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G

eta hagkerfa í þróuðum ríkjum til að skila þegnunum
bættum hag hefur oftast verið
nokkuð óumdeild. Þó er ljóst að ávinningnum er víða misdreift, hagsveiflur
og fjármálakreppur hafa ítrekað valdið
heimilum atvinnumissi og fjárhagslegum erfiðleikum og hagvöxtur eftir
fjármálakreppuna hefur víða verið lítill.
Þessi grein fjallar um nýja kenningu um
það sem veldur þjóðhagslegu ójafnvægi
og afturför og hvernig leitast má við að
fyrirbyggja það.
Í grein minni í Vísbendingu 9. mars
sl. var kynnt til sögunnar ný þjóðhags
kenning Batra (2015), en hún byggist á
skiptingu þáttatekna launa og fjármagns
í svokölluðu launa-framleiðnibili. Niðurstaðan er að mikilvægt innlegg í að tryggja
efnahagslegan og fjármálalegan stöðug
leika er að miða raunlaunahækkanir við
framleiðnivöxt.2 Ef það er gert, verður
launa-framleiðnibilið hvorki of hátt né of
lágt. Í greininni var áherslan á að útskýra
þróun þessarar mælieiningar í samhengi
við breytilega verðbólgu á Íslandi undanfarna áratugi. Í þessari grein er samspil
launa-framleiðnibils og fjármálastöðug
leika skoðað með hliðsjón af íslenskri og
alþjóðlegri hagsögu.

Tengsl við fjármálakreppur
og langtímastöðnun
Mikilvægt er að staðsetja hvernig áhætta í
fjármálakerfinu verður til. Oftast er fjármálaóstöðugleiki rakinn til áfalla í efnahagslífinu eða áhættu sem myndast innan
fjármálakerfisins. Ef hin nýja kenning er
rétt er ójafnvægi í framleiðslu- og tekjuskiptingarferli hagkerfisins hin raunveruKaupmáttaraukning
undanfarinna ára hefur
verið mikil.

Mynd 1 – Frávik frá jafnvægi í launa-framleiðnibili á
Íslandi (áratuga meðaltöl)
Frávik frá meðaltali 1970-2017 = 100
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands og Þjóðhagsstofnun. Áætlun fyrir 2017.

lega uppspretta áhættu innan fjármálakerfisins.
Til að útskýra þetta betur skoðum
við fyrst einfalt líkan af hagkerfinu og
gefum okkur að það sé í jafnvægi þannig
að hækkun raunlauna helst í hendur við
vöxt framleiðninnar og launa-framleiðnibilið er um 100. Hagnaður fyrirtækja er
skilgreindur sem sá hluti af tekjum sem
verður eftir þegar laun hafa verið greidd.
Gefum okkur næst að vöxtur framleiðni
verði meiri en launa þannig að launa-framleiðnibilið fari yfir 100. Fyrirtæki
framleiða þá meira en greitt er í laun og
launin duga ekki lengur til að kaupa alla
framleiðsluna og fyrirtækin sitja uppi með
óseldar vörur en það dregur úr hagnaði
þeirra. Ef hagnaðurinn snýst í tap, leiðir
það til aukins atvinnuleysis og samdráttar.
Bætum nú opinberum geira í líkanið, en
þá er, eins og Keynes (1936) benti á, hægt
að forða samdrætti ef hið opinbera tekur
lán til að kaupa umframframleiðsluna.3

Framleiðniaukning er
keppikefli til langs tíma.

Niðurstaða Batra um að hátt launa-framleiðnibil leiði til skuldasöfnunar
og fjármálaóstöðugleika er í samræmi
við sjálfstæðar rannsóknir um ójöfnuð.
Þannig finna t.d. Perugini, Hölscher
og Collie (2013) tölfræðilega marktækt
samband á milli ójafnari launadreifingar
og aukinnar skuldsetningar einkageirans,
þegar girt hefur verið fyrir aðra áhrifavalda lántöku. Gott er að útskýra muninn
á skiptingu þáttatekna og öðrum skilgreiningum á ójöfnuði eins og innbyrðis
dreifingu tekna eða eigna. Margt b endir
til að hækkandi launa-framleiðnibil hafi
áhrif til að auka ójöfnuð í innbyrðis
dreifingu launa og eigna. Aukinn hagnaður og hækkandi eignaverð hafa tilhneigingu til að auka ójöfnuð í eignadreifingu.
Laun stjórnenda fyrirtækja hækka meira
en annarra launþega við ástand ofurhagnaðar, sérstaklega í fjármálauppsveiflu.
Kenning Batra fjallar um mikilvægi
jafnvægis í skiptingu þáttatekna hagkerf-

Össur er eitt af flaggskipum íslenskrar nýsköpunar.

Raunlaunahækkanir miði
við framleiðnivöxt.
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isins, þar sem framleiðsla er grundvöllur
framboðs og laun mynda eftirspurn.
Eins og Smith (1776) telur Batra að jafnvægi þurfi að ríkja í þróun þáttatekna.4
Kenning Batra byggist á hugmynd Keynes
um jafnvægi á milli heildarframboðs (e.
aggregate supply) og heildareftirspurnar
(e. aggregate demand). Ef launa-framleiðnibilið hækkar eykst verðmæti heildarframleiðslu meira en virði heildartekna. Ef
heimilin auka eftirspurn með lántökum
getur það frestað samdrætti.5 Hins vegar
getur hækkandi skuldastig heimila aukið
líkur á fjármálaóstöðugleika síðar. Ríkið
getur með lántökum brugðist við bakslagi
í efnahagslífinu með auknum útgjöldum eða við óstöðugleika í fjármálalífinu
með yfirtöku eigna og skulda fjármála
fyrirtækja í vanda og með hvetjandi peningastefnu. Þrátt fyrir slík inngrip bendir
reynslan til að ef ekki er dregið úr slíku
grundvallarójafnvægi sé líklegt að langtímahagvöxtur og velsæld verði minni.
Talið er að Keynes hafi fengið hugmyndina að heildarframboði og -eftirspurn frá Marx (1867), en hann kom með
kenningu um það hvernig lækkun launa
og hagnaðar (e. diminishing rate of profit)
vegna óvæginnar samkeppni getur aukið
líkur á fjármálaóstöðugleika.6 Keynes
kom með nýja útskýringu á eftirspurnar
vandanum sem hann nefndi lausafjárgildru (e. liquidity trap), en hann tók
eftir að einkafjármagn hvarf úr umferð í
„Kreppunni miklu“ sem ágerði vandann.
Keynes ályktaði að í hagkerfi við aðstæður
kreppu séu „innri vextir“ peninga ráðandi
(e. money rules the roost) og að það komi
í veg fyrir að lágir stýrivextir skili sér í aukinni eftirspurn. Hans merka framlag var
að leggja til að ríkið leysti eftirspurnarvandann með skuldsettum útgjöldum.
Í ljósi kenningar Batra má spyrja hvort
Keynes hafi útskýrt uppruna eftirspurnarvandans eða aðeins birtingarmynd hans.
Frá nýliðinni fjármálakreppu hefur
efnahagslíf vestrænna ríkja þróast á annan
veg en hefðbundnar hagfræðikenningar
gera ráð fyrir. Vöxtur eftirspurnar hefur
haldist lítill og verðbólga einnig þrátt fyrir
inngrip hins opinbera á fjármálamarkaði. Það ástand, sem hefur verið nefnt
langtímastöðnun (e. secular stagnation),
hefur valdið hagfræðingum heilabrotum.
Flestar hugmyndir um lausn vandans
varða breytingar á efnahagsstjórn, ásamt
breytingum á fjármálaeftirliti til að koma
í veg fyrir að fjármálaóstöðugleiki brjótist
út á ný. Þá nægja kenningar Keynes eða
Marx ekki til að útskýra af hverju eftir
spurn hefur víða haldist lítil á meðan
hagnaður fyrirtækja er mikill og verð
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Tafla 1 – Launa-framleiðnibilið og fjármagns
stöðugleiki á Íslandi (áratuga meðaltöl)
Launaframleiðnibil*

Raunvirði
húsnæðis*

Skuldir
heimila**

Skuldir hins
opinbera**

Hagnaður
(EBIT)***

1970-1979
94,8
84,1
20,8
16,3
..
1980-1989
91,4
76,8
28,9
30,0
3,4
1990-1999
99,2
75,3
62,9
56,2
4,8
2000-2009
104,1
131,8
97,7
71,3
7,5
2010-2017
108,2
140,0
97,4
109,1
8,5
* Meðaltal 1970-2017 = 100.
** % af VLF.
*** % af rekstrartekjum; án fjármálafyrirtækja; árin 1980-1997 og 2002-2015.
Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands og Þjóðhagsstofnun. Áætlun fyrir 2017.

Mynd 2 – Launa-framleiðnibil og fjármálastöðugleiki á
Íslandi (áratuga meðaltöl)
Láréttur ás: Launa-framleiðnibil, meðaltal 1970-2017 = 100
Lóðréttur ás: Skuldir heimila og hins opinbera, % af VLF
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Heimildir: Þjóðhagsstofnun, Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands. Áætlun fyrir 2017.

hlutabréfa og skuldabréfa er hátt. Kenning
Batra um grundvallaráhrif skiptingar
þáttatekna útskýrir þá þversögn hins vegar
vel og hvað þurfi til að endurvekja hagvöxtinn. Ef launa-framleiðnibilið verður
of hátt, leiðir aukinn hagnaður til hækkandi verðbréfaverðs á meðan skuldsettum
heimilum og ríkissjóði eru takmörk sett
að auka lántökur til að leysa eftirspurnarvandann. Eina leiðin til að auka eftirspurn
og hagvöxt á ný er að lækka launa-framleiðnibilið með hærri launum.

Reynslan á Íslandi
Árleg gögn sýna að launa-framleiðnibilið hefur verið sveiflukennt á Íslandi. Sú
niðurstaða er tengd m.a. stefnuaðgerðum
stjórnvalda, breytilegri samningsstöðu
aðila vinnumarkaðarins, þróun viðskiptakjara og skorti á skýru markmiði um að
þróun raunlauna miðist við framleiðniaukningu. Á mynd 1 er meðaltal launa-

-framleiðnibilsins yfir tímabilið 19702017 sett í 100 og miðað við að vöxtur
launa og framleiðni hafi verið í jafnvægi
við það stig. Meðaltal tímabilsins er síðan
dregið frá áratugameðaltölum til að sjá
betur frávik frá jafnvægi. Út frá þeim má
síðan draga ályktanir um þrjú tímabil
með einkennandi stjórnarfari (e. regime)
sem ríkt hafa á þeirri tæpu hálfu öld sem
til skoðunar er.
1.
Umframeftirspurn
og
verðbólga,
1970-1989: Á þessum árum var launa-framleiðnibilið lágt að meðaltali, þegar
mikil verðbólga var viðvarandi efnahagsvandamál. Hagnaður fyrirtækja og eignamyndun áttu á brattann að sækja. Stórar
gengisfellingar áttu sér stað til að tryggja
arðsemi sjávarútvegs- og útflutningsfyrirtækja, með vítahring launa og verðbólgu
við aðstæður lítils atvinnuleysis. Fjárfesting
átti sér stað með skömmtun fjármagns sem

bar neikvæða raunvexti. Með gildistöku
Ólafslaga urðu raunvextir jákvæðir um
miðbik níunda áratugarins, en það skapaði
eðlilegra ástand á fjármálamarkaði, sem,
ásamt ýmsum kerfisbreytingum, stuðlaði
að auknum peningalegum sparnaði.
2.
Jafnvægi, 1990-1999. Launa-framleiðnibilið var því sem næst í jafnvægi
eftir þjóðarsáttina árið 1990, sem dró úr
víxlverkun launa og verðs. Um miðjan
áratuginn þróaðist íslenska fjármálakerfið áfram með opnun á flæði fjármagns
yfir landamæri með þátttöku Íslands í
Evrópska efnahagssvæðinu og með upphafi einkavæðingar bankanna. Verðbólga
hélst lág og stöðug og umfang fjármálastarfsemi jókst. Skuldir einkageirans og
hins opinbera jukust með bættu aðgengi
að fjármagni.
3.
Ofþensla og eftirspurnarvandi, 20002017. Launa-framleiðnibilið tók að
hækka og var orðið sögulega hátt um og
eftir hrun. Framleiðni tók að aukast meira
en launin og hagnaður fyrirtækja jókst
(tafla 1). Hið einkavædda bankakerfi
stórjók skuldsetningu í hagkerfinu, einnig
yfir landamæri, og kerfisáhættan jókst úr
öllu valdi. Þegar alþjóðleg lausafjárkreppa
braust út myndaðist mikill óstöðugleiki í
efnahagslífinu sem leiddi til hruns krónunnar og bankanna. Hagvöxtur hefur
verið mikill á Íslandi undanfarin ár vegna
fjölgunar í komu erlendra ferðamanna.
Skuldir hins opinbera jukust mjög eftir
hrun bankanna, þegar grípa þurfti inn í
ósjálfbæra þróunina til að koma í veg fyrir
að fjármálastarfsemi stöðvaðist með öllu.
Raunvirði húsnæðis hækkaði umtalsvert
eftir að launa-framleiðnibilið fór upp fyrir
100, sem er til marks um eignaverðbóluna
sem myndaðist fyrir hrun, og verðið hefur
hækkað aftur undanfarin ár. Aukinn
hagnaður fyrirtækja er einnig í samræmi
við mælinguna á háu launa-framleiðnibili.
Viðhorfsbreyting varð til hagnaðar fyrirtækja á tíunda áratug síðustu aldar, þannig
að mikill hagnaður, mögulega tengdur fákeppni, var álitinn eftirsóknarverður og til
marks um styrka stöðu fyrirtækja.
Mynd 2 sýnir jákvæða fylgni á milli
launa-framleiðnibilsins og skuldsetningar, í samræmi við kenninguna um að
hátt launa-framleiðnibil leiði til aukinna
skulda heimila og hins opinbera.7 Meginniðurstaðan er að þegar launa-framleiðnibilið hækkar, eykst skuldsetning heimila
og hins opinbera, en það grefur undan
fjármálastöðugleika. Til allra heilla hafa
skuldir heimila og hins opinbera lækkað
nýliðin ár, ásamt launa-framleiðnibilinu.

Peningamagn í umferð, sérstaklega
víðari skilgreiningar, myndar andlag
við skuldir einkageirans og hefur því
aukist samhliða skuldum einkageirans.
Þannig var hlutfall M3 (seðlar og mynt
ásamt veltiinnlánum, almennu sparifé
og bundnum innlánum) undir 30% af
landsframleiðslu á áttunda og níunda
áratug, undir 40% á þeim tíunda, yfir
60% á fyrsta áratug þessarar aldar en hefur
verið tæp 80% af landsframleiðslu það sem
af er öðrum áratug. Þrátt fyrir það hefur
verðbólga verið lítil hér á landi undanfarin
ár og er skýringin á því líklega aðhaldsöm
peningastefna en einnig það sem einkennir
alþjóðlega þróun að innflutningur hefur
áhrif til að halda vöruverði niðri um leið
og hluti peningamagnsins fer í kaup á
eignum sem hækka í verði.

Alþjóðleg reynsla
Rannsókn á sambandi launa-framleiðnibilsins og skulda heimila og hins opinbera
í hlutfalli við landsframleiðslu í átta ríkjum, bendir til sömu þróunar þar (mynd
3). Þannig hækkaði launa-framleiðnibil
allra landanna frá tíunda áratug síðustu
aldar og fram á annan áratug þessarar
aldar og samhliða því jukust skuldirnar.
Þó er nokkur munur á þróuninni í Þýska-

landi, Danmörku og Frakklandi annars
vegar og í Bandaríkjunum, Bretlandi,
Japan, Grikklandi og Írlandi hins vegar. Í
síðarnefndu ríkjunum var hækkun launa-framleiðnibilsins og skulda meiri, mögulega tengt veikari samningsstöðu launafólks. Það er einnig í samræmi við aðrar
mælingar sem benda til að ójöfnuður sé
orðinn talsvert meiri í þeim löndum.

Niðurstaða
Kenning Batra hefur tvíþætt gildi með
því að greina hvað myndar ójafnvægi
og óstöðugleika í hagkerfinu og hvernig
fyrirbyggja má þá niðurstöðu. Sýnt er
fram á að frávik í launa-framleiðnibilinu
eru rótin að hagsveiflunni og fjármála
óstöðugleika. Annars vegar skapar lágt bil
ástand umframeftirspurnar og 
mikillar
verðbólgu og hins vegar leiðir hátt launa-framleiðnibil til eftirspurnarvanda og
aukinnar skuldsetningar. Þessi kenning
bendir til að þróunin í hagkerfinu sé nátengd þróuninni í fjármálakerfinu og að
stjórnvöld þurfi í auknum mæli að horfa
til beggja þátta og tengslanna á milli
þeirra til að tryggja efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika.8
Þótt þjóðhagskenning Batra og
ábendingar feli í sér merkilegt framlag til
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Aðrir sálmar
Flaggskipið Össur
Mynd 3 – Alþjóðlegt launa-framleiðnibil og fjármálastöðugleiki (áratuga meðaltöl)
Láréttur ás: Launa-framleiðnibil, meðaltal 1970-2017 = 100
Lóðréttur ás: Skuldir heimila og hins opinbera, % af VLF
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 agfræðinnar, er efnahagslífið flóknara en
h
svo að ein mælieining nái utan um alla
þætti. Hafandi sagt það er ljóst að mælingin er mikilvæg, þar sem hún snertir
grundvöll 
eftirspurnar og framboðs í
hagkerfinu. Því er full ástæða fyrir hagfræðinga að skoða af alvöru þessa hugmynd um frávik frá jafnvægi og hvernig
best er að útfæra hana í núverandi þjóðhagslíkönum.9
Það jákvæða við þróun launaframleiðnibilsins á Íslandi er að hratt
hefur dregið saman með vexti launa og
framleiðni undanfarin ár, þannig að bilið
verður neikvætt í ár. Það endurspeglar
bætta stöðu heimila sem gefur von um
að skuldir þeirra haldi áfram að dragast
saman á komandi árum. Á hinn bóginn
má vera ljóst að ef vöxtur launa heldur
áfram að vera umtalsvert meiri en vöxtur
framleiðninnar stefnir í aukna verðbólgu
og þann óstöðugleika sem henni fylgir.
Til mikils er að vinna að koma í veg fyrir
það með skynsamlegum kjarasamningum.
Besta leiðin til að tryggja að svo verði
er að miða hækkun raunlauna við vöxt
framleiðni.
1 Höfundur er sérstakur ráðgjafi á skrifstofu
bankastjóra Seðlabanka Íslands. Skoðanir sem
fram koma eru höfundar.
2 Þetta samband er sett fram í jöfnu B = z/w, þar
sem B er launa-framleiðnibilið, z er framleiðnivöxtur og w er vöxtur raunlauna.
3 Þegar utanríkisgeira er bætt í líkanið má sjá að
eftirspurnarvandinn getur aukist. Annars vegar
eykst framleiðni við aðstæður frjálsra viðskipta.
Hins vegar bendir Stolper-Samuelson-kennisetningin til að lönd með fjármagnsfrekan útflut-
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ning og vinnuaflsfrekan innflutning verði fyrir
raunlaunalækkun. M.ö.o. launa-framleiðnibilið
getur hækkað við aðstæður frjálsra viðskipta.
Smith (1776) áleit að hlutfall launa og hagn
aðar þyrfti að „haldast óbreytt“ og að frávik gætu
ekki varað (bls. 159).
Þegar tæknivæðing eykur framleiðni þurfa
raunlaun starfsmanna að hækka, því að annars
þarf að auka skuldir til að fyrirbyggja samdrátt,
sem gengur ekki til langframa.
Sjá t.d. Shaikh (2016).
Skuldir fyrirtækja eru ekki teknar með þar sem
þróun þeirra getur verið á ýmsa vegu.
Sjá t.d. grein Þorsteins Þorgeirssonar (2017b).
Hugtök og sambönd þau sem fjallað er um eru
þegar til staðar í vinnumarkaðshluta QMM
líkans Seðlabanka Íslands, en þar er t.d. miðað
við að frávik í launa-framleiðnibilinu hverfi á
spátíma í skilyrtri aðlögun líkansins að jafnvægi.

Heimildir
Batra, Ravi (2015). End Unemployment Now:
How to Eliminate Joblessness, Debt, and Poverty
despite Congress. Palgrave Macmillan.
Keynes, John M. (1973) [1936]. The General
Theory of Employment, Interest and Money. The
Royal Economic Society.
Marx, Karl (1990) [1867]. Capital, Volume I.
Transl. Ben Fowkes. Penguin Books.
Perugini, Cristiano, Jens Hölscher and Simon
Collie (2013). Inequality, credit expansion and
financial crises. MPRA Paper, no. 51336. 11.
nóvember.
Shaikh, Anwar (2016). Capitalism: Competition,
Conflict, Crises. Oxford University Press.
Smith, Adam (1976) [1776]. An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations.
Oxford University Press.
Þorsteinn Þorgeirsson (2017a). Launa-framleiðnibilið og efnahagslegt jafnvægi. Vísbending,
nr. 9, 35. árgangur. 9. mars.
Þorsteinn Þorgeirsson (2017b). Samvirkni peningalegs og fjármálalegs stöðugleika. Seðlabanki
Íslands, Efnahagsmál nr. 9. apríl.

Össur er líklega eitt glæsilegasta fyrirtæki
sem orðið hefur til í íslenska hagkerfinu.
Það byggist á stórkostlegu frumkvöðlaævintýri stofnandans, Össurar Kristinssonar,
en líka því að mikill metnaður og framsýni hefur einkennt stjórnun félagsins
eftir að það fór inn á vaxtarskeið sitt og
varð alþjóðlegt fyrirtæki.
Það er ekki hægt annað en að hrósa
Jóni Sigurðssyni, forstjóra Össurar, fyrir
hans starf hjá fyrirtækinu. Hann hefur
stýrt því af mikilli fagmennsku, og verið
um leið, góður talsmaður fyrir nýsköpunar- og alþjóðageirann í atvinnulífinu á
Íslandi.
Nú hefur verið tilkynnt um það að
viðskipti með hlutabréf í Össuri verði
sameinuð í kauphöll Nasdaq í Kaupmannahöfn frá og með 6. desember. Síðasti viðskiptadagur með bréfin í Kauphöll
Íslands verður 30. nóvember.
Á þessu ári eru 18 ár frá því að Össur
steig skrefið að skráningu á markað,
og hefur félagið vaxið og dafnað síðan.
Þetta var mikilvæg skráning fyrir íslenska
hlutabréfamarkaðinn og líklega eitt besta
dæmið um hversu jákvætt það getur verið
fyrir markaðsbúskap í okkar litla hagkerfi,
að fjárfestar fá möguleika á því að fjárfesta
í spennandi fyrirtækum með alþjóðlegt
tækifæri, á jafnréttisgrundvelli.
„Skráning Össurar í Kauphöll Íslands
árið 1999, fyrir um 18 árum, gegndi
veigumiklu hlutverki í vexti Össurar úr
litlu stoðtækjafyrirtæki í leiðandi félag á
heimsvísu og við erum þakklát fyrir þau
tækifæri sem skráningin veitti okkur. Með
því að sameina viðskipti með hlutabréf
Össurar í kauphöll Nasdaq Copenhagen
mun seljanleiki bréfanna aukast og verðmyndun verða virkari til hagsbóta fyrir
alla hluthafa Össurar,“ segir Jón í tilkynningu, í tilefni af þessum tímamótum.
Össur verður áfram flaggskip íslenskrar
nýsköpunar, þrátt fyrir þessar breytingar.
En gleymum því samt ekki, að við svona
tímamót - þegar fyrirtæki stíga skrefið
frá markaðnum á Íslandi - þá er hollt að
spyrja að því hvaða grunnástæður liggja
að baki. Það gætu vel tengst því að Ísland
er einangraður markaður frá umheiminum, vegna sjálfstæðrar peningastefnu og
krónunnar.
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