðauki 1 ................................................................................................................... 49 

Viðauki 2 ................................................................................................................... 52 

Viðauki 3 Niðurstöður fyrir atvinnugreinar ............................................................. 53 

Sjávarútvegur og fiskeldi ...................................................................................... 53 

Framleiðsla án fiskvinnslu og lyfjaiðnaðar ........................................................... 57 

Upplýsingatækni og fjarskipti ............................................................................... 61 

Byggingariðnaður ................................................................................................. 65 

Heild- og smásala ................................................................................................. 69 

Hótel og veitingastaðir ......................................................................................... 73 

Flutningar og geymsla .......................................................................................... 77 

 



 

8 

Myndaskrá 

Mynd 1 Vöxtur framleiðni vinnuafls á Norðurlöndum 1971-2016. .................................. 15 

Mynd 2 Samanlagður vöxtur framleiðni vinnuafls á Norðurlöndum 1970-2016. ............ 16 

Mynd 3 Landsframleiðsla á unna klukkustund á Norðurlöndunum 1970-2019 .............. 17 

Mynd 4 Leiðin að jafnvægisástandi í líkani Nelson-Phelps (1966) ................................... 21 

Mynd 5 Meðalframleiðni á mann í völdum atvinnugreinum 2003-2018 ......................... 30 

Mynd 6 Dreifing framleiðni á mann í viðskiptahagkerfinu 2003-2018. ........................... 32 

Mynd 7 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu viðskiptahagkerfisins árin 2003-2007. ........ 34 

Mynd 8 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu viðskiptahagkerfisins árin 2008-2018. ........ 34 

Mynd 9 Dreifing framleiðslu á mann í sjávarútvegi og fiskeldi og framleiðslu án 

fiskvinnslu og lyfjaiðnaðar 2003-2018. ................................................................ 39 

Mynd 10 Dreifing framleiðni á mann í upplýsingatækni og fjarskiptum og 

byggingariðnaði 2003-2018. ................................................................................. 40 

Mynd 11 Dreifing framleiðni á mann í heild- og smásölu og hjá hótelum og 

veitingastöðum 2003-2018. ................................................................................. 41 

Mynd 12 Dreifing framleiðni á mann í flutningum og geymslum 2003-2018. ................. 42 

Mynd 14 Dreifing framleiðni á mann í sjávarútvegi og fiskeldi 2003-2018...................... 54 

Mynd 15 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu sjávarútvegs og fiskeldis árin 2003-

2007. ..................................................................................................................... 56 

Mynd 16 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu sjávarútvegs og fiskeldis árin 2008-

2018. ..................................................................................................................... 56 

Mynd 17 Dreifing framleiðni á mann í framleiðslu án fiskvinnslu og lyfjaiðnaðar 

2003-2018............................................................................................................. 58 

Mynd 18 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu framleiðslu án fiskvinnslu árin 2003-

2007. ..................................................................................................................... 59 

Mynd 19 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu framleiðslu án fiskvinnslu árin 2008-

2018. ..................................................................................................................... 60 

Mynd 20 Dreifing framleiðni á mann í upplýsingatækni og fjarskiptum 2003-2018. ...... 62 



 

9 

Mynd 21 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu upplýsingatækni og fjarskipta árin 

2003-2007............................................................................................................. 64 

Mynd 22 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu upplýsingatækni og fjarskipta árin 

2008-2018............................................................................................................. 64 

Mynd 23 Dreifing framleiðni á mann í byggingariðnaði 2003-2018. ............................... 66 

Mynd 24 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu byggingariðnaðar árin 2003-2007. ........... 67 

Mynd 25 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu byggingariðnaðar árin 2008-2018. ........... 68 

Mynd 26 Dreifing framleiðni á mann í heild- og smásölu 2003-2018. ............................. 70 

Mynd 27 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu heild- og smásölu árin 2003-2007. ........... 71 

Mynd 28 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu heild- og smásölu árin 2008-2018. ........... 72 

Mynd 29 Dreifing framleiðni á mann hjá hótelum og veitingastöðum 2003-2018. ........ 74 

Mynd 30 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu hótela og veitingastaða árin 2003-

2007. ..................................................................................................................... 75 

Mynd 31 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu hótela og veitingastaða árin 2008-

2018. ..................................................................................................................... 76 

Mynd 32 Dreifing framleiðni á mann í flutningum og geymslu 2003-2018. .................... 78 

Mynd 33 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu flutninga og geymslu árin 2003-2007. ...... 79 

Mynd 34 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu flutninga og geymslu árin 2003-2007. ...... 80 

Töfluskrá 

Tafla 1 Atvinnugreinar rannsóknarinnar. Upplýsingar frá Hagstofu Íslands. ................... 28 

Tafla 2 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir viðskiptahagkerfið ..................................... 33 

Tafla 3 Niðurstöður aðhvarfsgreininga fyrir allar atvinnugreinar, tímabilin 2003-

2007 og 2008-2018 ............................................................................................... 36 

Tafla 4 Breytur aðgengilega í gagnagrunni Hagstofu Íslands um rekstrar- og 

efnahagsyfirlit fyrirtækja ...................................................................................... 52 

Tafla 5 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir sjávarútveg og fiskeldi ............................... 55 



 

10 

Tafla 6 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir framleiðslu án fiskvinnslu og 

lyfjaiðnaðar ........................................................................................................... 59 

Tafla 7 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir upplýsingatækni og fjarskipti .................... 63 

Tafla 8 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir byggingariðnað .......................................... 67 

Tafla 9 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir heild- og smásala ....................................... 71 

Tafla 10 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir hótel og veitingastaði .............................. 75 

Tafla 11 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir flutninga og geymslu ............................... 79 

 

 

 

 



 

11 

 

1. Inngangur 

Framleiðni og vöxtur hennar hefur verið mikilvægt rannsóknarefni í hagfræði frá upphafi 

greinarinnar. Aukin framleiðni skilar sér í betri nýtingu þeirra framleiðsluþátta sem 

notaðir eru, fjármagns og vinnuafls, án þess að kostnaður hækki. Bent hefur verið á að 

framleiðni Íslands og Íslendinga sé ekki nægileg í samanburði við aðrar þjóðir. Í því 

samhengi er nærtækast að benda á skýrslu McKinsey ráðgjafafyrirtækisins frá árinu 2012. 

Þar var bent á að til að auka hagsæld á Íslandi þyrfti meðal annars að auka framleiðni. Við 

værum eftirbátar þeirra landa sem við berum okkur saman við, jafnvel þó að síðustu árin 

fyrir útgáfu skýrslunnar hafi framleiðni vaxið hraðar hér en í nágrannaríkjunum 

(McKinsey, 2012). Þessi skýrsla varð til þess að aukin áhersla var lögð á að auka framleiðni 

hérlendis til að styðja við hagvöxt. Forsætisráðuneytið stofnaði til Samráðsvettvangs um 

aukna hagsæld. Í kjölfarið gaf Viðskiptaráð Íslands út skýrsluna Leiðin að aukinni hagsæld 

árið 2016 þar sem farið var yfir þróun efnahagsmála og framvindu úrbóta frá útgáfu 

skýrslu McKinsey  

Mikil tækifæri eru fólgin í því að skilja hvaða þættir auka framleiðni bæði hjá 

hagkerfum og ekki síður hjá einstaka fyrirtækjum. Með betri vitneskju um þá þætti geta 

stjórnvöld mótað stefnu sem ýtir undir framleiðniaukningu. Í hagvaxtarfræðum hafa 

margir fræðimenn rannsakað hvort landsframleiðsla á mann vaxi hraðar hjá þeim löndum 

sem hafa lægri landframleiðslu á mann í upphafi en þeim sem hafa hærri. Slíkur vöxtur 

hefur verið kallaður β-samleitni (Barro,1991; Mankiw,Romer og Weil, 1992). Héðan í frá 

verður jöfnun höndum talað um β-samleitni og samleitni sem sama hugtakið nema 

ástæða þyki til nánari aðgreiningar. Gögn um þær stærðir sem nauðsynlegar eru til slíkra 

útreikninga hafa verið aðgengilegar fyrir lönd og jafnvel landsvæði um árabil í gegnum 

þjóðhagsreikninga einstakra landa eða svæða. Nú á síðustu árum hefur aðgengi að 

örgögnum um rekstrar- og efnahagsupplýsingar fyrirtækja stóraukist. Hagstofa Íslands 

hóf að birta rekstrar- og efnahagsreikninga fyrirtækja á vef sínum árið 2016 og viðheldur 

gagnagrunni sem heldur utan um þær upplýsingar fyrir hvert og eitt fyrirtæki. Með þeirri 

vitneskju og vegna mikils áhuga á aukinni framleiðni á Íslandi kviknaði hugmynd mín að 

þessari rannsókn. Í rannsókninni nýti ég örgögn fyrirtækja til að greina og skoða hvort 

samleitni eigi sér stað á milli þeirra fyrirtækja sem í upphafi tímabilsins eru með lægri 
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framleiðni á mann og þeirra sem eru með hærri framleiðni á mann. Þegar samleitni er til 

staðar má fastlega gera ráð fyrir því að fyrirtækin læri hvert af öðru.  

Ritgerðin hefst á umfjöllun um framleiðni og stiklað verður á stóru í þeim rannsóknum 

sem höfundur notaði til stuðnings við rannsóknina. Þá verður þróun framleiðni á Íslandi 

skoðuð í sögulegu samhengi í öðrum kafla og getið innlendra rannsókna. Í þriðja kafla 

verður gerði grein fyrir helstu hugtökum tengdum samleitni. Þar verður helst litið til líkans 

Nelson og Phelps (1966) um tækniframfarir og β-samleitni skoðuð sérstaklega. Gerð 

verður grein fyrir aðferðarfræði Barro og Sala-i-Martin (1992) og hvernig hún er nýtt til 

að reikna út sambærilegar tölur fyrir fyrirtæki. Í fjórða kafla er horft til erlendra rannsókna 

um samleitni og rannsóknir þar sem samleitni fyrirtækja er viðfangsefnið skoðaðar 

sérstaklega. Allar þær rannsóknir nýta sér örgögn fyrirtækja líkt og gert er í þessari 

rannsókn. Í fimmta kafla eru gögn rannsóknarinnar kynnt og hvernig þau voru 

meðhöndluð. Sjötti kafli kynnir þá aðferðarfræði sem notast var við í útreikningum. Gerð 

er grein fyrir hvernig frumgögnum var umbreytt til að hægt væri að reikna út framleiðni 

á launþega. Sýnd verður jafnan sem notuð var til að reikna út hvort að samleitni milli 

fyrirtækja væri til staðar. Í sjöunda kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar bæði 

fyrir viðskiptahagkerfið og fyrir aðrar atvinnugreinar sem skoðaðar voru.1 Að lokum er 

rannsóknin dregin saman í áttunda kafla.  

  

                                                      

1 Í viðauka 3 eru niðurstöður fyrir hverja atvinnugrein skoðaðar sérstaklega. 



 

13 

 

2. Framleiðni 

2.1. Framleiðni og framleiðni vinnuafls 

Framleiðni er mælikvarði á það hvort fyrirtæki noti aðföng sín á skilvirkan hátt í 

framleiðsluferlinu. Virðisauki er það sem eftir situr þegar búið er að framleiða 

vöru/þjónustu úr aðföngum og selja hana, það er mismunurinn á tekjum af sölu og 

kostnaði við framleiðsluna. Virðisaukinn er síðan notaður til að greiða fyrir 

framleiðsluþættina. Framleiðsluþættir eru oftast skilgreindir sem vinnuafl og fjármagn. 

Þetta má til dæmis glögglega sjá í framleiðslufalli Solow (1956) þar sem framleiðsla er fall 

af bæði vinnuafli og fjármagni, 𝑌 = 𝐴(𝑡)𝐹(𝐾, 𝐿). Hér stendur A fyrir tæknibreytingar, sem 

oft er notuð til að skýra aukna framleiðni. Tæknibreytingar geta verið Hicks-hlutlausar, 

þannig að engin breyting er á sambandi jaðarframleiðni vinnuafls og fjármagns, Harrod-

hlutlaus þar sem tækni er vinnuaflsaukandi eða Solow-hlutlaus þar sem tækni hjálpar 

fjármagninu, öfugt við Harrod-hlutleysið. Hér verður notast við Harrod-hlutleysi 

tæknibreytinga, sbr. aðferðarfræði Nelson og Phelps (1966). Ef tæknistuðullinn hækkar, 

án þess að annað breytist, hækkar framleiðni. Með tækni er ekki eingöngu átt við 

framleiðslutækni eða hugvit heldur getur hún einnig átt við uppbyggingu fyrirtækisins og 

stjórnarhætti eða lagaumhverfið sem fyrirtækið starfar í. Breytingar á framleiðni eru 

mældar sem breytingar á þeim virðisauka sem skapast í fyrirtækinu milli tveggja tímabila.  

Aukning framleiðni er eitt aðal markmið fyrirtækja og þjóða. Mikilvægi 

framleiðniaukningar tengist með augljósum hætti aukningu hagvaxtar og þá betri 

lífskjörum. Paul Krugman segir „Framleiðni er ekki allt, en til langs tíma er hún næstum 

því allt. Möguleiki lands til að bæta lífskjör yfir tíma er næstum því algjörlega háður 

möguleikanum á að hækka framleiðni hvers starfsmanns“ (Krugman, 1990).  

Framleiðni ein og sér er þó ekki góður mælikvarði þegar skoða á þróun yfir tíma eða á 

milli landa eða fyrirtækja og þá þarf oft að grípa til betri mælikvarða á framleiðni. Þeir 

mælikvarðar eru framleiðni á mann, til dæmis á starfsmann eða íbúa lands, og 

fjölþáttaframleiðni eða heildarþáttaframleiðni. Framleiðni á mann er framleiðni fyrirtækis 

eða lands deilt með fjölda starfsmanna eða íbúa. Fjölþáttaframleiðni eða 

heildarþáttaframleiðni taka þá tillit til fleiri framleiðsluþátta en vinnuafls og er oftast um 

að ræða sambland vinnuafls og fjármagns, líkt og í framleiðslufalli Solow hér að ofan.  
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Þegar skoðuð er þróun framleiðni á mann og hún borin saman á milli atvinnugreina 

verður að hafa í huga að atvinnugreinar eru ekki einsleitar. Þær nýta sér á mismunandi 

hátt fjármagn, tækni, vélar og hugvit. Mikill munur er á því hversu mikið fjármagn er 

bundið í rekstrinum. Miklar fjárfestingar þarf til að koma af stað fyrirtæki í stóriðju, en 

mun minni fjárfesting liggur á bakvið fyrirtæki sem skipuleggur gönguferðir með 

ferðamenn. Því er vandkvæðum bundið að skoða eingöngu þróun framleiðni vinnuafls 

milli mismunandi atvinnugreina og draga af því niðurstöður án þess að horfa á þátt 

fjármagns. En þróun milli fyrirtækja innan sömu atvinnugreinar er hægt að skoða yfir tíma. 

Hægt er að heimfæra kenningar Sala-i-Martin og Barro (1994) um samleitni hagvaxtar 

milli landa yfir á samleitni framleiðnivaxtar fyrirtækja. Fyrirtæki í sömu atvinnugrein ættu 

einnig að hafa sambærilega samsetningu fjármagns og mannauðs, þar sem fyrirtækin 

með mestu framleiðnina hafa fundið bestu samsetningu af þessu tvennu og/eða standa 

framarlega hvað varðar tæknilega þætti. Fyrirtæki með minni framleiðni ættu þannig að 

vaxa hraðar á meðan þau læra af fyrirtækjum í farabroddi.  

2.2. Framleiðni á Íslandi í sögulegu samhengi 

Hagvöxtur er ein af frumforsendum bættra lífskjara og framleiðni er þar lykilbreyta. 

Áhugavert er að skoða hvernig þróun framleiðni hefur verið á Íslandi frá 1970. OECD 

heldur utan um stóran gagnagrunn þar sem hægt er að sjá þróun framleiðni á mann í 

aðildarríkjum þess. Á mynd 1 sést hvernig framleiðni vinnuafls breyttist ár frá ári á 

Norðurlöndum frá 1971 til 2016. 
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Mynd 1 Vöxtur framleiðni vinnuafls á Norðurlöndum 1971-2016.  

Heimild: OECD.  

Hér sést að Ísland hefur átt nokkur ár þar sem gætt hefur mikils vaxtar í framleiðni og 

að sama skapi nokkur ár þar sem samdráttar hefur gætt. Þá virðist vöxtur framleiðni á 

Norðurlöndum ekki vera mjög tengdur. Lönd vaxa og dragast saman sitt á hvað og miklar 

sveiflur geta verið milli ára.  

Á mynd 2 eru sömu tölur notaðar til að sýna samanlagðan vöxt framleiðninnar frá 1970 

til 2016.  



 

16 

 

 

Mynd 2 Samanlagður vöxtur framleiðni vinnuafls á Norðurlöndum 1970-2016.  

Heimild: OECD og útreikningar höfundar. 1970=0 

Sjá má að Ísland hefur aukið framleiðni sína næst mest af Norðurlöndunum yfir þetta 

tímabil. Jafnframt má sjá að tímabilið frá 2000 og fram að efnahagshruninu 2008 

einkenndist af miklum vexti framleiðslu á mann á Íslandi á meðan vöxtur annarra 

Norðurlanda á sama tímabili var ekki jafn mikill. Þá er áhugavert að sjá að Svíþjóð og 

Danmörk hafa minnstu aukninguna yfir tímabilið. Vert er að hafa í huga að þessar tölur 

segja ekki til um hver framleiðnin er í raun og veru, heldur sýna vöxt hennar. Til að sjá 

hvernig sú þróun hefur verið er notast við töflu frá OECD sem sýnir landsframleiðslu á 

hverja unna klukkustund. Mynd 3 sýnir hvernig þróun hennar hefur verið frá 1970. 
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Mynd 3 Landsframleiðsla á unna klukkustund á Norðurlöndunum 1970-2019 

Heimild: OECD 

Árið 1970 var Ísland með næst minnstu landsframleiðslu á hverja unna klukkustund og 

nú 50 árum síðar er það ennþá raunin. Frá 1990 til 2010 er Ísland með minnstu 

landsframleiðslu á hverja unna klukkustund á Norðurlöndunum. Staða Íslands gagnvart 

Norðurlöndunum hefur ekki batnað á tímabilinu þrátt fyrir talsverðan vöxt í framleiðni 

því hin Norðurlöndin hafa einnig aukið framleiðni sína.  

2.3. Innlendar rannsóknir á framleiðni 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur gert nokkrar rannsóknir á framleiðni á Íslandi og í 

þessum kafla er fjallað um nokkrar sem tengjast viðfangsefni rannsóknarnarinnar. Árið 

1997 kom út skýrslan Menntun, mannauður og framleiðni. Í þeirri skýrslu er samband 

menntunar og hagvaxtar kannað. Þar segir að menntun sé fjárfesting í þekkingu sem leiði 

til aukinnar framleiðni vinnuafls. Niðurstöður gefa til kynna að sterkt samband sé milli 

hagvaxtar og menntunar. Þar kemur einnig fram að framleiðni vinnuafls á Íslandi sé 
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einungis 65% af framleiðni vinnuafls í Bandaríkjunum og framleiðni fjármagns tæplega 

50% miðað við Bandaríkin (Hagfræðistofnun, 1997a). 

Í skýrslu Hagfræðistofnunar frá 1997 um framleiðni innan atvinnugreina er framleiðni 

hérlendis borin saman við framleiðni í Danmörku og Bandaríkjunum (Hagfræðistofnun, 

1997b). Þar kemur fram að framleiðni vinnuafls á Íslandi hafi aukist um 56% á árunum 

1973-1994 eða um 2% að jafnaði á ári. Aukningin er borin saman við Bandaríkin og 

Danmörku. Í þeim löndum var framleiðni há í upphafi og því erfiðara fyrir þau lönd að 

auka framleiðni sína með sama hraða og Ísland. 

Verzlunarmannafélag Reykjavíkur óskaði eftir skýrslu frá Hagfræðistofnun árið 1999. 

Þar er gerð grein fyrir þróun á framleiðni í helstu atvinnugreinum á Íslandi á árunum 1973-

1997. Þar er horft til framleiðni vinnuafls, framleiðni fjármagns og fjölþáttaframleiðni. 

Framleiðni vinnuafls hjá öllum fyrirtækjum jókst að meðaltali um 1,9% á ári á tímabilinu 

1985-1997 og 1,4% á ári á tímabilinu 1973-1984. Aðalniðurstaða skýrslunnar er sú að 

framleiðni á árunum 1993-1997 hafi aukist mun meira en áratugina þar á undan. 

Skýrsluhöfundar benda á að gera megi ráð fyrir því að sú jákvæða þróun haldi áfram 

miðað við stöðu efnahagsmála þess tíma.  

Þá rannsakar Sveinn Agnarsson í W-ritröð Hagfræðistofnunar framleiðni í íslenskum 

sjávarútvegi á tímabilinu 1985-1995. Þar prófaði hann mismunandi aðferðir við mat á 

framleiðniaukningu og benda niðurstöður hans til þess að mat á framleiðni sem tekur ekki 

tillit til tækniframfara geti ofmetið framleiðnivöxtinn (Agnarsson, 2000).  
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3. Samleitni 

3.1. Samleitni 

Hér á eftir verður farið í helstu kenningar um samleitni og útskýrt hvernig þær tengjast 

viðfangsefninu. Hægt er að rekja hugmyndina um samleitni aftur til Hume sem leggur til 

að tækniframfarir og lág laun hjálpi fátækum ríkjum að vaxa hraðar en auðugri. 

Framleiðendur myndu færa framleiðslu sína til annarra landa þar sem hægt væri að fá 

ódýrara vinnuafl. Þannig næðu þau lönd að færast nær lífskjörum þeirra ríkari (Hume, 

1758). Abramovitz og David segja í stuttri skilgreiningu sinni á samleitni, að við sérstök 

skilyrði gefi samleitni þeim sem eru styttra á veg komnir möguleika á því að vaxa hraðar 

(Abramovitz og David, 1996).  

Samkvæmt hagvaxtarlíkani Solow (1956) vaxa öll lönd í átt að sínu jafnvægisástandi, 

háð fjölda mismunandi breyta. Þegar því er náð vaxa hagkerfið og tækniframarir á sama 

fasta hraða. Margir hafa rannsakað hvort samleitni eigi sér stað á milli landa og landsvæða 

og þar hafa verið prófaðar ýmsar mismunandi breytur sem hafa áhrif á samleitni. Sala-i-

Martin (1997) prófar 59 mismunandi breytur og kemst að því að 22 þeirra hafi áhrif á 

hagvöxt.  

Til eru tvö mismunandi stig samleitni sem kölluð hafa verið algild samleitni og skilyrt 

samleitni. Þessi rannsókn skoðar hvort algild samleitni sé til staðar í framleiðni fyrirtækja 

á Íslandi. Munurinn á stigum samleitninnar liggur í því hvort hún sé til staðar óháð öðru 

eða hvort aðrar skýribreytur þurfi til útskýringar.  

Til eru til tvær mismunandi tegundir af samleitni. Það eru σ-samleitni og β-samleitni. 

β-samleitni er þegar fátæk lönd vaxa hraðar en rík lönd, eins og nefnt var hér að ofan. 

Þegar dreifing landsframleiðslunnar yfir lönd minnkar yfir tíma nefnist það σ-samleitni. 

Þessar tvær tegundir samleitni eru augljóslega skyldar. Sala-i-Martin (1996) lýsir 

muninum á þann hátt að líkja þessu við NBA deildina. Þar geta lið verið í mismunandi sæti 

á mismunandi tíma og dreifing sæta í deildinni er föst. Þá er hægt að leita svara við 

mörgum spurningum, hvað einkennir bestu liðin, hvað tekur það lið langan tíma að verða 

best og svo framvegis. Þetta lýsir β-samleitni en ekki σ-samleitni. Enda væri lítið vit í að 

vilja minnka dreifni liða í NBA deildinni, það væri ekkert áhugavert að fylgjast með ef allir 
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væru í fyrsta sæti. Í þessari rannsókn var prófað fyrir β-samleitni en jafnframt var dreifing 

framleiðni á mann greind til að fá mynd á σ-samleitni. 

3.2. Líkan Nelson og Phelps 

Nelson og Phelps (1966) settu fram kenningu þar sem þeir segja mannauð vera 

lykilforsendu tækniframfara fyrirtækja. Þeir leggja til að hæfileikinn til að læra af öðrum 

sé fall af menntun, þannig að þeir sem eru meira menntaðir hafi aukinn hæfileika til að 

læra af öðrum og nýta sér nýja tækni. Þannig geti fyrirtæki sem er með hærra 

menntunarstig starfsmanna átt auðveldara með að innleiða og nýta nýja tækni heldur en 

fyrirtæki þar sem starfsmenn eru ekki eins menntaðir. Þeir setja síðan fram líkan um 

tækniframfarir sem byggir á grunnhugmyndum úr hagvaxtarlíkani Solow. Þar er A 

skilgreint sem Harrod-hlutlaust og gildir þannig fyrir allar samsetningar vinnuafls og 

fjármagns. Með því er hægt að segja að allar tækniframfarir séu vinnuaflsaukandi.  

Nánar tiltekið þá segir líkanið að tíminn sem líður þangað til nýjasta tækni er nýtt sé 

háð menntun og bilinu á milli hæsta mögulega tæknistigs og tæknistigsins eins og það er. 

Þetta setja þeir fram í eftirfarandi jöfnu: 

 �̇�(𝑡) = 𝜙(ℎ)[𝑇(𝑡) − 𝐴(𝑡)] (a) 

og með sama hætti: 

 �̇�(𝑡)

𝐴(𝑡)
= 𝜙(ℎ) [

𝑇(𝑡) − 𝐴(𝑡)

𝐴(𝑡)
] , 𝜙(ℎ) = 0, 𝜙′(ℎ) > 0  

(b) 

Þar sem A er tæknistigið og T er hæsta fræðilega tæknistigið. Þessi jafna segir til um 

það hversu hratt ný tækni lærist sem hækkandi fall af menntun og er háð bilinu sem er 

gefið sem (𝑇(𝑡) − 𝐴(𝑡))/𝐴(𝑡). Leiðina að jafnvægisástandinu má sjá á mynd 4. Ef h í 

jöfnu (b), hraði lædómsins, er jákvætt þá stefnir �̇�(𝑡)/𝐴(𝑡) að λ. Hér er λ skilgreint sem 

ytri breyta og er sá hraði sem tækniþekkingin þróast á og er gefið sem:  

 𝑇(𝑡) = 𝑇0𝑒𝜆𝑡 , 𝜆 > 0  (c) 

Með jöfnum (a) og (c) má leysa jöfnu (b), sem jafnframt er það sem mynd 4 sýnir, og 

fá: 



 

21 

 

 
𝐴(𝑡) = (𝐴0 −

𝜙

𝜙 + 𝜆
𝑇0) 𝑒−𝜙𝑡 +

𝜙

𝜙 + 𝜆
𝑇0𝑒𝜆𝑡 

(d) 

Eins og bæði jafna (d) og mynd 4 gefa til kynna þá er leiðin að jafnvægi gefin sem: 

 
𝐴(𝑡) =

𝜙(ℎ)

𝜙(ℎ) + 𝜆
𝑇0𝑒𝜆𝑡 

(d) 

 

Mynd 4 Leiðin að jafnvægisástandi í líkani Nelson-Phelps (1966) 

 Þetta líkan hefur síðan verið notað í hagvaxtarrannsóknum til að lýsa hvernig 

tækniþekking dreifist á milli landa. Þannig hafa ríki sem eru vanþróaðri hvað varðar 

mannauð eða tækniþekkingu tækifæri til hraðari hagvaxtar en þróaðri ríki.  

3.3. β-samleitni  

Til að geta prófað fyrir samleitni í þessari rannsókn voru nýttar fyrri rannsóknir og notast 

við aðferðarfræði sem lýst er í Barro og Sala-i-Martin (2004). Jafnframt er útleiðslu á 

aðferðinni að finna í viðauka 1. 
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Jafna 10 í viðauka 1 gefur okkur aðferð til að reikna út samleitni2. Hér er hún einfölduð 

örlítið til að hún prófi fyrir β-samleitni. Þannig er, úr jöfnu 10, [(1 − 𝑒𝛽𝑇)/𝑇] × log (�̂�𝑖
∗), 

þar sem �̂�𝑖
∗ er virðisaukinn eða framleiðslan í jafnvægi, ekki lengur skýribreyta. Þá er 

meðalvöxtur á framleiðslu á hvern íbúa, y, yfir tímabilið á milli dagsetninganna 0 og 𝑇 

fengin með: 

 
(1/𝑇) × 𝑙𝑜𝑔(𝑦𝑖𝑇/𝑦𝑖0) = 𝑎 +

(1 − 𝑒−𝛽𝑇)

𝑇
× log(𝑦𝑖0) + 𝑤𝑖0,𝑇 

(11) 

Ef gildið sem er margfaldað við 𝑦𝑖0 er neikvætt er samleitni til staðar og því má segja 

að lægra upphafsgildi vaxi hraðar en þegar upphafsgildið er hærra.  

Þegar þessi jafna er notuð til að prófa fyrir samleitni er hún oftast útfærð á eftirfarandi 

hátt: 

 ∆𝐺𝐷𝑃𝑝𝑝𝑇,0 = 𝑎 + 𝜆𝐺𝐷𝑃𝑝𝑝0 (12) 

Þar sem ∆𝐺𝐷𝑃𝑝𝑝𝑇,0 er árlegur vöxtur landsframleiðslu á mann milli þeirra tímabila 

sem eru til skoðunar, 𝜆 er mælikvarði á β-samleitni þannig að ef samleitni er til staðar er 

−1 < 𝜆 < 0 og 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑝0 er landframleiðsla á mann í upphafi.  

Í þessari rannsókn er ekki verið að horfa til landsframleiðslu á mann heldur framleiðni 

á mann. Eins og hefur komið fram er framleiðni á mann sá virðisauki sem fyrirtækið skilar 

af starfsemi sinni deilt með fjölda starfsmanna. Ef jafna (12) er endurskrifuð fyrir fyrirtæki 

i þá fáum við eftirfarandi:3 

 ∆𝑉𝐴𝑝𝑝𝑖,𝑇−𝑡0
= 𝑎𝑖 + 𝜆𝑖𝑉𝐴𝑝𝑝𝑖,𝑡0

 (1) 

Þar sem ∆𝑉𝐴𝑝𝑝𝑖,𝑇−𝑡0
er vöxtur framleiðni á mann í fyrirtæki i á tímabilinu frá t0 til T. Í 

rannsókninni er þessi jafna metin með línulegri aðhvarfsgreiningu og niðurstöðurnar gefa 

upplýsingar um hvort β-samleitni er til staðar.  

                                                      

2 Hér er talningu á jöfnum haldið áfram frá viðauka 1 þar sem aðferðarfræðin er leidd út. 

3 Hér eru notaðar enskar styttingar fyrir landsframleiðslu (e. GDP) og framleiðslu á mann (e. VA, value 

added). 
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4. Erlendar rannsóknir 

Á undanförnum áratugum hefur samleitni verið viðfangsefni margra fræðimanna innan 

hagvaxtarfræða. Samleitni milli landa hefur verið rannsökuð af Sala-i-Martin (1994) og 

Bianchi (1997). Samleitni milli svæða innan sama lands hafa Barro og Sala-i-Martin 

(1990,1991,1992) rannsakað. Þá hefur samleitni milli atvinnugreina annað hvort milli 

landa eða svæða verið rannsökuð af Quah (1996) og Sala-i-Martin (1996). Samfara auknu 

og opnara aðgengi að gögnum fyrir stök fyrirtæki er nú hægt að athuga hvort samleitni 

eigi sér stað á milli fyrirtækja. Það hefur opnað nýja vídd í rannsóknum á samleitni. Hér 

verður farið yfir nokkrar áhugaverðar rannsóknir sem nýta þessi nýju gagnasöfn til að 

prófa fyrir samleitni.  

Bartelsman og félagar (2008) nota örgögn frá nokkrum löndum til að rannsaka hvernig 

ólík dreifing framleiðni í hverju landi hefur áhrif á hvernig þau nálgast önnur lönd í 

framleiðni. Það er til dæmis mögulegt að fremstu fyrirtækin í landi sem hefur lægri 

framleiðni séu framleiðnari en einhver fyrirtæki í því landi sem stendur fremst. Þeir nota 

þessi örgögn til að búa til betri mælikvarða á þá sem eru á efri jaðri framleiðninnar bæði 

alþjóðlega og í hverju landi. Niðurstöður þeirra benda til þess að í Bretlandi hafi jaðar 

framleiðninnar hjá innlendum fyrirtækjum sterkari togkraft á þau sem hafa minni 

framleiðni heldur en jaðar alþjóðlegrar framleiðni. Einnig benda niðurstöður til að 

togkrafturinn frá alþjóðlega jaðrinum sé minni eftir því sem tæknifjarlægð (e. 

technological distance) sé meiri, sem er ekki raunin innan Bretlands. Þetta gæti gefið til 

kynna að Bretland sé það tæknilega langt á eftir þeim löndum sem skara framúr að 

tæknibreytingar þar hafi ekki mælanleg áhrif á fyrirtæki í Bretlandi.  

Autor og fleiri (2020) skoða ýmsa þætti fallandi hlutar vinnuaflsins í landsframleiðslu í 

Bandaríkjunum. Þar nota þau örgögn úr fyrirtækjakönnun US Economic Census sem nær 

aftur til 1982. Þau rannsaka hvað veldur fallandi hlut vinnuafls í landsframleiðslu og 

hvernig sum fyrirtæki ná að skara langt fram úr, það sem þau kalla forystufyrirtæki (e. the 

superstar firm). Þau benda á að ef alþjóðavæðing og tæknibreytingar valda því að sala 

færist til framleiðnustu fyrirtækjanna í hverri atvinnugrein, þá verði aukin samþjöppun á 

vörumarkaði. Samhliða því verði atvinnugreinum í auknu mæli stjórnað af 

forystufyrirtækjum, sem þá hafa hærri álagningu og lægri hlut vinnuaflsins í þeim 
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virðisauka sem skapast. Þau setja fram sjö mismunandi tilgátur. 1) Sala í atvinnugreinum 

mun í auknu mæli þjappast á hendur fárra fyrirtækja. 2) Atvinnugreinar þar sem 

samþjöppun eykst mest eru með mesta lækkun á hlut vinnuafls í virðisaukanum. 3) 

Lækkun á hlut vinnuafls verður hægt að rekja til endurúthlutunar (e. reallocation) frekar 

en lækkunar á óvegnu meðaltali hlutar vinnuaflsins fyrir öll fyrirtæki. 4) Mestra áhrifa mun 

gæta á mun á hlut vinnuaflsins í þeim greinum þar sem samþjöppun eykst mest. 5) 

Atvinnugreinar þar sem samþjöppun er að aukast munu sýna aukinn vöxt í framleiðni. 6) 

Samanlögð álagning mun hækka meira en álagning dæmigerðs fyrirtækis. 7) Þessar 

tilgátur eru ekki eingöngu til staðar hjá bandarískum fyrirtækjum heldur einnig 

fyrirtækjum í öðrum OECD ríkjum. Niðurstöður þeirra styðja allar þessar tilgátur.  

Nishimura og félagar (2005) skoða framleiðnivöxt með gögnum niður á fyrirtæki í 

Japan. Þeir eru að eigin sögn fyrstir til að skoða áhrif tæknibreytinga og taka tillit til 

innkomu/útgöngu fyrirtækja þar í landi. Lönd, sem fyrri rannsóknir hafa aðallega verið að 

skoða, hætta ekki rekstri meðan slíkt gerist hjá fyrirtækjum. Rannsóknin þeirra sýnir að ef 

ekki er tekið tillit til áhrifa útgöngu fyrirtækja hafi það 1.5% bjögun til lækkunar á hraða 

samleitninnar. Niðurstöður benda sterklega til þess að samleitni í framleiðni sé hjá 

fyrirtækjum innan flestra atvinnugreina. Ennfremur að hraði samleitninnar hjá 

fyrirtækjum sé meiri en hefur sést í fyrri rannsóknum bæði hjá löndum og 

atvinnugreinum.  
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5. Gögn 

5.1. Frumgögn 

Í þessari ritgerð er í grunninn notast við gögn sem fengin voru frá Hagstofu Íslands. Um er 

að ræða nokkrar mismunandi gagnalindir sem verða taldar upp hér að neðan.  

Í fyrsta lagi er um að ræða rekstrar- og efnahagsyfirlit unnin úr skattagögnum 

fyrirtækja og einstaklinga í atvinnurekstri sem vera eftirleiðis kallaðir rekstraraðilar eða 

fyrirtæki. Hagstofa Íslands hefur safnað skattframtölum rekstraraðila frá Ríkisskattstjóra 

með skipulegum hætti á rafrænan máta frá skattárinu 1997. Hagstofa Íslands hefur frá 

árinu 2016 gefið út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrir mismunandi atvinnugreinar og 

atvinnugreinahópa. Þessi gögn eru til fyrir hvern stakan rekstraraðila og er það sú 

gagnalind sem nýtt er til útreikninga á fjárhagsbreytum í rannsókninni.  

Í öðru lagi, til að fá fjölda launþega hjá hverjum rekstraraðila, er notast við gögn úr 

staðgreiðsluskrá Ríkisskattstjóra sem er aðgengileg aftur til ársins 2003. Þar eru 

mánaðarlegar færslur á hvern launþega hjá hverjum rekstraraðila. Með því er hægt að fá 

fjölda launþega hjá hverjum rekstraraðila. Þær upplýsingar voru síðan settar á árlegt form 

til að vera nýtanlegar til stuðnings árlegum skattframtölum rekstraraðila.  

Í þriðja lagi, til að vita í hvaða atvinnugrein rekstraraðili er skráður, eru fengin gögn úr 

fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands. Þar er haldið utan um atvinnugreinamerkingar 

samkvæmt ÍSAT2008 atvinnugreinaflokkuninni sem aftur byggir á hinni evrópsku NACE 

rev.2 atvinnugreinaflokkun. Þannig eru niðurstöður samanburðarhæfar milli landa. Í 

fyrirtækjaskrá Hagstofunnar eru allir rekstraraðilar skráðir eftir, meðal annars, árum og 

atvinnugreinum. Með þessum upplýsingum er hægt að flokka fyrirtæki saman í 

atvinnugreinar eða atvinnugreinahópa og fá þannig samanburð á bæði þróun innan 

atvinnugreina og á milli atvinnugreina eftir árum.  

Gagnatímabilið sem notast er við í rannsókninni er frá árinu 2003 til ársins 2018. Það 

ræðst af samsetningu gagnanna þar sem upphafspunkturinn ræðst af þeim tíma sem 

staðgreiðslugögn eru aðgengileg.  

Í viðauka 2 er listi yfir þær breytur sem aðgengilegar eru í gagnasafni Hagstofu Íslands 

um rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. 
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5.2. Hreinsun á gögnum 

Til að gögnin sem fengin voru frá Hagstofu Ísland væru nothæf í rannsóknina þurfti fyrst 

að hreinsa gögnin. Mikill fjöldi rekstraraðila er í gagnagrunninum en í þessari rannsókn er 

eingöngu notast við þá rekstraraðila sem hafa bæði skráða launþega og einhverjar tekjur 

á því ári sem er til skoðunar. Jafnframt var gerð krafa um að fjöldi launþega væri ≥1.  

Þá var nokkuð um útgildi á báðum endum dreifingarinnar, rekstraraðilar með annað 

hvort mjög lága eða mjög háa framleiðni á mann. Því var tekin ákvörðun um að taka 

neðstu 5% og efsta 1% burt til að gögnin myndu betur lýsa raunverulegu ástandi.  
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6. Aðferðarfræði 

Í þessum kafla verður rannsókninni lýst, gerð grein fyrir uppbygging gagnasafnsins sem 

notað var við útreikninginn og í framhaldinu útreikningar skýrðir.  

Árunum 2003-2018 er skipt upp í tvö tímabil til að rannsaka, annars vegar 2003-2007 og 

hins vegar 2008-2018. Þetta var gert þar sem ætlunin var að skoða áhrif á mismunandi 

tímabilum og 2008 virtist vera eðlilegur tími til að skipta gagnasafninu vegna 

fjármálakreppunnar sem þá átti sér stað. Þannig er hægt að skoða hvort að kreppan hafi 

haft áhrif á samleitni milli fyrirtækja.  

Með þeim gögnum sem fengin voru hjá Hagstofu Íslands var hægt að reikna út allar 

þær breytur sem nauðsynlegar eru til að framkvæma aðhvarfsgreininguna sem lýst er í 

jöfnu (13). Eins og fram hefur komið er framleiðni á mann þegar horft er til lands það 

sama og sá virðisauki sem skapast í rekstrinum á launþega í fyrirtæki. Aðferðarfræðin sem 

notuð er til að reikna út virðisauka út frá rekstraryfirlitum er samkvæmt stöðlum frá 

hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat) og því sambærileg við aðra tölfræði í Evrópu. 

Hagstofa Íslands notar þessa aðferðarfræði jafnframt við útreikninga á staðlaðri 

fyrirtækjatölfræði sem birt er árlega. Notast er við þessa jöfnu: 

 𝑉𝑖𝑟ð𝑖𝑠𝑎𝑢𝑘𝑖 = 𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑎𝑔𝑛𝑠𝑙𝑖ð𝑖 + 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑓𝑡𝑖𝑟

+ 𝑙𝑎𝑢𝑛𝑎𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 

(2) 

Þegar búið er að reikna virðisauka á hvern rekstraraðila er virðisauki á hvern launþega 

reiknaður með eftirfarandi hætti: 

 
𝑉𝑖𝑟ð𝑖𝑠𝑎𝑢𝑘𝑖 á 𝑙𝑎𝑢𝑛þ𝑒𝑔𝑎 =

𝑉𝑖𝑟ð𝑖𝑠𝑎𝑢𝑘𝑖

𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑢𝑛þ𝑒𝑔𝑎
 

(3) 

Eftir að búið var að framkvæma þessa útreikninga fyrir alla rekstraraðila á þeim árum 

sem voru til athugunar voru upphæðir settar á fast verðlag miðað við vísitölu neysluverðs 

án húsnæðis árið 20184.  

                                                      

4 Miðað var við vísitölu neysluverðs án húsnæðis þar sem Hagstofa Íslands birtir rekstrar- og 

efnahagsyfirlit á föstu verðlagi miðað við þá vísitölu. 
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Til að fá vöxt virðisaukans, sem eftirleiðis verður talað um sem framleiðni, er notast 

við eftirfarandi jöfnu til að reikna vöxt framleiðni á launþega 

 

∆𝐹𝐿𝑡0,𝑇 = (
𝐹𝐿𝑇

𝐹𝐿𝑡0

)

1
𝑇−𝑡0

− 1 

(16) 

Þar sem FL er framleiðni á launþega, T er lokaárið á tímabilinu sem er verið að skoða 

og t0 er upphafsárið. 

Eins og nefnt var í yfirferð um gögnin þá voru atvinnugreinanúmer á hvern 

rekstraraðila fengin úr fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands. Atvinnugreinanúmerin eru notuð 

til að búa til atvinnugreinahópa sem síðar voru rannsakaðir hver fyrir sig. Þeir hópar sem 

voru valdir eru hér í töflu 1.  

Tafla 1 Atvinnugreinar rannsóknarinnar. Upplýsingar frá Hagstofu Íslands. 

 

Til að fá yfirsýn yfir þróun framleiðni í hverri atvinnugrein fyrir sig var útbúið 

fjallagarðsgraf5 (e. ridgeplot) þar sem dreifing framleiðni á mann er teiknuð upp fyrir hvert 

ár ásamt meðaltalinu. 

Framkvæmd var aðhvarfsgreining fyrir hverja atvinnugrein samkvæmt jöfnu (13). 

Jafnframt var útbúið punktagraf með bestu línu sem fékkst úr aðhvarfsgreiningunni fyrir 

                                                      

5 Þýðing höfundar. 
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hvert tímabil og hverja atvinnugrein til að átta sig betur á bæði dreifingu þeirra 

rekstraraðila sem um ræðir og hallanum á línunni.  
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7. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður fyrir viðskiptahagkerfið og niðurstöður fyrir 

atvinnugreinar bornar saman. Fyrst er fjallað sérstaklega um niðurstöður fyrir 

viðskiptahagkerfið í heild sinni og í kjölfarið aðrar atvinnugreinar. Reynt verður að draga 

athygli að þeim mynstrum sem vekja áhuga og gera niðurstöðum aðhvarfsgreininga góð 

skil. Nánari niðurstöður hvað varðar atvinnugreinar má finna í viðauka 3. Þar eru 

niðurstöðurnar kaflaskiptar eftir atvinnugreinum og fjallað um þróun framleiðni í hverri 

þeirra fyrir tímabilið 2003 til 2018. Síðan eru birtar niðurstöður aðhvarfsgreininga sem 

framkvæmdar voru þar sem háða breytan er framleiðni á mann á árunum 2003 og 2008 

og skýribreytan er framleiðniaukning frá annars vegar 2003-2007 og hins vegar 2008-2018 

Til að fá betri heildarmynd áður en niðurstöðum er lýst nánar þá sýnir mynd 5 þróun 

meðaltals framleiðni á mann fyrir þær atvinnugreinar sem voru til skoðunar á tímabilinu.  

Mynd 5 Meðalframleiðni á mann í völdum atvinnugreinum 2003-2018 

Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar. Þúsundir króna á verðlagi ársins 2018.  
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Áberandi lægst er framleiðnin í veitinga- og gistiþjónustu og meirihlutann af tímabilinu 

er hún hæst í sjávarútvegi. Þá sjást greinilega þau áhrif sem kreppan árið 2008 hafði á 

þróun framleiðni á mann, þótt sjávarútvegur skeri sig þar úr hópnum. Þá ná allar 

atvinnugreinar sem eru skoðaðar hæsta punkti árið 2007 nema sjávarútvergur árið 2008. 

Þá sést að árið 2018 eru flestar atvinnugreinar um og yfir fyrra hámarki ársins 2007.  

7.1. Viðskiptahagkerfið án fjármálaþjónustu og lyfjaframleiðslu 

Viðskiptahagkerfið inniheldur öll fyrirtæki og einstaklinga sem eru í rekstri. Árið 2018 og 

eru um 30 þúsund aðilar á bakvið þær tölur sem Hagstofa Íslands birtir um þennan hóp 

atvinnugreina.6 Eftir að búið var að hreinsa gögnin sátu eftir rúmlega 13.000 rekstraraðilar 

hverra tölur voru notaðar í þessari rannsókn. Til að glöggva sig betur á framleiðni allra 

þessara aðila er gott að teikna upp mynd af dreifingu framleiðni á mann yfir öll árin sem 

eru til skoðunar, þannig er hægt að leggja mat á σ-samleitni. Þegar hún er til staðar 

minnkar dreifnin á framleiðninni. Eftir því sem hægri halinn er meira teygður því 

framleiðnari eru sum fyrirtæki. Þegar mörg fyrirtæki hafa háa framleiðni á hægri halanum 

sést þar móta fyrir staðbundnum toppum.  

                                                      

6 Ástæðan fyrir því að notast er við viðskiptahagkerfið án fjármálaþjónustu og lyfjaframleiðslu er sú að 

Hagstofan hefur ekki birt gögn fyrir þær atvinnugreinar og þær ekki aðgengilegar í gagnagrunninum. Ástæða 

þess að lyfjaiðnaður er fráskilinn er sú að rekstrar- og efnahagstölur um hann bjaga alla aðra tölfræði. Þekkt 

dæmi er þegar Seðlabanki Íslands birti stöðu þjóðarbúsins með og án lyfjafyrirtækisins Actavis þar sem 

efnahagsreikningur þess var neikvæður um tæplega hálfa landsframleiðslu. 
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Mynd 6 Dreifing framleiðni á mann í viðskiptahagkerfinu 2003-2018.  

Útreikningur höfundar.  

Á mynd 6 má sjá hvernig dreifing framleiðni á mann breytist. Línan í hverri dreifingu 

sýnir meðaltalið. Þar sést að meðaltal framleiðni á mann jókst frá 2003 til 2007 og dróst 

saman til ársins 2010. Þá stóð framleiðni á mann nánast í stað næstu tvö árin þangað til 

hún fór að vaxa aftur árið 2013. Síðan þá hefur framleiðni á mann vaxið nokkuð stöðugt 

til ársins 2018, ef frá er talið árið 2017 þar sem nokkur samdráttur er frá fyrra ári. Á 

myndinni má einnig sjá að dreifing framleiðni á mann fylgir nokkurn veginn sama ferli og 

meðal framleiðnin. Frá 2003 til 2007 er dreifingin að aukast, dregst síðan saman næstu 
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árin þangað til hún fer að aukast aftur árið 2014.Þegar dreifingin minnkar er talað um að 

σ-samleitni sé til staðar. Heldur vöxturinn áfram til ársins 2018. Þá er dreifingin nokkuð 

skekkt til hægri yfir allt tímabilið. Lenging hægri halans er til marks um það að fyrirtæki 

eru að ná forskoti yfir önnur fyrirtæki, framleiða meira á mann. Þá eru sjáanlegar kryppur 

á hægri halanum á nokkrum árum sem gefa til kynna að nokkur fjöldi fyrirtækja hafi náð 

tiltekinni framleiðni sem er hærri en hjá öðrum. Þessar kryppur verða síðan enn sjáanlegri 

þegar skoðaðar eru niðurstöður fyrir einstaka atvinnugreinar eins og sjá má á myndum 9-

12 og í viðauka 3 við umfjöllun um hverja atvinnugrein. 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar í töflu 2 sýna að á báðum tímabilunum, fyrir 

2003-2007 og fyrir 2008-2018, má sjá neikvætt formerki við stikann λ. Neikvæða 

formerkið gefur niðurhallandi línu og sýnir fram á að β-samleitni er til staðar. 

Niðurhallandi lína á báðum tímabilunum sýnir að þeir sem byrja með lægri framleiðni vaxa 

hraðar en þeir sem eru með hærri framleiðni í upphafi, þetta má sjá á myndum 7 og 8. Þá 

má sjá, í töflu 2, að á fyrra tímabilinu eru þeir sem voru með lægri framleiðni á mann á 

upphafsárinu að ná þeim framleiðnari á meiri hraða en þegar seinna tímabilið er skoðað. 

Fjöldi þeirra fyrirtækja sem mælast fækkar lítillega á milli tímabila. Einnig er vert að benda 

á að útskýringarmáttur jöfnunnar er nokkuð hærri á seinna tímabilinu en því fyrra.  

Tafla 2 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir viðskiptahagkerfið 

 Framleiðniaukning á mann 
 2003-2007 2008-2018 

Λ -0,092*** (0,003) -0,047*** (0,001) 

Fasti 1,502*** (0,048) 0,747*** (0,022) 

Observations 4,785 4,416 

R2 0,154 0,208 

Adjusted R2 0,154 0,207 

Residual Std. Error 0,128 (df = 4783) 0,059 (df = 4414) 

F Statistic 873,229*** (df = 1; 4783) 1,156,742*** (df = 1; 4414) 

Note: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
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Mynd 7 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu viðskiptahagkerfisins árin 2003-2007.  

Útreikningar höfundar. 

 

Mynd 8 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu viðskiptahagkerfisins árin 2008-2018.  

Útreikningar höfundar. 
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Niðurstöðu þessarar aðhvarfsgreiningar má svo greina frekar með því að skoða 

punktagraf og draga bestu línu í gegnum punktana. Þá sést vel dreifing fyrirtækjanna á 

tímabilinu. Erfitt er að greina sérstök mynstur á punktagrafinu fyrir viðskiptahagkerfið þar 

sem fjöldi athugana er slíkur að dreifingin er nokkuð jöfn fyrir bæði tímabilin (myndir 7 

og 8). Áhugavert er þó að sjá útgildin sem þó eru til staðar eftir hreinsunina á gögnunum. 

Í efra vinstra horni eru fyrirtæki sem voru á upphafstímabilinu með lága framleiðni og 

voru með mjög mikinn vöxt framleiðni á mann yfir tímabilið. Í hægra horninu niðri er síðan 

andstæðan, fyrirtæki sem í upphafi voru með háa framleiðni á mann en hún hefur síðan 

lækkað umtalsvert fram á lok tímabilsins.  

7.2. Niðurstöður aðhvarfsgreininga allra atvinnugreina 

Hér verða dregnar saman helstu niðurstöður og bornar saman mismunandi 

atvinnugreinar til fá betri yfirsýn. Helsta niðurstaðan í þessari rannsókn er sú að samleitni 

er til staðar á öllum tímabilum í öllum atvinnugreinum.  
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Tafla 3 Niðurstöður aðhvarfsgreininga fyrir allar atvinnugreinar, tímabilin 2003-2007 og 2008-2018 

 

 

Þegar niðurstöður aðhvarfsgreininganna eru skoðaðar í töflu 3 eru nokkur atriði sem 

vekja athygli og vert að skoða nánar. Fyrst ber að nefna að tímabilið 2003-2007 er í öllum 

tilvikum með umtalsvert lægra gildi heldur en á síðara tímabilinu sem er með mun lægri 

gildi fyrir λ. Það þýðir að á fyrra tímabilinu er meiri samleitni til staðar milli fyrirtækja í 

Dependent variable: Framleiðniaukning á mann

2003-

2007

2008-

2018

2003-

2007

2008-

2018

2003-

2007

2008-

2018

2003-

2007

2008-

2018

λ -0,092
***

-0,047
***

-0,085
***

-0,041
***

-0,085
***

-0,036
***

-0,139
***

-0,043
***

-0,003 -0,001 -0,014 -0,005 -0,009 -0,004 -0,017 -0,005

Fasti 1,502
***

0,747
***

1,402
***

0,672
***

1,398
***

0,582
***

2,257
***

0,696
***

-0,048 -0,022 -0,22 -0,074 -0,139 -0,065 -0,268 -0,083

Observations 4,785 4,416 318 242 661 519 204 206

R
2 0,154 0,208 0,106 0,256 0,121 0,131 0,249 0,251

Adjusted R
2 0,154 0,207 0,103 0,252 0,12 0,13 0,246 0,248

Note:

2003-

2007

2008-

2018

2003-

2007

2008-

2018

2003-

2007

2008-

2018

2003-

2007

2008-

2018

λ -0,124
***

-0,053
***

-0,093
***

-0,045
***

-0,136
***

-0,048
***

-0,096
***

-0,044
***

-0,009 -0,004 -0,007 -0,003 -0,012 -0,006 -0,013 -0,006

Fasti 2,020
***

0,857
***

1,510
***

0,726
***

2,157
***

0,760
***

1,566
***

0,714
***

-0,138 -0,059 -0,101 -0,045 -0,178 -0,096 -0,206 -0,101

Observations 949 967 1,116 863 224 218 196 213

R
2 0,171 0,173 0,154 0,23 0,375 0,217 0,217 0,184

Adjusted R
2 0,17 0,172 0,154 0,229 0,372 0,213 0,213 0,18

Note:

*
p<0,1; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01

*
p<0,1; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01

Flutningar og geymsla
Veitinga- og 

gistiþjónusta

Heild- og 

smásöluverslun

Byggingarstarfsemi 

og mannvirkjagerð

Viðskiptahagkerfið 

án fjármálaþjónustu 

og lyfjaframleiðslu

Sjávarútvegur og 

fiskeldi

Framleiðsla, án 

fiskvinnslu og 

lyfjaframleiðslu

Upplýsingar og 

fjarskipti
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öllum atvinnugreinum heldur en á seinna tímabilinu 2008-2018. Í fyrri rannsóknum7 

kemur fram að eitt einkenni atvinnugreina þar sem samleitni á sér ekki stað, eða er lág, 

er að stór fyrirtæki séu á markaðnum sem gefi þeim smærri ekki tækifæri til að vaxa hratt. 

Hægt er að heimfæra þessi rök á nokkrar atvinnugreinar sem hér eru til rannsóknar, til 

dæmis sjávarútveg.  

Þann mun sem sjá má á milli tímabilanna má útskýra með því að árin 2003-2007 var 

stöðugur vöxtur í framleiðni á mann en á tímabilinu 2008-2018 er bæði niðursveifla og 

vöxtur í kjölfarið. Út frá þvi má gera ráð fyrir að samleitni sé meiri í uppsveiflu en 

niðursveiflu. 

Ein ástæða fyrir þessum mismun á samleitni gæti verið sú að á uppgangstímum er 

auðveldara fyrir starfsmenn að fá vinnu í sama geira. Þegar starfsmenn skipta um vinnu 

taka þeir með sér einhverja þekkingu inn í fyrirtækið sem þeir ráða sig til og þannig dreifist 

þekking á milli fyrirtækja. Þessu er síðan öfugt farið þegar hagkerfið er í niðursveiflu. 

Minna er um laus störf og því minni hvati til að færa sig um set sem aftur veldur því að 

þekking þeirra sem þó standa sig vel dreifist ekki um atvinnugreinina á sama hraða og í 

uppsveiflu. 

Þá gæti verið, líkt og Bartelsman og félagar (2008) nefna, að þeir sem eru langt á eftir 

hafi hreinlega ekki tækniþekkingu til að læra af forystufyrirtækjunum. Hægt væri að 

heimfæra þessi rök á til dæmis sjávarútveg. Ef stórt útgerðarfyrirtæki kaupir togara 

hlaðinn nýjustu tækni sem krefst minni en sérhæfðari mannafla en fyrri togarar þá getur 

smábátasjómaður lítið nýtt sér það til að auka sína framleiðni. 

Áhugavert er að sjá hversu mikill munur getur verið á milli tímabila hjá mismunandi 

atvinnugreinum. Upplýsingatækni og fjarskipti eru með mestan mun á milli tímabilanna 

tveggja sem er áhugavert í ljósi þess að ætla mætti  að í þeirri grein dreifðist tækniþekking 

hraðar á milli fyrirtækja þar sem þau eru tæknifyrirtæki. Svo virðist vera á fyrra tímabilinu 

þar sem hallatalan er mest en ekki á því síðara.  

                                                      

7 Sjá umfjöllun um rannsókn Autor og félaga (2020) í 2. Kafla. 
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Þá er einnig mikill munur í byggingariðnaði sem ætti fyrirfram að vera talinn 

atvinnuvegur þar sem tækniþekking er nokkuð jöfn á milli aðila. Mismunandi uppbygging 

félaga með tilliti til fjármagns og vinnuafls gæti verið skýring á þessu. 

Veitinga- og gistiþjónusta og flutningar og geymsla eru atvinnugreinar þar sem 

uppgangur ferðaþjónustu hefur mikið að segja. Því er áhugavert að sjá muninn milli 

tímabilanna í þessum tveimur greinum. Flutningar og geymsla einkennast af einhverju 

leiti af stórum félögum í helstu atvinnugreinunum, flugsamgöngum, land- og 

sjóflutningum. Gera má ráð fyrir að samþjöppunar gæti á þeim markaði sem aftur hefur 

áhrif á samleitnina líkt og nefnt var hjá sjávarútveginum. Vert er að nefna að flugfélag 

sem kemur inn á markaðinn eftir að tímabilið hefst nær þá ekki að mælast samkvæmt 

aðferðarfræðinni. Þá gildir sama í veitinga- og gistiþjónustu, stórar hótelkeðjur ráða miklu 

á hótelmarkaðnum en veitingamarkaðurinn er dreifðari því fjöldi nýrra veitingastaða 

hefur sprottið upp samhliða uppgangi ferðaþjónustunnar. Þar er mikill munur á samleitni 

fyrra og seinna tímabilsins.  

7.3. Greining á dreifingu framleiðslu á mann eftir atvinnugreinum 

Þegar dreifingar framleiðni á mann eru skoðaðar í þessum kafla eru nokkur atriði sem eru 

sameiginleg með öllum dreifingunum. Lögun dreifingarinnar breytist yfir tíma og er 

sérstaklega horft til þess hvort dreifnin sé að minnka, sem gefur til kynna σ-samleitni. 

Einnig hvort hægri halinn teygist mikið sem gefur til kynna að fyrirtæki séu að ná forskoti 

á önnur fyrirtæki og ef kryppur eru á halanum þá eru mörg fyrirtæki með háa framleiðni 

á mann. Nú verður nánar gerð grein fyrir því hvort σ-samleitni sé til staðar hjá 

atvinnugreinunum og hvernig dreifni framleiðni á mann er háttað. Í lokin verða þessi 

þættir bornir saman eins og við á. 
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Sjávarútvegur og fiskeldi

 

Framleiðsla án fiskvinnslu og lyfjaiðnaðar

 

Mynd 9 Dreifing framleiðslu á mann í sjávarútvegi og fiskeldi og framleiðslu án fiskvinnslu og 
lyfjaiðnaðar 2003-2018. 

Í dreifingu á framleiðni á mann í sjávarútveg á mynd 9 sést að árið 2008 má sjá hóp 

fyrirtækja með hærri framleiðni á mann. Þar sem halinn er mjög teygður til hægri þá er 

meirihluti fyrirtækja í sjávarútvegi með minni framleiðni en meðaltalið segir til um, en 

nokkur fjöldi með hærri framleiðni. Árið 2018 er sérstaklega áberandi hækkun utarlega á 

hægri hala dreifingarinnar sem bendir til þess að hópur fyrirtækja hafi verið með 

umtalsvert hærri framleiðni en keppinautarnir. Þá virðist nokkur σ-samleitni eiga sér stað 

á árunum 2010-2013  

Í upphafi tímabilsins árið 2003 er dreifing framleiðni á mann í framleiðslu án fiskvinnslu 

og lyfjaiðnaðar, mynd 9, nokkuð jöfn um meðaltalið og dreifnin lítil. Dreifing 

framleiðninnar eykst til 2007 en frá 2007-2012 er til staðar σ-samleitni. Dreifnin eykst frá 

2013 og er mest árið 2018 þar sem sjá má hóp fyrirtækja á hægri hala dreifingarinnar með 

meiri framleiðni. 
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Upplýsingatækni og fjarskipti

 

Byggingariðnaður

 

Mynd 10 Dreifing framleiðni á mann í upplýsingatækni og fjarskiptum og byggingariðnaði 2003-2018. 

Í sumum atvinnugreinum má sjá móta fyrir tveimur aðskildum toppum á dreifingunni. 

Til dæmis í upplýsingatækni og fjarskiptum árið 2007 og 2018. Það bendir til þess að hópur 

fyrirtækja hafi náð meiri framleiðni á mann en keppinautarnir.  

Sömu mynstur má sjá í byggingariðnaði (mynd 10), hótel og veitingastöðum (mynd 11) 

og í flutningum og geymslu (mynd 12). Áberandi lítið er um slíka toppa framleiðslu án 

fiskvinnslu og lyfjaiðnaðar (mynd 9) og heild- og smásölu (mynd 11), þó svo vissulega sé 

dreifingin skekkt til hægri. Nánari yfirferð um hverja atvinnugrein má finna í viðauka 3 þar 

sem dreifing fyrir árin er greind, stiklað á stóru í niðurstöðu aðhvarfsgreiningar og þar má 

einnig sjá punktagröf fyrir aðhvarfsgreininguna. 

Heild- og smásala og hótel og veitingastaðir voru þær atvinnugreinar sem höfðu 

minnsta framleiðni á mann bæði í upphafi og lok tímabilsins. Dreifingu framleiðni á mann 

í þeim atvinnugreinum má sjá á mynd 11.  
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Heild- og smásala

 

Hótel og veitingastaðir

 

Mynd 11 Dreifing framleiðni á mann í heild- og smásölu og hjá hótelum og veitingastöðum 2003-2018. 

Báðar atvinnugreinar fylgja því mynstri sem áður hefur verið lýst varðandi þróun 

meðaltals framleiðni á mann á tímabilinu. Áhugavert er að sjá að árin 2012-2014 er lögun 

dreifingarinnar í heild- og smásölu að breytast meðan halarnir halda sér á sömu stöðum. 

Því er hægt að segja að þau árin hafi verið σ-samleitni í heild- og smásölu. Árið 2006 eru 

tveir toppar í dreifingu framleiðni hjá hótelum og veitingastöðum. Þannig virðist vera stór 

hópur með lága framleiðni á mann og svo enn stærri hópur sem er með framleiðni um 

eða yfir meðaltalinu. Samhliða vaxtaskeiðinu frá 2003-2007 færist dreifingin til hægri. Því 

er ljóst að jafnvel þeir sem eru með lægstu framleiðni á mann eru að auka hana á 

vaxtarskeiðinu. Þá sést að dreifnin minnkar á árunum 2007-2014 og gefur það til kynna σ-

samleitni á þeim tíma. 
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Flutningar og geymsla

 

 

Mynd 12 Dreifing framleiðni á mann í flutningum og geymslum 2003-2018. 

Í upphafi tímabilsins er dreifingin nokkuð jöfn og aðeins örlítið teygð til hægri í 

flutningum og geymslu á mynd 12. Árið 2005 er dreifingin teygð til hægri ásamt því að 

sjáanlegur toppur myndast á hægri halanum sem bendir til hóps fyrirtækja sem hefur 

meiri framleiðni á mann. Árið 2006 virðist vera σ-samleitni frá fyrra ári því dreifnin 

minnkar milli ára. Nokkuð erfitt er að greina hvort σ-samleitni eigi sér stað samhliða 

samdrætti eftir 2007 þar sem mörg fyrirtæki ná að halda sinni háu framleiðni meðan 

framleiðni annarra dregst saman. Þó er líklegt að svo sé þar sem fjöldi fyrirtækja á hægri 

halanum virðist ekki vera mikill. Sjá má á árinu 2018 hefur myndast toppur á hægri hala 

dreifingarinnar sem bendir til þess að stór hópur fyrirtækja hefur mikið forskot á 

keppinauta sína með tilliti til framleiðni á mann.  

Þegar dreifingar fyrir atvinnugreinar eru bornar saman yfir tímabilið má glögglega sjá 

hversu fjölbreytt dreifingin getur verið. Þær fylgja þó allar sömu meginstefum sem lýst 

var hér að ofan í tengslum við mynd 6. Meðaltal og dreifni vex frá 2003 til 2007, við tekur 

tímabil samdráttar til 2010-2012 og síðan tímabil vaxtar fram til 2018 með nokkrum 

undantekningum á árinu 2017. Þannig er hægt að segja að σ-samleitni sé ekki til staðar 
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þegar við sjáum að dreifingin er að lengjast í aðra hvora áttina en hún er til staðar þegar 

dreifingin er að dragast saman eða þéttast. Þannig er σ-samleitni á tímabilinu eftir hrun. 

En jafnframt má sjá að eftir því sem atvinnugreinarnar halda áfram að auka við framleiðni 

á mann eftir hrun eykst dreifnin og dreifingin teygir úr sér til hægri. Sem þýðir að fleiri 

rekstraraðilar hafa hærri framleiðni á mann Á hægri hluta dreifingarinnar eru 

áhugaverðustu mynstrin til staðar því þau gefa okkur mynd af fjölda fyrirtækja með háa 

framleiðni.  

7.4. Mögulegir vankantar rannsóknar 

Þó að aðferðarfræðin sem notuð er í þessari rannsókn sé samkvæmt þekktuð aðferðum 

þá eru á henni nokkrir vankantar sem nauðsynlegt er að nefna.  

Í fyrsta lagi er til staðar valbjagi (e. selection bias) þar sem eingöngu þau fyrirtæki sem 

eru til staðar bæði í upphafi og lok tímabilsins eru mæld. Þannig má ætla að þau fyrirtæki 

sem hafi lægsta framleiðni á mann verði mögulega gjaldþrota á tímabilinu milli upphafs- 

og lokamælinganna. Jafnframt mælast ekki fyrirtæki sem koma inn ný eftir 

upphafstímabilið og því fylgir sá möguleiki að fyrirtæki sem vaxa hratt í framleiðni á 

upphafsárum sínum séu ekki með í rannsókninni. Þessi bjögun hefur verið rannsökuð 

sérstaklega og reynt að leiðrétta með leppbreytum. Til dæmis komast Nishimura og 

félagar (2005) að því að samleitni er til staðar óháð því hvort leiðrétt er fyrir innkomu eða 

útgöngu fyrirtækja á tímabilinu og að hraði samleitninnar sé meiri ef leiðrétt er fyrir 

útgöngu fyrirtækja. 

Í öðru lagi getur verið að val á tímabilum hafi áhrif á vöxtinn og í framhaldi samleitnina 

sem mæld er. Á fyrra tímabilinu er uppsveifla í hagkerfinu en á seinna tímabilinu er bæði 

niðursveifla og uppsveifla. Þetta getur haft áhrif á niðurstöðurnar þar sem mælingin er 

frá upphafsárinu til lokaársins. Nishimura og félagar (2005) athuga hvort val á tímabilum 

hafi áhrif í þeirra rannsókn. Þeir halda því fram að sú staðreynd að samleitni sé til staðar 

eða hraði samleitninnar verði ekki fyrir miklum áhrifum ef tímabilum er breytt.  

Í þriðja lagi er spurning hvort sú ákvörðun að takmarka mengið sem rannsakað er, við 

rekstraraðila sem hafa 1 starfsmann eða fleiri sé rétt eða ekki. Þær rannsóknir sem 

nefndar eru í kafla 4 notast við enn þrengra mengi og setja mörkin við 10 starfsmenn eða 

fleiri eða jafnvel 50 starfsmenn. Á Íslandi er stór hluti fyrirtækja lítil fyrirtæki og má ætla 
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að ef fjöldinn hefði verið settur við 10 eða 50 starfsmenn næðust ekki margar mælingar 

milli upphafs- og lokatímabilsins   
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8. Lokaorð 

Grundvöllur þess að viðhalda hagvexti á Íslandi til langs tíma er aukning á framleiðni. Sú 

framleiðniaukning færir Ísland nær þeim þjóðum sem standa fremst að því gefnu að 

samleitni sé í framleiðni milli landa eins og margar rannsóknir hafa sýnt. En til að auka 

framleiðni á Íslandi þarf framleiðniaukning að eiga sér stað hjá fyrirtækjum. Lykilatriði í 

framleiðniaukningu hvers fyrirtækis er að læra af þeim sem standa í fararbroddi í hverri 

atvinnugrein. Þeir sem standa í fararbroddi í framleiðni tiltekinnar atvinnugreinar á Íslandi 

læra síðan af þeim sem eru í fararbroddi á alþjóðavísu. Ef íslenskt fyrirtæki er fremst á 

sínu sviði nær það lengra með rannsóknar- og þróunarstarfsemi. Þannig er tæknistigið 

sífellt að hækka og viðhalda framleiðniaukningu.  

Í þessari ritgerð var leitast við að svara rannsóknarspurningunni um það hvort fyrirtæki 

læri hvert af öðru með því að athuga hvort samleitni sé til staðar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að samleitni sé til staðar í öllum þeim atvinnugreinum sem 

rannsakaðar voru og því er hægt að svara spurningunni játandi. Á þeim tímabilum sem 

voru rannsökuð uxu fyrirtæki sem höfðu lægri framleiðni hraðar en þau sem höfðu hærri 

framleiðni í upphafi. β-samleitni var meiri á tímabilinu 2003-2007 en tímabilinu 2008-

2018. Hún var á fyrra tímabilinu áberandi meiri í atvinnugreinunum upplýsingatækni og 

samskipti, byggingariðnaði og veitinga- og hótelrekstri en öðrum atvinnugreinum. Á 

síðara tímabilinu var hún áberandi mest í byggingariðnaði. Greining á dreifingu 

framleiðninnar fyrir mismunandi atvinnugreinar leiddi í ljós að þegar meðalframleiðni 

eykst teygist á hægri hala dreifingarinnar. Þá er greinilegt að mörg fyrirtæki nái sömu háu 

framleiðninni og sést það þegar toppar myndast á hægri hala dreifingarinnar í mörgum 

atvinnugreinum. Þetta mynstur er til dæmis áberandi í sjávarútvegi og flutningum og 

geymslu.  

Aukning framleiðni ætti að vera leiðarstef í stefnumótun stjórnvalda til framtíðar. 

Samhliða tækniframförum eykst framleiðni sem leiðir til betri lífskjara. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar geta verið grunnur að frekari rannsóknum á ástæðum þess að 

samleitni eigi sér stað hjá íslenskum fyrirtækjum og hvaða þættir það eru sem hafa áhrif 

á framleiðniaukningu á Íslandi. 
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Viðauki 1 

Í þessum viðauka verður leitt út hvernig samleitni verður milli landa í nýklassísku 

hagvaxtarmódeli Ramsey (1928) á þann hátt sem birtist í rannsókn þeirra Barro og Sala-i-

Martin (1990).  

Framleiðslufall fyrir dæmigerðan framleiðanda er þá 

 𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿𝑒𝑔𝑡) (4) 

þar sem Y er framleiðslan, K er fjármagn, 𝑒𝑔𝑡 lýsir áhrifum tæknibreytinga á framleiðni 

vinnuafls og L er vinnuaflið. Lykilþáttur í þeim kröftum sem eru að baki 

samleitniáhrifunum eru fallandi jaðarframleiðsla fjármagns í framleiðslunni. Það er 𝐹(∙) 

sýnir jákvæða og fallandi jaðarframleiðni allra framleiðsluþátta ásamt fastri 

skalarhagkvæmni. Jöfnu (1) má því endurskrifa sem  

 �̂� = 𝑓(�̂�) (5) 

Þar sem ̂  táknið lýsir magni fyrir hverja einingu af virku vinnuafli, 𝐿𝑒𝑔𝑡 og 𝑓(∙) uppfyllir 

𝑓′ > 0 og 𝑓′′ < 0. 

Framleiðslu í lokuðu hagkerfi er hægt að nota í fjárfestingu, �̇�, eða neyslu, 𝐶. Ef 

afskriftir fjármagns er hlutfallslegar, 𝛿, þá þróast �̂� í samræmi við  

 �̂� = 𝑓(�̂�) − �̂� − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)�̂� (6) 

Þar sem �̂� = 𝐶/𝐿𝑒^𝑔𝑡 og n er ytri vöxtur mannfjölda, og þar af leiðandi, vinnuaflsins, 

𝐿. 

Dæmigert framsýnt (e. infinite-horizon) heimili leitast til að hámarka notagildisfallið  

 
𝑈 = ∫ 𝑢(𝑐)𝑒𝑛𝑡𝑒−𝜌𝑡𝑑𝑡

∞

0

 
(7) 

þar sem 𝑐 = 𝐶/𝐿 og 𝜌 er fastur hlutur tíma preference-a. (Við gerum ráð fyrir að 𝜌 sé 

nógu hátt þannig að hæsta mögulega notagildi sé endanlegt.) Hér er gert ráð fyrir að 

heimili hugsi um notagildi á mann, 𝑢(𝑐), margfaldað með fjölda fjölskyldumeðlima, sem 

vaxa samkvæmt 𝑒𝑛𝑡. Við gerum ráð fyrir augnabliks notagildisfalli (e. momentary utility 

function) sem á forminu  
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𝑢(𝑐) =

𝑐1−𝜃 − 1

1 − 𝜃
 

(8) 

með 𝜃 > 0, þannig að jaðarnyt, 𝑢′(𝑐), hafi fasta teygni – 𝜃 með tilliti til c. Þegar θ 

stefnir á 1 stefnir 𝑢(𝑐) á log (𝑐). 

Eins og vel er þekkt eru fyrstu gráðu skilyrði fyrir hámörkun á U í jöfnu (4)  

 �̇�

𝑐
= (

1

𝜃
) × [𝑓′(𝑘) − 𝛿 − 𝜌] 

(9) 

Hámörkunin innifelur einnig lokaskilyrði (e. transversality conditions) sem tryggir að 

fjármagnsgrunnurinn vex aðfellulega (e. asymptotically) á hraða sem er minni en 

ávöxtunin, 𝑓′(�̂�). (Þessi niðurstaða miðast við að 𝜌 > 𝑛 + (1 − 𝜃)𝑔.) 

Í stöðugu ástandi breytist virka magnið, �̂�, �̂� og �̂�, ekki. Þar af leiðandi vex magnið á 

íbúa, y, k og c, hvert á sama hraða og ytri tækniþróunin, g. Hreina magnið, Y, K og C, vex 

á hraðanum 𝑔 + 𝑛. Stig �̂� í stöðugu ástandi er fengið með því að setja 
𝑐̇

𝑐
= 𝑔 í jöfnu (6). 

Þannig fæst jafnvægisástandið, merkt með *, 

 𝑓′(𝑘∗) = 𝛿 + 𝜌 + 𝜃𝑔 (10) 

 Stigið á �̂�∗ kemur frá �̂� = 𝑓(�̂�) og stigið á �̂�∗ kemur með því að setja jöfnu (3) jafnt og 

núll. 

Ef land eða svæði – sem við meðhöndlum sem lokað hagkerfi – byrjar með �̂� fyrir 

neðan �̂�∗, þá stýra jöfnur (3) og (6) hreyfingum �̂�, �̂� og �̂�. Lokaskilyrðin gefa í skyn að �̂� 

fylgi stöðugu söðulferli (e. stable, saddle path) og nálgist þannig stöðugt �̂�∗. Jafna (6) gefur 

okkur að vaxtarhraði c er fallandi í �̂�. Það er að segja, fátækari lönd, sem hafa lægra gildi 

�̂� og þar af leiðandi hærri gildi í ávöxtun 𝑓′(�̂�), hafa meiri vöxt í neyslu á hvern íbúa.  

King og Rebelo (1989) hermdu breytingarferli (e.transition path) nýklassísks 

vaxtamódels þar sem framleiðslufallið er Cobb-Douglas og fengu 

 �̂� = 𝑓(�̂�) = (�̂�)
𝛼

 (11) 

Þar sem 0 < 𝛼 < 1. Þeir nota svo margvíslegar útgáfur af stikunum α, δ, ρ, g, n og θ í 

rannsókninni.  
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Við nýtum okkur rannsóknir King og Rebelo (1989) og gerum þetta dýnamíska kerfi log-

línulegt (jöfnur (3) og (6)) í stöðugu ástandi. Lausnin fyrir log [�̂�(𝑡)] í log-línulegu 

nálguninni við módelið með Cobb-Douglast tækni (jöfnu (8)) verður því 

 log[�̂�(𝑡)] = log[�̂�(0)] × 𝑒−𝛽𝑡 + log (�̂�∗) × (1 − 𝑒−𝛽𝑡) (12) 

Þar sem �̂�∗er framleiðsla per íbúa í jafnvægi. Jákvæði stikinn β stýrir hversu hröð 

aðlögunin er að jafnvægi. 

Meðalvöxtur á framleiðslu per íbúa, y, yfir tímabilið á milli dagsetninganna 𝑡0 og 𝑡0 +

𝑇 er fengin með 

 
(1/𝑇) × 𝑙𝑜𝑔[𝑦(𝑡0 + 𝑇)/𝑦(𝑡0)] = 𝑔 +

(1 − 𝑒−𝛽𝑇)

𝑇
× [𝑙𝑜𝑔[�̂�∗/�̂�(𝑡0)]] 

(10) 

Þar sem 𝑦(𝑡0) stendur fyrir framleiðslu á mann í upphafi. Þar af leiðir, gefið �̂�∗, er 

vaxtarhraðinn hærri því lægra sem gildi 𝑙𝑜𝑔[�̂�(𝑡0)]. Því hærra sem β er því meiri er svörun 

við meðalvextinum í jöfnu (10) við bilinu milli log (�̂�∗) og 𝑙𝑜𝑔[�̂�(𝑡0)], það er að segja, því 

hraðari er samleitnin í jafnvægisástandið.  
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Viðauki 2 

Þær upplýsingar sem aðgengilegar eru í gagnagrunni Hagstofu Íslands um rekstrar- og 

efnahagsyfirlit fyrirtækja eru birtar í töflu 4.  

Tafla 4 Breytur aðgengilega í gagnagrunni Hagstofu Íslands um rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja 

 

 

 

  

Breytur aðgengilegar í rekstrar- og 

efnahagsyfirlitum frá Hagstofu Íslands

0-1-0 Fjöldi

0-2-0 Fjöldi launþega

1-2-1 Vöru og hráefnisnotkun

1-2-3 Annar rekstrarkostnaður

1-2-4 Fyrningar

1-5-1 Óreglulegir liðir

1-6-0 Hagnaður fyrir skatt

1-10-0 Úttekt úr rekstri

2-1-0 Varanlegir rekstrarfjármunir

2-1-1 Óefnislegar eignir

2-1-2 Eignarhlutir í öðrum félögum

2-2-2 Birgðir

2-2-3 Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

2-2-4 Handbært fé og verðbréf

2-2-5 Aðrar eignir

2-3-1 Langtímaskuldir

2-3-2 Skammtímaskuldir

2-4-0 Eigið fé
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Viðauki 3 Niðurstöður fyrir atvinnugreinar 

Sjávarútvegur og fiskeldi 

Sjávarútvegur og fiskeldi voru í nokkrum uppgangi á tímabilinu. Sjávarútvegur fékk 

nokkurn tekjuauka þegar gengi krónunnar féll í kjölfar efnahagshrunsins 2008 og fiskeldi 

hefur, að nýju, hafið uppgang á síðari hluta tímabilsins.  

Þegar horft er á þróun meðaltals framleiðni á mann í þessum atvinnugreinum má sjá 

að það var tiltölulega stöðugt 2003-2005 en jókst skyndilega árið 2006 og hélt því einnig 

á næsta ári. Árið 2008 tók meðaltalsframleiðnin síðan mikið stökk og var á tímabilinu 

2003-2018 aldrei meiri en á árinu 2008. Þá tekur meðaltalið að lækka nokkuð og í 5 ár til 

ársins 2013 lækkar meðaltal framleiðni á mann. Við taka nokkur ár þar sem hún annað 

hvort eykst eða minnkar fram til ársins 2018 þar sem aukning framleiðni á mann frá fyrra 

ári er umtalverð. Jafnframt er áhugavert að sjá þegar dreifingarnar eru skoðaðar að sum 

árin er dreifing hægri halans nokkuð skrykkjótt, það koma á hann ýmsar hæðir, 1 eða 

fleiri. Það virðist því vera að þar séu nokkur fjöldi aðila sem hafa nokkra yfirburði þegar 

kemur að framleiðni á mann. Í framtíðinni gæti verið áhugavert að skoða hvað veldur 

þessum mun innan atvinnugreinarinnar.  
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Mynd 13 Dreifing framleiðni á mann í sjávarútvegi og fiskeldi 2003-2018.  

Útreikningur höfundar. 

Aðhvarfsgreining sýnir okkur að nokkur munur er á hallatölunni eftir tímabilum. Þeir 

sem voru með lægri framleiðni í upphafi voru að vaxa töluvert hraðar á fyrra tímabilinu 

en seinna tímabilinu. Þá fækkar athugunum nokkuð milli tímabila sem er athyglisvert. 

Skýringin getur til dæmis verið að eftir efnahagshrunið 2008 hafi félög farið í þrot og 

einhver samþjöppun átt sér stað. Mögulegt er að ekki sé nægilega vel verið að fanga 

uppgang fiskeldis þar sem fyrirtæki sem stunda laxeldi í sjó komu ekki til sögunnar fyrr en 
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eftir 2008. Útskýringarmáttur aðhvarfsgreiningarinnar, R2, er nokkuð hærri á síðara 

tímabilinu.  

Tafla 5 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir sjávarútveg og fiskeldi 

 Framleiðniaukning á mann 
 2003-2007 2008-2018 

Log(Framleiðni á mann, upphafsár) -0,085*** (0,014) -0,041*** (0,005) 

Fasti 1,402*** (0,220) 0,672*** (0,074) 

Observations 318 242 

R2 0,106 0,256 

Adjusted R2 0,103 0,252 

Residual Std. Error 0,152 (df = 316) 0,053 (df = 240) 

F Statistic 37,307*** (df = 1; 316) 82,373*** (df = 1; 240) 

Note: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

 

Á myndum 11 og 12 má síðan sjá hvernig dreifingin er innan mengisins. Á fyrra 

tímabilinu eru fleiri aðilar og þeir dreifast nokkuð jafnar um ásana. Á seinna tímabilinu 

eru fleiri hægra megin í dreifingunni, það er í takt við að meðaltal framleiðni á mann hafi 

verið nokkuð hátt árið 2008. Önnur útskýring gæti verið sú að eingöngu þau félög sem 

höfðu nokkuð háa framleiðni á mann hafi lifað af þær efnahagsþrengingar sem áttu sér 

stað árið 2008 og árin á eftir. Félög sem ekki höfðu háa framleiðni gætu hafa verið í 

viðkvæmari stöðu fjárhagslega og því ekki geta haldið starfsemi áfram út tímabilið og því 

dottið út sem athugun í samanburði milli áranna tveggja.  
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Mynd 14 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu sjávarútvegs og fiskeldis árin 2003-2007.  

Útreikningar höfundar. 

 

Mynd 15 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu sjávarútvegs og fiskeldis árin 2008-2018.  

Útreikningar höfundar.  
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Framleiðsla án fiskvinnslu og lyfjaiðnaðar 

Iðnaður án fiskvinnslu og lyfjaiðnaðar á við um öll fyrirtæki í bálki C, samkvæmt ÍSAT2008 

atvinnugreinaskráningu Hagstofu Íslands. Ástæða þess að fiskvinnslu og lyfjaiðnaði er 

sleppt er sú að fiskvinnsla er hluti af sjávarútvegi sem fjallað var um hér að ofan og 

lyfjaiðnaði er sleppt þar sem gögn um hann eru ekki aðgengileg í tölum Hagstofu Íslands.  

Í upphafi tímabilsins, árið 2003, er dreifing framleiðni á mann í iðnaði nokkurn veginn 

bjöllulaga og dreifnin lítil. Næstu árin vex meðaltal framleiðni á mann nokkuð stöðugt og 

nær síðan hámarki árið 2007. Eftir það dregst meðaltalið saman í tvö ár þangað til það 

helst nokkurn veginn stöðugt frá 2009 til 2012 en eftir það fer það að vaxa jafnt og þétt 

fram til ársins 2018.  

Aðhvarfsgreiningin fyrir bæði tímabilin má sjá hér að neðan í töflu 6. Glögglega sést að 

á fyrra tímabilinu eru þeir sem voru með lægri framleiðni í upphafi að vaxa hraðar en sami 

hópur á seinna tímabilinu. Athugunum fækkar nokkuð milli tímabila og má líklega kenna 

efnahagsþrengingum í kjölfar hrunsins um þá fækkun líkt og í fleiri atvinnugreinum.  
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Mynd 16 Dreifing framleiðni á mann í framleiðslu án fiskvinnslu og lyfjaiðnaðar 2003-2018. 

Útreikningur höfundar. 
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Tafla 6 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir framleiðslu án fiskvinnslu og lyfjaiðnaðar 

 Framleiđniaukning á mann 
 2003-2007 2008-2018 

Log(Framleiđni á mann, upphafsár) -0,085*** (0,009) -0,036*** (0,004) 

Fasti 1,398*** (0,139) 0,582*** (0,065) 

Observations 661 519 

R2 0,121 0,131 

Adjusted R2 0,120 0,130 

Residual Std. Error 0,107 (df = 659) 0,049 (df = 517) 

F Statistic 91,138*** (df = 1; 659) 78,103*** (df = 1; 517) 

Note: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

 

 

Mynd 17 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu framleiðslu án fiskvinnslu árin 2003-2007. 

Útreikningar höfundar. 
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Mynd 18 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu framleiðslu án fiskvinnslu árin 2008-2018.  

Útreikningar höfundar. 
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Upplýsingatækni og fjarskipti 

Í upphafi tímabilsins, eins og sjá má á mynd 5, var meðaltal framleiðni á mann hæst í 

atvinnugreininni upplýsingatækni og samskipti. Áhugavert er að sjá þegar dreifingin er 

skoðuð yfir tímabilið að oftast má sjá móta fyrir annarri hæð hægra megin á dreifingunni, 

mis áberandi eftir árum en mjög áberandi til dæmis árið 2007. Þar sést glögglega að það 

virðist vera hópur fyrirtækja sem hafa náð meiri framleiðni á mann en keppinautar sínir. 

Jafnframt má sjá að kúrfan árið 2003 flest mjög út næstu árin á eftir, fyrirtæki virðast vera 

að auka framleiðni sína, sem til dæmis á því að meðaltalið hliðast til hægri. Þá virðist 

dreifing þjappast nokkuð saman árið 2009. Eftir efnahagshrunið 2008 nær meðaltal 

framleiðni á mann síðan lágmarki árið 2011 og hefur síðan þá aukist jafnt og stöðugt, ef 

frá er talið árið 2017 þar sem hún lækkar. Hefur hún ekki náð aftur meðaltalinu frá 2007, 

öfugt við margar aðrar atvinnugreinar sem hafa náð að toppa sig aftur eftir að hafa lækkað 

í aðdraganda og kjölfar efnahagshrunsins.  
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Mynd 19 Dreifing framleiðni á mann í upplýsingatækni og fjarskiptum 2003-2018.  

Útreikningur höfundar. 

Þegar niðurstöður aðhvarfsgreiningarnar eru skoðaðar má sjá að á tímabilinu 2003-

2007 eru fyrirtæki sem voru með lægri framleiðni á mann árið 2003 að vaxa mun hraðar 

en þau sem byrjuðu tímabilið með hærri framleiðni á mann. Á seinna tímabilinu, 2008-

2018, er sambandið eins, þeir sem hófu tímabilið með lægri framleiðni eru að vaxa hraðar 

en þeir sem byrjuðu með hærri framleiðni á mann. Þó er eftirtektarvert að hraðinn sem 

þeir eru að ná keppinautum sínum er rúmlega þrisvar sinnum lægri en á fyrra tímabilinu. 

Það er annað hvort vegna þess að fyrirtækin sem hófu tímabilið með lægri framleiðni á 
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mann eru ekki að vaxa jafn hratt og á fyrra tímabilinu eða þá að þau fyrirtæki sem byrjuðu 

tímabilið með hærri framleiðni á mann eru jafnframt að vaxa hraðar á sama tíma og 

keppinautar sínir, en þó ekki á meiri hraða þar sem fyrirtæki með lægri framleiðni í 

upphafi eru að nálgast keppinautana, samkvæmt niðurstöðum aðhvarfsgreiningarinnar. 

Þá er áhugavert að sjá að á báðum tímabilunum er nánast sami fjöldi fyrirtækja sem nær 

að mælast yfir tímabilið. Útskýringarmáttur jöfnunnar er mikill á báðum tímabilunum, 

samanborið við aðrar atvinnugreinar. 

Tafla 7 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir upplýsingatækni og fjarskipti 

 Framleiđniaukning á mann 
 2003-2007 2008-2018 

Log(Framleiđni á mann, upphafsár) -0,139*** (0,017) -0,043*** (0,005) 

Fasti 2,257*** (0,268) 0,696*** (0,083) 

Observations 204 206 

R2 0,249 0,251 

Adjusted R2 0,246 0,248 

Residual Std. Error 0,160 (df = 202) 0,061 (df = 204) 

F Statistic 67,099*** (df = 1; 202) 68,435*** (df = 1; 204) 

Note: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
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Mynd 20 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu upplýsingatækni og fjarskipta árin 2003-2007.  

Útreikningar höfundar. 

 

Mynd 21 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu upplýsingatækni og fjarskipta árin 2008-2018.  

Útreikningar höfundar.  
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Byggingariðnaður 

Mikið mæddi á byggingariðnaði á árunum fyrir 2008 og að sama skapi varð mikill 

samdráttur í árum þar á eftir. Árin frá 2003 einkenndust af stöðugum vexti þar sem 

dreifing framleiðni á mann var einnig að aukast þar til bæði vöxturinn og dreifingin náðu 

hámarki árið 2007. Þá tóku við 3 ár þar sem meðaltal framleiðni á mann minnkaði 

umtalsvert, rúmlega 40%, og dreifing framleiðni á mann minnkaði mikið að sama skapi. 

Frá 2010 og næstu ár var mjög lítill vöxtur í meðaltali framleiðni á mann og dreifingin hélst 

að sama skapi nokkuð þétt. Árið 2013 hefst mikið vaxtaskeið þar sem meðaltal framleiðni 

á mann eykst talsvert ár frá ári og er hækkunin frá 2015 til 2016 til dæmis um 12%. Smá 

samdráttur kemur í ljós árið 2017 en strax árið 2018 heldur vöxturinn áfram. Frá árinu 

2015 hefur dreifingin aukist og er hún mest árið 2018. Árið 2018 má sjá að á hægri hala 

dreifingarinnar myndast örlítil hæð. Þar er hópur fyrirtækja sem hefur náð að auka 

framleiðni á mann umfram keppnauta sína. Áhugavert gæti verið að kafa nánar ofan í 

ástæður þess í framtíðinni.  
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Mynd 22 Dreifing framleiðni á mann í byggingariðnaði 2003-2018.  

Útreikningur höfundar. 

Aðhvarfsgreining fyrir byggingariðnað sýnir niðurhallandi samband milli framleiðni á 

mann á upphafsári og vöxt framleiðni á næstu árum, á báðum tímabilunum. Á fyrra 

tímabilinu eru þeir sem byrjuðu með lægri framleiðni að vaxa talsvert hraðar en á síðara 

tímabilinu. Útskýringarmáttur jöfnunnar er sambærilegur fyrir bæði árin. Þá er fjöldi 

fyrirtækja nokkuð stöðugur, sem er áhugavert í ljósi þeirra þrenginga sem rekstraraðilar í 

byggingariðnaði glímdu við á árunum eftir 2008. 
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Tafla 8 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir byggingariðnað 

 Framleiđniaukning á mann 
 2003-2007 2008-2018 

Log(Framleiđni á mann, upphafsár) -0,124*** (0,009) -0,053*** (0,004) 

Fasti 2,020*** (0,138) 0,857*** (0,059) 

Observations 949 967 

R2 0,171 0,173 

Adjusted R2 0,170 0,172 

Residual Std. Error 0,122 (df = 947) 0,058 (df = 965) 

F Statistic 195,048*** (df = 1; 947) 202,208*** (df = 1; 965) 

Note: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

 

 

Mynd 23 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu byggingariðnaðar árin 2003-2007.  

Útreikningar höfundar. 
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Mynd 24 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu byggingariðnaðar árin 2008-2018.  

Útreikningar höfundar. 
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Heild- og smásala 

Heild- og smásala eru þær atvinnugreinar sem velta hvað mestu á hverju ári. Hins vegar 

eru þær þess eðlis að framlegð er ekki mjög mikil og þær eru tiltölulega mannaflsfrekar 

og því er framleiðni á mann lág og var hún einungis lægri hjá fyrirtækjum í hótel- og 

veitingarekstri við upphaf tímabilsins árið 2003. Ef við skoðum dreifingu framleiðslu á 

mann, meðaltalið og þróunina yfir árin 2003 til 2018 sjáum við að það byrjar að teygjast 

úr dreifingunni strax árið 2004 samhliða hækkun meðaltalsins. Sú þróun heldur áfram til 

2007 þegar meðaltalið nær sínu hæsta gildi fyrir hrun. Allan þann tíma heldur áfram að 

teygjast úr hægri hala dreifingarinnar. Það segir okkur að nokkur félög hafi náð 

umtalsverðu forskoti á keppinauta sína hvað varðar framleiðni á mann. Á þessum tíma 

var nokkur samþjöppun í greinunum með, til dæmis, stærri matvöruverslunarkeðjum á 

kostnað smærri kaupmanna og jafnframt samþjöppun í heildsölu þar sem smærri aðilar 

voru keyptir inn í stærri heildsölur. Strax árið 2008 mælist nokkur samdráttur í meðaltali 

framleiðni á mann og dreifingin skreppur saman. Sú þróun heldur áfram alveg til 2012 og 

vex meðaltal framleiðni á mann ekki fyrr en árið 2013, en jafnvel þá er hún ennþá undir 

því gildi sem hún var 10 árum fyrr. 2012-2014 er hægri hali dreifingarinnar nokkurn veginn 

með sama endapunkt en lögun dreifingarinnar er að breytast á tímabilinu, fleiri aðilar 

með hærri framleiðni og meðaltal framleiðni hækkar. Árið 2015 byrjar síðan dreifingin að 

lengjast til hægri og heldur sú þróun áfram út tímabilið samhliða hækkun á meðaltali 

framleiðni á mann. Til samanburðar við stöðu heild- og smásölu í upphafi tímabilsins þá 

er ennþá eingöngu hótel- og veitingarekstur með lægri framleiðni á mann í lok tímabilsins 

af þessum hóp atvinnugreina sem er til rannsóknar.  
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Mynd 25 Dreifing framleiðni á mann í heild- og smásölu 2003-2018.  

Útreikningur höfundar. 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýna okkur að á báðum tímabilunum er samleitni 

til staðar. Yfir fyrra tímabilið er halli samleitninnar umtalsvert meiri en á síðara tímabilinu. 

Þá er útskýringarmáttur jöfnunnar sterkari á síðara tímabilinu. Nokkur fækkun er í 

athugunum milli tímabila og eru ástæður fyrir því meðal annar nefndar hér í umfjöllun 

um dreifingu framleiðninnar. 
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Tafla 9 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir heild- og smásala 

 Framleiđniaukning á mann 
 2003-2007 2008-2018 

Log(Framleiđni á mann, upphafsár) -0,093*** (0,007) -0,045*** (0,003) 

Fasti 1,510*** (0,101) 0,726*** (0,045) 

Observations 1,116 863 

R2 0,154 0,230 

Adjusted R2 0,154 0,229 

Residual Std. Error 0,135 (df = 1114) 0,056 (df = 861) 

F Statistic 203,425*** (df = 1; 1114) 257,266*** (df = 1; 861) 

Note: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

 

 

Mynd 26 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu heild- og smásölu árin 2003-2007.  

Útreikningar höfundar. 
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Mynd 27 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu heild- og smásölu árin 2008-2018.  

Útreikningar höfundar. 
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Hótel og veitingastaðir 

Hótel og veitingastaðir höfðu, yfir allt tímabilið 2003-2018, lægsta meðaltal framleiðni á 

mann á hverju ári. Líkt og í öðrum atvinnugreinum eykst meðaltal framleiðni á mann 

nokkuð stöðugt frá 2003-2007 en áhugavert er að sjá að á árinu 2006 myndast tveir hólar 

í dreifingunni. Þannig virðist vera stór hópur með lága framleiðni á mann og svo enn stærri 

hópur sem er með framleiðni um eða yfir meðaltalinu. Fyrir þessu geta verið ýmsar 

ástæður en hafa verður í huga að þetta eru tvær aðskildar atvinnugreinar og getur verið 

stigsmunur á framleiðni milli þeirra tveggja, sem myndi skýra þessar kryppur. Dreifingin 

teygir úr sér til hægri fram til ársins 2007 og samhliða því færist öll dreifingin til hægri. 

Það segir okkur að jafnvel þeir sem eru með lægstu framleiðni á mann eru að auka hana 

á vaxtaskeiðinu. Þá er áhugavert að sjá hversu langur til hægri halinn er eftir árið 2007 og 

fram til ársins 2009 og virðist sem nokkuð stór hópur rekstraraðila séu þarna á hægri 

halanum þangað til hann byrjar að minnka árið 2010. Lágpunktinum er náð árið 2010 og 

eftir það tekur við nokkuð jafn vöxtur, sem er áhugavert því árið 2011 er oft nefnt sem 

það ár sem ferðaþjónustan tókst á loft. En þó að vöxtur meðaltalsins sé nokkuð jafn þá 

teygist dreifingin mikið til hægri, sér í lagi árin 2016 og 2017. Hægri halinn tekur svo að 

minnka árið 2018 á meðan meðaltalið hækkar örlítið á milli ára.  
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Mynd 28 Dreifing framleiðni á mann hjá hótelum og veitingastöðum 2003-2018.  

Útreikningur höfundar. 

Aðhvarfsgreining gefur okkur þær niðurstöður að samleitni sé til staðar og er stikinn 

meira en tvöfaldur á fyrra tímabilinu samanborið við síðara tímabilið. Þá er 

útskýringarmáttur jöfnunnar mun hærri á fyrra tímabilinu en því seinna og mjög hár 

miðað við aðrar atvinnugreinar í rannsókninni.  
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Tafla 10 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir hótel og veitingastaði 

 Framleiđniaukning á mann 
 2003-2007 2008-2018 

Log(Framleiđni á mann, upphafsár) -0,136*** (0,012) -0,048*** (0,006) 

Fasti 2,157*** (0,178) 0,760*** (0,096) 

Observations 224 218 

R2 0,375 0,217 

Adjusted R2 0,372 0,213 

Residual Std. Error 0,109 (df = 222) 0,051 (df = 216) 

F Statistic 132,947*** (df = 1; 222) 59,747*** (df = 1; 216) 

Note: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

 

 

Mynd 29 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu hótela og veitingastaða árin 2003-2007.  

Útreikningar höfundar. 
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Mynd 30 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu hótela og veitingastaða árin 2008-2018.  

Útreikningar höfundar. 
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Flutningar og geymsla 

Flutningar og geymsla eru atvinnugreinar sem eru í bálki H samkvæmt ÍSAT2008 

atvinnugreinaflokkun Hagstofu Íslands. Þar eru fyrirtæki sem eru í flutningastarfsemi á 

landi, sjó og í lofti ásamt ýmissi stoðstarfsemi því tengdri. Við sjáum að í upphafi 

tímabilsins er dreifingin nokkuð jöfn og aðeins örlítið teygð til hægri. Næstu árin breytist 

dreifingin nokkuð samhliða hækkun meðaltalsins og má sjá að árið 2005 er hún orðin 

talsvert teygð til hægri ásamt því að kryppa myndast utarlega á hægri halanum sem gefur 

til kynna hóp fyrirtækja sem hefur meiri framleiðni á mann en meðal fyrirtækið. Þá er 

mjög áhugavert að á árinu 2007 virðist dreifingin nánast speglast um miðpuntinn og 

sjáanlegur munur á teygni í aðra hvora áttina er ekki mikill. Árið 2007 var hápunkt 

meðaltalsins náð að sinni og lækkaði meðaltalið fram til ársins 2011. Samhliða lækkuninni 

færðist dreifingin til vinstri en nokkur fjöldi fyrirtækja sat eftir hægra megin og voru með 

hátt meðaltal framleiðni á meðan önnur félög á hægri halanum lækkuðu í framleiðni. 

Hækkunarfasi meðaltalsins fer svo í gang árið 2012 sem nær svo hámarki árið 2018 með 

umtalsverðu fráviki árið 2017 sem áhugavert væri að skoða nánar síðar. Á árinu 2018 

hefur á hægri hala dreifingarinnar myndast stór kryppa sem bendir aftur til þess að hópur 

fyrirtækja hefur mikið forskot á keppinauta sína með tilliti til framleiðni á mann. Árið 2018 

nær síðan framleiðni á mann loks að ná nýjum hæðum eftir toppinn árið 2007.   
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Mynd 31 Dreifing framleiðni á mann í flutningum og geymslu 2003-2018.  

Útreikningur höfundar. 

Aðhvarfsgreining leiðir í ljós sömu niðurstöðu og áður. Á fyrra tímabilinu er samleitnin 

meiri en á seinna tímabilinu. Fjöldi fyrirtækja er nokkuð stöðugur milli tímabila. 
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Tafla 11 Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir flutninga og geymslu 

 Framleiđniaukning á mann 
 2003-2007 2008-2018 

Log(Framleiđni á mann, upphafsár) -0,096*** (0,013) -0,044*** (0,006) 

Fasti 1,566*** (0,206) 0,714*** (0,101) 

Observations 196 213 

R2 0,217 0,184 

Adjusted R2 0,213 0,180 

Residual Std. Error 0,115 (df = 194) 0,053 (df = 211) 

F Statistic 53,679*** (df = 1; 194) 47,444*** (df = 1; 211) 

Note: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 

 

 

Mynd 32 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu flutninga og geymslu árin 2003-2007.  

Útreikningar höfundar. 
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Mynd 33 Punktagraf fyrir aðhvarfsgreiningu flutninga og geymslu árin 2003-2007.  

Útreikningar höfundar. 
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