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Formáli 

Þetta 30 ECTS verkefni er lagt fram til meistaraprófs í hagfræði við Háskóla Íslands og er 

vægi hennar 30 ECTS einingar. Leiðbeinandi verkefnisins var dr. Gylfi Zoëga 

hagfræðiprófessor og kann ég honum bestu þakkir. Einnig er Guðbjörgu Elínu 

Ragnarsdóttur þakkað fyrir yfirlestur og sömuleiðis þeim fjölmörgu sem komu með 

einum eða öðrum hætti að gerð þessa verkefnis. 
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Útdráttur 

Peningar eru með einhverjum hætti hlutlausir í fræðikerfi hefðbundinna hagfræðinga – 

hlutfall peninga og raunframleiðslu verður að vera fast. Ómögulegt var því fyrir þá 

hagfræðinga að sjá fram á alþjóðlegu fjármálakreppuna sem hófst 2007-8 í kjölfar 

hækkandi hlutfalls fjármálalegs auðs og raunhagkerfisins. 

Framleiðslulögmál eru önnur í fræðikerfum Joseph Schumpeter og John Maynard 

Keynes þar sem peningar leika lykilhlutverk og hafa áhrif á hvatir og ákvarðanir. 

Nauðsynlegt er að gera greinarmun á því hvort peningar sem bankar búa til stuðli að 

hagvexti eða eignabólum, því hagnaður vegna sölu framleiddra gæða raungeirans er 

annað en verðhækkunarágóði vegna sölu fjármálalegra eigna. 
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Inngangur 

Alþjóðlega fjármálakreppan sem hófst 2007-8 var sú alvarlegasta frá Kreppunni miklu. 

Áratugina á undan urðu bankakerfi stærri sem hlutfall af vergri landsframleiðslu og 

venjan var að telja það góða þróun. Kreppan kom því mörgum á óvart, ekki síst 

hefðbundnum hagfræðingum, því hún átti ekki að geta gerst samkvæmt fræðikerfi 

þeirra. Hefðbundnar hagfræðikenningar krefjast forsendunnar um hlutleysi peninga. Þar 

er hlutverk þeirra eingöngu að halda vörum og þjónustu í hringrás og er þannig ígildi 

vöruskiptahagkerfis. 

Til eru aðrar kenningar um lánsfjársveiflur sem segja til um hvernig lánsfé sveiflast 

með reglubundnum hætti. Lykilatriði kenninganna eru að lánsfé skapist „úr engu“, 

greinarmunur sé gerður milli eigna og peninga og að skuld eigi sér hliðstæðu í lánsfé. 

Nálgunin segir að líta verði á hagkerfi með tvískiptum hætti þannig að raunhagkerfið - 

sem framleiðir vörur og þjónustu - sé aðskilið fjármálakerfinu. Í gegnum tíðina hafa 

ýmsir utan hefðbundinnar hagfræði skoðað hvaða áhrif lánsfé banka hefur á hagkerfi og 

þeir aðilar sem sáu fram á fjármálakreppuna studdust við slíkar kenningar. 

Joseph Schumpeter og John Maynard Keynes, lögðu mikla áherslu á hvernig virkni 

fræðikerfis þeirra var öðruvísi en það sem hefðbundin hagfræði segir til um og var það 

vegna hlutverks banka við að búa til peninga og lánsfé. Öfugt við fræðikerfi 

hefðbundinnar hagfræði þar sem bankar eru eingöngu milligönguaðilar sem miðla 

sparnaði til fjárfesta, þá takmarkar sparnaður ekki fjárfestingu í fræðikerfi Schumpeter 

og Keynes. Þar leika bankar lykilrullu er þeir búa til peninga og lánsfé fyrir frumkvöðla 

sem hyggjast fjárfesta. Öfugt við vöruskiptahagkerfi hefðbundnu hagfræðinnar skipta 

peningar máli fyrir hvatir og ákvarðanir í peningahagkerfi Schumpeter og Keynes – þar 

eru peningar ekki hlutlausir. 

Ritgerð þessi byrjar á umfjöllun um hefðbundna þjóðhagfræði og tengsl hennar við 

fjármál og peninga. Farið verður í hvernig fjármálakreppur geta ekki orðið til í slíkum 

líkönum. Svo verður fjallað um lánsfjársveiflur og annað hlutverk banka í þeim 

greiningum. Því næst verður fjallað annað fræðikerfi Schumpeter og Keynes, þar sem 

ætlunin er að sýna fram á að það sé hagkerfið sem við búum við. Að lokum verður sú 
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sýn sameinuð við nálgun reikningshaldsins á þjóðhagkerfið í þeim tilgangi að sýna fram á 

hve mikilvægt það er að gera greinarmun á hagnaði og verðhækkunarágóða.  
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1 Alþjóðlega fjármálakreppan – ófyrirsjáanlegur atburður 

1.1 Allt í góðu lagi hér 

Í marga áratugi fyrir kreppuna 2007-8 urðu fjármál hlutfallslega stærri en raunhagkerfið 

(e. real economy). Hlutur þeirra í bandarísku og bresku hagkerfunum þrefaldaðist frá 

1950 fram á fyrsta áratug 21. aldar. Velta hlutabréfa jókst mikið sem hlutfall af vergri 

landsframleiðslu (VLF) og í þróuðum hagkerfum jukust einkaskuldir frá því að vera um 

50% af þjóðartekjum árið 1950 í að vera 170% árið 2006. Vöxtur gjaldeyrisviðskipta varð 

meiri en vöxtur inn- og útflutningsviðskipta og vöxtur í viðskipti með gæði (e. 

commodities) jókst meira en framleiðsla þeirra. Vöxtur í fjármagnsflæði milli landa jókst 

mun meira en langtímafjárfesting. 

Þessi þróun hringdi ekki mörgum viðvörunarbjöllum og var raunar talin góð. Flestir 

hagfræðingar, seðlabankar og þeir sem setja reglur fyrir fjármálamarkaði álitu sem svo 

að meiri fjármálavirkni og -þróun (e. financial activity and innovation) skiluðu miklum 

ábata. Því var haldið fram með sjálfstrausti að fullkomnari markaðir og markaðir með 

meira lausafé tryggðu hagkvæmari ráðstöfun fjármuna (e. efficient allocation of capital) 

sem leiddi til meiri framleiðni. Fjármálaþróun gerði það að verkum að auðvelt var að 

veita lánsfé til heimila og fyrirtækja, sem auðveldaði fyrir auknum hagvexti. 

Reynslurannsóknir (e. empirical studies) gáfu til kynna að „fjármálaleg dýpt“ (e. 

"financial deepening") – skuldaaukning einkageirans sem hlutfall af VLF – gerði hagkerfi 

skilvirkari. Fágaðri áhættustýringarkerfi tryggðu samhliða að flækjustig var ekki á 

kostnað stöðugleika og ný kerfi sem sköpuðu og dreifðu lánsfé í stað þess að halda þeim 

á efnahagsreikningum átti að færa áhættuna til þeirra sem voru best til þess fallnir að 

hafa stjórn á henni (Turner, 2016). 

Keen (2011) nefndi að í leiðandi þjóðhagfræðitímaritum (sem voru einna helst skipuð 

af nýklassískum hagfræðingum) fyrir „Niðursveifluna miklu“ (e. "Great Recession") – 

sem hin skyndilega niðursveifla í Bandaríkjunum kallast – var vinsælt að fjalla um 

„Hófsemistímabilið mikla“ (e. "The Great Moderation"), sem virtist einkennast af minna 

atvinnuleysi og lægri verðbólgu ásamt minni sveiflum. Þeir klöppuðu sjálfum sér á bakið 

er þeir bjuggust við að sú leitni héldi áfram, því hún var tilkomin vegna árangursríkrar 
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stjórnunnar þeirra á hagkerfinu. Ben Bernanke, þáverandi seðlabankastjóri 

Bandaríkjanna, var einn af þeim sem þetta taldi árið 2004: 

One of the most striking features of the economic landscape over the past 
twenty years or so has been a substantial decline in macroeconomic 
volatility […] [T]he variability of quarterly growth in real output […] has 
declined by half since the mid-1980s, while the variability of quarterly 
inflation has declined by about two thirds. Several writers on the topic have 
dubbed this remarkable decline in the variability of both output and 
inflation ‘the Great Moderation’ (Bernanke, 2004: 1). 

Annar var Robert Lucas – Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði – og þáverandi forseti 

American Economic Association, sem fullyrti að önnur kreppa í líkingu við Kreppuna 

miklu væri nú ómöguleg sökum þjóðhagfræðikenninga (Keen, 2011): 

Macroeconomics was born as a distinct field in the 1940’s, as a part of the 
intellectual response to the Great Depression. The term then referred to the 
body of knowledge and expertise that we hoped would prevent the 
recurrence of that economic disaster. My thesis in this lecture is that 
macroeconomics in this original sense has succeeded: Its central problem of 
depression prevention has been solved, for all practical purposes, and has in 
fact been solved for many decades. (Lucas, 2003: 1). 

Þáverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna – Alan Greenspan – nefndi í ræðu um 

fjármálaþróun árið 2005 að sífellt flóknari fjármálaafurðir hefðu stuðlað að mun 

sveigjanlegra, skilvirkara og þar með traustara fjármálakerfi en það sem hafði verið til 

staðar aldarfjórðungi áður. Í samræmi við þá skoðun sína lýsti hann því yfir fyrir framan 

bandaríska þingnefnd í febrúar 2005 að hann byggist ekki við að bandaríska þjóðin stæði 

frammi fyrir húsnæðiskreppu. Hugsanlegt væri að verð myndi lækka eitthvað en það 

væri ekki sérstakt vandamál. Er Greenspan vitnaði fyrir þingnefnd nokkrum árum síðar, 

þann 23. október 2008 um ástandið sem myndast hafði vegna efnahagsstefnu áratugina 

á undan nefndi hann: „Þau okkar sem höfðum litið til þess að sérhagsmunir 

lánastofnana myndu verja hluthafa þeirra [...] erum í losti og utangátta. Gjörvöll 

hugmyndafræðileg heimsmynd hrundi til grunna síðasta sumar“ (Andrews, 2008). Glenn 

Stevens, þáverandi seðlabankastjóri Ástralíu, hélt því fram síðla árs 2008 að hann vissi 

ekki um neinn sem hefði spáð fyrir um þá alþjóðlegu fjármálalegu ringulreið sem ríkti. 

Nefndi hann einnig að þá væri horft upp á afar sjaldgæfan atburð (e. tail outcome) – 

niðurstaða sem gat ekki komið til í venjulegum spálíkönum (RBA, 2008). Á 
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upplýsingafundi fræðimanna sem haldinn var í London School of Economics í tilefni 

umróts alþjóðlegra markaða [eftir hrunið] spurði Elísabet II Englandsdrottning: „Af 

hverju veitti enginn þessu athygli?“ (Pierce, 2008).1 

1.2 Grunnstoðir nýklassískrar þjóðhagfræði 

Samkvæmt Hudson og Bezemer (2016) er nú útbreitt viðhorf að kreppan snerti á 

grundvallaratriðum (e. fundamental) og að „hið venjulega“ sé ekki mögulegt lengur. En 

djúpstæður ruglingur er áfram til staðar varðandi hvaða fræðilegu burðargrind (e. 

theoretical framework) skuli styðjast við til greiningar í framtíðarhagkerfi án bóla. 

Bezemer (2011b) nefndi að ríkjandi viðmið hefðbundinnar þjóðhagfræði (e. ruling 

paradigm of today‘s macroeconomics) hvíli á tveimur grunnstoðum; atferlisstoðum og 

kerfissjónarmiði (e. behavioural underpinning and system view): 

 Atferlisstoðir nýklassískrar hagfræði segja til um nytjahámörkun einstaklings (e. 

methodological individualism with optimization). Það felur í sér að hægt er að 

gera líkan af hagkerfi þar sem dæmigerðir aðilar (e. representative agents) 

hámarka tiltekið markmiðsfall sem endurspeglar smekk þeirra að gefnum 

ákveðnum skorðum – til að mynda hagnaður frumkvöðuls (e. entrepreneur), 

neysla neytenda og velferðarfall hins opinbera. Aðferðarfræðin mælir fyrir um að 

öll hagfræðileg fyrirbæri, hvort sem þau eru skoðuð frá sjónarhóli einstakra 

fyrirtækja, geira, hagkerfa eða alls heimsins eigi að vera hægt að útskýra með 

nytjahámörkun einstaklings. Strangt til tekið gefur það til kynna að heildin er ekki 

meiri en [áhrif] allra hluta (e. the whole is not more than the parts). Ef slakað er á 

þeim skilyrðum er mögulegt að gagnkvæm áhrif (e. interaction) aðila umbreyti 

eiginleikum hagkerfisins í heild (e. economic system) með endursvörun aftur til 

einstaklingsbreytni (e. feedback loop to individual behavior). Þetta leyfir fyrir 

aðskilda en þó enn rekstrarhagfræðilega undirstöðu kerfiseiginleika (e. micro-

founded role of system properties). 

 Kerfissjónarmiðið segir að hagkerfi sé í jafnvægi. Hámörkun einstaklinga og þar 

með líkans er stöðugt jafnvægi (eða nokkur jafnvægi) sem gefur stikum gildi. Þeir 

                                                      
1
 Svarið sem hún fékk frá prófesoor Luis Garicano, forstöðumanni rannsókna (e. director of research) við 

stjórnunardeild London School of Economics var eftirfarandi: "At every stage, someone was relying on 
somebody else and everyone thought they were doing the right thing." (Pierce, 2008). 
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lýsa svo hagkerfinu sem heildarkerfi er einungis getur vikið frá stöðuga 

jafnvæginu vegna ytri áfalla. Þar er enginn innri óstöðugleiki. Markaðir eru sífellt 

álitnir í ástandi stöðugs jafnvægis eða á leið þangað. Líkan af hagkerfi þar sem 

margir markaðir eru (t.d. fyrir vinnuafl, vörur og fjármálalegar eignir) sýna að allir 

markaðir ná jafnvægi á þann hátt að það er í samræmi við og tengt við jafnvægi 

annarra markaða. Þetta er líkan margra markaða (e. multi-market) eða 

„almennt“ jafnvægislíkan (e. "general" equilibrium model) sem Léon Walras 

þróaði fyrstur á áttunda áratug nítjándu aldar. 

1.3 Fjármálakreppur útilokaðar í líkönum 

Í dag er venjan að notast við almenn jafnvægislíkön í ríkjandi hagfræði. 

Heildarjafnvægislíkön (e. Dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE líkön hér 

eftir)) leyfa fyrir dreifingu framleiðslu (e. distributions of realizations) og einnig greiningu 

umskipta frá einu jafnvægi í annað. Líkönin eru víða kennd á efri stigum háskólanáms og 

eru einnig víða notuð af hagfræðingum, svo sem hjá opinberum stofnunum og í 

seðlabönkum (Bezemer, 2011b). 

Robert Solow (2010: 2), einn af stofnendum nútímaþjóðhagfræði, bar vitni fyrir 

bandarískri þingnefnd þar sem hann sagði að DSGE líkön „taki því sem gefnu að hægt sé 

að hugsa um hagkerfi í heild sinni líkt og það væri ein persóna sem ávallt er samkvæm 

sjálfri sér, eða sem valdaafls (e. dynasty) er framfylgir rökréttri langtímaáætlun sem 

einstaka sinnum truflast vegna óvæntra áfalla en aðlagar sig með rökvísum og skilvirkum 

hætti. Ég tel ekki að þessi [heims]mynd standist. Málsvarar þessarar hugmyndar gera 

kröfu um virðugleika með að halda fram að hún sé byggð upp á þekktri 

rekstrarhagfræðilegri hegðun en ég tel að sú krafa sé almennt röng (e. phony).“ William 

Buiter (2009) hélt því fram að DSGE líkön væru ófær um að lýsa afar ólínulegum og 

kvikum hagsveiflum þannig að þjálfun aðila í notkun slíkra þjóðhagslíkana væri 

kostnaðarsöm tímasóun. Á hinn bóginn hefur því t.d. verið haldið fram af Chari (eins og 

vísað er til í Bezemer, 2011b) að DSGE líkön séu fágaðri en gagnrýnendur ganga út frá, 

sérstaklega vegna þess að í líkönunum er mögulegt að setja inn (e. incorporate) 

leitaraatvinnuleysi (e. frictional unemployment), ófullkomna fjármálamarkaði og 

tregbreytanleg verð og laun. 
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Leijonhofvud (eins og vísað er til í Bezemer, 2011b) nefndi þó að slík líkön sem eru 

stöðug en með núning (e. „stable-with-friction“ models) geti stælt eftir ólínulegum 

hreyfilögmálum (e. nonlinear dynamics) en ekki fjármálalegum orsökum ólínuleikans. 

Einkenni DSGE líkana samkvæmt Tovar (eins og vísað er til í Bezemer, 2011b) er vöntun 

á viðeigandi aðferð til að gera líkan af fjármálamörkuðum. Ástæðan er sú að í líkönunum 

ræðst peningaleg hlið hagkerfis að fullu af raunþáttum (e. real sphere). Aðilar taka 

ákvarðanir um framleiðslu, neyslu og fjárfestingu sem byggjast þeim gæðum sem til eru 

ásamt smekk og verðum. Peningar eru álitnir viðauki við raunhagkerfið, eingöngu sem 

reiknieining (e. unit of account) sem gerir fólki kleift að bera saman hlutfallslegt verðlag 

vara og þjónustu og auðveldar fyrir hagkvæmu einstaklingsvali. Að gefnum niðurstöðum 

um hámörkunarferlið er litið á fjármálageirann líkt og hann aðstoði með hlutlausum (e. 

passively) hætti við framkvæmd nauðsynlegra viðskipta með vörur, þjónustu og 

vinnuafl. Til lengri tíma ræðst raunframleiðsla, atvinnuþátttaka og hagvöxtur eingöngu 

af tæknistigi og smekk (e. preferences) fólks. Þar af leiðandi verður peningur að vera til í 

sama hlutfalli við summu viðskipta í öllum raungeirum hagkerfisins, það er framleiðslu 

raungeirans. 

Þessi afdráttarlausa niðurstaða (e. determinateness) er vandamál þegar kemur að því 

að skilja fjármálalegan óstöðugleika sem einungis getur komið til ef lausafjármagn er 

búið til umfram raunframleiðslu. DSGE líkön útiloka þannig möguleikann á 

fjármálalegum óstöðugleika. Enn fremur kemur jafnvægishugtakið í veg fyrir að hægt sé 

að fylgjast með fjármálalegum breytum með beinum hætti í líkönunum (e. explicit 

modelling) sem eru ekki að fullu ákvarðaðar í hámörkunarferli raunhagkerfisins sem 

knýr líkanið áfram. Þó að undirskildar (e. tacit) forsendur um fjármálalegt flæði séu til 

staðar – til dæmis hagnaður og vextir – sýndu Godley og Shaikh (2002) fram á að ef 

fjármálaflæði samkvæmt almennum jafnvægislíkönum er útlistað með beinum hætti 

grefur það undan lykileiginleikum líkansins eins og hámörkun raun- í stað nafnþátta og 

leiðir til frávika, til dæmis fallandi verðlags við aukið peningaframboð. Hin afmarkaða 

leið að jafnvægi líkansins næst ekki ef fjármálalegar breytur eru útlistaðar með beinum 

hætti. 

Það er frumorsök þess að ekki er hægt að bæta við fjármálageira og lánsfjársköpun í 

almennum jafnvægislíkönum, og ekki er hægt að sjá fyrir lánsfjárkreppu í líkönum þar 
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sem ekkert lánsfé er. Það er ekki vegna óheppni eða óvenjulegra aðstæðna heldur 

hönnunar þessara kjarnalíkana nútímaþjóðhagfræði. Fórnarkostnaður samkvæmni 

líkananna er að sleppa þarf fjármálum og fjármálakreppur geta ekki orðið til í þeim. Allar 

tilraunir við samþættingu (e. notionally integrate) fjármála við DSGE líkön eða önnur 

jafnvægislíkön verða að lýsa fjármálageiranum sem tilfærslum á núverandi (e. existing) 

peningum frá sparifjáreigendum til fjárfesta í beinu hlutfalli við núverandi framleiðslu 

raungeirans – líkt og eina hlutverk peninga væri að halda vörum og þjónustu í hringrás. 

Slíkt neitar eðli fjármála, sem er vogun; sköpun skulda(viðurkenninga) og lánsfjárafurða 

(e. debt claims and credit instruments) umfram núgildandi framleiðslu. Bankar búa til 

peninga, þeirra hlutverk er ekki eingöngu að láta peninga ganga frá þeim sem spara til 

fjárfesta. Þar sem lánsfjársveiflur eru – að því er virðist (e. ostensibly) – meðhöndlaðar í 

nýklassískri hagfræði, þar eru í raun gerð líkön af ytri áföllum (ekki fjármálalegum), sem 

fjármál gera verri. Ófullkomnir fjármálamarkaðir geta aukið á og gert áföll utan 

fjármálageirans verri. En í þessu tilliti er ekkert sérstakt við fjármál – tregbreytanleg laun 

á vinnumarkaði gætu skilað sömu niðurstöðu (e. the same role could be fulfilled). Gert er 

líkan af óstöðugleika, en ekki þeim óstöðugleika sem fjármál hrinda af stað með 

hlutfallslegri aukningu skulda samanborið við hagkerfið (Bezemer, 2011b). 
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2 Alþjóðlega fjármálakreppan – fyrirsjáanlegur atburður 

2.1 Hér er nú eitthvað að 

Það sem kom alþjóðlegu fjármálakreppunni af stað var bandaríski fasteignamarkaðurinn 

og afleiðuafurðir tengdar honum. Þrátt fyrir viðhorf þeirra hagfræðinga sem fylgja 

ríkjandi stefnu (e. mainstream economists) að ekki hefði verið hægt að spá fyrir um hana 

var fjöldinn allur af hagfræðingum utan nýklassíska skólans sem gerði það. Dirk Bezemer 

(2009) tilgreindi tólf aðila í No One Saw This Coming: Understanding Financial Crisis 

Through Accounting Models sem vöruðu við þeirri þróun er olli kreppunni. Til að komast 

í þann hóp þurfti að standast fjögur skilyrði: 

1. Greinendur þurftu að taka fram hvernig þeir komust að niðurstöðum sínum. 

2. Greinendur spáðu ekki einungis fyrir um kreppu fasteignamarkaðar en tengdu 

hana við kreppu raunhagkerfisins. 

3. Spár þurftu að vera opnar almenningi. 

4. Tímamörk voru tilgreind í spánum. 

Milli 2000 og 2006 vöruðu þeir sérstaklega við kreppu sem húsnæðismarkaður myndi 

koma af stað (e. housing-led recession) innan einhverra ára en slíkar skoðanir voru ekki 

vinsælar á þeim tíma, hvorki hjá almenningi né opinberum aðilum (e. general mood and 

official assessment), en það var ekki fyrr en seint á árinu 2007 að flestir sem fylgdust 

með framgangi mála fóru að gagnrýna ástandið. 

Fyrrgreindir tólf aðilar áttu það sameiginlegt að styðjast við sömu undirliggjandi 

rökvísu burðargrind (e. analytical framework): 

 Fjármálaeignir aðskildar frá eignum raungeirans. 

 Flæði lánsfjár fjármagnar báðar tegundir auðs. 

 Skuldaaukning samhliða vexti fjármálaauðs. 

 Reikningshaldstenging milli fjármálageira og raunhagkerfis (e. financial and 

real economy) (Bezemer, 2010). 

Það er vísað til allra heimilda sem eftir eru í þessum undirkafla í Bezemer (2010). 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15892/1/No_one_saw_this_coming.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15892/1/No_one_saw_this_coming.pdf
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Dean Baker (2002: 5) ræddi afleiðingar bandarísku húsnæðisbólunnar. Þá sagði hann 

að „jafnvel þótt skammtímaáhrif húsnæðisbólu virðast góð – líkt og var með hlutabréfa- 

og dollarabóluna – geta langtímaáhrifin vegna þeirrar hjöðnunar sem fylgir að lokum 

verið hræðileg, bæði fyrir hagkerfi í heild sinni og tugi milljóna fjölskyldna sem munu sjá 

stærsta hluta þeirra eigin fjár hverfa óvænt. Hagkerfið mun missa mikilvæga uppsprettu 

eftirspurnar þegar byggingariðnaður hrynur og auðsáhrif umsnúast. Hægjast mun enn 

frekar á hagkerfi sem enn riðar eftir að hlutabréfabólan sprakk [...] Ferli þetta verður 

enn sársaukafyllra ef húsnæðisbólunni verður leyft að stækka áður en hún springur.“ 

Árið 2005 sagði Baker að til meðallangs tíma væri eignaverð í Bandaríkjunum dæmt til 

að falla (Baker, DeLong og Krugman, 2005). Í Recession Looms for the US Economy in 

2007 spáði hann fyrir um 0,7% samdrátt í Bandaríkjunum á árinu 2007 vegna veiks 

ástands húsnæðismarkaðarins. Nefndi Baker (2006: 1) að „auðsáhrifin vegna 

húsnæðisbólunnar leiddu til óvenju mikillar neysluaukningar síðastliðin fimm ár [...] 

[Slík] neysla mun skyndilega minnka í nánustu framtíð [...] og niðurstaðan verður 

samdráttur í einkaneyslu, sem samhliða hratt minnkandi íbúðarfjárfestingu, er líkleg til 

að leiða til samdráttar í hagkerfinu.“ Reyndist Baker örlítið of fljótur á sér en árið 2007 

var hagvöxtur 2%, þótt samdráttur hagkerfisins hafi byrjað opinberlega í lok árs. 

Frá árinu 2000 varaði Wynne Godley ítrekað við því að hækkun bandaríska 

fasteignamarkaðarins væri ósjálfbær, óumflýjanlegt væri að hann myndi hægja á sér og 

afleiðingin yrði efnahagslægð. Godley og Wray (2000) héldu þvi fram að sá stöðugleiki 

sem var fyrir hendi væri ósjálfbær þar sem hann væri drifinn áfram af sífelldri aukningu 

skulda heimila sem verðhækkunarágóði (e. capital gain) fasteignamarkaðarins ýtti undir. 

Spáðu þeir fyrir um að um leið og skuldaaukningin hægði á sér – sem væri óumflýjanlegt 

á næstu árum – myndi hagvöxtur skjögra. Þegar húsnæðisverð byrjaði að lækka sýndu 

Godley og Zezza (2006) fram á hvernig bandaríska hagkerfið væri háð skuldaaukningu og 

héldu því fram að lækkandi húsnæðisverð, sem hafði í för með sér að skuldaaukningin 

hægði á sér, myndi leiða til niðursveiflu fyrir árið 2010. 

Í Boom Bust varaði Fred Harrison (2005) við því að breski fasteignamarkaðurinn ætti 

eftir að lækka skarpt eftir 18 ára uppsveiflu en það byggði hann á rannsókn sinni á 

breska fasteignamarkaðnum 200 árin á undan. Harrson greindi stig bölvunar 

sigurvegarans (e. winner‘s curse) og spáði því réttilega að fasteignaverð myndi hækka 
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um 10% á ári 2006-2007. Í uppfærðri útgáfu Boom Bust sagði Harrison (2007) að 

umsnúningur fasteignamarkaðarins yrði við lok ársins 2007 eða byrjun árs 2008. Ástæða 

óstöðugleikans væri ekki sjálfur fasteignamarkaðurinn heldur markaðurinn fyrir land (e. 

land market). Þensla hagkerfis hvetti til spákaupmennsku. Bankar lánuðu meira og 

meira gegn hækkandi veðum – útkoman varð síhækkandi spírall. Eina leiðin til þess að 

verð á landi yrði aftur viðráðanlegt væri niðursveifla eða kreppa sem græfi undan 

bankakerfinu og ylli útbreiddu atvinnuleysi og endurnýjuðu eignarhaldi (e. 

repossessions) lánveitenda. Hrun breska fasteignamarkaðarins byrjaði í nóvember 2007. 

Á ráðstefnu árið 2004 kynnti hagfræðingurinn Michael Hudson grein sem var gefin út 

árið 2006(a). Varaði hann við sjálfknúandi vexti (e. self-expanding) sparnaðar (mótpartur 

skulda í efnahagsreikningum) og ósjálfbærum vexti nettóvirðis, tilkomins vegna 

verðhækkunarágóða fasteignamarkaðarins. Árið 2005 ritaði hann að „bólan mun springa 

[...] Bandaríkin eru einna skuldsettust á fasteignamarkaði sem fer lækkandi [...] 

Hækkandi skuldaafborganir munu áfram beina tekjum frá einkaneyslu. Að öllu 

samanlögðu munu þessir þættir leiða til áframhaldandi minnkunar raunhagkerfisins, 

áframhaldandi lækkunar raunlauna og koma skuldugu hagkerfi okkar í japanska stöðnun 

eða eitthvað þaðan af verra.“ (Hudson, 2006b). 

Í kjölfar þess að tæknibólan sprakk bjóst Eric Janzen (2001) við því að seðlabanki 

Bandaríkjanna og hið opinbera, í gegnum skattalækkanir, vaxtalækkanir og veikingu 

dollars myndu skapa aðra uppsveiflu líkt og þá sem varð 1934-7 eftir að hlutabréfabólan 

sprakk árið 1929. Janzen varaði við því árið 2006 að bandaríska hagkerfið sæi fram á 

niðursveiflu innan nokkurra ára og í lok árs 2007 taldi hann að lækkun bandaríska 

hlutabréfamarkaðarins – sem myndi hefjast 2008 – myndi líkjast skuldahjöðnun. Árið 

2009 sagði hann að spár sínar væru einfaldar ef fólk skildi undirliggjandi kvikar 

hreyfingar. Bandarísk heimili, fyrirtæki og ríkissjóður væru yfirskuldsett og 

áframhaldandi skuldauakning væri ósjálfbær. Einnig sagði hann að alþjóðlega 

peningakerfið (e. global monetary system) hafi byrjað að liðast í sundur árið 2007 í 

kjölfar falls afleiðumarkaða (e. securitized debt markets) sem féllu í kjölfar hruns 

fasteignamarkaðar. 
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Steve Keen (1995: 634) ritaði greinina Finance and economic breakdown: modeling 

Minsky's "financial instability hypothesis" þar sem ein niðurstaðna hans sögðu að „þau 

kviku óreiðuferli (e. chaotic dynamics) sem könnuð eru í þessari grein ættu að vara 

okkur við gegn því að samþykkja að tímabil tiltölulegrar kyrrðar í kapítalísku hagkerfi 

sem eitthvað annað en lognið á undan storminum.“ Hinn ástralski Keen varaði við 

fjármálavandræðum heimalands síns. Skrifaði hann árið 2006 að skuldahlutfall þeirra 

væri 147% og myndi hækkar í 160% við lok árs 2007 og að nauðsynlegt væri að snúa því 

ferli við. Taldi hann að áður en Ástralir næðu að gera slíkt myndi hagkerfið þegar vera 

komið í niðursveiflu. Ástæðurnar sagði hann einfaldar: „Afborganir af of miklum 

skuldum leiða til þess að lántakar hætta að eyða [peningum í raunhagkerfinu].“ 

Frá árinu 2003 dró Jakob Brøchner Madsen sjálfbærni vöxt [hagkerfis] Danmerkur í 

efa en þá höfðu fasteignaskuldir Dana aldrei verið hærri. Samkvæmt Agaard (eins og 

vísað er til í Bezemer, 2010) birti Danska viðskiptablaðið Børsen lista yfir hvað Madsen 

hafði sagt. Árið 2003 sagðist hann vera mjög svartsýnn og að hann teldi 

alþjóðahagkerfið á leið í sína verstu kreppu frá seinni heimsstyrjöld. Ári síðar sagði hann 

„það er eitthvað verulega mikið að. Við horfum upp á miklar bólur og ef þær springa er 

ekkert til varna [...] Framtíðarhorfur fyrir danskar fjölskyldur eru afar slæmar.“ Árið 2005 

sagði hann „Vöxtur peninga eykst, olíu- og hrávöruverð hefur tvöfaldast síðastliðinn 

áratug. Verðbólga og vextir ættu að hækka sökum þess en ekkert gerist. Öll líkönin sem 

notuð eru til að spá fyrir um verðbólgu eru ónýt, þetta er algjört öngþveiti.“ Madsen var 

leiðbeinandi meistararitgerðar Jens Kjær Sørensen 2005-6. Sørensen sýndi fram á að 

fyrstu samræmdu alþjóðlegu uppsveiflur húsnæðismarkaða í Bretlandi, Noregi, 

Bandaríkjunum og Hollandi mætti rekja til lánsfjárvaxtar vegna aukins frjálsræðis 

fjármálamarkaða. Enn fremur sýndi hann fram á að það væru eignabólur þannig að verð 

myndi óhjákvæmilega falla aftur að langtímaleitni. Taldi Sørensen að sprenging 

bólunnar „mun hafa alvarleg áhrif á heimshagkerfið og mun jafnvel leiða til niðursveiflu“ 

(Sørensen 2006: 97). Árið 2007 sagði Madsen að fasteignir væru yfirverðlagðar og að 

einungis væri tímaspursmál hvenær verð þeirra lækkaði. Spáði hann fyrir um allt að 40% 

lækkun. 

Eftir að tæknibólan sprakk ritaði Kurt Richebächer árið 2001 að „ný uppsveifla 

húsnæðisverðs er önnur ört stækkandi eignabóla fjármögnuð með sömu lausu 



 

19 
 

peningastefnu og skapaði bólu á hlutabréfamarkaðnum.“ Spáði hann fyrir um að 

húsnæðisbólan – samhliða bólum skulda- og hlutabréfaverðs – myndi 

undantekningalaust springa í fyrirsjáanlegri framtíð og koma bandarísku hagkerfi í djúpa 

og langa efnahagslægð (Bonner, 2007). Richebächer ritaði árið 2006 að „bati bandaríska 

hagkerfisins hefur fyrst og fremst einkennst af fordæmalausri skuldsetningu og eyðslu 

neytenda [...] „[S]köpun auðs“ í gegnum mikið hækkandi eignaverð hefur verið knúin 

áfram af mjög svo ódýru lánsfé og lauslegri peningastefnu en ekki af sparnaði og 

fjárfestingu [...] (Richebächer 2006a: 4). Rétt fyrir umsnúning bandaríska 

húsnæðismarkaðarins sumarið 2006 skrifaði hann að „það eina sem heldur aftur af 

stórslysi bandarísks hagkerfis og fjármálakerfis er hækkandi húsnæðisverð sem réttlætir, 

að því er virðist, enn meiri skuldir og lánsfé [...] Vegna ótryggra tekna annars vegar og 

gífurlegrar skuldaaukningar hins vegar er ljóst að í fyrirsjáanlegri framtíð verður hrun á 

fasteignaverði vegna skorts á kaupendum“ (Richebächer, 2006a: 11). Er þessi sýn hans 

varð að veruleika mánuði síðar ritaði hann að „niðursveifla og dumbungsmarkaður (e. 

bear market) eru óumflýjanleg fyrir bandaríska hagkerfið [...] Þetta verður ekki eins og 

hver önnur niðursveifla þar sem laust taumhald peningastefnu styður við eftirspurn líkt 

og hefur verið gert í síðustu hagsveiflum [...] Hið mikla framtíðarvandamál er að hin hlið 

lánsfjárbólunnar er veldisvöxtur skulda [...] Flóð bandarísks lausafjárs undanfarinna ára 

hefur einungis haft eina uppsprettu: lántökur gegn hækkandi eignaverði, stutt af lausu 

taumhaldi peningastefnu seðlabanka [Bandaríkjanna] [...] sem byggir allt á síhækkandi 

eignaverði. En það mun hrynja“ (Richebächer, 2006b: 1, 5, 9, 11-12). 

Nouriel Roubini spáði sumarið 2005 að raunverð húsnæðis í Bandaríkjunum myndi 

lækka um 30% á þremur árum. Í júlí 2006 tók hann fram að niðursveifla bandaríska 

húsnæðismarkaðarins væri ein og sér næg til að framkalla efnahagslægð í 

Bandaríkjunum. Taldi hann að vandræði vegna undirmálslána þar í landi væru einungis 

byrjunin og að þau gæfu til kynna þau miklu fjármálalegu vandræði sem bandarísk 

heimili stæðu frammi fyrir vegna lántöku, þegar niðursveifla húsnæðismarkaðar 

breyttist í algjöra lægð á þeim markaði samhliða efnhagslægð alls hagkerfisins. Í 

nóvember 2006 sagði hann að „lægðin á húsnæðismarkaðnum er nú að verða að lægð í 

byggingariðnaðnum; lægðin í byggingariðnaðnum er að breytast í lægð í bíla- og 

framleiðslugeiranum og lægðin í framleiðslugeirum mun brátt breytast í lægð í smásölu 
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þar sem heimili – sem horfa fram á lækkandi húsnæðisverð og hækkandi 

þjónustukostnað vegna húsnæðis – draga verulega úr einkaneyslu“ (Nutting, 2006). 

Peter Schiff spáði því árið 2006 að húsnæðismarkaðurinn í Bandaríkjunum væri bóla 

sem myndi brátt springa. Í sjónvarpsviðtali CNBC í ágúst 2006 sagði hann að „bandaríska 

hagkerfið er eins og Titanic [...] Ég sé fram á alvarlega fjármálakreppu í Bandaríkjunum“. 

Snemma árs 2007 gaf hann út bók þar sem hann spáði fyrir um lok bandarísku 

húsnæðisbólunnar og fjármálakreppu í kjölfarið, þar á meðal fall íbúðalánasjóðanna 

Fannie Mae og Freddie Max sem og falli bandaríska fjármálakerfisins (Bezemer, 2009). 

Robert Shiller spáði bæði fyrir um lok tæknibólunnar og húsnæðibólunnar. Shiller 

hefur haft eftir sér að of mikill mögulegur auður sé læstur í húsnæði og landi. Til að rekja 

þann auð skapaði hann, ásamt Karl Case, Case-Shiller vísitölu bandarískra heimila. Árið 

2003 varaði Shiller við því hvernig síaukin viðskipti á hlutabréfamarkaði ýttu undir 

sveiflur og drægi athygli frá framleiðslu raunverulegra eigna í stað fjármálaeigna. Í bók 

sinni Irrational Exuberane frá árinu 2000 varaði hann við endalokum tæknibólunnar og í 

bók sinni The Subprime Solution varaði hann við því að hvernig undirmálslánin myndu 

verða til vandræða – sem gerðist síðar á árinu 2008. Í formála 2. útgáfu Irrational 

Exuberance frá árinu 2005 – ári áður en fasteignamarkaðurinn byrjaði að lækka – 

skrifaði hann „áframhaldandi hækkanir [hlutabréfa- og fasteignamarkaðar] gæti að 

lokum leitt til enn meiri lækkana [...] Langtímaafleiðingar gætu verið minna sjálfstraust 

neytenda og fyrirtækja og mögulega heimsniðursveifla. Sú öfgakennda útkoma [...] er 

ekki óhjákvæmileg en mun alvarlegri áhættuþáttur en víðast er viðurkennt.“ 

Eins og áður sagði er vísað í allar ofangreindar heimildir í Bezemer (2010).  
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2.2 Lánsfjársveiflur 

2.2.1 Almennt 

Lánsfjársveifla er þegar lánsfé sveiflast með reglubundnum hætti. Kenningar er snúa að 

lánsfjársveiflum gera tilraunir til að svara hvað valdi þeim og hvort þær valdi sveiflum í 

öðrum hlutum hagkerfa (Bezemer, 2011a). Karl Marx (eins og vísað er til í Bezemer, 

2011a) nefndi að: „í framleiðslukerfi þar sem samfella framleiðsluferilsins veltur á lánsfé 

mun kreppa augljóslega eiga sér stað [...] er [flæði] lánsfjár stöðvast.“ Einnig gaf 

rannsókn Kaminsky og Reinhart (1999) til kynna að vöxtur lánsfjár í kjölfar aukins frelsis 

fjármálamarkaða (e. finanial liberalization) væri einn af bestu vísum fyrir banka- og 

gjaldeyriskreppur. 

Almennt er viðurkennt að lánsfé sé ekki einungis peningareiknieining, að 

lánsfjársveiflur séu til og að þær séu meðal þeirra þátta sem orsaka hagsveiflur. Til að 

mynda rituðu Stiglitz og Weiss (1988: 4) að: „meginaðferð bankakerfisins (og 

peningayfirvalda) til að hafa áhrif á efnahagsumsvif er með stjórnun tiltækileika lánsfjár 

en ekki í gegnum gjaldmiðil (e. medium of exchange).“ Yeager og Greenfield (eins og 

vísað er til í Bezemer, 2011a) hafa sömuleiðis austurrískir hagfræðingar rakið villur 

nýklassískrar greiningar til ruglings fræðimanna á eftirspurn eftir lánsfé við eftirspurn 

eftir peningum, sem varpar skugga á hlutverk eignamarkaða í hagfræðilegri greiningu. 

Lykilatriði í kenningum um lánsfjársveiflur eru: 

1. „Frjálst“ flæði lánsfjár fylgir ekki vexti raungeirans með skýlausum hætti. 

2. Greinarmunur er gerður á eignum og peningum. 

3. Skuld á sér hliðstæðu í lánsfé. 

„Frjálst“ flæði lánsfjár getur einungis átt við ef gengist er við því að lánsfé skapist 

„úr engu“. Sparnaður raungeirans takmarkar ekki vöxt lánsfjár, í staðinn er lánsfé búið til 

á bankareikningum og til skamms tíma er ekki nauðsynlegt að bein tenging sé milli þess 

og tekna raungeirans; vöxtur/samdráttur lánsfjár getur lengi vel verið sjálfknýjandi. Enn 

fremur fer lánsfé umfram núverandi framleiðslu raungeirans samkvæmt skilgreining á 

eignamarkaði. Þetta er ekki til staðar í almennum jafnvægislíkönum en nauðsynlegur 

þáttur kenninga um lánsfjársveiflur. Tvískipt (e. dual) hagkerfi eru því ávallt til staðar í 

slíkum kenningum , þar sem fjármál eru aðskilin raunhagkerfinu og eignir aðskildar frá 
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peningum. Að lokum er lánsfé einnig skuld samkvæmt reikningshaldsjöfnun (e. balance 

sheet identity) þannig að hagkerfið er háð ríkjandi skorðum reikningshalds (e. 

overarching accounting constraint) Þær eru lykilatriði í uppsveiflu sem myndast vegna 

þenslu lánsfjár og þeim neikvæðu afleiðingum fyrir raungeirann sem skuldahjöðnun 

felur í sér. Reikningshaldsnálgunin sýnir þannig fram á (e. captures) fjármálalegt eðli 

nútímakapítalisma (Bezemer, 2011a, Bezemer, 2011b). 

2.2.2 Reikningshaldsnálgun 

Það sem einkennir spár fyrrgreindra tólf aðila sem og almennu umfjöllunina að ofan er 

nálgun hagkerfisins frá sjónarhorni „reikningshalds“ (e. „accounting“) eða „fjárflæðis“ 

(e. flow-of-funds“). Megineinkenni nálgunarinnar eru: 

1. Hringflæði gæða og peninga. 

2. Aðskilin framsetning stöðustærða (birgðir, auður og skuldir) og flæðistærða 

(vara, þjónustu og fjármálalegra breyta). 

3. Líkanagerð fjármálageirans með beinum hætti (e. explicit modelling), sem er 

aðgreindur frá raunhagkerfinu, svo unnt sé að rekja óháð vaxtar-

/samdráttaráhrif fjármálageirans á raunhagkerfið. 

4. Ekki hámörkunarbreytni (e. non-optimising behaviour) hagrænna aðila í 

umhverfi óvissu. 

5. Reiningshaldsjöfnur (ekki jafnvægishugtakið) ákvarða útkomu líkana sem 

viðbrögð við áföll í umhverfi eða stjórnarstefnu (e. policy) (Bezemer, 2009). 

Skaggs (eins og vísað er til í Bezemer, 2010) nefndi að í þessum atriðum er litið á 

peninga sem grunn skulda þannig að lánsfé hefur ávallt debethlið (e. debit) í bókhaldi. 

Litið er svo á að bankar búi til lánsfé en séu ekki eingöngu tilfærsluaðilar. Eignir og 

skuldir eru ekki jafnaðar út og heildarsamlagningu (e. extreme aggregation) er hafnað. 

Aðilar forðast jafnvægisgreiningu heldur eru atburðir greindir er þeir koma smám saman 

í ljós. 

Reikningshaldsnálgunin byrjar á hringflæði peningahagkerfisins þannig að hver 

viðskipti sem eiga sér stað með vörur og þjónustu eiga sér samsvarandi hreyfingar í 

lánsfé/skuldum, og litið er á þetta fjármálaflæði sem samþætt. Flæðið kemur einhvers 

staðar frá og fer eitthvert og þar af leiðandi er hægt að líta á hagkerfið sem 
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efnahagsreikning þar sem skuldir og eignir vega hvort á móti öðru samkvæmt 

skilgreiningu (Bezemer, 2010). Á mynd 1 úr rannsókn Hudson (eins og vísað er til í 

Bezemer, 2010) má sjá einfalt líkan er byggir á fjárflæði (e. flow-of-funds). Líkanið er án 

erlenda geirans. Höfuðáhersla er lögð á að fjármála-, trygginga- og fasteignageirinn (e. 

finance, insurance and real estate sector (FIRE geirinn hér eftir)) sé aðskildur frá 

raunhagkerfinu, sem í þessu tilfelli samanstendur af fyrirtækjum, heimilum og hinu 

opinbera. 

 

Mynd 1: Fjárflæðislíkan (Hudson, eins og vísað er til í Bezemer, 2010). 

FIRE geirinn skapar lánsfé sem fer til raungeirans. Það auðveldar fyrir fjárfestingu í 

fastafjármunum (e. fixed-capital investment), framleiðslu og neyslu gæða en virði þess 

samvæmt reikningsskilum er jafnt og tekjur raungeirans í formi hagnaðar, launa, skatta 

auk fjárfestinga í fjármálatengdum afurðum og skuldaafborgunum (aðallega 

vaxtagreiðslna). Fjármagn verður því til í bankahluta FIRE geirans og fer annað hvort í 

hringrás raungeirans eða kemur aftur sem fjárfesting í fjármálatengdum afurðum eða 

skuldaafborgunum eða öðrum fjármálagjöldum. Það þarf því að velja á milli 

fjármögnunar framleiðslu með óráðstöfuðum hagnaði eða nýjum peningum annars 

vegar eða flæði lánsfjármagns sem snýr aftur í fjármálageirann hins vegar. Valkvöl þessi 

er ekki til staðar í líkönum ríkjandi hagfræði en er nauðsynleg til að skilja 

fjármálakreppur (Bezemer, 2010).  



 

24 
 

Einnig má sjá fylkjaframsetningu slíkra líkana hjá Godley (eins og vísað er til í 

Bezemer, 2010): 

 

Mynd 2: Fylkjaframsetning fjárflæðislíkans (Godley, eins og vísað er til í Bezemer, 2010).  

Líkt og í mynd 1 er lánsfjárflæði banka mikilvægt vegna þess að: 

[E]volving finance in the form of bank loans is required if production is to be 
financed in advance of sales being made and if profit is to be extracted from 
firms and paid over to households (Godley,1999:405, eins og vísað er til í 
Bezemer, 2010: 15). 

Einnig má sjá hvernig fylgst er sérstaklega með vaxtagreiðslum: 

[N]ot quite the same as in the national accounts, where it is standard 
practice [...] to ignore interestpayments, although they are an inevitable 
cost given that production takes time (Godley,1999:405, eins og vísað er til í 
Bezemer, 2010: 15). 

Líkanið endurspeglar breytingar á virði fjármálalegra verðmæta (e. financial stocks) í 

birgðum og auði heimila. Reikningshaldsjöfnur leika lykilrullu þar sem hver röð og dálkur 

nettast út vegna þess að hvert peningalegt flæði kemur einhvers staðar frá og fer 

eitthvert. Fjármálalegur jöfnuður hvers geira – mismunur tekna og útgjalda - er ávallt 

sama sem útgjöld þess geira til fjármálalegra eigna. Samkvæmt Godley (eins og vísað er 

til í Bezemer, 2010) gerði pottþétt reikningshald líkansins það að verkum að ein jafna 



 

25 
 

hefði rökvísa þýðingu fyrir aðrar. Með reikningshaldslíkönum má þannig koma auga á 

ósjálfbæran vöxt í hagkerfinu og spá örugglega fyrir um umskipti (e. reversal), þótt 

nákvæm tímasetning verði ekki eins skýr. 

  



 

26 
 

3 Peningahagkerfi þar sem peningar skipta máli 

3.1 Ráðgátur hagnaðar, vaxta og þenslu hagkerfis 

Undirstaða klassískrar hagfræði (e. classical political economy) var sú sameiginlega 

skoðun að litið var á hagkerfið sem hringflæði (e. circular flow). Hugtakið segir að 

heildarvirði framleiðsluþátta verði að vera jafnt nafnvirði framleiðslu, sem þýðir að 

heildarhagnaður frumkvöðla er enginn. Sama gildir fyrir vexti sem frumkvöðlar borga. Ef 

allar tekjur koma í hlut eigenda framleiðsluþáttana, þá eru engar peningalegar auðlindir 

(e. monetary resources) eftir fyrir nýfjárfestingar (e. fresh investment) sem myndu leiða 

til efnahagslegrar þenslu (e. economic expansion). Slíkt samræmist ekki hagvexti og 

ásókn aðila hagkerfis í hagnað sem hreyfiafl hagkerfisins. Þess vegna er til „Ráðgata 

hagnaðar og vaxta“ (e. "Profit and Interest Puzzle") og tengd Þensluráðgáta (e. 

"Expansion Enigma"). Ef hagkerfið er í raun hringflæði, hvernig getur verið til 

hagnaðardrifin frumkvöðlastarfsemi, vextir og hagvöxtur? (Bezemer og Tómasson, 

2010). Hringflæðið var til staðar frá upphafi klassískrar hagfræðihugsunar. Adam Smith 

(eins og vísað er til í Bezemer og Tómasson, 2010) ritaði árið 1776 í Auðlegð þjóðanna 

að hagkerfið hreyfðist vegna hinnar miklu hringrásar. Þó var engin peningaleg vídd til 

staðar fyrr en Jean Babtiste Say (eins og vísað er til í Bezemer og Tómasson, 2010) lagði 

áherslu á hana. Hann setti fram það sem kallast í dag Lögmál Says. Bókstafleg þýðing frá 

frönsku yfir ensku í riti hans Treatise on Political Economy er "inherent in supply is the 

wherewithal for its own consumption," en í 15. kafla ritaði Say að "a product is no 

sooner created, than it, from that instant, affords a market for other products to the full 

extent of its own value." Sá skilningur gefur til kynna að framboð myndi (e. constitutes) 

eftirspurn. Það kveður á um skilgreiningu (e. per-definition) á jafnræði (e. equality) 

framboðs og eftirspurnar en ekki orsakasamband milli framboðs og eftirspurnar. Séð 

þannig (e. so taken) er lögmálið rökfræðilegt en ekki fullyrðing um orsakasamhengi. 

Lögmálið gefur einnig til kynna peningalega fullyrðingu, þar sem best er að skilja „the 

wherewithal“ sem „the monetary means“ eða „the purchasing power.“ Önnur útgáfa af 

lögmáli Says er að „there will be an excess supply of goods if there is an excess demand 

for money.“ Kaupmátturinn sem felst í fjármagni (e. funds) sem framleiðendur öðlast til 

að framleiða gæði fer sem (milligreiðslur) og laun og verður að fjármagni sem felst í 

eftirspurn gæðanna. 
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Say hafði í huga jafnræði raunverulegrar eyðslu og keyptu peningamagni (e. 

purchasing of money quantities) en ekki óhlutstæðu „virði“ (e. abstract "values"). Það 

gefur til kynna millihlutverk (e. intermediating role) peninga í rökfræðilegu jafnfræði 

framboðs og eftirspurnar: það er aðeins raunveruleg sala gæða sem færir fram (e. bring 

forth) fjármagn sem myndar eftirspurn þessara gæða. Það getur ekki verið öðruvísi í 

svona hringflæði – ekkert virði verður til úr engu (e. ex nihilo) eða lekur úr hringrásinni 

svo peningalegt virði framleiðsluþátta og framleiðslu er hið sama. Lögmál Says er þannig 

jöfnuður í skilningi reikningshalds2 (e. accounting equality): öll seld framleiðsla verður 

keypt. Satt samkvæmt skilgreiningu. En ef tekjurnar sem hljótast af sölu eru jafnar 

peningalegri umbun framleiðsluþátta, hvernig getur þá verið peningalegur hagnaður 

verið til? (Bezemer og Tómasson, 2010). 

3.2 Karl Marx 

Marx benti á að ef enginn munur væri á virði gæða (e. commodities) milli kaup- og 

söluaðila, þá myndi enginn óska sér að safna auði. En nauðsynlegur eiginleiki 

kapítalisma var einmitt að tilteknir hópar fulltrúa hagkerfis höfðu uppi slík áform (Keen, 

2011): „It must never be forgotten, that in capitalist production what matters is not the 

immediate use-value but the exchange-value, and, in particular, the expansion of 

surplus-value. This is the driving motive of capitalist production [...]“ (Marx, 1863, 17. 

kafli, 6. hluti). 

Aðalatriði í skilningi Marx á kapítalisma var að hann var peningalegur kapítalismi (e. 

monetary capitalism). Marx bar kennsl á Ráðgátu hagnaðarins með að ganga út frá að 

peningalegar tekjur (e. monetary revenue) sem komu í hlut kapítalista við sölu fullunnar 

vöru (e. finished product) verða að vera hærri en upphaflegur kostnaður sem fór til 

annarra kapítalista vegna framleiðslugæða (c) (e. production commodities), auk 

launakostnaðar (v). Einnig verður að vera hagnaður, eða virðisauki (s). Hvernig getur 

c+v+s komið út úr upphaflegu ferli c+v þegar á heildina er litið? Líkt og Say leit Marx á 

Ráðgátuna sem peningalegt vandamál en ekki virðisvandamál (Bezemer og Tómasson, 

2010). Í 16. og 17. kafla 2. bindis rits síns Capital (eins og vísað er til í Bezemer og 

                                                      
2
 Lögmál Say‘s hefur verið túlkað á ýmsa vegu. Vanalega er það túlkað sem svo að framboð skapi sína eigin 

eftirspurn (e. supply creates its own demand). Það getur verið villandi ef það gefur til kynna 
orsakasamhengi frá framboði til eftirspurnar, eða sjálfvirkt jafnvægi framboðs og eftirspurnar (Bezemer 
og Tómasson, 2010). 
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Tómasson, 2010) vandaði hann sig við að gera greinarmun á formi (e. form) (peningum) 

og efni (e. substance) (virðisauka) (e. surplus value) og velti því fyrir sér hvaðan peningar 

innan hringrásarinnar komu: 

The question, then, is not where the surplus-value comes from, but whence 
the money comes into which it is turned. [...] How can the entire capitalist 
class manage to draw continually £600 out of circulation, when it continually 
throws only £500 into it? [...] Where does the money for this purpose come 
from? [...] It will not do to obviate this difficulty by plausible subterfuges 
[...]The question at issue here is not the formation of surplus-value. [...] The 
question is not where the surplus value comes from but whence the money 
comes into which it is turned. 

 
Vandamál Marx snéri að útskýringu á því hvernig væri hægt að safna auði án þess að 

„ræna“ aðra markaðsaðila og án þess að brjóta lögmálið um að gæði væru keypt og seld 

á sanngjörnu verði (e. fair values) (Keen, 2011). Lagði hann til að lausn ráðgátunnar lægi 

í sköpun lánsfjár þar sem hann lagði áherslu á að raungeirinn væri ekki það sama og þar 

sem ofgnótt fjármagns væri á fjármálamörkuðum:“credit, whose volume grows with 

the growing volume of value of production” frábrugðið frá “the plethora of moneyed 

capital – a separate phenomenon alongside industrial production.” (Marx ([1887] 

2016: 1, eins og vísað er til í Bezemer og Hudson, 2016)). Gaf það til kynna aðgreiningu á 

viðskiptum með vörur og þjónustu frábrugðið frá viðskiptum með fasteignir og 

fjármálaeignir. Gerði hann því greinarmun á milli „raunfjármagns“ (e. „Real capital“) og 

„peningafjármagns“ (e. „Money-capital“) (Bezemer, e.d.). Í greiningu Marx á kapítalisma 

voru tvær hringrásir (e. circuits): 

 Gæðahringrásin (e. circuit of commodities) C-M-C (e. Commodity – money – 

commodity) var gæði => peningar => gæði. Í hringrás þessari skipta fulltrúar 

gæði fyrir peninga og nota svo peningana strax aftur við kaup á öðrum gæðum. 

Í hringrás þessari er selt í þeim tilgangi að kaupa aftur. 

 Peningahringrásin (e. circuit of capital) M-C-M‘ (e. Money – commodity – more 

money) var peningar => gæði => meiri peningar. Í hringrás þessari koma aðilar 

á markað með peninga í þeim tilgangi að umbreyta þeim í meiri peninga. 

Fulltrúar kaupa gæði – vinnuafl og hrágæði (e. raw materials) – með 

peningum, þau gæði framleiða svo önnur gæði sem seljast á hærra verði og 
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hagnaður verður til. Hér er keypt í þeim tilgangi að fá meiri peninga vegna 

endursölu framleiddra gæða (Keen, 2011). 

3.3 Joseph Schumpeter 

Samkvæmt Schumpeter (eins og vísað er til í Bertocco, 2003) gjörbreyta peningar (e. fiat 

money) byggingu hagkerfisins samanborið við vöruskiptahagkerfi. Hann lagði áherslu á 

það með að gera greinarmun á viðskiptahagkerfi (e. pure exchange economy) og 

kapítalísku hagkerfi. Hið fyrrnefnda byggist á eignarétti einkaaðila, verkaskiptingu og 

frjálsri samkeppni; hagkerfi sem hefur ávallt tilhneigingu til að endurtaka sig með 

óbreytanlegum hætti, eða ef breytingar gerast þá gerast þær löturhægt sem extra-

félagslegir þættir eins og náttúrulegar aðstæður, extra-hagrænir þættir eins og stríð, 

eða smekkur neytenda hrinda af stað; í hagkerfinu velta ákvarðanir um framleiðslu á 

smekk þeirra sem spara, og þar gildir lögmálið um óskorað vald neytandans (e. principle 

of consumer sovereignty). Í hreinræktuðu viðskiptahagkerfi lækka peningar bara 

viðskiptakostnað; viðurvist þeirra breytir ekki byggingu hagkerfisins í heild. Kapítalískt 

hagkerfi einkennist hins vegar af samfelldum breytingum sem orsakast af innri þáttum. 

Schumpeter leggur á það áherslu að það sé eingöngu hægt að lýsa hreinræktuðu 

viðskiptahagkerfi með hefðbundnum (e. traditional) kenningum: 

[W]e do not attack traditional theory, Walrasian or Marshallian, on its 
ground [...] We hold, however, that this model covers less ground than is 
commonly supposed and that the whole economic process cannot be 
adequately described by it or in terms of (secondary) deviations from it. This 
is satisfactory only if the process to be analysed is either stationary or 
‘steadily growing’. (Schumpeter, 1939: 72, eins og vísað er til í Bertocco, 
2003: 15). 

Það er í grundvallaratriðum kyrrstæðiskenning (e. essentially a static theory) þar sem 

mögulegt er að lýsa áhrifum ytri breytinga á sérkenni jafnvægis, eða áhrifum vegna 

breytinga á smekk neytenda, en með kenningunni er ómögulegt að lýsa því hvernig 

kerfið þróast vegna breytinga í innri þáttum. 

Markmið Schumpeter er að  útlista nánar kenningu sem gerði mögulegt að 

útskýra samfellda þróun sem er dæmigerð fyrir kapítalískt hagkerfi og sem orsakast af 

innri þáttum. Ferlið einkennist af tveimur þáttum; annars vegar að breytingarnar eiga 

sér stað í framleiðslu vegna nýsköpunar frumkvöðla. Nýsköpunin verður til við 
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framleiðslu nýrra vara, upptöku nýrra framleiðsluaðferða eða tækifæra á nýjum 

mörkuðum (e. opening of new markets). Schumpeter benti á að ytri uppspretta 

breytinga væri ekki tengd neytendasmekk en heyrði fremur til framleiðsluferilsins 

(Bertocco, 2003): 

Railroads have not emerged because any consumers took the initiative in 
displaying an effective demand for their service in preference to the services 
of mail coaches. Nor did the consumers display any such initiative wish to 
have electronic lamps or rayon stocking, or to travel by motorcar or 
airplane, or to listen to radios, or to chew gum. The great majority of 
changes in commodities consumed has been forced by producers on 
consumers who, more often than not, have resisted the change and have 
had to be educated up by elaborate psychotechnics of advertising. 
(Schumpeter 1939: 47, eins og vísað er til í Bertocco, 2003: 16) 

Síðara einkennið er peningasköpun banka með lánsfé. Bankar og lánsfé er nauðsynlegur 

þáttur þegar útskýra á fyrirbrigðið þróun (e. phenomenon of development), sem 

samkvæmt Schumpeter (eins og vísað er til í Bertocco, 2007) ákvarðast af tveimur innri 

hagrænum þáttum (e. endogenous factors, i.e. of an economic character). Um lánsfé 

sagði hann: 

[It] is the characteristic method of the capitalist type of society — and 
important enough to serve as its differentia specifica — for forcing the 
economic system into new channels, for putting its means at the service of 
new ends [...] it is as clear a priori as it is established historically that credit is 
primarily necessary to new combinations. (Schumpeter, 1912: 63, eins og 
vísað er til í Bertocco, 2007: 17) 

Undirstöðuhlutverk lánsfjár er vegna þriggja þátta: 

1. Sér í lagi eru það nýir einstaklingar sem standa í nýsköpun sem hafa ekki 

framleiðsluþætti til þess. 

2. Fullnýting skilvirka auðlinda (e. full employment of productive resources) 

3. Eignaréttur einkaaðila á framleiðsluþáttum (e. private ownership of the factors 

of production) 

Schumpeter færði rök fyrir því að lánsfé væri ónauðsynlegt ef nýsköpun væri á hendi 

núverandi fyrirtækja, því þá myndi atvinnurekandinn nota þá skilvirku framleiðsluþætti 

sem þegar væri fyrir hendi. Lánsfé verður nauðsynlegt þáttur þróunar þegar nýsköpun á 

sér stað hjá nýjum frumkvöðlum sem búa ekki yfir nauðsynlegum framleiðsluþáttum. 
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Schumpeter réttlætti þessa tilgátu með að taka fram að innleiðing nýsköpunar væri 

vegna ákvarðana sem eru agjörlega frábrugðnar þeim sem tengdust hagrænni virkni í 

viðskiptahagkerfi (e. pure exchange economy). Af þeirri ástæðu mun nýsköpun að mestu 

fara fram hjá öðrum en þeim sem stjórna fyrirtækjum sem nú þegar eru til. Schumpeter 

lagði áherslu á þetta atriði með að skilgreina frumkvöðla sem einu hagrænu aðilana sem 

innleiða nýsköpun. 

Annar þátturinn sem sýnir fram á mikilvægi lánsfjár er forsendan um fullnýtingu 

skilvirkra auðlinda. Forsendan kemur til vegna þess að Schumpeter leggur áherslu á þá 

staðreynd að nýsköpun kemur til með að draga skilvirkar auðlindir sem tiltækar eru frá 

núverandi fyrirtækjum og ráðstafa þeim til frumkvöðla sem búa ekki yfir nauðsynlegum 

framleiðsluþáttum (e. means of production). Sökum þess gerir hann ráð fyrir að 

innleiðing nýsköpunar fari fram í þeim aðstæðum þar sem skilvirkar auðlindir eru 

fullnýttar. Til að geta hrint nýsköpun í framkvæmd verður því að vera einhvers konar 

verkfæri (e. tool) sem leyfir breytingar á eignarhaldi og stjórnun núverandi skilvirka 

auðlinda. Verkfærið er lánsfé. Með að búa til bankapeninga færa bankar kaupmátt til 

nýsköpunaraðila (e. innovators-entrepreneurs) sem nauðsynlegt er til að beina 

auðlindum í nýjan farveg. Með peningasköpun fjármagna bankar nýsköpunaraðila og 

breyta dreifingu eignarhalds á framleiðsluþáttum. Verkfærið sem leyfir yfirfærslu á 

eignarhaldi og stjórn á framleiðsluþáttum til nýsköpunaraðila er verðbólga. Upptök 

hennar er vegna eftirspurnar nýsköpunaraðila eftir framleiðsluþáttum sem bætast við 

fyrirtæki sem nú þegar eru til. Þessi eftirspurnaraukning með tilliti til stöðugs framboðs 

skilvirkrar þjónustu (e. productive services) veldur verðhækkunum í þjónustu sem gerir 

nýsköpunaraðilanum kleift að beina auðlindum frá núverandi ráðstöfun (e. current 

allocation) þeirra. Með verðbógu er unnt að valda: 

[...] a shift in purchasing power among individuals and [...] a transfer of 
means of production to those individuals to whom credits are granted by 
means of newly created money. [...] New men and new plans come to the 
forefront that otherwise would always have remained in the background. 
The obstacles are removed which private property places in the way of him 
who does not already have command over means of production. The 
banking world constitutes a central authority of the economy whose 
directives put the necessary means of production at the disposal of 
innovators in the productive organism. [...] The essence of modern credit 
lies in the creation of such money. It is the specifically capitalistic method of 
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effecting economic progress. It gives scope to the capitalistic function of 
money, as opposed to its market-economy function. (Schumpeter, 1917: 
205-6, eins og vísað er til í Bertocco, 2007: 18). 

Þegar allt kemur til alls veltur grundvallarhlutverk lánsfjár á þeirri staðreynd að í 

kapítalísku hagkerfi eru framleiðsluþættir í höndum einkaaðila. Í sósíalísku hagkerfi þarf 

nýsköpunarferlið ekki á lánsfé að halda, að því gefnu að það sé í höndum miðstýrðs 

valds (e. planning authority) sem ákveður að nota auðlindir til framleiðslu (e. production 

resources) með öðruvísi hætti en áður til að framkvæma nýsköpunina (Bertocco, 2007). 

Með að leggja áherslu á að nýsköpun mun nota auðlindir sem nú þegar eru til með 

öðrum hætti en áður er Schumpeter (eins og vísað er til í Bertocco, 2003) að segja að 

nýsköpun veltur ekki á flæði sparnaðar og fjárfestinga: 

That rudiment of a pure economic theory of development which is implied 
in the traditional doctrine of the formation of capital always refers merely to 
saving and to the investment of the small yearly increase attributable to it. 
In this it asserts nothing false, but it entirely overlooks much more essential 
things. The slow and continuous increase in time of the national supply of 
productive means and of savings is obviously an important factor in 
explaining the course of economic history through the centuries, but it is 
completely overshadowed by the fact that development consists primarily in 
employing existing resources in a different way, in doing new things with 
them, irrespective of whether those resources increase or not [...] Different 
methods of employment, and not saving and increases in the available 
quantity of labor, have changed the face of the economic world in the last 
fifty years. (Schumpeter 1912: 68, eins og vísað er til í Bertocco, 2003: 19) 

Schumpeter bendir einnig á að hlutverk peninga og lánsfjár í kapítalísku hagkerfi er allt 

annað samanborið við það sem er í viðskiptahagkerfi. Í því síðarnefnda er peningur 

einungis tæki sem auðveldar fyrir viðskipti, peningur sem fenginn er í skiptum fyrir vörur 

og þjónustu. Þar eru peningar staðfesting á undangenginni framleiðslu og tilurð þeirra 

hefur ekki áhrif á byggingu hagkerfisins. Öfugt við það hlutverk veita peningar engum 

rétt til núverandi framleiðslu (e. realised production) en er kaupmáttur skapaður af 

bönkum sem leyfir frumkvöðlum að nota núverandi auðlindir til framleiðslu, jafnvel þó 

svo þeir hafi aldrei átt aðild að framleiðsluferli áður: 

The creation of the purchasing power characterises, in principle, the method 
by which development is carried out in a system with private property and 
division of labor. By credit, entrepreneurs are given access to the social 
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stream of goods before they have acquired the normal claim to it. 
(Schumpeter, 1912: 107, eins og vísað er til í Bertocco, 2003: 20) 

Hann benti á að í kapítalísku hagkerfi láni bankar ekki kaupmátt sem sparifjáreigendur 

höfðu látið þeim í té. Í staðinn búa þeir til staðkvæmd fyrir löglega peninga (e. legal-

tender money) sem hafi sama hlutverki að gegna eins og löglegir peningar: 

[A] deposit, though legally only a claim to legal-tender money, serves within very 
wide limits the same purposes that this money itself would serve. Banks do not, of 
course, „create“ legal-tender money and still less do they „create“ machines. They 
do however, something — it is perhaps easier to see this in the case of the issue of 
banknotes — which, in its economic effects, comes pretty near to creating legal-
tender money and which may lead to the creation of „real capital“ that could not 
have been created without this practice [...] It is much more realistic to say that 
the banks „create credit“, that is, that they create deposits in their act of lending, 
than to say that they lend the deposits that have been entrusted to them. 
(Schumpeter, 1954: 1114, eins og vísað er til í Bertocco, 2003: 21) 

Að mati Schumpeter (eins og vísað er til í Bertocco, 2003) voru það því bankar og 

fyrirtæki sem léku aðalhlutverk á lánsfjármarkaði en ekki sparifjáreigendur og fyrirtæki: 

The kernel of the matter lies in the credit requirements of new enterprises 
[...] only one fundamental thing happens on the money market, to which 
everything else is accessory: on the demand side appear entrepreneurs and 
on the supply side producers of and dealers in purchasing power, viz. 
bankers, both with their staffs of agents and middlemen (Schumpeter, 1912: 
125, eins og vísað er til í Bertocco, 2003: 21) 

Í augum Schumpeter (eins og vísað er til í Keen, 2011) var frumkvöðull í 

grundvallaratriðum aðili með góða hugmynd en enga peninga til að hrinda henni í 

framkvæmd.3 Frumkvöðullinn/atvinnurekandinn þyrfti því annað hvort að safna 

peningum eða fá þá að láni frá banka og einblíndi Schumpeter á síðari kostinn. 

Frumkvöðullinn var því dæmigerður skuldunautur í kapítalísku þjóðfélagi. Lánsfé kemur 

inn í hagkerfið í þeim tilgangi að fjármagna framleiðslu í framtíð og tengist aðallega 

væntu framleiðslu- og atvinnustigi. Þannig er eðli peninga ekki eins og annarra gæða (e. 

commodities). 

Þegar bankinn veitti frumkvöðli lán var það því ekki „millifærsla núverandi 

kaupmáttar [heldur] sköpun nýs kaupmáttar upp úr engu [...] sem bætt er við núverandi 

hringrás.“ (Schumpeter, 1934: 106, (eins og vísað er til í Keen, 2011). Mikilvægi 

                                                      
3
 Þó auðvitað væru til frumkvöðlar sem ættu peninga fyrir (Keen, 2011). 
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hugmynda Schumpeter snéri þannig að skapandi eyðileggingu (e. creative destruction) 

vegna nýsköpunar og að lántökur væru forsenda nýsköpunar og uppbyggingar nýs 

einkaframtaks Sköpun peninga, lánsfjármagns og kaupmáttarins á sama tíma var 

nauðsynlegt skilyrði fyrir fjármögnun nýsköpunar og þar með þróunar samkeppnishæfs 

kapítalisma. 

Heildareftirspurn í hagkerfinu var því summa eftirspurnar sem tilkomin var vegna 

tekna sem mynduðust við sölu vara og þjónustu (sem Schumpeter lýsti sem lán með 

trygg veð (e. fully covered credit)) og skuldsettra útgjalda frumkvöðlana: „Af þessu leiðir 

að í raunveruleikanum eru heildarlán hærri en þau gætu verið ef einungis lán með 

tryggum veðum væru til staðar.“ (Schumpeter, 1934: 101, eins og vísað er til í Keen, 

2011). Hlutverk frumkvöðla í augum Schumpeter var því að betrumbæta eða bylta 

framleiðslumynstri með að nýta sér uppfinningu eða þekkta en ónýtta tækniþekkingu í 

þeim tilgangi að framleiða nýstárlega vöru eða að framleiða vöru sem þegar var til með 

nýstárlegum hætti. Hagrænn arður var lokatakmark hvers kapítalísks fyrirtækis. Einkenni 

kapítalísks hagkerfis var því sköpun lánsfjár í þeim tilgangi að fjármagna nýstárlega 

athafnasemi (Keen, 2011). 

3.4 John Maynard Keynes 

Orsakasamband peninga og óvissu er grundvallaratriði við túlkun á meginreglu Keynes 

(e. Keynesian principle) um hlutleysi peninga. Í Altæku kenningu sinni leit hann á óvissu 

sem ytri þátt (e. element), en í verkum sínum frá 1933 má finna orsakasamband peninga 

og óvissu (Bertocco og Kalajzic, 2014). 

Keynes hélt því fram, líkt og Schumpeter, að útbreiðsla (e. diffusion) peninga 

gjöbreytti einkennum hagkerfis – eðli viðskipta og sérkennum framleiðsluferilsins. Í 

viðskiptahagkerfi (e. real-exchange eonomy) væru peningar eingöngu tæki sem gerði 

fulltrúum kleift að lækka viðskiptakostnað. Í slíkum aðstæðum bylta peningar ekki 

byggingu hagkerfis, sem helst áfram efnislega sem vöruskiptahagkerfi (Bertocco, 2011) 

og í slíku hagkerfi eru peningar í einhverjum skilningi hlutlausir: 

The distinction which is normally made between a barter economy and a 
monetary economy depends upon the employment of money as a 
convenient means of effecting exchanges — as an instrument of great 
convenience, but transitory and neutral in its effect. It is regarded as a mere 
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link between cloth and wheat, or between the day’s labour spent on 
building the canoe and the day’s labour spent in harvesting the crop. It is not 
supposed to affect the essential nature of the transaction from being, in the 
minds of those making it, one between real things, or to modify the motives 
and decisions of the parties to it. Money, that is to say, is employed, but is 
treated as being in some sense neutral. (Keynes, 1933a: 1) 

Þessi aðgreining var ekki það sem Keynes hafði í huga, heldur sú að peningar spili sitt 

eigið hlutverk í hagkerfinu og hafi áhrif á hvatir og ákvarðanir: 

An economy, which uses money but uses it merely as a neutral link between 
transactions in real things and real assets and does not allow it to enter into 
motives or decisions – might be called – for a want of a better name – a real 
exchange economy. The theory which I desiderate would, in 
contradistinction to this, with an economy in which money plays a part of its 
own and affects motives and decisions, and is, in short, one of the operative 
factors in the situation, so that the course of events cannot be predicted in 
either the long period or in the short, without a knowledge of the behaviour 
of money between the first state and the last. And it is this which we ought 
to mean when we speak of a monetary economy (Keynes, 1933a: 1). 

Tilurð peninga í peningahagkerfi (e. monetary economy) Keynes breyta 

framleiðslulögmálum samanborið við þau sem einkenna kerfi klassíska skólans, og 

vitnaði Keynes í Marx til stuðnings þeirrar tilgátu (Bertocco, 2011)4: 

[Marx] pointed out that the nature of production in the actual world is not, 
as economists seem often to suppose, a case of C- M- C‘, i.e. of exchanging 
commodity (or effort) for money in order to obtain another commodity (or 
effort). That may be the standpoint of the private consumer. But it is not the 
attitude of business, which is a case of M-C-M‘, i.e. of parting with money 
for commodity (or effort) in order to obtain more money. This is important 
for the following reason. The classical theory supposes that the readiness of 
the entrepreneur to start up a productive process depends on the amount 
of value in terms of product which he expects to fall to his share; i. e. only an 
expectation of more product for himself will induce him to offer more 
employment. But in an entrepreneur economy this is a wrong analysis of the 
nature of business calculation. An entrepreneur is interested, not in the 
amount of product, but in the amount of money which will fall to his share. 
He will increase his output if by so doing he expects to increase his money 
profit, even though this profit represents a smaller quantity of product than 
before (Keynes, 1933b: 81-2). 

                                                      
4
 Keynes (1930, eins og vísað er til í Bezemer og Hudson, 2016) gerði greinarmun á peningi í 

fjármálahringrás og peningi í iðnaðarhringrás í riti sínu A Treatise on Money.  
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Með tilvitnun Keynes í Marx (eins og vísað er til í Bertocco og Kalajzig, 2014) lagði 

hann áherslu á að markmið frumkvöðulsins er ekki að framleiða gæði heldur að hagnast 

(e. make money). Halda mætti að það væri augljóst – bílaframleiðandi hefur ekki áhuga 

á láta óselda bíla safnast upp í birgðageymslum hjá sér, heldur hefur hann áhuga á að 

hagnast með sölu bílana; sala framleiðslu er lykilatriði fyrir virkni frumkvöðulsins. 

Vandinn er að útskýra hvernig ofangreinda skilgreiningin á markmiðum frumkvöðuls 

ætti eingöngu að vera gild í peningahagkerfi. Jafnvel viðskiptahagkerfi einkennast 

sannarlega af verkaskiptingu og tækifæri á að eiga viðskipti með gæði með að nota 

peninga sem greiðslumiðil (e. medium of exchange). Í því tilfelli – í þannig tegund 

hagkerfis – er einnig hægt að álykta sem svo að markmið frumkvöðuls sé ekki að 

framleiða gæði heldur að hagnast í gæðum eða peningum. Jafnvel í því hagkerfi getur 

útskýring Keynes á rununni M-C-M‘ átt við: 

The explanation of this is evident. The employment of factors of production 
to increase output involves the entrepreneur in the disbursement, not of 
product, but of money. The choice before him in deciding whether or not to 
offer employment is a choice between using money in this way or in some 
other way or not using it at all. He has the command of £100 (in hand or by 
borrowing), and he will use it if by so doing he expects [...] to turn it into 
more than £100. The only question before him is to choose, out of the 
various ways of employing £100, that way which will yield the largest profit 
in terms of money. (Keynes 1933b: 82) 

Frumkvöðlar í peningalegu hagkerfi sem og viðskiptahagkerfi byggja báðir sínar 

ákvarðanir á væntingum sínum um hagnað, í gæðum eða peningum (e. expresse in 

terms of products or money). Keynes taldi þó að mismunandi framleiðslulögmál væru í 

hagkerfunum tveimur og má ætla að einhver þáttur sé þá sem aðgreinir væntingar 

þessara tveggja frumkvöðla: stig (e. degree) óvissu um framtíðarhagnað. Þegar 

frumkvöðullinn í viðskiptahagkerfi ákveður að ráða til sín nýjan starfsmann veit hann 

með mikilli vissu hverjar afleiðingarnar verða, því hann er viss um að selja allt sem hann 

framleiðir. Framleiðsla gæða er kjarni hagrænnar virkni í hagkerfi sem má lýsa með 

rununni C-M-C‘. Í þessu hagkerfi má gera ráð fyrir fáum framleiðendum, t.d. bónda og 

handverksmenn sem framleiða korn, húsgögn og föt sem eru seld í skiptum fyrir önnur 

gæði. Peningur er eingöngu verkfæri sem auðveldar fyrir viðskiptin. Fáanleiki gæða er 

nausynlegt skilyrði til að öðlast önnur gæði í slíku hagkerfi; það má segja að hver og ein 

vara (e. every good) sé peningur, þar sem framleiðsla gæða (vara) fer fram í þeim 
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tilgangi að skipta á öðrum gæðum. Ákvörðun frumkvöðuls um ráðningu nýs starfsmanns 

má því skilgreina með tilliti til þess magns sem framleitt er: magn hveitis, fjöldi borða og 

svo framvegis. Frumkvöðullinn mun eingöngu ráða nýjan starfsmann þegar 

jaðarframleiðni, mæld með tilliti til gæða, er jöfn raunlaunum: 

In a real-wage and co-operative economy there is no obstacle in the way of 
the employment of an additional unit of labor if this unit will add to the 
social product output expected to have an exchange value equal of 10 
bushel of wheat, which is sufficient to balance the disutility of the additional 
employment. (Keynes 1933b: 78) 

Framleiðsluákvarðanir í þessu hagkerfi ákvarða tekju- og atvinnustig (e. levels of income 

and employment), lögmál Says á því við [allavega ein túlkun á því]5: 

From the time of Ricardo the classical economists have taught that supply 
creates its own demand; -which is taken to mean that the rewards of the 
factors of production, must, directly or indirectly, create in the aggregate an 
effective demand exactly equal to the costs of the current supply, i.e. that 
aggregate effective demand is constant […] (Keynes, 1933b: 80). 

Óvissa er hins vegar til staðar fyrir frumkvöðul peningahagkerfisins. Þegar hann ákveður 

að ráða nýjan starfsmann getur hann ekki séð fram á afleiðingar í framtíð með 

jaðarframleiðni vinnuafls í huga því hann er ekki viss um að selja allt sem hann 

framleiðir. Í peningahagkerfi er ekkert gangverk sem tryggir að virk eftirspurn geti tekið 

til sín alla framleiðslu fyrirtækja: 

For the proposition that supply creates its own demand, I shall substitute 
the proposition that expenditure creates its own income, i.e. an income just 
sufficient to meet the expenditure (Keynes 1933b: 80-81). 

Ákvörðun um framleiðslu gæða í peningahagkerfi verður fyrir áhrifum af vætingum til 

þess hve líklegt það er að selja framleiðsluna fyrir peninga. Keynes notaðist við M-C-M‘ 

rununa til að leggja áherslu á að í peningahagkerfi fara framleiðslufasinn (e. production 

phase) og sölufasinn ekki saman, og framleiðsla gæða er ekki ætlunin með 

framleiðsluferlinu, heldur sala gæðanna. Keynes leggur áherslu á að óvissa varðandi 

sölutekjur sé vegna sveiflna í virkri eftispurn: 

The explanation of how output which would be produced in a co-operative 
economy may be ‘unprofitable’ in an entrepreneur economy, is to be found 
in what we may call, for short, the fluctuation of effective demand [...] In a 
co-operative or in a neutral economy, in which sale proceeds exceed 

                                                      
5
 Fjallað var nánar um lögmál Says í kafla 3.1. 
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variable cost by a determinate amount, effective demand cannot fluctuate 
[...] But in an entrepreneur economy the fluctuations of effective demand 
may be the dominating factor in determining the volume of employment 
[...] (Keynes 1933b: 80) 

Keynes lítur á þetta hagkerfi sem peningahagkerfi til að leggja áherslu á að návist 

peninga með sérstökum einkennum orsakir sveiflur í heildareftirspurn, en þær valda 

hagsveiflum (e. booms and depressions) sem peningalegt fyrirbrigði. Óvissa á þannig 

rætur að rekja til návist peninga sem gera sveiflur í heildareftirspurn mögulegar. 

Til að útskýra hvað það er sem gerir peninga sérstaka í peningahagkerfi 

samanborið við í viðskiptahagkerfi er ágætt að velta því upp hvort að sömu peningar séu 

notaðir í báðum tegundum hagkerfa, eða hvort peningurinn sem er notaður í 

peningahagkerfi hafi sérstaka eiginleika. Í verkum sínum frá 1933 lagði Keynes áherslu á 

það að vinnuafl framleiðir ekki þá peninga sem notaðir eru í peningahagkerfi, heldur að 

þeir séu pappírsmynt (e. fiat money) sem hafa ekkert innra virði. Í 17. kafla Altæku 

kenningarinnar skilgreinir hann tvo nauðsynlega eiginleika peninga: 

 engin framleiðsluteygni (e. zero elasticity of production) 

 engin staðkvæmdarteygni milli auðseljanlegra eigna og gæða sem unnt er að 

endurframleiða (e. reproducible). 

Fyrri eiginleikinn vísar til þeirrar staðreyndar að frumkvöðlar geta ekki framleitt meiri 

pening með því að ráða meira vinnuafl. Síðari eiginleikinn vísar til þess að þegar 

peningar hækka í verði er engin leitni í að skipta framleiðanleg gæði fyrir þá. 

Annað lykilatriði við skilgreiningu á einkennum peninga sem notaðir eru í 

peningahagkerfi má sjá í svari Keynes við gagnrýni fylgjenda kenningarinnar um 

tiltækileika lánsfjár á Altæku kenningu Keynes. Gagnrýnin hvatti Keynes til að taka tillit 

til fjármögnunar fjárfestinga (e. investments financing) og peningasköpunarferlis 

bankanna þegar þeir fjármagna fyrirtæki. Keynes svaraði gagnrýni Ohlin og Robertson 

með að markmiði að verja tilgátu sína um peningalegt eðli vaxta og hvernig vaxtastig er 

óháð ákvörðunum um sparnað. Keynes samþkkti hluta greiningu Ohlin en endurtók 

peningalegt eðli vaxta. Keynes gekkst við mikilvægi hugtaksins ex ante fjárfestingar; og 

viðurkenndi að áætlanir varðandi fjárfestingarákvarðanir leiðir frumkvöðulinn til að ná í 
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lausafé til að fjármagna kostnaðinn og tengir þannig fjárfestingarákvarðanir við 

lánsfjáreftirspurn: 

[E]x ante investment is an important, genuine phenomenon, inasmuch as 
decisions have to be taken and credit or ‘finance’ provided well in advance 
of the actual process of investment [...] In what follows I use the term 
‘finance’ to mean the credit required in the interval between planning and 
execution (Keynes 1937b: 663). 

Keynes samþykkti ekki fullyrðingu Ohlins um að lánsfjárframboð velti á ex ante sparnaði, 

en leggur áherslu á hlutverk banka við að búa til nýja peninga. Keynes samþykkti 

mikilvægan hluta kenningarinnar um tiltækileika lánsfjár, en í andstæðu við hana sagði 

Keynes að návist bankapeninga geri það að verkum að lánsfjáreftirspurn verði fullnægt 

með því þegar bankar búa til peninga en ekki sparnaði: 

[T]he banks hold the key position in the transition from a lower to a higher 
scale of activity. If they refuse to relax, the growing congestion of the short-
term loan market or of the new issue market, as the case may be, will inhibit 
the improvement, no matter how thrifty the public propose to be out of 
their future incomes. On the other hand, there will always be exactly 
enough ex post saving to take up the ex post investment and so release the 
finance which the latter had been previously employing. The investment 
market can become congested through shortage of cash. It can never 
become congested through shortage of saving. This is the most fundamental 
of my conclusins within this field (Keynes, 1937b: 668-9). 

Vegna þessara þátta leyfa Bertocco og Kalajzic (2014) sér að gera ráð fyrir að sú 

tegund peninga sem er notuð í peningahagkerfi hafi sömu sérkenni og bankapeningar. 

Til að staðfesta þessa tilgátu er nauðsynlegt að útskýra af hverju návist bankapeninga 

myndi nauðsynlega þáttinn svo unnt sé að útskýra kerfislægu eiginleikana (e. structual 

characteristics) sem aðgreina peningahagkerfi frá viðskiptahagkerfi. Það er ekki nóg að 

taka það fram að bankar fjármagna fyrirtæki með að búa til peninga. Wicksell (eins og 

vísað er til í Bertocco og Kalajzig, 2014) og þeir sem aðhyllast kenninguna um tiltækileika 

lánsfjár gangast við því að bankar búi til peninga og að lánsfjárframboð geti breyst óháð 

ákvarðana um sparnað. Það sem greinir kenninguna um tiltækileika lánsfjár frá er 

fullyrðingin um að návist bankapeninga breyti ekki gerð hagkerfisins. Samkvæmt þessari 

kenningu er sparnaður ávallt uppspretta lánsfjárframboðs og eðli lánsfjár breytist ekki 

við návist banka. Staðfestingu á þessu grundvallaratriði kenningarinnar um tiltækileika 

lánsfjár er vegna mikilvægis hugtaksins um náttúrulega vexti fyrir kenninguna, en þeir 
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einkenna hagkerfi þar sem skipst er á fjármagnsgæðum (e. in kind). Náttúrulegt 

vaxtastig myndar viðmiðunarpunkt (e. reference point) sem vextir á peningum er 

ákvarðast í bankakerfinu stefna að. Í Altæku kenningu sinni hafnaði Keynes hugtakinu 

um náttúrulegt vaxtastig og leggur áherslu á peningalegt eðli vaxtastigs. Það má 

réttlæta fullyrðingu Keynes með að sýna fram á að návist bankapeninga breytir eðli 

lánsfjárfyrirbrigðisins samanborið við þann heim þar sem hugtakið um náttúrulegt 

vaxtastig á við, og að hún breyti gerð hagkerfisins með að breyta því úr viðskiptahagkerfi 

í peningahagkerfi. 

Orsakasamband bankapeninga og óvissu byggir á tveimur þáttum. Fyrst má nefna 

tengsl fjárfestingarákvarðana og óvissu, og seinni þátturinn snýr að tengslum 

bankapeninga og fjárfestingarákvarðana. Keynes tekur fram að hagkerfi án óvissu 

einkennist af neysluákvörðunum og vöntunar á fjárfestingaákvörðunum og ákvörðunum 

um auðssöfnun – en afleiðingar síðarnefndu ákvarðanananna eru að mestu í fjarlægri 

framtíð og ekki er unnt að spá fyrir um þær með tilliti til líkindafræði. Aftur á móti er 

hagkerfi með óvissu hagkerfi þar sem fjárfestingarákvarðanir og ferli auðssöfnunnar eru 

mikilvægar: 

[T]he fact that our knowledge of the future is fluctuating, vague and 
uncertain, renders Wealth a peculiarly unsuitable subject for the methods of 
the classical economic theory. This theory might work very well in a world in 
which economic goods were necessarily consumed within a short interval of 
their being produced. But it requires, I suggest, considerable amendment if 
it is to be applied to a world in which the accumulation of wealth for an 
indefinitely postponed future is an important factor; and the greater the 
proportionate part played by such wealth-accumulation the more essential 
does such amendment become. 

By ‘uncertain’ knowledge, let me explain, I do not mean merely to 
distinguish what is known for certain from what is only probable. The game 
of roulette is not subject, in this sense, to uncertainty; nor is the prospect of 
a Victory bond being drawn. Or, again, the expectation of life is only slightly 
uncertain. Even the weather is only moderately uncertain. The sense in 
which I am using the term is that in which the prospect of a European war is 
uncertain, or the price of copper and the rate of interest twenty years 
hence, or the obsolescence of a new invention, or the position of private 
wealth owners in the social system in 1970. About these matters there is no 
scientific basis on which to form any calculable probability whatever. We 
simply do not know (Keynes, 1937a: 213-214). 
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Viðskiptahagkerfi byggist á neysluákvörðunum þar sem framleidd eru fá gæði sem 

uppfylla það sem Keynes skilgreindi sem „algildar þarfir“ (e. „absolute needs“) (Keynes, 

1931: 237, eins og vísað er til í Bertocco og Kalajzig, 2014: 12). Hegðun í slíku hagkerfi er 

mögulegt að lýsa með fræðilegum líkönum (e. theoretical models) sem gera ráð fyrir 

framleiðslu einnar vöru sem hægt er að neyta eða fjárfesta. Í einföldu hagkerfi þar sem 

korn er eingöngu framleitt samsvarar sparnaður til þess magn korns sem framleitt er en 

er ekki neytt. Það er því mögulegt að nota það við framleiðslu fjármagnsgæða sem 

verða notuð til að öðlast meira korn. Sparnaður myndar t.d. það magn korns sem 

nauðsynlegt er til að borga vinnuafli sem eiga þátt í framleiðslu plóga. Aðilarnir sem 

spara eru mögulega hinir sömu og þeir sem ákveða til að framleiða plóga og í því tilfelli 

er lánsfé ekki til staðar. Önnur tilgáta er að aðilarnir sem spara eru frábrugðnir þeim 

sem fjárfesta og í því tilfelli skiptir lánsfé máli. 

Það væri sennilega of langt gengið að halda því fram klassíska kenningin lýsi hagkerfi 

sem byggist eingöngu á neysluákvörðunum. Það sem skilur klassísku kenninguna frá 

kenningu Keynes eru sérkenni fjárfestingaákvarðana. Í peningahagkerfi Keynes tengjast 

fjárfestingar óvissu náið. Það tvennt er nauðsynlegt til að útskýra af hverju það er 

ómögulegt fyrir frumkvöðla að setja fram í formúlu (e. formulate) afleiðingar 

ákvarðanna sinna um framleiðsluferli með líkindafræði (e. probabilistic terms). Í hagkerfi 

sem framleiðir eingöngu eina vöru er hægt að gera ráð fyrir því líka. Þar væri það vegna 

annarra hagrænna (e. extra-economic) þátta eins og óhagstæðra veðurskilyrða sem 

eyðileggja uppskeruna, eða félags-/stjórnmálalegra þátta eins og stríðs. Það eru allt 

atburðir sem aftra frumkvöðlinum frá því að öðlast það magn vörunnar sem hann vill. 

Vangeta til að spá fyrir um afleiðingar með líkindafræði er ekki vegna óvissu um þann 

möguleika á að öðlast það magn gæða sem óskað er eftir. Það sem aðgreinir 

fjárfestingar í peningahagkerfi veltur fremur á þeirri óvissu að sala gæða skili 

peningalegum hagnaði. (e. profit in terms of money), slík óvissa er hagræn í eðli sínu. 

Fjárfestingarákvarðanir í greiningu Keynes eru sá þáttur sem valda því að aðgreiningin 

milli framleiðslu- og sölufasa skiptir máli. M-C-M‘ runan á við í því tilfelli. Niðurstaðan 

verður auðskiljanlegri ef hugað er að dæmi sem Keynes notaði um 

fjárfestingarákvarðanir: 
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Our knowledge of the factors which will govern the yield of an investment some 
year hence is usually very slight and often negligible. If we speak frankly, we have 
to admit that our basis of knowledge for estimating the yield ten years hence of a 
railway, a copper mine, a textile factory, the goodwill of a patent medicine, an 
Atlantic liner, a building in the City of London amounts to little and sometimes to 
nothing; or even five years hence (Keynes, 1936: 149-50). 

Erfitt er að sjá fram á framtíðarávöxtun þessara fjárfestingakosta vegna þess að hún 

fellur ekki saman við framleiðni einhvers skilvirks framleiðsluþáttar (e. productive factor) 

líkt og land í kornhagkerfinu, vegna þess að frumkvöðullinn er ekki viss um að selja alla 

framleiðslu sína. Fjárfestingarnar sem Keynes ígrundar hafa sömu sérkenni og 

nýsköpunin sem er kjarninn í greiningu Schumpeter, en hann taldi að nýsköpun myndaði 

fyrsta innri þátt sem hefur í för með sér breytingarferli er einkennir kapítalískt hagkerfi. 

Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð samanstendur það af því að nýsköpunin 

verður til við framleiðslu nýrra vara, upptöku nýrra framleiðsluaðferða eða tækifæra á 

nýjum mörkuðum. Það er mögulegt að telja sem svo að fjárfestingar frumkvöðuls að 

hætti Keynes séu verkfærið sem fyrirtæki nota til að koma af stað nýjum vörum eða 

breyta framleiðsluferlinu fyrir núverandi gæði, þannig að frumkvöðull Keynes sem tekur 

fjárfestingarákvarðanir rennur samsvarar til frumkvöðuls Schumpeter sem kynnir 

nýsköpun til sögunnar. 

Óvissa sker sig úr vegna návistar fjárfestingar og nýsköpunar. Það er mögulegt að 

greina á milli tveggja tegunda nýsköpunar: breyting á framleiðsluferli núverandi gæða 

og nýsköpun sem hefur í för með sér framleiðslu nýrra gæða. Fyrri tegundina má jafnvel 

sjá í kornhagkerfinu, með að nota t.d. plóg eða dráttarvél. Í því tilfelli samsvarar 

fjárfestingin til þess magns korns sem notað er til að borga vinnuafli sem er hluti af 

framleiðslu plóga eða dráttarvéla. Síðari tegundin veldur framleiðslu nýrra gæða. 

Frumkvöðullinn sem framleiðir nýju gæðin er alls ekki viss um að hann geti selt alla 

framleiðsluna og fengið viðunandi hagnað, því nýsköpunin breytir aðstæðunum þannig 

að erfitt verður að spá fyrir um viðbrögð neytenda við nýju tillögunum. Það er þess 

vegna sem bæði Keynes og Schumpeter veita því athygli að það eru aðilar með sérstaka 

hæfileika sem framkvæma fjárfestingarákvarðanir og nýsköpun, það er aðilar sem eru 

knúnir áfram af anda dýranna (e. animal spirits) og geta tekið ákvarðanir í umhverfi 

óvissu. Keynes nefndi:  
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[T]here is the instability due to the characteristic of human nature that a 
large proportion of our positive activities depend on spontaneous optimism 
rather than on a mathematical expectation, whether moral or hedonistic or 
economic. Most, probably, of our decisions to do something positive, the 
full consequences of which will be drawn out over many days to come, can 
only be taken as a result of animal spirits - of a spontaneous urge to action 
rather than inaction, and not as the outcome of a weighted average of 
quantitative benefits multiplied by quantitative probabilities. [...] Thus if the 
animal spirits are dimmed and the spontaneous optimism falters, leaving us 
to depend on nothing but a mathematical expectation, enterprise will fade 
and die; - though fears of loss may have a basis no more reasonable than 
hopes of profit had before (Keynes, 1936: 161-162). 

Sambandið milli fjárfestingarákvarðana og nýsköpunar gerir það mögulegt að útskýra af 

hverju vídd óvissu skiptir máli í hagkerfi sem einkennist af mikilli fjárfestingu. 

Til að gera ítarlega grein fyrir peningalegri kenningu um óvissu er ekki nóg að 

skilgreina samband fjárfestingaákvarðana, nýsköpunar og óvissu. Nauðsynlegt er að 

gera grein fyrir ástæðu þess að notkun peninga sem hafa einkenni bankapeninga sé 

nógu þýðingarmikil til að réttlæta miklar fjárfestingar og mikið um nýsköpun. Í 

peningahagkerfi gegna bankar tvíþættu hlutverki: i) með að búa til nýja peninga gera 

þeir frumkvöðlinum kleift að komast yfir skilvirka [framleiðslu]þætti sem nauðsynlegir 

eru fyrir fjárfestinguna; ii) þeir hafa áhrif á þær aðstæður sem gerir frumkvöðli kleift að 

öðlast peningalegan hagnað til að endurgreiða lán. Ómissandi hlutverk bankapeninga í 

peningahagkerfi má sýna með dæmi. 

Fjárfesting í kornhagkerfi þýðir að neyta ekki hluta kornuppskerunnar í þeim tilgangi 

að framleiða meira korn. Fjárfesting í peningahagkerfi þýðir t.d. ákvörðun um byggingu 

brautarteina, sem væri mjög erfitt án bankapeninga. Návist nýsköpunaraðila gerir 

mögulegt að útskýra umbreytingu úr viðskiptahagkerfi í peningahagkerfi. Gerum ráð 

fyrir því að í kornhagkerfinu komi fram frumkvöðull sem ákveði að byggja brautarteina 

sem krefst þess að ákveðinn fjöldi starfsmanna þurfi að starfa við það í tiltekinn fjölda 

ára. Gerum ennfremur ráð fyrir því að framleiðslutækni leyfi fyrir framleiðslu korns sem 

nægir til að halda starfsmönnum á bóndabænum og starfsmönnum við byggingu 

brautarteinanna á lífi. Fræðilega séð mætti ætla að mögulegt væri að byggja 

brautarteinana í kornhagkerfinu. Í því tilfelli væru brautarteinarnir fjármagnaðir af 
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kornframleiðndum sem myndu lána kornið til frumkvöðulsins svo hann gæti borgað 

starfsmönnum sem ættu þátt í byggingu brautarteinanna. 

Í kornhagkerfi geta bankar eingöngu starfað sem milliliðir – sankað að sér korni 

sem framleiðendur neyta ekki og lánað það út til frumkvöðla. Návist banka mætti t.d. 

réttlæta með ósamhverfa upplýsingum sem kemur í veg fyrir að þeir sem spara geti 

fjármagnað frumkvöðla með beinum hætti. En það er að minnsta kosti einn 

grundvallarþáttur sem kemur í veg fyrir slíkan lánsfjársamning. Lánsfjársamningur sem 

nauðsynlegur er til að fjármagna brautarteina er allt öðruvísi en sá í kornhagkerfinu, þar 

sem framleiðendur lána kornið sem er umfram neyslu þeirra til annarra framleiðenda 

sem munu nota það til að framleiða meira korn. Að gefinni framleiðslutækni, þá er 

auðvelt fyrir lánveitanda í þessu tilfelli að fastákveða ávöxtun þess korn sem lánað er, og 

þannig þá vexti fyrir lántakann vegna þess að ákvörðun þessi er ekki tekin þar sem 

óvissa er til staðar. Í tilfelli brautarteina er þessi ákvörðun aftur á móti miklu erfiðari 

vegna þess að ákvörðunin er tekin við óvissu. Frumkvöðullinn getur svo sannarlega ekki 

verið viss að honum takist að selja það sem hann framleiðir. Framleiðslufasinn er 

aðskilinn frá sölufasanum og það er ekkert náttúrulögmál sem gerir útreikning 

mögulegan á því hve mikið korn er hægt að komast yfir með sölu lestarmiða að teknu 

tilliti til upphafsmagns þess korns sem notað er við byggingu brautarteina. 

Lánsfjársamningurinn milli bankans og frumkvöðulsins sem er reiðubúinn að byggja 

brautarteinana verður að tilgreina peningalega (e. expressed in monetary terms). 

Bankinn mun lána peninga – ekki korn – og frumkvöðullinn mun endurgreiða bankanum 

peninga sem fást vegna sölu. Markmið frumkvöðulsins er ekki að safna korni. Ef svo væri 

gæti hann ráðið tiltækt vinnuafl til að framleiða korn í staðinn fyrir að byggja 

brautarteina. 

Það er þess vegna sem erfitt er að ímynda sér að frumkvöðullinn geti byggt 

brautarteina í heimi þar sem bankar eru eingöngu milliliðir sem lána út það korn sem 

þeir sem spara neytuðu ekki. Hins vegar er mögulegt að byggja brautarteinana í heimi 

þar sem bankapeningar eru notaðir og bankar eru ekki eingöngu milliliðir. Bankarnir 

munu fjármagna byggingu brautarteinanna með að búa til nýja peninga. Frumkvöðlarnir 

borga vinnuaflinu sem geta svo keypt korn. Lykilaðilar á lánsfjármarkaði eru ekki þeir 
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sem spara og fjárfesta, heldur bankar og frumkvöðlar. Framleiðendur korns munu ekki 

eiga í neinum erfiðleikum með að skipta korni fyrir bankapeninga, sem er fullkomlega 

auðseljanleg skuldakrafa sem er hægt að nota sem greiðslumiðil hvenær sem er. Þó að 

þeir selji korn til vinnuaflsins sem á þátt í byggingu brautarteinanna, þá eru 

framleiðendur kornsins ekki lánadrottnar frumkvöðulsins en þeir síðarnefndu eru 

fremur skuldugir bankanum, sem svo eru skuldugir þeim sem eiga bankapeninga. Þessir 

aðilar geta verið framleiðendur korns ef við gerum ráð fyrir því að þeir síðastnefndu 

ákveða að safna peningum sem þeir komast yfir með sölu korns, eða aðrir aðilar sem 

ákveða að safna peningum sem þeir komast yfir með greiðslum vara og þjónustu. 

Návist bankapeninga myndar þar af leiðandi þá nauðsynlegu forsendu svo 

frumkvöðullinn geti hagnast. Með að byggja brautarteina framleiðir hann ekki korn, 

heldur þjónustu og býst hann við að hagnast nægilega peningalega með sölu hennar svo 

unnt sé að greiða af láninu og borga vexti. Nauðsynleg forsenda fyrir því er að nógu 

margir neytendur sé tibúnir að kaupa lestarmiða fyrir peninga. Það veltur á færni 

frumkvöðulsins við að sannfæra neytendur um að nota brautarteinana, og á návist 

stofnunnar líkt og bankakerfið, sem getur búið til peninga til að fjármagna eftirspurn 

lestarmiðana. Þar sem bankar búa til peninga til að fjármagna fjárfestingar fyrirtækisins 

má fullyrða að peningalegur hagnaður frumkvöðulsins sem byggir brautarteinana veltur 

á magni nýrrar fjárfestingar sem bankar eru tilbúnir til að fjármagna þegar byggingu 

brautarteinanna er lokið. Hagnaður veltur þannig á fjárfestingarákvörðunum. 

Niðurstaðan er sú að hlutverk banka í peningahagkerfi er allt annað en að vera 

eingöngu milliliðir. Návist banka í þvi peningahagkerfi breytir eðli lánsfjármarkaðarins 

þannig að: i) andlag (e. object) lánsfjár er ekki kornið sem framleiðendur korns spara, 

heldur þeir peningar sem bankakerfið býr til; ii) nauðsynlegar forsendur þess að 

skuldunautar geti endurgreitt láni eru breytilegar. Í tilfelli kornhagkerfisins veltur geta 

lántaka á endurgreiðslu lánsins á framleiðni lands. Í peningahagkerfi er hins vegar 

bygging brautarteina ekki nægileg forsenda fyrir endurgreiðslu láns. Starfsemi 

frumkvöðulsins er ekki lokið með byggingu brautarteinanna heldur með sölu lestarmiða. 

Endurgreiðsla láns frumkvöðulsins veltur á ákvörðunum neytenda og bankakerfisins. 
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Niðurstaðan er sú að návist bankapeninga og vel þróaðs lánsfjármarkaðs er 

nauðsynleg forsenda fyrir þróun hagkerfis þar sem fjárfestingaákvarðanir skipta máli og 

þar sem návist óvissu verður nauðsynlegur þáttur ákvörðunarferlis (Bertocco og Kalajzic, 

2014). 

3.5 Hyman P. Minsky 

Hyman Minsky (eins og vísað er til í Keen, 2011) benti á að fyrst kaupandi væri fyrir 

hvern seljanda og þar sem reikningsskil krefðust þess að útgjöld væru jöfn inngreiðslum 

á sama tíma og hagvöxtur ætti sér stað yfir tíma, þá hlytu lánsfjármagn og skuldir að 

brúa bilið: 

If income is to grow, the financial markets, [...] must generate an aggregate 
demand that, aside from brief intervals, is ever rising. For real aggregate 
demand to be increasing, [...] it is necessary that current spending plans, 
summed over all sectors, be greater than current received income [...] It 
follows that over a period during which economic growth takes place, at 
least some sectors finance a part of their spending by emitting debt or 
selling assets (Minsky 1982: 6, (eins og vísað er til í Keen, 2011: ??) 

Til að skilja hagsveiflur taldi Minsky nauðsynlegt að skilja fjármál ásamt því hvaða áhrif 

eignir og skuldir höfðu. Minsky tók fram hvernig fjármálakerfi væru frumþáttur í að 

knýja sveiflur heildareftirspurnar og hagsveiflna í kenningu sinni um Fjármálalegan 

óstöðugleika (e. Financial instability hypothesis). Ástæða þess að Minsky þróaði 

kenningu sína var sú að vegna Kreppunnar miklu taldi hann að fullgild hagfræðikenning 

yrði að geta leitt af sér slíkt ástand í dæmigerðu kapítalísku hagkerfi: 

Can ‘It‘ – a Great Depression – happen again? And if ‘It‘ can happen, why 
didn‘t ‘It‘ occur in the years since World War II? These are questions that 
naturally follow from both the historical record and the comparative success 
of the past thirty-five years. To answer these questions it is necessary to 
have an economic theory which makes great depressions one of the possible 
states in which our type of capitalist economy can find itself (Minsky, 1982: 
5, tekið úr Keen, 2011: ??). 

Af þeirri ástæðu hafnaði hann nýklassísku hagfræðinni, þau líkön gátu ekki framkallað 

slíkan óstöðugleika. Þess í stað sameinaði Minsky innsýn Schumpeter, Fisher og Keynes 

og þróaði kenningu um hagsveiflu sem drifin var áfram af fjármálalegum þáttum sem að 

lokum gat leitt til kreppu vegna skuldahjöðnunar. 
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Í kenningu sinni hélt Minsky fram að kapítalismi væri í eðli sínu gallaður (e. inherently 

flawed) sökum þess að fjármálakerfi væru í eðli sínu óstöðug. Í líkaninu hafa ákvarðanir 

stjórnenda á fjármálauppbyggingu (e. financial structure) fyrirtækis langtímaáhrif á 

fjármálalegan stöðugleika. Nánar tiltekið hélt Minsky því fram að fyrirtæki legðu stund á 

þrenns konar fjármálaáætlanir (e. financial strategies): 

1. Fjármál áhættuvarna (e. hedged finance) – aðstæður þar sem greiðsluflæði er 

hærra en skuldaafborganir, bæði vaxta- og höfuðstólsgreiðslur. 

2. Fjármál spákaupmennsku (e. speculative finance) – aðstæður þar sem 

greiðsluflæði fyrirtækja er hærra en vaxtagreiðslur sem þarf að standa skil á en 

ekki nóg til að lækka höfuðstól skulda að einhverju marki (e. significantly). 

Fjármálaleg staða fyrirtækja er því ótraustari í þessi tilfelli samanborið við 

fjármál áhættuvarna. 

3. Ponzi-fjármál (e. Ponzi finance) – aðstæður þessar eru áhættumestar og eiga 

sér stað þegar greiðsluflæði er ónægt til að standa skil á vaxtagreiðslum þannig 

að fyrirtæki þurfa að skuldsetja sig meira með tímanum (Knoop, 2008). 

Greining Minsky á fjármáladrifinni hagsveiflu byrjar þegar hagkerfi gengur vel6 en 

vegna minninga um síðustu fjármálakreppu eru fyrirtæki varfærin í sinni eignastýringu 

og bankar varfærnir í sínum útlánum. Sökum þess að hagkerfinu gengur vel auk 

varfærninnar leiðir það til að flest verkefni heppnast. Stjórnendur og bankastarfsmenn 

átta sig smám saman á því að vogun borgar sig vegna þess að útistandandi skuldir eru 

borgaðar og skuldsettum aðilum gengur vel. 

Ný fjárfestingartækifæri eru metin með óvarfærnari hætti sökum hærri væntinga þ.a. 

fjárfestingar aukast og eignaverð hækkar. Almennt minni áhættufælni leiðir því til meiri 

fjárfestinga og veldisvaxtar í eignaverði, sem er bæði grunnur uppsveiflunnar og endir 

hennar. Þörf er fyrir aukna ytri fjármögnun (e. external finance) til fjárfestinga og 

aukinnar spákaupmennsku á eignum og auðvelt aðgengi er að fjármögnun vegna 

bjartsýni stjórnenda og banka. Hlutfall lánsfjár á móti eigin fé eykst og aukning 

lánsfjármagns verður meiri. Þetta markar þá byrjun er Minsky kallar „alsæluhagkerfið“ 

(e. "the euphoric economy") (Minsky, 1982: 120-124; tekið úr Keen, 1995: 611), þar sem 

                                                      
6
Þ.e. hagvöxtur er nægur til að atvinnuleysi standi í stað eða fari minnkandi (Keen, 1995). 
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bæði lánveitendur og lántakar halda að framtíðin sé vís og að flestar fjárfestingar muni 

heppnast. Eignaverð er endurmetið til hækkunar vegna þess að fyrri möt eru talin 

byggjast á of varfærnum grunni. Vextir hækka á auðseljanlegum fjármálaafurðum vegna 

baráttu um markaðshlutdeild. 

Fjármálastofnanir samþykkja nú skuldsetningar bæði fyrir sjálfar sig og viðskiptavini 

sína sem undir venjulegum kringumstæðum væri hafnað. Lausafé fyrirtækja lækkar eftir 

því sem hlutfall skulda á móti eigið fé hækka og verða sum fyrirtækin viðkvæm gagnvart 

vaxtahækkunum. Almenn lækkun lausafjár og hækkun vaxta á auðseljanlegum 

fjármálaafurðum leiða til almennrar vaxtahækkunar á markaði, jafnvel þó 

peningayfirvöld sporni ekki gegn uppsveiflunni, þar sem vænt ávöxtun 

spákaupmennskufjárfestinga er venjulega mun meiri en ráðandi vaxtastig, sem leiðir til 

óteygnari eftirspurn lánsfjár að teknu tilliti til vaxta. Alsæluástandið leiðir einnig til að 

Ponzi-fjármálin hreiðra um sig þar sem hagnast er með mikilli skuldsetningu (vogun) á 

hækkandi eignamörkuðum. Greiðsluflæði vegna skulda þeirra er meira en greiðsluflæði 

fyrirtækja þeirra, en sífellt meiri væntur arður af eignum er mun hærri en 

vaxtakostnaðurinn. Ponzi-fjármálin leika því stórt hlutverk í hækkun vaxta og aukins 

óstöðugleika kerfisins og umsnúning hækkandi eignaverðs. Hækkandi vextir og meiri 

vogun hafa um síðir áhrif á framkvæmanleika ýmissa verkefna í viðskiptalífinu og gera 

verkefni sem voru fyrst um sinn fjármögnuð með varfærnum hætti að 

spáaupmennskuverkefnum og þau sem voru spákaupmennskuverkefni yfir í Ponzi 

verkefni. 

Slík fyrirtæki lenda í þeim aðstæðum að þurfa að selja eignir til að fjármagna 

afborganir skulda sinna og það sprengir eignabóluna. Ponzi fjármálamennirnir lenda nú í 

þeim aðstæðum að eignir þeirra veita þeim ekki lengur hagnað og að tekjuflæði 

fyrirtækisins er ekki nægilegt til að standa skil á skuldum. Bankar sem fjármögnuðu þessi 

eignakaup uppgötva nú að leiðandi viðskiptavinir geta ekki lengur borgað skuldir sínar 

sem leiðir til þess að bankar hækka vexti enn meira. Lausafjármagn verður skyndilega 

mun dýrara og eigendur illseljanlegra eigna reyna að selja þær fyrir lausafé. Alsælan 

breytist í ofsahræðslu er margir reyna að selja eignir sínar og uppsveiflan verður að 

kreppu. Grundvallarvandamál hagkerfisins verður nú vegna sundurleitni skuldanna er 

liggja að baki eignunum og minna greiðsluflæðis sem eignirnar gefa nú af sér – en 
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greiðsluflæðið veltur á fjárfestingar- og verðbólgustigi. Fjárfestingarstig hefur nú hrunið 

eftir uppsveifluna og nú eru aðeins tveir þættir sem geta samræmt eignaverð og 

greiðsluflæðið aftur – verðhjöðnun eigna eða verðbólga (Keen, 1995, Keen, 2011, Knoop 

2008). 

3.6 Hagnaður eða verðhækkunarágóði 

Lánsfjárvöxtur stuðlar að peningavexti þar sem bankar búa til peninga þegar þeir lána 

þá. Bankar veita lán, sem veldur bankainnstæðu (e. bank deposit) og þær eru venjulega 

samþykktar sem „peningar“. Lán (eignir) og innstæður (skuldir) hækka sem samsvarar 

lánsupphæðinni. Hvert bankalán býr til (greiðanlega) skuld einhvers viðskiptavinar og 

meðfylgjandi eign (bankainnstæða, sem er peningur). Hvort lánsféð styðji við vöxt í 

vergri landsframleiðslu (VLF) veltur á hvernig það er notað. Þegar bankar veita lán til 

geira utan fjármálageirans til fjárfestinga eða neyslu vara og þjónustu hækkar hlutfall 

skulda og VLF annað hvort lítið eða ekki. Ástæðan er sú að ef lán er notað til neyslu eða 

self-amortizing fjárfestingu í fjármunamyndun, þá verður til virðisauki í formi vara og 

þjónustu og leiðir (vanalega) til hagnaðarflæðis þannig að unnt er að greiða af skuldinni. 

Í þeim skilningi verða skuldir til með sjálfbærum hætti, þ.e. ef fjármálaleg sjálfbærni er 

skilgreind sem skuldabyrði. 

Þar sem vöxtur VLF er aukning í heildarpeningavirði (e. total money value) allra vöru- 

og þjónustuviðskipta er aukning þessi sama sem aukning þeirra peninga sem notaðir eru 

til þessara sömu viðskipta. Vöxtur í peningamagni (e. money stock) vegna bankalána til 

raungeirans er peningaleg samsvörun (e. monetary counterpart) nafnvirðisvaxtar VLF 

(að teknu tilliti til veltihraða í hringrásinni). Vöxtur lánsfjár til raungeirans samsvarar 

þannig vexti nafnvirðis VLF. Það er vegna þess að hærri samtala heildarviðskipta með 

vörur og þjónustu, VLF, krefst meiri penings til að greiða fyrir viðskiptin – þar sem 

„peningar“ eru bankainnstæður sem hljótast af lánsfjársköpun fyrir raungeirann. Þetta 

er einmitt atriðið sem Schumpeter og Minsky lögðu áherslu á þegar þeir rituðu að 

vöxtur hagkerfis krefst skulda-/lánsfjáraukningu. (e. growth in debt/credit). 

Vöxtur heildarmagns lánsfjár banka (e. total bank credit stock) fylgir ekki vexti VLF. 

Mestallt lánsfé banka fer ekki til raungeirans. Það verður að gera greinarmun á 

mismunandi flokkum lánsfjár sem hafa mismunandi hagrænu hlutverki að gegna. Það er 
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mögulegt að hugsa sér sem svo að hagkerfið samanstandi af raungeira (e. real sector) 

annars vegar, þar sem framleiðsla og dreifing á vörum og þjónustu á sér stað, og 

fjármálageira (e. financial sector) hins vegar, sem getur auðveldað fyrir vexti 

raungeirans, en sem skapar sjálfur ekki vörur og þjónustu. Hlutverk hans er fremur að 

koma af stað (e. originate) og viðhalda hringrás fjárkrafna. Bankar lána einnig til þeirra 

geira hagkerfisins sem sjá um eignastýringu (e. manage wealth) en ekki að skapa vörur 

og þjónustu – sameiginlega mætti nefna þann geira Fjármála-, tryggingar- og 

húsnæðisgeirann (FTH-geirann) (e. Finance, Insurance and Real Estate (FIRE) sector). Líkt 

og lánsfé raungeirans sér fyrir lausafé (e. liqudity) vegna vaxtar í nafnvirði VLF, þá sér 

lánsfé FTH-geirans í fyrsta tilfelli (e. in the first instance) fyrir lausafé á eignamörkuðum, 

ekki fyrir hagkerfi vara og þjónustu sem er mælt sem VLF. Lánsfé til eignamarkaðs innan 

FTH-geirans fylgir því VLF ekki náið að, heldur verð á eignamörkuðum.  

Lán til fjárfestinga á eigna- og fasteignamörkuðum hækka hlutfall skulda af VLF. 

Grundvallarforsendan er sú að slíkar FTH-geira fjárfestingar eru í eðli sínu jafnvirðisleikur 

(e. zero-sum game). Fái einhver verðhækkunarágóða, þá verður einhver annar að verða 

af tekjum og/eða að skuldsetja sig. Ef fjárfest er á fjármála- eða eignamörkuðum með 

lánsfé hækkar það verð viðkomandi eignar og býr þannig til eignaauð (e. asset wealth) 

fyrir eigandann. Verðhækkunarágóðinn er innleystur með sölu og endurgreiðslu láns, og 

fjárfestirinn getur þannig hagnast. En salan felur í sér að einhver annar fjárfestir kaupir 

eignina, sem annað hvort tók lán eða fékk lausafé frá raungeiranum til að fjármagna 

kaupin. Þegar á heildina er litið mun samanlagður innleystur verðhækkunarágóði (e. 

total realized capital gain) vera sama sem heildaraukning í skuldsetningu að viðbættu 

því lausafé sem hverfur frá raungeiranum í þeim tilgangi að fjármagna hækkandi 

eignaverð. Það má eiga viðskipti með eignirnar aftur og aftur, og í hvert skipti hækka 

þær mögulega í verði – en þegar á heildina er litið, þá munu skuldir aukast og/eða það 

gengur samhliða á lausafé frá raungeiranum 

 Þannig að fjármálamarkaðir geta vaxið hlutfallslega meira en VLF með að taka til 

sín lausafé sem búið er til í raungeiranum, eða með aukinni skuldsetningu. Þó að 

mögulegt sé að auka á magn fjármálalegra eigna og verkfæra (e. stock of financial assets 

and instruments) samanborið við stærð hagkerfisins í marga áratugi, þá er það visst 
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lögmál (e. axiomatic certainty) að hvort um sig er ósjálfbært í þeim skilningi að á 

einhverjum tímapunkti verður því að ljúka. 

Magn lánsfjár (e. stock of credit) sem fer til raungeirans helst hér um bil í föstu 

hlutfalli við stærð hagkerfisins – VLF. Þar sem lánsfé eru einnig skuldir gefur það til 

kynna að þegar skuldir eru búnar til til stuðnings raunhagkerfisins auki það ekki á magn 

skulda (e. debt level) í hlutfalli við stærð hagkerfisins. Aukna skuldabyrði einkageirans 

má því rekja að mestu leyti til lánsfjárvaxtar til eignamarkaða. 

Með því er ekki verið að segja að sköpun lánsfjár til eigna- og fjármálamarkaða hafi 

ávallt neikvæð áhrif þegar á heildina er litið (e. on balance). Fjármálaleg nýsköpun (e. 

Financial innovation) – fleiri fjármálaeignir og –vörur (e. financial instruments) – veitir 

fleiri tækifæri til áhættudreifingar, neyslujöfnunnar (e. consumption smoothing) og 

fjárfestinga. Þannig að þetta lánsfjárflæði er ekki eingöngu munaður innan hagkerfisins 

og miðill ofneyslu (e. vehicle of excessive consumption) – það er nauðsynlegt fyrir 

gangverk fjármálanna í hagkerfinu (e. the economy‘s financial machinery). Þetta er það 

sem fjármálageiranum var ætlað að gera: styðja við vöxt raungeirans, hagnað og 

framleiðni. En honum fylgja meiri skuldir og þar af leiðandi aukin greiðslubyrði, ásamt 

mögulegum fjármálalegum veikleika (e. financial fragility).  

Nú er vitað að vöxtur í skuldabyrði einkaaðila var undanfari og orsök alþjóðlegu 

fjármálakreppunnar og að uppsveiflur af völdum lánsfjár (e. credit boom) eru vanalega 

orsakir fjármálakreppa. Þó það væri ekki nema bara fyrir þessa ástæðu er mikilvægt að 

skilja að lánsfjárvöxtur til eignamarkaða er ástæða aukinnar skuldabyrði einkaaðila. Allur 

lánsfjárvöxtur umfram vöxt í VLF er vegna flæði lánsfjár frá bönkum til fasteignaveðlána- 

og fjármálageira. Það skapar skuldbindingar án samsvarandi beinna eigna í 

raungeiranum (e. liabilities without direct real-sector asset counterparts) (þ.e.a.s. án 

vaxtar í VLF), sem leiðir til uppsveiflu fjármálaauðs (e. financial-wealth) og mögulega 

skuldavandræða. Of mikið af fjármálum (e. Too much finance) getur þannig grafið undan 

fjármálalegri sjálfbærni vaxtar [hagkerfisins]. Vandinn er að fjármálaauður getur ekki 

aukist nema að skuldir aukist. Það er óbifanleg bókhaldsjafna þegar á heildina er litið (e. 

unyielding aggregate accounting identity). (Bezemer, 2014) 
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Þessi leitni skuldabyrðar er hins vegar óljós vegna „rökvillu heildarinnar“ (e. „fallacy 

of composition“). Það sem er augljóst í þjóðhagfræðilegu samhengi (e.macro level) er 

það mögulega ekki í því rekstrarhagfræðilega. Þegar uppsveifla eignaverðs á sér stað 

getur hver einstakur lántaki slegið á lán, keypt eignir, selt þær aftur til að borga niður 

skuldirnar og hagnast. Nema að það er ekki hagnaður, heldur verðhækunarágóði. En 

aðgreiningin er eingöngu ljós í þjóðhagfræðilegu samhengi. Frá sjónarhóli einstaklings er 

enginn munur á verðhækkunarágóða og hagnaðar tilkominn vegna fjárfestingar, 

framleiðslu og sölu. Fjármálakostnaður og –ábati (e. The financial costs and benefits), og 

ávöxtunin, er mögulega sú sama fyrir einstaklinginn sem á í viðskiptum með eignir eða 

frumkvöðulinn. 

Það er því rekstrarhagfræðileg-þjóðhagfræðileg þversögn (e. micro-macro paradox). Í 

víðu þjóðhagfræðilegu samhengi samfélagsins (e. macro, society-wide level) verður 

skuldaaukning hagkerfisins í heild að eiga sér stað ef viðskipti eiga sér stað með eignir 

samhliða verðhækkun þeirra. Þetta gildir ekki fyrir hagnað sem myndast vegna 

framleiðslu, þar sem útgreidd laun vegna framleiðslunnar verður að kaupmætti þess 

sem kaupir gæðin. Þetta ferli hringrásar (e. circular-flow process) er sjálfbært meðan 

lánsfjárbyggingin (e. credit structure) og hagkerfið þenjast út þar sem allir geta hagnast – 

andstætt eignaviðskiptum, sem er jafnvirðisleikur.  

Frá þjóðhagfræðilegum sjónarhóli aukast því skuldir þegar eignaviðskipti eiga sér 

stað, bæði í formi aukinna skuldbindinga raungeirans, þar sem laun og hagnaður geirans 

fjármagnar eignaviðskipti, en einnig í formi aukinnar skuldsetningar (e. debt levels). 

Þrátt fyrir annað yfirbragð í rekstrarhagfræðilegu samhengi (e. micro level), þá aukast 

skuldir samhliða uppsveiflu eignaverðs, og oft hægist á vexti nafnverðs í raungeiranum 

þegar lausafé beinist frá fjárfestingum í fjármunamyndun og nýsköpun og til 

fjármálamarkaða. 

Þannig er mikilvægt að aðgreina verðhækkunarágóða frá tekjum. Lánsfé til FTH-

geirans fjármagnar hið fyrrnefnda en lánsfé til raungeirans hið síðarnefnda. John Stuart 

Mill (eins og vísað er til Bezemer, 2014) gerði það er hann ritaði að: 

All funds from which the possessor derives an income, [...] are to him 
equivalent to capital. But to transfer hastily and inconsiderately to the 
general point of view, propositions which are true of the individual, has 
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been a source of innumerable errors in political economy. In the present 
instance, that which is virtually capital to the individual, is or is not capital to 
the nation, according as the fund [...] has or has not been dissipated by 
somebody else (Mill, 1848, 1. bók, 4. kafli, eins og vísað er til í Bezemer, 
2014: 9). 

Fjármagn sem ekki er notað (“dissipated”) í raunhagkerfinu skapar tekjur fyrir 

eigandann, en ekki fyrir hagkerfið. Það eru „fjármunir (e. capital) fyrir einstaklinginn en 

ekki fyrir þjóðina.“ (Bezemer, 2014). 

Lán sem veitt eru til fyrirtækja utan fjármálageirans (e. non-financial business) vegna 

framleiðslu fyrirtækjanna auka við fjárfestingu og nýsköpun hagkerfis, sem leiðir til 

hagvaxtar. Eyðsla eins dollars láns í innlendar fjárfestingarvörur (e. investment goods) 

hækkar innlendar tekjur í sama hlutfalli. Ef viðskiptaáætlunin sem lánið hlaust út á er 

góð mun tekjustreymi standa undir lánaafborgunum og gott betur en það. Í því tilfelli 

þarf fjármálalegur veikleiki (e. fragility) ekki að raungerast. Skuldir aukast – sem og 

tekjur. Hlutfall skulda á móti tekjum þarf ekki að aukast með þessum hætti. Neyslulán til 

heimila – líkt og lán til fyrirtækja utan fjármálageirans – sér fyrir kaupmætti og virkri 

eftirspurn fyrir hagvexti. Fyrrnefndu lánin hafa tvö sérkenni samanborið við 

fyrirtækjalánin þar sem sama lánsfjárhæð veldur minni vexti og meiri fjármálalegum 

óstöðugleika. 

Í fyrsta lagi er misvægi (e. mismatch) milli skuldabyrðar og tekjusköpunar vegna 

lánsins. Neyslulán eru ekki notuð til að búa til þær tekjur sem borga af láninu, líkt og 

fyrirtækjalánið (e. business finance). Tekjur vegna lánsins og skuldirnar eru ekki á sama 

efnahagsreikningi. Ef þjóðhagfræðilegar stofnanir millifæra ekki tekjur frá fyrirtækjum til 

heimila (t.d. sem laun), þá skapar neyslulán fjármálalegan óstöðugleika í 

efnahagsreikningi heimila. 

Í öðru lagi eru neyslulán til heimila ekki sérlega skilvirk leið til að fjármagna 

framleiðslu vegna óvenjulega hás vaxtastigs slíkra lána, en það skapar þá ekki eins 

miklar tekjur að gefinni skuldabyrði. Fyrir hvern dollara í virðisauka sem slíkt neyslulán 

til heimila veldur, sem eyða peningnum hjá fyrirtækjum, þá er greiðslubyrðin hærri en ef 

um væri að ræða fyrirtækjalán. 
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Líkt og neyslulán auka fasteignalán heimila við skuldir heimila en ekki tekjur þeirra. 

Þetta eykur á fjármálalegan óstöðugleika. Ólíkt neyslulánum skapa fasteignalán fyrir 

núverandi (e. existing) eignir hvergi neinar núverandi (e. current) tekjur annars staðar í 

hagkerfinu – í það minnsta ef litið er til flokkunarfræði klassískrar hagfræði fyrir tekjur 

og rentu. Húsnæðislán eru veitt til að kaupa eignir, að mestu eignir sem þegar eru til. 

Það skapar verðhækkunarágóða/söluhagnað fyrir fasteignir en ekki tekjur vegna 

framleiðslu gæða og þjónustu. Aðgreiningin verður óskýr að því leyti til að húsnæðislán 

eru notuð til að fjármagna einkaneyslu (þá sérstaklega „eiginfjár-lán“ (e. equity loans“)) 

eða nýbyggingu (e. new construction), en það er lítill hluti allra fasteignalána. 

Húsnæðislán eru einnig sérstök að því leytinu til að húsnæðiseignir (e. real estate 

assets) hafa nú orðið að stærsta eignamarkaði í vestrænum hagkerfum, og þar sem 

þátttakan er mest. Ef hver húsnæðiseign er keypt með lánsfé, þá fleytir það ofan af 

tekjum lánveitanda (e. owner-borrower) samkvæmt klassískri hagfræðigreiningu. Þannig 

hefur aukin húsnæðiseign (e. home ownership) frá áttunda áratug síðustu aldar 

skarplega aukið á rentuaðsókn (e. rent extraction), og breytt því í flæði vaxtatekna til 

húsnæðislánsveitenda. Verðbréfun (e. Securitization) bjó til aðra vídd í þessu. Það eru 

ekki eingöngu innlendir húsnæðiseigendur sem geta tekið þátt í húsnæðismarkaðnum 

en einnig alþjóðlegir fjárfestar. Líkt og í Ponzi svikamyllu, því meira sem tekjustreymið er 

sem húsnæðismarkaðurinn hefur til umráða, þeim mun lengur getur þetta haldið áfram. 

Þetta er lykilástæða fyrir óvenjulega langri húsnæðislánaþenslu sem gerðist samtímis í 

vestrænum hagkerfum frá tíunda áratug síðustu aldar og til 2007. 

Húsnæðislán heimila eru einnig sérstæð samanborið við aðrar tegundir bankalána 

vegna þjóðhagfræðilegra áhrifa þeirra í niðursveiflum – það er, möguleika þeirra á að 

auka á fjármálalegan óstöðugleika hagkerfa í heild. Sökum þess hve algengur eignaréttur 

á skuldavogunar-eignir (e. debt-leveraged asset ownership) eru, þá eru áhrif fallandi 

húsnæðisverðs og neikvæðs eiginfjárs á neyslu heimila mikil í þjóðhagfræðilegu 

samhengi (e. macroeconomic level). Húsnæðisveð (e. real estate collateral) eru einnig 

afar mikilvæg eign á efnahagsreikningi banka og hafa þannig einnig áhrif á fjármálalegan 

óstöðugleika banka. Það leiðir til hamla á húsnæðislánum sem og fyrirtækjalána utan 

fjármálageirans. (Hudson og Bezemer, 2016).  
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4 Lokaorð 

Tvær niðurstöður koma úr þessu verkefni. Önnur er að bankar leika lykilhlutverk þegar 

kemur að þróun hagkerfisins. Sparnaður takmarkar ekki fjárfestingu. Bankar búa til 

peninga og lánsfé svo frumkvöðlar geti ráðist í verkefni sem þeir vonast til að hagnast á. 

Hin er að mikilvægt er í hvaða geira bankalánin fara. Þau verða annað hvort að 

bankainnstæðum sem styðja við fjárfestingu í fastafjármunum og viðskipti með vörur og 

þjónustu eða við fjármálalega fjárfestingu. Það síðarnefnda hefur í för með sér að 

einhver annar verði af tekjum eða aukna skuldsetningu hagkerfisins í heild. Það er 

mikilvægt því nú er vitað að aukin skuldabyrði einkaaðila var undanfari og orsök 

alþjóðlegu fjármálakreppunnar. 

Þannig verður að aðgreina hagnað vegna sölu framleiddra vara og þjónustu annars 

vegar og verðhækkunarágóða vegna sölu fjármálalegra eigna hins vegar. Aðgreiningin er 

ekki ljós frá rekstrarhagfræðilegum sjónarhóli en er það frá þeim þjóðhagfræðilega 

þegar hagkerfið er skoðað sem peningahagkerfi.  
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