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Útdráttur 
 

Atvinnuleysi fór almennt hækkandi í hinum vestræna heimi eftir 1970 og hélst hátt 

fram á tíunda áratuginn þegar það tók smám saman að lækka. Samhliða þessari 

aukningu atvinnuleysis hækkuðu raunvextir en jafnframt lækkuðu þeir undir lok  

20. aldarinnar. Rökrétt er því að kanna hvort langtímasveiflur atvinnuleysis megi 

skýra með raunvaxtastigi. Í þessari ritgerð verður leitað svars við þeirri spurningu og 

sambandið skýrt með frumþáttagreiningu og hagrannsóknamati á gögnum sem ná til 

17 landa yfir 44 ára tímabil. Almennt fylgjast frumþættir atvinnuleysis og raunvaxta 

vel að með einstaka undantekningum. Á áttunda áratugnum hækkaði olíuverð mikið 

og í kjölfarið jókst atvinnuleysi þó að raunvextir hafi lækkað vegna verðbólguskots. 

Upp úr 1980 skáru seðlabankar upp herör gegn verðbólgunni og hækkuðu vexti 

mikið undir forystu Paul Volcker í Bandaríkjunum og Margaret Thatcher í Bretlandi. 

Eftir þann tíma tóku seðlabankar völdin og áhrif raunvaxta á atvinnuleysi urðu 

skýrari. Fram til um 1980 réð olíuverð mestu um atvinnuleysi en eftir að 

trúverðugleiki seðlabanka og bundnari verðbólguvæntingar náðu fótfestu höfðu 

raunvextir meira að segja um langtímasveiflur atvinnuleysis. Dæmi eru um 

undantekningar í þróun raunvaxta og atvinnuleysis þegar ferlarnir aðskiljast í 

einstaka löndum. Þær undantekningar má rekja til þátta sem eiga við um 

framboðshlið hagkerfisins, til dæmis vinnumarkaðsaðgerðir. Slík þróun sést einkum 

hjá löndum sem hafa þurft að takast á við grundvallarvandamál í skipulagi 

hagkerfisins, eins og Japan og Þýskaland. Sambærileg þróun frumþátta og ítarlegt 

mat á sambandi vaxta og atvinnuleysis út frá VEC-líkani rennir stoðum undir þær 

kenningar sem lýsa áhrifum raunvaxta á atvinnuleysi. 
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1 Inngangur 

Megin viðfangsefni þessarar ritgerðar er að svara þeirri spurningu hvort skýra megi 

langtímasveiflur atvinnuleysis með raunvöxtum. Segja má að atvinnuleysi sé eitt af 

þeim viðfangsefnum hagfræðinnar sem geti réttlætt viðurnefni fræðigreinarinnar,  

hin döpru vísindi. Mikið atvinnuleysi er hvergi litið björtum augum í heiminum en 

því fylgja oft ýmis þjóðfélagsvandamál auk þess sem það bendir til vannýttra 

hæfileika fólksins í samfélaginu. Eitt hlutverk hagfræðinga hlýtur því að felast í leit 

að orsökum atvinnuleysis svo hægt sé að hámarka velferð og tryggja hagkvæmustu 

nýtingu framleiðsluþátta. Samkvæmt kenningum hagfræðinnar gegna raunvextir 

mikilvægu hlutverki í hagkerfinu svo rökrétt er að kanna áhrif þeirra á atvinnuleysi. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skýra sambandið með heildstæðum hætti út frá 

sögulegum staðreyndum og greiningu gagna sem ná yfir tæpa hálfa öld. 

     Tiltölulega fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslunum en þó má nefna 

nokkrar. Í bókinni Structural Slumps mat Phelps (1994) sambandið á ítarlegan hátt 

með því að taka tillit til fjárfestingar í vinnuaflseftirspurn. Hann komst að þeirri 

niðurstöðu að raunvextir og olíuverð hafi áhrif á atvinnuleysi í OECD löndum. Zoega 

og Phelps (1998) skoðuðu gögn fyrir Bretland til að meta áhrif raunvaxta í 

launajöfnu og þar með tengslin við atvinnuleysi. Niðurstaða þeirra var í samræmi við 

Phelps (1994) en jafnframt færðu þeir rök fyrir breytingum atvinnuleysis sem 

færslum um ákveðið meðaltal og settu fyrirvara á skýringu mikils atvinnuleysis 

vegna varanlegra áhrifa (e. hysteresis). Nickell og Nicolitsas (1995) rannsökuðu 

fyrirtækjagögn, meðal annars vaxtagreiðslur í samanburði við fjárstreymi. Niðurstaða 

þeirra sýndi sterk neikvæð áhrif aukinna vaxtagreiðslna á atvinnustig. Andreopoulos 

(2009) notaði Granger próf og VAR-líkön til að meta áhrif 5 ára raunvaxta og 

olíuverðs á atvinnuleysi í Bandaríkjunum. Hann komst að þeirri niðurstöðu að 

raunvextir hafi lítið að segja um atvinnuleysi til langs tíma en að olíuverð hafi átt 

stóran þátt í mestu sveiflum atvinnuleysisins. Loks skoðuðu Carruth, Hooker og 

Oswald (1998) áhrif meðallangra raunvaxta á atvinnuleysi í Bandaríkjunum út frá 

líkani Shapiro og Stiglitz en þeir komust að sambærilegri niðurstöðu og 

Andreopoulos. 

     Ástæður langvarandi atvinnuleysis hafa löngum verið ráðgáta í heimi 

hagfræðanna. Árið 1958 teiknaði Philips samnefnda kúrfu sem lýsti sambandi 

verðbólgu og atvinnuleysis. Tengslin virtust færa stjórnvöldum möguleikann á að 
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velja á milli hárrar verðbólgu og lítils atvinnuleysis eða lágrar verðbólgu og mikils 

atvinnuleysis. Undir lok sjöunda áratugarins gagngrýndu þeir Milton Friedman og 

Edmund S. Phelps hugmyndina um slíka valmöguleika (Blanchard, 2009). Að þeirra 

mati átti valið eingöngu við þegar verðbólguvæntingar voru frábrugðnar 

raunverulegri verðbólgu. Jafnframt töldu þeir að sambandið gæti ekki staðist til langs 

tíma, yfirvöld gætu ekki valið háa verðbólgu og haldið atvinnuleysi fyrir neðan 

ákveðið langtímagildi. Þar með varð til hugmyndin um náttúrulegt atvinnuleysi. 

     Náttúrulegt atvinnuleysi hefur verið skilgreint sem stig atvinnuleysis þegar 

framleiðsla er við sitt langtímajafnvægi, eða þegar verðbólguvæntingar jafngilda 

raunverulegri verðbólgu. Almennt er talið að náttúrulegt atvinnuleysi sé ennfremur 

breytilegt yfir tíma enda geta þeir þættir sem eru ráðandi fyrir stig þess breyst á milli 

ára eða áratuga. Margar kenningar hafa verið settar fram um áhrif hinna ýmsu þátta á 

atvinnuleysi. Sumir hafa einblínt á afmarkaðri þætti á vinnumarkaði, eins og 

atvinnuleysisbætur eða styrk verkalýðsfélaga, en aðrir hafa skoðað þætti í þjóð- og 

rekstrarhagfræði, til dæmis fjárfestingar og álagningu fyrirtækja. Raunvextir eru 

dæmi um einn slíkan þátt sem hefur verið umfjöllunarefni sumra fræðimanna við 

útskýringar á orsökum atvinnuleysis. 

     Til að kanna hvort raunvextir hafi áhrif á atvinnuleysi verður notast við 

frumþáttagreiningu (e. principal component analysis) og hagrannsóknalíkön sem 

byggja á frumþáttum. Í fyrsta hluta þessarar ritgerðar verður fræðilegur grundvöllur 

sambands vaxta og atvinnuleysis settur fram þar sem þrjár kenningar leika 

lykilhlutverk. Því næst verður rannsóknaraðferðin, það er frumþáttagreiningin, 

útskýrð með stærðfræðilegum og almennum hætti. Í fimmta kafla verða niðurstöður 

athugananna settar fram og frumþættir útskýrðir með hliðsjón af sögunni og 

skýringargildi þeirra. Jafnframt verða frumþættir raunvaxta og atvinnuleysis skoðaðir 

saman og Granger próf gerð til að meta orsakasamhengi. Loks verður sambandið 

metið á ítarlegan hátt og ljósi varpað á áhrifagildi raunvaxta í atvinnuleysi á ólíkum 

tímum. 
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2 Tengsl vaxta og atvinnuleysis 

Samband vaxta og atvinnuleysis virðist í fljótu bragði vera auðskilið. 

Grundvallarhagfræði leggur megináherslu á hina klassísku leið vaxta í gegnum 

fjárfestingu með neikvæðum áhrifum á landsframleiðslu. Meira býr þó að baki og 

hafa ótal kenningar verið settar fram til að skýra áhrif hinna ýmsu þátta á 

atvinnuleysi, jafnt í þjóðhagfræði og vinnumarkaðsfræðum. Þeir fræðimenn sem 

þessar kenningar settu fram hafa væntanlega fáir haft vexti að leiðarljósi en engu að 

síður dylst vaxtabreytan yfirleitt í niðurstöðum þeirra. Tengsl vaxta og atvinnuleysis 

geta því reynst áhugaverðari en í fyrstu mætti ætla. 

     Áður en lengra er haldið er gagnlegt að hafa greinagóða hugmynd um almennar 

orsakir atvinnuleysis og hlutverk vaxta í hagkerfinu. Atvinnuleysi, það er fjöldi fólks 

á vinnualdri sem er ekki starfandi og vill fá vinnu, mælt sem hlutfall af vinnuafli 

(ILO, 2011), ræðst af ráðningum fyrirtækja og ríkis. Fjöldi fólks án vinnu eykst því 

við minnkandi spurn eftir vörum og þjónustu fyrirtækja og ríkis. Fjárfestingar 

fyrirtækja, ríkisútgjöld og jaðarframleiðni vinnuafls eru dæmi um fleiri þætti sem 

hafa áhrif á vinnuaflseftirspurn. Eftirspurnarhliðin ein er þó ekki allsráðandi því 

framboð vinnuafls getur einnig haft áhrif á atvinnuleysi, til dæmis með breytingum á 

atvinnuleysisbótum. Auk þess getur framboðið breyst þegar langþreyttir 

atvinnulausir fara út af vinnumarkaðinum, stórir árgangar fara á eftirlaun og við 

fólksflutninga, aukna menntasókn eða hamfarir. Loks hafa afmarkaðri þættir áhrif á 

atvinnustig. Lágmarkslaun, hvatalaun, uppsagnavernd og áhrif innherja í fyrirtækjum 

eru dæmi um slíka þætti. 

     Vextir eru ólíkir atvinnuleysi að því leyti að seðlabankar heimsins hafa áhrif á þá 

með breytingum á stýrivöxtum út frá fyrirfram ákveðinni peningastefnu. Í nánast 

öllum þróuðum löndum, vestrænum og austrænum, er stefnan um verðbólgumarkmið 

við lýði hjá seðlabönkum sem meginsjónarmið um hagstjórn. Hugmyndin er sú að 

verðbólga gefi til kynna þenslustig í samfélaginu líkt og um hitamæli hagkerfisins 

væri að ræða. Út frá millimarkmiði, sem jafnan felst í verðbólguspá, beitir seðlabanki 

vöxtum í endurhverfanlegum viðskiptum, bindiskyldu eða öðrum markaðsaðgerðum 

á skammtímavexti á millibankamarkmiði til að ná hagstjórnarmarkmiðinu, það er 

ákveðnu verðbólgustigi (Walsh, 2003). Þótt verðbólgumarkmið sé ríkjandi í 

hugmyndafræði peningamála nú á dögum er því fylgt eftir á misjafnan hátt í mörgum 

löndum. Elsti seðlabanki í heimi, sá sænski, leggur algjöra áherslu á að halda 
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verðbólgu um 2% á ári (Sveriges Riksbank, 2011) en hinn bandaríski vill stuðla að 

fullri atvinnu, stöðugu verðlagi og hóflegum langtímavöxtum (Board of Governors of 

the Federal Reserve System, 2005). 

     Þegar kenningar um samband vaxta og atvinnuleysis eru skoðaðar má greina 

nokkrar hugsanlegar leiðnileiðir vaxta til atvinnuleysis. Þrjár kenningar rísa þó hæst 

og veita ólík en spennandi sjónarhorn á viðfangsefnið. Sú fyrsta byggir á kenningum 

Keynes um heildareftirspurn og -framboð og er oftar en ekki lýst með útfærslum af 

IS/LM-líkaninu. Með því að sameina peninga- og vörumarkað gefur líkanið til kynna 

áhrif breytinga í peningamagni, neyslu, fjárfestingu, ríkisútgjöldum og hreinum 

útflutningi á framleiðslu og vexti. Þar að auki tekur líkanið tillit til álagningar 

fyrirtækja og ytri þátta á vinnumarkaði sem hafa áhrif á framboðshlið hagkerfisins. 

Vaxtahækkun seðlabanka kemur fram með minnkun raunpeningamagns í umferð 

sem til skamms tíma dregur úr framleiðslu, lækkar verðlag og veldur hærri 

raunvöxtum að gefnum verðbólguvæntingum. Til lengdar munu launakröfur aðlagast 

lægra verðlagi, enda væri framleiðsla undir sínu náttúrulega gildi, og hagkerfið nær 

aftur jafnvægi við náttúrlegt framleiðslustig, raunvexti og atvinnu við 

jafnvægisraunlaun (Blanchard, 2009). Líkanið getur því skýrt skammtímabreytingar 

á atvinnuleysi vegna vaxtabreytinga en einnig langtímaaðlögun hagkerfisins að 

jafnvægi. Loks ætti líkanið að gefa hugmynd um þróun raunvaxta og atvinnuleysis 

við hvers konar breytingar í eftirspurnar- og framboðshlið hagkerfisins. 

     Önnur kenning á frekar við um náttúrlegt atvinnuleysi heldur en hagsveifluna eins 

og kenningar Keynes að ofan. Líkan Shapiro og Stiglitz (1984) um ástundun og 

atvinnuleysi byggir á ósamhverfum upplýsingum um frammistöðu starfsfólks. 

Vinnuveitendur geta ekki fylgst með starfsfólki án kostnaðar svo að vinnufólk hefur 

hvata til sinna störfum sínum með minni áræðni en ella. Slíkt er vissulega til hins 

verra fyrir vinnuveitendur. Á samkeppnismarkaði fá nefnilega allir starfsmenn 

jafnvægislaun og ekkert atvinnuleysi er til staðar. Það versta sem getur hent 

einstakling sem leggur sig ekki fram í starfi sínu er því að vera rekinn, en þar sem 

hann getur fengið vinnu aftur um hæl á samkeppnismarkaði tapar hann ekki á því að 

vera latur. Við ófullkomið eftirlit og vinnumarkað í fullri samkeppni má ætla að 

starfsfólk kjósa að slugsa í starfi sínu (Shapiro og Stiglitz, 1984). 

     Til að bregðast við þessari hegðun býður eitt fyrirtæki, og í framhaldinu öll 

fyrirtæki, hærri laun en gilda við jafnvægi á samkeppnismarkaði. Þar með verður 
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offramboð á vinnuafli og atvinnuleysi myndast. Hvatinn til að leggja sig ekki fram 

hverfur, því jafnvel þótt fyrirtækin bjóði öll sömu laun mun reynast erfitt að fá vinnu 

aftur eftir að hafa verið rekinn. Shapiro og Stiglitz komast að þeirri niðurstöðu að 

hvatalaun sem fyrirtæki þurfa að bjóða séu í jákvæðu samhengi við ástundun, líkur á 

uppsögn og áherslu einstaklinga á ráðstöfun tíma (e. rate of time preference): 

€ 

w ≥ w + e + (e /q)(b /u + r) 

þar sem 

€ 

w  táknar atvinnuleysisbætur, e gefur ástundun, b líkur á uppsögn  

(e. quit rate), q líkurnar á uppsögn vegna slakrar frammistöðu, u atvinnuleysi og  

r táknar stuðulinn fyrir ráðstöfun tíma. Líkingin lýsir eins konar vinnuaflsframboði 

þar sem fyrirtæki þurfa að bjóða að lágmarki launin w til að geta ráðið starfsfólk sem 

leggur sig fram. Eftir því sem stuðullinn r er hærri þeim mun meiri áherslu leggja 

einstaklingar á ábatann til skamms tíma af því að slugsa en tapið sem gæti orðið ef 

upp kemst um hegðunina síðar. Því er ekki fráleitt að tengja þá stærð við vexti enda 

draga hærri vextir úr núvirði vænta tapsins og færa hlutfallslega meiri vigt til 

skemmri tíma ábata. Tengsl kenningarinnar við vexti koma samt skýrt fram í gegnum 

vinnuaflseftirspurn en hún ræður jafnframt miklu um endanlegt jafnvægi á 

vinnumarkaði. 

     Phelps og Winter (1970) settu fram kenningu sem lýsir áhrifum álagningar 

fyrirtækja umfram jaðarkostnað á spurn eftir vinnuafli. Eftir því sem fyrirtæki meta 

framtíðarhagnað sinn meira munu þau lækka verð til að vinna til sín stærri hluta 

markaðarins. Væntingar um aukinn hagnað og lægri vextir eru dæmi um þætti sem 

gætu aukið virði framtíðarhagnaðar fyrirtækja. Lægri vextir hafa jákvæð áhrif á 

núvirði hagnaðar í framtíðinni sem hvetur fyrirtæki til að lækka verð og auka við 

markaðshlutdeild sína. Ef vextir væru hærri myndu fyrirtæki frekar vilja hækka verð 

til að ná sem mestum hagnaði út úr viðskiptum sínum í dag. Þegar eitt fyrirtæki 

breytir álagningu sinni munu öll önnur fyrirtæki grípa til sömu aðgerða með þeim 

afleiðingum að markaðshlutdeild helst óbreytt. Á heildina litið mun því hækkun 

vaxta þrýsta álagningunni upp á við og raunlaun sem fyrirtæki vilja greiða lækka. 

Við hærri vexti og minni vinnuaflseftirspurn eykst þá jafnvægisatvinnuleysið enda 

væri starfsfólk tregt til að samþykkja lægri raunlaun við óbreytt atvinnustig. 

     Að lokum er í Cahuc og Zylberberg (2004) sett fram kenning á grunni svokallaðs 

pörunarfalls (e. matching function) sem lýsir sambandi fólks í atvinnuleit og lausra 

starfa. Við fullkomnar aðstæður ætti fjöldi ráðninga að vera jafngildur fjölda leitandi 
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eða lausra starfa, eftir því hvort lægra reynist. Vegna viðskiptakostnaðar, sem getur 

meðal annars falist í auglýsingum, umsóknum og upplýsingaöflun, stenst það 

jafnvægi ekki og því kemur upp sú staða að sumir leitandi finna ekki störf þó að laus 

störf séu í boði. Oft er pörunarfallinu lýst sem Cobb-Douglas falli með fjölda 

ráðninga sem falli af atvinnulausum og lausum störfum. Út frá fallinu má svo 

skilgreina líkur þess að fylla og finna starf auk lykilbreytunnar sem nefna má 

þrengsli (e. tightness), en hún lýsir fjölda lausra starfa á hvern atvinnulausan. 

Jafnvægi á vinnumarkaði ræðst af vinnuaflseftirspurn og framboði vinnuafls sem 

falli af þrengslum.  

     Vinnuaflseftirspurnin lýsir jafnvægi lausra og fylltra starfa en fyrirtæki munu 

jafnan skapa störf þar til ábati þess reynist enginn, eða þar til kostnaður við laust starf 

jafngildir hagnaði af fylltu starfi. Samband launa og þrengsla er þá neikvætt frá 

sjónarhóli fyrirtækja enda draga hærri laun úr ábata þess að skapa störf. Framboð 

vinnuafls ræðst af virði atvinnuleysis og þess að hafa vinnu en samið er um laun í 

viðræðum við vinnuveitanda. Með því að leysa út fyrir launin úr líkingu heildarábata 

þess að fylla starf og vera ráðinn fæst launajafna sem lýsir jákvæðu samhengi 

þrengsla og launa. Eftir því sem fleiri störf verða laus hefur sá atvinnulausi meira val 

svo að fórnarkostnaður þess að hafna starfi minnkar og samningsstaða hans styrkist, 

það er hann biður um hærri laun. Samspil eftirspurnar og framboðs gefur jafnvægi 

launa og þrengsla en gildi þrengslanna má svo nota til að ákvarða fjölda lausra starfa 

og atvinnulausra með hjálp Beveridge-kúrfunnar. 

     Vextir hafa bæði áhrif á launajöfnu framboðs og vinnuaflseftirspurn. Á 

framboðshliðinni hvetja hærri vextir til sparnaðar enda verður neysla í framtíðinni 

hagstæðari. Fórnarkostnaður þess að hafna starfi mun því aukast og raunveruleg vigt 

starfsmanns í samningaviðræðum minnka. Að gefnum þrengslum munu þá laun 

lækka og framboð vinnuafls aukast miðað við óbreytta eftirspurn. Á 

eftirspurnarhliðinni minnkar væntur ábati af fylltu starfi við vaxtahækkun svo færri 

störf verða sköpuð og vinnuaflseftirspurn dregst saman. Samkvæmt jafnvægisskilyrði 

líkansins munu þrengslin, það er fjöldi lausra starfa miðað við atvinnulausa, lækka 

svo að færri störf verða í boði og atvinnuleysi eykst. Hærri vextir draga því úr virði 

fylltra starfa og auka fórnarkostnað þess að hafna starfi, minnka vigt starfsmanns í 

samningaviðræðum, fækka lausum störfum og valda lægri launum og auknu 

atvinnuleysi. 
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3 Frumþáttagreining 

Þegar meta á samband tveggja breyta er einfalt að nota aðferð minnstu kvaðrata  

(e. least squares) ef eingöngu er um að ræða eina tímaröð fyrir hvora breytu. Þegar 

tímaraðirnar verða fleiri vandast málið enda verða gögnin margvíð og ómögulegt 

fyrir mannsaugað að sjá dreifingu gagnanna ef víddirnar verða fleiri en þrjár. 

Frumþáttagreining (e. principal component analysis) er aðferð sem vinnur bug á 

greiningu margvíðra gagna með því að finna mynstur í safninu og skila þeim í formi 

ólíkra þátta sem hver metur gögnin á sinn hátt og lýsir mögulega sameiginlegum 

skýriþáttum gagnanna. 

     Til að skilja aðferðina nákvæmlega er gott að skoða einfalt dæmi. Gerum ráð fyrir 

að við höfum gagnasöfn fyrir tvö lönd, A og B, sem innihalda tölur um 

landsframleiðslu yfir tíma. Samband landsframleiðslu landanna beggja er einfalt að 

skoða í tvívíðu rúmi, annað hvort með því að skoða tímaraðirnar á grafi eða einstakar 

mælingar á dreifigrafi (e. scatter plot). Tölfræðilegt samband mætti svo meta með 

venjulegri aðferð minnstu kvaðrata (VAMK), að því gefnu að skilyrði til þess væru 

uppfyllt, enda fælist hún einfaldlega í því að draga bestu línu um mælingarnar á 

dreifigrafinu. Ef þriðja landinu, C, væri bætt við mætti vel teikna upp sambærileg 

gröf líkt og áður en þá væri hægt að skoða mælingarnar út frá ólíkum sjónarhornum 

og ekki hægt að meta einfalt fall samkvæmt VAMK. Þáttagreiningin ræður bót á því. 

     Eftir að gögnin liggja fyrir eru þau stöðluð með því að draga frá meðaltal hverrar 

víddar, eða breytu, frá hverri mælingu þeirrar víddar þannig að meðaltal hverrar 

víddar, og þar með gagnasafnsins alls, sé jafngilt núlli. Því næst er samdreifnifylkið 

(e. covariance matrix) reiknað og út frá því eru fundin eigingildi (e. eigenvalues) og 

eiginvigrar (e. eigenvectors). Eiginvigrarnir mynda frumþættina (e. principal 

components) og eigingildin gefa til kynna hversu mikil dreifni (e. variance) er 

útskýrð með tilsvarandi þætti. Eins og þekkt er má túlka eiginvigra sem eins konar 

stefnuvigra og eigingildin þá sem lengd þeirra, það er því hærra sem eigingildi 

reynist þeim mun betur samsvarar eiginvigurinn safninu í heild sinni. 

     Aðferðinni má einnig lýsa með stærðfræðilegri hætti. Ef margvíðum 

tímaraðagögnum fyrir atvinnuleysi er til dæmis staflað í fylkið Upxp má finna línulega 

samantekt þeirra á hverjum tíma út frá sem dreifðustum mælingum. Fyrsta frumþátt 

má þá finna út frá eftirfarandi jöfnu sem gefur einstakar mælingar á tíma t: 
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€ 

At = α1u1t +α2u2t +…+α pupt = α ju jt
j=1

p

∑  

þar sem At er gildi mælingar í frumþættinum á tíma t og ujt er mæling atvinnuleysis á 

tíma t fyrir land j af alls p löndum. Jafnan að ofan gefur því eina mælingu í fyrsta 

frumþætti á tíma t. Stuðlarnir αj gefa jafnframt vægi hverrar mælingar, og þar með 

lands, í þættinum. Aðra mælingu mætti svo fá fyrir tíma t+1 með sama hætti. Næstu 

frumþættir eru fundnir nákvæmlega eins en með hliðarskilyrðinu að hver og einn 

þáttur hefur enga fylgni við þá fyrri. 

     Almennt er þó stuðst við samdreifnifylki til að finna frumþættina. Fylkið fyrir 

atvinnuleysi er þá skilgreint með Σ = UUʹ′ og fylkið A er svo gert að dreifnin 

€ 

var(UA) = ʹ′ Α ΣA  sé hámörkuð, þar sem A inniheldur allar At mælingarnar. Gögnin 

eru stöðluð þannig að 

€ 

ʹ′ A A =1. Loks er hámörkunarvandamálið 

€ 

max ʹ′ A ΣA  með tilliti 

til 

€ 

ʹ′ A A =1 leyst. Niðurstaðan sem fæst, 

€ 

(Σ − λIp )A = 0 , sýnir þá að λ gefur eigingildi 

samdreifnifylkisins og A tilsvarandi eiginvektor. Ennfremur gildir að 

€ 

ʹ′ A ʹ′ U UA = λ , 

þannig að hámörkun dreifninnar er jafngild því að finna hæsta eigingildi. Fyrsta 

frumþáttinn má þá fá út frá fylkinu Zpx1 = UA. Hæglega má fjölga frumþáttum með 

því að stækka fylkið A en þá gefur hver dálkur í Z mælingar fyrir hvern frumþátt og 

viðeigandi eigingildi og eiginvektora má finna í fylkjunum A og λ (Jolliffe, 2002). 

     Það sem er sérstakt við þáttagreininguna er að hver og einn frumþáttur hefur enga 

fylgni við annan. Fyrsti þátturinn skýrir mesta dreifni í safninu með því að draga 

bestu línu um mælingarnar í líkingu við VAMK út frá línulegri samantekt gagnanna. 

Næsti þáttur skoðar hins vegar safnið þvert á við þann fyrsta og skýrir mestu dreifni í 

safninu sem ekki var skýrð með fyrsta þættinum. Sá þriðji skýrir svo þá dreifni sem 

þeir fyrri skoðuðu ekki og þannig heldur ferlið áfram þar til fjöldi þátta er jafn fjölda 

breyta. Í einföldu máli er gagnasafnið skoðað út frá hverjum ási hnitakerfisins fyrir 

sig og niðurstöðum raðað eftir besta skýringarmætti. Að jafnaði skýra fyrstu þættirnir 

meginhluta af dreifni gagnanna. Hver frumþáttur inniheldur svo fylgni (e. factor 

loadings) hverrar breytu við þáttinn sjálfan enda lýsir hann ekki gögnum fyrir hverja 

breytu jafn vel. Út frá fylgnistuðlunum má loks túlka hvern þátt fyrir sig þar sem 

lönd hafa mismikla og ýmist jákvæða eða neikvæða fylgni við þáttinn. 
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4 Gögn 

Til að meta samband vaxta og atvinnuleysis var stuðst við aðferðina sem hér hefur 

verið lýst og henni beitt annars vegar á vexti og hins vegar atvinnuleysi. Alls voru 

notuð gögn fyrir 17 lönd, sjá töflu 4.1, yfir tímabilið 1966-2009. Tölur um 

atvinnuleysi, uit, voru frá OECD fyrir land i á ári t, i = 1, 2, ..., 17; t = 1, 2, ..., 44, og 

þeim gögnum staflað í fylkið U44x17. Til að finna raunvexti, rit, landanna voru notaðar 

tölur um ársmeðaltal ávöxtunarkröfu langra ríkisskuldabréfa (e. government bond 

yield), sem að jafnaði voru til 10 ára, frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (IMF) og þær 

tölur leiðréttar fyrir ársverðbólgu hvers lands. Gögn um verðbólgu fengust frá OECD 

og lýstu árlegum breytingum á neysluverðsvísitölu (e. consumer price index). 

Raunvextir hvers lands voru reiknaðir samkvæmt jöfnu Fishers: 

€ 

1+ r =
1+ i
1+π

 

þar sem r eru raunvextir, i nafnvextir og π verðbólga. Í samræmi við aðferðina var 

raunvöxtum staflað í fylkið R44x17. Fylkin R og U voru því næst stöðluð svo að 

meðaltal þeirra yrði núll og reiknuð eigingildi og eiginvigrar út frá samdreifnifylki 

þeirra til að finna frumþættina fyrir vexti og atvinnuleysi. 

 

Lönd sem notuð voru við mat á sambandi vaxta og atvinnuleysis 

Austurríki Frakkland Noregur 

Ástralía Holland Nýja Sjáland 

Bandaríkin Írland Sviss 

Belgía Ítalía Svíþjóð 

Bretland Japan Þýskaland 

Danmörk Kanada  

Tafla 4.1: Lönd sem notuð voru við mat á sambandi vaxta og atvinnuleysis. 
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5 Tölfræðileg greining 

Atvinnuleysi hefur að mörgu leyti þróast á sérstakan hátt undanfarna hálfa öld. Þegar 

að kreppir í efnahagnum stekkur atvinnuleysið upp á við en svo virðist sem einhver 

sár sitji eftir og atvinnuleysi haldist hátt er birta tekur yfir hagkerfinu á ný. 

Raunvextir hreyfast að einhverju leyti meira enda hefur verðbólgan sitt að segja um 

stig þeirra. Þá er þróun stærðanna breytileg á milli landanna 17 sem hér verða 

skoðuð. Efnahagsumhverfi þeirra er einnig margþætt og ólíkar áherslur ráða för við 

stjórn hagkerfisins. Í hópnum eru til að mynda 12 Evrópulönd, þar af 3 Norðurlönd, 

tvö lönd í Norður-Ameríku, jafnmörg lönd úr Eyjaálfu og eitt Asíuland. Lögmál 

hagfræðinnar eiga þó við í öllum þessum löndum og því má búast við að rekja megi 

ástæður atvinnuleysis til sömu þátta sem hver hefur samt mismikið vægi í hverju 

landi. Í köflunum hér á eftir verður þróun atvinnuleysis og raunvaxta skoðuð með 

hjálp frumþáttagreiningar og samband stærðanna skýrt á ítarlegan hátt í kafla 5.3. 

 

5.1 Niðurstöður frumþáttagreiningar - Atvinnuleysi 

Þegar frumþáttagreiningu er beitt á gögnin fyrir löndin 17 yfir árin 1966 til 2009 fæst 

greinagóð heildarmynd af þróun atvinnuleysis yfir tíma og á milli landa. Eins og lýst 

var í kafla 3 skýrir fyrsti frumþátturinn mesta dreifni í mælingum og því má túlka 

hann sem eins konar meðaltal yfir gögnin á hverjum tíma. Með öðrum orðum sýnir 

þátturinn þróun atvinnuleysis eins og það birtist heilt yfir í löndunum á árunum 1966 

til 2009. Fimm tímabil aukins atvinnuleysis eru skýrð glögglega í efsta hluta til 

vinstri á mynd 5.1.  

     Árið 1973 settu OPEC-ríkin viðskiptabann á þau lönd sem studdu Ísrael í Yom 

Kippur stríðinu ásamt því að draga úr framleiðslu (Tobin, 1987). Verð á olíu 

margfaldaðist með þeim afleiðingum að verðbólga fór á skrið og uppsagnir fyrirtækja 

jukust vegna aukins hráefnakostnaðar. Sex árum síðar hækkaði olíuverð aftur þegar 

íslamska byltingin átti sér stað í Íran en jafnframt setti Jimmy Carter, þáverandi 

forseti Bandaríkjanna, innflutningskvóta á olíu sem hækkaði verð enn frekar í 

Bandaríkjunum (Carter, 1979). Hin mikla hækkun olíuverðs hafði neikvæð áhrif á 

hagkerfið og olli samdrætti en eftir því sem spurn eftir olíu dróst saman hóf olíuverð 

þó að falla frá hæstu hæðum. Það lækkunarskeið stóð svo yfir að miklu leyti þar til 
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eftir næstu aldamót þegar mikil eftirspurn í Asíu, veikur Bandaríkjadalur og, að 

margra mati, spákaupmennska keyrði verðið upp á nýjan leik. 

     Þriðja markverða tímabilið sem fyrsti þáttur skýrir er efnahagssamdrátturinn sem 

varð um árið 1990. Þremur árum áður hafði reyndar mesta dagsfall á bandaríska 

hlutabréfamarkaðinum átt sér stað þegar Dow Jones hlutabréfavísitalan féll um 

22,6% á svarta mánudeginum þann 19. október 1987 (Browning, 2007).1 Það nægði 

þó ekki til að setja bandaríska hagkerfið í baklás þótt undirliggjandi hafi mikið lánsfé 

verið í umferð sem endurspeglaðist í hækkandi húsnæðisverði. Sparisjóðir þar í landi 

lentu samt að lokum í vandræðum þegar á húsnæðismarkaðinum hægðist en samtímis 

skaust olíuverð snögglega upp í skamman tíma þegar Írak réðst inn í Kúveit (Walsh, 

1993). Út frá Bandaríkjunum breiddust áhrifin til annarra landa en þess má geta að 

fleiri veigamiklir atburðir gerðust á þessum tíma, til dæmis sameining Þýskalands og 

endalok hins mikla hagvaxtarskeiðs í Japan.  

 

Mynd 5.1: Fyrstu fjórir frumþættir fyrir atvinnuleysi, 1966-2009. 

                                                        
1 Fræg er sagan um spákaupmanninn Paul Tudor Jones sem í nú ófáanlegri heimildarmynd PBS spáði 
fyrir um fall hlutabréfamarkaðarins með því að bera saman gengi vísitölunnar árin 1982-1986 við 
gengið árin 1925-1929. Fylgnin reyndist um 92% og fjárfestar hans gátu andað rólega næstu árin eftir 
að markviss stöðutaka spákaupmannsins þrefaldaði eignasafnið. 
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     Fjórða tímabilið sem sýnir áberandi aukningu í atvinnuleysi átti sér stað í kjölfar 

eins af kröftugri hagvaxtarskeiðum í sögu Bandaríkjanna þegar veraldarvefurinn varð 

aðgengilegur almenningi og áhrifa upplýsinga- og tölvutækni fór að gæta í almennri 

þjónustu og rekstri fyrirtækja. Eftir að óraunhæfar væntingar um framtíðarvöxt höfðu 

tekið völdin og fordæmislaus fjöldi fyrirtækja verið skráður á markað kom sá 

tímapunktur í upphafi árs 2000 að væntingar breyttust með þeim afleiðingum að 

himinhá verð hlutabréfa tóku að lækka. Eftir því sem lækkunin varð meiri jókst 

fjármagnskostnaður auk þess sem breyttar væntingar um framtíðarvöxt gerðu 

verkefni ótal fyrirtækja óhagkvæm. Þar með hægði snarlega á hagkerfinu, og 

hagkerfum heimsins í skamman tíma, svo atvinnuleysi fór vaxandi. 

     Að lokum sýnir fyrsti þátturinn skarpa aukningu atvinnuleysis í kjölfar 

fjármálakreppunnar sem hófst með þunga á stormasama árinu 2008. Hið 

athyglisverða er hversu víðtæk hækkun atvinnuleysis hefur reynst í heiminum. 

Almennt hefur marktæk hækkun orðið á atvinnuleysi í öllum löndunum 17 sem 

gögnin ná yfir en hið sama má segja um önnur þróuð löndum, þó að örfáir 

nýmarkaðir standi út úr, eins og Brasilía og Kína (World Bank, 2011). Alls skýrir 

fyrsti þátturinn tæp 62% af dreifni gagnasafnsins fyrir atvinnuleysi og fyrstu fjórir 

samtals tæp 93%, eins og sjá má í töflu 5.1.  

 

Þáttur Eigingildi Skýrihlutfall Samanlagt skýrihlutfall 

PC 1 10.51 61,80% 61,80% 

PC 2 3.73 21,92% 83,72% 

PC 3 0.96 5,67% 89,39% 

PC 4 0.59 3,50% 92,89% 

Tafla 5.1: Eigingildi og skýrihlutföll fyrstu fjögurra frumþátta (PC). 

 

     Þótt fyrsti þátturinn lýsi meðaltali atvinnuleysis er fylgni einstakra landa ekki 

alveg sú sama við þáttinn. Bandaríkin og Japan hafa lægstu fylgnina við þáttinn en 

Ástralía, Belgía og Frakkland hafa þá hæstu, eins og sést í töflu 5.2 sem sýnir 

fylgnistuðla hvers lands við fyrstu fjóra þættina. 
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Land PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

Austurríki 0.2509 0.2411 0.1440 -0.2026 

Ástralía 0.2912 -0.0991 -0.0791 0.1138 

Bandaríkin 0.1273 -0.3092 0.6240 0.2739 

Belgía 0.2934 -0.0858 0.0136 -0.1978 

Bretland 0.2697 -0.2126 0.0384 -0.1774 

Danmörk 0.2457 -0.2148 0.1686 0.2253 

Frakkland 0.2940 0.1098 -0.0742 -0.2035 

Holland 0.2133 -0.3337 0.0841 -0.3181 

Írland 0.1999 -0.3332 -0.2276 -0.0179 

Ítalía 0.2601 -0.0306 -0.4450 -0.2346 

Japan 0.1677 0.3581 0.2849 -0.2928 

Kanada 0.2682 -0.1991 0.0979 0.1846 

Noregur 0.2533 0.1242 -0.2147 0.4605 

Nýja Sjáland 0.2712 0.0707 -0.3125 0.2755 

Sviss 0.1911 0.3845 0.1272 0.1811 

Svíþjóð 0.1935 0.3266 0.0358 0.2645 

Þýskaland 0.2561 0.2442 0.1980 -0.2028 

Tafla 5.2: Fylgni einstakra landa við fyrstu fjóra frumþætti atvinnuleysis. 

 

     Þegar annar frumþáttur, sem skýrir tæp 22% af dreifni í atvinnuleysisgögnunum, 

er skoðaður gefur hann ólíka mynd miðað við þann fyrsta, eins og sjá má á mynd 5.1. 

Fram til um 1980 lýsir hann minnkandi atvinnuleysi og tekur lítið tillit til 

olíuverðshækkananna á 8. og 9. áratugnum. Rétt fyrir miðjan 9. áratuginn snýst svo 

þróunin við þannig að atvinnuleysi fer sífellt vaxandi til 2005 þegar skörp lækkun á 

sér stað. Þau lönd sem sýna sterka jákvæða fylgni við ferilinn eru Japan, Svíþjóð, 

Sviss og Austurríki og Þýskaland að minna leyti. Sterka neikvæða fylgni sýna 

einkum Holland og Írland en einnig Bandaríkin og að sumu leyti Bretland og 

Danmörk. Þessi þáttur virðist skýra ólíka þróun einstakra landa sem fóru annars 

vegar úr litlu atvinnuleysi í mikið, eins og Japan, Svíþjóð og Sviss, og hins vegar úr 

miklu atvinnuleysi í lítið, eins og Holland og Írland. Ferla vaxta og atvinnuleysis 

fyrir hvert og eitt landanna 17 má sjá í viðauka. 

     Þriðji þátturinn skýrir talsvert minna en fyrstu tveir eða rúm 5,5% og er jafnframt 

eilítið sveiflukenndari. Framan af endurspeglar þátturinn olíukreppurnar og svo 

snarpan bata eftir 1982 fram til 1989 þegar nokkurs konar stigagangur tekur við með 

stökkum árin 1989, 2000 og 2008. Bandaríkin sýna áberandi mjög sterka fylgni við 
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þriðja þáttinn enda er ferillinn ekki ósvipaður bandaríska atvinnuleysisferlinum, þó 

að lækkun atvinnuleysis komi ekki skýrt fram á uppgangstímabilunum eftir 1990. 

Japan sýnir næst mestu jákvæðu fylgnina en það er einfaldlega vegna langtímaleitni 

atvinnuleysis upp á við í landinu. Aftur á móti sýnir Ítalía nokkuð sterka neikvæða 

fylgni en þá staðreynd má skýra með jafnri hækkun atvinnuleysis á árunum 1973 til 

1988 og svo jafn mikilli lækkun frá 1998 til 2007 án mikilla sveiflna á öllu 

tímabilinu. Ítalski vinnumarkaðurinn er vissulega sérstakur þar sem stór hluti 

hagkerfisins hefur jafnan verið í höndum mafíufjölskyldna auk þess sem spilling í 

stjórnkerfinu hefur ekki tryggt hagkvæmustu lausnir fyrir þjóðfélagið í heild sinni.2 

Þar sem lítið er um sveiflur í atvinnuleysi á Ítalíu er óhætt að túlka þriðja þáttinn sem 

skýringu á bandaríska atvinnuleysisferlinum. 

     Fjórði þátturinn skýrir mjög lítinn hluta af dreifni atvinnuleysisgagnanna eða 

3,5%. Jafnframt sýnir hann litlar sveiflur ef frá er talin skörp lækkun frá 1983 til 

1987, þeim mun skarpari hækkun frá 1987 til 1993 og svo lækkun þaðan af til loka  

20. aldarinnar. Smávægileg sveifla sést í kjölfar netbólunnar og svo snarpa hækkunin 

árið 2008. Almennt er nokkuð jöfn fylgni landanna við þáttinn en þó sýnir Noregur 

mesta jákvæða fylgni og Bandaríkin, Nýja Sjáland og Svíþjóð sæmilega fylgni. 

Holland, Ítalía og Japan sýna svo nokkuð neikvæða fylgni. Við nánari skoðun virðist 

þátturinn eiga best við Noreg, Nýja Sjáland og Svíþjóð en sveiflur í atvinnuleysi þar 

voru miklar á árunum 1985 til 1995, þó að atvinnuleysi í Svíþjóð hafi haldist hátt 

aðeins lengur en í hinum löndunum vegna sænsku fjármálakreppunnar 1990 til 1994. 

 

5.2 Niðurstöður frumþáttagreiningar - Vextir 

Horfa þarf á þróun raunvaxta yfir tíma á annan hátt en atvinnuleysi enda gegna 

seðlabankar veigamiklu hlutverki í vaxtamyndun á fjármálamörkuðum. Vextirnir eru 

því ekki endilega bein afleiðing ákveðinna atburða líkt og aukið atvinnuleysi getur 

orsakast af uppsögnum fyrirtækja sem bregðast svo við enn öðrum aðstæðum. 

Vissulega bregðast seðlabankar við stöðu hagkerfisins á hverjum tíma en 

meginmunur eðlis vaxta og atvinnuleysis felst í því að vextir eru stýritæki en 

atvinnuleysi er það ekki. Atvinnuleysi er hagstærð sem endurspeglar ástand 

                                                        
2 Ítarlega lýsingu á ítalska vinnumarkaðinum má sjá í Bertola og Garibaldi (2002). 
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hagkerfisins en stýrivöxtum er ætlað að hafa áhrif á hagstærðir til að beina 

hagkerfinu í tiltekið ástand. 

     Fyrsta frumþáttinn má, líkt og fyrir atvinnuleysi, túlka sem eins konar meðaltal 

raunvaxta í löndunum 17 á árunum 1966 til 2009, eða heimsvaxtastig. Eins og sjá 

má, efst til vinstri, á mynd 5.2 hafa raunvextir ekki hreyfst í eins miklum stökkum og 

atvinnuleysi þó að langtímasveiflurnar séu miklar. Glögglega má sjá áhrif 

olíuverðshækkana á árunum 1973 og 1979 þegar raunvextir lækkuðu skarplega 

vegna hárrar verðbólgu víða um heim. Fram til 1971 hafði Bretton Woods 

samkomulagið verið í gildi en það byggðist á fastgengi gjaldmiðla á milli þjóða með 

Bandaríkjadal á gullfæti (Knoop, 2008). Keynesískar kenningar voru einnig 

allsráðandi á þessum tíma fram til um 1980 og mikil áhersla var lögð á stöðuga 

framleiðslu í stjórn peningamála. Við áföll var því hægt að horfa á Phillips-kúrfuna 

til að ákveða hvert verðbólgustigið ætti að vera til að draga úr atvinnuleysi og færa 

hagkerfið í jafnvægi á nýjan leik. Þessi hugmyndafræði birtist í neikvæðum 

raunvöxtum þegar verðhækkanir á olíu ullu framboðsáfalli en til að koma í veg fyrir 

minnkandi framleiðslu var brugðist við með aukningu peningamagns sem keyrði 

verðbólguna enn frekar upp á við. 

 

Mynd 5.2: Fyrstu fjórir frumþættir fyrir raunvexti, 1966-2009. 
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     Eftir 1980 breyttust hins vegar áherslur í stjórn peningamála þegar Paul Volcker 

tók við taumunum í bandaríska seðlabankanum. Vextir voru þá hækkaðir mikið til að 

stemma stigu við verðbólgunni. Áður höfðu opinberar skuldir og útgjöld almennt 

aukist til muna eftir miðjan áttunda áratuginn og valdið þrýstingi á heimsvexti 

(Phelps, 1994). Önnur lönd fylgdu í kjölfarið með sambærilegum áherslum á lága og 

stöðuga verðbólgu fremur en að tryggja fulla framleiðslu við breytilegt 

verðbólgustig. Smám saman þróuðust þá hugmyndir um verðbólgumarkmið sem 

Nýja Sjáland var fyrst til að taka upp sem hagstjórnarmarkmið árið 1990 (Svensson, 

2010) en jafnframt sameinuðust mörg Evrópulönd um fastgengisstefnu sem hafði 

áhrif á þarlenda framkvæmd peningastefnunnar. Fyrsti frumþátturinn sýnir þessa 

aukningu í nafnvöxtum umfram verðbólgu á skýran hátt og jafnframt tiltölulega litlar 

sveiflur að meðaltali frá 1984 til 1994. 

     Samhliða breyttum áherslum í stjórnun peningamála hafa raunvextir almennt 

haldist stöðugir í löndunum 17 og heldur farið lækkandi eftir 1990. Bernanke (2003) 

telur ástæðuna einkum mega rekja til trúverðugari aðgerða seðlabanka og bundinna 

verðbólguvæntinga. Að lokum er athyglisvert hversu litlar sveiflur áttu sér stað eftir 

endalok netbólunnar því almennt virðast raunvextir hafa haldið áfram leitni sinni 

niður á við fram til ársins 2008 þegar verðbólga mældist mjög lág vegna minnkandi 

eftirspurnar í þeim löndum sem hér eru skoðuð. Samanlagt skýrir fyrsti 

frumþátturinn alls tæp 63% af dreifni raunvaxtafylkisins og almennt sýna löndin 

jafna fylgni, eins og sjá má í töflu 5.3 sem sýnir vigt landanna í frumþáttunum. Þó 

má nefna Ástralíu, Belgíu, Frakkland og Ítalíu sem hafa mestu jákvæðu fylgnina og 

Írland, Japan og Sviss með þá minnstu. 
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Land PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

Austurríki 0.2430 0.2304 0.3496 -0.0110 

Ástralía 0.2791 -0.0991 -0.2011 -0.1511 

Bandaríkin 0.2482 0.0575 -0.1927 -0.0088 

Belgía 0.2749 0.1795 0.0425 -0.1753 

Bretland 0.2568 -0.1987 -0.0398 -0.1102 

Danmörk 0.2052 0.4283 -0.2836 0.1258 

Frakkland 0.2853 -0.0997 -0.0639 0.0098 

Holland 0.2489 0.1723 0.0920 -0.1032 

Írland 0.1850 -0.0607 0.0264 0.8613 

Ítalía 0.2776 -0.1234 -0.0851 -0.0231 

Japan 0.1914 0.5095 -0.1261 -0.2077 

Kanada 0.2777 -0.0685 -0.1284 0.0257 

Noregur 0.2599 -0.1637 -0.1306 -0.0367 

Nýja Sjáland 0.2334 -0.4026 -0.1198 -0.1119 

Sviss 0.1597 -0.2063 0.6453 -0.2259 

Svíþjóð 0.2489 -0.2370 0.0662 0.1283 

Þýskaland 0.2000 0.2611 0.4596 0.2003 

Tafla 5.3: Fylgni einstakra landa við fyrstu fjóra frumþætti raunvaxta. 

 

     Annar frumþáttur skýrir rúmlega 10% af dreifninni og sýnir greinilega tímabil 

lágra raunvaxta árið 1973 en jafnframt mikla hækkun eftir það til 1982. Þetta er í 

samræmi við fyrsta þáttinn en eftir 1982 er lækkun raunvaxta langtum skýrari í 

öðrum frumþætti en þeim fyrsta, eins og sést á mynd 5.2. Eftir 1982 verður snörp 

lækkun á vöxtum og svo aftur 1986 eftir skammvinna hækkun. Árið 1989 hækka svo 

raunvextir skarplega en lækka jafnharðan eftir 1990 og haldast lágir að meðaltali þótt 

smávægilegar sveiflur verði af og til. Þau lönd sem sýna sterka jákvæða fylgni við 

þáttinn eru Japan og Danmörk en þar að auki sýna Austurríki og Þýskaland sæmilega 

fylgni. Neikvæða fylgni sýnir einkum Nýja Sjáland en Svíþjóð og Sviss fylgja 

nokkuð langt á eftir. Í þeim löndum sem hafa jákvæða fylgni koma áhrif 

olíuverðshækkana á raunvexti eingöngu einu sinni fram með sterkum hætti um 1973. 

Aftur á móti eru raunvextir lágir og neikvæðir ívið lengur á áttunda áratugnum í þeim 

löndum sem hafa neikvæða fylgni við þáttinn. Þar að auki hefst lækkunarskeið vaxta 

seinna í þeim löndum. Þetta má skýra með þeirri staðreynd að erfiðara reyndist að ná 

verðbólgu niður eftir olíuverðshækkanirnar og því héldust raunvextir háir lengur en í 

löndunum sem hafa jákvæða fylgni við þáttinn. Á heildina litið virðist þessi þáttur 
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skýra langtímaþróun einstakra landa sem hafa upplifað annars vegar almennt frekar 

lækkandi raunvaxtastig, eins og Japan og Danmörk, og hins vegar frekar hækkandi 

raunvaxtastig, eins og Nýja Sjáland. En þar að auki skilur þátturinn á milli þeirra 

landa sem sluppu ágætlega við áhrif olíuverðshækkananna og þeirra sem þurftu að 

heyja harða baráttu um árabil gegn verðbólgunni. 

     Þriðji þátturinn er mjög frábrugðinn fyrstu tveimur enda virðist hann fyrst og 

fremst lýsa sveiflum fremur en almennri þróun vaxta. Þátturinn skýrir tæp 5,5% af 

dreifni raunvaxtafylkisins og sýnir mjög vel þrjú tímabil snarprar lækkunar 

raunvaxta. Verðbólguáhrif olíuverðshækkananna árin 1973 og 1979 koma skýrt fram 

með lækkun raunvaxta en þar að auki verða önnur eins áhrif um og eftir 1990. 

Athyglisvert er að verð á olíu hækkaði nokkuð mikið á öllum þessum árum. Þau lönd 

sem sýna mikla jákvæða fylgni við þáttinn eru Austurríki, Þýskaland og Sviss en 

neikvæða og býsna veika fylgni hafa einkum Danmörk og Ástralía. Verðbólga jókst 

mikið í Austurríki, Sviss og Þýskalandi í kjölfar olíuverðshækkana en einnig á 

árunum 1986-1992 þegar hagkerfi landanna tók að vaxa af krafti á nýjan leik.3 Þar að 

auki gerði sameining Þýskalands seðlabankanum þar í landi erfitt fyrir en hann þurfti 

að hækka vexti til að bregðast við auknum verðbólguþrýstingi sem leiddi svo til 

samdráttar í hagvexti 1992-1993. Ástralía og Danmörk eiga það sameiginlegt að 

verðbólga hækkaði ekki nærri eins mikið, ef eitthvað, og í Austurríki, Þýskalandi og 

Sviss í kringum árin 1982 og 1990 og jafnframt urðu litlar breytingar í nafnvöxtum. 

Raunvextir hækkuðu því frekar þar í andstöðu við hin löndin þrjú. Í löndunum 

þremur hafa vextirnir einnig sveiflast á þrengra bili og með flatari hætti en í hinum 

löndunum sem hafa neikvæða fylgni við þáttinn. Heilt á litið mætti þá segja að þriðji 

þátturinn útskýri sveiflur í raunvöxtum af völdum verðbólguskota en við nánari 

athugun er hann frekar lýsandi fyrir raunvaxtaþróun í Austurríki, Sviss og 

Þýskalandi, enda eru þau lönd um margt lík. 

     Fjórði þátturinn skýrir tæp 4,5% af dreifninni og er nánast fullkomlega lýsandi 

fyrir raunvaxtastig á Írlandi. Vigt landsins í þættinum er 0,86 og engin lönd koma 

marktækt nærri þeirri tölu, hvort sem skoðuð er jákvæð eða neikvæð fylgni. Framan 

af hafði verð á landbúnaðarafurðum talsverð áhrif á gang írska hagkerfisins. 

                                                        
3 Vegna olíukrísunnar árið 1973 ákváðu Svisslendingar að halda fjóra bíllausa sunnudaga á árinu 
1974. Þrjátíu árum síðar var hugmyndinni hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem talið var að 
afleiðingarnar gætu orðið skelfilegar fyrir hagkerfið og ferðamenn á leið í gegnum landið þyrftu að 
taka krók framhjá landinu eða halda ferð sinni áfram fótgangandi (Shields, 2003). 
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Verðhækkanir á olíu höfðu óneitanlega áhrif á Írland en samt sem áður yfirgnæfðu 

þær ekki nafnvaxtastig svo raunvextir lækkuðu ekki eins og í flestum hinum 

löndunum 16. Með því að ganga í Evrópusambandið árið 1973 (e. European 

Economic Community) högnuðust Írar á hærra landbúnaðarverði og því varð ekki 

viðlíka samdráttur og í öðrum löndum (Murphy, 2000). Verðbólgan lét þó ekki 

undan og urðu raunvextir neikvæðir stuttu eftir 1979. Óregla í stjórnmálum og 

efnahagsstjórn á 9. áratugnum með skuldasöfnun ríkissjóðs, miklum 

skattahækkunum og of hárri gengisskráningu drógu úr mætti hagkerfisins. Samhliða 

minnkaði verðbólga og atvinnuleysi fór úr tæpum 7% í rúm 17%. Raunvextir 

hækkuðu einnig skarplega eins og fjórði frumþáttur sýnir vel á mynd 5.2. Á tíunda 

áratugnum snérist þróunin algjörlega við eftir tiltekt í efnahagsmálum og breytingar 

til hins betra í fjárfestingarumhverfi fyrirtækja (Murphy, 2000). Atvinnuleysi lækkaði 

skarplega, eins og annar frumþáttur atvinnuleysis sýndi í kafla 5.1, og raunvextir 

lækkuðu samhliða stöðugari verðbólgu. Raunvextir voru samt orðnir býsna lágir árið 

2000 enda var peningamálum þá stýrt af Seðlabanka Evrópu sem hélt vöxtum 

hugsanlega of lágum fyrir hinn mikla vöxt á Írlandi. Árið 2008 hafði vöxturinn hins 

vegar gengið of langt þegar ofurskuldsett bankakerfið fór á hliðina í 

fjármálakreppunni. Minnkandi eftirspurn olli verðhjöðnun og mikilli hækkun 

raunvaxta, úr 0,45% árið 2008 í 10,16% ári síðar, og atvinnuleysis, úr 5,67% í 

12,64%. Þessa raunvaxtaþróun á Írlandi skýrir fjórði frumþáttur mjög vel. 

 

5.3 Samspil vaxta og atvinnuleysis 

Umfjöllun um tengsl vaxta og atvinnuleysis væri til lítils ef breyturnar tvær væru 

ekki skoðaðar saman. Þar sem gögnin ná yfir 17 lönd á árunum 1966 til 2009 er 

gagnlegt að skoða fyrsta frumþátt beggja breyta til að sjá almenna þróun þeirra á 

tímabilinu. Eins og sést á mynd 5.3 hefur þróun raunvaxta og atvinnuleysis verið 

mjög svipuð. Almennt má segja að hátt raunvaxtastig hafi fylgt háu atvinnuleysisstigi 

ef frá eru skilin fyrstu ár tímabilsins. Hinar títt nefndu olíverðshækkanir á áttunda 

áratugnum setja skörð í raunvaxtaferilinn og lýsa jafnframt helstu frávikum ferilsins 

frá ferli fyrsta frumþáttar atvinnuleysis. Að öðru leyti þróast stærðirnar á 

sambærilegan hátt þótt stutt tímabil megi finna þar sem þróunin er ekki nákvæmlega 

eins. Dæmi um slík tímabil eru seinni hluti níunda áratugarins, þar sem atvinnuleysi 

lækkaði almennt en raunvextir héldust að mestu óbreyttir, miður fyrri hluti tíunda 
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áratugarins þegar skörp lækkun varð í raunvöxtum eftir aukningu atvinnuleysis og 

loks byrjun 21. aldarinnar, en þá fór atvinnuleysi vaxandi í kjölfar netbólunnar 

samhliða áframhaldandi lækkun raunvaxta. Eftir 2005 hækkuðu aftur á móti 

raunvextir samhliða lækkandi atvinnuleysi í stuttan tíma. Fylgnin á milli 

frumþáttanna reynist loks nokkuð góð eða um 68% (R2 = 0,465). 

 

Mynd 5.3: Samband fyrstu frumþátta fyrir atvinnuleysi og raunvexti (R2 = 0,465). 

 

     Nú liggur ljóst fyrir að hátt raunvaxtastig hefur almennt farið saman við hátt 

atvinnuleysisstig í löndunum 17 á síðastliðnum 44 árum. Þeirri spurningu hefur þó 

ekki verið svarað hvort raunvextir hafi áhrif á atvinnuleysi eða atvinnuleysi á 

raunvexti. Modeste og Mustafa (2002) studdust við Granger próf til að kanna hvort 

stýrivextir í Bandaríkjunum hefðu áhrif á atvinnuleysi, fyrir árin 1955-1999, og 

komust að þeirri niðurstöðu að svo væri en jafnframt að atvinnuleysi hefði nokkur 

áhrif á stýrivexti. Þeir skoðuðu hins vegar ekki raunvexti eins og hér er gert, með því 

að nota ávöxtunarkröfu langra ríkisskuldabréfa að teknu tilliti til verðbólgu. 

Niðurstaðan verður nefnilega önnur ef það er gert auk þess sem önnur mynd fæst af 

tengslunum við atvinnuleysi yfir lengri tíma. 

     Granger próf eru notuð til að kanna orsakasamhengi og segja til um hvort betur 

megi spá fyrir um þróun breytu A ef tafin gildi á breytu B eru notuð. Ef svarið er 

jákvætt má segja að breyta B Granger-valdi breytu A. Einfalt Granger próf á fyrstu 
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frumþætti atvinnuleysis og raunvaxta með tveimur töfðum gildum gefur mjög skýrt 

til kynna að atvinnuleysi Granger-veldur raunvöxtum en hið gagnstæða reynist ekki 

eiga við, eins og sést í töflu 5.4. Þegar sama próf er gert fyrir hvert og eitt hinna 17 

landa fæst að sumu leyti sama, en þó ívið veikari, niðurstaða með nokkrum 

undantekningum, eins og sjá má í töflu 5.5. Mjög svipuð niðurstaða fæst fyrir löndin 

ef heimsvextir, það er fyrsti frumþáttur vaxta, er notaður í stað raunvaxta hvers lands. 

 

Núlltilgáta F-gildi p-gildi 

Atvinnuleysi Granger-veldur ekki raunvöxtum 6,2340 0,0047 

Raunvextir Granger-valda ekki atvinnuleysi 0,5209 0,5984 

Tafla 5.4: Niðurstaða Granger prófs fyrir fyrsta frumþátt atvinnuleysis og raunvaxta með 

tveimur töfðum gildum. Marktæktargildi miðað við 5% mörk er F = 4,08. 

 

Vextir 

€ 

→ Atvinnuleysi Atvinnuleysi 

€ 

→ Vextir Ekkert samhengi 

  Austurríki 

 Ástralía (5%)  

 Bandaríkin (5%)  

  Belgía 

Bretland (10%) Bretland (5%)  

 Danmörk (5%)  

  Frakkland 

  Holland 

 Írland (5%)  

  Ítalía 

Japan (10%)   

 Kanada (5%)  

  Noregur 

  Nýja Sjáland 

  Sviss 

 Svíþjóð (5%)  

  Þýskaland 

2 7 9  

Tafla 5.5: Niðurstöður Granger prófs fyrir einstök lönd. Örin gefur til kynna að 

vextir/atvinnuleysi Granger-valdi atvinnuleysi/vöxtum. Marktæktarkrafa er í svigum. 
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     Niðurstöðuna má túlka með eftirfarandi hætti. Þegar hagkerfið verður fyrir áfalli 

sem veldur auknu atvinnuleysi mun heildareftirspurn dragast saman og þrýstingur á 

verðlagshækkanir minnka, það er verðbólga mun fara lækkandi. Lægri verðbólga 

leiðir til hærri raunvaxta að gefnum nafnvöxtum. Ef seðlabankar bregðast við um leið 

með lækkun á nafnvöxtum geta raunvextir haldist óbreyttir. Raunvextir geta samt 

sem áður hækkað eða lækkað ef nafnvaxtabreytingin reynist lægri eða hærri en 

verðbólgulækkunin. Hafa ber þó í huga að hér eru nafnvextir hugsaðir sem 

ávöxtunarkrafa 10 ára ríkisskuldabréfa og því er ekki sjálfsagt að 

stýrivaxtabreytingar komi fram með eins sterkum hætti og ef um skuldabréf til 

skemmri tíma væri að ræða. Þar að auki verka stýrivextir á hagkerfið með töf. Ef 

verðbólgan er alltaf einu skrefi á undan stýrivöxtunum er líka rökrétt fyrir raunvexti 

að elta atvinnuleysi. Vissulega er samt möguleikinn fyrir hendi að öflugar 

mótvægisaðgerðir við eftirspurnaráföllum færi tögl og haldir í hendur seðlabanka, að 

minnsta kosti til skamms tíma þar til ófyrirséð áföll eiga sér stað. Hugsanlegt er því 

að ákveðin tímabil sérstakra aðstæðna eigi sök á þessari niðurstöðu að atvinnuleysi 

Granger-valdi raunvöxtum. Skellir á hagkerfið geta einnig tengst framboði, til dæmis 

auka olíuverðshækkanir kostnað fyrirtækja og hækka almennt verðlag. Í tilviki þess 

konar áfalla draga fyrirtæki úr framboði sínu og segja upp starfsfólki auk þess sem 

verðbólga eykst snögglega. Raunvextir verða því lægri enda munu skynsamir 

seðlabankamenn ekki hækka nafnvexti þar sem slíkt gæti gert illt verra. Að þessu 

sögðu er því rökrétt fyrir raunvexti að hreyfast með svipuðum hætti og atvinnuleysi 

nema þegar um framboðsáföll er að ræða. 

     Gögn fyrir verðbólgu virðast ennfremur styðja þessa túlkun. Með því að 

framkvæma Granger-próf með tveimur töfðum gildum fyrir fyrsta frumþátt 

verðbólgu og fyrsta frumþátt atvinnuleysis fæst sú niðurstaða að atvinnuleysi 

Granger-valdi verðbólgu en jafnframt að verðbólga Granger-valdi atvinnuleysi, eins 

og sjá má í töflu 5.6. Á mynd 5.4 má einnig sjá breytingu atvinnuleysis og verðbólgu 

frá fyrra tímabili en þar sést nokkuð vel hvernig verðbólga hefur yfirleitt lækkað eftir 

aukningu í atvinnuleysi. Einstöku sinnum hefur verðbólga hækkað samhliða vaxandi 

atvinnuleysi, til dæmis eftir olíuverðshækkanirnar og rétt fyrir fjármálakreppuna árið 

2008. Sú kreppa hafði ýmis einkenni bæði framboðs- og eftirspurnaráfalls. Verð á 

hrávörum hafði farið hækkandi eftir árið 2000 og frá 2007 til 2008 nam hækkun 

olíuverðs tæpum 33% að raunvirði. Eins og sést á mynd 5.4 jókst verðbólga talsvert á 

þeim árum samhliða atvinnuleysi. En þegar á hægði í hagkerfinu, með minnkandi 
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neyslu og fjárfestingu, dróst eftirspurn saman með þeirri afleiðingu að atvinnuleysi 

jókst enn frekar og verðbólga hjaðnaði. 

 

Núlltilgáta F-gildi p-gildi 

Atvinnuleysi Granger-veldur ekki verðbólgu 4,2221 0,0225 

Verðbólga Granger-valda ekki atvinnuleysi 7,3721 0,0021 

Tafla 5.6: Niðurstaða Granger prófs fyrir fyrsta frumþátt atvinnuleysis og verðbólgu með 

tveimur töfðum gildum. Marktæktargildi miðað við 5% mörk er F = 4,08. 

  

Mynd 5.4: Fyrsti mismunur fyrsta frumþáttar atvinnuleysis [d(U)] og  

verðbólgu [d(i)], 1966-2009. 

 

     En þó að raunvextir hreyfist í takt við atvinnuleysi og breytist að jafnaði í kjölfar 

breytinga í atvinnuleysi er ekki þar með sagt að raunvextir eigi engan þátt í 

atvinnuleysisstiginu sjálfu. Hátt raunvaxtastig sem sveiflast í takt við atvinnuleysi 

gæti til dæmis frekar átt þátt í háu atvinnuleysi en lágt raunvaxtastig sem hreyfðist á 

sama hátt. Til að skoða hvort raunvaxtastigið sjálft hafi eitthvað að segja um 

atvinnuleysisstigið er áhugavert að skoða samband annarra frumþátta atvinnuleysis 

og raunvaxta en það vill svo til að býsna góð fylgni er á milli þeirra, eða tæp 83%.  
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Mynd 5.5: Samband annarra frumþátta raunvaxta og atvinnuleysis. Öðrum frumþætti 

atvinnuleysis er snúið við en hann sýnir þá atvinnustig og skýrir samanburðinn til muna  

(R2 = 0,683). 

 

     Eins og sagt var frá í köflum 5.1 og 5.2 lýsir annar frumþáttur atvinnuleysis ólíkri 

þróun landa sem annars vegar fóru úr miklu atvinnuleysi í lágt eða úr lágu 

atvinnuleysi í mikið. Annar frumþáttur raunvaxta, sem var á margan hátt 

sambærilegur þeim fyrsta, virðist skýra langtímaþróun raunvaxtastigs fyrir lönd þar 

sem raunvaxtastig hefur heldur lækkað fremur en hækkað og öfugt. Einnig gefur 

þátturinn meiri sveiflur í raunvaxtastigi en sá fyrsti og lýsir ólíkum áhrifum 

verðbólgu á raunvexti í löndunum. Á mynd 5.5 má sjá sambærilega þróun 

frumþáttanna þar sem atvinnuleysisþættinum hefur verið snúið við til að gefa betri 

mynd af sambandinu. Niðurstaðan er býsna skýr og athyglisverð en af myndinni má 

ráða að atvinnuleysi hafi reynst hátt þegar raunvaxtastig var lágt en við hátt 

raunvaxtastig hafi atvinnuleysi verið lágt í þeim löndum sem upplifðu miklar 

breytingar í atvinnuleysi. 

     Hafa ber þó í huga að báðir frumþættirnir eiga misvel við löndin 17 í 

gagnasafninu. Annar frumþáttur atvinnuleysis átti einkar vel við Japan, Svíþjóð og 

Sviss, sem sýndu jákvæða fylgni, og Holland og Írland, sem höfðu neikvæða fylgni. 

Annar frumþáttur raunvaxta skýrði vel þróun raunvaxta í Japan og Danmörku, sem 
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sýndu jákvæða fylgni, og Nýja Sjálandi, sem hafði neikvæða fylgni. Tafla 5.7 sýnir 

vigt einstakra landa í frumþáttunum fyrir atvinnuleysi og raunvexti.  

 

Land PC 2: Atvinnuleysi PC 2: Raunvextir 

Austurríki 0.2411 0.2304 

Ástralía -0.0991 -0.0991 

Bandaríkin -0.3092 0.0575 

Belgía -0.0858 0.1795 

Bretland -0.2126 -0.1987 

Danmörk -0.2148 0.4283 

Frakkland 0.1098 -0.0997 

Holland -0.3337 0.1723 

Írland -0.3332 -0.0607 

Ítalía -0.0306 -0.1234 

Japan 0.3581 0.5095 

Kanada -0.1991 -0.0685 

Noregur 0.1242 -0.1637 

Nýja Sjáland 0.0707 -0.4026 

Sviss 0.3845 -0.2063 

Svíþjóð 0.3266 -0.2370 

Þýskaland 0.2442 0.2611 

Tafla 5.7: Vigt einstakra landa í öðrum frumþætti atvinnuleysis og raunvaxta. Feitletruð lönd 

sýna að minnsta kosti sæmilega og eins fylgni, það er nægjanlega jákvæða eða neikvæða 

fylgni við báða þætti. 

 

     Athyglisvert er að einungis Japan sýnir sterka jákvæða fylgni við báða þætti en 

þau lönd sem hér voru áður nefnd sýna yfirleitt eingöngu sterka fylgni við annan 

hvorn þáttinn en ekki báða. Til dæmis er andstæð fylgni á milli þáttanna hjá 

Danmörku, Hollandi, Sviss og Svíþjóð. Þegar atvinnuleysi lækkaði í Hollandi fylgdu 

raunvextir þeirri þróun og hið sama á við um Írland. Atvinnuleysi hækkaði mikið 

eftir 1990 í Svíþjóð og Sviss en raunvextir lækkuðu ekki að neinu ráði. Þó er 

samræmi í fylgni á milli þáttanna hjá Austurríki og Þýskalandi og að minna leyti hjá 

Bretlandi. Ef sú hugmynd ætti að reynast rétt, það er að raunvextir færu lækkandi í 

þeim löndum sem upplifa miklar breytingar á atvinnuleysi, hefði slík þróun þurft að 

sjást í gögnum fyrir Holland, Írland, Sviss og Svíþjóð. Andstæð þróun raunvaxta og 



  31 

atvinnuleysis sést hins vegar hvergi í gögnum fyrir löndin 17 nema hjá Japan og að 

minna leyti hjá Austurríki og Þýskalandi. 

     Eins og sést í viðauka hafa raunvextir þróast á mjög sveiflukenndan hátt í 

Austurríki og helst má sjá neikvætt samband á milli raunvaxta og atvinnuleysis undir 

lok tímabilsins. Í Þýskalandi hafa raunvextir lækkað eftir 1995 í kjölfar 

sameiningarinnar og atvinnuleysi sveiflast nokkuð mikið samhliða þeirri lækkun. 

Japan gefur skýrasta dæmið um óhefðbundna þróun raunvaxta og atvinnuleysis en 

atvinnuleysi fór hækkandi á tímabilinu sem hér er til skoðunar og raunvextir lækkuðu 

samfleytt frá 1980. Nokkuð sérstakt og lýsandi fyrir skipulagsvandamál landsins er 

tímabilið eftir 1995 hjá Japan en þar haldast raunvextir býsna stöðugir þó að 

atvinnuleysi aukist úr um 3% í 5% og lækki svo aftur í 4%. Þessi þrjú lönd eru 

augljóslega undantekningar frá hefðbundnu sambandi vaxta og atvinnuleysis. 

     Út frá samanburði fylgnistuðla fyrir frumþættina að ofan er ljóst að þróun 

raunvaxta og atvinnuleysis í ólíkar áttir á ekki sérstaklega við um lönd sem hafa 

upplifað viðsnúning í atvinnuleysisstigi, líkt og Holland og Írland. Slík þróun virðist 

frekar vera undantekning sem á rætur sínar að rekja til annarra ytri þátta. Engin merki 

eru um breytingar á sambandi nafnvaxta og verðbólgu, til dæmis snögga 

nafnvaxtalækkun eða hærra verðbólgustig, um og eftir þann tíma sem þróun 

raunvaxta skilst frá atvinnuleysi í löndunum. Raunvaxtaþróun hefur líka verið 

nokkuð svipuð hjá löndunum 17 eftir 1980. Þetta bendir til þess að aðrir þættir sem 

tengjast vinnumarkaðinum eigi sök á breyttu sambandi atvinnuleysis og raunvaxta. 

 

5.3.1 Ítarlegra mat á sambandi atvinnuleysis og raunvaxta 

Hingað til hafa gögnin ekki sýnt með sterkum hætti hvort og hvernig raunvextir hafa 

áhrif á atvinnuleysi til langs tíma. Ef horft er út frá kenningum um náttúrulegt 

atvinnuleysi ætti hátt raunvaxtastig að valda hærra náttúrulegu atvinnuleysisstigi en 

blákalt mat á gögnunum gæti allt eins gefið þá niðurstöðu að raunvextir væru 

einfaldlega afleiðing atvinnuleysis og réðu engu um stig þess til langs tíma. 

Samkvæmt Granger-prófinu sem hér var gert í kafla 5.3 virðist atvinnuleysi frekar 

gefa vísbendingar um þróun raunvaxta. Því er erfitt að draga ályktun af afleiðingum 

hás raunvaxtastigs fyrir atvinnuleysi. Ítarlegri skoðun á tímabilinu, og hlutum þess, 

er því nauðsynleg til að útskýra sambandið til hlítar. 
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     Best er að bera saman fyrsta frumþátt atvinnuleysis og fyrsta frumþátt raunvaxta 

en þeir mynda tímaraðir og lýsa jafnframt meðaltalsþróun hvorrar breytu fyrir sig í 

löndunum á tímabilinu. Til að ganga úr skugga um að ekki sé um tilhæfulaust 

aðhvarf (e. spurious regression) að ræða þarf að kanna hvort raðirnar séu sístæðar  

(e. stationary) og samþættar (e. cointegrated) ef þær reynast ósístæðar. Ef sú 

hugmynd reynist rétt að atvinnuleysi hreyfist í stökkum um breytilegt meðaltal, eins 

og Zoega og Phelps (1998) fjölluðu um, gæti virst undarlegt að kanna hvort 

atvinnuleysisröðin væri sístæð. Hér verður þó farið í gegnum hefðbundið vanaferli 

og öðrum hugmyndum þar með leyft að njóta vafans. Eins og sjá má í töflu 5.8 eru 

raðirnar báðar ósístæðar en fyrsti mismunur hvorrar raðar er sístæður, samkvæmt 

Dickey-Fuller prófi þar sem gert var ráð fyrir einu töfðu gildi, fasta og leitni. Því þarf 

að kanna hvort samþætting sé til staðar enda væri varhugavert að túlka sambandið án 

slíkrar athugunar. 

 

Núlltilgáta t-gildi p-gildi 

PC1_U er ósístæð -2,3683 0,3900 

PC1_R er ósístæð -1,4896 0,8175 

Δ(PC1_U) er ósístæð -4,1143 0,0025 

Δ(PC1_R) er ósístæð -6,3901 0,0000 

Tafla 5.8: Niðurstöður Dickey-Fuller prófs fyrir sístæðni fyrsta frumþáttar atvinnuleysis 

(PC1_U) og raunvaxta (PC1_R) og fyrsta mismunar hvors þáttar. Marktæktargildi miðað við 

5% mörk er t = -3,52. 

 

     Þriðja stigs sjálffylgni reynist vera í gögnunum, samkvæmt Breusch-Godfrey 

prófinu í töflu 5.9. Að teknu tilliti til hennar reynast tímaraðirnar samþættar svo 

óhætt er að meta samband þeirra án þess að efast um marktækni þess. Í töflu 5.9 eru 

einnig sýndar niðurstöður Johansen-prófsins fyrir samþættingu, þar sem gert er ráð 

fyrir leitni, auk athugunar á leifaliðum út frá venjulegri aðferð minnstu kvaðrata  

(e. ordinary least squares). Johansen-prófið notar tvær sambærilegar aðferðir  

(e. trace, maximum eigenvalue) til að kanna samþættingu með því að prófa 

marktækni ákveðins fjölda samþættingarsambanda gegn öðrum, til dæmis er fyrst 

könnuð núlltilgátan um enga samþættingu á móti einu samþættingarsambandi. 
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Breusch-Godfrey: Núlltilgáta F-gildi p-gildi 

Engin sjálffylgni er í gögnunum 32,4045 (2,84) 0,0000 

Prófjafna fyrir leifalið t-gildi: γ  p-gildi: γ  

€ 

Δˆ e t = γˆ e t−1 + Δ ˆ e t−1 + Δˆ e t−2 + Δ ˆ e t−3 + vt  -3,1353 (-2,76) 0,0034 

Johansen próf: Núlltilgáta Trace: p-gildi Maximum: p-gildi 

Engin samþætting er í gögnunum  0,0162 0,0608 

Í mesta lagi eitt samþættingarsamband 0,0265 0,0265 

Tafla 5.9: Niðurstöður fyrir sjálffylgni- og samþættingarpróf. Marktæktargildi miðað við 5% 

mörk eru sýnd í svigum.  

 

     Venjuleg aðferð minnstu kvaðrata gefur jöfnu sem lýsir langtímasambandi 

atvinnuleysis og raunvaxta. Líkingin skýrir hversu mikið ætla megi að atvinnuleysi 

breytist við hækkun eða lækkun raunvaxta. Einföldu sambandi breytanna má þá lýsa 

með eftirfarandi jöfnu: 

€ 

ˆ U t = 0,68Rt

(t)    (6,12)  

þar sem U táknar atvinnuleysi, R raunvexti og t-gildi er gefið í sviga fyrir neðan 

stuðulinn. Líkanið skýrir tæp 47% af breytileika atvinnuleysis og sýnir að 

einingarhækkun raunvaxtastigs kemur fram með 0,68 eininga hækkun í atvinnuleysi. 

Nú er hins vegar sjálffylgni í gögnunum svo jafna (1) þyrfti helst að innihalda tafin 

gildi háðu breytunnar til að eyða þeim áhrifum úr líkingunni. Með töfðu gildi og 

Newey-West leiðréttingu á t-gildum vegna sjálffylgninnar verður niðurstaða matsins:
 

€ 

ˆ U t = 0,18 + 0,01Rt + 0,92Ut−1

(t)              (0,17)     (14,62)
 

Líkanið skýrir tæp 93% af breytileika atvinnuleysis og sýnir að einingarhækkun 

raunvaxtastigs hefur jákvæð en ekki marktæk áhrif á atvinnuleysi. Tafið gildi 

atvinnuleysis hefur hins vegar marktæk áhrif á atvinnuleysi til hækkunar. 

Niðurstaðan er ekki eins og við mætti búast þar sem stuðullinn við raunvexti er 

algjörlega ómarktækur. Þar að auki hefur líkanið ekki sérstaklega gott forspárgildi 

(1) 

(2) 
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um þróun atvinnuleysis þegar það er borið saman við raungögn, eins og sést á mynd 

5.7. Hugsanlega mætti því bæta við fleiri breytum til að skýra sambandið betur. 

 
Mynd 5.6: Olíuverð að raunvirði ásamt fyrsta frumþætti (PC) atvinnuleysis og raunvaxta. 

 

     Oft hefur verið rætt um áhrif olíuverðs á atvinnuleysi, bæði hér sem og í öðrum 

ritum. Almennt hefur verðhækkununum á áttunda áratugnum verið kennt um 

aukningu atvinnuleysis á þeim tíma. Eins og sést á mynd 5.6 er ekki fráleitt að 

olíuverð hafi haft einhver áhrif á atvinnuleysi oftar en eftir 1973 og 1979. Með því að 

taka olíuverð inn í jöfnu (2) fæst aðeins öðruvísi niðurstaða sem gefur samt betri 

lýsingu á þróun atvinnuleysis, eins og sést á mynd 5.7.4 Ennfremur sést hversu sterka 

fylgni atvinnuleysi hefur við líkanið fram til um 1982. Jafna (3) skýrir rúm 93% af 

breytileika atvinnuleysis og munar þar um olíuverðið. Marktækni raunvaxta breytist 

lítið, stuðullinn við tafið gildi atvinnuleysis verður nánast óbreyttur og olíuverð hefur 

marktæk áhrif á atvinnuleysi ef miðað er við 10% marktæktarkröfu. 

€ 

ˆ U t = −0,38 + 0,06Rt + 0,88Ut−1 + 0,01OILt

(t)                 (0,87)     (14,22)      (1,79)
 

                                                        
4 Gögn um olíuverð eru fengin af vefsíðu bandaríska seðlabankans í St. Louis og þau 
aðlöguð með tilliti til verðbólgu í Bandaríkjunum þar sem olíuverð er ávallt skráð í 
bandaríkjadölum á hverja tunnu. 

(3) 
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Mynd 5.7: Mat OLS-líkana á þróun atvinnuleysis út frá gögnunum í samanburði við fyrsta 

frumþátt atvinnuleysis. Myndin til vinstri gefur mat samkvæmt jöfnu (2) og til hægri mat 

samkvæmt jöfnu (3) með olíuverði. 

 

     Nú er ekki sjálfsagt að þessi líkön eigi við sérhvert land með sama hætti. 

Hugsanlegt er að heimsvextir, það er fyrsti frumþáttur raunvaxta, atvinnuleysi á fyrra 

tímabili eða olíuverð hafi ólík áhrif á atvinnuleysi í löndunum. Til að kanna hvort 

óhætt sé að meta eina jöfnu í stað margra fyrir tengsl vaxta og atvinnuleysis má 

skoða líkan (e. fixed effects model) sem tekur tillit til mismunandi þróunar stærða í 

löndunum með því að leyfa eingöngu fastanum að breytast á milli landa. Stuðlar við 

óháðu breyturnar verða hins vegar þeir sömu. Atvinnuleysi lands i í gagnasafninu má 

þá meta út frá heimsvöxtum, töfðu gildi atvinnuleysis og olíuverði: 

€ 

ˆ U i,t = Ci +αRt + βUi,t−1 + γOILt  

Framkvæma má Wald-próf til að kanna hvort fastarnir og stuðlarnir, ef þeim er leyft 

að breytast, séu jafngildir á milli landa. Í töflu 5.10 má sjá niðurstöður þeirra prófa. 

Athyglisvert er að tengsl olíuverðs og atvinnuleysis virðast vera ólík í löndunum en 

að öðru leyti er óhætt að gera ráð fyrir sambærilegum áhrifum heimsvaxta og 

atvinnuleysis frá fyrra tímabili á atvinnuleysi í dag. Loks reynist óþarft að gera ráð 

fyrir breytilegum fasta á milli landa. Tafla 5.11 sýnir að endingu niðurstöður úr mati 

jöfnunnar að ofan þar sem stuðlinum við olíuverð er eingöngu leyft að breytast á 

milli landa. Útkoman er í sjálfu sér ekki mjög frábrugðin matinu sem fékkst með 

venjulegri aðferð minnstu kvaðrata. Stuðullinn við tafið gildi atvinnuleysis eykst 

örlítið og áhrif olíuverðs verða að meðaltali svipuð og áður. Marktækni heimsvaxta 

verður þó meiri og stuðullinn við raunvexti marktækur miðað við 10% mörkin. 
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Núlltilgáta F-gildi p-gildi 

Fasti: Allir fastarnir jafngildir 0,8815 (1,66) 0,5910 

Heimsvextir: Allir stuðlarnir jafngildir 1,2110 (1,66) 0,2534 

Tafið atvinnuleysi: Allir stuðlarnir jafngildir 0,9112 (1,66) 0,5561 

Olíuverð: Allir stuðlarnir jafngildir 1,7831 (1,66) 0,0296 

Tafla 5.10: Niðurstöður Wald-prófa til að kanna hvort gera megi ráð fyrir ólíkum stuðlum 

fyrir einstök lönd í OLS-matinu. Marktæktargildi miðað við 5% mörk eru sýnd í svigum.  

 

Stuðull Gildi t-gildi Stuðull Gildi t-gildi 

C 0,27 2,84 γHolland 0,009 2,82 

α  0,02 1,78 γ Írland 0,019 5,90 

β  0,91 67,15 γ Ítalía 0,011 3,48 

γAusturríki 0,002 0,77 γJapan 0,001 0,46 

γÁstralía 0,008 2,72 γKanada 0,012 3,79 

γBandaríkin 0,010 3,29 γNoregur 0,001 0,33 

γBelgía 0,015 4,49 γNýja Sjáland 0,006 2,03 

γBretland 0,013 4,15 γSviss -0,001 -0,16 

γDanmörk 0,010 3,09 γSvíþjóð 0,006 1,83 

γFrakkland 0,012 3,71 γÞýskaland 0,009 2,79 

Tafla 5.11: Niðurstöður OLS-líkans (e. pooled least squares model) með ólíkum stuðlum við 

olíuverð á milli landa. Marktæktargildi miðað við 5% mörk er |t| = 2,02. 

 

     Þær jöfnur sem hér hafa verið skoðaðar skýra eingöngu samband breytanna yfir 

tíma en gefa ekki fullkomlega til kynna hvort og hvernig atvinnuleysi muni bregðast 

við breytingum á raunvöxtum. Nota má VEC-líkan (e. vector error correction model) 

til að kanna samspil tveggja breyta sem geta haft áhrif hvor á aðra samtímis eða 

eingöngu í aðra áttina. Slíkt líkan sýnir bæði hvernig atvinnuleysi ætti að bregðast 

við hækkun raunvaxta og viðbrögð raunvaxta við aukningu atvinnuleysis umfram 

langtímajafnvægi samkvæmt fyrsta líkaninu, jöfnu (1), hér á undan. Eftirfarandi 

VEC-líkan er metið með tveimur töfðum gildum fyrir innri breyturnar atvinnuleysi 

og raunvexti en olíuverð er einnig látið fylgja með í formi ytri breytu þar sem 

upplýsingagildi þess er réttmætt: 
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€ 

ΔUt = α10 +α11ˆ e t−1 + β12ΔUt−1 + β13ΔUt−2 + γ14ΔRt−1 + γ15ΔRt−2 +δ16ΔOILt +δ17ΔOILt−1

ΔRt = α20 +α21ˆ e t−1 + β22ΔUt−1 + β23ΔUt−2 + γ 24ΔRt−1 + γ 25ΔRt−2 +δ26ΔOILt +δ27ΔOILt−1
 

þar sem 

€ 

ˆ e t−1 = Ut−1 − βRt−1 − c  og c er fasti. 

     Eins og sést í töflunni að neðan bregst atvinnuleysi ekki við breytingum í 

raunvöxtum með marktækum hætti en raunvextir bregðast hins vegar við 

atvinnuleysi með jákvæðum hætti, það er ef atvinnuleysi reynist hærra en ætla mætti 

miðað við langtímasambandið mun kerfið aðlagast með hækkun raunvaxta. Aðrar 

niðurstöður koma ekki á óvart; aukið atvinnuleysi og hærra olíuverð á síðasta 

tímabili koma fram með auknu atvinnuleysi í dag og hærra olíuverð í dag veldur 

strax lægri raunvöxtum. Útkoman úr þessu líkani er í samræmi við niðurstöðurnar í 

kafla 5.3 þar sem fyrstu frumþættirnir voru bornir saman og orsakasamhengi skoðað 

með Granger-prófinu. Raunvextir virðast með öðrum orðum ekki hafa ýkja marktæk 

áhrif á atvinnuleysi þegar tímabilið er skoðað í heild sinni. Á mynd 5.8 sést svörun 

(e. impulse response) atvinnuleysis og raunvaxta við eins staðalfráviks breytingu í 

hvorri breytu fyrir sig. Þess má geta að staðalfrávik fyrsta frumþáttar atvinnuleysis er 

tæplega 3,28 og fyrsta frumþáttar raunvaxta rúmlega 3,30. 

 

Atvinnuleysi Raunvextir 

Stuðull Gildi t-gildi Stuðull Gildi t-gildi 

α11 -0,003 -0,09 α21 0,25 3,97 

β12 0,72 3,87 β22 0,54 1,97 

β13 -0,37 -1,90 β23 -0,48 -1,69 

γ14 0,05 0,50 γ24 0,10 0,74 

γ15 0,05 0,54 γ25 0,29 2,36 

δ16 -0,02 -1,64 δ26 -0,07 -5,04 

δ17 0,03 2,35 δ27 -0,01 -0,55 

Tafla 5.12: Niðurstöður VEC-líkansins fyrir tímabilið 1966-2009. Aðlagað gagnasafn nýtir 

41 athugun fyrir árin 1969-2009. Marktæktargildi miðað við 5% mörk er |t| = 2,02. 
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Mynd 5.8: Svörun atvinnuleysis og raunvaxta við eins staðalfráviks breytingu í hvorri breytu 

fyrir sig. Myndin á við VEC-líkanið fyrir tímabilið 1966-2009. Láréttu ásarnir sýna árafjölda 

og lóðréttu ásarnir rauntölur (ekki prósentustig). 

 

     Hafa raunvextir þá ekki áhrif á atvinnustig? Ræður atvinnuleysi alltaf förinni? 

Svarið er ekki svo einfalt. Hið athyglisverða er að sambandið virðist vera ólíkt eftir 

tímabilum. Ef VEC-líkanið er metið fyrir tímabilið 1980 til 2009 verður stuðullinn 

fyrir raunvexti, α11, marktækur í atvinnuleysisjöfnunni ásamt stuðlinum α21 fyrir 

atvinnuleysi í raunvaxtajöfnunni. Eftir 1983 verður svo eingöngu stuðullinn α11 fyrir 

raunvexti marktækur. Það þýðir að eftir 1980 bregst atvinnuleysi við raunvöxtum og 

raunvextir að einhverju leyti við atvinnuleysi, að minnsta kosti framan af. Niðurstaða 

matsins er sýnd í töflu 5.13 en sérstakt er að báðir stuðlarnir við tafða leifaliðinn eru 

neikvæðir sem bendir til þess að ef atvinnuleysi eykst umfram langtímajafnvægi 

samkvæmt VAMK-líkaninu sem lýst var með jöfnu (1), þannig að tafði leifaliðurinn 

í VEC-jöfnunum verður jákvæður, muni atvinnuleysi annað hvort lækka eða 

raunvextir lækka svo að jafnvægi í atvinnuleysi náist á nýjan leik. Loks aukast sífellt 

marktæk áhrif tafinna gilda á raunvöxtum í atvinnuleysisjöfnunni eftir því sem lengra 

líður á níunda áratuginn sem undirstrikar hvernig raunvextir virðast hafa sterkari 

áhrif á atvinnuleysisstig eftir 1980. 
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Atvinnuleysi Raunvextir 

Stuðull Gildi t-gildi Stuðull Gildi t-gildi 

α11 -0,27 -2,68 α21 -0,36 -2,10 

β12 0,70 3,83 β22 0,45 1,45 

β13 -0,27 -1,20 β23 0,46 1,16 

γ14 0,13 1,06 γ24 -0,55 -2,60 

γ15 0,05 0,54 γ25 -0,03 -0,18 

δ16 -0,03 -3,03 δ26 -0,07 -4,11 

δ17 0,01 0,53 δ27 -0,03 -1,15 

Tafla 5.13: Niðurstöður VEC-líkansins fyrir tímabilið 1980-2009 (|t|(5%, 28 df) = 2,05). 

 

     Á mynd 5.9 má sjá svörun breytanna við staðalfráviksbreytingu líkt og áður. Ljóst 

er að tafin gildi atvinnuleysis hafa talsverð áhrif til hins verra á atvinnuleysi enda 

hafa stuðlar við þau gildi jafnan verið marktækir. Aukning í atvinnuleysi virðist svo 

heldur koma fram með lækkun raunvaxta og loks hefur raunvaxtabreyting nokkur 

neikvæð áhrif á atvinnuleysi en hækkun vaxtanna ætti að koma fram með aukningu 

atvinnuleysis á fyrstu fimm árum eftir slíkar breytingar. Þessi mynd verður svo sífellt 

skýrari eftir því sem á líður en þá aukast áhrif raunvaxta á atvinnuleysi á kostnað 

áhrifa atvinnuleysis á raunvexti. 

 

Mynd 5.9: Svörun atvinnuleysis og raunvaxta við eins staðalfráviks breytingu í hvorri breytu 

fyrir sig. Myndin á við VEC-líkanið fyrir tímabilið 1980-2009. 
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     Ef VEC-líkanið er metið fyrir fyrri hluta tímabilsins 1966 til 2009 fæst önnur 

mynd en hér hefur sést.5 Samband raunvaxta og atvinnuleysis snýst þá eiginlega við. 

Mynd 5.10 sýnir svörun breytanna fyrir tímabilið 1966 til 1980. Atvinnuleysi bregst 

við lækkun raunvaxta með neikvæðum hætti auk þess sem marktækni stuðulsins α11, 

sem gefur til kynna viðbrögð breytunnar við frávikum frá jafnvægi, fer heldur 

minnkandi. Viðbrögð raunvaxta við breytingu í atvinnuleysi eru að sumu leyti svipuð 

þó lækkunaráhrifin minnki til lengdar. Raunvextir hefðu sem sagt ekki eins marktæk 

áhrif á atvinnuleysi í samanburði við seinni ár og svörun þeirra við 

atvinnuleysisáfalli kæmi frekar fram með skemmri lækkun en sást á mynd 5.9. Þetta 

virðist vera nokkuð lýsandi fyrir tímabilið og áhrif olíuverðshækkana á atvinnustig 

enda lækkuðu raunvextir þegar verðið hækkaði á sama tíma og atvinnuleysi jókst. 

Vextirnir tóku svo að elta atvinnuleysið þegar hægði á verðbólgunni en jafnframt 

jókst atvinnuleysi áfram þar sem kostnaður fyrirtækja varð hærri og eftirspurn eftir 

vinnuafli dróst saman. 

 

Mynd 5.10: Svörun atvinnuleysis og raunvaxta við eins staðalfráviks breytingu í hvorri 

breytu fyrir sig. Myndin á við VEC-líkanið fyrir tímabilið 1966-1980. 

 

                                                        
5 Hér er látið nægja að greina frá niðurstöðunum í almennu máli með mynd því lengd 
tímabils sem valið er við mat á líkaninu getur breytt tölfræðilegum útkomum verulega enda 
eru færri mælingar og miklar sveiflur í gögnunum fram til 1980. 
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6 Niðurstöður og túlkun 

Þróun atvinnuleysis til langs tíma má skýra með breytingum á raunvöxtum. Eins og 

sýnt hefur verið fram á hafa vextir og atvinnuleysi breyst með sambærilegum hætti í 

OECD löndunum 17 sem hér voru skoðuð á árunum 1966 til 2009. Helstu marktæku 

frávikin má rekja til mikilla verðhækkana á olíu á áttunda áratugnum. Almennt má 

skýra þessa svipuðu þróun út frá hugmyndum Keynes um heildareftirspurn og 

heildarframboð í hagkerfinu. Áföll á framboðshlið hagkerfisins, sem leiða til hærra 

verðlags og minni framleiðslu, skýra mestu frávikin en breytingar í eftirspurn eiga 

betur við þróunina þar sem ferlar breytanna fylgjast að. 

     Þeir Zoega og Smith (2005) báru saman atvinnuleysi og fjárfestingu í OECD 

löndum til að kanna hvort að sameiginlegur þáttur gæti skýrt þróun þeirra. Í ljós kom 

að ferill heimsvaxta átti mjög vel við báðar breytur auk þess sem fjárfesting fór mjög 

minnkandi í kjölfar hækkunar vaxta eftir 1980. Blanchard (2003) íhugar einnig 

möguleg áhrif raunvaxta á náttúrulegt atvinnuleysi í gegnum fjárfestingu. Hann 

dregur þá ályktun að hærri raunvextir auki fjármagnskostnað sem dregur úr 

fjárfestingu, minnkar vinnuaflseftirspurn og eykur atvinnuleysi. Ef 

peningamálastjórn getur jafnframt verið áhrifarík yfir löng tímabil, eins og ætla má 

að verðbólgubaráttan eftir olíuverðshækkanirnar hafi verið, þá er mjög líklegt að 

raunvextir geti skýrt langtímasveiflur atvinnuleysis. 

     Þegar tímabilið er skoðað í heild sinni virðast raunvextir ekki hafa marktæk áhrif 

á atvinnuleysi. Granger próf fyrir frumþættina gefur þá niðurstöðu að vextirnir hafi 

ekki gott forspárgildi fyrir þróun atvinnuleysis í landahópnum öllum og hið sama má 

yfirleitt segja um hvert og eitt land. Þar að auki reynist annar frumþáttur ekki gefa þá 

áhugaverðu niðurstöðu að lönd sem upplifðu mikla lækkun í atvinnuleysi hefðu haft 

hátt raunvaxtastig. Samt sem áður varpar samanburður annarra frumþátta ljósi á ólíka 

þróun raunvaxta og atvinnuleysis á milli landa. Austurríki, Japan og Þýskaland 

reynast vera undantekningar þar sem ferlar breytanna tóku að þróast hvor frá öðrum 

eftir mitt tímabilið eða á seinni hluta þess. Ástæðuna má helst rekja til sérstakra 

aðstæðna eða ytri þátta, til dæmis breytinga á skipulagi vinnumarkaðar. Hagþróun 

Japans hefur vissulega verið frábrugðin öðrum Vesturlöndum og Þýskaland þurfti að 

takast á við ýmsar grundvallarbreytingar þegar austrið sameinaðist því vestra. 

     Ítarlegri skoðun á sambandi hinna títt nefndu breyta gefur áhugaverðari svör. 

Aðgreining tímabila og rannsókn á þeim sýnir glögglega að olíuverðskrísurnar voru 
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ráðandi orsakavaldur aukins atvinnuleysis fram til um 1980. Eftir það höfðu 

breytingar á raunvaxtastigi óneitanlega áhrif á atvinnuleysi og styrktist það 

orsakasamband eftir því sem á leið tímabilið. Mjög sérstakt er hversu lítil áhrif 

hækkun olíuverðs í upphafi 21. aldar hafði á þróun atvinnuleysis, sérstaklega þar sem 

olían var svo áhrifamikil áður fyrr. Blanchard og Galí (2007) telja ástæðuna felast í 

fáum áföllum samhliða hækkuninni, minni hlutdeild olíu í framleiðslu og neyslu, 

sveigjanlegri vinnumörkuðum og framfara í stjórn peningamála. 

     Þegar á heildina er litið er ljóst að breyttar áherslur í stjórn peningamála eftir 1980 

hafa varpað nýju ljósi á samband raunvaxta og atvinnuleysis. Baráttan gegn 

verðbólgunni eftir olíuverðshækkanirnar 1973 og 1979 færði keflið í hendur 

seðlabankastjóra sem litu verðbólgu hornauga og beittu vöxtum með virkni 

hagkerfisins að leiðarljósi. Með auknum trúverðugleika tókst að binda 

verðbólguvæntingar og þannig koma í veg fyrir verðbólguskot til hins verra í kjölfar 

hrávöruverðshækkana. Eftir tímabil hárra raunvaxta og sársaukafullra afleiðinga fyrir 

vinnumarkað gáfu lágar og stöðugar verðbólguvæntingar tækifæri á lækkun vaxta. Í 

stöðugra efnahagsumhverfi og við lækkandi vexti varð hagkvæmara að fjárfesta og 

auka við neyslu. Þar með dró úr slaka á vinnumarkaði og atvinnuleysi fór lækkandi. 

Vissulega má vera að aðrir þættir eigi þátt í almennt lækkandi atvinnuleysi 

undanfarinna áratuga, til dæmis meiri samkeppni vegna hnattvæðingar og tölvutækni 

eða hagkvæmari vinnumarkaðsaðgerðir. En ljóst er að vextir eiga þar sinn hlut að 

máli, hvort sem þeir eru ráðandi eður ei.  

     Þegar litið er til framtíðar verður mjög áhugavert að sjá hvernig tengsl 

atvinnuleysis og raunvaxta munu þróast. Jafnframt mun þróun 

verðbólgumarkmiðsins í hagstjórn reynast mikilvæg og hið sama má segja um 

hagkvæmasta gildi þess markmiðs. Vextir eru nú almennt lágir í löndunum sem hér 

hafa verið til umfjöllunar og verðbólga mælist lág. Að því gefnu að raunvextir hafi 

veigamikil áhrif á stig atvinnuleysis geta afleiðingar hægagangs í hagkerfinu reynst 

seðlabönkum erfiðar viðureignar þegar verðbólga og verðbólgumarkmið eru lág. 

Frekari rannsóknir á þætti raunvaxta með tilliti til verðbólgu í stigi atvinnuleysis ættu 

því að bæta í vitsmunasarp fræðimanna og reynast hagkerfinu til góða. Vonin er að 

hér hafi sitt hvað gagnlegt verið lagt fram sem muni reynast öðrum hjálplegt við 

slíkar rannsóknir og aðrar í framtíðinni. 
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Viðauki 

Þróun raunvaxta (R) og atvinnuleysis (U) í sérhverju landi, 1966-2009 
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