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Útdráttur)
Austurríski! hagfræðiskólinn! er! lítt! þekktur! hagfræðiskóli! sem! á! rætur! að! rekja! til!
Austurríkis!eins!og!nafnið!gefur!til!kynna.!Skólinn!aðhyllist!aðrar!kenningar!en!almennir!
hagfræðiskólar.!Hann!byggir!kenningar!sínar!á!aðgerðum!og!hvötum!einstaklingsins.!!
Frá!skólanum!kemur!ein!kenning!sem!útskýrir!hagsveiflur!í!hagkerfi.!Sú!kenning!heitir!
Austurríska! hagsveiflukenningin! og! hún! sýnir! okkur! hvernig! hagkerfi! geta! þróast! á! tvo!
mismunandi!vegu.!Annars!vegar!á!sjálfbæran!hátt!þar!sem!sparnaðarhegðun!breytist!í!
hagkerfinu! sem! gefur! síðan! skilaboð! til! viðskiptasamfélagsins! sem! aðlagar! fjárfestingar!
og! framleiðslu! að! þörfum! hagkerfis.! Hins! vegar! á! ósjálfbæran! hátt! þar! sem!
brotaforðakerfið! og! stýrivextir! hafa! áhrif! á! vexti! á! lánsfjármarkaði! sem! gefur!
viðskiptasamfélaginu! röng! skilaboð.! Þessi! röngu! skilaboð! gera! það! að! verkum! að! til!
verða!hagsveiflur!í!hagkerfi.!!
Finnland! fór! í! gegnum! afnám! reglna! og! hafta! á! fjármálamörkuðum! á! níunda!
áratugnum.! Það! leiddi! til! mikils! peningainnstreymis! erlendis! frá! þar! sem! ríkisstjórnin!
náði! ekki! að! stýra! því.! Þetta! mikla! innstreymi! auk! afnáms! hafta! og! reglna! leiddi! til!
mikillar! skuldsetningar! bæði! í! innlendum! og! erlendum! gjaldmiðlum.! Árið! 1990! snerist!
taflið!við!og!við!blasti!gjaldþrot!fyrirtækja,!gengið!féll,!atvinnuleysi!jókst!og!bankakrísa!
skall!á.!Þetta!kostaði!gríðarlegar!upphæðir!og!mikla!erfiðleika!fyrir!samfélagið.!
Markmið!þessarar!ritgerðar!er!skoða!hvort!Finnland!hafi!gengið!í!gegnum!Austurrísku!
hagsveifluna! á! árunum! 198541993.! Ætlunin! er! að! nota! hugmyndafræði! Austurríska!
skólans! sem! útskýrir! skref! fyrir! skref! hvernig! hagkerfið! á! að! þróast! á! sjálfbæran! eða!
ósjálfbæran!hátt.!
Niðurstaðan! er! sú! að! Finnland! fór! í! gegnum! Austurrísku! hagsveifluna! þar! sem!
hagkerfið!þróaðist!á!ósjálfbæran!hátt.!Finnland!fór!í!gegnum!mikla!hagsveiflu!vegna!þess!
að! aukin! fjárfesting! á! uppgangsárunum! kom! ekki! frá! sparnaði.! Fjármagnið! kom! frá!
bankakerfinu! og! erlendis! frá.! Viðskiptasamfélagið! fékk! röng! skilaboð! og! fjárfesti! í!
óhagkvæmum! verkefnum! til! langs! tíma.! Í! kjölfarið! áttaði! viðskiptasamfélagið! sig! á!
mistökum!

sínum!

og!

Finnland!
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1 Inngangur)
Fáir!þekkja!Austurríska!hagfræðiskólann!enda!er!hann!ekki!hefðbundinn!hagfræðiskóli.!
Hann!er!sjaldan!í!umræðu!tengdri!hagfræði!en!kenningar!skólans!koma!stundum!upp!á!
yfirborðið! í! fjármálakreppum.! Í! kreppum! byrja! hagfræðingar! að! leita! að! orsökum! og!
skýringum! fyrir! sveiflum! og! hruni! á! mörkuðum.! Þá! byrja! fræðimenn! að! kynna! sér!
óhefðbundna!hagfræðiskóla!og!kenningar!þeirra.!Austurríski!skólinn!og!kenningar!hans!
voru! í! umræðunni! í! fjármálakreppunni! 2008! þar! sem! kenning! hans,! Austurríska!
hagsveiflukenningin,!útskýrir!orsök!hagsveiflna!og!kreppu!í!hagkerfinu.!
Höfundur! heyrði! fyrst! Austurríska! skólann! nefndan! þegar! umræða! var! um!
fjármálakreppuna! og! orsök! hennar.! Það! kveikti! áhuga! og! forvitni! að! kynna! sér! betur!
skólann!og!Austurrísku!hagsveiflukenninguna.!
Markmið! þessarar! ritgerðar! er! að! fræðast! um! Austurrísku! hagsveiflukenninguna! og!
sjá! hvort! hún! getur! útskýrt! orsök! á! kreppu! í! hagkerfi.! Einnig! verður! rýnt! í! kenningar!
Hyman! Minsky! og! John! M.! Keynes! um! orsök! kreppu.! Við! munum! skoða! Finnland! þar!
sem!landið!lenti!í!mikilli!hagsveiflu!á!árunum!1985–1993.!Ákveðið!var!að!nota!Finnland!í!
þessari!ritgerð!þar!sem!höfundur!vildi!kynna!sér!hagsveiflu!sem!hann!hafði!litla!þekkingu!
á.! Ætlunin! er! að! svara! spurningunni! „Gekk! Finnland! (198541993)! í! gegnum! Austurrísku!
hagsveifluna?”.

!
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2 Austurríski)skólinn)
2.1

Uppruni)og)helstu)hagfræðingar)Austurríska)skólans)

Austurríski!skólinn!á!rætur!sínar!að!rekja!til!fimmtándu!aldar!en!langoftast!er!talað!um!
að! Austurríski! skólinn! hafi! byrjað! árið! 1871! með! skrifum! Carl! Menger! (1840–1932)! á!
bókinni!Grundsätze+der+Volkswirtschaftslehr1.+Menger!var!prófessor!við!Háskólann!í!Vín!í!
Austurríki! og! var! þekktastur! fyrir! kenningu! sína! um! jaðarnytjar2! (e.! marginal! utility).!
Menger! átti! í! miklum! rökræðum! við! Þýska! sögulega! skólann! (e.! German! Historical!
School)! um! hagfræðikenningar! sínar! en! Menger! hélt! því! fram! að! hagfræði! væri! vísindi!
sem! snerust! um! einstaklingsval.! Nafn! Austurríska! skólans! kom! frá! leiðtoga! Þýska!
sögulega! skólans! sem! var! ósammála! kenningum! Mengers! og! sagði! að! nafnið! myndi!
einkenna!skólann!sem!honum!þótti!sveitalegur!og!útlægur!(Boettke,!e.d.).!
Eugen!Böhm!von!Bawerk!(1851–1914)!nam!lögfræði!við!Háskólann!í!Vín,!í!Austurríki,!
þegar! hann! ákvað! að! lesa! bækur! Mengers+ og! varð! fylgjandi! kenningum! hans.! Bawerk!
lærði!aldrei!hjá!Menger!en!hann!þróaði!sínar!eigin!kenningar!og!er!þekktastur!fyrir!skrif!
sín!á!bókinni!Capital+and+Interest!(Garrison,!e.d.).!Bawerk!hélt!því!fram!að!vextir!væru!
innbyggður! hluti! af! markaðnum! og! gæfu! skilaboð! um! hvort! fólk! vill! frekar! fullnægja!
þörfum!sínum!í!dag!eða!seinna!í!framtíðinni.!Hann!talaði!einnig!um!að!vaxandi!hagkerfi!
væri!ekki!eingöngu!afleiðing!af!aukinni!fjárfestingu!heldur!líka!af!lengra!framleiðsluferli!
(e.! processes! of! production)! (Mises! Institute,! e.d.4a).! Þessi! tvö! atriði! eru! mikilvæg! í!
Austurrísku!hagsveiflukenningunni!(e.!Austrian!business!cycle!theory)!sem!verður!fjallað!
nánar!um!í!3.!kafla.!
Ludwig!von!Mises!(1881–1973)!lærði!í!Háskólanum!í!Vín!í!Austurríki!og!komst!í!kynni!
við! kenningar! Menger! þar.! Einnig! kynntist! Mises! hugmyndum! Bawerk! á! háskólaárum!
sínum!þar!sem!Bawerk!var!leiðbeinandi!hans!í!doktorsverkefninu.!Mises!skrifaði!bókina!
The+ Theory+ of+ Money+ and+ Credit+ þar! sem! hann! fjallar! ítarlega! um! hlutverk! peninga! í!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

1

!Bókin!heitir!Principles+of+Economics+á!ensku.!

2

!Jaðarnytjar!er!því!meiri!fjöldi!eininga!af!vörum!sem!einstaklingur!á!því!minni!virði!gefur!hann!hverri!
einingu.!
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hagkerfinu!ásamt!því!að!búa!til!beinagrind!fyrir!Austurrísku!hagsveiflukenninguna!(Mises!
Institute,!e.d.4a).!Mises!flutti!svo!til!Bandaríkjanna!árið!1940!þar!sem!hann!skrifaði!sína!
frægustu!bók!Human+Action!(Mises!Institute,!e.d.4b).!
Friedrich! August! von! Hayek! (1899–1992)! var! einnig! frá! Austurríki! og! lærði! í!
Háskólanum!í!Vín.!Hann!var!mikill!námsmaður!og!lauk!doktorsprófi!í!lögfræði!árið!1921!
og!stjórnmálafræði!árið!1923!ásamt!því!að!læra!sálfræði,!heimspeki!og!hagfræði!(Mises!
Institute,!e.d.4c).!Hayek!komst!í!kynni!við!Mises!og!gerðu!þeir!saman!margar!rannsóknir!
á! hagsveiflum! í! hagkerfinu.! Í! rannsóknum! sínum! þróuðu! þeir! saman! Austurrísku!
hagsveiflukenninguna!út!frá!kenningu!Mises!(Mises!Institute,!e.d.4a).!Hayek!hafði!einnig!
áhyggjur!af!sósíalisma!í!kringum!seinni!heimsstyrjöldina!og!skrifaði!því!bókina!The+Road+
to+Serfdom!þar!sem!hann!útskýrir!gallana!við!það!ef!ríkisstjórnir!eða!einræðisherra!byrja!
að! taka! allar! ákvarðanir! fyrir! allt! samfélagið! en! ein! af! afleiðingum! þess! er! minna!
einstaklingsfrelsi.!
Aðrir! hagfræðingar! sem! tóku! við! boltanum! af! þessum! hagfræðingum! á! seinni! hluta!
20.!aldar!og!byrjun!þessarar!aldar!eru!Murray!Rothbard!(1926–1995)!sem!skrifaði!fjölda!
bóka! tengdum! hugmyndafræði! Austurríska! skólans! og! stofnaði! ásamt! þremur! öðrum!
Mises! stofnunina! í! Bandaríkjunum! árið! 1982! til! breiða! út! kenningar! skólans! (Mises!
Institute,! e.d.4a).! Israel! Kirzner! (1930–)! lærði! undir! Mises! í! New! York! háskólanum! í!
Bandaríkjunum.!Kirzner!er!þekktastur!fyrir!störf!sín!um!frumkvöðla!og!mikilvægi!þeirra!
fyrir!hagvöxt!og!kapítalisma.!

2.2

Hugmyndafræði)Austurríska)skólans)

Hugmyndafræði! Austurríska! skólans! byggir! á! þekkingu,! tíma! og! væntingum!
einstaklingsins.! Öll! félagsleg! fyrirbæri! er! hægt! að! útskýra! með! aðgerðum! og! hvötum!
hans.! Einstaklingurinn! á! að! hafa! frelsi! til! að! taka! sínar! ákvarðanir! sjálfur.! Því! er!
hugmyndafræði!skólans!sú!að!ríkisstjórnir!eða!einvaldar!eigi!ekki!að!taka!ákvarðanir!fyrir!
heildina! með! miðstýringu! heldur! eigi! öll! skipulagning! og! ákvörðunartaka! að! vera! hjá!
sérhverjum!einstaklingi.!Þess!vegna!er!skólinn!alfarið!á!móti!sósíalisma!og!kommúnisma!
þar!sem!miðstýring!er!ráðandi.!Skólinn!styður!sem!sagt!frelsi!einstaklingsins,!frið,!frjálsa!
markaði!og!kapítalisma!(Boettke,!e.d.).!
Inngrip!hjá!ríkisstjórnum!eða!öðrum!stofnunum!til!að!setja!á!verðlagseftirlit!(e.!price!
control)! eða! bjarga! illa! stöddum! fyrirtækjum! er! algjörlega! hafnað! hjá! skólanum.!
!

!
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Austurríski!skólinn!vill!láta!markaði!alveg!í!friði,!sem!sagt!algjört!afskiptaleysi!stjórnvalda!
(e.! laissez! faire).! Því! minna! sem! ríkisstjórnir! taka! þátt! í! hagkerfinu! því! betra! fyrir!
samfélagið.!
Kenningar!skólans!snúast!um!aðgerðir!fólks!og!því!er!skólinn!á!móti!hagrannsóknum!
(e.!econometrics)!í!hagfræði.!Fólk!notar!heilann!sinn!í!ákvörðunartöku!og!aðgerðum!en!
heilinn!fylgir!ekki!neinum!stærðfræðiformúlum.!Í!náttúruvísindum!eru!náttúrulögmál!og!
breytur!sem!eru!þekktar!stærðir!þar!sem!við!vitum!nákvæmlega!hvaða!áhrif!örvun!eða!
kraftur!hefur!á!hlut.!Skoðun!skólans!er!sú!að!það!er!ekki!hægt!að!yfirfæra!þessa!vissu!á!
mannlega! hegðun.! Þessi! hugmyndafræði! er! alfarið! á! móti! almennum! hagfræðiskólum!
þar! sem! hagrannsóknir! og! stærðfræðiformúlur! eru! mikið! notaðar! í! rannsóknum! í!
hagfræði.! Þess! vegna! hefur! Austurríski! skólinn! fengið! mikla! gagnrýni! fyrir! sína!
hugmyndafræði!(Shostak,!2002).!
Austurríski!skólinn!er!mótfallinn!brotaforðakerfi!bankakerfisins!(e.!fractional!reserve!
banking)! sem! er! notað! í! dag! hjá! bönkum! út! um! allan! heim.! Samkvæmt! kenningum!
skólans!skapar!slíkt!kerfi!mörg!vandamál!fyrir!hagkerfið.!Kerfið!virkar!þannig!að!bankar!
geta!búið!til!peninga!og!aukið!þannig!peningamagnið!í!hagkerfinu.!Afleiðingar!af!þessu!
kerfi! geta! verið! bankaáhlaup,! röng! skilaboð! til! viðskiptasamfélagsins! um! fáanlegar!
auðlindir,! bankakrísur! og! hrun.! Þess! vegna! aðhyllist! Austurríski! skólinn!
heildarforðakerfið! (e.! full4reserve! banking)! í! bankakerfinu! til! að! koma! í! veg! fyrir! þessi!
vandamál.!
Austurríski! skólinn! er! á! móti! seðlabönkum! þar! sem! þeirra! hlutverk! er! að! styðja! við!
brotaforðakerfið! ásamt! því! að! hjálpa! bönkum! í! bankaáhlaupum.! Einnig! ákveða!
seðlabankar!hverjir!vextir!eiga!að!vera!á!lánsfjármörkuðum!með!því!að!ákveða!stýrivexti.!
Skólinn! er! mótfallinn! þessu! hlutverki! seðlabanka! þar! sem! þeir! geta! hjálpað! bönkum! í!
bágri!fjárhagsstöðu!í!staðinn!fyrir!að!leyfa!markaðnum!að!vera!í!friði.!Sumir!austurrískir!
hagfræðingar!krefjast!þess!að!allir!seðlabankar!verði!lagðir!niður!(Mises,!1949).!
Skólinn! er! hlynntur! því! að! einstaklingurinn! geti! ákveðið! sjálfur! hvaða! gjaldmiðil! eða!
pening! hann! vill! nota! í! hagkerfinu! því! það! styður! við! frelsi! hans.! Aftur! á! móti! er!
Austurríski!skólinn!hlynntur!því!að!taka!upp!gullfótinn.!Seðlabankar!og!ríkisstjórnir!geta!
með!núverandi!fjármálakerfi!haft!áhrif!á!gjaldmiðlana!sína,!en!með!gullfætinum!er!það!
ekki!hægt!þar!sem!gull!er!af!skornum!skammti!og!það!tekur!langan!tíma!að!framleiða!
!

!

13!
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nýtt!gull.!Þetta!er!í!takt!við!hugmyndafræði!skólans!um!minni!afskipti!yfirvalda!og!leyfa!
markaðnum!að!vera!í!friði.!

!

!
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3 Austurríska)hagsveiflukenningin))
Í!þessum!kafla!munum!við!fara!yfir!Austurrísku!hagsveiflukenninguna!en!hún!útskýrir!af!
hverju!hagsveiflur!eiga!sér!stað!í!hagkerfinu.!Kenningin!kom!fyrst!fram!í!bókinni!Theory+
of+ Money+ and+ Credit! sem! var! skrifuð! af! Ludwig! von! Mises.! Friedrich! Hayek! sem! var!
nemandi!Mises!var!einnig!stór!þátttakandi!í!að!þróa!kenninguna!með!honum!en!þessir!
tveir! hagfræðingar! eru! upprunamenn! hennar.! Hayek! fékk! Nóbelsverðlaunin! í! hagfræði!
árið!1974!fyrir!þróun!á!kenningunni!ásamt!öðrum!verkum!í!hagfræði3! (The!Nobel!Prize!
Organisation,! 1974).! Til! að! skilja! Austurrísku! hagsveiflukenninguna! er! nauðsynlegt! að!
skilja! lánsfjármarkaðinn! (e.! loanable! funds! market),! framleiðslujaðarinn! (e.! production!
possobilities! frontier),! Hayeks! þríhyrninginn! og! sambandið! á! milli! þessara! þriggja!
hugtaka.!Einnig!ætlum!við!að!skoða!sjálfbæra!breytingu!á!þríhyrningi!Hayeks!og!hvernig!
hún!byrjar!með!auknum!sparnaði!og!ósjálfbæra!breytingu!á!þríhyrningi!Hayeks!sem!er!
án!aukins!sparnaðar.!

3.1

Þríhyrningur)Hayeks)

Þríhyrningur! Hayeks! á! mynd! 1! sýnir! okkur! framleiðslustig! á! x4ásnum! og!
heildarframleiðslu!neysluvara!á!y4ásnum.!Á!myndinni!erum!við!með!tíu!framleiðslustig!
sem! sýna! okkur! stigin! í! framleiðslu! fyrir! vörur! og! þjónustu.! Enginn! veit! nákvæmlega!
hversu! mörg! stig! eru! í! hagkerfinu! en! á! myndinni! eru! notuð! tíu! stig! til! einföldunar.!
Fyrirtæki!geta!starfað!á!mörgum!mismunandi!stigum.!Sem!dæmi!þá!getur!olíufyrirtæki!
tekið!þátt!í!mörgum!stigum!eins!og!olíuleit,!olíuframleiðslu,!dreifingu!á!olíu!og!sölu!á!olíu!
til!

kaupenda.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

!Hayek!deildi!Nóbelsverðlaununum!í!hagfræði!med!sænska!hagfræðinginum!Gunnar!Myrdal.!

!!!!!!!!

!

!

!!
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!
!

!

!
Vörur! færast! í! gegnum! stigin! frá! vinstri! til! hægri! þangað! til! að! þær! eru! komnar! á!
síðasta! stigið.! Lengst! til! vinstri! eru! framleiðslustig! sem! eru! lengst! frá! lokavörunni! en!
þetta! er! framleiðsla! eins! og! námugröftur,! olíuleit! og! álvinnsla! sem! er! langt! frá! því! að!
verða! að! neysluvöru.! Einnig! getur! þetta! verið! þróun! og! rannsóknir! sem! geta! leitt! til!
uppgötvana!á!nýjum!vörum.!Stigin!hægra!megin!á!x4ásnum!eru!framleiðsla!á!neysluvöru,!
dreifing! á! lokavörunni,! heildsalar! og! verslanir! sem! þjónusta! viðskiptavininn! og! selja!
vöruna!til!kaupenda.!
Þríhyrningur! Hayeks! getur! haft! mismunandi! halla! á! sér.! Flatur! þríhyrningur! segir!
okkur!að!meiri!sparnaður!er!í!hagkerfinu!og!meiri!auðlindum!er!varið!í!framleiðslu!á!fyrri!
stigum! heldur! en! í! bröttum! þríhyrningi.! Brattur! þríhyrningur! er! andstæðan! við! flatan!
þríhyrning!þar!sem!lítið!er!fjárfest!og!framleitt!á!fyrstu!stigum!og!framleiðsla!er!aðallega!
á!síðari!stigum!hans!(Garrison,!2005).!!

!
Mynd)1.)Þríhyrningur)Hayeks)(Garrison,)2005).)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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3.2

Lánsfjármarkaðurinn)

Á! mynd! 2! sjáum! við! einfalda! mynd! af! lánsfjármarkaðnum! í! hagkerfinu.! Á! y4ásnum! á!
myndinni! eru! vextir! og! á! x4ásnum! sjáum! við! sparnað! sem! jafngildir! fjárfestingu! í!
hagkerfinu.! Framboðið! á! lánsfjármarkaði! er! sparnaður! frá! öllum! tekjum! í! hagkerfinu.!
Eftirspurnin!á!þessum!markaði!ræðst!af!fyrirtækjum!og!frumkvöðlum!og!hversu!áköf!þau!
eru!að!hefja!ný!verkefni.!

!
Mynd)2.)Lánsfjármarkaðurinn)(Garrison,)2005))

Sparnaðarhegðun! er! það! sem! stýrir! hversu! mikið! fjármagn! er! aðgengilegt! á!
lánsfjármarkaði.! Viðskiptasamfélagið! er! því! háð! sparnaðarhegðuninni! varðandi! það!
hversu! mikið! það! getur! fjárfest.! Hver! og! einn! einstaklingur! hefur! mismunandi!
tilhneigingu! til! að! verja! sínum! pening! í! neyslu! í! dag! eða! í! meiri! neyslu! í! framtíðinni.! Ef!
einstaklingur! vill! eyða! öllum! sínum! peningum! í! neyslu! strax! í! dag! þýðir! það! að! hann!
metur! neyslu! í! dag! fram! yfir! meiri! neyslu! í! framtíðinni! og! mun! hann! hafa! lágt!
sparnaðarhlutfall.! Á! hinn! bóginn! eru! aðrir! einstaklingar! sem! velja! meiri! neyslu! í!
framtíðinni!fram!yfir!neyslu!í!nútíðinni.!Þessir!einstaklingar!hafa!hátt!sparnaðarhlutfall.!
Sparnaðarhegðunin! er! sem! sagt! mismunandi! hjá! einstaklingum.! Þessi! mismunandi!
hegðun! stýrir! síðan! sparnaðarhlutfalli! allra! einstaklinga! og! þar! af! leiðandi! stýrir! hún!
heildarsparnaði!hagkerfisins!og!þar!með!heildarframboði!fjármagns!á!lánsfjármarkaði.!
Ef! framboð! sparnaðar! eykst! og! eftirspurn! viðskiptasamfélagsins! eftir! lánsfjármagni!
helst! óbreytt! þá! lækka! vextir! á! lánsfjármarkaði! en! ef! framboð! sparnaðar! minnkar! þá!
!
!

!

!!
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hækka!vextirnir!á!markaðnum.!Ef!eftirspurn!lánsfjármagns!eykst!og!framboð!sparnaðar!
helst! óbreytt! þá! hækka! vextir! en! ef! eftirspurnin! eftir! lánsfjármagni! minnkar! þá! lækka!
vextir.! Þannig! að! vextir! á! markaði! eru! mikilvæg! skilaboð! til! heimilanna! og!
viðskiptasamfélagsins!um!það!hvort!sé!meira!aðlaðandi!að!spara!pening!eða!fjárfesta!í!
nýjum! verkefnum! sem! gæti! skilað! hagnaði! í! framtíðinni.! Vextir! hafa! það! hlutverk! í!
markaðshagkerfi!að!úthluta!auðlindum!til!fjárfestinga!út!frá!sparnaðarhegðun!(Garrison,!
2005).!

3.3

Framleiðslujaðarinn)

Framleiðslujaðarinn! á! mynd! 3! sýnir! okkur! mismunandi! möguleika! fyrir! framleiðslu! á!
neysluvörum!og!fjárfestingu.!Í!hagkerfi!eru!takmarkaðar!auðlindir!og!við!getum!valið!á!
milli!þess!að!nota!þessar!auðlindir!í!að!framleiða!vörur!sem!við!getum!neytt!strax!eða!
fjárfest!í!verksmiðjum,!tækjum!og!tólum!sem!munu!framleiða!fleiri!vörur!og!þjónustu!í!
framtíðinni.! Efst! uppi! á! jaðrinum! þá! eru! allar! okkar! auðlindir! notaðar! í! framleiðslu! á!
neysluvörum! og! ekkert! fjárfest! en! ef! við! erum! neðst! á! jaðrinum! þá! fara! allar! okkar!
auðlindir!í!fjárfestingar.!

!
Mynd)3.)Framleiðslujaðarinn)(Garrison,)2005))

Í! þessum! framleiðslujaðri! eru! heildarfjárfestingarnar! brúttó! fjárfestingar! þar! sem!
bæði! er! verið! að! tala! um! fjárfestingar! í! viðhaldi! og! í! nýjum! verkefnum! sem! stuðla! að!
hagvexti.! Nettó! fjárfestingar! eru! fjárfestingar! utan! viðhalds! en! þær! ráða! því! hversu!
mikið!hagkerfið!stækkar!en!því!meira!sem!nettó!fjárfestingar!eru!því!meiri!hagvöxtur.!Ef!
!
!

!

!!
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!
nettó! fjárfestingar! eru! engar! og! allar! fjárfestingar! stuðla! einungis! að! viðhaldi! og!
nauðsynlegum!fjárfestingum!þá!verður!enginn!hagvöxtur!(Garrison,!2005).!

3.4

Samspil)allra)þátta)

Þríhyrningur! Hayeks! er! tengdur! bæði! lánsfjármarkaðnum! og! framleiðslujaðrinum.!
Næsta! verkefni! er! að! skoða! sambandið! á! milli! þessara! þriggja! þátta! og! sjá! hvernig!
þríhyrningur! Hayeks! breytist! á! sjálfbæran! hátt.! Á! mynd! 4! sjáum! við! hvernig!
lánsfjármarkaðurinn! er! í! jafnvægi! þegar! sparnaður! jafngildir! fjárfestingu! í! hagkerfinu.!
Þetta!jafnvægi!endurspeglar!sig!svo!í!framleiðslujaðrinum!þar!sem!framleiðsla!á!vörum!
og! fjárfesting! er! í! jafnvægi.! Framleiðslujaðarinn! stýrir! þríhyrningi! Hayeks,! þ.e.! hversu!
brattur! eða! flatur! hann! er.! Á! mynd! 4! gerum! við! ráð! fyrir! að! allar! fjárfestingar! fari!
einungis!í!viðhald.!Hagkerfið!vex!ekkert!og!er!ávallt!í!sömu!stærð.!

!
Mynd)4.)Samspil)á)milli)allra)þátta)(Garrison,)2005))

!
!
!

!

!!
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!
Á! mynd! 5! sjáum! við! þegar! sparnaður! eykst! í! hagkerfinu.! Þessi! breytta!
sparnaðarhegðun!sendir!tvö!mismunandi!skilaboð!til!markaðarins:!
1 Minni! eyðsla! minnkar! eftirspurnina! eftir! fjárfestingum! sem! er! notuð! á! seinni!
stigum!þríhyrnings!Hayeks!þar!sem!frumkvöðlar!sjá!að!neytendur!vilja!minna!af!
vörum!og!þjónustu!í!náinni!framtíð.!
2 Vextir! lækka! þar! sem! framboð! fjármagns! á! lánsfjármarkaði! eykst.! Þetta! sendir!
frumkvöðlum!þau!skilaboð!að!það!verði!hagkvæmara!að!byrja!á!verkefnum!sem!
eru! á! fyrstu! stigum! framleiðslu! þar! sem! fyrstu! stig! þríhyrning! Haeyks! eru!
viðkvæmust!fyrir!breytingum!á!vöxtum!á!lánsfjármarkaði.!

!
Mynd)5.)Sjálfbær)breyting)á)þríhyrningi)Hayeks)með)sparnaði)(Garrison,)2005))

Sparnaðarhegðun!hefur!breyst!sem!leiðir!til!minni!neyslu.!Fólk!sparar!í!nútíðinni!til!að!
neyta!meira!í!framtíðinni.!Frumkvöðlar!átta!sig!á!breyttri!hegðun!og!í!kjölfarið!minnka!
þeir!fjárfestingar!á!seinni!stigum!þríhyrnings!og!auka!fjárfestingu!á!fyrri!stigum.!Á!mynd!
5! sjáum! við! hvernig! þessar! breytingar! sem! eiga! sér! stað! í! hagkerfinu! verða! til! þess! að!
þríhyrningur! Hayeks! verður! flatari! fyrir! vikið.! Á! mynd! 4! gerðum! við! ráð! fyrir! að!
fjárfestingar!jafngildu!viðhaldsþörf!í!hagkerfinu,!því!var!enginn!hagvöxtur.!En!á!mynd!5!
!
!

!

!!
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hafa!heildarfjárfestingar!aukist!vegna!aukins!sparnaðar!sem!leiðir!til!þess!að!nú!er!hægt!
að!fjárfesta!í!nýjum!verkefnum!sem!leiða!til!hagvaxtar!í!framtíðinni!(Garrison,!2005).!

3.5

Fjármálakerfið)

Næst! skoðum! við! hvað! veldur! miklum! hagsveiflum! sem! keyra! hagkerfin! í! mikla!
uppsveiflu!sem!endar!svo!í!djúpri!kreppu.!Sveiflurnar!eru!óeðlilegar!í!augum!Austurríska!
skólans!en!ástæðurnar!fyrir!þeim!má!finna!í!fjármálakerfinu.!Þær!eru!tvær,!annars!vegar!
brotaforðakerfi!bankakerfisins!og!hins!vegar!stýrivextir!seðlabanka.!
Við! skulum! byrja! á! því! að! útskýra! brotaforðakerfi! bankakerfisins! til! að! geta! áttað!
okkur! á! hver! áhrif! þess! á! hagsveiflur! eru! í! hagkerfinu.! Oftast! er! talað! um! að! hlutverk!
banka! sé! að! taka! við! sparnaði! frá! almenningi! og! veita! svo! lán! til! lántakenda! sem! geta!
verið! heimilin,! fyrirtæki! eða! einstaklingar.! Bankinn! er! milliliður! og! tekur! þóknun! fyrir!
þessa!þjónustu.!
Í! brotaforðakerfi! geta! bankar! búið! til! nýja! peninga! og! þar! af! leiðandi! aukið!
peningamagn!í!umferð!í!hagkerfinu!(McLeay,!Radia!og!Thomas,!2014).!Bankar!geta!því!
bæði!notað!í!útlán!peninga!sem!þeir!fá!í!innlán!frá!viðskiptavininum!sínum!og!peninga!
sem!þeir!hafa!búið!til!sjálfir.!
Í! brotaforðakerfinu! glíma! bankar! við! gjalddagamisræmi.! Útlán! banka! eru! oftast! til!
lengri!tíma!en!innlán!eru!sjaldan!á!bundum!reikningum.!Kosturinn!við!þetta!kerfi!er!sá!
að!það!er!auðveldara!fyrir!fyrirtæki!og!heimili!að!fá!lán.!Aftur!á!móti!er!ókosturinn!sá!að!
vantrú! á! bankakerfið! getur! hrint! af! stað! bankaáhlaupi! sem! getur! leitt! til! þess! að!
bankarnir! geta! ekki! staðið! við! allar! sínar! skuldbindingar.! Mikilvægt! er! að! skilja!
brotaforðakerfið! og! áhrif! þess! á! hagsveifluna! en! aukin! peningasköpun! gefur! sömu!
skilaboð! og! aukinn! sparnaður.! Aukinn! peningasköpun! lækkar! vexti! sem! gefur! þau!
skilaboð! til! frumkvöðla! að! neysla! er! að! minnka! í! náinni! framtíð! og! sparnaður! hefur!
aukist!og!þar!af!leiðandi!fjárfesta!frumkvöðlar!til!langs!tíma.!
Næst! skulum! við! að! skoða! stýrivexti! seðlabanka.! Seðlabankar! ákveða! vaxtastigið! á!
lánsfjármörkuðum!þar!sem!þeir!reyna!að!stýra!vöxtum!út!frá!mismunandi!markmiðum!
eins! og! að! hámarka! atvinnu! í! hagkerfinu,! halda! verðbólgu! undir! 2,5%! o.s.frv.! Því! má!
segja! að! vextir! á! lánsfjármarkaði! stýrist! ekki! af! framboði! og! eftirspurn! heldur! af!
ákvarðanatöku!seðlabanka.!
!
!

!

!!
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Ókosturinn! við! þetta! fyrirkomulag! er! að! vextirnir! stýrast! ekki! af! markaðsöflum! þar!
sem! markaðurinn! er! að! reyna! finna! jafnvægi! milli! eftirspurnar! og! framboðs.!
Seðlabankinn!getur!því!sett!vexti!of!lága!eða!of!háa!miðað!við!það!jafnvægi!sem!frjálsi!
markaðurinn!hefði!fundið!(Garrison,!2005).!

3.6

Ósjálfbær)breyting)á)þríhyrningi)Hayeks)

Þessi! tvö! mismunandi! atriði,! þ.e.! brotaforðakerfið! og! stýring! vaxta,! hafa! sömu!
afleiðingar! fyrir! hagkerfið.! Það! sem! gerist! með! aukinni! peningasköpun! eða! of! lágum!
vöxtum! er! að! vextir! lækka,! annars! vegar! vegna! meira! fjármagns! í! umferð! á!
lánsfjármarkaði!og!hins!vegar!að!vextir!voru!einfaldlega!lækkaðir!af!seðlabönkum.!
Þetta!sendir!tvenn!skilaboð!til!viðskiptasamfélagsins!sem!við!töluðum!um!í!kafla!3.4.!
Þau!skilaboð!eru!minni!eyðsla!og!meiri!sparnaður!vegna!breytinga!á!sparnaðarhegðun!
og!lægri!vextir!sem!gera!fjárfestingar!hagkvæmari!á!fyrstu!stigum!þríhyrnings!Hayeks.!
Þessi! skilaboð! leiða! til! þess! að! frumkvöðlar! hefjast! handa! við! það! að! minnka!
fjárfestingar!á!seinni!stigum!og!auka!fjárfestingar!á!fyrri!stigum!þannig!að!þríhyrningur!
Hayeks!verður!flatari!fyrir!vikið.!Aftur!á!móti!hefur!raunverulegur!sparnaður!ekki!aukist!
til!að!auka!fjármagn!á!lánsfjármarkaði!heldur!hefur!fjármagnið!komið!úr!bankakerfinu.!
Einnig!hafa!lækkandi!vextir!neikvæð!áhrif!á!sparnað!þar!sem!minni!hvati!er!til!að!spara!
og!þar!af!leiðandi!minnkar!sparnaður!þegar!vextir!lækka!og!neysla!eykst!í!staðinn.!
Þannig!sjáum!við!að!tveir!andstæðir!pólar!toga!hvor!í!annan.!Viðskiptasamfélagið!er!
að!reyna!að!nota!auknar!auðlindir!úr!samfélaginu!til!að!fjárfesta!meira!á!fyrri!stigum!þar!
sem! viðskiptasamfélagið! heldur! að! heimilin! vilja! neyta! minna! í! dag! og! spara! frekar! til!
þess!að!kaupa!fleiri!vörur!og!þjónustu!í!framtíðinni.!Heimilin!spara!minna!þar!sem!vextir!
hafa! lækkað! og! auka! neyslu! sína! þar! sem! það! er! letjandi! að! spara.! Því! eru! heimilin! að!
heimta!meira!auðlindir!úr!samfélaginu!með!aukinni!neyslu.!
Þetta! ástand! býr! til! skammtíma! hagvöxt! sem! getur! varað! í! ákveðinn! tíma! þar! sem!
neysla!er!að!aukast!og!meiri!fjárfesting!á!sér!stað!í!viðskiptasamfélaginu.!Aftur!á!móti!er!
þetta! skammgóður! vermir! þar! sem! peningasköpun! býr! ekki! til! meiri! auðlindir! í!
samfélaginu! og! viðskiptasamfélagið! áttar! sig! á! því! einn! daginn! að! það! hefur! byrjað! á!
óhagkvæmum!fjárfestingum!(e.!malinvestment)!sem!aldrei!áttu!að!verða!að!veruleika.!
Þá! verður! skörp! leiðrétting! þegar! viðskiptasamfélagið! reynir! að! komast! út! úr!
!
!
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óhagkvæmum! verkefnum.! Mörg! fyrirtæki! lenda! í! vandræðum! eða! einfaldlega! verða!
gjaldþrota!þar!sem!þau!hafa!tekið!ákvarðanir!sem!þau!héldu!að!væru!réttar!á!þeim!tíma!
eins! og! til! dæmis! að! auka! fjárfestingu! eða! ráða! fleira! fólk.! Atvinnuleysi! eykst! þar! sem!
fyrirtækin!verða!að!segja!upp!fólki!til!að!minnka!kostnað.!Þá!minnkar!neysla!í!hagkerfinu!
samhliða!auknu!atvinnuleysi.!Þetta!hefur!keðjuverkandi!áhrif!á!hagkerfið!og!hagvöxtur!
minnkar!eða!verður!einfaldlega!neikvæður!(Garrison,!2005).!
Fræg! orð! frá! Ludwig! von! Mises! í! þekktustu! bókinni! hans! Human+ Action! útskýrir!
hvernig!viðskiptasamfélagið!og!hagkerfið!í!heild!sinni!er!ósjálfbært!til!lengri!tíma:!
Allt!viðskiptasamfélagið!er!í!sömu!stöðu!og!byggingarmeistari!sem!hefur!það!
verkefni!að!reisa!byggingu!úr!takmörkuðu!framboði!af!byggingarefni.!Ef!þessi!
maður! ofmetur! magnið! af! tiltæku! byggingarefni! býr! hann! til!
framkvæmdaráætlun!þar!sem!hann!hefur!ekki!nægileg!byggingarefni.!Hann!
ofáætlar! grunninn! og! undirstöðurnar! og! hann! uppgötvar! einungis! seinna! í!
byggingarferlinu! að! hann! saknar! þeirra! byggingarefna! sem! þarf! til! að! klára!
mannvirkið.! Það! er! augljóst! að! mistök! byggingarmeistarans! var! ekki!
offjárfesting! heldur! ófullnægjandi! byggingarefni! til! ráðstöfunar.! (Mises,!
1949,!bls.!560)!

!
!
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4 Kenningar(um(hagsveiflur)
Í! þessum! kafla! ætlum! við! að! skoða! mismunandi! kenningar! um! hagsveiflur.! Í! hagfræði!
eru! margir! mismunandi! skólar! og! allir! hafa! mismunandi! kenningar! og! skoðanir! um!
ástæður!hagsveiflna!í!hagkerfinu.!

4.1

Hyman)Minsky)

Hyman! Phillip! Minsky! var! bandarískur! hagfræðingur! sem! fæddist! árið! 1919! í! Chicago,!
Illinois.! Hyman! lærði! stærðfræði! og! hagfræði! í! háskólanámi! sínu! og! lauk! að! lokum!
doktorsprófi! í! hagfræði! við! Harvard! háskóla! þar! sem! hann! lærði! undir! handleiðslu!
Joseph! Schumpeter! (The! Levy! Economics! Institute! of! Bard! College,! e.d.).! Hyman! hafði!
mikinn!áhuga!á!Kreppunni!miklu!árið!1929!og!spurði!sig!spurninga!um!orsök!hennar!og!
hvort! hún! gæti! skollið! á! aftur.! Þessi! áhugi! hans! leiddi! af! sér! kenningu! þar! sem! honum!
fannst!nauðsyn!að!hafa!kenningu!þar!sem!kreppa!væri!mögulegt!ástand!í!hagkerfinu.!Í!
huga!almennra!hagfræðinga!(e.!mainstream!economist)!er!ávallt!stöðugleiki!til!staðar!í!
hagkerfinu! þar! af! leiðandi! er! hrun! ekki! möguleiki! í! kerfinu.! Hann! gagnrýndi! kenningar!
almennra! hagfræðinga! sem! bjuggu! til! módel! þar! sem! óstöðugleiki! eða! hrun! voru! ekki!
inni!í!myndinni.!Skoðun!Minsky!var!sú!að!„kapítalisminn!er!í!eðli!sínu!gallaður!en!þessi!
fjármálalegi! óstöðugleiki! þarf! ekki! að! leiða! til! fjármálakreppu”.! (Minsky,! 2016.! bls.! xv)!
Kenning! hans! var! sú! að! þessi! óstöðugleiki! í! hagkerfinu! væri! óhjákvæmilegur! í! frjálsu!
markaðshagkerfi!og!ríkisstjórnir!og!seðlabankar!væru!einu!aðilarnir!sem!gætu!gripið!inn!
í!markaðinn!og!stýrt!eða!komið!í!veg!fyrir!krísuna!þegar!hún!skellur!á.!
Kenning!Minsky!felur!í!sér!að!yfir!langvarandi!tímabil!þar!sem!efnahagsleg!velmegun!
og! bjartsýni! ríkir! um! framtíðarhorfur! hagkerfisins! þá! hækka! raunlaun,! atvinnuleysi!
minnkar!og!hagnaður!fyrirtækja!eykst.!Á!þessu!tímabili!byrja!fjármálastofnanir!að!lána!
meira! til! áhættumeiri! fjárfestinga! í! leit! að! hærri! ávöxtun.! Heimilin! og! fyrirtækin! eiga!
auðveldara! með! að! greiða! af! sínum! lánum! og! taka! á! sig! meiri! lán.! Hagnaður!
fjármálastofnana!hækkar!og!fjármálastofnanir!slaka!meira!á!sínum!útlánaviðmiðum.!Allt!
hagkerfið! verður! meira! skuldsett! og! mjög! viðkvæmt! fyrir! áfalli! (e.! shock).! Svo! á!
ákveðnum!tímapunkti!kemur!áfall!sem!leiðir!til!neikvæðrar!breytingar!í!hagkerfinu!t.d.!
!
!

!
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raunlaun!lækka,!atvinnuleysi!eykst!o.s.frv.!Þá!kemur!í!ljós!að!hagkerfið!var!of!skuldsett!
og! heimilin! og! fyrirtæki! geta! ekki! staðið! við! sínar! skuldbindingar! þar! sem! raunlaun! og!
hagnaður! hefur! minnkað.! Svartsýni! skellur! á,! fjármálastofnanir! fara! í! varnarstöðu! og!
minnka! útlán.! Fjármálastofnanir! lenda! í! fjárhagsvandræðum! þar! sem! slæm! lánasöfn!
þeirra! hafa! neikvæð! áhrif! á! arðsemi! þeirra! og! lausafjárstaðan! versnar.! Þá! skellur! á!
fjármálakrísa!í!hagkerfinu!(Minsky,!2016).!
Lítill! áhugi! var! á! kenningum! Minsky! á! 20.! öldinni! og! voru! þær! jafnvel! hunsaðar.+
Áhugaleysið! kemur! þó! ekki! á! óvart! þar! sem! hann! og! hans! samferðafólk! upplifði! ekki!
fjármálakrísu!í!sínu!heimalandi,!en!hann!dó!1996,!tólf!árum!fyrir!fjármálakrísuna!2008.!
Þegar!kreppan!2008!skall!á!jókst!áhugi!á!kenningum!hans!þegar!hagfræðingar!voru!að!
reyna!átti!sig!á!orsökum!hennar.!

4.2

John)Maynard)Keynes)

John! Maynard! Keynes! var! breskur! hagfræðingur! sem! fæddist! árið! 1883! í! Cambridge! í!
Englandi.! Keynes! er! þekktastur! fyrir! bók! sína! The+ General+ Theory+ of+ Employment,+
Interest+ and+ money+ sem! var! gefin! út! árið! 1936! og! hafði! gríðarleg! áhrif! á!
hagfræðikenningar! (BBC,! e.d.).! Keynes! hafði! aðrar! skoðanir! en! Minsky! og! Austurríski!
skólinn!á!ástæðum!hagsveiflna.!Keynes!var!þeirrar!skoðunar!að!framtíðin!væri!óviss!og!
ófyrirsjáanleg!og!erfitt!fyrir!frumkvöðla!að!spá!fyrir!um!hana.!Þessi!óvissa!um!framtíðina!
væri!óþægileg!fyrir!fólk!og!því!gætu!áföll!í!hagkerfinu!breytt!hegðun!fólks.!Þessi!breytta!
hegðun!gæti!orsakað!hjarðhegðun!sem!gæti!valdið!t.d.!sparnaðaraukningu!heimilanna,!
minnkun!einkafjárfestinga!o.s.frv.!
Hugmyndafræði! Keynes! um! niðursveiflu! í! hagkerfinu! snýst! um! að! hún! orsakist! af!
minnkun!á!heildareftirspurn!(e.!aggregate!demand).!Heildareftirspurn!samanstendur!af!
tveimur! mismunandi! tegundum! eftirspurnar.! Annars! vegar! neyslueftirspurn!
(e.!consumption!

demand)!

sem!

er!

stöðuga!

eftirspurnin!

og!

hins!

vegar!

fjárfestingareftirspurn! (e.! investment! demand)! sem! er! óstöðuga! eftirspurnin.!
Heildareftirspurnin! er! því! viðkvæm! fyrir! breytingum! á! fjárfestingareftirspurninni.!
Aðstæður!í!hagkerfinu!geta!haft!þau!áhrif!að!t.d.!fyrirtæki!vilja!ekki!fjárfesta!sem!leiðir!til!
minnkunar! á! fjárfestingareftirspurnin.! Þar! með! verður! minnkun! í! heildareftirspurn! og!
hagkerfið!lendir!í!niðursveiflu!eða!hruni.!
!
!
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Keynes! trúði! því! að! djúpar! lægðir! væru! mögulegar! í! markaðshagkerfi! en! það! væri!
hlutverk!ríkisstjórna!að!passa!að!þær!yrðu!ekki!að!veruleika.!Keynes!vildi!að!ríkisstjórnir!
ættu! almennt! að! vera! réttum! megin! við! núllið! og! skila! afgangi.! Aftur! á! móti! var! hann!
þeirrar! skoðunar! að! ríkisstjórnir! ættu! að! fylla! gatið! á! heildareftirspurninni! sem!
myndaðist!hverju!sinni.!Þessi!aukning!í!eyðslu!hjá!ríkisstjórninni!myndu!búa!til!eftirspurn!
og!vera!innspýting!í!hagkerfið!sem!getur!verið!nauðsynleg!til!að!koma!hagkerfinu!upp!úr!
niðursveiflunni.!Ríkisstjórnir!ættu!einfaldlega!að!reikna!út!hversu!mikla!innspýtingu!þarf!
að!setja!inn!í!hagkerfið!til!að!fylla!þetta!gat!sem!myndast,!eins!og!t.d.!fimm!prósent!af!
þjóðarframleiðslu!og!koma!þannig!hjólum!hagkerfisins!í!gang!(Skidelsky,!2010).!

4.3

Samanburður)kenninga)

Austurríski!skólinn,!Minsky!og!Keynes!hafa!allir!mismunandi!skoðanir!á!orsökum!hruns!
og! hvaða! aðgerðir! eru! bestar! þegar! hagkerfið! er! statt! í! niðursveiflu.! Við! skulum! skoða!
hvað!er!sameiginlegt!og!hvað!skilur!á!milli!þessara!þriggja!aðila.!!!
Minsky! og! Keynes! eru! sammála! um! að! hagkerfið! er! í! eðli! sínu! óstöðugt! og! því! eru!
niðursveiflur!og!hrun!einfaldlega!fylgikvilli!kapítalisma.!Þeir!hafa!mismunandi!skoðanir!á!
orsökum!óstöðugleikans.!Minsky!telur!að!kapítalisminn!sé!í!eðli!sínu!gallaður!og!því!er!
óstöðugleikinn! óhjákvæmilegur! hluti! af! hagkerfinu.! Hins! vegar! telur! Keynes! að! óvissan!
um!framtíðina!valdi!breyttri!hegðun!fólks!sem!framkallar!óstöðugleikann.!Aftur!á!móti!
telur!Austurríski!skólinn!að!hagkerfið!sé!stöðugt!ef!frjálsi!markaðurinn!er!látinn!í!friði!af!
ríkisstjórnum!og!seðlabönkum.!!
Minsky! og! Keynes! eru! einnig! sammála! um! hvaða! hlutverk! ríkisstjórn! og! seðlabanki!
eiga!að!gegna.!Þeir!vilja!að!þau!stígi!inn!þegar!hagkerfið!lendir!í!niðursveiflu!og!hjálpi!því!
að!komast!upp!úr!henni.!Austurríski!skólinn!sér!ríkisstjórnir!og!seðlabanka!í!öðru!ljósi.!
Samkvæmt! honum! eru! þau! frekar! rót! vandans! heldur! en! lausnin.! Ríkisstjórnir! og!
seðlabankar!gera!einungis!illt!verra!með!því!að!grípa!inn!í!markaðinn!og!reyna!að!hjálpa!
honum.!Eins!og!nefnt!var!í!kafla!2.2!þá!vill!skólinn!að!hagkerfið!sé!látið!afskiptalaust.!!
!

!
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5 Finnska'hrunið)
Í! þessum! kafla! munum! við! skoða! hrunið! sem! átti! sér! stað! í! Finnlandi! á! árunum! 1991–
1993.!Við!byrjum!á!að!skoða!hvaða!atburðir!áttu!sér!stað!á!níunda!áratug!síðasta!aldar!
til! að! átta! okkur! betur! á! undanfara! hrunsins.! Við! skoðum! einnig! góðærið! og! að! lokum!
bankakrísuna!og!kreppuna.!

5.1

Afnám)fjármálareglna)og)stefna)finnska)seðlabankans)

Fyrir! níunda! áratuginn! voru! fjármálamarkaðir! í! Finnlandi! undir! miklu! eftirliti! af! finnska!
seðlabankanum!og!stjórnvöldum!þar!í!landi.!Fjármagnsflæði!til!og!frá!Finnlandi!var!stýrt!
af!seðlabankanum,!auk!þess!sem!vextir!á!bankalánum!voru!undir!ströngu!eftirliti!hans.!
Fyrir! níunda! áratuginn! voru! bankastofnanir! einu! aðilarnir! sem! fyrirtæki! stóluðu! á!
fjármagn!frá,!bæði!til!styttri!og!lengri!tíma.!Aðrir!lána4!og!fjármálamarkaðir!voru!litlir!og!
óþróaðir!því!bankastofnanir!voru!ráðandi!á!lánsfjármarkaði.!
Í!byrjun!níunda!áratugarins!byrjuðu!stjórnvöld!að!afnema!og!létta!á!reglum!og!eftirliti!
á!fjármálamörkuðum.!Þessa!stefnu!höfum!við!séð!á!síðustu!áratugum!í!mörgum!löndum!
eins! og! Síle! á! níunda! áratugnum,! Mexíkó! og! Asíu! á! tíunda! áratugnum! og! á! Íslandi! í!
byrjun!tuttugustu!og!fyrstu!aldarinnar!(Honkapohja!og!Koskela,!1999).!!
Á! mynd! 6! sjáum! við! að! reglum! fyrir! bæði! innlenda! og! erlenda! aðila! var! breytt! á! þá!
vegu! að! hömlur! og! eftirlit! minnkuðu! á! fjármálamörkuðum.! Stefna! stjórnvalda! var! að!
minnka!eftirlit!jafnt!og!þétt!þangað!til!að!eftirlit!og!hömlur!voru!orðnar!mjög!litlar!í!lok!
níunda! áratugarins.! Mistök! stjórnvalda! voru! að! framkvæma! afnámið! án! þess! að! stýra!
innstreymi!fjármagns!með!breytingu!á!öðrum!fjármálalögum!og!regluverki.!Vitað!er!að!
afnám! hafta! á! fjármálamarkaði! leiðir! til! aukins! innstreymis! fjármagns! en! stjórnvöld!
gerðu! ekkert! til! að! hafa! áhrif! á! það.! Skattalögin! voru! hönnuð! á! þann! máta! að! það! var!
betra!að!fjármagna!fjárfestingar!með!skuldum.!Eftirliti!með!bönkum!og!eiginfjárkröfum!
fjármálafyrirtækja!var!haldið!óbreyttu!(Honkapohja!og!Koskela,!1999).!
!
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Mynd)6.)Afnám)hafta)og)reglna)á)fjármálamörkuðum)í)Finnlandi)(Vihriälä,)1997))

Á! níunda! áratugnum! var! Finnland! með! sinn! eigin! gjaldmiðil! sem! hét! mark! og! var!
honum!stýrt!af!seðlabankanum.!Peningastefna!seðlabankans!á!níunda!áratugnum!var!að!
halda!gjaldmiðlinum!innan!nokkurra!prósenta!vikmarka!með!körfu!af!gjaldmiðlum.!Þessi!
stefna!gaf!erlendum!fjárfestum!meiri!tiltrú!á!að!gjaldmiðillinn!myndi!haldast!stöðugur!og!
litlar! líkur! á! veikingu! hans.! Þessi! fastgengisstefna! gekk! vel! á! árunum! 1985–1992! þrátt!
fyrir!árásir!á!gjaldmiðilinn!en!að!lokum!var!stefnan!afnumin!árið!1993!og!gjaldmiðlinum!
leyft!að!fljóta.!

!
Mynd)7.)Þróun)vísitölu)marks)(Honkapohja)og)Koskela,1999))

!
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5.2

Ofhitnun)hagkerfisins)

Í! byrjun! níunda! áratugarins! var! hagkerfi! Finnlands! í! góðu! jafnvægi.! Flest! lönd! í! Evrópu!
voru! að! jafna! sig! eftir! olíukrísuna! á! sjöunda! áratugnum! en! Finnland! slapp! vel! undan!
henni.! Opinberi! geirinn! var! með! litlar! sem! engar! nettó! skuldir! og! ríkið! var! rekið! með!
afgangi.!
Eftir!afnám!hafta!og!reglna!á!fjármálamörkuðum!fylgdi!strax!mikil!aukning!nýrra!lána!
hjá!einkageiranum.!Fyrir!níunda!áratuginn!fékk!útflutningsgeirinn!mest!af!fjármagni!frá!
bankastofnunum! en! afnámið! opnaði! fyrir! ný! tækifæri! fyrir! aðrar! atvinnugreinar.! Bæði!
fyrirtæki!og!heimili!juku!skuldsetningar!sínar!mikið!á!níunda!áratugnum,!sérstaklega!árin!
1987–1990.! Fyrirtækin! fjárfestu! mikið! í! smásöluverslum,! hótelum! og! veitingastöðum!
sem!varð!til!þess!að!byggingageirinn!hafði!í!nógu!að!snúast.!Heimilin!fjárfestu!aðallega!í!
íbúðum!ásamt!því!að!auka!neyslu!sína.!Þetta!hafði!þau!áhrif!að!verð!á!húsnæðismarkaði!
hækkaði!mikið!sem!jók!í!kjölfarið!auð!hjá!fyrirtækjum!og!heimilum.!Árið!1988!tóku!ný!
lög!gildi!sem!leyfðu!öllum!fyrirtækjum!að!taka!lán!í!erlendi!mynt.!Erlendu!lánin!voru!á!
betri!kjörum!en!finnsku!lánin.!Skuldsetning!í!erlendri!mynt!jókst!til!muna!í!kjölfarið.!Með!
aukinni! skuldsetningu! í! erlendri! mynt! urðu! heimili! og! fyrirtæki! viðkvæm! fyrir!
gjaldmiðlabreytingu.!
Samkeppni!á!milli!bankanna!varð!mikil!eftir!losun!hafta!og!reglna!á!fjármálamarkaði!
og! því! varð! meiri! áhætta! tekin! í! lánveitingu! hjá! bönkunum.! Bankalán! tvöfölduðust! á!
árunum! 1986–1990.! Arðsemi! bankanna! batnaði! í! samanburði! við! byrjun! níunda!
áratugarins!þar!sem!tekjur!bankanna!jukust!á!meðan!kostnaður!hækkaði!lítillega.!
!

)

!
!

!
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Tafla)1.)Hagtölur)Finnlands)(ársmeðaltöl)nema)annað)sé)tilgreint))(Central)Statistical)Office)of)Finland,)
1983;)1985;)1986;)1988;)1991;)1993;)Findicator,)2019a;)Findicator,)2019b;)M.)Aaltonen,)
munnleg)heimild,)10.)ágúst)2019;)K.)Petri,)munnleg)heimild,)26.)júlí)2019;)K.)Sinivuori,)munnleg)
heimild,)22.)júlí)2019;)Tilastokeskus,)e.d.ba;)e.d.bb;)e.d.bc;)e.d.bd;)e.d.be;)2019))

!!

Raun!þjóðarframleiðsla!
Einkaneysla!!
Einkaneysla!4!fast!verðlag!
Fjárfestingar!
Útflutningur!
Innflutningur!
Sparnaður!hlutfall!af!ráðstöfunartekjum!4!Meðaltal!
Hlutabréfamarkaðurinn!
Húsnæðismarkaðurinn!
Heildar!starfsmannafjöldi!
Atvinnuleysi!4!Meðaltal!
Vöxtur!raunlauna!
Gjaldþrot!fyrirtækja!4!Meðaltal!
Bankalán!

1985–1990)

1991–1993)

3,4%!
6,4%!
2,9%!
9,5%!
3,2%!
4,0%!
0,8%!
15,3%!
10,4%!
0,5%!
4,4%!
2,5%!
2863!
18,4%!

44,8%!
40,5%!
41,7%!
0,0%!
13,0%!
5,5%!
8,7%!
43,4%!
48,8%!
44,5%!
11,4%!
40,7%!
6836!
46,5%!

!

Hlutabréfa4! og! húsnæðismarkaðurinn! hækkuðu! gríðarlega! á! árunum! 1985–1989.!
Hagvöxtur!fór!yfir!5%!á!árunum!1988!og!1989!og!atvinnuleysi!minnkaði!og!var!komið!í!
3%!í!byrjun!árs!1990.!Hagkerfið!í!Finnlandi!var!í!mikilli!uppsveiflu!og!allar!hagtölur!litu!vel!
út.!

5.3

Bankakrísa)og)kreppa)

Árið! 1990! byrjuðu! viðvörunarbjöllur! að! hringja! í! Finnlandi.! Raunhagvöxtur! var! enginn!
það!ár,!hlutabréfa4!og!húsnæðismarkaðurinn!byrjaði!að!lækka!eftir!miklar!hækkanir!árin!
á!undan.!Árið!1991!varð!finnskur!útflutningur!fyrir!höggi!þegar!Sovétríkin!leystust!upp!
með! þeim! afleiðingum! að! viðskipti! við! Sovétríkin! minnkuðu! um! 70%.! Lítill! vöxtur! á!
heimsvísu!á!þessum!tíma!hafði!líka!neikvæð!áhrif!á!útflutning.!Árið!1991!minnkaði!bæði!
einkafjárfesting!og!neysla!snögglega!en!svo!hægðist!á!samdrættinum!á!árunum!1992!og!
1993.!Afleiðingin!varð!sú!að!raunþjóðarframleiðsla!minnkaði!um!48,2%!árið!1991,!44,9%!
árið!1992!og!41,1%!árið!1993.!

!
!

!

!!
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!
6%!

4%!

2%!

0%!
1980! 1981! 1982! 1983! 1984! 1985! 1986! 1987! 1988! 1989! 1990! 1991! 1992! 1993! 1994! 1995!
42%!

44%!

46%!

!
Mynd)8.)Rekstrarjöfnuður)Finnlands)sem)hlutfall)af)þjóðarframleiðslu)(IndexMundi,)e.d.bb))

Árið! 1991! þurftu! fyrirtækin! að! segja! upp! fólki! og! atvinnuleysið! jókst! hratt.!
Atvinnuleysið! fór! úr! 3,1%! árið! 1990! í! 16,2%! árið! 1993.! Mikill! fjöldi! starfa! hvarf! af!
vinnumarkaðnum! og! fór! heildarfjöldi! atvinnulausra! í! 450! þúsund! manns.! Gjaldþrot!
fyrirtækja!jókst!töluvert!árið!1991!og!náði!hámarki!árið!1992!þegar!7.391!fyrirtæki!fóru!í!
þrot.! Raunlaun! lækkuðu! talsvert! árin! 1992! og! 1993.! Atvinnuleysi! og! lækkun! raunlauna!
hafði! þau! áhrif! að! erfitt! var! fyrir! heimilin! að! standa! við! skuldbindingar! sínar! þar! sem!
tekjur! þeirra! minnkuðu.! Tekjur! fyrirtækjanna! minnkuðu! einnig! þar! sem! heildarneysla!
minnkaði! í! hagkerfinu! ásamt! því! að! heimilin! juku! sparnaðarhlutfallið! sitt! töluvert.! Þar!
með!áttu!heimilin!og!fyrirtækin!í!erfiðleikum!með!að!standa!við!sínar!skuldbindingar.!
Vextir! hækkuðu! á! árunum! 1991–1993! sem! gerði! lántakendum! ennþá! erfiðara! að!
greiða!af!sínum!lánum.!Fyrirtæki!sem!höfðu!tekið!lán!í!erlendi!mynt!lentu!í!vandræðum!
þar!sem!gjaldmiðillinn!veiktist!árið!1992!og!aftur!árið!1993!þegar!hann!var!settur!á!flot.!
Mörg! þessara! fyrirtækja! störfuðu! einungis! á! innanlandsmarkaði! þannig! að! veiking!
gjaldmiðilsins!hafði!ekki!sömu!áhrif!á!tekjurnar.!Þessi!þættir!höfðu!þau!áhrif!að!hærra!
hlutfall! lántakenda! gat! ekki! staðið! við! sínar! skuldbindingar! og! var! það! byrjunin! á!
bankakrísunni.!
!
!

!

!!
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!
Vandræðin! í! bankageiranum! hófust! árið! 1989! þegar! eignaverð! lækkaði,! útlánatöp!
jukust,!útlánum!fækkaði!sem!leiddi!af!sér!minni!arðsemi.!Skopbank!varð!fyrsti!bankinn!
til!að!lenda!í!vandræðum!árið!1989!og!tveimur!árum!seinna!var!staða!bankans!orðin!það!
slæm! að! seðlabankinn! neyddist! til! að! bjarga! honum! með! því! að! taka! yfir! reksturinn.!
Ríkisstjórn!Finnlands!ákvað!eftir!fall!Skopbank!að!framkvæma!tvær!stórar!aðgerðir!til!að!
styðja!við!bankageirann.!Fyrst!buðu!þeir!öllum!innistæðubönkunum!(e.!deposit!banks)!8!
milljarða!marka!innspýtingu.!Seinna!stofnaði!ríkisstjórnin!sjóð!(e.!government!fund)!sem!
hafði!það!hlutverk!að!vernda!stöðugleika!innistæðubankanna!og!kröfur!sparifjáreiganda.!
Sumarið! 1992! varð! ástandið! ennþá! verra! þegar! margir! af! stóru! sparisjóðunum!
(e.!saving! bank)! lentu! í! miklum! vandræðum! og! stefndu! í! gjaldþrot.! Nýi! ríkissjóðurinn!
þurfti!að!stíga!inn!og!bjarga!bönkunum!með!því!að!steypa!þeim!öllum!saman!og!stofna!
nýjan! banka.! Árið! 1993! varð! ástandið! stöðugara! en! bankarnir! héldu! áfram! að! tapa!
miklum!peningum!og!þetta!ástand!hélt!áfram!næstu!tvö!árin!þó!að!hagkerfið!væri!búið!
að! rétta! sig! af.! Stuðningur! ríkisstjórnar! Finnlands! við! bankageirann! var! gríðarlegur! á!
árunum! 1990–1995! og! var! fjármagnsinnspýting! og! ábyrgðir! ríkisins! samtals! um! 80!
milljarðar! marka.! Heildarkostnaður! við! þessar! aðgerðir! er! talinn! vera! 45–55! milljarðar!
marka!sem!var!10%!af!landsframleiðslunni!(Vihriälä,!1997).!
Hagkerfið!náði!að!jafna!sig!seint!á!árinu!1993.!Útflutningsgeirinn!var!stærsti!þátturinn!
í!að!hagkerfið!jafnaði!sig!eftir!kreppuna.!Atvinnuleysið!hækkaði!áfram!til!ársins!1994!og!
var! gríðarlega! hátt! allan! tíunda! áratuginn.! Árið! 1999! var! atvinnuleysið! ennþá! 11%! og!
hefur!það!verið!stærsta!áskorun!Finnlands!að!minnka!atvinnuleysið.!

5.4

Kreppan)og)kenningarnar)

Við!höfum!skoðað!þrjár!mismunandi!kenningar!í!3.!og!4.!kafla.!Núna!ætlum!við!að!bera!
saman!finnsku!kreppuna!og!kenningar!Minsky,!Keynes!og!Austurríska!skólann.!!
Kenning!Minsky!passar!vel!við!hagsveiflu!Finnlands.!Eins!og!nefnt!var!í!kafla!5.2!þá!var!
hagkerfi!Finnlands!í!góðu!jafnvægi!í!byrjun!níunda!áratugarins!þar!sem!hagkerfið!var!lítið!
skuldsett.!Finnska!ríkisstjórnin!ákvað!að!afnema!höft!og!reglur!á!fjármálamarkaði!og!þá!
byrjuðu! fjármálastofnanir! að! lána! meira.! Mikil! samkeppni! bankanna! leiddi! til! að! meiri!
áhætta!var!tekin!í!lánveitingum.!Heimili!og!fyrirtæki!byrjuðu!að!taka!á!sig!meiri!skuldir!

!
!

!

!!

32!

!
og! hagkerfið! varð! of! skuldsett! og! viðkvæmt.! Árið! 1991! snerist! þetta! við! og! hagkerfið!
lenti!í!krísu.!Þetta!passar!nákvæmlega!við!kenningu!Minsky.!!
Kenning! Keynes! snýst! um! heildareftirspurn! hagkerfisins! og! breytingu! á! henni.! Á!
árunum!1991–1993!minnkaði!neysla!um!40,5%!að!meðaltali.!Fjárfestingar!stóðu!í!stað!á!
þessum!árum.!Við!sjáum!að!heildareftirspurn!minnkaði!á!árunum!1991–1993!og!á!sama!
tíma!minnkaði!raun!þjóðarframleiðsla!um!44,8%,!sjá!töflu!1.!Þetta!stemmir!við!kenningu!
Keynes.!
Austurríska! hagsveiflukenningin! skoðar! meira! samband! vaxta,! sparnaðar! og!
fjárfestinga! í! hagkerfinu.! Til! að! viðskiptasamfélagið! fái! rétt! skilaboð! og! fjárfesti! á!
sjálfbæran!hátt!þarf!sparnaður!að!koma!úr!samfélaginu!á!kostnað!neyslu!og!þá!er!hægt!
að! auka! fjárfestingar.! Á! uppgangsárunum! 1985–1990! jukust! fjárfestingar! og! bankalán!
gríðarlega.! Við! vitum! út! frá! töflu! 1! að! sparnaðurinn! var! nánast! enginn.! Þar! með! var!
fjármagnið!að!koma!frá!bankakerfinu!eða!sem!innstreymi!erlendis!frá.!Þetta!gerði!það!
að! verkum! að! viðskiptasamfélagið! fékk! röng! skilaboð! og! það! fjárfesti! í! óhagkvæmum!
fjárfestingum.!Þetta!stemmir!við!hagsveiflukenninguna.!
!
!

!
!

!
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6 Gekk$Finnland$(1985b1993)%í%gegnum%Austurrísku%
hagsveifluna?)
Í! þessum! kafla! munum! við! skoða! hvernig! Austurríska! hagsveiflukenningin! virkar! í!
praktík.! Við! skoðum! hagtölur! Finnlands! frá! árunum! 1980–1995! og! berum! saman! við!
Austurrísku!hagsveiflukenninguna.!Við!munum!nota!töflu!úr!bókinni!Money,+bank+credit+
and+economic+cycles+á!bls.!506–507+eftir!hagfræðinginn!Jesús!Huerta!de!Soto!(2006).!Þar!
setur!hann!upp!á!skipulagðan!hátt!hvernig!þríhyrningur!Hayeks!breytist!á!sjálfbæran!og!
ósjálfbæran! hátt! skref! fyrir! skref.! Þegar! þríhyrningur! Hayeks! breytist! á! sjálfbæran! hátt!
þá! verður! það! til! frambúðar.! En! ef! þríhyrningur! Hayeks! breytist! á! ósjálfbæran! hátt! þá!
breytist!hann!í!stuttan!tíma!en!svo!fer!hann!aftur!í!sama!form.!Við!ættum!því!að!geta!
dregið! þá! ályktun! eftir! samanburðinn! hvort! Finnland! hafi! farið! í! gegnum! Austurrísku!
hagsveifluna! eða! ekki.! Við! vitum! frá! 5.! kafla! að! mesta! ofhitnunin! í! hagkerfinu! átti! sér!
stað!árin!1985–1990!og!kreppan!átti!sér!stað!1991–1993!þannig!að!við!munum!einbeita!
okkur!að!þessum!tveimur!tímabilum.!

6.1

Samband)neyslu)og)sparnaðar)á)hagvöxt)

Við!byrjum!á!að!skoða!sambandið!á!milli!neyslu!og!sparnaðar!í!hagkerfinu.!Í!sjálfbærri!
breytingu! þríhyrningsins! þá! minnkar! neysla! og! sparnaður! eykst.! Minnkun! neyslu! gerir!
það! að! verkum! að! auðlindir! losna! sem! hægt! er! að! nota! í! fjárfestingar.! Í! ósjálfbærri!
breytingu!þá!minnkar!neysla!ekki!og!sparnaður!eykst!ekki.!

!
!

!

!!
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Mynd)9.)Breyting)á)neyslu)heimilinna)á)milli)ára)(Tilastokeskus,)e.d.bd))

Á! mynd! 9! skoðum! við! breytingu! á! neyslu! heimilinna! á! milli! ára! í! þeim! tilgangi! að!
skoða!neysluhegðun!í!hagkerfinu.!Í!byrjun!skoðum!við!hvort!neysla!heimilinna!eykst!eða!
minnkar! á! árunum! 1985–1990.! Við! sjáum! að! á! þessum! sex! árum! er! vöxtur! í! neyslu! á!
hverju! ári! fyrir! utan! 1990.! Aukin! neysla! gefur! til! kynna! að! engar! auðlindir! losna! sem!
viðskiptasamfélagið!getur!notað!í!að!breyta!þríhyrning!Hayeks.!
!

!
!

!
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Mynd)10.)Sparnaðarhlutfall)af)ráðstöfunartekjum)(Findicator,)2019a))

Á! mynd! 10! sjáum! við! sparnaðarhlutfall! af! ráðstöfunartekjum! á! árunum! 1980–1995.!
Markmiðið! er! að! skoða! sparnaðarhlutfallið! til! að! sjá! hvort! sparnaður! er! að! aukast! eða!
minnka!í!hagkerfinu!á!árunum!198541990.!Á!myndinni!sjáum!við!að!frá!árunum!1980–
1985! er! sparnaðarhlutfallið! á! milli! 1,80%! og! 3,80%.! Á! árunum! 1985–1990! byrjar!
sparnaðarhlutfallið!að!lækka!á!hverju!ári!þangað!til!hlutfallið!er!komið!í!41,70%!árið!1988!
og! 0%! árið! 1989.! Þessi! þróun! segir! okkur! að! sparnaður! minnkaði! á! uppgangsárunum.!
Þessar! upplýsingar! segja! okkur! að! þríhyrningur! Hayeks! verður! brattari! á!
uppgangsárunum!þar!sem!sparnaðurinn!var!mjög!lítill.!Svo!byrjaði!sparnaður!að!aukast!
árið!1990!og!var!sparnaðarhlutfallið!hátt!á!árunum!1991!til!1993.!!

6.2

Bankalán)og)vextir)í)hagkerfinu)

Næst! skoðum! við! þróun! bankalána! og! vaxta! í! hagkerfinu.! Í! sjálfbærri! breytingu!
þríhyrnings!Hayeks!eykst!sparnaður!sem!leiðir!til!þess!að!vextir!lækka.!Bankalán!eiga!að!
aukast! en! aðeins! sem! nemur! aukna! sparnaðinum.! Í! ósjálfbærri! breytingu! byrja! bankar!
að!veita!mikið!magn!nýrra!lána!og!vextir!lækka!í!kjölfarið.!Á!ákveðnum!tímapunkti!hættir!
aukning!nýrra!bankalána!og!vextir!hækka!í!kjölfarið.!Bankar!lenda!í!fjárhagsvandræðum!
og!veita!ekki!ný!lán.!
!
!
!

!

!!
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Mynd)11.)Vöxtur)bankalána)(M.)Aaltonen,)munnleg)heimild,)10.)september)2019))

Á! mynd! 11! skoðum! við! þróun! bankalána! á! árunum! 1980! til! 1995.! Bankalán! jukust!
mikið!á!uppgangsárunum!1985–1990!og!var!meðalvöxturinn!18,4%.!Það!segir!okkur!að!
mikið!var!um!ný!bankalána!á!uppgangsárunum.!Þessi!mikla!aukning!í!útlánum!á!árunum!
1985–1990!kemur!ekki!frá!sparnaði!þar!sem!sparnaður!var!mjög!lítill!á!sama!tíma!eins!
og!við!sáum!í!kafla!6.1.!Viðsnúningurinn!verður!um!árið!1991!í!vexti!útlána!og!endaði!í!
2%!prósent!vexti!það!ár.!Á!árunum!1992!til!1994!er!neikvæður!vöxtur!í!bankalánum!þar!
sem!bankar!hættu!að!veita!ný!lán!á!þessum!árum.!!
!

!
!

!
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Mynd)12.)Þróun)lánsvaxta)(IndexMundi,)e.d.ba))

Á! mynd! 12! skoðum! við! þróun! lánsvaxta! á! árunum! 1980–1995.! Við! viljum! sjá! hvort!
vextir! hækka! eða! lækka! á! árunum! 1985! til! 1990! þar! sem! magn! nýrra! bankalána! var!
mikið.!Á!árunum!198541989!eru!lánsvextir!á!svipuðu!bili!á!milli!9%–10,5%.!Eftir!það!byrja!
þeir! að! hækka! og! ná! hámarki! árið! 1992.! Þessi! þróun! fylgir! breytingunni! fjöldi! útlána.!
Eftir!árið!1989!byrjar!útlána!að!fækka!og!þá!byrja!vextir!að!hækka!á!sama!tíma.!Þróun!
bankalána! og! lánsvaxta! gefur! til! kynna! að! þróun! hagkerfisins! sé! ósjálfbær! á! árunum!
1985–1990.!

6.3

Byggingageirinn)

Næst! skoðum! við! byggingageirann! til! að! sjá! hvernig! honum! vegnaði! á! árunum! 1980–
1995.!Við!vitum!úr!kafla!5.2!að!mikið!var!fjárfest!í!byggingum!á!uppgangsárunum!og!er!
forvitnilegt!að!sjá!hvernig!geirinn!þróaðist.!Byggingageirinn!krefst!mikils!fjármagns!og!er!
tímafrekur.! Í! sjálfbærri! breytingu! þríhyrningsins! ættu! fjárfestingar! í! byggingageiranum!
að! vera! stöðugar! þar! sem! viðskiptasamfélagið! fær! rétt! skilaboð! í! gegnum! vexti! og!
sparnað.! Í! ósjálfbærri! breytingu! þríhyrningsins! hefur! þessi! mikla! aukning! á! lánsfé! og!
lækkandi! vextir! þær! afleiðingar! að! viðskiptasamfélagið! telur! hagkvæmt! að! hefja!

!
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!
fjárfestingum!eins!og!t.d.!að!byggja!húsnæði!en!seinna!uppgötvast!að!þessar!ákvarðanir!
voru!teknar!á!fölskum!forsendum.!

!
Mynd)13.)Fullbyggð)íbúðarhúsnæði)(Central)Statistical)Office)of)Finland,)1983;)1985;)1986;)1988;)1991;)
1993))

Á! mynd! 13! sjáum! við! fullbyggð! íbúðarhúsnæði! á! árunum! 1980–1995.! Þróunin! var!
nokkuð!stöðug!á!árunum!milli!1980!og!1987.!Lágpunkti!var!náð!árið!1987!en!svo!jókst!
fjöldi! byggðra! íbúða! til! ársins! 1990! þegar! hámarki! var! náð.! Eftir! það! verður! gríðarleg!
fækkun!sem!nemur!58%!lækkun!frá!árinu!1990!til!1993.!!
!

!
!

!
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!
Mynd)14.)Fjöldi)starfsmanna)í)byggingageiranum)(K.)Sinivuori,)munnleg)heimild,)22.)maí)2019))

Mynd! 14! sýnir! heildarfjölda! starfsmanna! í! byggingageiranum! á! árunum! 1980–1995.!
Fjöldi!starfsmanna!var!nokkuð!stöðugur!á!milli!1980!til!1987.!Aukning!varð!árið!1987!úr!
184! þúsund! starfsmenn! í! 201! þúsund! starfsmenn! árið! 1990.! Þessi! aukning! var! um! 9%!
sem! hljómar! ekki! mikið! en! taka! verður! tillit! til! þess! að! starfsfólk! í! byggingaiðnaðinum!
hefur! farið! minnkandi! á! hverjum! áratug! vegna! tækniframfara.! Árið! 1990! náði!
starfsmannafjöldi! hámarki! en! eftir! það! verður! algjört! hrun.! Árið! 1993! er! fjöldinn! 122!
þúsund!manns!sem!er!39%!lækkun!frá!árinu!1990.!
Úr!þessum!tveimur!myndum!sjáum!við!að!fjárfestingar!í!byggingageiranum!jukust!á!
uppgangsárunum! sem! gerði! það! að! verkum! að! fleira! starfsfólk! starfaði! í!
byggingageiranum!

og!

bygging!

íbúðarhúsnæðis!

jókst.!

Árið!

1990!

byrjaði!

viðskiptasamfélagið!að!átta!sig!á!mistökum!sínum!og!þá!þróuðust!hlutirnir!í!öfuga!átt.!
Það! gefur! til! kynna! að! fjárfestingar! í! byggingageiranum! voru! ósjálfbærar! og! teknar! á!
röngum!forsendum.!

6.4

Raunlaun,)hlutabréfamarkaðurinn)og)húsnæðismarkaðurinn)

Skoðum! nú! raunlaun,! hlutabréfa4! og! húsnæðismarkaðinn.! Í! sjálfbærri! breytingu! á!
þríhyrningi! Hayeks! þá! hækka! raunlaun! til! frambúðar! og! verð! á! hlutabréfa4! og!
húsnæðismarkaðnum! hækka! lítillega! þar! sem! vextir! lækka.! Í! ósjálfbærri! breytingu! þá!
!
!

!

!!
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hækka! raunlaun! í! uppganginum! en! lækka! svo! í! kreppunni.! Verð! á! hlutabréfa4! og!
húsnæðismarkaðnum! hækka! mikið! í! uppganginum! þar! sem! spákaupmennska! verður!
ráðandi! en! í! kreppunni! hækka! vextir! og! útlán! minnka! sem! leiðir! til! þess! að! báðir!
markaðir!lækka!töluvert.!

!
Mynd)15.)Breyting)raunlauna)(Tilastokeskus,)e.d.be))

Á! mynd! 15! sjáum! við! breytingu! raunlauna! á! milli! ára.! Frá! árunum! 1981–1984! var!
hækkun! raunlauna! 0,5%! til! rúmlega! 2%.! Árin! 1985–1990! byrjuðu! raunlaun! að! hækka!
ennþá! meira,! yfir! 2%! prósent! á! hverju! ári.! Árin! 1992! og! 1993! verður! síðan! neikvæð!
breyting! á! raunlaunum.! Þetta! gefur! til! kynna! að! hækkun! raunlauna! sem! var! á! árunum!
1985–1990!var!ekki!sjálfbær!þar!sem!hún!var!ekki!til!frambúðar.!Þess!vegna!átti!sér!stað!
leiðrétting!á!raunlaunum!á!árunum!1992!og!1993.!
!
!

!
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!
Mynd)16.)Þróun)verðs)á)húsnæðismarkaðnum)(1.)janúar)1983)=)100))(K.)Petri,)munnleg)heimild,)26.)maí)
2019;)Tilastokeskus,)e.d.bf))
!

!
Mynd) 17.) Þróun) vísitölu) hlutabréfamarkaðarins) (1.) janúar) 1975) =) 100)) (Central) Statistical) Office) of)
Finland,)1983;)1985;)1986;)1988;)1991;)1993))

Á! mynd! 16! og! 17! sjáum! við! þróun! húsnæðis4! og! hlutabréfamarkaðarins.! Þessi! tveir!
markaðir! þróast! nokkurn! veginn! í! takt.! Árin! frá! 1980–1984! sjáum! við! báða! þessa!
markaði! hækka! stöðugt! á! hverju! ári.! Árið! 1985! kemur! lítil! verðlækkun! á!
!
!

!
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hlutabréfamarkaðnum!og!verð!á!húsnæðismarkaðnum!staðnar.!Árið!1986–1989!sjáum!
við!báða!markaði!hækka!gríðarlega.!Árið!1990!byrja!báða!markaði!að!lækka!í!krísunni!og!
lækka!töluvert!árin!1990–1993!áður!en!markaðurinn!jafnar!sig!árið!1993.!Þetta!gefur!til!
kynna!um!ósjálfbæra!þróun!hagkerfisins.!

6.5

Gjaldþrot)fyrirtækja)

Skoðum!þróun!fjölda!gjaldþrota!fyrirtækja.!Í!sjálfbærri!breytingu!þríhyrningsins!þá!helst!
fjöldi! gjaldþrota! fyrirtækja! nokkuð! stöðugur! þar! sem! fyrirtækin! fá! rétt! skilaboð! frá!
lánsfjármarkaði! og! taka! því! betri! ákvarðanir.! Í! ósjálfbærrri! breytingu! þríhyrningsins! þá!
fjölgar!gjaldþrotum!fyrirtækja!í!krísunni!þar!sem!í!uppganginum!var!ráðist!í!ósjálfbærar!
fjárfestingar! því! fyrirtækin! fengu! röng! skilaboð! frá! lánsfjármarkaðnum.! Því! þarf!
viðskiptasamfélagið! að! leysa! upp! slæmar! fjárfestingar! og! mörg! fyrirtæki! verða!
gjaldþrota.!

!
Mynd)18.)Fjöldi)gjaldþrota)fyrirtækja)(Findicator,)2019b)$

Á! mynd! 18! sjáum! við! fjölda! gjaldþrota! fyrirtækja! á! árunum! 1986–1995.! Árin! 19864
1989!var!hann!undir!3.000!á!hverju!ári.!Árið!1990!fer!fjöldinn!í!fyrsta!skipti!yfir!3.000.!
Árin! 1991–1993! fóru! að! meðaltali! 6.836! fyrirtæki! í! þrot.! Þegar! krísan! skall! á! þá! hafði!
viðskiptasamfélagið!áttað!sig!á!því!að!það!hafði!fjárfest!ranglega!á!uppgangsárunum!og!
!
!

!
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því! þurfti! að! leysa! upp! slæmar! fjárfestingar! og! mörg! fyrirtæki! fóru! á! hausinn! í! þessari!
tiltekt.

!
!

!
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7 Samantekt(á(niðurstöðum(og(umræða)
Í! þessari! ritgerð! var! lagt! upp! með! að! skoða! hvort! Finnland! hafi! gengið! í! gegnum!
Austurrísku! hagsveifluna! á! árunum! 1985–1993.! Markmiðið! var! að! fræðast! nánar! um!
Austurrísku!hagsveiflukenninguna!og!hagsveifluna!sem!átti!sér!stað!í!Finnlandi!á!árunum!
1985–1993.!Jafnframt!var!tilgangur!ritgerðarinnar!að!skoða!hvort!kenningin!hjálpi!til!við!
að!skilja!hagsveiflur!og!hrun!sem!verða!í!hagkerfum.!
Niðurstaða!rannsóknarspurningarinnar!var!sú!að!Finnland!gekk!í!gegnum!Austurrísku!
hagsveifluna.!Við!skoðuðum!sparnaðar4!og!neysluhegðun!Finnlands!á!umræddu!tímabili.!
Sparnaður! var! nánast! enginn! og! neysla! jókst! á! uppgangsárunum.! Bankalán! jukust!
gríðarlega! sem! segir! okkur! að! fjármagnið! kom! frá! bankakerfinu! og! erlendis! frá! því!
sparnaður!var!enginn!á!sama!tíma.!Byggingageirinn!fór!illa!út!úr!hagsveiflunni!þar!sem!
mikið! var! fjárfest! í! byggingum! á! uppgangsárunum! en! svo! kom! í! ljós! seinna! að! þessar!
fjárfestingar!voru!ósjálfbærar.!Raunlaun!hækkuðu!á!uppgangsárunum!en!þær!hækkanir!
gengu! til! baka! í! niðursveiflunni.! Hlutabréfa4! og! húsnæðismarkaðurinn! gengu! í! gegnum!
gríðarlegar! hækkanir! og! stór! hluti! af! þeim! hækkunum! gekk! til! baka! í! kreppunni.! Allt!
þetta! segir! okkur! að! gríðarleg! aukning! útlána! bankakerfisins! og! innstreymi! fjármagns!
erlendis! frá! hafi! verið! ástæðan! fyrir! þessari! miklu! hagsveiflu! sem! Finnland! gekk! í!
gegnum.! Viðskiptasamfélagið! fjárfesti! ranglega! vegna! rangra! skilaboða! frá!
lánsfjármarkaði.!Samkvæmt!Mises!þá!eru!mistök!viðskiptasamfélagsins!ekki!offjárfesting!
heldur!ófullnægjandi!auðlindir!til!ráðstöfunar!í!hagkerfinu.!!
Í! ritgerðinni! skoðuðum! við! einnig! kenningu! Minsky! og! Keynes! og! bárum! saman! við!
finnsku! hagsveifluna.! Þar! sáum! við! að! kenningar! Minsky! og! Keynes! passa! einnig! við!
hagsveifluna.! Munurinn! á! hugmyndafræðinni! á! Minsky! og! Keynes! annars! vegar! og!
Austurríska! skólans! hins! vega! er! hvort! hagkerfið! er! í! eðli! sínu! óstöðugt! eða! stöðugt.!
Minsky! og! Keynes! gera! ráð! fyrir! að! hagkerfið! sé! óstöðugt! en! Austurríski! skólinn! gerir!
ekki! ráð! fyrir! því.! Því! má! velta! fyrir! sér! hvort! kapítalisminn! er! vandamálið! með! sínum!
óstöðugleika! eða! hvort! inngrip! eða! breytingar! í! fjármálakerfinu! valdi! óstöðugleika! og!
hruni.!
!
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Það!kemur!höfundi!á!óvart!hversu!litla!umfjöllun!og!virðingu!Austurríski!skólinn!fær!
bæði!í!háskóla4!og!viðskiptasamfélaginu.!Hugmyndafræði!skólans!er!áhugaverð.!Kenning!
skólans! útskýrir! hagsveiflur! og! hrun! á! skýran! og! einfaldan! hátt.! Spennandi! væri! að!
framkvæma! fleiri! rannsóknir! á! öðrum! hagsveiflum! sem! hafa! átt! sér! stað! í! fortíðinni.!!
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